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Słowo zapowiadające Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii

ADWENT WEDŁUG NAUCZANIA 
BENEDYKTA XVI

W niedzielę 3 grudnia 2017 r. rozpoczniemy nowy 
rok liturgiczny. Tak samo, jak nasze życie porządkuje 
rok  kalendarzowy,  tak  samo  istnieje  rok  liturgiczny, 
który porządkuje nasze życie duchowe. Każdy nowy 
rok liturgiczny rozpoczynamy pierwszą niedzielą Ad-
wentu, a kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa 
Króla  Wszechświata.
W tym artykule chciałbym wyjaśnić czym jest Adwent 

w nauczaniu Benedykta XVI, który jest największym 
z żyjących teologów. Mam świadomość, że wielu mo-
głoby mi  zarzucić  to,  dlaczego nie  powołuję  się  na 
nauczanie obecnego papieża.  (cd. na str. 4)

Króluj  nam Chryste. Wszyscy  doświadczamy  tej 
prawdy, jak szybko mija zżycie i jak potok płynie czas... 
Ostatnie dni roku liturgicznego wzywają nas do goto-
wości, czuwania, do rozliczenia, do rachunku sumie-
nia. Czynimy  zadumę, refleksje nad tym co przeminę-
ło  i  już nie wróci. Pomimo, że prze mija postać  tego 
świata, trzeba z nadzieją patrzeć w przyszłość. Taką 
nadzieja dla ludzi wierzących jest adwent, gdzie szu-
kamy odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Odpowie-
dzią  adwentowej  zadumy,  refleksji  jest  święta  noc 
Bożego Narodzenia. To do nas, ludzi słabych i grzesz-
nych przychodzi Zbawiciel świata, Syn Boży, Jezus 
Chrystus.
Wszyscy jako wyznawcy Boży w tę prawdę wierzy-

my i ją głosimy światu od dwóch tysięcy lat. Do gło-
szenia tej prawdy Ewangelii od prawie trzech wieków 
zostali  zaproszeni  redemptoryści,  którzy  założeni 
w  Italii  i  posłani  przez  św. Alfonsa do  ludzi  najbar-
dziej opuszczonych, głoszą misje, rekolekcje na ca-
łym świecie, a od ponad stu  lat  czynią  to w naszej 
Ojczyźnie.

Od pierwszej niedzieli adwentu będziemy świadka-
mi  i uczestnikami  takich  redemptorystowskich  reko-
lekcji  w Świebodzicach w  parafii  św. Mikołaja,  na 
które serdecznie zapraszam. Jako katolicy, do reko-
lekcji – uczestnictwa, spowiedzi  i odnowy,  jesteśmy 
zobowiązani wszyscy w sumieniu. To sam Syn Boży, 
Jezus Chrystus,  będzie  niejako przechodził  ulicami 
naszego miasta  i wzywał, abyśmy czuwali, bo nad-
chodzi Boże Narodzenie. Niech wszyscy wyjdą na to 
wyjątkowe spotkanie, by On kiedyś wyszedł po nas. 
Dla jednych bowiem może to być pierwsze, dla innych 
kolejne,  ale  dla  niektórych może  ostatnie. Dlatego 
wołamy  „Nie  zamykajmy  serc,  zbawienia  nadszedł 
czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz...”
Niech Archanioł Gabriel muśnięciem skrzydeł do-

tknie naszych serc, aby je otworzyć i by stało się w nas 
Boże Narodzenie.  Niech w  tym  radosnym  trudzie 
oczekiwania, Maryja, Matka adwentowa, nas wspiera, 
a Bóg niech nam błogosławi.

Z pozdrowieniami i modlitwą
o. Kazimierz Głaz CSsR
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KoNKURS NA „NAjpIęKNIEjSZY RóżANIEC” 
RoZSTRZYGNIęTY!

Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. 
Dlatego w naszej szkole został ogłoszony konkurs na 
wykonanie  „Najpiękniejszego  różańca”. Adresatami 
konkursu byli uczniowie klas I-VII.
Uczestnicy konkursu do wykonania różańca wyko-

rzystali najróżniejsze materiały. Były różańce z żołędzi, 
kasztanów, orzechów, jarzębiny, drewnianych korali-
ków, makaronu, chrupek, nakrętek itp. Pomysłowość 
i oryginalność prac okazała się wielka, komisja kon-
kursowa miała nie lada problem z wyłonieniem laure-
atów. W  listopadzie  konkurs  został  rozstrzygnięty. 
W wyniku obrad jury nagrodziło różańce następują-
cych uczniów:
– Marcela Winsz kl. Ia
– Zuzannę Kmiecik kl. Ia
– Marię Ślusarczyk kl. Ia
– Amelię Czyżewską kl. IIa
– Kamila Fuksa kl. VIc
– Jakuba Chruszcza kl. VIIc
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ży-

czymy powodzenia już za rok!
Katechetka Grażyna Gorska i Agnieszka Pelc

„A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas i Oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy.”

W Boże Narodzenie przybywamy do żłóbka, 
wpatrujemy się w Maryję, Józefa i Dziecię Je-
zus, które wyciąga do nas swoje ręce, prosząc, 
by Je przyjąć do siebie, bo pragnie, byśmy szli 
z Nim przez naszą codzienność.
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzy-

my, by Chrystus, który się narodził, ubogacił 
wszystkich  swoją  łaską,  napełnił  pokojem 
i radością, umocnił ufność w Bożą pomoc i bło-
gosławił na wszystkie dni nowego 2018 roku.

Redakcja

(J 1,14)
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pATRIoTYCZNE śpIEWANIE

MY ChCEMY BoGA W ojCZYźNIE

W sobotę 11  listopada,  święto-
waliśmy odzyskanie Niepodległości 
Polski. Duszpasterze naszej parafii, 
zaprosili  wiernych  na  śpiewanie 
patriotycznych  pieśni  i  piosenek. 
Temu wieczorowi  przewodził  ks. 

Piotr Ochoński, który wraz z zespo-
łem młodzieżowym Black Guns z 
Dobromierza oraz z Panem Józe-
fem  Droździakiem  i  Ernestem 
 Koryciarzem,  porywał  serca  do 
śpiewu.

Był to czas ogromnej radości i sa-
tysfakcji, który dopomógł w zrozu-
mieniu prawdy, że zawsze i wszę-
dzie warto być Polakiem. Albowiem 
Polski  patriota,  to  człowiek,  co 
muzykę ma w duszy i na ustach.

Dzień 11 listopada, dla każdego Polaka jest szcze-
gólnym  i wyjątkowym. W  tym dniu wszyscy,  którzy 
Polskę  stanowią  pragną  przede wszystkim Bogu, 
podziękować za dar wolności i niepodległości Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej Polski. W naszej  parafii 
również nie zabrakło tego modlitewnego dziękczynie-
nia. Podczas Eucharystii o godz. 13.00, przy udziale 
kapłanów, samorządowców, licznych pocztów sztan-
darowych, wspólnie  jako mieszkańcy Świebodzic, 
stanęliśmy do modlitewnego apelu. W odświętnym 
przeżyciu  tego modlitewnego  skupienia  pomogła 
schola pod dyrekcją ks. Artura. Słowo Boże wygłosił 
ks. Piotr, który cytując słowa św. Jana Pawła II wzywał 
wszystkich Polaków do budzenia sumienia. Na zakoń-
czenie Eucharystii, główny celebrans ks. prob. Józef 
Siemasz, podziękował za liczny udział na Mszy św., 
apelując do czujności, aby Polska była Polską.
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Na  samym wstępie,  chciałbym 
zaznaczyć, że zgadzam się z tym, 
że obecnie w Kościele  jest  jeden 
następca św. Piotra i jest nim – pa-
pież Franciszek. Natomiast Bene-
dykt XVI jest obecnie emerytowa-
nym Biskupem Rzymu. Takie sytu-
acje  nie  zdarzają  się  często,  że 
obecnie  sprawujący  urząd  św. 
Piotra – w tym wypadku Franciszek 
– i Papież senior żyją obok siebie, 
że spotykają się ze sobą,  rozma-
wiają i doradzają. Ponadto myślę, 
że warto  powracać do nauczania 
Benedykta XVI, tak samo, jak war-
to  powracać  do  nauczania  –  już 
dzisiaj  świętego –  Jana Pawła  II. 
Dlaczego akurat nauczanie Bene-
dykta XVI? Ponieważ, jak to stwier-
dził osobisty sekretarz emerytowa-
nego papieża – arcybiskup Georg 
Genswein: świat nie docenił ponty-
fikatu Benedykta XVI, ale zrobi to 
historia. I myślę, że ten czas nad-
szedł, aby docenić tego wielkiego, 
a zarazem skromnego Pracownika 
Winnicy Pańskiej  –  największego 
z żyjących teologów.
W ogólnym pojęciu Adwent, jest 

czasem radosnego oczekiwania na 
święta  Narodzenia  Pańskiego. 
I chociaż w tym szczególnym cza-
sie  kolor  ornatu  jest  fioletowy,  to 
powinniśmy  radośnie  oczekiwać 
przyjścia Zbawiciela, na ziemię.
Benedykt XVI w  swoich wypo-

wiedziach mocno  zaznacza,  że 
Adwent  to  czas oczekiwania. Za-
znacza,  że  to  oczekiwanie  jest 
wymiarem,  który  przekracza  całe 
nasze istnienie osobiste, rodzinne 
i społeczne. Słusznie zauważa, że 
z  oczekiwaniem  spotykamy  się 
w tysiącu sytuacjach naszego ży-
cia. Od tego banalnego, najbardziej 
prostego czekania, aż po najważ-
niejsze oczekiwanie, które angażu-
je  człowieka  całkowicie,  do głębi. 
To najprostsze oczekiwanie to np. 

oczekiwanie  w  kolejce  do  kasy 
sklepowej,  a  to  głębokie,  to  np. 
oczekiwanie na narodziny dziecka, 
przez  rodziców. W  stosunkach 
uczuciowych to oczekiwanie ozna-
cza,  oczekiwanie  na  ukochaną 
osobę,  na  odpowiedź  na  list,  na 
przyjęcie  przebaczenia.  Papież 
Benedykt XVI wypowiedział  takie 
proste słowa: „człowiek żyje, dopó-
ki czeka, dopóki w jego sercu żyje 
nadzieja”. Dodał także, że po tym 
w  jaki  sposób  człowiek oczekuje, 
poznaje się człowieka, a konkretnie 
jego postawę moralną i duchową. 
I my także według tej myśli Papieża 
seniora możemy  ocenić  samych 
siebie, naszą własną postawę mo-
ralną  i  duchową,  a  możemy  to 
zmierzyć tym, na co czekamy oraz 
w czym pokładamy swoją nadzieję.
Benedykt  XVI  proponuje wier-

nym, aby w tym szczególnym cza-
sie  radosnego  oczekiwania  na 
Narodzenie Pańskie, każdy zadał 
sam sobie pytanie: a na co ja cze-
kam? Na co w tym, okresie swoje-
go życia, czeka moje serce? Doda-
je także, że te pytania można sobie 
odpowiedzieć na szczeblu rodziny, 
wspólnoty, czy narodu. Na co cze-
kamy razem?
W nauczaniu Papieża Benedyk-

ta  XVI  nie  zabrakło  takich  słów: 
„Adwent zachęca nas do zatrzyma-
nia się w ciszy, byśmy zrozumieli 
pewną obecność.  Jest  zaprosze-
niem, do uzmysłowienia sobie, że 
poszczególne wydarzenia dnia są 
znakami, jakie daje nam Bóg”. Ob-
serwując nasze intensywne życie, 
naszą  codzienną  bieganinę, 
a szczególnie w okresie przedświą-
tecznym, Papież zachęca nas do 
zatrzymania się! Co więcej zachęca 
wiernych, do ciszy! Zachęca nas do 
tego,  abyśmy  przestali  w  końcu 
zagłuszać swoje sumienia, abyśmy 
przestali biec, w pogoni za tym, co 

nieistotne! Dzisiaj człowiekowi trud-
no znosić ciszę! A cisza jest bardzo 
potrzebna do tego, abyśmy w koń-
cu  usłyszeli  sami  siebie,  własne 
serce  i  być może  głos  drugiego 
człowieka,  z którym może miesz-
kamy,  pracujemy,  spotykamy  się. 
Ta  cisza  jest  potrzebna  przede 
wszystkim po to, abyśmy zrozumie-
li, że Bóg jest z nami, że On pragnie 
przychodzić  do  nas,  do  naszych 
serc,  z  których  pragnie  uczynić 
sobie  mieszkanie.  Powinniśmy 
kontemplować  Boga,  który  jest 
obecny w naszym życiu. Powinni-
śmy w to uwierzyć, że Pan Bóg jest 
z nami, i ta pewność powinna nam 
dopomóc w  spoglądaniu  innymi 
oczami  na  świat,  jak  również  na 
nasze życie.
Fundamentalnym  elementem 

