
to w sposób szczególny 

bierze w obronę ludzi 

niewinnych i bezbron-

nych. Homilia podczas 

Mszy Św. na lotnisku w 

Radomiu 4.06.1991r. 

 

 
BÓG SAM JEST PANEM 

ŻYCIA CZŁOWIEKA 

UKSZTAŁTOWANE-

EGO NA JEGO OBRAZ 

 (Rdz. 1.26-28) 

 
Dłużej będziemy praco-

wać – jednym z argumen-

tów na to stwierdzenie 

była posiadana przez rząd 

informacja, że rodzi się 

m a ł o  d z i e c i .  W 

„manifach” widzimy ko-

biety niosące transparen-

ty z hasłami żądającymi 

powszechnej dostępności 

do aborcji, prawa do za-

Czy podejmując decyzję 

w jakiejś sprawie, wygła-

szając opinię, zastana-

wiasz się – "Czy to 

spodoba się Bogu?" 
Przykazanie VI – Czcij 

ojca swego i matkę 

swoją. 
Słowa tego przykazania 

skierowane są do synów i 

córek, czcij ojca i matkę, 

gdyż są oni dla Ciebie 

niejako zastępcami – Pana 

Boga – są tymi, którzy 

dali ci życie, są tymi 

pierwszymi - po Bogu – 

dobroczyńcami. Jeśli Bóg 

jest samym Dobrem, to i 

oni mają także udział w 

Jego dobroci. 
List do Rodzin, Rzym 2 

lutego 1994r. 
Poprzez łaskę sakramen-

tu małżeństwa stajemy się 

rodziną – małżonkami. 

Dziś małżonkowie, nawet 

ci, którzy zawarli związek 

sakramentalny, aby być 

"na czasie" mówią o sobie 

partner – partnerka nie 

mąż - żona. Aby dzieci 

mogły czcić rodziców 

muszą widzieć, że mama i 

tato kochają się, szanują, 

że podstawą ich miłości 

małżeńskiej i rodziciel-

skiej jest oparcie w Bogu. 

IV przykazanie odnosi się 

także do rodziców – pa-

miętajcie, abyście zasługi-

wali na tę cześć. 
Przykazanie V - nie 

zabijaj! 
Nie zabijaj – zakaz sta-

nowczy i absolutny, który 

równocześnie afirmuje 

prawo każdego człowieka 

do życia, od pierwszej 

chwili poczęcia aż do na-

turalnej śmierci. Prawo 

"DROGOWSKAZY DLA KAŻDEGO"  

Dekalog z  bł. Janem Pawłem II 

wierania związków jedno-

płciowych itd. Gdy roz-

mawiałam ze znajomą o 

zbliżającej się starości – 

usłyszałam: „nie martw 

się w aptekach za darmo 

będą zestawy do eutana-

zji” - Ponury żart?! 
Życie ludzkie jest święte! 

My katolicy mamy OBO-

WIĄZEK stawać w jego 

obronie. 

 
Przykazanie VI - nie 

cudzołóż. 
Sakramenty są źródłem 

moralnej człowieka. Sa-

krament małżeństwa dla 

kobiety i mężczyzny jest 

tym źródłem, aby oboje 

sprostali swoim ślubom, 

aby przezwyciężyli słabo-

ści i pokusy, aby mnie dali 

się zwieść żadnej modzie. 

Trzeba tylko wytrwale 

współpracować z łaską 

sakramentu małżeństwa. 

Trzeba tę łaskę stale od-

nawiać. 
(Homilia podczas Mszy 

Św. przy kościele Bożego 

Miłosierdzia w Łomży 4 

czerwca 1991r.) 
Wolna miłość, wolne 

związki, złudzenie wolno-

ści – to przesłania otacza-
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Dlaczego mam cier-
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Dali się zaprosić. 2 

36 dowodów na 
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trasie turystycz-

nej. 
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w cierpieniu. 
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Listy starego 

diabła do młode-

go. 

5 

Cudze chwalicie, 

swego nie znacie. 

6 

Zgadnij kto to 

jest? 

6 

Zmartwychwstanie Pańskie 



jącej nas rzeczywistości 

cudzołóstwa i rozwiązło-

ści. Zbyt dużo kosztuje 

ta wolność – dzieci, któ-

re muszą patrzeć na ro-

dziców nawzajem się 

okłamujących – przez co 

następuje utrata zaufania 

do rodziny, małżeństwa. 

