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50-lecie kapłaństwa
ks. prof. Józefa Mandziuka

6 grudnia 2015 r. w kościele
parafialnym pw. NPN Marii
Panny w Złotym Stoku odbędzie się uroczystość obchodów
50-lecia kapłaństwa ks. prof.
Józefa Mandziuka.
Ks. prof. Józef Mandziuk
urodził się 10 sierpnia 1941 r.
w Jackówce, w ówczesnym
woj. stanisławowskim. Dzieciństwo spędził w rodzinnych
stronach. Podczas II wojny
światowej stracił ojca, który
zginął na froncie pod Wadowicami. W wyniku powojennych
przesiedleń znalazł się na Dolnym Śląsku.
(cd. na str. 2)

Halloween – „święto” z pogranicza okultyzmu i magii
Halloween czy tradycja
Wszystkich Świętych

Nazwa „Halloween” pochodzi od
angielskiego określenia All-Hallow,
czyli „w przeddzień Wszystkich
Świętych”. Dwa i pół tysiąca lat
temu tereny dzisiejszej Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii a także północnej
Francji zamieszkiwały plemiona
Celtów. Mieli oni swoich okultystycznych kapłanów, którzy oprócz
sprawowania funkcji duchownych,
byli lekarzami i sędziami. Zajmowa-

li się obserwacją gwiazd oraz uprawianiem magii. 31 października
obchodzili oni największe w roku
święto ku czci boga śmierci – Samhaina. Celtowie wierzyli, że noc 31
października na 1 listopada jest
porą magiczną. Wieczorem kończyło się bowiem lato i stary rok,
a zima i nowy rok zaczynają się
dopiero o świcie.
Dwanaście nocnych godzin nie
należy więc ani do lata, ani do zimy,
są niczyje. Ulega również zatarciu
granica pomiędzy żywymi a zmar-

łymi. Nic nie oddziela świata ziemskiego od zaświatów. Jest to noc,
kiedy ziemię odwiedzają upiory,
a złe istoty straszą ludzi.

UWAGA!
Tę pogańską tradycję zawłaszczają sataniści, którzy noc Halloween (z 31 października na
1 listopada) łączą z „czarnymi
mszami” i orgiami seksualnymi,
związanymi z demonicznym kultem.
(cd. na str. 4)
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50-lecie kapłaństwa
ks. prof. Józefa Mandziuka

(cd. ze str. 1)

Ukończył Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 r.
w Legnicy, z rąk biskupa Wincentego
Urbana. Posługiwał jako wikariusz we
Wrocławiu-Leśnicy (1965-1966) oraz
w Złotym Stoku (1967-1974). Na przełomie
lat 60. i 70. studiował w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie. Tam też obronił
doktorat i habilitację z historii. W 1997 r.
otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Równolegle z działalnością na

ATK spełniał obowiązki kapłańskie w swojej archidiecezji, m.in. jako sędzia prosynodalny we Wrocławiu (1978-1988), adiunkt na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (1980-1986). Wykłada
historię Kościoła w czasach nowożytnych
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na uniwersytecie
prowadzi również seminarium magisterskie i wykłady monograficzne. Wypromował ponad 60 doktorów i zajmuje pod tym
względem jedno z czołowych miejsc
w Polsce. Głównym tematem badawczym

ks. Józefa Mandziuka jest historia Kościoła
na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem
bibliofilstwa i bibliotekoznawstwa kościelnego. Obok pracy naukowo-dydaktycznej
poświęca się kaznodziejstwu. W latach
1976–1999 wygłosili ok. 4600 kazań,
w tym 159 serii rekolekcji w kraju i w ośrodkach polonijnych w Niemczech. Jego mistrzem w kaznodziejstwie był bp Wincenty Urban, mistrzem w nauce – ojciec profesor Hieronim E. Wyczawski, a mistrzem
w duszpasterstwie – ks. kanonik Zygmunt
Kozłowski.

Ks. Józef Mandziuk

LIST DO PARAFIAN ZŁOTEGO STOKU Z OKAZJI
50-LECIA KAPŁANSTWA BYŁEGO WIKARIUSZA

W życiu człowieka przypadają różne jubileusze,
będące uczczeniem ważnej rocznicy wydarzeń. Najważniejszym wydarzeniem w życiu kapłana jest 50-lecie święceń kapłańskich – złoty jubileusz, podczas
którego unosi się hymn wdzięczności Te Deum za
wielki dar – świętego posługiwania kapłańskiego.
Z całą mocą podkreślam, że gdybym się jeszcze raz
urodzić miał i wybrać stan, zawód, powołanie – to
wybrałem kapłaństwo, które dało mi szczęście, spełnienie marzeń i zrealizowanie ideałów życiowych.
Często kolegom – profesorom i moim studentom
mówiłem, że na pierwszym miejscu stawiam kapłaństwo, potem nic, nic i dopiero profesura trzech polskich
uczelni.
W 1959 r. do Wyższego Seminarium Duchownego
we Wrocławiu zgłosiło się ok. 70 maturzystów z różnych stron Polski i dwóch ze Lwowa. Z wielkim entuzjazmem rozpoczęli naukę, przerwaną na trzecim roku
przez pobór do wojska połowy kursu. Świecenia kapłańskie w 1965 r. przyjęło 27 diakonów, klerycy żołnierze otrzymali prezvbiterat (z wyjątkiem jednego,
który założył rodzinę) w następnym roku. Ks. Stanisławowi Jazowieckiemu udało się nadrobić w wojsku
dwa lata i był święcony w czerwcu 1965 r. Nikt z ówczesnych neoprezbiterów nie zdradził Chrystusa i pod
tym względem był to wyjątkowy rocznik. 15 kapłanów
odeszło już do Pana, a z pozostałych 12-tu – trzech
pełni dotychczas obowiązki proboszczowskie, a ks.
Józef Mandziuk ma jeszcze etat profesorski.

Księża „soborowi” odznaczali się gorliwością duszpasterską, byli dobrymi katechetami i kaznodziejami,
zasłynęli jako budowniczowie czy restauratorzy świątyń parafialnych. Niektórzy z nich zasłużyli na szczególne wyróżnienie. Ks. prałat dr Wojciech Tokarz jest
jedynym kapłanem w 1000-letniej historii biskupstwa
wrocławskiego, który całe swoje życie kapłańskie
związał z Wrocławiem, będąc właściwie duszpasterzem jednej parafii – św. Bonifacego, jako jej wikariusz
a następnie proboszcz. Ponadto ks. Wojciech zorganizował ok. 70 zagranicznych pielgrzymek, w tym 12
do Ziemi Świętej. Jest też najstarszym kapelanem
więziennictwa w Polsce, a jego działalność w czasie
stanu wojennego w wrocławskim więzieniu na ul.
Klęczkowskiej zasługuje na opracowanie naukowe
w oparciu o materiały IPN. Ks. prałat dr Franciszek
Mrowiec jako rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech potrójnej kadencji zorganizował nowoczesne
duszpasterstwo polonijne. Udało mu się przeorganizować lub powołać do istnienia ok. 100 placówek
duszpasterskich, w których pracuje ponad 100 księży,
zwłaszcza z archidiecezji wrocławskiej. W swojej
działalności był bardzo konsekwentny i odważny wobec kościelnych władz niemieckich. Ks. kanonik kapituły legnickiej Władysław Janicki w latach swojego
proboszczowania w parafii Konary odprawiał pięć
Mszy św. w niedziele i święta, a obecnie w parafii
Rudna – sprawuje cztery Msze św. – wszystkie śpiewane. Nie ulega wątpliwości, że trudno go w tej gor-
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liwości naśladować. Ks. kanonik Władysław Wichrowicz był znakomitym katechetą, a prowadzone przez
jego uczniów zeszyty mogły na wystawach zdobywać
nagrody. Ks. kanonik Tadeusz Szacoń swoje duszpasterstwo związał z górniczym Wałbrzychem. Wszystkich urzekało jego powiedzenie: „Życie jest krótkie,
trzeba się śpieszyć”. Ks. kanonik Krzysztof Rutkowski
obok bardzo gorliwej pracy duszpasterskiej, redagował
czasopisma parafialne, stojące na wysokim poziomie
merytorycznym i edytorskim. Piszący te słowa związał
swoje kapłaństwo na nauką. W swoim życiu po opuszczeniu Złotego Stoku wygłosił ok. 6 tys. kazań, w tym
213 serii rekolekcji adwentowych, wielkopostnych, do
nauczycieli i sióstr zakonnych. Spod jego ręki jako
promotora wyszło ok. 50 licencjuszy, ponad 200 magistrów i 66 doktorów.
Moje życie związałem ze Złotym Stokiem w 1961
r., kiedy przybył do parafii ks. kanonik Zygmunt Kozłowski jako nowo mianowany proboszcz. W miesiącach wakacyjnych i podczas ferii świątecznych jako
kleryk przyjeżdżałem pociągiem z Legnicy do Kamieńca, na następnie ciuchcią docierałem na miejsce.
Zawsze urzekało mnie świeże, górskie powietrze
i krystaliczna woda. Ludzie byli życzliwi i uśmiechnięci, nawiązywała się więź przyjaźni z rówieśnikami.
W neogotyckiej świątyni odprawiłem Mszę św. prymicyjną i udzieliłem 50 lat temu błogosławieństwa namaszczonymi dłońmi.
Pragnąc kontynuować studia z zakresu historii,
poprosiłem ks. arcybiskupa Bolesława Kominka o wikariat w Złotym Stoku, ponieważ byłem przekonany,
że aczkolwiek dojazdy do Warszawy będą trudne, to
jednak ks. Kanonik zrobi wszystko, aby mógł dalej
studiować. I nie zawiodłem się. W 1967 r. rozpocząłem
cotygodniowe dojazdy do stolicy: motocyklem do
Kamieńca, następnie pociągiem do Wrocławia,
a stamtąd samolotem do stolicy, aby przed północą
przybyć do budynku ATK na warszawskie Bielany. Po
powrocie do parafii miałem 20 godzin katechezy i trzy
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kazania w niedziele. Pragnę podkreślić, ze ks. Kanonik miał 21 godzin lekcyjnych i był to jedyny wypadek
w dziejach biskupstwa wrocławskiego, iż proboszcz
miał więc godzin katechezy niż wikariusz. Takim był
Ksiądz Kanonik Zygmunt! W 1969 r. obroniłem w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie magisterium
z teologii, specjalizując się w historii Kościoła. Następnie rozpocząłem rok doktorancki i zbierałem materiały do rozprawy doktorskiej. W latach 1971-1972
zdarzył się „cud” w Złotym Stoku. Z ogromnym wysiłkiem udało się odrestaurować kościół parafialny i trzy
kościoły filialne. Był to ogromny wysiłek duszpasterzy
i parafian, ale płynęła z tego jeszcze większa satysfakcja.
W 1974 r. po śmierci ks. kardynała Bolesława Kominka wikariuszem kapitulnym został ks. biskup Wincenty Urban. 2 maja usłyszałem od niego: „pojedziesz
do Rzymu w celu pogłębienia swoich studiów, lecz
musisz najpierw uzyskać doktorat”. 4 grudnia tegoż
roku obroniłem pracę doktorską w Warszawie i następnego dnia wyjechałem do Wiecznego Miasta. Po
roku powróciłem do Wrocławia i rozpocząłem pracę
w Archiwum Archidiecezjalnym, zbierając materiały
do wielkiej monografii milenijnej dziejów Kościoła
śląskiego. Uzyskawszy w 1985 r. stopień doktora
habilitowanego, za pozwoleniem ks. kardynała Henryka Gulbinowicza przeniosłem się do Warszawy,
urządzając w otulinie Puszczy Kampinoskiej ośrodek
naukowy badań nad historią Kościoła w Polsce i na
Śląsku. W Warszawie uzyskałem stopnie i stanowiska
uniwersyteckie, będąc od 2006 r. również profesorem
na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie pracowałem
w Zakładzie nauk Humanistycznych na wielkim Wydziale Zarządzania.
Cieszę się, że mój „maraton jubileuszowy” zakończę
w Złotym Stoku. Na prośbę ks. Proboszcza łączę moje
dziękczynne Te Deum z rekolekcjami adwentowymi,
podczas których będę miał okazję spotkać się z wiernymi zarówno w moim mieście, jak i na wioskach, do
których przed laty tak chętnie jeździłem. Będzie okazja wspólnej modlitwy w intencji tych parafian, którzy
już odeszli przed nami do wieczności, a którym wiele
zawdzięczałem. To oni nauczyli mnie wiernej służby
Kościołowi, modlitwy i pracowitości. Mam nadzieję
spotkania z rówieśnikami, którzy ongiś byli rodzicami
moich uczniów. Nade wszystko zaś spodziewam się,
że ujrzę moich wychowanków. Wiem, że większość
z nich żyje poza swoją „Małą Ojczyzną”, a nawet poza
Polską. Cieszę się z ich sukcesów i jestem szczęśliwy,
że mogłem im przekazać piękno Ewangelii i miłość do
Matki Bożej. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi, darzy zdrowiem, pokojem na świecie i w naszej
Ojczyźnie oraz spokojem w naszym wnętrzu.
Warszawa, 19 X 2015 r.