Adwentu  jest  oczekiwanie,  które 
jest także nadzieją! Papież zauwa-
ża, że ten okres liturgiczny Kościo-
ła, pobudza nas do tego, abyśmy 
zrozumieli  sens  czasu  i  dziejów, 
jako  „kairós”,  czyli  jako  na  czas, 
który sprzyja naszemu zbawieniu. 
Benedykt XVI powiedział: „Pan jest 
obecny w  biegu  naszego  życia, 
towarzyszy  nam  i  pewnego  dnia 
otrze  także  nasze  łzy.  Pewnego 
dnia, niezbyt odległego, wszystko 
znajdzie swoje wypełnienie w Kró-
lestwie Bożym, Królestwie sprawie-
dliwości i pokoju”.
Według Ojca Świętego to nasze 

oczekiwanie  powinno  być wypeł-
nione  sensem. Może  się  to  stać 
wtedy, kiedy umieścimy w centrum 
naszej  wiary  Jezusa Chrystusa, 
który pragnie obdarzać nas swoją 
miłością i zbawieniem. Może się to 
realizować poprzez czytanie słów 
Pisma Świętego, poprzez czytanie 
żywotów świętych, a także poprzez 
wydarzenia dnia codziennego. Pa-
pież Benedykt  XVI  zachęca  nas 
także do tego, abyśmy więcej się 

ADWENT WEDŁUG NAUCZANIA 
BENEDYKTA XVI

(cd. ze str. 1)
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modlili,  abyśmy  zwracali  się  do 
Chrystusa i kierowali do Niego na-
sze słowa, abyśmy wskazywali Mu 
na nasze cierpienie, naszą niecier-
pliwość, a także abyśmy mówili Mu 
o rodzących się w naszych sercach 
pytaniach, na które nie znamy od-
powiedzi. Mówił:  „Bądźmy pewni, 
że zawsze nas słucha! A jeśli Jezus 
jest obecny, nie ma już czasu pu-
stego, pozbawionego sensu. Jeśli 
jest On obecny, możemy nadal żyć 
nadzieją, nawet wówczas, gdy inni 
nam nie mogą pomóc, czy wtedy, 

gdy chwila obecna staje się uciąż-
liwa”.
Podsumowując nauczanie Bene-

dykta  XVI,  w  kwestii Adwentu, 
chciałbym  zaznaczyć,  że Papież 
przypomniał nam, że ten czas jest 
zarówno  okresem  obecności 
i  oczekiwania  na wieczność.  I  to 
właśnie z  tego powodu  jest okre-
sem wewnętrznej radości, której nie 
może przekreślić żadne cierpienie, 
bo jak mówił: „Jest to radość płyną-
ca z  faktu, że Bóg stał się dziec-
kiem. Owa  radość,  niewidzialnie 

w nas obecna, zachęca nas byśmy 
kroczyli z ufnością”.
Na koniec życzę sobie i parafia-

nom, abyśmy potrafili dobrze prze-
żyć ten wyjątkowy czas Adwentu, 
w radosnym usposobieniu. Abyśmy 
potrafili  się  zatrzymać w  ciągłej 
bieganinie,  abyśmy  się wyciszyli 
pomimo hałasu, który dokucza nam 
z każdej strony. Abyśmy potrafili się 
wsłuchać w Pana Boga, Który jest 
obecny i nas słucha.

ks. Artur Merholc

Dziś  pragnę  zachęcić 
wszystkich  czytelników  do 
książki  na  późne wieczory. 
Książka nosi tytuł: „Posłania 
miłości. Mistyczne Objawie-
nia Chrystusa.  Trzem Du-
szom Ofiarnym w XX wieku”. 
Książka przedstawia posła-
nia  Zbawiciela  objawione 
w mistyczny  sposób  trzem 
duszom  ofiarnym,  a  więc 
duszą  oddanym  miłości 
Chrystusowej. Choć  słowa 
Pana naszego wybrane zo-
stały z różnych pism, w swym 
fundamentalnym  aspekcie 
dają one jedno świadectwo: 
mistycznej  zażyłości  świę-
tych zakonnic ze swym Bo-
skim Oblubieńcem, który  je 
wybrał jako instrument prze-
kazania Boskiego Posłania 
światu. Ze względu na ude-
rzające podobieństwo Posła-
nia Zbawiciela do tych trzech 
dusz, możliwe było zgroma-
dzenie Boskich słów w jed-
nej książce, z podziałem na 
grupy tematyczne. Prawdą jest że objawienia prywat-
ne nie równają się wadze Słowa Bożego objawionego 
w Piśmie Świętym. Tak wiec  objawienia  prywatne 
podlegają  ocenie  swej  zgodności  z  rozumem oraz 
Słowem Objawionym nauczanym nieomylnie  przez 
Kościół święty. Jednak, objawienia prywatne zasługu-
ją na szacunek i wiarygodność należną dziełom du-
chownym,  a  sam  fakt  iż  słowa  te mogą pochodzić 
z  łaskawej  interwencji Boga, powinien napełnić nas 
tym  większym  szacunkiem  i  otwartością  serca. 

W  książce  jak  już  wspo-
mniałam  zawarte  są  mi-
styczne Objawienia: Siostry 
Józefy Menendez,  Siostry 
Mari od Świętej Trójcy, Sio-
stry Konsolaty Bertrone. Oto 
niektóre  fragmenty  książki: 
Zawierzenie się Bogu.
Ponieważ  jesteś  bardzo 

mała, powinnaś dać się kie-
rować i prowadzić mojej oj-
cowskiej potężnej  i mocnej 
ręce...  Będę  tobą  kierował 
tak, jak będzie najlepiej dla 
mojej chwały i najkorzystniej 
dla duszy... Nie lękaj się, bo 
troszczę się o ciebie zazdro-
śnie,  tak  jak  najczulsza 
matka o swe dziecko {J.M}.
Poddanie się: Pozwól Mi 

działać: Poddałam się swe-
mu Panu w wyczerpaniu, do 
jakiego doprowadziły mnie 
ostatnie pełne cierpień tygo-
dnie. Chrystus odpowiedział 
serdecznie: „Nie potrzebuję 
twoich sił, lecz twego zawie-
rzenia  się Mi.  Prawdziwa 

moc znajduje się w moim sercu” [J.M.]. Świętość i jej 
wymagania: Pamiętaj Konsolato, że jestem łaskawy, 
nie wypaczaj tego faktu! Świat lubi wyobrażać sobie 
świętość przez łańcuchy, wyrzeczenia i biczowania....
To nie jest tak. Jeśli ofiara i pokuta obecne są w życiu 
świętego, nie stanowią one o całym jego życiu. Świę-
ty  lub dusza która wspaniałomyślnie zawierzyła się 
Mnie, jest najszczęśliwszą istotą na świecie. Bo Jam 
jest łaskawy, bardzo łaskawy. [K.B].

poSŁANIA MIŁośCI

Fragmenty z książki
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Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordo-
wanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda 
św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni ojcowie 
Kościoła nadali tytuł męczenników. Ich kult datuje się 
od  I wieku  po  narodzinach Chrystusa. W Kościele 
zachodnim Msza za świętych Młodzianków jest cele-
browana – tak jak Msze święte Wielkiego Postu – bez 
radosnych śpiewów; kolor liturgiczny – czerwony.
Wśród Ewangelistów jedynie św. Mateusz przekazał 

nam informację o tym wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Dekret 
śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydow-
ski, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się 
Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W oba-
wie, by Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom pa-
nowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana 
Jezusa.
Za  czasów Heroda  panowało  przekonanie,  że 

wszystko w państwie  jest własnością władcy,  także 
ludzie, nad którymi władca ma prawo życia i śmierci. 
Jeśli mu stoją na przeszkodzie, zagrażają jego życiu 
lub panowaniu, może bez skrupułów w sposób gwał-
towny się ich pozbyć. Historia potwierdza, że Herod 
był wyjątkowo ambitny,  żądny władzy  i  podejrzliwy. 
Sam bowiem doszedł do tronu po trupach i tylko dzię-
ki terrorowi utrzymywał się u władzy. Był synem Anty-
patra, wodza Idumei. Za cel postawił sobie panowanie. 
Dlatego  oddał  się w  całkowitą  służbę Rzymianom. 
Dzięki  nim  jako  poganin  otrzymał  panowanie  nad 
Ziemią Świętą i narodem żydowskim z tytułem króla. 
Wymordował żydowską rodzinę królewską, która pa-
nowała nad narodem przed nim: Hirkana II, swojego 
teścia; Józefa, swojego szwagra; Mariam, swoją żonę; 
ponadto trzech swoich synów – Aleksandra, Arysto-
bula i Antypatra; arcykapłana Arystobula; Aleksandrę, 
matkę Mariamme i wielu innych, jak to szczegółowo 
opisuje żyjący ok. 70  lat po nim historyk żydowski, 
Józef  Flawiusz  („Dawne  dzieje  Izraela”).  Jeszcze 
przed samą swoją śmiercią, by nie dać Żydom powo-
du do radości, ale by wycisnąć łzy z ich oczu i w ten 
sposób  „upamiętnić”  swój  zgon,  rozkazał  dowódcy 
wojska  zebrać  na  stadionie  sportowym w  Jerychu 
najprzedniejszych obywateli żydowskich i na wiado-
mość o jego śmierci wszystkich zgładzić. Na szczęście 
nie wykonano tego polecenia. Te i wiele innych faktów 
wskazuje, kim był Herod i czym było dla takiego okrut-
nika pozbawienie życia kilkudziesięciu niemowląt.
Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być tych 

niemowląt? Betlejem w owych czasach mogło liczyć 
ok.  1000 mieszkańców. Niemowląt  do dwóch  lat w 
takiej sytuacji mogło być najwyżej ok. 100; chłopców 

zatem ok. 50. Jest to liczba raczej maksymalna i trze-
ba ją prawdopodobnie zaniżyć. Szczegół, że Herod 
oznaczył wiek niemowląt skazanych na śmierć,  jest 
dla nas o tyle cenny, że pozwala nam w przybliżeniu 
określić  czas narodzenia Pana  Jezusa. Pan  Jezus 
mógł mieć już ok. roku. Herod wolał dla „swego bez-
pieczeństwa” wiek ofiar zawyżyć.
Czczeni  jako „flores martyrum” – pierwiosnki mę-

czeństwa, Młodziankowie nie złożyli świadomie swo-
jego życia za Chrystusa, ale niewątpliwie oddali je z 
Jego  powodu.  Zatriumfowali  nad  światem  i  zyskali 
koronę męczeństwa  nie  doświadczywszy  zła  tego 
świata, pokus ciała i podszeptów szatana.
  Ikonografia podejmowała  często  ten  tak drama-

tyczny temat dający wiele możliwości artystom. Dla-
tego wśród malarzy i rzeźbiarzy, którzy wykonali ob-
razy  przedstawiające  „Rzeź Niewiniątek”,  figurują 
m.in.: Giovanni Francesco Baroto, Mikołaj Poussin, 
Guido Reni, Dürer, Romanino, Piotr Brueghel, Barto-
lomeo Schedoni, Rubens i wielu innych. W Padwie, 
w bazylice św. Justyny, a także w kilkunastu innych 
kościołach, można oglądać  „relikwie” Młodzianków. 
Są one oczywiście nieprawdziwe, ale dowodzą,  jak 
wielki w historii Kościoła był kult Świętych Młodzian-
ków.
Święci Młodziankowie  są  uważani  za  patronów 

chórów kościelnych.