A przecież chcielibyśmy, 

aby one były szczęśliwe i 

budowały trwałe związki. 

Rodzina chrześcijańska 

musi być wzorem dla 

innych, wzorem ludzkiej 

miłości, która jest trwała, 

wierna i nierozerwalna. 

 
Przykazanie VII - nie 

kradnij. 
Kiedy słyszymy: „Nie 

kradnij” to rozumiemy, 

że jest rzeczą moralnie 

złą przywłaszczanie sobie 

cudzej własności. Mamy 

prawo do posiadania 

rzeczy i dóbr, środków 

do życia i nikt nie ma 

prawa nas ich pozbawiać. 
Homilia podczas Mszy 

Świętej na lotnisku w 

Białymstoku 6 czerwca 

1991r. 
Człowiek otrzymał od 

stwórcy władzę nad rze-

czami: „Czyńcie sobie 

ziemię poddaną „ (Rdz 

128). To nie oznacza, że 

to prawo pozwala nam 

na wszystko – wręcz 

przeciwnie nakłada na 

społeczeństwo obowią-

zek pracy i dzielenia się 

dobrami z niej płynącymi 

z innymi w każdej sferze 

życia społecznego, go-

spodarczego i osobiste-

go. Stawia przed nami 

obowiązek powiedzenia 

NIE, gdy widzimy, że są 

łamane zasady życia i 

skiej na lewińskim rynku. Towarzy-

szy nam trema i jednocześnie uczu-

cie, że w naszym życiu dzieje się 

coś bardzo ważnego, niepowtarzal-

nego. 

Nie było to zwyczajne przedsta-

wienie, To było wspólne przeżywa-

nie wydarzenia Męki Pana Jezusa, 

który swoim cierpieniem, pełną 

pogardy i ludzkiego szyderstwa 

drogą na Golgotę, odkupił Twoje i 

moje winy. 

W następnych latach ponawialiśmy 

przedstawienie. Zaangażowani pa-

rafianie (a było ich wielu) 

wkładali w jego przygo-

towanie wszystkie swoje 

siły i umiejętności po to, 

by pomagać nam w przy-

gotowaniu się do pełne-

go przeżywania Świąt 

Zmartwychwstania Pań-

skiego. Ale widocznie 

pierwsze wzruszenia 

minęły i z każdym ro-

kiem chętnych do wspól-

nego przeżywania i przy-

gotowania Misterium 

Dali się zaprosić, darując sobie i innym nowe doświadczenia 

o d p o w i e d z i a l n o ś c i 

chrześcijańskiej, społecz-

nej i gospodarczej w na-

szym życiu i otoczeniu. 

 

Barbara Matras 

Rodzina bierze 

początek w 

miłości, jaką 

Stwórca 

ogarnia 

stworzony 

świat  

Bł. Jan Paweł II 
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Tegoroczne Misterium 

Jest 23 marca 2005r. 

godzina 1900. Rozpoczy-

na się I 

Misterium 

Męki Pań-



było coraz mniej. Zostali 

najwierniejsi. I za to 

wszystkim serdecznie 

dziękuję. Dziękuję ks. 

Andrzejowi za pokazanie 

nam drogi do głębszego 

przeżywania swojej wia-

ry, za uczenie nas wspól-

notowego jej przeżywa-

nia i bycia jasnymi znaka-

mi Chrystusa. 

W tym roku w Niedzielę 

Palmową po raz dziesiąty 

mogliśmy wsłuchać się w 

słowa Ewangelii i pieśni 

wielkopostnych. Nasze 

dziesiąte przedstawienie 

było mniej widowiskowe, 

ale pozwalało również 

głęboko przeżywać mękę 

Pana Jezusa. 

Dziesięć lat to sporo 

czasu. Kiedy przegląda-

łam naszą kronikę para-

fialną ogarniała mnie 

wdzięczność Panu Bogu 

za dar przeżywania tych 

wydarzeń, za więzi z 

ludźmi, dzięki którym 

mogliśmy tworzyć. Ze 

smutkiem wspominam 

tych, którzy odeszli do 

wieczności. Szczególnie 

ciepło myślę o dzieciach 

i młodzieży – dziś już 

dorosłych, – którzy 

przyznawali się do przy-

należności do Chrystusa. 

Myślę, że pora oddać 

pałeczkę młodym. Wiem, 

że pan katecheta przygo-

towuje z dziećmi insceni-

zacje jasełek, misteria. 

