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Obłóczyny kleryka Grzegorza

Sześcioletnia formacja seminaryjna w Wyższym
Seminarium Duchownym w Świdnicy odbywa się
w czterech obszarach, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają: formacja ludzka, formacja duchowa,
formacja intelektualna i formacja duszpasterska. Całościowo przebiega ona jednak w duchu rozeznania
i jak najlepszego przygotowania się do posługi kapłańskiej, nie tylko jako dobrego nauczyciela, ale przede
wszystkim jako świadka wiary dla swojego ludu.
Pobyt w seminarium wiąże się ze studiami na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Pierwszą częścią są 2-letnie studia filozoficzne, drugą –
studia teologiczne, które są bezpośrednim przygotowa
niem do posługi kapłańskiej. W trakcie formacji seminaryjnej alumni przechodzą pewne etapy przygotowa

nia do święceń: obtuniczyny, obłóczyny, lektorat, ako
litat, kandydatura, diakonat i prezbiterat.
(cd. na str. 4)

Droga do świętości prowadzi przez codzienność

Boże Narodzenie i Nowy Rok
stwarzają klimat, który sprzyja poważnej refleksji nad własnym życiem. Spotkania w poszerzonym
gronie rodzinnym nasuwają wspomnienia z przeszłości i przypominają o ludziach, którzy wywarli
wpływ na kształtowanie się naszej
osobowości. Wybieranie odpowiednich prezentów dla najbliższych
każe nam przyjrzeć się naszym
relacjom – tym mocnym i tym słabszym. Myślimy o tym, jak układało
się nam życie w minionym roku i co
czeka nas w przyszłości. Zastanawiamy się, czy nasze życie rodzinne, zawodowe, a także życie duchowe zmierza we wła-ściwym
kierunku.
Wszystkie te refleksje dotykają
trzech bardzo istotnych pytań: „Kim

jestem?”, „Kim się staję?” i „Kim
chciałbym się stać?”.
Gdy jednak zastanowimy się
głębiej nad tymi pytaniami, okaże
się, że możemy je sprowadzić do
jednego, leżącego u ich podstaw:
„Czy mogę upodobnić się do Jezusa?” – Tego, który obdarza mnie
przebaczeniem, pokojem i radością. Pytanie to kryje się w sercu
każdego z nas, bo przecież wszyscy chcielibyśmy być jak On – dobrzy, kochający, z oddaniem służący ludziom, którzy żyją wokół nas.
Innymi słowy, wszyscy pragniemy
być świętymi, jak Jezus jest święty.
Skorzystajmy więc z okazji, jaką
jest początek kolejnego roku, aby
przemyśleć naszą drogę do świętości. Prośmy Ducha Świętego, aby
pomógł nam nią podążać.

NIEREALISTYCZNY CEL?
Kim chciałbym się stać? Czy
wierzę, że mogę być podobny do
Jezusa?
Czy naprawdę mogę być święty?
Na pierwszy rzut oka sama myśl
o tym, że możemy zostać świętymi,
wydaje się mało realistyczna, a nawet arogancka. Nie tylko sami
zdajemy sobie sprawę ze swoich
własnych ograniczeń, grzechów
i słabości, ale żyjemy w świecie,
który często nakłania nas do rezygnacji z naszych ideałów. Słyszymy, że życie jest ciężkie, niesie ze
sobą tyle kłopotów, nie powinniśmy
więc dokładać sobie jeszcze ciężarów, a dążenie do świętości zostawić osobom mającym do tego
szczególne powołanie.
(cd. na str. 4)
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II Dekanalna Wigilia
Liturgicznej Służby Ołtarza