śWIęCI MŁoDZIANKoWIE, 
MęCZENNICY (28 GRUDNIA)
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KARp W WINIE
SKŁADNIKI:
• 1,5 kg sprawionego karpia 
i podzielonego na dzwonka
• 1 butelka wytrawnego, białego 
wina
• 1 cebula
• 3 łodygi selera naciowego
• 1 ząbek czosnku (zmiażdżony)
• sól, pieprz, liść laurowy, ziele 
angielskie
• mąka do panierowania i olej 
do smażenia ryby

pRZYGoToWANIE:
Sprawionego  karpia  umieszczamy w naczyniu  i  zalewamy winem 
(pozostawiając ok. 1 szklankę trunku) Rybę wstawiamy do lodówki na 
kilka godzin lub nawet na cały dzień. Następnie rybę wyjmujemy z za-
lewy, osączamy, solimy, pieprzymy i obtaczamy w mące (wino wyle-
wamy). Cebulę kroimy w piórka, a seler w drobną kostkę. Na oliwie 
smażymy cebulę z czosnkiem (do miękkości). Dodajemy seler i jesz-
cze dusimy kilka minut. Wyjmujemy z patelni warzywa pozostawiając 
tłuszcz i smażymy na nim rybę, z obydwu stron na złoty kolor. Ponow-
nie wrzucamy warzywa  i  zalewamy  całość winem pozostawionym 
w butelce. Dodajemy  liść  laurowy, kilka ziarenek ziela angielskiego 
i całość dusimy jeszcze ok. 30 minut pod przykryciem.

Smacznego!

Michałowa poleca

CZY TY WIDZISZ To, Co MARYjA?
Nazaret w  czasach  Jezusa był 

niewielką  wioską,  liczącą  około 
czterystu mieszkańców i zajmującą 
nieco  ponad  cztery  hektary  po-
wierzchni. Cała miejscowość zmie-
ściłaby się spokojnie na placu św. 
Piotra i jeszcze pozostałoby sporo 
miejsca.  Leżący niecałe  5  km od 
Seforis, jednego z najbogatszych i 
najbardziej rozwiniętych kulturowo 
miast Galilei,  Nazaret  był  cichą 
rolniczą wioską. Był do tego stopnia 
mało  znaczący,  że  gdy Natanael 
usłyszał, że stamtąd pochodzi Je-
zus,  zapytał  niemal  szyderczo: 
„Czy może być co dobrego z Naza-
retu?”
Jednak to właśnie tu, w Nazare-

cie, ukazał się Maryi anioł Gabriel, 
aby  zwiastować  Jej,  że  zostanie 
Matką Mesjasza. Gdybyśmy więc 
zadali  to pytanie Maryi, z pewno-
ścią  odpowiedziałaby  nam,  że  z 
Nazaretu wyszło coś bardzo dobre-
go. Widziała tam przecież nie tylko 
anioła, ale i samego Syna Bożego.
Wyobraźmy sobie teraz, że Ma-

ryja zadaje nam pytanie: „Czy wi-
dzisz to, co ja?”. Wie Ona dobrze, 
że niewielu z nas odwiedzają aniel-
scy wysłannicy. Wie także, że nie 
możemy zobaczyć Jezusa w spo-
sób  fizyczny,  tak  jak widziała Go 
Ona czy św. Józef. Możemy jednak 
zobaczyć Go oczami wiary, jeśli za 
Jej przykładem nabierzemy nawyku 
rozważania w sercu  tego wszyst-

kiego,  co  Pan  dla  nas  uczynił. 
Spróbujmy to teraz uczynić, a zo-
baczymy, co uda nam się odkryć.

BĄDź poZDRoWIoNA, 
ŁASKI pEŁNA!

Większość uczonych jest zdania, 
że w czasie zwiastowania Maryja 
mogła mieć od czternastu do szes-
nastu lat. Podobnie jak inne młode 
dziewczyny, nie miał  jeszcze zbyt 
wiele  doświadczenia  życiowego. 
Nie wiedziała  nic  o  byciu  żoną  i 
matką  ponad  to,  czego nauczyła 
się od swojej własnej matki i innych 
kobiet  z  wioski.  Pod  pewnymi 
względami była dosyć niespodzie-
waną kandydatką na Matkę Syna 
Bożego. A jednak Bóg wybrał właś-
nie Ją i Jej powierzył swojego Syna.
Co więc zobaczyła Maryja pod-

czas zwiastowania? Ujrzała anioła, 
który  Ją pozdrowił  i  skierował  do 
Niej dziwne słowa: „Bądź pozdro-
wiona,  łaski  pełna,  Pan  z Tobą”. 
Sprawiły one, że poczuła się zmie-
szana. Anioł próbował uspokoić Ją, 
mówiąc:  „Nie  bój  się,  Maryjo”. 
Trudno uwierzyć, by  te słowa od-
niosły natychmiastowy skutek, gdyż 
wszystko, co mówił, było tak zaska-
kujące, że Maryja musiała odczu-
wać zagubienie i niepokój. Zrozu-
miała  jednak  dokładnie  przynaj-
mniej część przesłania anioła – po-
cznie dziecko, mimo iż jest dziewi-
cą. „Jakże się to stanie?” –  zapytała.

Czy możesz  sobie wyobrazić, 
jakie myśli przechodziły przez gło-
wę Matyi  podczas  tej  rozmowy? 
Czy to możliwe, że to ja mam zo-
stać matką  oczekiwanego  przez 
cale pokolenia Mesjasza? Co po-
-myślą  sobie  o mnie  ludzie,  gdy 
okaże się, że jestem w ciąż}.’? Czy 
Józef mnie  teraz zostawi? Czy w 
ogóle  ktokolwiek  uwierzy,  że  to 
Dziecko  pochodzi  od Boga?  Jak 
udźwignę ciężar tej odpowiedzial-
ności?

NoWE pLANY, NoWE 
WYZWANIA

Wierzymy oczywiście, że Maryja 
została poczęta bez zmazy grzechu 
pierworodnego pierworodnego. To 
z  pewnością  pomogło  Jej  powie-
dzieć Bogu „tak”. Nie zapominajmy 
jednak,  że Maryja miała  wolną 
wolę. Podobnie jak my przeżywała 
pokusy. Wiedziała, co to lęk i mogła 
ze względu  na  ten  lęk  odrzucić 
propozycję anioła. Co powiedzą o 
mnie ludzie w miasteczku? Co po-
wie Józef? Mamy się przecież po-
brać, co mam mu powiedzieć...
Było dla Niej oczywiste, że anioł 

prosił o wiele. Prosił przecież o to, 
by wyrzekła  się  swoich własnych 
planów  i  zawierzyła  Bogu  –  nie 
podając przy tym prawie żadnych 
szczegółów. Nic dziwnego, że Ma-
ryja  „zmieszała  się  na  te  słowa”. 

(cd. na str. 8)
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Niedziela, 3 grudnia
Nadeszła pierwsza niedziela Adwentu i każdy z nas otrzymał właśnie zaproszenie następującej treści:
„Wszechmogący Bóg ma zaszczyt zaprosić cię na uroczystość przyjścia Jego Syna na świat. To bez-

precedensowe wydarzenie będzie radośnie świętowane w dwóch miejscach: w niebie i na ziemi. Cele-
bracja odbędzie się 25 grudnia, toteż zachęcamy do poświęcenia kolejnych trzech tygodni na przygoto-
wanie się do uroczystego świętowania.”
Witaj w Adwencie – czasie nadziei i oczekiwania! W ciągu najbliższych tygodni będziesz prawdopo-

dobnie przygotowywać się do świątecznych spotkań w gronie rodziny Stosując się do uświęconych tra-
dycją zwyczajów, będziesz kupować prezenty, sprzątać i dekorować dom, przygotowywać świąteczne 
potrawy.
A ukoronowaniem tego wszystkiego będzie to, że sam Jezus przyjdzie cię odwiedzić. Jak mówi dzi-

siejsza Ewangelia, nie znamy wprawdzie czasu Jego przyjścia, ale mamy obietnicę,  że przyjdzie na 
pewno. Już teraz szuka nowych dróg do twojego serca. Już teraz przygotowuje dla ciebie specjalne łaski 
i błogosławieństwa – świąteczne prezenty, które wręczy ci, gdy otworzysz dla Niego swoje serce.
Jakiego rodzaju są te prezenty? Może to być zapewnienie o miłości Ojca. Poczucie nadziei i obietnica 

wsparcia w przeciwnościach. Nowe światło i mądrość, jakimi możesz się podzielić z naj-bliższymi. Wol-
ność od poczucia winy z powodu dawnych grzechów, które już wyznałeś i zostały ci przebaczone. A przede 
wszystkim pokój i radość, które płyną ze świadomości, że Bóg trzyma cię w swoich dłoniach.
Przyjmij więc dziś Jego zaproszenie. Zrób wszystko, co w twojej mocy, aby przygotować się na przy-

jęcie Jezusa i Jego darów. Spróbuj znaleźć trochę więcej czasu na codzienną modlitwę i lekturę Pisma 
Świętego.  Idź do spowiedzi  i oczyść się z  tego wszystkiego, co blokuje cię przed przyjęciem miłości 
i darów Jezusa.
Jezus chce świętować razem z tobą, a teraz daje ci czas na przygotowanie! Krok po kroku, dzień po 

dniu, możesz się do Niego przybliżać – a On będzie przybliżał się do ciebie!
„Jezu, przyjmuję Twoje zaproszenie. Wspomóż mnie mocą i łaską Twego Ducha, abym dobrze przy-

gotował się na Twoje przyjście w dzień Bożego Narodzenia”.

Mimo to postawiła krok w wierze, 
wyrażając zgodę na Boże zamysły.
Pan jest także z każdym z nas i 

zadaje  nam pytania  podobne  do 
tych,  jakie  usłyszała Maryja: Czy 
chcesz  pomóc Mi  w  budowaniu 
mojego Kościoła? Czy chcesz być 
moim światłem dla  ubogich,  cho-
rych i zagubionych? Czy oddasz Mi 
swoje życie?
Tego  typu pytania mogą wzbu-

dzić w nas niepokój.  Jeśli  jednak 
powtórzymy  za Maryją  Jej  „tak”, 
zobaczymy  rzeczywistość w  no-
wym świetle. Nasze oczy zostaną 
otwarte na potrzeby otaczających 
nas ludzi. Zobaczymy, co możemy 
dla nich uczynić. A co najważniej-
sze,  przekonamy się,  jak Maryja, 
że „dla Boga (...) nie ma nic niemoż-
liwego”.

SŁoWA poCIEChY
Pismo Święte podaje nam zale-

dwie odrobinę bezcennych szcze-

gółów  dotyczących  ciąży Maryi. 
Słyszymy  o  Jej  odwiedzinach  u 
Elżbiety  i  Zachariasza,  rodziców 
Jana Chrzciciela,  oraz  o  ciulach 
otaczających  narodziny  Jana. Te 
wydarzenia z pewnością podniosły 
Maryję  na  duchu  i  umocniły  Jej 
wiarę. Jednak największą pomocą 
dla Maryi w tym czasie było wspar-
cie,  jakie  otrzymała  od  Józefa, 
swego narzeczonego. Czy wyobra-
żasz sobie wyraz twarzy Maryi, gdy 
usłyszała od niego: „Wiem, co się 
stało. Wiem,  że  to  pochodzi  od 
Boga. Objawił mi się anioł i wszyst-
ko wyjaśnił. Nie martw się, jestem 
z tobą i nie mam zamiaru cię opu-
ścić”. Wierność  i  oddanie  Józefa 
musiały napełnić Ją ogromną rado-
ścią i pokojem. Możemy się domy-
ślać, że była to jedna z najpiękniej-
szych chwil Jej życia!
Po  narodzeniu  Jezusa Maryja 

otrzymała od Boga jeszcze więcej 
darów umacniających  Jej wiarę  i 

ufność. Pomyślmy,  co  czuła,  gdy 
przychodzący do żłóbka pasterze 
opowiedzieli o wizji aniołów wyśpie-
wujących chwałę Boga.
Wyobraźmy  sobie  uśmiech  na 

Jej twarzy, gdy usłyszała, co mówi-
li aniołowie o Jej nowo narodzonym 
Dzieciątku. Wszystkie  te  sytuacje 
pomogły Maryi zobaczyć, że plan 
Boga dla Jej życia jest pełen dobro-
ci, obietnicy, nadziei i chwały.
Maryja pyta nas: „Czy widzisz to, 

co ja? Czy spotykając ludzi, którzy 
podnoszą cię na duchu, widzisz w 
tym dłoń Ojca niebieskiego? Czy 
widzisz  oblicze Boga w  ludziach, 
którzy umacniają twoją wiarę, przypo-
minając ci o Jego dobroci i miłości? 
Pozwól Mu  otworzyć  twoje  oczy, 
byś zobaczył, że On jest z tobą”.