Wasz Ksiądz Józef
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Halloween – „święto” z pogranicza okultyzmu i magii

(cd. ze str. 1)

Większość grup satanistycznych obchodzi swoje święta,
które zbliżone są do świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Ich przebieg uzależniony
jest od natury danego święta.
Data święta może się zmienić
w zależności od danego zgromadzenia satanistów, ale prawie
każde spełnia jakiś rodzaj rytualnych ceremonii pomiędzy 29
października a 2 listopada. Satanistyczny kalendarz rytualny
(który jest zaprzeczeniem i odwróceniem świąt katolickich)
mówi w tym czasie o rytuale krwi
(rytualne zabójstwo człowieka,
którego składa się w ofierze szatanowi – przyp. o. Piotr) i rytuale
seksualnym (zob. ks. Jeffrey J.
Steffon, Satanizm jako ucieczka
w absurd, str. 128-129).
Aby w pełni zrozumieć znaczenie
Halloween, musimy sięgnąć do
historii. Większość tradycyjnych
przebrań Halloween’ owych to reminiscencja obrzędów druidycznego nowego roku. Druidowie byli
magami, lekarzami, kapłanami
starożytnego kultu natury w północnej i zachodniej Europie. Symbole
tego kultu przetrwały mimo upływu
wielu lat i rozpowszechniania się
chrześcijaństwa.
W czasach współczesnych druidyzm odżywa a praktyki magiczne
związane z kultem natury szerzą
się w Europie i w Ameryce. Czas
Halloween uważano za okres kiedy
granica między światami żywych
i umarłych była najcieńsza, a więc
i kontakt z duchami był najłatwiejszy. Było to także wielkie święto
okultystów. W naszych czasach
druidowie prowadzą w tym diaboliczne obrzędy, podczas których
rytualnie zabija się zwierzęta a także i… ludzi! Halloween jest często
mylnie brane za święto chrześcijańskie z powodu skojarzenia z Uro-

czystością Wszystkich Świętych
(a nie jak niestety błędnie jeszcze
się tę uroczystość nazywa: świętem
Zmarłych.) „kiedy to Kościół oddaje
cześć wszystkim, którzy już weszli
do chwały niebieskiej, a wiernym
pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci
zaprowadziła do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej
wspólnocie ze świętymi, którzy
otaczają nas opieką” (zob. Mszał
Rzymski) czy Dniem Zadusznym,
kiedy to z kolei Kościół „uczciwszy
triumf tych wiernych, którzy już
weszli do nieba, wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za
swoje grzechy. (…) Wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych
wprowadził opat benedyktynów
w Cluny, św. Odylon w roku 998.
Bardzo szybko zwyczaj ten przyjął
się w całym Kościele (…)” (zob.
Mszał Rzymski). Obecnie Dzień
Wszystkich świętych (pierwotnie
dzień ten wypadał w maju i upamiętniał tych, którzy zginęli za
wiarę, a dopiero od IX wieku został
on przeniesiony na początek listopada), pokrywa się z pogańskimi
starożytnymi obchodami ku czci
zmarłych, które przybrały charakter
laicki, ale są także ulubionym świętem okultystów i czcicieli szatana.

Poważne zagrożenie
duchowe
Pozornie Halloween wydaje się
niewinnym „świętem” zaspokajającym jedynie potrzeby tajemniczości,
czemu sprzyja przebieranie się za
czarownicę, wampira, ducha czy
diabła, zainteresowanie rzeczami
budzącymi grozę, strach, lęk. Jest
odpowiednim momentem dla wróżb
dotyczących małżeństwa, szczęścia, zdrowia i śmierci. Tego dnia
wzywa się pomocy szatana. Faktycznie Halloween może stanowić
formę wtajemniczenia w okultystyczno-demoniczny świat.

Będąc sztucznym tworem, zlepkiem
różnych tradycji obcych chrześcijaństwu, kojarzy się z niebezpiecznymi
wierzeniami i kultami (ma konotacje
satanistyczne). Znaki używane podczas tego „święta”, jak śmierć, krew,
duchy (przebieranie się w kostiumy ma
na celu zmylenie, oszukanie duchów
nawiedzających ludzi ostatniego dnia
października), otwierają na duchową
rzeczywistość przekraczającą wymiar
psychologiczny, odnosząc się do sfery
światopoglądowej czy religijnej. Halloween dobrze zadomowił się w polskiej
kulturze. Jest obchodzony w domach
kultury, szkołach i często łączy się
z propagowaniem okultyzmu, ezoteryki (wróżbiarstwo, spirytyzm). Z religijno-filozoficznego punktu widzenia
praktykowanie tego zwyczaju stanowi
poważne zagrożenie duchowe.
Uczestnicząc w obrzędach przebierańców nieświadomie czy też dla
zabawy bierzemy udział w praktykach poświęconych szatanowi. Ci
którzy miłują Pana Boga, powinni
trzymać się z dala od takich obrzędów i nie godzić się na żadne kompromisy. W dniu Halloween chrześcijanie powinni gromadzić się
i szerzyć wśród współwyznawców
wiedzę o groźbach jakie niesie pogaństwo i modlić się wspólnie
o pokonanie sił ciemności, a przede
wszystkim dziękować naszemu
Ojcu Niebieskiemu za zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem.
Podsumowując zagadnienie „święta” Halloween, warto podkreślić, że
zachowania magiczne stanowią istotną
część tego obrzędu. Myślenie i działanie okultystyczno-ezoteryczne koncentruje się nie tylko wokół spraw dotyczących ziemskiego życia, ale sięga
znacznie dalej, w duchową sferę
człowieka, otwierając go na niebezpieczną rzeczywistość, prowadzącą do
utraty relacji z Bogiem, samym sobą
i innymi ludźmi.
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W tym roku Rekolekcje Adwentowe w naszej
parafii w dniach 6-8 grudnia 2015 r. poprowadzi
Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk,
który obchodzi Złoty Jubileusz Kapłaństwa
Niedziela 6 XII 2015 r. Rozpoczęcie Rekolekcji
8.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
9.00 – Chwalisław – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Mąkolno – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką dla dzieci
11.30 – Płonica – Msza św. Odpustowa – św. Mikołaja
18.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
Poniedziałek 7 XII 2015 r.
9.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
15.00 – Chwalisław – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Mąkolno – Msza św. z nauką ogólną
17.00 – Płonica – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
Życie jest trochę jak morska podróż. Wyjeżdżamy, żegnając się i płacząc z powodu oddalenia od
osób nam drogich, ale oto, kiedy przybijamy do
drugiego brzegu, są inne osoby, które stoją już
w porcie i na nas czekają”

św. Jan XXIII

Wtorek 8 XII 2015r. Zakończenie Rekolekcji
9.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
15.00 – Chwalisław – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Mąkolno – Msza św. z nauką ogólną
17.00 – Płonica – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Złoty Stok – Msza św. Odpustowa – Niepokalane Poczęcie N.M.P.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – Rekolekcyjna
Wtorek, 8 grudnia 2015 r.
1630-1700 – Płonica
800-900 – Złoty Stok
1430-1500 – Chwalisław
1700-1800 – Złoty Stok
30
00
15 -16 – Mąkolno

Kaganek oświaty niesiony
przez naszą koleżankę, polonistkę –
Monikę Stańczyk
nagle (4.10.2015 r.) zgasł

Od urodzenia była związana z rodzinnym miasteczkiem
– Złotym Stokiem. Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2
w Złotym Stoku, abiturientka Liceum Ogólnokształcącego
w Paczkowie, magister filologii polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Młodą stażystkę do grona nauczycieli Szkoły Podstawowej przyjęliśmy 1 września 1998 r. Szybko weszła
w rytm tej trudnej pracy – nauczyciela i wychowawcy. Jako
jedna z pierwszych przeszła awans zawodowy w zreformowanej oświacie. W 2000 roku była już nauczycielem kontraktowym, następnie w 2004 roku uzyskała stopień nauczyciela mianowanego, a zwieńczeniem ścieżki awansu było
uzyskanie w 2011 r. stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Z jej twarzy nigdy nie znikał uśmiech, czym jednała i gromadziła wokół siebie młodzież. Posiadała rzadki dar swobodnego przekazywania wiedzy i słuchania potrzeb innych.
Jej wielką pasją była książka i z tego względu zachęcała
młodzież do czytania nie tylko klasycznej literatury pięknej,
ale także takich pozycji, które są pisane dla współczesnych
młodych ludzi. Uparta i wytrwała, nie poddawała się nigdy,
nie zakładała od razu niepowodzenia i nie mówiła, że nie
podoła.
Dziś możemy powiedzieć, że „Monia” żyła dla innych,
zawsze wyciągała pomocną dłoń, zawsze można było liczyć
na Jej wsparcie, bezinteresowność i wielką życzliwość.
„Moniu”, dopłynęłaś już do drugiego brzegu. Czekaj nas
tam, ponieważ podobnie jak Ty, podobnie i my wyznajemy
– „Życie Twoich wiernych o Panie, zmienia się, ale się nie
kończy”.
Waldemar Wieja
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Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Świdnickiej
pl. Wojska Polskiego 2
58-100 Świdnica

Świdnica, 20.10.2015 r.

Przewielebny Księże Proboszczu
W imieniu Duszpasterstwa Powołań oraz Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Świdnickiej, podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy
młodzież męską do wzięcia udziału w „Otwartym Dniu Skupienia
w Seminarium". Zaproszenie to kierujemy do młodzieży szkół średnich
i studentów.
Dzień Skupienia odbędzie się w budynku WSD w Świdnicy w dniu
7 listopada 2015 roku. (rozpoczęcie w sobotę o godz. 09.00, zakończenie tego
samego dnia ok. godz. 18.00). W tym roku chcemy spojrzeć na tajemnicę
powołania w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Gwarantujemy wyżywienie w tym dniu. Zapisy do 6 listopada br. na furcie
seminaryjnej (nr telefonu: 74 85 64 900).
Jednocześnie informujemy, że odbędzie się również kolejny Dzień
Skupienia dla młodzieży żeńskiej. Kandydatki zapraszamy do Polanicy,
do Domu Sióstr Jadwiżanek (ul. Kamienna 9) w dniach 21 - 22 listopada 2015
roku (rozpoczęcie w sobotę o godz. 10.00, zakończenie w niedzielę
0 godz. 13.00). Również gwarantujemy wyżywienie i zakwaterowanie. Prosimy,
aby kandydatki przywiozły ze sobą Pismo Święte, różaniec, przybory do pisania
1 śpiwór. Koszt 20 zł. Zapisy do 12 listopada również na furcie seminaryjnej
(tel.:74 85 64 900).
Dziękując za dotychczasową współpracę, z wyrazami szacunku

ks. Krzysztof IWANIJZYN
Ojciec Duchowny
Diecezjalny Moderator
Duszpasterstwa Powołań

ks. Tadeusz CHLIPAŁA
Rektor WSD
Diecezji Świdnickiej
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Złoty certyfikat

16 października br. na targach Tour Salon odbyła się
gala, podczas, której został rozstrzygnięty konkurs na
Najlepszy Produkt Turystyczny. Do konkursu zostało
zgłoszonych przez Regionalne Organizacje Turystyczne 46 produktów turystycznych oraz 9 kandydatów do
Złotego Certyfikatu. W głosowaniu jawnym Kapituła
wybrała 10 najlepszych produktów turystycznych, które wyróżniono Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej i przyznała 1 wyróżnienie. Na podstawie
punktowego rankingu zgłoszeń zakwalifikowano do
finału 3 wnioski do nagrody głównej – Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. Spośród 3 nominowanych produktów turystycznych wybrano jeden
produkt turystyczny, któremu przyznano Złoty Certyfikat
Polskiej Organizacji Turystycznej. ZŁOTY CERTYFIKAT
otrzymała KOPALNIA ZŁOTA I ŚREDNIOWIECZNY
PARK TECHNIKI W ZŁOTYM STOKU – jedyne miejsce
w Europie z takimi atrakcjami.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy,
pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, M
 ocą Bożą strąć
do piekła. Amen.
Warto odmawiać każdego dnia…
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Wszystko mogę w Chrystusie

Jaką jesteś osobą? Człowiekiem
czynu? Pewnym siebie, przekona
nym, że wszystko, co zamierzysz,
możesz osiągnąć? Czy też kimś
wiecznie zamartwiającym się, kto
zawsze koncentruje się na swoich
brakach? Niektórzy z nas myślą, że
mogą zrobić niemal wszystko. Inni
uważają, że nie potrafią zrobić
prawie nic. Niektórzy prą naprzód,
niewiele myśląc o konsekwencjach,
podczas gdy pozostali są tak zatrwożeni, iż zdają się nie móc wy
krzesać odrobiny pewności siebie.
W tym numerze „Słowa wśród
nas” skupimy się na rozważaniu
jednego z najbardziej obiecujących
fragmentów Nowego Testamentu:
„Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia”, odnosząc go do tych,
którzy sądzą, że „mogą”, oraz do
tych, którzy uważają, że „nie mogą”.
Urywek ten zachęca tych, którzy
sądzą, że „mogą”, aby zbadali źródło swojej pewności siebie. Jednocześnie wzywa tych, którzy uważają, że „nie mogą”, by pozbyli się
swoich obaw i wątpliwości i zaczęli działać w Chrystusie.

MOGĘ

Św. Paweł działał. Głosił. Zakła
dał wspólnoty chrześcijańskie
w Azji Mniejszej i Europie. Pisał
długie, pełne głębi listy. Zwalczał
jednego po drugim przeciwników
wiary. Ani zajadłe groźby, ani noce
w więzieniu, ani kamienowanie czy
ciężkie pobicie nie zdołały pohamować siły przebicia i energii tego
człowieka. Widać wyraźnie – to był
mężczyzna pewny siebie! Jednak
robiąc to wszystko, uznał, że wszelkie jego dokonania i cała pewność
siebie są jak „śmieci”. Poszedł nawet jeszcze dalej, mówiąc, że: „we
mnie... nie mieszka dobro”.
Czy to nie brzmi jak zaprzeczenie sobie? Czyż Paweł nie używał
swojej wiedzy i umiejętności, by
napisać te wszystkie pełne mocy
listy? Czyż nie czerpał ze swojego
rabinicznego wykształcenia, kiedy

formułował swoją teologię? Czyż
nie potrzebował mnóstwa pewności
siebie, aby głosić Ewangelię z taką
śmiałością?
Tu wcale nie ma sprzeczności.
Paweł wiedział, że jest szafarzem
Bożej łaski i darów (1 Kor 4,1).
Rozumiał, że mógł się urodzić
gdzieś indziej niż w Tarsie, pochodzić z rodziny bez powiązań z Jerozolimą i bez perspektyw na dalszą edukację. Wiedział, że wszystko, co posiada – rozum, zdrowie,
błyskotliwość – pochodzi od Boga.
To dlatego mógł osiągnąć tak wiele,
a mimo to nie przypisywać sobie za
to zasługi.
Jeśli widzisz, że oczekujesz
uznania, pieniędzy czy innego rodzaju nagrody za dobrze wykonane
zadanie, to warto sprawdzić, czy
działasz w Chrystusie, czy też
w sobie. Nie chodzi o to, że Jezus
sprzeciwia się uznaniu czy wyna
grodzeniu, także materialnemu.
Chodzi o to, że kiedy tego rodzaju
cele stają się twoją główną czy jedyną motywacją, rodzi się bardzo
poważne pytanie: Komu przypadnie za to chwała?
Pragnienie uznania i zapłaty jest
dobre, dopóki nie przysłania Pana.
Właś nie dlatego Paweł używał
przesadnych określeń, takich jak
„śmieci” czy „we mnie nie mieszka
dobro”, mimo pełnej
świadomości tego, że jest utalentowany i czyni wiele dobra. Być
może te mocne słowa na swój temat pomagały mu w zachowaniu
właściwej perspektywy.
Gdybyśmy myśleli tylko o tym, że
możemy wszystko, lecz nie uznali,
iż potrzebujemy mocy Chrystusa,
to do-szlibyśmy do wniosku, że
nasze dokonania są tylko nasze.
A to jedynie karmiłoby naszą miłość
własną, która oddziela nas od innych ludzi i zamyka na miłość
Boga.