W sobotę 23 grudnia,
w przeddzień wigilii Narodzenia Pańskiego, na
plebani naszej parafii,
odbyła się II Dekanalna
Wigilia Liturgicznej Służby Ołtarza. Na to spotkanie przybyli wszyscy ministranci, lektorzy, ceremoniarze z następujących
parafii naszego świebodzickiego dekanatu: z parafii św. Apostołów Piotra
i Pawła, ze św. Brata Alberta, ze św. Franciszka
z Asyżu oraz z parafii
pw. św. Jadwigi w Mokrzeszowie.
Spotkanie rozpoczęło
się o godz. 10:00 i potrwało do godz. 12:00. Na

wigilii było siedemdziesięciu chłopców, którzy na co
dzień wypełniają swoje
obowiązki przy ołtarzu.
Na początku spotkania
powitaliśmy wszystkich
ministrantów i wyraziliśmy swoją radość z frekwencji. Następnie została odczytana Ewangelia
według św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim. Swoje
słowo wypowiedział i życzenia złożył ksiądz dziekan Józef Siemasz, który
zaznaczył, że służba przy
ołtarzu jest czymś niezwykłym. Po tych słowach,
zostały pobłogosławione
opłatki, którymi się przełamaliśmy i złożyliśmy

sobie życzenia świąteczne i noworoczne.
W tym roku to my byliśmy organizatorami tej
wigilii ministranckiej. Gdyby nie olbrzymia pomoc
i życzliwość rodziców
naszych ministrantów, na
pewno nie byłoby tak
pięknie. Przy tej okazji
składam swoje serdeczne
podziękowanie wszystkim
rodzicom naszych ministrantów, na których mogę
zawsze polegać, i którzy
są zawsze chętni do pomocy. Dziękuję wszystkim
za pomoc w przygotowaniu tego spotkania! Dziękuję także naszym: Ceremoniarzom, Lektorom,

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

ministrantom za obecność podczas tego ważnego spotkania.
Była to okazja, aby spotkać się z ministrantami
z pozostałych parafii.
Każdy z opiekunów Liturgicznej Służby Ołtarza
zaprezentował w kilku
słowach swoją grupę,
z którą przybył na to spotkanie. Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnych potraw, takich jak:
barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami,
sałatki, ciasta itd. Była
także okazja do wspólnego kolędowania.
ks. Artur Merholc
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Obłóczyny kleryka Grzegorza

Obłóczyny, to ceremonia, na której klerycy trzeciego roku otrzymują strój duchowny. Przez
włożenie stroju duchownego pragną oni wejść na
drogę bliższego przygotowania się do Chrystusowego
Kapłaństwa. Noszenie sutanny jest dla alumnów zachętą, aby coraz wytrwalej naśladowali Chrystusa
i kiedyś stali się głosicielami Jego Ewangelii i sługami
Bożych tajemnic. Jest wezwaniem, aby z dnia na dzień
upodabniać się do Chrystusa. Jest to bardzo oczekiwany przez kleryków moment. Strój zewnętrzny powinien wyrażać wewnętrzne poświęcenie życia na
służbę dla Chrystusa i Kościoła. Nowo obłóczony
wygląda i jest już postrzegany jak osoba duchowna.
Sutanna wywołuje wśród ludzi skrajne uczucia, od
szacunku przez obojętność do słów nasyconych nienawiścią. Mimo, iż noszę strój duchowny dopiero
niecały miesiąc zdążyłem doświadczyć każdego
z wymienionych. To nowe doświadczenie pozwoliło
mi bardziej uświadomić do czego się przygotowuje
i kim będę w przyszłości.
Sutanna symbolizuje ubogość życia, która przejawia
się w dyspozycyjności dla wiernych, natomiast kolo(cd. ze str. 1)

ratka, jako nieodzowny element stroju duchownego,
symbolizuje jarzmo, oddanie się na pracę Panu Bogu.
Przyjęcie stroju duchownego przypada na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, co nie jest przypadkową datą, gdyż wspominamy wtedy bezgrzeszne
życie Maryi w czystości. Dlatego też ceremonię obłóczyn poprzedza nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w której
klerycy mający przyjąć sutannę zawierzani są Matce
Najświętszej, by wspierała ich w życiu w cnotach.