RoZWAżAĆ 
I ZAChoWYWAĆ

Pismo  Święte mówi  nam,  że 
Maryja  zachowywała  w  sercu 
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„wszystkie te sprawy”, związane z 
narodzeniem Jej Syna. Praktyko-
wała Ona modlitewne rozważanie 
wydarzeń ze swego życia. Rozwa-
żała pojawienie się anioła. Cieszy-
ła  się  wiernością  i  siłą  Józefa. 
Rozmyślała o swej krewnej, Elżbie-
cie, i jej zaskoczeniu tak nieocze-
kiwaną ciążą w podeszłym wieku. 
Zatrzymywała się na słowach pa-
sterzy, zastanawiając się, dlaczego 
Bóg posłał anioła właśnie do nich, 
a nie do króla Heroda. Przypomi-
nała sobie odwiedziny Mędrców  i 
myślała nad znaczeniem ich darów. 
Medytowała  nad  słowami  powie-
dzianymi do Niej przez Symeona i 
Annę, gdy przyniosła swego Syna 
do świątyni jerozolimskiej. Wszyst-
ko to otwierało Maryi oczy na dzia-
łanie Boga zarówno w Jej życiu, jak 
i w życiu świata. Być może modliła 
się:  „Ojcze  niebieski,  pomóż mi 
widzieć  to,  co Ty widzisz. Pomóż 
mi zrozumieć to, co czynisz. Pomóż 
mi rozpoznawać i wypełniać Twoją 
wolę”.
Gdyby Maryja była z nami dzisiaj, 

zachęciłaby nas do przyjęcia  po-
dobnej postawy: „Jeśli chcesz wi-
dzieć  to,  co  ja,  znajdź  czas  na 
rozważanie tego, co już uczynił i co 

wciąż  czyni Bóg. Rozważaj  Jego 
działanie w świecie, ale także Jego 
działanie w  twoim życiu  i w życiu 
twoich bliskich. Niech twoje widze-
nie  nie  będzie  zawężone,  otwórz 
szeroko oczy i serce. Pamiętaj, że 
Bóg zawsze nagradza tych, którzy 
szukają Jego królestwa. On ma ci 
tak wiele do pokazania!”.
Na  początek  spróbuj  znaleźć 

codziennie trochę czasu na lekturę 
tekstów  biblijnych  o  narodzinach 
Jezusa. Czytaj po kilka wersetów 
dziennie, prosząc Ducha Świętego, 
by  otwierał  ci  oczy.  Proś Go,  by 
przemawiał do ciebie w ciszy twego 
serca. Czytając, spróbuj umiejsco-
wić siebie w rozważanych wydarze-
niach. Na przykład dołącz do Maryi 
i anioła Gabriela w scenie zwiasto-
wania. Wsłuchaj  się  uważnie  w 
słowa Gabriela i odpowiedź Maryi. 
Przeczytaj fragment biblijny jeszcze 
raz, tylko wolniej, werset po werse-
cie. Wyobraź sobie anioła – potęż-
nego a zarazem łagodnego, czeka-
jącego na odpowiedź Maryi. 
A  teraz spójrz na Maryję, ufną, 

ale  i  zaniepokojoną,  próbującą 
zrozumieć  to,  co  się  dzieje.  Nie 
spodziewała się  takiej  propozycji. 
Pozostań chwilę z  tymi myślami  i 

zobacz, co zrodzi się w twoim ser-
cu. Może głębiej zrozumiesz miłość 
zawartą w Bożym planie  zbawie-
nia  i  powiesz:  „Panie,  chcę  peł-
nić   Twoją wolę”,  jak  uczyniła  to 
Maryja.

poWIEDZ „TAK”
8 grudnia 2016 roku, odprawiając 

Mszę świętą w uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi  Panny,  papież  Franciszek 
komentował pierwsze czytanie, w 
którym mowa o tym, jak „nie” Ada-
ma i Ewy „zamknęło drogę człowie-
ka do Boga” (Rdz 3,8-15.20). Na-
stępnie powiedział, że „tak” Maryi 
„otworzyło Bogu drogę do przeby-
wania pośród nas”.
Według Ojca  Świętego  odpo-

wiedź Maryi  jest  „najważniejszym 
«tak» w historii. (...) A Adwent jest 
okazją  do  odnowienia  naszego 
własnego «tak» wobec Boga, przez 
powiedzenie Mu: «Wierzę w Ciebie, 
ufam Tobie, kocham Ciebie; niech 
się wypełnia we mnie Twoja święta 
wola»„. Ta prosta modlitwa oddania 
pomoże nam zobaczyć  to, co wi-
działa Maryja. A to napełni nas ra-
dością.

CZY TY WIDZISZ To, Co WIDZI BóG?
Tak zaczyna się popularna w krajach angielskoję-

zycznych kolęda: „Czy ty widzisz to, co ja?”. Śpiewa-
jący tę kolędę w grudniowe dni wierni sądzą zwykle, 
że mówi ona o widzeniu, słyszeniu i znajomości tego, 
co wydarzyło się w noc Bożego Narodzenia. Nie taka 
była jednak intencja jej autorów.
Noel Regney i jego żona, Gloria Shayne, stworzyli 

wspólnie tę kolędę w październiku 1962 roku, u szczy-
tu  kryzysu kubańskiego. Regney szedł  jedną z ulic 
Nowego Jorku, myśląc o kolędzie, którą u niego za-
mówiono. 
Świadomość, że Związek Radziecki i Stany Zjed-

noczone znalazły się właśnie na skraju wojny atomo-
wej, sprawiała, że wszyscy mijani ludzie wydawali mu 
się  przygaszeni  i  nerwowi. Wtedy  jednak  zauwa-
żył  dwie  kobiety  z małymi  dziećmi w wózkach.  „Te 
małe  aniołki  patrzyły  na  siebie  i  uśmiechały  się”  – 
wspominał Regney. „W jednej chwili poprawił mi się 
humor”.

Dzieci  skojarzyły mu się  z  jagniątkami  i  stały  się 
natchnieniem do słów układanej kolędy. Posługując 
się świąteczną scenerią – tradycyjnymi bożonarodze-
niowymi obrazami jagniątka, pastuszka i potężnego 
króla – napisał wraz z żoną modlitwę o tak wówczas 
potrzebny pokój.
Shayne i Regney mieli całkowitą słuszność. Widze-

nie, słyszenie i poznawanie, o których mówi kolęda 
– może być dla nas drogą prowadzącą do znalezienia 
pokoju w okresie Adwentu. Spróbujmy więc nią pójść. 
Wyobraźmy sobie, że pytanie: „Czy ty widzisz to, co 
ja?”, zadają nam Bóg Ojciec i Maryja Panna. Co wi-
dział  Bóg Ojciec,  patrząc  na  ludzkość  pogrążoną 
w grzechu? Co widziała Maryja, patrzą 
na swego nowo narodzonego Syna?  I co można 

zobaczyć dziś w naszych sercach  i w otaczającym 
nas świecie? Prośmy przy tym Boga o „światłe oczy 
serca”, abyśmy mogli zostać napełnieni Jego radością 
i pokojem.
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Niedziela, 10 grudnia
Duch Święty – to Jego obecność zmienia wszystko. Jan głosił chrzest nawrócenia, ale także zapowia-

dał przyjście kogoś mocniejszego od siebie, kto napełni nas Duchem Świętym. Na czym polega różnica?
Chrzest Janowy polegał na przebaczeniu już popełnionych grzechów. Jan Chrzciciel chciał, żeby ludzie, 

przygotowując się na przyjście Mesjasza, uporali się ze swoją przeszłością. Z kolei Duch Święty koncen-
truje się na przyszłości. Przychodzi, by nas kształtować i prowadzić do królestwa niebieskiego.
Chrzest Jana miał na celu tylko jedno -przebaczenie grzechów. Działanie Ducha Świętego ma wiele 

celów. Objawia nam miłość Boga do nas. Pomaga zrozumieć Pismo Święte. Uczy patrzeć na innych jako 
na naszych braci i siostry. Gromadzi nas we wspólnocie Kościoła i pomaga współpracować dla królestwa 
Bożego. Anie jest to jeszcze koniec listy.
Podczas chrztu włączającego nas w Chrystusa otrzymujemy obydwa te błogosławieństwa – zostajemy 

obmyci z grzechów i przyjmujemy Ducha Świętego. Jezus nie odmawia nam niczego! Wszystko to za-
wiera  się w  jednym darze,  który  jest  „nasieniem wiary”.  Jeśli  chcemy,  by  łaska  chrztu  zaowocowała 
w naszym życiu, troskliwie pielęgnujmy otrzymane nasionko.
W zrozumieniu tego może nam pomóc prosta analogia. Większość z nas przechodzi na zdrową dietę 

głównie po  to, by stracić na wadze, ale nie znaczy  to, że zmiana nawyków żywieniowych nie będzie 
miała żadnych innych skutków. Wraz ze spadkiem wagi obniża się również poziom cholesterolu i wzmac-
nia się system odpornościowy. Mamy więcej energii i lepiej śpimy. Chcieliśmy jedynie stracić na wadze, 
a tymczasem na lepsze zmieniło się dużo więcej.
Podobnie dzieje się, gdy zaczynamy się troszczyć o otrzymane na chrzcie ziarno wiary. Nie tylko do-

świadczamy Bożego przebaczenia, ale zaczynamy odczuwać działanie Ducha Świętego w różnych ob-
szarach naszego życia. Mocniej uświadamiamy sobie miłość Bożą i sami stajemy się bardziej kochający. 
Budzi się w nas współczucie dla cierpiących. Znajdujemy siłę do opierania się pokusom. Mówiąc najkró-
cej, stajemy się nowym stworzeniem.
„Dziękuję Ci, Jezu, za dar Ducha Świętego. Proszę, pomóż mi wzrastać w wierze”.

oCZAMI ojCA
Kiedy Bóg pyta nas: „Czy widzisz to, co ja?”, spró-

bujmy spojrzeć na ten świat Jego oczami – oczami 
miłości  i miłosierdzia.  Patrząc  na  świat,  widzi On 
piękno stworzenia, które wciąż jest dla Niego „bardzo 
dobre”. Cieszy się, oglądając wschód słońca i słysząc 
ryk oceanu. Zachwycają Go kwiaty polne  i ptactwo 
powietrzne. Napełniają Go radością nawet tak surowe 
krajobrazy, jak zamarznięta tundra Arktyki czy palące 
piaski Sahary.
Jednak nic nie sprawia Bogu większej radości niż 

my, Jego dzieci. Będąc kochającym Ojcem, cieszy się, 
widząc, jak staramy się troszczyć o siebie nawzajem 
i czynić ten świat lepszym miejscem. Raduje Go każ-
dy z naszych osobistych sukcesów i jest dumny z na-
szych osiągnięć. Widzi w nas dobro nawet wtedy, gdy 
nam samym trudno jest je dostrzec. A kiedy cierpimy, 
pragnie nas pocieszyć i zapewnić o swojej bliskości.
Co jeszcze widzi Bóg? Widzi cały ból  i cierpienie 

świata i płacze nad nim. Ubolewa z powodu wojen, 
które pozbawiają życia tysiące ludzi, a miliony skazu-
ją na tułaczkę. Cierpi z każdym, kto jest samotny, żyje 
w nędzy, głoduje czy zmaga się z bolesną chorobą. 
Odczuwa nawet wszystkie drobne przykrości, które 
spotykają każdego z nas. Widzi to wszystko, czuje to 
wszystko i pragnie przychodzić nam z pomocą.