NIE MOGĘ

Przeciwności są częścią naszego życia. Stajemy wobec nich każ-

dego dnia. Niektórzy rozkwitają,
mierząc się z trudnymi sytuacjami
i przezwyciężając je. Dla wielu jednak wygląda to zupełnie inaczej.
W obliczu trudności tracą pewność
siebie. Niektórzy nawet czują się
pokonani, zanim cokolwiek zaczną.
Cic hy głosik w nich mówi: „Nie
mogę. Po prostu nie potrafię.
Chciałbym móc, ale nie mogę”.
W pewnym opowiadaniu dla
dzieci niebieska lokomotywa miała
przewieźć duży ładunek zabawek
na wysoką, stromą górę. Udało się
jej pokonać tę ogromną przeszkodę
dzięki temu, że raz po raz powtarzała sobie: „Dam radę! Dam
radę!”. Czy nie byłoby wspaniale,
gdybyśmy mogli w taki sam sposób
przezwyciężać wszystkie prze
ciwności? Jednak nie zawsze jest
aż tak łatwo. Niektórych z nas
wcześniejsze porażki przekonały,
że nie możemy, nie damy rady.
Mówimy samym sobie, że się do
niczego nie nadajemy. Rezygnu
jemy z podjęcia ryzyka ze strachu,
że nam się nie uda. Wolimy nie
stawiać czoła wyzwaniu.
Pismo Święte przytacza historię
człowieka, który dał jednemu ze
swoich służących sumę pieniędzy
odpowiadającą około trzymiesięcznym zarobkom. Zamiast ją zainwestować, ryzykując jej utratę, służący postanowił ukryć całą kwotę.
Usłyszawszy, co się stało, pan
rozgniewał się. Odebrał pieniądze
temu słudze i dał je drugiemu, który wcześniej pomnożył to, co otrzymał.
Ta przypowieść przynosi pewne
ważne przemyślenia. Jeśli uważasz, że „nie możesz”, i potem tak
jest rzeczywiście, to wcześniej czy
później strac isz nawet to małe
„mogę”, które masz. Jeśli natomiast
myślisz, że „możesz” – choćby
z pewną dozą wątpliwości – i zaczniesz, i spróbujesz to zrobić, to
Bóg będzie bardziej zadowolony,
nawet jeśli ci się nie uda, niż gdybyś
w ogóle nie spróbował. Ponadto
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zdobędziesz doświadczenie
i w przyszłości będziesz zdolny
zrobić więcej!
Gdy głos „nie mogę” odzywa się
i usiłuje cię przekonać, że nie potra
fisz tego zrobić, odpowiedz słowami: „Wiem, że w Chrystusie mogę”.
To coś dużo więcej niż motywowanie samego siebie. To wyznanie
wiary zakorzenionej w obietnicach
Ewangelii, wyrażenie ufności, że
potrafimy zrobić to, o co prosi nas
Bóg, ponieważ Jezus daje nam
swoją Boską moc.

STAĆ NA WŁAŚCIWYM
FUNDAMENCIE

Przez kilka następnych dni postaraj się przeznaczyć nieco czasu
modlitwy na przebadanie swoich
motywacji. Jeżeli masz skłonność
do pewności siebie, spróbuj zadać
sobie pytanie: „Czy to ja jestem
punktem centralnym mojego życia,
czy jest nim Pan?”. Poproś Jezusa
o dar pokory, byś mógł – na po
dobieństwo św. Pawła – niestrudzenie pracować i robić wspaniałe
rzeczy dla Boga, jednak ze świadomością, iż twoje talenty i zdolności są darami od Boga, powierzonymi ci, abyś mógł oddawać Mu
chwałę. Staraj się więc zaczynać
dzień od modlitwy, mówiąc Jezusowi, że chcesz robić wszystko dla
Niego, ponieważ On dał ci tak wiele.

Ci, którzy mają tendencję do
wątpliw ości albo strachu, niech
zapytają samych siebie: „Jak często myślę, że nie potrafię podjąć
wyzwania – że jest za trudne? Jak
często mówię sobie: «Nie jestem
wart; nie potrafię pokonać tego
lęku, urazy czy poczucia winy»?”.
Jeśli to twój przypadek, pora odrzucić te głosy potępienia i zniechęcenia. Spróbuj rozpoczynać dzień
modlitwą, mówiąc: „Nie jestem
beznadziejny i bezradny. Mam wiele darów i talentów. Wszystko mogę
zrobić w Chrystusie, który mnie
umacnia!”.
Jezus powiedział kiedyś, że wiara może przenosić góry. Pamiętając
o tym, spróbujmy patrzeć na „góry”,
przed którymi co dzień stajemy,
i mówić: „W Chrystusie potrafię
wypełnić moje obowiązki, rozwiązać moje problemy i pokonać przeciwności, które są przede mną”.

ZAWSZE SIĘ
RADUJCIE
W CHRYSTUSIE

W każdym czasie i miejscu
chrześcijanie doświadczają, co to
znaczy móc robić wszystko
„w Chrystusie”. Podobnie jak umiał
to Św. Paweł, uczą się akceptować
to, co mają, i każdą sytuację, w jakiej się znajdą. Uczą się, jak radzić
sobie z życiowymi wzlotami i upad-
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kami. Uczą się, że umiejętność
stawiania czoła wyz waniom nie
pochodzi z tego, co oni mogą, ale
z tego, co Jezus może czynić
z nimi, w nich i przez nich.

Jezus ma cudowny plan dla życia
każdego z nas. Ponieważ jednak na
tym świecie istnieją pokusy, grzech
i złe duchy, Jezus wie, że oprócz czasu radości będziemy doświadczać
okresów smutku i trudności. Mimo to
chce, żebyśmy „zawsze się radowali”,
zarówno w dobrych, jak i w złych cza
sach. Pragnie, abyśmy się cieszyli, że
możemy doświadczać w sobie Bożego
pokoju, bez względu na to, co się wy
darza. Kiedy przeżywasz chwile szczęśliwe, usiądź i ciesz się nimi. Smakuj
je. A gdy nadchodzi czas trudny, pamiętaj o tym, że Jezus również cierpiał.
A skoro sam cierpiał, to wie dobrze, co
przeżywamy. Współczuje nam, cierpi
wraz z nami i zawsze jest blisko, gotów
nas pocieszać i dodawać nam sił. To
wspaniała obietnica chrześcijańskiego
życia. Jeśli przyjmiemy modlit wę
św. Pawła za swoją własną – że mo
żemy wszystko w Chrystusie, który nas
umacnia – będziemy żeglować nawet
po najbardziej wzburzonych wodach
życia dużo spokojniej i z większym
powodzeniem, ponieważ Jezus jest
z nami, pomagając nam robić to, czego
nig dy nie dokonalibyśmy własnymi
siłami.

200 lat dla Pani Władysławy Kłonowskiej

26 października Burmistrz Grażyna Orczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Smereczyńska
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja
udali się do Pani Władysławy Kłonowskiej, mieszkanki
Złotego Stoku, która świętowała swoje 101 urodziny.
Burmistrz życzyła dostojnej Jubilatce wszelkiej pomyślności i dalszych lat w zdrowiu. Przekazał także okolicznościowy list gratulacyjny. Życzenia Jubilatce złożyła także Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazując urodzinowy upominek i bukiet kwiatów. Burmistrz podkreśliła,
że Pani Władysława jest niezwykle pogodną osobą
i być może ta pogoda ducha wpływa na jej długowieczność. Jubilatka na pytanie o swoją receptę na długie życie powiedziała, że bardzo lubi jeść słodycze i spędzać
czas w towarzystwie innych osób. Pani Władysławie życzymy dużo siły i zdrowia na kolejne lata życia.
Waldemar Wieja
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Epikleza konsekracyjna

Pan Jezus powiedział na ostatniej wieczerzy: „to czyńcie na moją
pamiątkę”. Kościół wierny poleceniu Jezusa wspomina Jego zbawczą ofiarę, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jednak słowo „pamiątka” nie oznacza, że Msza św.
jest zwykłym przypominaniem
dawnych wydarzeń. Nie spotykamy
się, by powspominać to, co dawno
temu Jezus mówił i czynił. Jezus
obecny jest tu i teraz, a Jego ofiara
trwa w naszym „sprawowaniu pamiątki”. Jak to się dzieje? Gdy
Maryja usłyszała, że pocznie i porodzi Syna, zapytała Anioła: „jakże
się to stanie?”. Odpowiedź brzmiała: „Duch Święty zstąpi na Ciebie”.
Już starożytne komentarze porównują przemianę chleba i wina
w Ciało i Krew Chrystusa do zwiastowania: Jak w Maryi z Ducha
Świętego począł się Syn Boży, tak
przemiana eucharystyczna dokonuje się mocą Ducha. To dzięki
działaniu Ducha Świętego Eucharystia nie jest opowiadaniem o spra-

wach dawno minionych, ale spotkaniem z Jezusem działającym tu
i teraz. Dlatego w modlitwie eucharystycznej prosimy – nawet dwukrotnie – aby Duch Święty zstąpił
i działał. Pierwszą modlitwę o Ducha Świętego nazywamy epiklezą
konsekracyjną. Epikleza jest to
modlitwa, w której Kościół prosi
Ojca, aby zesłał Ducha Świętego
na osobę lub na rzecz (od greckich
słów kaleo – wzywam; epi – nad).
W tej modlitwie prosimy, aby Duch
Święty zstąpił na chleb i wino, by
stały się Ciałem i Krwią Chrystusa;
aby je uświęcił, konsekrował. Stąd
nazwa: konsekracyjna. Eucharystię
ustanowił Jezus i to On polecił
uczniom: „to czyńcie na moją pamiątkę”. Z Jego woli w ludzkich
czynach objawia się moc Ducha.
Czy konieczna jest zatem nasza
prośba o Ducha, aby On dokonał
tego, co jest przecież wolą Jezusa?
Nikt tak nie pragnie zbawienia świata jak nasz Pan, a mimo to Jezus
mówi: „proście Pana żniwa, by

„Franciszek był świadomy bariery, jaka oddzielała świat
chrześcijański od świata islamu. Jednak, w przeciwieństwie do Jemu współczesnych, nie uważał, iż jedynym
sposobem jej pokonania jest użycie siły”

Celem niniejszych rozważań jest ukazanie sylwetki
człowieka, który wbrew panującym w XIII-wiecznej
Europie tendencjom antymuzułmańskim, postanowił
własnym przykładem pokazać, ile dobrego można
osiągnąć idąc na ziemie islamu nie z mieczem,
a z krzyżem w ręku. Św. Franciszek z Asyżu dzięki
swojej otwartej postawie gotowej do dialogu, odrzucenia przemocy i wyrzeczenia się władzy, stał się
swoistego rodzaju pionierem w dziedzinie misji. To,
co wyróżnia św. Franciszka, to jego nowatorskie podejście do misji w świecie islamu stojące w kontraście
z istniejącym wówczas ruchem krucjatowym.
Od podróży św. Franciszka na ziemie islamu minęło już niemal osiemset lat, podczas których założony
przez niego zakon nie przerywał głoszenia Ewangelii

posłał robotników”. Sam Jezus
zapowiada swoje powtórne przyjście, ale to my mamy wołać „przyjdź,
Panie Jezu”. Wiara wiąże się
z przeświadczeniem, że zbawcze
działanie Boże trzeba wyprosić. Nie
dlatego jakoby Pana Boga trzeba
było nakłaniać do działań, które
sam zamierzył. Wierzymy, że On
oczekuje na naszą modlitwę, która
jest wyjściem Mu naprzeciw, otwarciem na Jego działanie i sposobem
współpracy. Wspomnienie w epiklezie konsekracyjnej działania
Ducha Świętego uzmysławia, że
przemiana darów w Ciało i Krew
Chrystusa jest działaniem Bożym
nieskończenie przewyższającym
ludzkie możliwości. Natomiast
prośba o zstąpienie Ducha przypomina, że w tym Bożym działaniu
mamy swój udział, że nie dokonuje
się ono jakby ponad naszymi głowami. Bóg oczekuje naszej prośby,
byśmy w Jego działanie wchodzili
z zaangażowaniem i z pragnieniem
spotkania...