Droga do świętości prowadzi przez codzienność

Jednak świętość nie
jest czymś nierealnym, odległym.
Nie jest bujaniem w obłokach.
Wręcz przeciwnie, stanowi ona
samo sedno życia chrześcijańskiego. Jezus przyszedł na świat nie
tylko po to, by wyjednać nam przebaczenie grzechów, ale również po
to, by uczynić nas nowym stworzeniem. Stał się jednym z nas, aby
udzielić nam mocy do życia w świętości, pokoju i czystości – życia,
jakie prowadził On sam w takich
warunkach i okolicznościach, w jakich żyjemy.
ODDZIELENI OD ŚWIATA
Ale czym jest świętość? Istnieją
na ten temat bardzo różne opinie.
Niektórzy sądzą, że polega ona na
bardzo świątobliwym, pobożnym
stylu życia. Inni uważają, że święty
to ten, kto skutecznie ewangelizuje,
czy nawet czyni cuda. Jeszcze inni
twierdzą, że święty jest zawsze
radosny i zadowolony, nawet gdy
spotyka go nieszczęście. W każdym z tych poglądów kryje się
(cd. ze str. 1)

ziarnko prawdy, ale żaden z nich
nie dotyka sedna tego, czym jest
świętość. Świętość polega istocie
na duchowym oddzieleniu się od
świata, aby stać się własnością
Boga.
Bóg powiedział Izraelitom:
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem
święty!” oraz „Będziecie dla Mnie
święci, bo Ja jestem święty, Ja,
Pan, i oddzieliłem was od innych
narodów, abyście byli moimi”. Polecił im także zachowywać świętość
szabatu jako dnia poświęconego
wyłącznie Jemu. Podobnie św.
Paweł wzywał chrześcijan w Rzymie: „Nie bierzcie więc wzoru
z tego świata, lecz przemieniajcie
się przez odnawianie umysłu”.
Teksty te mówią nam przede
wszystkim, że to Bóg jest święty
i że to On jest źródłem świętości.
Mówią również, że Bóg, który przeznaczył nas dla siebie, w pewnym
sensie już nas oddzielił od świata
i pralnic, byśmy żyli w sposób godny świętych. Byśmy odwrócili się

od grzechu, walcząc z pokusami,
i oddzielili się od tego świata poprzez wzajemną miłość, służbę
potrzebującym i przebaczenie tym,
którzy nas skrzywdzili. A przede
wszystkim, byśmy otworzyli nasze
serca na działanie Ducha Świętego, który kształtuje w nas podobieństwo do Jezusa, „Świętego Bożego” (J 6,69). tego lepiej niż św.
Paweł, który wzywał adresatów
swoich listów, niezależnie od tego,
w jakiej sytuacji byli, zarówno do
poddania się prowadzeniu Ducha
Świętego, jak i do osobistego dążenia do świętości.
Przykładowo Paweł upominał
chrześcijan w Kolosach, którzy
sądzili, że świętość wymaga od
nich przestrzegania skomplikowanych pogańskich rytuałów i czci
istot anielskich. „Baczcie, aby ktoś
was nie zagarnął w niewolę przez
tę filozofię będącą wierutnym oszustwem”. Wierzący Kolosalnie, dotknięci przez Ducha Świętego,
przyjęli wiarę z wielką ufnością