ZASKAKUjĄCA STRATEGIA
Bóg cieszy się więc dobrem, ale także ubolewa nad 

złem,  smutkiem  i  samotnością,  jakie  dostrzega. To 
właśnie widok  ludzi  uginających  się  pod  ciężarem 
grzechu  i  jego konsekwencji skłonił Go do posłania 
na świat swojego Syna.
W realizacji swojego planu Bóg posłużył się zaska-

kującą strategią Mógł sprawić, by Jego Syn przyszedł 
na świat w zamożnej rodzime mi przykład jako dziec-
ko arcykapłana czy nawet króla Heroda. Czy nie wy-
daje ci się to dobrym pomysłem? Mógłby wtedy zdobyć 
sobie poparcie w.mil najbardziej wpływowych człon-
ków społeczności Izraela, którzy przekazywał i by lego 
słowo o wiele bardziej skutecznie iii/ zwyczajni, prości 
ludzie.
Chociaż taka strategia wydaje się bardziej rozsąd-

na, nie odpowiadała ona zamiarom Boga. Posłał On 
swego Syna nie do rodziny królewskiej w Jerozolimie, 
ale do ubogiej rodziny w Nazarecie. Chciał, by złożo-
no Go na sianie, a nic na puchowym materacu. Otoczył 
Go pasterzami i bydłem, a nie dworzanami i sługami. 
A przez to mówi nam: „Spójrzcie na żłóbek. Czy wi-
dzicie to, co Ja widzę? Chciałem, aby mój Syn urodził 
się w ubóstwie, byście się przekonali, że jestem zwią-
zany z każdym z was – bogatym i biednym, zdrowym 
i chorym, silnym i słabym. Troszczę się o was wszyst-
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kich i chcę, byście wszyscy naśladowali pokorę Świę-
tej Rodziny”.

KAżDY CZŁoWIEK MA SWojĄ 
GoDNośĆ

Na początku swojej działalności publicznej Jezus 
powiedział  nam dokładnie  to  samo,  co mówił  Jego 
Ojciec. Oznajmił, że przyszedł głosić wolność więź-
niom, przejrzenie niewidomym, wyzwolenie ubogim, 
a wszystkim — rok łaski od Pana.
Więźniowie to nie tylko ci zamknięci w celach. Moż-

na być także więźniem swojego egoizmu i grzesznych 
nawyków. Niewidomi  to  nie  tylko  ci,  którzy  stracili 
wzrok. Każdy z nas może być ślepy na Bożą miłość 
czy na potrzeby bliźnich. Ubóstwo nie zawsze polega 
na braku pieniędzy. Jest wielu ludzi samotnych, opusz-
czonych czy załamanych psychicznie, którym brakuje 
tego, co potrzebne, by prowadzić zdrowe i szczęśliwe 
życie.  Jezus widzi wszystkie  te osoby  i otwiera dla 
nich swoje serce. Przyszedł przecież po to, by zbawić 
każdego z nas.
Ludzie „bogaci duchowo” cenią bardziej swoje wła-

sne  zdanie  niż  zdanie  Boga.  Przedkładają  swoje 
priorytety  nad Bożą  hierarchię wartości. Nie  stają 
przed Panem w poczuciu słabości i małości. Co więcej, 
zwykle nie zwracają uwagi na potrzeby tych, którzy 
naprawdę są w  trudnej  sytuacji. W  „gospodzie”  ich 
serc nie ma miejsca dla Jezusa.
Bóg jest szczególnie blisko tych, którzy zdają sobie 

sprawę, że są mali i słabi, którzy są naprawdę biedni, 
którzy  żyją  na marginesie  społeczeństwa. Otacza 
troską zarówno tych żyjących w ubóstwie materialnym, 
jak i emocjonalnym czy duchowym. Tak więc nie sądź, 
że jeśli w swoim życiu dostrzegasz jedynie obszary 
różnego  rodzaju  ubóstwa,  dyskwalifikuje  cię  to 
w oczach Boga. Bóg widzi w tobie wszystko – każdy 
bezinteresowny gest, który sprawia Mu radość, a tak-
że wszelkie  zranienia  i  grzechy  zasmucające  Jego 
serce. Zawsze jest blisko ciebie. Zna cię i troszczy się 
o ciebie. Nigdy cię nie odrzuci ani tobą nie wzgardzi. 
Jeśli czujesz się niegodny takiej miłości, pamiętaj, że 
Bóg widzi w tobie swoje umiłowane dziecko.
Bóg mówi do nas: „Czy ty widzisz to, co ja? Każdy 

człowiek ma swoją godność. 
Wywyższyłem  zarówno  pokornych  pasterzy,  jak 

i potężnych Mędrców. Dokładnie tak samo postępował 
mój Syn, Jezus. Przyjmował ludzi z marginesu, pro-
stytutki i celników, ale także możnych i wpływowych, 
jak Jair, przełożony synagogi, czy żona Chuzy, rządcy 
króla Heroda”.

NAGRoDZoNY WYSIŁEK
Kiedy  pasterze  usłyszeli  aniołów  zwiastujących 

Dobrą Nowinę o narodzinach Chrystusa, natychmiast 
pozostawili swoje owce, aby pośpieszyć do Betlejem. 

Kiedy przybyli do żłóbka, zobaczyli maleńkie Dziecko, 
które na zewnątrz nie różniło się w żaden sposób od 
innych  nowo narodzonych  niemowląt.  Jednak Bóg 
nagrodził wysiłek  pasterzy  i  otworzył  ich  duchowe 
oczy. Zobaczyli w tym Dzieciątku wypełnienie obiet-
nicy zbawienia i znak Bożej miłości.
Ewangelista Łukasz mówi nam, że na widok Boże-

go Dzieciątka  pasterze  zareagowali  zadziwieniem, 
radosnym uwielbieniem Dogu i pragnieniem podzie-
lenia  się  z  Innymi  tym,  co  zobaczyli. W przebłysku 
ujrzeli  bowiem  to,  co widzi Bóg. Spojrzeli  na  świat 
z taką samą miłością, nadzieją i miłosierdziem, z ja-
kimi patrzy na niego Bóg.
Bóg pragnie podobnie nagradzać także nasze wy-

siłki. Chce ukazywać nam przebłyski tego, jak wyglą-
da rzeczywistość w Jego oczach, jak realizuje się Jego 
plan  zabawienia. W  tym przedświątecznym  czasie 
nasze dni mogą być tak wypełnione, że trudno nam 
na chwilę usiąść i pomyśleć, nie mówiąc już o dłuższej 
rozmowie z Panem. Jeśli jednak mimo wszystko po-
dejmiemy trud modlitwy, nie zostaniemy bez nagrody. 
Jeśli codziennie znajdziemy choć chwilę dla Niego, 
otrzymamy błogosławieństwo. Zaczniemy widzieć tak, 
jak widzi Bóg. I ta wizja przemieni nasze serca.

Czy ty widzisz to, co ja?
Do jagniątka małego rzekł wiatr:
Czy ty widzisz to, co ja?
Patrz jagniątko tam, w górę hen:
Czy ty widzisz to, co ja?
Na gwiazdę spójrz, co na niebie lśni, jak 
latawiec tańczy i drży.
Do pastuszka rzekło jagnię tak:
Czy ty słyszysz to, co ja?
Nastaw ucha na dzwonków dźwięk: Czy ty 
słyszysz to, co ja?
Cudowna pieśń nocą płynie w dał, a jej głos jak 
szum morskich fal.
A pastuszek rzekł do króla tak:
Czy ty wiesz już to, co ja?
Możny królu w pałacu swym,
Czy ty wiesz już to, co ja?
Że w ciemną noc Dziecię cierpi chłód, niech 
wraz z tobą dary niesie lud.
Do poddanych swych rzekł możny król: 
Posłuchajcie moich słów!
Prośmy wszyscy o pokój wraz, Posłuchajcie 
moich słów!
Dzieciątko to, które w żłobie śpi, dobrem 
rozświetli nasze dni.



„Głos św. Mikołaja”, nr 12(14), grudzień 201712

Niedziela, 17 grudnia
Nieustannie? To chyba niemożliwe? Jednak nie traćmy ducha. Pawłowi nie chodzi o to, byśmy w do-

słownym znaczeniu spędzali całe dni na modlitwie. Mówi on tu o pewnej postawie, o tym, byśmy nieza-
leżnie od tego, co akurat robimy, starali się zachować świadomość obecności Boga.
Jeśli to także wydaje ci się dosyć radykalne, pomyśl o Maryi Pannie. Spróbuj wyobrazić sobie, o czym 

myślała na kilka dni przed narodzinami Jezusa. Jak wszystkie matki w stanie błogosławionym była wy-
czulona na każdy ruch Dzieciątka w swoim łonie. Wyobraź sobie,  jak dotyka brzucha i uśmiecha się, 
czując ruchy Dziecka — nawet gdy Ono mocno kopie! Pomyśl, jak bardzo musiała uważać, by w uciąż-
liwej wędrówce do Betlejem chronić swoje nienarodzone jeszcze Dziecko.
Naśladując Maryję, czujną na każde poruszenie swego Dziecka, bądźmy i my czujni na każde poru-

szenie Ducha Świętego w naszym wnętrzu. Oczywiście, kobiecie w zaawansowanej ciąży  łatwo  jest 
pamiętać o życiu, które nosi pod sercem. Znacznie trudniej jest nam być czujnym na obecność mieszka-
jącego w nas Ducha Świętego.
Istnieją  jednak pewne proste sposoby,  które pomagają pamiętać o Bożej obecności w ciągu dnia. 

Spróbuj wyznaczyć sobie kilka określonych momentów, w których zatrzymasz się na chwilę i zwrócisz 
ku Panu. Twoja modlitwa nie musi być wcale skomplikowana. Na przykład zacznij dzień od oddania Panu 
wszystkich spraw i zadań, które są przed tobą. Następnie, co trzy godziny zatrzymuj się na krótką mo-
dlitwę, powierzając Panu to, czym właśnie się zajmujesz, ludzi, których spotykasz. Na koniec dnia, przed 
pójściem spać, odmów Ojcze nasz, podziękuj Bogu za miniony dzień i przeproś Go za popełnione  grzechy.

A Co TY WIDZISZ?
Wciągu  dnia  widzimy  tysiące 

obiektów: budynki, drzewa, samo-
chody, członków rodziny, współpra-
cowników, obrazy w telewizji czy na 
ekranie  komputera.  Nasz wzrok 
pozwala nam docenić piękno stwo-
rzenia. Pozwala nam dotrzeć tam, 
gdzie chcemy, chroni przed obija-
niem się o przeszkody czy spada-
niem ze schodów.
Kiedy jednak w kolędzie słyszy-

my pytanie: „Czy ty widzisz to, co 
ja?”, chodzi o inny rodzaj widzenia. 
O to, czy potrafimy przejść poza to, 
co oczywiste,  i  zobaczyć głębszy 
sens  tego,  co widzimy. Możemy 
dołączyć w modlitwie do św. Pawła, 
który prosił: „Niech [Bóg] da wam 
światłe  oczy  serca”.  Zastanówmy 
się,  w  jaki  sposób możemy wy-
ostrzyć swój duchowy wzrok w te-
gorocznym Adwencie.

WIZjA WE WNęTRZU 
MARMURU

W 1497 roku francuski kardynał 
Jean  de  Bilłheres  spotkał  się  z 
młodym  artystą  imieniem Michał 
Anioł, by zamówić u niego posąg, 
który  po  śmierci  kardynała miał 

ozdobić  jego  sarkofag.  „Stwórz 
najpiękniejszy marmurowy posąg 
Rzymu –  taki, żeby nie mogło go 
przewyższyć dzieło żadnego żyją-
cego artysty” – powiedział. Michał 
Anioł przyjął zlecenie, po czym udał 
się do Carrary, miasta słynącego z 
przepięknych złóż marmuru, gdzie 
pozyskał  „najdoskonalszy”  blok, 
nad  jakim kiedykolwiek pracował. 
Na długo przed przyłożeniem dłuta 
do marmuru Michał Anioł miał  już 
w głowie wizję ukończonego dzieła. 
Mówiono, że wręcz widział  swoją 
rzeźbę – słynną Pietę – ukrytą w 
kamiennym bloku. Patrząc na mar-
mur, widział coś, czego nie był w 
stanie dostrzec nikt inny – piękno i 
wdzięk,  zdolne  podnieść  ludzkie 
serca ku niebu.
Duch Święty pragnie, byśmy w 

podobny sposób patrzyli na żłóbki 
i  szopki,  które  pojawią  się w  na-
szych domach i kościołach w okre-
sie  świąt  Bożego  Narodzenia. 
Maryja,  Józef  i  pasterze  byli  w 
stanie zobaczyć coś więcej niż le-
żące  na  sianie  niemowlę, Michał 
Anioł potrafił dostrzec Pietę w bloku 
marmuru. 