nie tylko wśród chrześcijan, ale także, i może przede
wszystkim, wśród nieochrzczonych. Bracia już w XIII
wieku udawali się w głąb kontynentu afrykańskiego.
Podczas odkryć geograficznych towarzyszyli Krzysztofowi Kolumbowi, a na początku XVII wieku wylądowali u wybrzeży Australii. Misyjna historia zakonu św.
Franciszka jest wystarczającym dowodem na zaliczenie jego wyprawy na Bliski Wschód do muzułmanów
oraz innych niewiernych – jak ich sam nazywał – do
udanych.
Franciszek nie był zapewne pierwszym człowiekiem
w Europie, który na drodze pokojowej chciał nieść
wiarę narodom na innych kontynentach. Także nie
pierwszy mówił o konieczności i obowiązku prowadzenia działalności apostolskiej na ziemiach islamu.
Jednakże jego metoda w tym zakresie była wyjątkowa.
Jeżeli chodzi o apostolstwo wśród muzułmanów, to
próby zostały podjęte stosunkowo późno. Zatem
Franciszka można uznać za pioniera w dziedzinie
misji. Jednak Kościół traktował wyznawców islamu
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jako przeciwników, co prowadziło do działań, by zniszczyć muzułmanów, a nie aby ich nawrócić.
Św. Franciszek i św. Dominik byli pierwszymi, którzy
zainteresowali się ziemiami islamu, jako terenem
działalności ewangelizacyjnej. Szczególnie Franciszek, który może nie do końca rozumiał ideę wypraw
krzyżowych, zainspirował pokojową misję chrześcijańską. „Kiedy z jednej strony krzyżowcy, a z drugiej
muzułmanie, wszyscy uzbrojeni, zamierzali stoczyć
walkę, pojawił się Biedaczyna z Asyżu nawołujący do
zaniechania stosowania przemocy i do zaprzestania
wojny. Można w nim ujrzeć raczej pielgrzyma niż rycerza, misjonarza niż wojownika, zatroskanego o nawrócenia Saracenów słowami i przykładem”. Dzięki
takiej postawie Franciszka można nazywać posłańcem
pokoju, który w epoce zbrojnych i krwawych wypraw
potrafił wskazać drogę dialogu między religiami.
„Franciszek nie nawrócił nikogo, nie osiągnął palmy
męczeńskiej, ale za to przyczynił się do ewolucji idei
krucjaty: odtąd zaczęto ją rozumieć jako wyprawę
pokojową, misyjną – nie z mieczem, ale krzyżem
w ręce”. Bonawentura przypisuje Franciszkowi tą
szczególną misję już wcześniej, zaraz po zawróceniu
spod Spoleto. Już wtedy miał przyjąć znak krzyża,
czyli „zaciągnąć się na krucjatę”, jednak na krucjatę
nie w ówczesnym tego słowa znaczeniu.
Adresatem misji ewangelizacyjnej Franciszka jest
cały świat. Swoje posłannictwo rozpoczyna od Kościoła katolickiego udając się do papieża i prosząc o zatwierdzenie reguły zakonnej. Nie kończy jednak na
tym misji i już w Regule niezatwierdzonej zakreśla
pole działalności: „wszystkie następujące stany, kapłanów, diakonów, subdiakonów, akolitów, egzorcystów, lektorów, ostiariuszy i wszystkich duchownych,
wszystkich zakonników i zakonnice, wszystkich nawróconych i maluczkich, ubogich i potrzebujących,
królów i książąt, robotników i rolników, sługi i panów,
wszystkie dziewice, wdowy i mężatki, ludzi świeckich,
mężczyzn i kobiety, wszystkie dzieci, młodzież, młodych i starych, zdrowych i chorych, wszystkich małych
i wielkich, i wszystkie ludy, plemiona, pokolenia i języki, wszystkie narody i wszystkich ludzi na całej
ziemi, którzy są i będą, my wszyscy bracia mniejsi,
słudzy nieużyteczni, pokornie prosimy i błagamy, abyśmy wszyscy wytrwali w prawdziwej
wierze i pokucie, bo inaczej nikt nie może być zba
wiony”.
Dzięki takiemu podejściu do misji apostolskiej bracia udawali się we wszystkie strony świata, a pole
działalności nie było w żaden sposób ograniczone.
Ten punkt Reguły wyraźnie pokazuje BARDZO UNIWERSALNE podejście Franciszka do głoszenia
Ewangelii. Nie wyłączył tu nikogo, nie pominął także
muzułmanów, którym poświęcił cały rozdział tego
samego dokumentu.
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Dzięki doświadczeniom ewangelizacyjnym Franciszka i jego braci, można mówić o pierwszym zakonie
misyjnym, który stał się niejako prototypem dla istniejących dziś instytutów misyjnych rodzaju. Franciszek,
pragnął być w każdym swoim działaniu podobny do
Chrystusa, także swoją misję do Niego upodobnił. Na
wzór uniwersalnego charakteru drogi Jezusa zbudował własną. Zażyłość z jego Mistrzem Jezusem była
tak ogromna, że nie chciał już tylko dzielić się nią
z braćmi – chrześcijanami, ale postanowił przekroczyć
granice wiary i „świadczyć o Zbawicielu wobec tych,
którzy go nie znają”, nie zwracając uwagi na grożące
mu niebezpieczeństwa.
O uniwersalnym charakterze jego misji świadczy
także adresat, którym jest cały świat, wszyscy ludzie
bez wyjątku, zgodnie z przesłaniem Jezusa: „Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16).
Za czasów Franciszka, zdominowanych przez wyprawy krzyżowe, głównym sposobem spotykania się
z islamem były starcia zbrojne. W tym kontekście
jeszcze bardziej osobliwa wydaje się być postawa
świętego wobec muzułmanów, u podstaw której leży
zbliżenie, relacje pokojowe i dialog. Ten ostatni szczególnie zaznacza się w spotkaniu Franciszka z sułtanem, na którym wywarł wrażenie właśnie swoją pełną
szczerości i otwarcia postawą.
Franciszek był świadomy bariery, jaka oddzielała
świat chrześcijański od świata islamu. Jednak, w przeciwieństwie do jemu współczesnych, nie uważał, iż
jedynym sposobem jej pokonania jest użycie siły.
Owszem, bariera istniała, wyrażała się nie tylko w religii, ale także w kulturze, obyczajach i systemie wartości, ale dla Franciszka oczywiste było, że nie należało jej zniszczyć, ale zwyczajnie przejść. Widoczne
jest to w Regule niezatwierdzonej, w której Franciszek
posyła braci nie ‘przeciw’ muzułmanom, ale ‘pomiędzy’
nich.
Franciszek nie narzucał, nie prosił, nie groził, a jedynie świadczył o prawdziwości swojej wiary, co doprowadziło go przed oblicze sułtana.. Widząc jednak,
że nie nawróci władcy muzułmanów na chrześcijaństwo, Franciszek zadecydował o powrocie.
Tomasz z Celano i Bonawentura (biografowie )
podkreślają przyjazną atmosferę spotkania. Mimo
wrogiej sytuacji pod Damiettą, serdeczność i sympatia spotkania Franciszka z sułtanem, nie powinny
dziwić, gdyż takie kontakty na tle wypraw krzyżowych
były w owych czasach dosyć często spotykane.
Oddajmy na chwilę głos Tomaszowi z Celano autorowi biografii świętego:
Lecz któż zdołałby opowiedzieć, z jaką stałością
ducha stał przed jego obliczem, z jakim męstwem
ducha z nim mówił, z jakim darem wymowy odpowia-
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dał tym, którzy urągali wierze chrześcijańskiej? (…)
I chociaż przez wielu [Saracenów] został potraktowany dość wrogo i ze wstrętem, przez sułtana jednak
przyjęty został z niezwykłą czcią. [Sułtan] szanował
go, jak tylko mógł, a wręczywszy mu wiele darów,
starał się zwrócić jego umysł ku bogactwom tego
świata. Leczy gdy zobaczył, że on stanowczo gardzi
[tym] wszystkim jak nieczystościami, napełnił go
ogromny podziw i troszczył się o niego jako o człowieka niepodobnego do innych. Bardzo poruszyły go
słowa Franciszka i chętnie go słuchał.
Według innych źródeł, Franciszek miał toczyć rozmowy z Al-Kamilem dotyczące,, Trójcy Świętej, o jedynym Bogu i o Zbawicielu wszystkich, Jezusie Chrystusie, z tak wielką wewnętrzną pewnością, z tak
wielką mocą ducha i z tak wielkim zapałem” Co warte
jest podkreślenia, najwcześniejsze źródła dotyczące
Biedaczyny z Asyżu uwypuklają fakt, że sułtan odnosił się do niego przychylnie. Miał nawet prosić, aby
został z nim na dłużej.
Można pomyśleć, że Franciszek przegrał, że krzyżowcy mieli rację prowadząc krwawe wojny przeciwko
muzułmanom, że nie jest możliwa postawa dialogu
wobec wyznawców islamu. Pamiętać należy jednak
o tym, iż Franciszek wierzył, że islam jest częścią
Bożych planów i nie jest znany zamysł Boga, który
może zbawić każdego. Zrozumiał także, że nie może
wyprzedzić Boskich planów, a widocznie czas pogodzenia dwóch zwaśnionych światów jeszcze nie nadszedł. Takie rozumienie odmiennej religii jest właściwą
dialogowi postawą.
„On żył, oddychał pokojem i nigdy nie zgodził się
na nienawiść, na uprzedzenia; po apostołach był
pierwszym, który podjął „marsz” pokoju udając się
w 1219 roku właśnie z Asyżu do Egiptu, do Damietty,
z pragnieniem powstrzymania krzyżowców i Saracenów przed rozlewem krwi”. Franciszek w całej swojej
misji koncentrował się na tym, co stanowiło dla niego
centrum ‘bycia chrześcijaninem’, mianowicie na rezygnacji z jakichkolwiek form władzy czy dominacji.
Z tego powodu zjawisko krucjat, których celem nie
miało być przecież nawracanie ani głoszenie Ewangelii, było dla niego niezrozumiałe”.
Sposób postrzegania Boga przez Franciszka, jest
całkowicie inny od tego, który prezentowali nawołujący do wypraw krzyżowych. Organizatorzy krucjat
powoływali się na cytaty z Pisma Świętego w celu
usprawiedliwienia wojny przeciw muzułmanom, Franciszkowy Bóg natomiast jest reprezentowany przez
człowieczeństwo Jezusa. Idąc za Jego przykładem
Franciszek i jego bracia chcieli po prostu być wśród
muzułmanów, dzielić z nimi tak samo radości i smutki,
jak i pożywienie, a jednocześnie głosić swoim postępowaniem Ewangelię. Na znak odrzucenia przemocy,
dominacji i przyjęcia roli sługi, aby odróżniać się od

krzyżowców, zawsze mówili o sobie, że są chrześcijanami.
Franciszek odrzucił miecz tak, jak odrzucił go wcześniej sam Jezus, mówiąc do Piotra: „Schowaj miecz
swój do pochwy” (Mt 26, 52). Pouczał też swoich
braci w Napomnieniach: „Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga (Mt 5, 9). Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich
cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój
duszy i ciała”.
Najważniejsza dla Franciszka zawsze była wiara
w Jezusa, ale taka wiara potwierdzona całym życiem
i wszystkimi uczynkami. Warto zauważyć, iż Franciszek nie wymagał od nikogo więcej, niż od siebie. Nie
domagał się na siłę przemiany ludzi, ale sam, własną
postawą, braterstwem, pokorą i ubóstwem, wskazywał
właściwą drogę, drogę pokoju, braterstwa i otwarcia
na całe stworzenie
Droga, którą wybrał Franciszek ORĘDOWNIK POKOJU, dla siebie i swoich braci, miała być nie tylko
drogą pokoju, ale także drogą służby. Dlatego my
Franciszkanie Świeccy wpatrując sie w postać św.
Franciszka i wsłuchując w Jego słowa i napomnienia,
jesteśmy przeznaczeni do takiej własnie słóżby -słóżby miłości i pokoju.
,,DOBRY PANIE UCZYŃ MNIE NARZĘDZIEM
SWOJEGO POKOJU....” – tak modlił sie Franciszek,tak też i my módlmy się o pokój w kraju i na świecie,o poznanie prawdy, o wzajemny szacunek i zrozumienie.
Stańmy się prawdziwymi misjonarzami Chrystusa
w tych trudnych czasach, wszyscy, którzy żyjemy
w kościele i we wspólnotach braterskich.
Tego Wam serdecznie życzę.
s. Anna
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Niech Bóg obdarzy Was Pokojem!

Zbawienny wpływ Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich na umoralnienie

Społeczeństwo w dzisiejszych czasach, charakter
naszego wieku odpowiada z wielu względów charakterowi czasów św. Franciszka z Asyżu; takie jak w XII
wieku. Miłość Boża bardzo osłabła, tak dzieje się
w naszych czasach. Wielu chrześcijan przepędza
życie na poszukiwaniu dobrobytu używaniu. Osłabieni przez egoizm i pychę ich miłość prawdziwa do
biednych umniejsza się. Posłuszeństwo kościołowi
zanika. Lekceważenie kapłanów wzrasta. My natomiast bracia i siostry Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich dobrowolnie czynimy śluby profesji, przez
Regułę św. Franciszka z Asyżu, chcemy i przyrzekamy
żyć inaczej. Z przyjętego dobrowolnie zobowiązania,
przyrzekaliśmy ściślej zachować przykazanie Boskie
i kościelne, a tymczasem zobowiązali się do posłuszeństwa swojemu pasterzowi w parafii ks. Proboszczowi. Tam gdzie parafianie ks. Proboszcza słuchają
coraz bardziej się udoskonalają. Nasz zakon zbliża
się parafian do ks. Proboszcza. Gdyż Reguła nakazuje miłość, uszanowanie i posłuszeństwo wobec
Kościoła i ich pasterzy. Nasz Zakon zawsze staje
w obronie ks. Proboszcza i innych kapłanów, wikariuszy. Prosimy, żeby za naszym przykładem poszli inni
oziębli parafianie. My się nie wstydzimy ludzi śmiejących się z naszej pobożności, nie wstydzimy się nosić
znaku Franciszkańskiego „Thau” na szyi i w klapie
żaku tu. W naszych czasach nieszczęsnych, w których
wypowiedziano dziką i zażartą wojnę Kościołowi i katolikom. My bronić będziemy. Będziemy broić naszą
Wspólnotę FZŚ w Kłodzku na czele z asystentami
i przełożoną. Będziemy bronić naszą złotostocką parafię i jej pasterzy, drogich naszemu sercu kapłanowi
i całą obsługę liturgiczną ołtarza.
Jeśli chcesz wstąpić do Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich „Wskazówki”. Każdy dzień rozpoczynaj
z Bogiem – rano wstając z łóżka uczyń dobrą intencję,
zamów zwykły pacierz poranny staraj się chociaż
kwadrans poświęcić na rozmyślanie duchowe, zastanów się co powinnam uczynić, aby być lepszą.
Potem proś Anioła Stróża o przestrogi w sumieniu.
Rozmyślaj przy lżejszej pracy lub wieczorem przed
snem o Bogu. Rano odmów modlitwę za Kościół Św.
I kapłanów. Pacierze Tercjarskie: dwanaście Ojcze
Nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu poprzedzające
krótkimi modlitwami o Męce Pańskiej. Modlitwy Brewiarzowe, rano Jutrznia, wieczorem Nieszpory. W ciągu dnia Małe Oficjum o Matce Bożej i Oficjum o św.