Pora więc, by nowi, mło-

dzi ludzie włączyli się w 

życie wspólnoty parafial-

nej (w szkole ogląda 

przedstawienia wąskie 

grono osób), by pokazy-

wali swoim kolegom, ich 

rodzicom, że wiara jest 

Warto przeczytać - ”36 dowodów na istnienie diabła” 

Genialna, moim zdaniem, 

książka, która zmusza do 

refleksji i innego spojrze-

nia na procesy dokonują-

ce się we  współczesnym 

świecie. Czytałem ją kilka 

razy i zawsze zdumiewa 

mnie „proroczość” wizji 

literackiej autora. Jeśli nie 

ma zła to i dobro  prze-

staje mieć swoją wartość. 

Wymowa całej książki, 

którą, nota bene, czyta się 

„jednym tchem” to strasz-

ny obraz człowieka, który 

przestał już na serio trak-

tować zło i szatana. Dia-

beł wyłaniający się z  li-

stów to nie  karykaturalny 

stwór, z rogami i śmiesz-

nymi widłami, ale niesa-

mowicie inteligentny byt, 

znający mentalność i psy-

chikę człowieka. Ktoś, kto 

w zakamuflowany sposób 

przedstawia zło jako do-

bro, bo walczy o duszę 

człowieka.  

 

Ks. Jarosław 

 

 

Książka „36 dowodów na 

istnienie diabła” André 

Frossarda, autora sławnej 

książki „Nie lękajcie się” -  

rozmowy z Janem Pawłem 

II. Są to ujęte w formę 

listów diabła do dziennika-

rza rozważania, dotyczące 

największych jego (diabła) 

zwycięstw na przestrzeni 

wieków. Narrator - diabeł 

wtajemnicza w swe sekre-

ty dziennikarza, pokazując 

mu w jaki sposób udało 

mu się „zjednać” sobie 

człowieka współczesnego. 

Rozpowszechniłem 

wśród was filozofię 

absurdu … im myśl 

jest mniej logiczna, 

tym większe ma 

szanse uchodzić za 

prawdziwą, a im 

bardziej jest 

idiotyczna, tym 

mniej 

kontrowersyjna. 

(fragment książki) 
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dla nich ważna. 

Serdecznie dziękuje 

również ks. Jarosła-

wowi - naszemu 

proboszczowi za 

pomoc i życzliwość 

w kontynuowaniu 

naszego parafialnego 

dzieła.   

 

Szczęść Boże 

 

Janina Wandolska 

Lewin na dawnej trasie turystycznej 

Już od lat dwudziestych XIX wieku w okolicach Le-

wina zaczęła rozwijać się turystyka, a samo miasto 

położone na trasie dyliżansów było odwiedzane 

przez kuracjuszy Dusznik i Kudowy. Stał się Lewin 

też punktem wyjścia dla wycieczek w czeskie Orlic-

kie Góry, do czeskich przygranicznych miasteczek, 

do Zamku Homole, do czeskiego zakątka w Hrab-

stwie Kłodzkim (Czermna, Pstrążna, Brzozowice, 

Słone) oraz w Góry Stołowe. 

W tymże ruchu turystycznym miało znaczenie przej-

ście graniczne w Kotle, wiodące ku Oleśnicy w Or-

lickich Horach, będącej także punktem wyjścia 

w Góry Orlickie. 

Po połowie XIX wieku większe zainteresowanie 

budziły Góry Orlickie w okolicach Zimnych 

Wód, Kotła i Jerzykowic Małych, a szczególnie 

mająca walory widokowe Pańska Góra. Po dro-

dze do przejścia granicznego w Kotle odwie-

dzono kaplicę Jana Nepomucena w Miejskim 

Lasku. 

Trasa z Lewina do Czeskiej Oleśnicy zyskała na 

popularności w 2 połowie XIX wieku, gdyż przy 



niej znajdowała się, leżąca po 

czeskiej stronie słynna winiarnia 

Schnappe. Popularna też była 

trasa z Lewina przez Jarków i 

Borową. 

W latach trzydziestych XX wie-

ku na atrakcyjność wpływały nie 

tylko górski klimat, ładne poło-

żenie i dobre utrzymanie Lewi-

na, ale i zdobycze cywilizacyjne, 

a także opieka lekarska. Bazę 

turystyczną tworzyły gospody, 

restauracje i pensjonaty, cukier-

nia i kawiarnia. W Lewinie do-

Mówienie o wierze często 

wiąże się z mówieniem o bole-

snych próbach, ale św. Paweł 

właśnie to postrzega jako naj-

bardziej przekonujące głosze-

nie Ewangelii, ponieważ to w 

słabości i cierpieniu objawia 

się i zostaje odkryta Moc Bo-

ża, przewyższająca nasze sła-

bości i nasze cierpienia. 