My  także  –  z  pomocą  Ducha 
Świętego – możemy dostrzec coś 
więcej  w  świątecznych  dekora-
cjach. W  leżącym w żłóbku Dzie-
ciątku możemy rozpoznać nasze-
go Zbawcę, Emmanuela, Boga  z 
nami.

„GDZIE RoDZI SIę 
BóG...”

Podczas  tradycyjnego przemó-
wienia  z  okazji  błogosławieństwa 
Urbi  et  orbi  na Boże Narodzenie 
2015  roku papież Franciszek po-
wiedział: „Gdzie rodzi się Bóg, tam 
rodzi się nadzieja... Gdzie rodzi się 
Bóg,  tam  rodzi  się  pokój... Gdzie 
rodzi  się Bóg,  tam  rozkwita miło-
sierdzie”. Papież nie mówił tu jedy-
nie o narodzinach Jezusa w Betle-
jem, lecz o każdym miejscu, gdzie 
rodzi się Bóg – o każdym ludzkim 
sercu, które przyjmuje Jego same-
go i Jego przesłanie.
W  dzień  Bożego  Narodzenia 

Jezus  narodził  się  w  żłobie,  ale 
także w  sercach  pasterzy,  które 
wypełniła  radość.  Przyszedł Me-
sjasz! Nastała nowa era – era Bo-
żego  zbawienia! Za  ich dni miały 
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wypełnić się wielkie Boże obietnice 
dane Izraelowi.
Maryja i Józef doświadczyli no-

wego otwarcia oczu. Musieli odczu-
wać głęboki pokój, widząc, że wy-
pełniła  się  obietnica  dana  przez 
anioła.  Pomyślmy,  jak  krzepiąca 
była dla nich opowieść pasterzy, a 
następnie  odwiedziny Mędrców. 
Każde z tych wydarzeń pomagało 
im umocnić się w wierze, że w ich 
Synu sam Bóg przyszedł na świat, 
aby zbawić swój lud.
Także  nam  każdy  dzień  niesie 

nowe  okazje  ku  temu,  by  Jezus 
rodził się w naszych sercach. Każ-
dy dzień wskazuje nowe sposoby 
szukania pokoju, nadziei i miłosier-
dzia  i dzielenia się nimi z  ludźmi, 
których spotykamy.

RoDZI SIę NADZIEjA
Czy to nie znamienne, że mając 

tyle okazji  do  szukania nadziei w 
Panu,  często wynajdujemy  sobie 
drugie tyle okazji do ulegania fru-
stracjom i rozpaczy? Nadzieja wy-
daje się w nas zamierać zwłaszcza 
wtedy, gdy widzimy ogrom przemo-
cy, złości i podziałów na tym  świecie. 
Jak mamy patrzeć w przyszłość w po-
czuciu radosnego oczekiwania na 
wypełnienie Bożych obietnic,  widząc 
wokół siebie tak wielką ciemność?
W tej sytuacji warto przypomnieć 

sobie, że nadzieja nie jest czymś, 
co mamy z siebie wykrzesać wła-
snymi  siłami.  Jest  to  dar  Boga, 
jedna z głównych cnót, których Bóg 
udziela nam na chrzcie świętym, i 
odtąd gości ona na stałe w naszych 
sercach.
Nadzieja  pozwala  nam  sięgać 

wzrokiem poza stające przed nami 
wyzwania z ufnością, że przez cały 
czas  idzie  z  nami Bóg.  Pozwala 
nam  patrzeć  na  ciemność  tego 
świata i mimo wszystko dostrzegać 
w niej  obecność Boga oraz  Jego 
pragnienie wyprowadzania  dobra 
ze zła. Zapewnia, że Bóg nas ko-
cha pomimo naszych grzechów  i 
słabości.  Jest  wreszcie  darem, 
który  zawsze pozwala nam  rado-
wać się w Panu.

Nigdy nie zapominaj o tym, że w 
twoim  sercu mieszka  nadzieja. 
Powtarzaj  sobie  często,  że Ten, 
który żyje w tobie, jest większy od 
tego, który  jest w świecie  i że nic 
nie  zdoła  nas  odłączyć  od  Jego 
miłości.

RoDZI SIę poKój
Wszyscy wiemy,  że  pokój ma 

różne oblicza. Istnieje pokój, który 
odczuwamy, gdy wszystko układa 
się po naszej myśli, jednak jest on 
bardzo  kruchy. Gdy  tylko  sprawy 
zaczynają iść w złą stronę, rozwie-
wa się, ustępując miejsca lękom i 
frustracjom. Ale  istnieje  również 
pokój, który daje nam Jezus. Ten 
pokój nie opuszcza nas w obliczu 
wyzwań  i  trudności. Mamy  pew-
ność, że Chrystus jest z nami nawet 
wtedy, gdy nie czujemy Jego obec-
ności. Podczas Ostatniej Wiecze-
rzy  Jezus  powiedział  do  swoich 
uczniów:  „Niech  się  nie  trwoży 
serce wasze  ani  się  lęka”.  Dziś 
mówi nam to samo: „Módlcie się o 
pokój. Nie  dajcie  się  zniechęcić. 
Starajcie  się  zachować  pokój  w 
każdej sytuacji. Proście, a przyjdę 
wam z pomocą”.
Pokój nie jest darem przeznaczo-

nym tylko na wigilijną noc i radosne 
świętowanie Bożego Narodzenia. 
Jego  zachowanie  zależy  od  na-
szych  codziennych  decyzji.  Za-
miast narzekać: „Nic nie mogę na 
to poradzić” albo „Tego już napraw-
dę za wiele”, powtarzajmy: „Wszyst-
ko mogę w Chrystusie, który mnie 
umacnia”.  Jeśli  każdy  dzień  za-
czniemy od modlitwy:  „Panie, po-
móż mi dziś trwać w pokoju, nieza-
leżnie  od  tego,  co mnie  spotka”, 
będzie  nam  łatwiej  zachować 
spokój – ponieważ Jezus z pewno-
ścią odpowie na naszą modlitwę i 
przyjdzie nam z pomocą.

RoZKWITA 
MIŁoSIERDZIE

W 2015 roku, w bulli zapowiada-
jącej Nadzwyczajny Jubileusz Mi-
łosierdzia, papież Franciszek pisał: 
„Główną belką,  na  której wspiera 

się życie Kościoła, jest miłosierdzie. 
Wiarygodność Kościoła weryfikuje 
się na drodze miłości miłosiernej i 
współczującej”.
Mówiąc najprościej, miłosierdzie 

znajduje  się  w  samym  centrum 
posłannictwa  Jezusa. To właśnie 
po  to, by ukazać nam Boże miło-
sierdzie, Jezus przyszedł na świat. 
Potwierdził to anioł, zapowiadając 
Józefowi, że Syn Maryi „zbawi swój 
lud od jego grzechów”. Chodząc po 
ziemi,  Jezus okazywał wszystkim 
dobroć i współczucie, będące isto-
tą miłosierdzia, a nam polecił czynić 
podobnie. Na  krzyżu  Jezus wziął 
na siebie wszystkie nasze grzechy 
i w swoim niezmierzonym miłosier-
dziu ofiarował nam przebaczenie. 
Powiedział  jednak,  że  sami  do-
świadczymy przebaczenia w takim 
stopniu, w  jakim  jesteśmy gotowi 
przebaczać naszym bliźnim.
Czasami  okazywanie miłosier-

dzia jest trudne, czy wręcz niemoż-
liwe. Jezus wie o tym. Wie, że do-
znane krzywdy powodują głębokie 
rany w naszych sercach. Mimo to 
jednak prosi  nas,  byśmy  krok  po 
kroku  dążyli  ku  przebaczeniu  –  i 
obiecuje przez cały czas towarzy-
szyć nam w tym procesie.

NAjWIęKSZE DARY
Nadzieja, pokój, miłosierdzie. Te 

bezcenne dary pojawiają się, gdy 
Jezus rodzi się w naszych sercach, 
a wzrastają, gdy poświęcamy czas 
na rozmyślanie o Nim i Jego dziele 
zbawienia. Pogłębiają się, gdy pró-
bujemy  zobaczyć  to,  co widzieli 
Maryja  z  Józefem,  pasterze  czy 
Mędrcy. Zakorzeniają się w naszym 
życiu, gdy wpatrujemy się w żłóbek, 
jak Michał Anioł wpatrywał  się w 
blok  kararyjskiego marmuru,  by 
zobaczyć w nim Pietę. To właśnie 
są największe dary, jakie możemy 
otrzymać w  czasie  tegorocznych 
świąt – i w każdym innym czasie.
Przychodź więc w tym Adwencie 

do żłóbka, by zobaczyć w nim to, 
co widzieli święci. I niech ta wizja 
przemieni twoje serce.
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Niedziela, 24 grudnia
Wiemy, jak wyjątkowa jest Maryja.
W końcu sam Bóg wybrał Ją na Matkę swego Syna. Ale ty także jesteś w oczach Boga kimś wyjątkowym 

i niepowtarzalnym. Ty także znalazłeś łaskę u Niego niezasłużoną łaskę z nieba. Bóg umiłował cię tak 
bardzo, że posłał na świat swego Syna nie po to, by cię potępił, ale by cię zbawił. Czy więc i ty nie jesteś 
naprawdę wyjątkowy?
Maryja jest pełna łaski nie z powodu piękna fizycznego, obycia w świecie czy niezwykłych zdolności, 

ale dlatego, że łaska Boża ukształtowała Ją, uformowała Jej wnętrze. Także tobie Bóg udziela swoich 
łask, abyś mógł stawać się jak Ona.
Pismo Święte mówi nam, że ze względu na Jezusa Chrystusa Bóg daje nam „obfitość łaski”. Jego łaska 

działa w nas przez cały czas, przelewając się jak wiosenny strumień. Jej działanie jest niczym nieograni-
czone. Nigdy  też  nam  jej  nie  zabraknie. Paweł  cytuje  skierowane do  siebie  słowa Pana:  „Wystarczy 
ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.
To dzięki łasce Bożej stać nas na życzliwość, dobroć i hojność w stosunku do innych. Łaska pomaga 

nam przebaczyć i wyzbyć się uraz. Przede wszystkim zaś łaska przemienia nas coraz bardziej na podo-
bieństwo Boga. Tak działała łaska Boża w życiu Maryi i tak działa w naszym życiu.
Dziś  jest Wigilia Bożego Narodzenia. Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy wszyscy znaleźli chwilę 

ciszy, by otworzyć się na działającą w nas Bożą łaskę, która da nam pewność, że Jezus jest Panem. Tak 
właśnie czyniła Maryja, rozważając w sercu Bożą łaskawość. W rzeczywistości najlepszym prezentem, 
jaki możemy dać Jezusowi na Boże Narodzenie, jest nasze otwarcie na Jego łaskę.
Pamiętaj – jesteś kimś wyjątkowym, kimś, kto znalazł łaskę u Boga. Usiądź więc przy Nim i otwórz się 

na działanie Jego łaski.
„Dziękuję Ci, Panie, za to, że napełniasz mnie swoją łaską”.