Franciszku o Męce Pańskiej. Dwa razy w tygodniu
Koronka Franciszkańska ku siedmiu Radości Najświętszej Marii Panny. Różaniec św. i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Wieczorem Nieszpory i rachunek
sumienia. Rozważamy też Drogę Krzyżową Pana
Jezusa.
Rozmawiając z kimś nie bądź wrzaskliwy ani pieszczotliwy, trzymaj się naturalnego sposobu mówienie,
rękami gestów nie pokazuj. Okazuj nieszczęśliwym
współczucie, miłuj tak bogatych jak i biednych. Staraj
się być przykładem cierpliwości, bądź wesoły choćby
ból rozrywał Ci serce. Chrześcijanin należących do
FZŚ, a przestrzegających pilnie św. Reguły ma obowiązek święty żyć w większej czystości sumienia
i obyczajów, a to z powodu licznych i obfitych łask,
którymi go Pan obdarzył. Co miesięczna spowiedź św.
i komunia św. Jeśli jest to możliwe codzienne słuchanie Mszy Św. Tercjarz rzadziej wpada w grzechy
śmiertelne, gdyż z Reguły ma obowiązek święty starać
się nie popełniać grzechu śmiertelnego. Gdyby nawet
częstokroć najświątszobliwsze osoby wpadły w grzech
śmiertelny, to rychlej powstanie i poprawi się, bo napomnienia i przestrogi przełożonych, prośby braci
i sióstr, wspólne modlitwy do Boga o jego nawrócenie
wkrótce przyprowadzą go do opamiętania.
W Zakonie będący może uważać się za szczęśliwego, bo wiele ma braci i sióstr, którzy modlitwami,
uśmiechem i życzliwością go podniosą. W Zakonie
FZŚ rozpoczynając o zbawienie swoje grzesznik
znajdzie dla swojej znękanej duszy tysięczne środki
i łaski dopomagające mu do odpokutowania win ciężkich swoich upadków. Rozliczne i wielkokrotne odpusty cząstkowe i zupełne kilka razy w roku. Te i tym
podobne łaski i przywileje są to cudowne zdroje,
w których smutny grzesznik oczyszcza są duszę
i przyozdabia ją w szaty pięknej cnoty, pokuty zasługującej na niebo.
Zakon daje pokutującemu grzesznikowi skuteczną
pomoc w życiu, błogą nadzieję przy śmierci, a najpotężniejszy ratunek w czyśćcu A gdy umiera Zakon nie
przestaje modlić się za jego duszę. Najbliżsi o Tobie
zapomną, a święci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jacy byli są i jeszcze będą, nie przestaną modlić
się za Twoją duszę.
Siostra Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Longina Sibińska
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Święty Marcin

Marcin urodził się ok. 316 r.
w Panonii, na terenie dzisiejszych
Węgier, w rodzinie pogańskiej.
Jego ojciec był rzymskim trybunem
wojskowym. Prawdopodobnie imię
Martinus pochodzi od Marsa, boga
wojny. Przez wieki powstało tak
wiele życiorysów Marcina i legend,
że dziś trudno ustalić fakty. Prawdopodobnie uczył się w Ticinium
(Pawia). Mając 15 lat wstąpił do
armii Konstancjusza II. Co do tego,
ile lat służył w wojsku, hagiografowie toczą spory. Według jednych
25, inni podają, że tylko 5. Ale wydarzenie, które wszyscy czciciele
wspominają, miało miejsce w okresie tej służby. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta

Amiens Marcin oddał połowę swej
opończy. Następnej nocy ukazał
mu się Chrystus odziany w ten
płaszcz i mówiący do aniołów: „To
Marcin okrył mnie swoim płaszczem”. Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary.
W innych życiorysach znajdujemy
informację, że spotkanie z żebrakiem nastąpiło już po chrzcie; Marcin jako chrześcijanin nie mógł
służyć w wojsku, dlatego musiał
z niego wystąpić. Wielką troską
Marcina było nawrócenie swoich
rodziców, do którego doprowadził
wkrótce po opuszczeniu armii. Następnie udał się do św. Hilarego,
biskupa Poitiers (we Francji), stając
się jego uczniem. Został akolitą,
a następnie diakonem. Po pewnym
czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui,
gromadząc wokół siebie wielu
uczniów. Święty Marcin z Tours
W 361 r. założył pierwszy klasztor
w Galii – w Liguge. Dziesięć lat
później, mimo jego sprzeciwu, lud
wybrał go biskupem Tours. Ta data
jest potwierdzona w dokumentach
– sakrę biskupią otrzymał w roku
371. Jako pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie mnisze,
budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego
z pracą misyjną. Sam odbył wiele
wypraw misyjnych. Rozpoczął chrystianizację prowincji galijskiej i pro-

wadził ją w sposób bardzo systematyczny. Był znanym apostołem
wsi. Jako były wojskowy nie zrażał
się niepowodzeniami, ale konsekwentnie realizował wytyczone
sobie zadania. Jeszcze za życia
nazywany był mężem Bożym.
Współczesny mu hagiograf Sulpicjusz Sewer zanotował wiele cudów wymodlonych przez biskupa
Marcina, a także wielką liczbę nawróconych przez niego pogan.
Sulpicjusz opisuje także zmagania
tego misjonarza z duchami nieczystymi, które atakowały go tym częściej, im więcej dusz nawracał na
wiarę chrześcijańską. Marcin zmarł
8 listopada 397 r. w Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego
ciało sprowadzono Loarą do Tours
i pochowano 11 listopada. Jako
pierwszy wyznawca – nie-męczennik – zaczął odbierać cześć świętego w Kościele Zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. Jest patronem Francji, królewskiego rodu
Merowingów, diecezji w Eisenstadt,
Mainz, Rotterburga i Amiens; dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii,
kapeluszników, kowali, krawców,
młynarzy, tkaczy, podróżników,
więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy. W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupa lub
jako żołnierz oddający płaszcz
żebrakowi. Jego atrybutami są:
dzban, gęś na księdze, gęś u jego
stóp, koń, księga, model kościoła,
dwa psy lub żebrak u jego stóp.

6 grudnia – Święty Mikołaj, biskup

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji
ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich
gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale
także wrażliwością na niedolę bliźnich.
Po śmierci rodziców swoim znacznym
majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście
trzem córkom zubożałego szlachcica,

podrzucając im skrycie pieniądze.
O tym wydarzeniu wspomina Dante
w „Boskiej komedii”. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre
w południowej Turcji), podbił sobie
serca wiernych nie tylko gorliwością
pasterską, ale także troskliwością o ich
potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej
chwały. Kiedy cesarz Konstantyn
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I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za
jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście
do Konstantynopola, by uprosić
dla swoich wiernych ułaskawienie.
Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie
gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć również jako patron
marynarzy i rybaków. W czasie
zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie
głosi, że wskrzesił trzech ludzi,
zamordowanych w złości przez
hotelarza za to, że nie mogli mu
zapłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja
podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy
Dioklecjana i Maksymiana (pocz.
wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Biskup Mikołaj
uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez
biskupów błędy Ariusza (kwestionującego równość
i jedność Osób Trójcy Świętej).
Po długich latach błogosławionych rządów Mikołaj
odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to
między rokiem 345 a 352). Jego ciało zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087.
Dnia 9 maja 1087 roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari. 29 września 1089 roku uroczyście
poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku
jego czci papież bł. Urban II.
Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy
w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił mu
w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik.
Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w samym pałacu
cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego. Do Miry
udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św. Mikołaj
miał dwie świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował ku czci
swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. Z czasem liczba kościołów św. Mikołaja w Rzymie doszła
do kilkunastu. W całym chrześcijańskim świecie św.
Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz średniowieczny pisze: „Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc
języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci”. W XIII wieku pojawił
się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem
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św. Mikołaja stypendiów i zapomóg. O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny
zwyczaj przebierania się ludzi za
św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Podobiznę
Świętego opublikowano na
znaczkach pocztowych w wielu
krajach. Postać św. Mikołaja
uwieczniło wielu malarzy i rzeźbiarzy. Wśród nich wypada wymienić Agnolo Gaddiego, Arnolda
Dreyrsa, Jana da Crema, G. B.
Tiepolo, Tycjana itd. Najstarszy
wizerunek św. Mikołaja (z VI w.)
można oglądać w jednym z kościołów Bejrutu. W Polsce kult
św. Mikołaja był kiedyś bardzo
popularny. Jeszcze dzisiaj pod
jego wezwaniem jest aż 327 kościołów w naszej Ojczyźnie. Po
św. Janie Chrzcicielu, a przed św.
Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. Mikołaj. Do najokazalszych należą kościoły w Gdańsku i w Elblągu. Ołtarzy Mikołaj posiada znacznie
więcej, a figur i obrazów ponad tysiąc. Zaliczany był
do Czternastu Orędowników. Zanim jego miejsce
zajął św. Antoni Padewski, św. Mikołaj był wzywany
we wszystkich naglących potrzebach.
Postać Świętego, mimo braku wiadomości o jego
życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii.
Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry,
Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci,
flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów,
podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów,
żeglarzy.
W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m. in.: anioł, anioł z mitrą, chleb, troje
dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy
złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według
legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki,
okręt, worek prezentów.

ZAPRASZAMY NA
UROCZYSTOŚĆODPUSTOWĄ
DO PŁONICY
6 grudnia 2015 r. o godz. 1130
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Pokonać górę strachu

W czerwcu 1924 roku, w wieku trzydziestu ośmiu
lat, zmarł George Mallory – jeden z największych
brytyjskich wspinaczy wysokogórskich. Po dwóch
wcześniejszych nieudanych próbach usiłował raz
jeszcze zdobyć szczyt Mount Everestu i zaginął. Dopiero w 1999 roku jego zamarznięte ciało odkryła inna
wyprawa – zaledwie sześćset metrów od szczytu.
Jakiś czas po zaginięciu Mallory’e-go przyjaciele
zorganizowali w Anglii bankiet na jego cześć. Obecni
byli niektórzy uczestnicy tamtej nieszczęśliwej wyprawy – ci, którzy przeżyli. Pod koniec bankietu jeden
z ocalałych członków zespołu wstał i zaczął oglądać
rozwieszone na ścianach zdjęcia Mallory’ego i kolegów. Potem, ze łzami w oczach, spojrzał na ogromne
zdjęcie Mount Everestu wiszące za stołem ban
kietowym. „Mount Everest – powiedział – pokonałeś
nas raz, pokonałeś drugi i trzeci raz, ale pewnego dnia
my pokonamy ciebie, ponieważ ty już nie możesz stać
się większy, a my możemy!”
Dla wielu z nas strach jest takim Mount Everestem
naszego życia. Podobnie jak ta wyniosła góra, przygniata i paraliżuje nas, przekonując, że nagroda nie
jest warta ryzyka.
Oczywiście wszyscy w takiej czy innej formie doświadczamy strachu. Zachodzi jednak różnica między
zwykłymi obawami, które są normalną częścią życia
na tym świecie, a skrajnymi lękami, które mogą nas
krępować przez całe lata. Jeśli znajdujesz się w tej
„skrajnej” kategorii – cierpiąc z powodu nieracjonalnego lęku przed ciemnością, przed spotykaniem ludzi,
przed porażką, przed czymkolwiek, co cię przeraża
– powiedz sobie: „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia”.

STRACH: DAR CZY UTRAPIENIE?

W rzeczywistości strach może być bardzo użytecznym darem od Pana. To strach ostrzega, żeby być
ostrożnym, żeby rozważyć bieżące zagrożenia, podjąć
odpowiednie środki ochrony samego siebie. Strach
może działać jako obrona przed nieznanym i odgrywać
ważną rolę w uczeniu nas przezorności i mądrości.
Problem pojawia się wtedy, gdy pozwalamy, by
obawy kierowały nami w przesadny i nierozsądny
sposób. Kiedy tak się dzieje, strach staje się czynni
kiem kontrolującym w naszym życiu -filtrem, przez
który musi przejść każda myśl i emocja.
Co powoduje, że dar strachu wymyka nam się z rąk
i odgrywa tak dominującą rolę w naszym życiu? Na to
pytanie można odpowiedzieć w bardzo różny sposób,
jednak najistotniejszym czynnikiem są nasze własne
wspomnienia. Pomyśl o tych wszystkich bolesnych
czy traumatycznych wydarzeniach przechowywanych
w twojej pamięci. A teraz wyobraź sobie, jak by to było,

gdyby tylko jedno z tych wspomnień – i strach, który
ono wywołuje – pozostawało na pierwszym planie
w twoim umyśle, nawiedzając i nękając cię przez cały
czas. Wyobraź sobie, jak by to było, gdybyś nie mógł
cieszyć się życiem z powodu nieustannej obawy przed
ponownym przeżywaniem bólu z przeszłości. Wyobraź
sobie, jak by to było, gdybyś nie miał śmiałości, by
podjąć jakiekolwiek nowe przedsięwzięcie z lęku przed
powtórzeniem tej samej porażki, która cię kiedyś tak
dotkliwie zraniła.
Nic dziwnego, że List do Hebrajczyków przedstawia
diabła jako trzymającego ludzi w niewoli strachu,
a zwłaszcza – strachu przed śmiercią. Jedną z najczęstszych i najbardziej przebiegłych strategii szatana
jest żerowanie na naszych wspomnieniach. Przepada
on za oskarżaniem nas, za wydobywaniem wszelkich
negatywnych aspektów naszego życia – po to, by nas
sparaliżować i zniechęcić do podjęcia działań. Wydaje się, że spośród wszystkich środków ze swego arsenału szatan najczęściej i najskuteczniej wykorzystuje właśnie strach.