Chrześcijanin wie, że nie da 

się wyeliminować cierpienia, 

ale może ono nabrać sensu, 

może stać się aktem mi-

łości, powierzeniem się 

w ręce Boga, który nas 

nie opuszcza i tym sa-

mym etapem wzrostu 

wiary i miłości. 

Nawet śmierć staje się 

oświecona i może być 

przeżyta jako ostatnie 

wyznanie wiary, ostatnie 

„wyjdź z twojej ziemi”, 

ostatnie „przyjdź”, wy-

powiedziane przez Ojca, 

prowadzony od dawna był wodociąg, insta-

lacja gazowa, elektryczna oraz linia kolejo-

wa. 

Lasek Miejski pełnił rolę podmiejskiego 

obszaru rekreacyjnego i nazywany był nie-

kiedy Parkiem Miejskim. Lewin był też lo-

kalnym ośrodkiem sportów zimowych dla 

narciarzy i saneczkarzy. 

Od 1870 roku Lewin miał oświetlenie ga-

zowe ulic. 

Działało tu Towarzystwo Upiększania mia-

sta, które w latach 1881 – 1903 urządziło 

rynek Lewina w sposób ogrodowy – zało-

żono trójkątne boskiety, ogrodzone niską 

siatką i obsadzono je różami. Turyści nazy-

w a l i  L e w i n  m i a s t e m  r ó ż 

(Rosenstädschen) 
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Do dyspozycji kuracjuszy były też poczta i telegraf. 

 

Opracował Burger Andrzej, Źródło: Studium środowiska 

Kulturowego Gminy Lewin Kłodzki, Tom I praca zbiorowa 
 

Pocieszająca siła w cierpieniu 

Czasami ktoś wzywa po-Czasami ktoś wzywa po-

mocy….mocy….  

  

  

  

  
Lecz my okazujemy się Lecz my okazujemy się 

głusi…głusi…  

na wołanie innych ludzi...na wołanie innych ludzi...  



któremu powierzamy się 

z ufnością, że on nas 

umocni także podczas 

ostatecznego przejścia. 

Światło wiary nie powo-

duje, że zapominamy o 

cierpieniach świata. Dla 

iluż ludzi wiary cierpiący 

stali się pośrednikami 

światła. Dla św. Francisz-

ka z Asyżu trędowaty a 

dla bł. matki Teresy z 

Kalkuty jej ubodzy. Zro-

zumieli tajemnicę, która 

jest w nich. Św. Ojciec 

Pio pisał: „W każdym 

chorym jest Jezus, który 

cierpi. W każdym ubo-

gim jest Jezus, który ko-

na. W każdym ubogim 

chorym jest Jezus, który 

cierpi i kona podwójnie”. 

Człowiek, który – prze-

zwyciężając samego sie-

bie – pochyla się nad 

ranami swego nieszczę-

śliwego brata, zanosi do 

Boga najpiękniejszą mo-

dlitwę, złożoną z ofiary, 

z przeżywanej i spełnio-

nej miłości bliźniego. 

 

Opracował: Burger An-

drzej, Źródło: Encyklika 

Ojca Św. Franciszka w Lumen FIDEI, Ks. Marek 

Poryzała, „Pan Jezus i Zbawca wyzwala z pęt Dia-

bła.” 

Warto przeczytać - ”LISTY STAREGO DIABŁA DO MŁODEGO” 

w 1942r. 

Książka ta jest zbiorem 

listów starego diabła po-

stawionego wysoko w 

hierarchii piekła, a znacz-

nie niższego rangą mło-

dego siostrzeńca. W 

listach znajdują się rady 

jak sprowadzić dusze 

ludzkie na złą drogę. 

Czy zastanowiłeś się kie-

dyś jak diabły naradzają 

się między sobą, jakich 

używają sposobów, by 

kusić i zniewalać ludzi, 

niweczyć ich plany, – jeśli nie – to odpowiedzi 

przyniosą wam - Listy..... 

Z humorem, dowcipem, elegancją i nutą docie-

kliwości i przewrotności autor odpowiada na 

pytanie o radę i miejsce zła w świecie stworzo-

nym przez Boga. Mimo upływu 72 lat od pierw-

szego wydania pytania i odpowiedzi są wciąż 

aktualne. 