BóG ChCE NAS oCZYśCIĆ 
Złoto jest jednym z najcenniejszych metali na świe-

cie. Niewiele  jest  rzeczy  atrakcyjniejszych od pier-
ścionka czy kolczyków z 24-karatowego złota, gdyż 
jest to złoto czyste, bez domieszek, w przeciwieństwie 
do złota 17-karatowego (75% kruszcu) oraz 10-kara-
towego (42%). Aby otrzymać złoto 24-karatowe, złot-
-nik wielokrotnie poddaje je działaniu niezwykle wy-
sokich temperatur, dopóki wszystkie zanieczyszczenia 
nie wypłyną na powierzchnie roztopionego metalu  i 
nie będzie można ich usunąć.
Oczyszczanie  złota  jest  dobrą analogią  naszego 

wzrostu w  świętości. Doskonale wiemy,  jak  daleko 
nam jeszcze do 24-karatowego złota, ale to nie znaczy, 
że nie czynimy postępów. Podobnie jak złoto poddaje 
się kolejnym oczyszczeniom, tak i my przechodzimy 
stopniowo przez proces oczyszczenia. Każdy dzień 
niesie nowe okazje, by Bóg coraz bardziej nas oczysz-
czał, usuwając kolejne niedoskonałości.
Proces przetapiania i oczyszczania bywa niekiedy 

trudny, ale efekt  jest  tego wart. Nie tylko zostajemy 
oczyszczeni, ale także przybliżamy się do Jezusa. Nie 
tylko pozbywamy się grzechu, ale także napełniamy 
się życiem i miłością Boga. Nie tylko pozbywamy się 
zanieczyszczeń,  ale  stajemy  się  „szlachetniejszym 
kruszcem”.
Dlatego właśnie Jezus przynagla nas, byśmy byli 

„doskonali”, jak doskonały jest nasz Ojciec niebieski. 
Jego miłość do nas  jest  tak mocna, że pragnie wy-

zwolić nas ze wszystkiego, co nas od Niego oddziela 
– ze wszystkiego, co trzyma nas w ciemności i znie-
woleniu. Przyjrzyjmy się, więc bliżej temu oczyszcza-
jącemu ogniowi Boga.
pRóBA oGNIA
O Bogu jako o ogniu oczyszczającym mówili nie-

którzy prorocy Izraelu. W Księdze Izajasza czytamy, 
że Bóg oczyścił Izraela „w piecu niedoli”, posyłając go 
na wygnanie. Prorok Zachariasz zapowiadał, że Bóg 
„wypróbuje” swój lud, jak złoto próbują” i jak „ oczyszcza 
się srebro”. Jednak najbardziej wstrząsające proroc-
two znajdziemy w Księdze Malachiasza, który proro-
kował w połowie V wieku przed Chrystusem, kiedy 
Izraelici powracający z wygnania w Babilonie stanęli 
przed trudnym zadaniem odbudowy Jerozolimy. Przez 
kilkadziesiąt lat życia na ziemi pogan przesiąkli men-
talnością Babilończyków. Dlatego Malachiasz upomi-
na ich: „Uprzykrzyliście się Panu (...) tym, że mówicie: 
«Każdy człowiek źle czyniący jest jednak miły oczom 
Pana, i w takich ludziach ma On upodobanie»”.
Czy nie brzmi to znajomo? Także dziś, podobnie jak 

w czasach Malachiasza, wielu  ludzi  jest zdania, że 
mogą robić, co chcą — postępować dobrze lub źle i 
nie będzie to miało żadnych konsekwencji. „Bóg i tak 
będzie dla nas łaskawy” – mówią. Jednak ten sposób 
myślenia  jest  nie  tylko  błędny,  ale  i  niebezpieczny. 
Grzech pociąga  za  sobą ogromne  konsekwencje  i 
dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę.
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Zamęt, którego jesteśmy dziś świadkami, nie jest 
niczym nowym. Lekceważenie skutków grzechu sięga 
nie  tylko  czasów  proroka Malachiasza,  ale  nawet 
jeszcze wcześniejszych, począwszy od upadku pierw-
szych rodziców. Od tysięcy lat nasze grzechy niszczą 
zarówno więzi międzyludzkie, jak i naszą więź z Bo-
giem. I wciąż „uprzykrzamy się” Panu.
oCZYśCIĆ, A NIE ZNISZCZYĆ 
Proroctwo Malachiasza nie kończy się jednak skar-

gą na Izraelitów. Prorok – w imieniu Pana – zapowia-
da, w jaki sposób Bóg będzie ich – i nas – oczyszczał: 
„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę 
przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świą-
tyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, 
którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastę-
pów (...) On jest jak ogień złotnika (...)! oczyści synów 
Lewiego,  i przecedzi  ich  jak złoto  i srebro, a wtedy 
będą  sk ładać  Panu  o f ia ry   sprawied l iwe” . 
Gdy spojrzymy na te słowa przez pryzmat Ewangelii, 
nasuną nam one wiele znajomych obrazów.  „Anioł” 
przygotowujący drogę Panu skojarzy nam się z osobą 
Jana Chrzciciela. W oczekiwanym „Panu” rozpoznamy 
samego  Jezusa. Może  przypomni  nam  się  scena 
oczyszczenia przez  Jezusa  świątyni  jerozolimskiej, 
kiedy wyrzucał z niej przekupniów i bankierów. Może 
też pomyślimy o tym, jak następnie Jezus oczyszczał 
lud, nauczając go codziennie w świątyni.
Oczywiście prorok Malachiasz nie musiał odnosić 

się bezpośrednio do Jana Chrzciciela czy Jezusa. Z 
jego punktu widzenia słowa te dotyczyły lewitów po-
sługujących w świątyni za  jego życia, 450 lat przed 
narodzeniem Jezusa. Jednak od czasów Apostołów 
Kościół widzi w słowach o oczyszczającym ogniu pro-
roctwo o Bogu pragnącym oczyścić nas z  grzechów.
Jeśli perspektywa tego rodzaju oczyszczenia brzmi 

w  naszych  uszach  nieco  przerażająco,  spróbujmy 
uświadomić sobie, że ogień złotnika nie niszczy. Giną 
tylko  zanieczyszczenia,  a  to,  co  czyste,  pozostaje 
nienaruszone. Dlatego obraz oczyszczającego ognia 
niesie nam nadzieję. Mówi, że Bóg z nas nie zrezy-
gnował, że pomimo wszystkich grzechów, jakie popeł-
niliśmy, wciąż jest gotów nas oczyszczać. Mówi, że 
Bóg w swojej wielkiej miłości ciągle chce nam poma-
gać w dążeniu do świętości.
śWIADEK BożEGo  oCZYSZCZENIA
O wyzwaniach  i nadziei,  jakie niesie proroctwo o 

oczyszczającym  ogniu  Boga, mogą  zaświadczyć 
Bogdan  i Marianna.  Byli  kochającym  się małżeń-
stwem, ale z biegiem lat nabrali nawyku dokuczania 
sobie nawzajem. Sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, 
że nie było dnia, w którym jedno z nich nie zrobiłoby 
ironicznej  czy  krytycznej  uwagi  o  drugim.  Pewnej 
niedzieli usłyszeli jednak na Mszy homilię, która roz-
paliła ogień złotnika w ich sercach. Tematem homilii 
były grzechy języka. Kazno-dzieja powiedział między 
innymi, że wypowiadane przez nas słowa mają wielką 
moc i że ciągła krytyka, sarkastyczne uwagi mogą nie 

tylko osłabić więzi, ale nawet przyczynić się do rozbi-
cia rodziny.
Ksiądz mówił  też o  „negatywnym zniekształceniu 

pamięci”, jak nazywają je zawodowi terapeuci. Chodzi 
tu o naszą skłonność do zapamiętywania negatywnych 
i raniących doświadczeń o wiele żywiej niż pozytyw-
nych. Na przykład, poważny kryzys finansowy, opusz-
czenie przez przyjaciół czy bezlitosna krytyka mają 
na nas o wiele większy wpływ niż sukces finansowy, 
nawiązanie nowej przyjaźni czy otrzymanie pochwały. 
Następnie ksiądz poprosił wszystkich, by pomodlili się 
o  łaskę większej miłości do innych i powstrzymania 
się od niepotrzebnych uwag.
Ta krótka modlitwa poruszyła głęboko serca Bog-

dana i Marianny Po Mszy świętej przeprosili się na-
wzajem za wszystkie kąśliwe uwagi  i obiecali sobie 
wyzbyć  się  tego  nawyku. Wiedząc,  że  trudno  jest 
zmienić  swoje  postępowanie,  postanowili  co  rano 
wspólnie modlić się na różańcu, prosząc Boga o po-
głębienie ich wzajemnej  miłości.
Bóg posłużył  się  niedzielną  homilią,  by  oczyścić 

małżeństwo Bogdana i Marianny. Dotknął  ich serc  i 
skłonił do przyjęcia oczyszczającego ognia. Nie było 
to łatwe. Krytycyzm i narzekanie nie zniknęły w sposób 
automatyczny współpracujemy  z Panem,  który  nas 
wyzwala”.
oGIEŃ BożEj MIŁośCI
Ogień złotnika, jakiego doświadczyli Bogdan i Ma-

rianna, może oczyścić każdego z nas. Jest to ogień 
Bożej miłości – miłości czystej i mocnej. Jest to ogień 
pochłaniający, który spala wszystkie przeszkody na 
swojej drodze. Jest to ogień, który rozgrzewa nasze 
serca,  topiąc w nich wszystkie nieczystości. Zdecy-
dujmy się przyjąć ten oczyszczający ogień, jak  przyjęli 
go Bogdan i Marianna. Prośmy Jezusa, by oczyszczał 
nas jak złoto i srebro, gdyż jesteśmy dla Niego cenni.
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IMIENINY  
KS. ARTURA MERhoLCA
W środę  15  listopada wspólnota  naszej  parafii  otoczyła  swoją modlitwą 

księdza Artura Merholca, naszego wikariusza, z okazji imienin i rocznicy uro-
dzin. Ks. Artur wspaniale prowadzi w naszej parafii scholę dziecięcą i parafial-
ną. Opiekuje  się  Liturgiczną Służbą Ołtarza  i  jest wykładowcą na Studium 
Organistowskim w Świdnicy. Niech Bóg błogosławi w posłudze kapłańskiej 
i darzy zdrowiem.
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pLAN KoLęDY (28 grudnia 2017 r. – 20 stycznia 2018 r.)
28 grudnia 2017 r., ul. Wałbrzyska, 
godz. 15.00
1. 25-37c oraz 36-46
2. 2-34
3. 1-23 a
29 grudnia 2017 r., ul. piłsudskiego, 
godz. 15.00
1. 31-41
2. 15-29a
3. 2-10
30 grudnia 2017 r., ul. polna i Strzelecka, 
godz. 14.00
1. ul. Polna i ul. Rekreacyjna
2. ul. Strzelecka 2-10
3.ul. Strzelecka 12 -20
2 stycznia 2018 r., ul. patronacka 
i Skłodowska, godz. 15.00
1. ul. Patronacka 1-6
2. ul. Patronacka 7-12
3. ul. Skłodowska (od końca)
3 stycznia 2018 r., ul. godz. 15.00
1. Browarowa, Mickiewicza, Pl. Jana Pawła
2. ul. Metolawców 2-18
3. ul Chmielna
4 stycznia 2018 r., godz., 15.00
1. ul. Wojska polskiego
2. ul. Modrzejewska ul. Sportowa
3. ul. Strzegomska – cała
5 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. Rynek 2-13a ul Puszkina i ul Słowackiego
2. ul. o. Pio 1a-20
3. ul. o Pio 21-42
7 stycznia 2018 r., godz. 14.00
1. ul. Kolejowa 4-6, 8a-16
2. ul. Kolejowa 15-27f
3. ul. Kolejowa 18-36
8 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. al. Lipowe 1-9
2. al. Lipowe 11-19
3. ul. Kolejowa 1-13
9 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. al. Lipowe 2-8, 21-25 ul. Krótka
2. ul. Stawowa 1– 5
3. ul. Stawowa 2-6