ŚWIADECTWO: TOM I HELENA

Pewien lekarz o imieniu Tom i jego żona Helena
przez ponad rok zmagali się z narastającymi konfliktami i niechęcią wobec siebie nawzajem. Sprawy
przybrały tak zły obrót, że Helena postanowiła opuścić
Toma i trójkę ich dzieci dla innego mężczyzny, z którym
spotykała się potajemnie od jakiegoś czasu. Tom
pozostał z ogromnym poczuciem winy; czuł, że brak
czasu dla rodziny, spowodowany zbytnim zaan
gażowaniem w pracę zawodową, był powodem, dla
którego Helena porzuciła jego i dzieci.
Był zdruzgotany, a na dodatek uświadomił sobie,
że nie ma do kogo się
zwrócić. Większość osób z jego parafii zaczęła go
po cichu unikać. Znajomi plotkowali o nim za jego
plecami. Nawet członkowie rodziny trzymali się na
dystans. Zamiast udzielić wsparcia jemu i jego dzieciom, wydawało się, że wszyscy są gotowi tylko go
potępiać jako życiowego nieudacznika.
Lekarz, który poświęcił się pomaganiu ludziom,
teraz sam czuł się niechciany i ignorowany. „Jak mam
wychować moje trzy dziewczynki, skoro nawet nie
potrafiłem utrzymać w całości mojego małżeństwa?
Jak pacjenci mogą mi jeszcze ufać?” – zastanawiał
się. Każdego wieczoru kładł się do łóżka z poczuciem
porażki, winy i lęku o przyszłość swojej rodziny.
Historia ta jednak tu się nie kończy. Po trzech miesiącach udręki uznał, że nie może dalej tak żyć. Bał
się, że zniszczy swoją praktykę lekarską, zrazi do
siebie córki i zrujnuje swoje życie, jeżeli czegoś nie
zmieni.
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Widząc, jak stan Toma coraz bardziej się pogarsza,
kolega ze szpitala zachęcił go, żeby przeczytał, i to
niejeden raz, czwarty rozdział Listu Św. Pawła do
Filipian. Kiedy Tom doszedł do zdania: „Wszystko
mogę w Tym, który mnie umacnia”, dostrzegł promyk
nadziei, której nie doświadczał już od długiego czasu.
Pierwszy raz od wielu miesięcy zaczął wierzyć, że jest
jakieś światełko na końcu tunelu. Od tej pory każdego
dnia modlił się tymi słowami.
W dzienniku modlitewnym jeden z wpisów Toma
brzmi tak, jakby Jezus mówił do niego: „Tom, możesz
się cieszyć we Mnie. Nie musisz niepokoić
się o wychowanie swoich dzieci. Nie bój się. Ja
jestem z tobą. Proś Mnie o pomoc. Zaufaj, że mój
pokój strzeże życia twojego i twoich dzieci. Po prostu
staraj się robić to, co szlachetne i godne uznania we
wszystkich sprawach. Pozwól mi wykonać w tobie to
dzieło, które zamierzyłem”.
Kiedy Tom rozważał ten krótki urywek z Biblii, stopniowo zaczynał odzyskiwać pewność siebie. Zobaczył,
że może iść naprzód i wychować swoje córki na mądre, uczciwe, dobrze przygotowane do życia kobiety.
Jego strach, przygnębienie i poczucie winy słabły,
a jego dom stawał się na nowo miejscem błogosławieństwa. Jedna z córek w prezencie urodzinowym
wyhaftowała mu serwetkę z tą śmiałą proklamacją św.
Pawła. Z czasem słowa Wszystko mogę... doprowadziły Toma do proszenia Boga o pomoc w przebaczeniu Helenie i o uwolnienie nagromadzonego gniewu
i żalu wobec niej. Obecnie, po dziesięciu latach,
dzieci Toma są już dorosłe, jego praktyka lekarska
nadal rozkwita, a co najważniejsze, w jego sercu gości pokój.

JESTEM Z TOBĄ

To, co Bóg uczynił dla Toma, może uczynić dla
każdego z nas. Prawdą jest, że my możemy zrobić
wszystko – nawet przezwyciężyć największy strach
– w Chrystusie, ponieważ On jest z nami, by pomagać
nam w robieniu rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie
zrobić sami. Oczywiście, czasem możemy ponieść
porażkę. Oczywiście, niekiedy może nas opanować
strach. Oczywiście, szatan może w niektórych sytuacjach zdobyć przewagę. Jednak zawsze możemy
z powrotem wstać i spróbować raz jeszcze, ponieważ
Jezus jest z nami, pomagając nam i wzmacniając
naszą wiarę.
Bóg chce nas nauczyć mówienia: „Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym,
co mnie pociesza”. Pragnie nas nauczyć, byśmy wyznawali: „Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż
mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim
mam się trwożyć?”. Chce także nauczyć nas mówić:
„Nie lękam się tysięcy strachów, choć przeciw mnie
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się ustawiają”. Szatan, przeciwnie, ma zupełnie inny
zamysł. Chce nas paraliżować lękiem i niepokojem,
tak byśmy trzymali się z dala od Pana.
Jeżeli jest jakaś dziedzina twojego życia, w której
strach trzyma cię w niewoli, może właśnie teraz przyszła pora, by się z tym zmierzyć. Z nadzieją i z ufnoś
cią proś Ducha Świętego, aby zburzył każdą twierdzę,
jaką lęk zbudował w twoim życiu. Z taką pewnością,
jaka pobudzała Św. Pawła, idź naprzód i zwyciężaj
górę strachu. Jezus ma cały ekwipunek, jakiego potrzebujesz, i jest gotów wspinać się razem z tobą –
przez całą drogę aż na sam szczyt.

Jak modlić się o uzdrowienie
wspomnień

Nasza pamięć to wspaniały dar od Boga. Problem
polega na tym, że jesteśmy grzesznikami i żyjemy
w grzesznym świecie, a każdy z nas w przeszłości
doświadczył zranień. Rany te pozostają we wspomnieniach i mogą odgrywać istotną rolę w powstawaniu
lęków i niepokojów, które nas paraliżują, pozbawiają
radości i ufności w Panu. Bez względu jednak na to,
jak ponure, bolesne i traumatyczne są nasze wspo
mnienia, jest nadzieja. Jezus umarł za każdą naszą
ranę – i jest nieustannie gotów nas uzdrawiać.
Jeżeli potrzebujesz tego rodzaju uzdrowienia, warto zacząć od dokładnego przeanalizowania twoich
lęków. Zapytaj siebie: „Czego najbardziej się boję?
Czy moje lęki powstrzymują mnie od robienia tego, co
wiem, że powinienem, albo czuję, że Bóg ode mnie
oczekuje? Czy w mojej przeszłości jest jakieś jedno-dwa ważne wydarzenia, które przyczyniły się do tego
rodzaju lęków?”.
Następnie, zaczynając modlitwę, odtwórz te przeszłe wydarzenia w swoim umyśle – najlepiej jak potrafisz. Wyobraź sobie, że Jezus jest razem z tobą,
kiedy te wydarzenia się rozgrywają, że bierzesz Go
za rękę. Powiedz Mu, jak bardzo to wydarzenie cię
zraniło i uczyniło bojaźliwym. Jak ten lęk cię krępuje
i jak bardzo chciałbyś się od niego uwolnić. Poproś,
żeby Jezus zabrał twój strach i ból. Nie obawiaj się
modlić przez długi czas bez wypowiadania słów. Po
prostu spróbuj uspokoić swoje serce i poczuć, czego
dokonuje w tobie Jezus.
Możesz zanotować myśli, które pojawiają się w tobie podczas modlitwy. Jeśli poczujesz ponownie
wzbierający w tobie strach, zrób dobry użytek ze
swojej pamięci! Przypomnij sobie słowa pocieszenia
ze strony Jezusa, wszystkie dobre myśli, które przy
szły ci do głowy w trakcie modlitwy. Powtarzaj sobie:
„Wszystko mogę -także pokonać moje lęki – w Chrystu
sie, który mnie umacnia”. Po jakimś czasie zauważysz,
że bolesne wspomnienia nie ranią cię już tak mocno
i że słabną nękające cię lęki.
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Przylgnąć do Jezusa

„Powierz Panu swoją drogę,
zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps 37,5)

BÓG WYCHODZI
DO NAS W JEZUSIE

Bóg postanowił zbliżyć się do
nas w swoim Synu. Jezus Chrystus
przez zjednoczenie w sobie Bóstwa i człowieczeństwa stał się
nam bliski i dogłębnie rozumiejący
ludzki los. „Ja cię rozumiem, bo
jestem Bogiem-Człowiekiem” (Dz.
797) – mówił do Św. Faustyny. Sta
nął jednakże między nami nie tylko
dla okazania empatii. Przyszedł
jako Zbawiciel. W Nim Bóg postanowił ogłosić zwycięstwo nad dziełami Złego, który poniżył człowieka.
Wszystkie czyny Jezusa, które
wypełniły Jego ziemskie 33 lata, to
znak triumfu Boga. W spos ób
szczególny jednak zwycięską moc
okazywały dzieła Jego miłości, jakimi były uzdrowienia. Śmierć i
zmartwychwstanie Chrystusa stały
się ostatecznym potwierdzeniem
potęgi tejże miłości.

JEZUS LEKARZEM

Jezus sam nazwał siebie „lekarzem” (Mt 9,12). Jednoznacznie
ogłosił, że przyszedł do schorowanej ludzkości. Wiemy jednak, że
Jego uzdrawianie nie dokonywało
się po linii ludzkich oczekiwań.
Nieraz zaskakiwało. Było bowiem
częścią dzieła zbawienia, a nie
działalnością dobroczynną. Także
dzisiaj – gdy ożywiona została w
Kościele świadomość aktualnego
zbawczego działania Jezusa, a
wraz z nią praktyka modlitwy o
uzdrowienie – wielu połyka się na
złudnym oczekiwaniu, że świątynia
okaże się wyborowym ośrodkiem
zdrowia. Zbawiciel jest z nami i
dokonuje pośród nas dzieł miłosierdzia, ale Jego działanie osadzone
jest w logice zbawienia, a nie ludzkich planów. Gdy zbliżamy się do
Niego, pragnąc otrzymać potrzeb-

ny nam dar, warto najpierw pojąć
specyfikę działania Jezusa, sposób
Jego podejścia do człowieka.
W opisanych w Ewangelii spotkaniach Boskiego Lekarza z różnorako chorującymi najpierw zdumiewa fakt, iż Jezus widzi całego
człowieka. Nie zatrzymuje się na
widocznej dla wszystkich chorobie,
lecz zna – najczęściej ważniejszą
od tamtej – tajemnicę ludzkiego
wnętrza i dotyka nade wszystko
serca. Pokonanie cierpienia fizycznego (jeśli takie ma miejsce) oka
zuje się czymś drugorzędnym,
ważnym o tyle, o ile daje pewność
uwolnienia z mocy grzechu. Czymś
o wiele ważniejszym jest dotknięcie
człowieka taką miłością, jakiej on
właśnie potrzebuje. W ostatecznym
rozrachunku każde opisane w
Ewangelii uzdrowienie otwierało
przed uleczonym nową perspektywę życia. Dla Jezusa– Zbawiciela
ważna jest nie historia choroby, ale
historia człowieka. On chciał, i
wciąż chce, podźwignąć nas z
każdego uciemiężenia, ale ostatecznym tego sensem jest wprowadzenie nas w nowe życie.
Spróbujmy zatem odnaleźć łaskę potrzebną naszym sercom w
krótkim spojrzeniu na kilka wybranych spotkań Jezusa z potrzebującymi Jego uzdrawiającej miłości.

PARALITYK
– WOLNOŚĆ
OD POCZUCIA WINY
(Mk 2,1-12)

Przyniesiony został przed oblicze Jezusa mocą wiary czterech
przyjaciół. Zapewne wszyscy, którzy oczekiwali interwencji Nauczyciela w sytuacji tak wielkiego cier
pienia, byli zaskoczeni obwieszczeniem, że ów chory jest wolny
od grzechu. Jezus wiedział, co
paralityk przeżywał w głębi duszy.
Być może fizyczny paraliż był uzewnętrznieniem serca skamieniałego świadomością swoich złych

decyzji, boleścią wspomnień i
dręczących wyrzutów sumienia.
Samo wyzwolenie z choroby ciała
na niewiele by się zdało. Miłość
Jezusa przyniosła choremu pewność Bożego przebaczenia. W
sercu wypełnionym pokojem rozpoczęła się nowa historia życia.

TRĘDOWATY
– ZAGOJONA RANA
ODRZUCENIA (Mt 8,1-4)

Wołał do Jezusa, prosząc o
oczyszczen ie z odstręczającej
choroby. Nie wiemy, jak długo musiał – zgodnie z Prawem – głośno
wołać: „Nieczysty! Nieczysty!”,
ostrzegając tych, którzy się do
niego zbliżali. Nie pojmiemy, ile
musiał doświadczyć upokorzeń,
ujawniając prawdę o groźnej chorobie i jak bardzo bolało go odrażające piętno wykluczenia ze spo
łeczności. Jezus pod powłoką trądu widział poczucie odrzucenia.
Zanim okazał moc nad chorobą
ciała, objawił trędowatemu utęsknioną bliskość. Dotknął tego, którego nikt nie dotykał, jakby ogłasza
jąc: „Jestem z tobą! Jesteś Mi bliski. Nic Mnie nie odsuwa od ciebie...”. W tym momencie bardziej
niż poranione ciało dotknięte zostało obolałe serce.