 

Poleca 

Barbara Matras 

Clive Staples Lewis 

(1898-1963) pisarz i filo-

zof, wykładowca literatu-

ry średniowiecznej i re-

nesansowej w Cambrid-

ge anglikanin, który prze-

szedł na katolicyzm, au-

tor wielu książek z po-

granicza filozofii literatu-

ry, etyki i moralności. 

„Listy starego diabła do 

młodego” - jest utwo-

rem z gatunku „fikcji” 

chrześcijańskiej opubli-

kowany po raz pierwszy 
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Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, 
życzę moim kochanym Parafianom,  

niech Chrystus, który jest Panem życia i śmierci  
obdarzy wszystkich swoim błogosławieństwem i 

opieką. 
 

Ks. Jarosław - Proboszcz 



 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

Ołtarz wykonany w 

1773 roku na zlece-

nie Bractwa św. 

Antoniego. Zastąpił 

dotychczasowy z 

1663 roku.  

Parafia Rzymsko-katolicka 

Św. Michała Archanioła 

57-343 Lewin Kłodzki 

ul. Kościelna 6 

www.parafialewin.pl 
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Sancte Michael Archan-

gele, defende nos in pro-

elio; contra nequitiam et 

insidias diaboli esto pra-

esidium. Imperat illi 

Deus; supplices depreca-

mur: tuque, Princeps 

militiae coelestis, Sata-

nam aliosque spiritus 

malignos, qui ad perdi-

tionem animarum pe-

rvagantur in mundo, 

divina virtute in infer-

num detrude. Amen  

 
Święty Michale Archa-

niele! Broń nas w walce, 

a przeciw niegodziwości 

i zasadzkom złego du-

cha bądź naszą obroną. 

Oby go Bóg pogromić 

raczył, pokornie o to 

prosimy, a Ty, Książę 

niebieskich zastępów, 

Szatana i inne duchy 

złe, które na zgubę dusz 

ludzkich po tym świecie 

krążą, mocą Bożą strąć 

do piekła. Amen  

„Zanim do Niniwy rzekł 

słowa prorocze, siedział 

w brzuchu ryby trzy dni i 

trzy noce” 

„Ten prorok chwałę Bogu oddawał w niewoli i Bóg 

go w lwiej jamie od śmierci wyzwolił” 

ZAGADKI (z nagrodami) - jakie to biblijne postaci? 

W centrum ołtarza 

jest postać św. An-

toniego, wyciągają-

cego ręce w kierun-

ku Matki Bożej po-

dającej mu Dziecię 

Jezus. Nawiązuje to 

do wizji św. Anto-

niego, który we śnie 

trzymał Dziecię Je-

zus na rękach. 

Boczny ołtarz św. Antoniego z Padwy 

Po prawej stronie 

ołtarza (w czarnej 

sutannie, w białej 

komży z krzyżem i 

liliami) jest figura 

św. Jana Nepomu-

cena.  

św. Jana Nepomu-

cena, który zginął 

zrzucony z mostu 

Karola w Pradze, 

ponieważ nie chciał 

zdradzić tajemnicy 

spowiedzi. Jest 

symbolem wierno-

ści Chrystusowi i 

tajemnicy spowie-

dzi. 

Po lewej stronie 

ołtarza jest figura 

świętego biskupa. 

Trudno dzisiaj 

stwierdzić o kogo 

dokładnie chodzi. 

Być może jest to 

św. Augustyn lub 

św. Ambroży. Nie 

zachowały się do 

naszych czasów  

żadne informacje. 

Na ołtarzu 

um ie s zc zony 

jest Relikwiarz 

z Relikwiami 

św. Franciszka 

z Asyżu. W 

każdy wtorek 

po Mszy św. 

razem z człon-

kami Bractwa 

św. Antoniego 

o d m a w i a m y 

Litanię do św. 

Antoniego. Za-

praszamy do 

modlitwy przy 

R e l i k w i a c h 

świętego Fran-

ciszka. Można 

też wstąpić do 

Bractwa św. 

Antoniego, sze-

rząc Jego kult 

Rozwiązania, podając swoje imię, nazwisko i wiek :), proszę 

wrzucić w najbliższą Niedzielę na tacę 

Na samej górze, w 

zwieńczeniu ołta-

rza, w otoczeniu 

głów aniołów jest 

wyrzeźbiony język. 

Język nawiązuje do 