10 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Towarowa
2. ul. Zwycięstwa 11-21
3. ul. Zwycięstwa 1-9, 2-6
11 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 8-28
2. ul. Spokojna 1 abc,
3. os. Sudeckie 2abc
12 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury
2. os. Sudeckie 3abcd
3. os. Sudeckie 3 ef 4ab
13 stycznia 2018 r., godz. 14.00
1. pl. Dworcowy ul. Parkowa
2. os. sudeckie 4 cdef
3. os. Sudeckie 5abcd
14 stycznia 2018 r., godz. 14.00
1. ul. Świdnicka 1-19
2. os. Sudeckie 5ef 6 ab
3. os. sudeckie 6 cdef
15 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Świdnicka 2-18 21-25
2. os. Sudeckie 6 ghjk
3. os. Sudeckie 7 abcd
16 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Świdnica 32-56
2. os. Sudeckie 7 ef 8 ab
3. os. Sudeckie 9 abcd
17 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. os. Sudeckie 8 cdef
2. os. Sudeckie 9e ul. Kościuszki 2-47
3. os. Sudeckie 9f, ul. Kościuszki 1-31
18 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Puławskiego
2. ul. Wolności 1-15
3. ul. Wolności 8-28
19 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Wolności 37-49
2. ul. Wolności 17-35
3. ul. Żeromskiego 2-18
20 stycznia 2018 r., godz. 14.00
1. ul. Kopernia 1-23
2. ul. Kopernika 2-16
3. kolęda dodatkowa
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piątek 1.12.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Maria i Błażej Palićkowie 
z rodziną)
godz. 900 + ojciec Mieczysław Martelus + Jego rodziców 
+ Maria + Józef
godz. 1800 Do Bożej opatrzności z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla 
Józefa (m) z ok. 80 rocz. urodzin
Sobota 2.12.2017
godz. 700 + Florian Janowiak (córka Aneta z meżem 
Mariuszem i wnuczką Agnieszką)
godz. 900 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi jakimi 
obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 + mama Michalina Trześniewska (13 rocz. śm.)
I Niedziela adwentu 3.12.2017 r.
godz. 730 + Mieczysław + Genowefa +Mirosław z rodziny 
Mikołajczyk
godz. 900 + Zbigniew Różnicki (3 miesiac po śmierci)
godz. 1015 + Anna Bogdanowicz
godz. 1130 W intencji Michała o pomyślną operację 
i o łaskę zdrowia
godz. 1300 + tato Witold (19 rocz. śm.) Wilczyński + mama 
Irena Wilczyńska
godz. 1800 + rodziców: Marianna i Kazimierz + brat Józef
poniedziałek 4.12.2017 r.
godz. 700
godz. 900 + mąż Józef + mama Aniela + ojciec Stefan
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Jerzego i Barbary i ich dzieci
Wtorek 5.12.2017 r.
godz. 700 + Paweł Polewski (od pracowników urzędu)
godz. 900 + Janina Dziubczyńska (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + rodziców + rodzeństwo + z rodziny 
Poznańskich i Gulak
środa 6.12.2017 r. św. Mikołaj
godz. 700 + Florian Janowiak (Emilia i Eugeniusz Spyrka)
godz. 900 + Weronika Rogalska (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 I) W intencji żyjących i zmarłych parafian
II) + Sabina Misiaczyk (15 rocz. śm.) + Henryk Misiaczyk
Czwartek 7.12.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Jadwiga i Janusz Spyrka)
godz. 900 + Tadeusz Włodarczyk (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Jan Wiśniewski (24 rocz. śm.) + z rodziny 
Wiśniewskich
piątek 8.12.2017 r. Niepokalane poczęcie NMp
godz. 700 + Maria Przyborowska (z ok. imienin za życia)
godz. 900 + Jan Drabik (4 rocz. śm.) + z rodziny Szalów 
+ Stefania + Paweł + Franciszek + Jan + Józef 
+ Mieczysław + Edward
godz. 1800 + Wanda + Marian Surosz + Maria + Mikołaj 
Didunek

Sobota 9.12. 2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Magdalena i Zbigniew 
Spyrka z rodziną)
godz. 900 + Stanisław + Anna + Józef Mikołajczyk
godz. 1800 + rodziców Janina i Władysław z domu Dziwisz 
+ mąż Stanisław Dziduch + córka Małgorzata Dziduch
II Niedziela adwentu 10.12.2017 r.
godz. 730 + Elźbieta + Henryk Krogul
godz. 900 Dziękczynna za 12 rocznicę konsekracji 
z prośbą o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
godz. 1015 + Wanda Zielińska (5 rocz. śm.) + Waldemar 
Zieliński + z rodz. Zielińskich i Ciuk
godz. 1130 + Czesław Kobierski
godz. 1300 + Stanisława (k) Szydełko (25 rocz. śm.) 
(od męża z rodziną)
godz. 1800 + z rodziny Ejsmontów, Żebryków, Drozdowskich
poniedziałek 11.12.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Elżbieta i Jarosław Sala 
z rodziną)
godz. 900 + Konstanty + rodzice Golon
II) + Maria Kuzioła
godz. 1800 + Tadeusz + Stanisław + Jan + Regina 
z rodziny Krupa
Wtorek 12.12.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Tadeusz Spyrka)
godz. 900 + Czesław + Marian + Jan + Franciszka (k) 
Wieczorek
godz. 1800 + Tadeusz Włodarczyk
środa 13.12. 2017 r. św. Łucji
godz. 700 + Florian Janowiak (Agnieszka i Eugeniusz 
Spyrka z rodziną)
godz. 900 + Mirosław Tiulemba (od rodziny chrzestnej)
godz. 1800 + Bronisław Szarek (3 rocz. śm.) + rodzice: 
Anna i Stanisław Mikołajczykowie
Czwartek 14.12.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Adam Spyrka)
godz. 900 + Mirosław Tiulemba (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Katarzyna Wójtowicz
piątek 15.12.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Aneta i Janusz Orawiec 
z rodziną)
godz. 900 + Mirosław Tiulemba (od Kuzynki Danuty 
z rodziną)
godz.  1800 Do Bożej Opatrzności,  z  podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej 
i o łaskę zdrowia dla Aleksandry Chuchro z ok. 18 urodzin
Sobota 16.12.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Maria i Antoni Karlach Wójt 
Gminy Jabłonka)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Iwony z ok. urodzin

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w świebodzicach
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godz. 1800 + Janusz Poprawa (12 rocz. śm.) o łaskę 
Bożego Miłosierdzia
III Niedziela adwentu 17.12.2017 r.
godz. 730 + Józef + Maria + Stanisław Stelmach
godz. 900 + Mirosław Tiulemba (od kuzyna Ryśka i Gabrysi)
godz. 1015 + z rodziny Lamchów i Droźdżów
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Moniki z ok. 18 rocz. urodzin
godz. 1300 + Jan + Piotr + Jan + Piotr + Genowefa 
+ Jolanta Polak
godz. 1800 + Weronika Kuszaj (od sąsiadów)
poniedziałek 18.12.2017 r.
godz. 700 Florian Janowiak (Teresa i Tadeusz Karlak 
z rodziną)
godz. 900 + Mirosław Tiulemba (od kuzynek z Krakowa)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla rodziców: Teresy i Jana 
z ok. 50 rocz. ślubu
Wtorek 19.12.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Bogusława i Andrzej 
Janowiak z rodziną)
godz. 900 + Maria Paszkiewicz (2 rocz. śm.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia w dalszej posłudze kapłańskiej 
dla ks. Dariusza z okazji imienin
środa 20.12. 2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Weronika Michalak z rodziną)
godz. 900 + z rodzin Malinowskich i Pruchnickich
godz. 1800 + Józef Wójtowicz
Czwartek 21.12.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (Helena i Stanisław 
Janowiak z rodziną)
godz. 900 O zdrowie i Boże błog. dla Zosi, Hani i Sylwii 
i dla ich rodziców
godz. 1800
piątek 22.12.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Sobota 23.12.2017 r.
godz. 700 + O łaskę nieba dla Emila (m) Bąk (11 rocz. śm.)
godz. 900
godz. 1800
IV Niedziela adwentu 24.12.2017 r.
godz. 730 + Władysław Pędzisz
godz. 900 Dziękczynna za otrzymane łaski dla rodziny
godz. 1015 O łaskę Bożego błog. dla Elżbiety i Krzysztofa 
Kożuchowicz z ok. 35 rocz. ślubu i o łaskę zdrowia oraz 
doczekania złotego jubileuszu
godz. 1130 + Adam + Stanisław + Witold Potoccy
godz. 2200 I) o zdrowie i Boże błog. dla Józefa Droździaka 
i Ernesta Koryciarza
II) + Mirosław Rawski

III) + Stanisław Krzyszkowski (3 rocz. śm.) + z rodziny 
Krzyszkowskich i Mazur
godz. 2400 I) W intencji żyjących i zmarłych Parafian
II) + Norbert – o pokój duszy
poniedziałek 25.12.2017 r. Narodzenie pańskie
godz. 900 + Jadwiga + Edward + Jan + Tadeusz
godz. 1015 + Jan + Irena Kerlin
godz. 1130 + Jadwiga Hąchlik (1 rocz. śm.) + Edward 
Hąchlik (5 rocz. śm.)
godz. 1300 + Jadwiga Kruk (1 rocz. śm.)
Wtorek 26.12.2017 r. św. Szczepana
godz. 730 + ks. Marcin Szewczuk (2 rocz. śm.)
godz. 900 + z rodziny Cieślińskich: Monika (16 rocz. śm.) 
+ Kazimierz (4 rocz. śm.) + Dariusz (3 rocz. śm.) 
+ z rodziny Banaś, Zimnoch i Tworkowskich
godz. 1015 + Marian Mirocha (2 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 1130 + Józefa (k) + Władysław Stokłosa + Tadeusz 
+ Gertruda + Józef Gil + z rodziny Stokłosów
godz. 1300 + Wanda + Kazimierz Wawer + Jan Kopciuch
godz. 1800 + Agnieszka Rychlik (29 rocz. śm.) + rodziców 
+ Anna Siemień
środa 27.12. 2017 r. św. jana Apostoła i Ewangelisty
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 28.12.2017 r. św. Młodzianków
godz. 700 + Paweł Polewski (od pracowników Urzędu 
Miejskiego)
godz. 900 + Jan Kopeć (5 rocz. śm.) + z rodziny Kopciów 
i Jarockich
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia z ok. 43 rocznicy ślubu
piątek 29.12.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Wanda Kościukiewicz (15 rocz. śm.) 
+ Eugeniusz Szymański (15 rocz. śm.) + Jadwiga 
Szymańska + z rodz. Szymańskich
Sobota 30.12.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Henryk Kamiński (12 rocz. śm.) + Anna 
Kamińska (15 rocz. śm.)
Niedziela zwykła 31.12.2017 r. św. Rodziny
godz. 730
godz. 900 + Alojzy Zięba (3 rocz. śm.)
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Renaty z ok. 58 rocz. urodzin
godz. 1130 + Janina Sieradzka (20 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 1300
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Krystyny i Józefa 
z ok. 50 rocz. ślubu
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 16.00-17.00, czwartek w godz. 16.00-17.00, sobota 
w godz. 10.00-11.00 i 16.00-17.00

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

• dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00

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

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

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

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

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

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Artur Merholc, ks. Piotr Ochoński

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Franciszek Jakub Błaszczyk, 
12 listopada
Mikołaj Edward Dworzyński, 12 listopada
Julia Dymitraszewska, 18 listopada
Arkadiusz Bartłomiej, 19 listopada
Kalina Krajnik, 26 listopada

Małżeństwo zawarli:
Mateusz Andrzej 
Dymitrowski i Patrycja Anna 
Gula, 18 listopada

+ Janina Dziubczyńska zd. Mońko, 
1 listopada

+ Weronika Rogalska zd. Wołkowska, 
3 listopada

+ Tadeusz Władysław Włodarczyk, 3 listopada
+ Mirosław Henryk Tiulemba, 9 listopada
+ Mirosław Paluch, zm. 22 listopada, lat 78
+ Maciej Witkowski, zm. 22 listopada, lat 90
+ Stanisława Proć, zd. Gorczyca, 
zm. 23 listopada, lat 90

SpoWIEDź ADWENToWA 
W DEKANACIE śWIEBoDZICE

PARAFIA DZIEŃ 
SPOWIEDZI

GODZINY
SPOWIEDZI

PIOTRA I PAWŁA 
ŚWIEBODZICE

Poniedziałek
11.12.2017 r.

08:00 – 09:00
16:30 – 18:00

ŚW. MIKOŁAJA
ŚWIEBODZICE

Wtorek
5.12.2017 r.

08:00 – 09:00
16:30 – 18:00

NMP KRÓLOWEJ 
POLSKI

ŚWIEBODZICE-CIERNIE

Czwartek
21.12.2017 r.

09:30 – 10:00
16:30 – 17:30

ŚW. FRANCISZKA
ŚWIEBODZICE

Poniedziałek
18.12.2017 r.

9.00-10.00
16:30 – 18:00

ŚW. BRATA ALBERTA
ŚWIEBODZICE

Wtorek
19.12.2017 r.

08:00 – 09:00
16:30 – 18:00

ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA
DOBROMIERZ

Środa
20.12.2017 r.

08:30 – 09:00
15:30 – 18:00

ŚW. JADWIGI 
MOKRZESZÓW

Niedziela
17.12.2017 r.

15.30 – 16.30

 