GŁUCHONIEMY
– PRZYWRÓCONE
POCZUCIE GODNOŚCI
(Mk 7,31-37)

Możemy przypuszczać, że ci,
którzy przyprowadzili głuchoniemego do Jezusa, szczerze współczuli mu podwójnego kalectwa.
Jezus zobaczył stan jego serca.
Widział, co przeżywał człowiek,
którego głuchota i niemota wyłączyły ze zwyczajnego uczestnictwa
w życiu społeczności. Na ukryte w
głębi duszy poczucie niższości, a
może nawet braku wartości, Jezus
odpowiedział szczególnym zaan
gażowaniem. Wyjście z chorym
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poza tłum, włożenie palców w jego
uszy i naznaczenie śliną ust – to
były niezwykłe znaki troski, które
stały się narzędziem nobilitacji
uzdrowionego. Głuchoniemy nie
tylko otrzymał dar słuchu i mowy,
ale nade wszystko uzyskał godne
miejsce w oczach swoich i bliźnich.

GRZESZNA KOBIETA
– ODZYSKANIE
ZBANKRUTOWANEJ
MIŁOŚCI (Łk 7,36-50)

Na pierwszy rzut oka spotkanie
z kobietą, która wtargnęła do domu
faryzeu sza Szymona w czasie
uczty i przypadła do stóp Jezusa,
nie wydaje się chwilą uzdrowienia.
W istocie historia ta należy do najpiękniejszych opisów podźwignięcia człowieka. Ta, która „która
prowadziła w mieście życie grzeszne”, wiedziała, że zniszczyła największy skarb kobiety – umiejętność miłowania. Rozmieniła go na
drobne i roztrwoniła, doświadczając
poniżającego traktowania ze strony
kolejnych mężczyzn. Co czuła zagubiona niewiasta, która otoczona
coraz większą pogardą, pewnie
sama dla siebie nie miała już sza
cunku? Szukała – może tylko
podświadomie – kogoś, kto jej nie
potraktuje tak, jak spotkani dotychczas mężczyźni, ani nie zagasi
tlącego się w niej pragnienia miłości. Ileż nadziei złożyła w Jezusie,
o którym słyszała, że nie potępia
upadłego człowieka! Geniusz kobiecej intuicji popychał ją w Jego
kierunku, a ziarno niezachwianej
wiary otworzyło jej serce na Miłosierdzie, które stwarza człowieka
na nowo. Nie zawiodła sic, Usłyszała wyrok uniewinniający. Z podniesioną głową wracała do miasta,
gotowa kochać naprawdę.

BARTYMEUSZ
– DAR SPOJRZENIA
W PRZYSZŁOŚĆ
(MK 10,46-52)

Jeszcze jedna historia uzdrowienia, którego najgłębszy sens nie od

razu jest spostrzegany. „Niewidomy
żebrak, syn Tymeusza” – Ewangelista pisze o nim tak, jakby odbiorcy
świetnie znali jego ojca. Może to
jeden z zamożn ych bankierów,
których zgromadziło żyjące z handlu Jerycho? W każdym razie, jest
to znany w mieście obywatel, o
którym mówią: „Temu to wszystko
się udało!”. Wszystko poza jednym
– niewidomym synem. Niezdolny
do pracy, rodzina się go wstydzi,
toteż żyje on na własny rachunek.
Cały dzień poza domem – u bram
miasta. Tam, nadsłuchując, dowiedział się o Jezusie i w nadziei spotkania Go upatrywał swoją szansę.
Gdy nadszedł czas łaski, nie dał się
pos kromić nikomu i wykrzyczał
swoją wiarę. Co otrzymał? Wzrok,
ale nie tylko fizyczny. W krótkim
czasie spotkania z Jezusem zobaczył możliwość nowego życia!
Czytamy, że „poszedł za Nim”. Nie
interesowały go finanse rodzinne i
perspektywa należenia do śmietanki miasta. W kroczeniu za Jezusem
ulokował swoje nadzieje. Jakże
znaczący jest szczegół zapisany
przez Ewangelistę, że wstający ku
Zbawicielowi Bartymeusz zrzucił z
siebie płaszcz – jakby symbol dotychczasowego życia. Ruszając w
nową drogę, już się nie schylił po
rekwizyt żegnanego świata. Podobnie jak rybacy nad Jeziorem Galilejskim, którzy idąc w przyszłość,
zostawili sieci...

TERAZ MY

Czas Dobrej Nowiny się nie
skończył. Dzisiaj jest ona głoszona
naszemu pokoleniu! Podobnie jak
bohaterom Ewangelii, Bóg także
nam przygotował dar uzdrowienia
naszego życia.
Nieraz pewnie myślimy, że dla
pełni zdrowia przydałaby się nam
cudowna interwencja Jezusa, podobna do takich, jakie opisali Ewangeliści. I ta myśl jest w istocie
prawdziwa, bo potrzebujemy – tak
jak przywołani powyżej – Jezuso
wego dotknięcia. Jeśli zastanowimy
się głębiej, przyznamy, że choć

najczęściej zatrzymujemy się nad
dolegliwościami ciała, potrzebujemy, jak oni, nade wszystko uzdrowienia naszego wnętrza: naszych
zranionych uczuć, obolałej pamięci,
ser– ca zranionego odrzuceniem i
poczuciem niższości. Potrzebujemy przejrzenia, by zobaczyć, że
jest przed nami droga, że mamy dla
kogo żyć, i umocnienia, byśmy na
nowo mogli kochać. To tzw.
uzdrowienie wewnętrzne jest niezwykle ważne dla dalszej drogi
naszego życia.
W praktyce okazuje się, że bez
otwarcia się na tę łaskę w żadnym
obszarze naszej osobowości nie
możemy doświadczyć prawdziwej
przemiany (uzdrowienia). Bez głębokiego pokoju serca ani nie osłabną skłonności do zła, ani nie ustąpią niektóre choroby ciała. Dotknięcie miłującej dłoni Zbawiciela jest
rzeczywistym zapoczątkowaniem
nowej historii.

CZAS ŁASKI

Wielkopostna adoracja Zbawiciela to doskonała okazja, aby bez
zastrzeżeń powierzyć siebie Jezusowi. Widzimy Jego ręce rozkrzyżowane – dla nas. Dłonie poranione
– dla nas.
Ofiarującemu się dla naszego
zbawienia Panu powierz całą swoją dotychczas ową drogę – bez
zahamowań i bez udawania, że nie
potrzebujesz odkupienia. Przedstaw to, co szczególnie naznaczyło twoje serce. Następnie oddaj Mu
to, co przeżywasz dzisiaj oraz
perspektywę przyszłości. Bardzo
ważne, żebyś naprawdę pragnął
Jego panowania: wylania Jego
miłości i kierowania twoim losem.
Byś bez zastrzeżeń powierzył Jego
panowaniu wszystkie obszary twego życia.
Oddanie się z ufnością Jezusowi
jest łaską. Proś zatem o wiarę Bartymeusza i niezachwianą ufność
grzesznej kobiety. Gdy powierzysz
Panu swą drogę, doświadczysz
Jego miłości...
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Intencje mszalne na listopad 2015 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Poniedziałek 2.11.2015 r. Dzień Zaduszny
godz. 1800 + teścia Stanisława, + teściową Franciszkę (k),+ Józef, + Krystyna
Wtorek 3.11.2015 r.
godz. 1630 kaplica św. Antoniego
godz. 1800 +syna Janusza Dziopa (15 rocz. śm.)
+ Juliana, Zofię Dziopa
Środa 4.11.2015 r.
godz. 1800 I) +męża Henryka Sibińskiego (18 rocz.
śm), + rodziców z obu stron: Pawła i Genowefy,
Janiny i Ignacego.
II) + +Anitę i Agatę Dura, + rodziny Alchimowicz
i Pychowskich
Czwartek 5.11.2015 r.
godz. 1800 I) + Konstancję (k), + Witolda Grochowskich
II) + Wiesław Nowakowski, + Edward Nowakowski
Piątek 6.11.2015 r.
godz. 1800 I) + Maria Burdach (od sąsiadów)
II) + Zofia, Julian, Janusz Dziopa (od córki Krystyny
z rodziną z Zawiercia)
Sobota 7.11.2015 r.
godz. 1800 I) Msza św. dziękczynna w intencji naszych
kapłanów Józefa Siemasza i Piotra Ochońskiego
o zdrowie i błog. Boże, dary Ducha św., opiekę Maryi
Niepokalanej, aby wytrwali w powołaniu.
II) + Stanisław Górnicki i + Jego rodziców.
XXXII Niedziela zwykła 8.11.2015 r.
godz. 800 +Franciszek + Zofia + Maria + Stanisław
Majchrzak
godz.1100 +Jan Ćwik (4 rocz. śm.) + rodziców z obu
stron i zm. rodzeństwo z rodziny Domagałów
godz.1800 I) + Paweł Franków (8 miesiąc po śmierci)
II) + rodziców z obu stron (Od Anny Siuta)
Poniedziałek 9.11.2015 r.
godz.1800 I) + Janina i Mieczysław Król
II) + Msza św. Dziękczynna za naszą Ojczyznę,
o potrzebne łaski dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Wtorek 10.11.2015 r.
godz. 1700 Msza św. dziękczynna z ok. 25-lecia sakr.
małżeństwa Grażyny i Rafała
godz. 1800 + Antonina (k)+ Walenty Wieczorek i zm.
siostry i szwagrów
Środa 11.11.2015 r. Narodowe Święto Niepodległości
godz. 900 I) + Sebastian Fortuna (17 rocz. śm.)
+ Zofia i Władysław Fortuna
II) w intencji naszej Ojczyzny (od duszpasterzy)
godz. 1800 I) + rodziców Pawła i Genowefy + braci
Witolda i Eugeniusza, Alfreda i Antoniego Tomkowidów
II) + Stanisław Kulman
Czwartek 12.11.2015 r.
godz. 1800 I) + Maria Burdach (od rodziny Wylotków)
II) + Monika Stańczyk (od uczestników pogrzebu)

Piątek 13.11.2015 r. Nabożeństwo Fatimskie
godz. 1800 I) + rodziców: Anna i Józef Potasiak
+ siostra Krystyna Mikulec
II) + Mirosław Burtka, + rodziców z obu stron,
+ brata Marka
Sobota 14.11.2015 r.
godz. 1800 I) + Maria Burdach (od rodziny Patlewicz)
II) + Zuzanna Legielska (od Złotego Potoku)
XXXIII Niedziela zwykła 15.11.2015 r.
godz. 800 + rodziców Weronika i Antoni Janiec,
+ Maria Burdach
godz.1100 + Kazimiera (k) + Kazimierz Kapusta,
+ Maria, + Stanisław Strużyński + Danuta Skórka
godz.1800 I) Msza św. dziękczynna w intencji Marioli
i Andrzeja Prorok z ok. 25-lecia sakramentu małżeństwa
II) + Henryka Becela (4 rocz. śm.)
Poniedziałek 16.11.2015 r.
godz. 1800 I) + Michał Kuryk i zm. rodziców i rodzeństwo
II) + Monika Stańczyk
Wtorek 17.11.2015 r.
godz. 1800 + Monika Stańczyk (od koleżanek od planowania)
Środa 18.11.2015 r.
godz.1800 I) + Monika Stańczyk (od Antoniny Barnaś
z rodziną)
II) + Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
w rodzinie Morelowskich i Kormanów, z prośbą
o opiekę Bożą i wstawiennictwo Maryi Niepokalanej
Czwartek 19.11.2015 r.
godz. 1800 I) + Franciszek Stec (9 rocz. śm.)
II) + Jan, Maria, Piotr, Melania Balbuza
Piątek 20.11.2015 r.
godz. 1700 + Jan Bąk (9 rocz. śm.)
godz. 1800 + Monikę Stańczyk (od Zofii Barnaś)
Sobota 21.11.2015 r.
godz. 1800 + Stanisław Stańczyk i + rodzice z obu stron
Niedziela Chrystusa Króla 22.11.2015 r.
godz. 800 + Józef Kyzioł
godz.1100 + Michalina (k) i Mieczysław Gajewskich
i zm. rodziców z obu stron
godz.1800 I) + Monika Stańczyk (od Jadwigi Tomaśko z rodziną)
II) +Lesław Jakóbczyk (1-y miesiąc po śmierci)
Poniedziałek 23. 11. 2015 r.
godz.1800 I) + Monika Stańczyk (od dyrekcji i pracowników SZS w Złotym Stoku)
II) + z rodziny Błaszkiewicz i Trzcińskich
Wtorek 24.11.2015 r.
godz. 1800 + Halina i Antoni Jóźwiak
Środa 25.11.2015 r.
godz.1800 + Julia, + Władysław Sanetra, + Mateusz Gołdyn
II) + o. Nikodema Suchanek OFM (od siostry FZŚ)
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Czwartek 26.11.2015 r.
godz. 1800 + Monika Stańczyk (od Anny Lebda)
Piątek 27.11.2015 r.
godz. 1800 + Ryszard Piech (od uczestników pogrzebu)
Sobota 28.10.2015
godz. 1800 + Stanisław Bania + rodziców: Zofia,
Magdalena, Jan Franciszek
1 Niedziela Adwentu 29.11.2015 r.
godz. 800 + Lesław Jakóbczyk (od sąsiadów z ulicy
Wolności i Słonecznej)
godz.1100 + Józef Bednarz (16 rocz. śm.), + Tekla
i Michał Bednarz
1800 I) + Ryszard Znamirowski
II) + Julia Koprawska (1 rocz. śm.)
Poniedziałek 30.11. 2015 r.
godz.1800 + Marianna Niegodzisz (od uczestników
pogrzebu)

21

Wtorek 1.12.2015 r.
godz. 1800 + Andrzej Kozioł (10 rocz. śm.)
Środa 2.12.2015 r.
godz.1800 + Stanisław +Erika Kurowscy
Czwartek 3.12.2015 r.
godz. 1800 + Monika Stańczyk (od Marii Zasadni z rodziną)
Piątek 4.12.2015 r.
godz. 1800 + Bogdan Charęza (od uczestników pogrzebu)
Sobota 5.12.2015 r.
godz. 1800 + Zbigniew Zając
2 Niedziela Adwentu 6.12.2015 r. Rekolekcje
godz. 800 Za kapłanów z naszej parafii oraz kapłana
głoszącego rekolekcje
godz. 1100
1800 + Władysław Kalfas, + siostra Teresa, + rodzice
Anna i Antoni Matlak

kościół filialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu

Poniedziałek 2.11.2015 r.
godz. 1600 + Mirosław Karepik, + Arkadiusz
Żurawiak, + Daniel Bohuń
Środa 4.11.2015 r.
godz. 1600 Wiktoria Pietraś z ok. 2-rocz. urodzin
z prośbą o zdrowie i błog. Boże
Niedziela 8.11.2015 r.
godz. 900 + Zygmunt, + Stanisław Pławiak
Środa 11.11.2015 r.
godz. 1600 + Stanisław Ostrowski (5 rocz. śm.),
+ z rodziny Ostrowskich
Niedziela 15.11.2015 r.
godz. 900 O łaskę zdrowia dla Jadwigi Czowraś

Środa 18.11.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 22.11.2015 r.
godz. 800 W intencji Wiktorii w 2 rocz. urodzin
Środa 25.11.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 29.11.2015 r.
godz. 900 + z rodziny Homa, + Eliasz, + Paulina,
+ Mietek, + Wanda, + Bogdan, + Julia
Środa 2.12.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 6.12.2015 r.
godz. 900 + Maria Gamoń

kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny w Mąkolnie

Poniedziałek 2.11.2015 r.
godz. 1600 + teściowie Władysław i Weronika Czapiga, + rodzice Adela i Ignacy Igierscy
Wtorek 3.11.2015 r.
godz. 1630 w podziękowaniu za otrzymane łaski,
z prośbą o opiekę i błog. Boże dla męża Krystiana
Czwartek 5.11.2015 r.
godz. 1600 +Jan Borowiec (od uczestników pogrzebu)
Niedziela 8.11.2015 r.
godz. 1000 + Bronisława (k) (10 rocz. śm.), + Stanisław Wilk (1 rocz. śm.)
Czwartek 12.11.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 15.11.2015 r.
godz. 1000 + rodzice Marianna i Franciszek Segieta

Czwartek 19.11.2015 r.
godz. 1600 + Henryk Wrześniewski (od uczestników
pogrzebu)
Niedziela 22.11.2015 r.
godz. 1000 + Zygmunt Dygas (24 rocz. śm.)
Czwartek 26.11.2015 r.
godz. 1600 + z rodziny Kasowskich: Andrzeja,
Kazimierza, + rodziców i rodzeństwo z obu stron
Niedziela 29.11.2015 r.
godz. 1000 +Mieczysław Jureczek
Czwartek 3.12.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 6.12.2015 r.
godz. 1000 +Kazimiera Antoniak (1 rocz. śm.)
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kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

poniedziałek 2.11.2015 r.
godz. 1730 + Adela, i Ignacy Igierski, + teściów
Władysław i Weronika Czapiga
Piątek 6.11.2015 r.
godz. 1600 + Stanisław Giża (od uczestników pogrzebu)
Niedziela 8.11.2015 r.
godz. 1130 + Maria Grodełka (10 rocz. śm.)
Piątek 13.11.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 15.11.2015 r.
godz. 1130 + Helena Krzywonos (11 rocz. śm.),
+ Czesław Krzywonos (22 rocz. śm.)
Piątek 20.11.2015 r.
godz. 1600

KRONIKA
SPORTOWA

Runda jesienna dobiega końca. W listopadzie piłkarze
zakończą ligowe wzmagania. Derby gminy dla piłkarzy
Perły Płonica, którzy pokonali zdecydowanie Orła
Mąkolno. Unia po niżej oczekiwań.
7 kolejka
UNIA ZŁOTY STOK – VICTORIA ŚWIEBODZICE 0:2
8 kolejka
VICTORIA TUSZYN – UNIA ZŁOTY STOK 3:1

Niedziela 22.11.2015 r.
godz. 1130 + Jadwiga i Stanisław Chabiniec
Piątek 27.11.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 29.11.2015 r.
godz.1130 +Stanisław Giża (od zespołu Złoty Potok)
Piątek 4.12.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 6.12.2015 r. Uroczystość Odpustowa
godz.1130 I) + Maria Żurawiak (25 rocz. śm.), + Aleksander i Arkadiusz Żurawiak
II) w intencji parafian żyjących i zmarłych.

TABELA LIGA OKRĘGOWA
1. Victoria Świebodzice
2. Unia Bardo
3. LKS Bystrzyca Górna
4. Karolina Jaworzyna Śląska
5. Nysa Kłodzko
6. Polonia-Stal II Świdnica
7. Zdrój Jedlina-Zdrój
8. Zryw Gola Świdnicka
9. Unia Złoty Stok
10. Zamek Kamieniec Ząbkowicki
11. Victoria Tuszyn
12. Sudety Dziećmorowice
13. Grom Witków
14. Skalnik Czarny Bór
15. Iskra Jaszkowa Dolna
16. Polonia Bystrzyca Kłodzka

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

30
28
24
21
18
17
16
16
15
15
13
9
8
8
7
4

27-1
39-13
34-17
25-18
19-13
17-16
25-15
34-26
15-18
22-19
17-26
19-37
24-41
15-38
14-25
10-33

9 kolejka
UNIA ZŁOTY STOK -ZAMEK KAMIENIEC ZĄBK.
2:0
Klasa B Gr. II
Bramki: Mateusz Bień i Mateusz Faron z karnego
7 kolejka
PRZEDBOROWIANKA PRZEDBOROWA – PERŁA
10 kolejka
ZDRÓJ JEDLINA-ZDRÓJ – UNIA ZŁOTY STOK 4:0 PŁONICA 2:7
ORZEŁ MĄKOLNO – PAUZA
8 kolejka
11 kolejka
UNIA ZŁOTY STOK – ISKRA JASZKOWA DOLNA PERŁA PŁONICA – WIEŻA RUDNICA 3:4
HARNAŚ STERCZÓWEK – ORZEŁ MĄKOLNO 2:3
1:0
9 kolejka
Bramka: Jarosław Śleziak (80’)
BŁĘKITNI NIDŹWIEDŹ – PERLA PŁONICA 1:0
Oto wykaz spotkań jakie jeszcze rozegrają seniorzy ORZEŁ MĄKOLNO -CZARNI BRASZOWICE 2:2
10 kolejka
Unii Złoty Stok w rundzie jesiennej:
PERŁA PŁONICA – ORZEŁ MĄKOLNO 7:2
7/8.11. Karolina Jaworzyna Śl. – Unia Złoty Stok
11 kolejka
11.11. Unia Złoty Stok – LKS Bystrzyca Górna
ZAMEK II KAMIENIEC ZĄBK.– PERŁA PŁONICA
14/15.11. LKS Gola Świdnicka – Unia Złoty Stok
8:2
21/22.11. Unia Złoty Stok – Nysa Kłodzko
28/29.11. Unia Złoty Stok – Polonia Bystrzyca Kł.
ORZEŁ MĄKOLNO – ZNICZ LUBNÓW 3:6

23

„Złoty Dzwon”, nr 11 (71) * listopad 2015

TABELA KLASA B
1. Zamek II Kamieniec Ząbkowicki 10
2. Błękitni Niedźwiedź
10
3. Victoria Dębowiec
10
4. Harnaś Starczówek
10
5. Ślęża Ciepłowody
10
6. Kłos Laski
10
7. Spartakus Byczeń
10
8. Wieża Rudnica
10
9. Czarni Braszowice
11
10. Piasek Potworów
10
11. Sparta II Ziębice
11
12. Perła Płonica
11
13. Znicz Lubnów
10
14. Przedborowianka Przedborowa 11
15. Orzeł Mąkolno
10

28
21
19
19
19
18
17
17
14
13
13
10
6
4
4

30-14
33-15
38-22
32-20
22-12
26-16
30-21
25-16
23-23
25-27
19-26
33-40
18-34
16-57
18-45

Reprezentacja Polski:
Remis w końcówce
Reprezentacja Polski zremisowała w Glasgow 2:2
(1:1) ze Szkocją w meczu eliminacji do mistrzostw
Europy. Obie bramki dla „Biało-czerwonych” strzelił
Robert Lewandowski. Szkoci zdobywali gole po pięknych strzałach Matta Ritchiego i Stevena Fletchera.
Polska: 22. Łukasz Fabiański – 20. Łukasz Piszczek,
15. Kamil Glik, 21. Michał Pazdan, 13. Maciej Rybus
(71, 14. Jakub Wawrzyniak) – 16. Jakub Błaszczykowski (83, 17. Paweł Olkowski), 8. Grzegorz Krychowiak, 5. Krzysztof Mączyński, 7. Arkadiusz Milik (62,
6. Tomasz Jodłowiec), 11. Kamil Grosicki – 9. Robert
Lewandowski.
Polska w finałach mistrzostw Europy
W ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw Europy
reprezentacja Polski wygrała z Irlandią 2:1 (2:1) i zapewniła sobie awans do turnieju finałowego. Gole dla
„Biało-czerwonych” strzelili Grzegorz Krychowiak
i Robert Lewandowski. Irlandczycy odpowiedzieli
trafieniem Jona Waltersa z rzutu karnego. Lewandowski z 13 bramkami wyrównał rekord goli w eliminacjach
mistrzostw Europy byłego reprezentanta Irlandii Północnej – Davida Healy’ego (strzelił 13 goli w eME
2008).
Polska: 22. Łukasz Fabiański – 20. Łukasz Piszczek,
15. Kamil Glik, 21. Michał Pazdan, 14. Jakub Wawrzyniak – 7. Paweł Olkowski (63, 16. Jakub Błaszczykowski), 8. Grzegorz Krychowiak, 10. Karol Linetty, 5.
Krzysztof Mączyński (78, 4. Łukasz Szukała), 11.
Kamil Grosicki (85, 17. Sławomir Peszko) – 9. Robert
Lewandowski

Tabela grupy D:
1. Niemcy 10
2. Polska 10
3. Irlandia 10
4. Szkocja 10
5. Gruzja 10
6. Gibraltar 10

22
21
18
15
9
0

24-9
33-10
19-7
22-12
10-16
2-56

BUNDESLIGA:
Pięć goli Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern
Monachium – VfL Wolfsburg
5 goli w... 9 minut! Robert Lewandowski zdominował
hit Bundesligi: mecz Bayern – Wolfsburg, strzelając
aż pięć spektakularnych bramek. Bawaria oszalała na
punkcie Polaka!
Lewandowski wszedł dopiero w 46 minucie spotkania, ale swojego pierwszego gola zdobył już w 51 minucie! Kilka minut później Polak cieszył się już z aż
5 strzelonych goli i tym samym stał się pierwszym
piłkarzem, który strzelił 5 bramek w jednym meczu
Bundesligi od 1991 roku.
Krzysztof Krysiak
Michałowa poleca

Filety z kurczaka z twarogiem
selerowo-jabłkowym
Składniki (4-6 porcji):
0,5 kg filetów z kurczaka,
150 g białego wina,
300 g selera korzeniowego,
1 duże czerwone jabłko,
2 łyżki soku z cytryny,
250 g twarogu śmietankowego,

30 g łuskanych orzechów
laskowych,
200 g jogurtu,
1/2 łyżeczki cukru,
2 łyżki oleju, sól i pieprz czarny
do maku.

Przygotowanie:

Filety z kurczaka mocno obsmażyć na oleju, przyprawić solą i pieprzem, podlać winem i dusić 10-15 minut pod przykryciem. Obrany seler i jabłko zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Wymieszać
z sokiem cytrynowym. Orzechy grubo pokroić. Mięso zdjąć z patelni, a sos z duszenia zlać do miski. Twaróg wymieszać z jogurtem,
sosem z patelni oraz z mieszaniną jabłka i selera. Przyprawić solą,
pieprzem i cukrem. Mięso pokroić w plasterki i podawać z twarogiem posypanym orzechami.
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Hubert Michał Ryba,
4 października
Stanisław Ptasiński,
25 października

Małżeństwo zawarli:
Krystian Ostapiuk
i Roksana Kamila
Kowalska – Złoty Stok,
3 października
Łukasz Pawłowski i Marianna Mąder
– Złoty Stok, 17 października
Sebastian Prorok i Urszula Magdalena
Barecka – Chwalisław, 24 października

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Monika Stańczyk,
4 października
+ Henryk Wrześniewski,
18 października
+ Ryszard Tadeusz Piech, 22 października
+ Marianna Niegodzisz, 26 października
+ Bogdan Kazimierz Charęza, 28 października

Kancelaria parafialna czynna
środa oraz sobota:
w godz. 8.00-9.00 oraz 16.30-17.30
Msze św.:
ZŁOTY STOK
codziennie godz. 18.00
niedziele i święta: godz. 8.00, 11.00 (suma), 18.00
Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. o godz. 17.30,
w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz. 17.00
Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą i drugą
niedzielę miesiąca w trakcie Mszy św. o godz. 11.00

Parafianie z Chwalisława podjęli decyzję, aby zlecić panu
Tomaszowi Pućkowskiemu wykonania 8 szt. witraży do
nawy kościoła.
Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP
skwer Jana Pawła II 2, 57-250 Złoty Stok
Nr konta: 21 9533 1069 2008 0005 5680 0001
Proboszcz: ks. Józef Siemasz
e-mail: jsiemasz@poczta.onet.pl, tel. 74 817 51 24
Wikariusz: ks. Piotr Ochoński
Adres strony: www.parafia-zlotystok.pl

Płonica
piątek godz. 16.00, niedziela godz. 11.30

Redakcja
Złoty Stok, skwer Jana Pawła II,
sala domu parafialnego „Pod Złotym Zegarem”,
czynna w każdy piątek 16.00-17.30
Adres internetowy redakcji: zlotydzwon@wp.pl
Zespół redakcyjny: ks. Józef Siemasz,
Waldemar Wieja, ks. Piotr Ochoński
Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn
Skład komputerowy: Stanisław Mróz

Chwalisław
środa godz. 16.00, niedziela godz. 9.00

Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca,
zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów.
Za treść listów, reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Mąkolno
czwartek godz. 16.00, niedziela godz. 10.00