„Głos św. Mikołaja”, nr 1(15), styczeń 2018

w Jego moc. Wkrótce jednak przybyli do nich fałszywi nauczyciele,
którzy przekonali ich, że niezbędne
do zbawienia jest także przestrzeganie określonych rytuałów i przepisów dotyczących sporządzania
i spożywania posiłków. Słysząc
o tym, Paweł powiedział im, że „są
to tylko cienie spraw przyszłych,
a rzeczywistość należy do Chrystusa”. Polecił im utkwić wzrok w Jezusie i dążyć „do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi”.
Podobne przesłanie Paweł skierował także do wierzących w Efezie. Modlił się dla nich o „ducha
mądrości i objawienia”, aby ich
„oczy serca” zostały otwarte na
wspaniałość Jezusa. Paweł zdawał
sobie sprawę, że chcąc upodobnić
się do Jezusa, Efezjanie potrzebują Ducha Świętego, który napełni
ich łaską niezbędną do naśladowania Chrystusa.
To samo odnosi się do nas. Jeśli
chcemy wzrastać w świętości, potrzebujemy Ducha Świętego – Jego
łaski, mocy i pociechy. Mając Ducha Świętego i dary, których On
nam udziela, mamy wszystko,
czego nam potrzeba.
ŚWIĘTOŚĆ DZIEŁEM DUCHA
W jaki sposób możemy stać się
święci? Z jednej strony świętość
wymaga od nas współpracy z laską
i gotowości do poświęceń. Z drugiej
jednak strony jest ona darem udzielanym nam przez Ducha Świętego.
Nikł nie opisał tego lepiej niż św.
Paweł, który wzywał adresatów
swoich listów, niezależnie od tego,
w jakiej sytuacji byli, zarówno do
poddania się prowadzeniu Ducha
Świętego, jak i do osobistego dążenia do świętości. Przykładowo
Paweł upominał chrześcijan w Kolosach, którzy sądzili, że świętość
wymaga od nich przestrzegania
skomplikowanych pogańskich rytuałów i czci istot anielskich. „Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął
w niewolę przez tę filozofię będącą
wierutnym oszustwem”. Wierzący
Kolosalnie, dotknięci przez Ducha
Świętego, przyjęli wiarę z wielką

ufnością w Jego moc. Wkrótce
jednak przybyli do nich fałszywi
nauczyciele, którzy przekonali ich,
że niezbędne do zbawienia jest
także przestrzeganie określonych
rytuałów i przepisów dotyczących
sporządzania i spożywania posiłków. Słysząc o tym, Paweł powiedział im, że „są to tylko cienie spraw
przyszłych, a rzeczywistość należy
do Chrystusa”. Polecił im utkwić
wzrok w Jezusie i dążyć „do tego,
co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Podobne przesłanie Paweł
skierował także do wierzących
w Efezie. Modlił się dla nich o „ducha mądrości i objawienia”, aby ich
„oczy serca” zostały otwarte na
wspaniałość Jezusa. Paweł zdawał
sobie sprawę, że chcąc upodobnić
się do Jezusa, Efezjanie potrzebują Ducha Świętego, który napełni
ich łaską niezbędną do naśladowania Chrystusa. To samo odnosi się
do nas. Jeśli chcemy wzrastać
w świętości, potrzebujemy Ducha
Świętego – Jego łaski, mocy i pociechy. Mając Ducha Świętego
i dary, których On nam udziela,
mamy wszystko, czego nam potrzeba.
NASZE ZMAGANIA
O ŚWIĘTOŚĆ
Czy więc wystarczy po prostu
wsłuchać się w głos Ducha? Nie
całkiem. Paweł był oczywiście przekonany, że Duch Święty może
uwolnić nas od grzechu, a następnie napełnić Bożą miłością i mocą.
Był jednak również przekonany, że
my także mamy pewną pracę do
wykonania. Nikt nie staje się świętym bez wysiłku, a często prawdziwej walki. Dlatego Paweł ostrzegał
swoich czytelników, by nie poddawali się pod panowanie grzechu.
Mówił im też, że „trzeba porzucić
dawnego człowieka (...) i przyoblec
się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”.
Przyglądając się uważnie naszemu życiu, odkrywamy, że zostało
nam dane wszystko, czego nam
potrzeba, by dojść do świętości.
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Duch Święty żyje w naszych sercach. Karmi nas Chleb Życia, poucza Pismo Święte, wspierają nas
i inspirują święci. Marny wspaniałą
tradycję modlitwy oraz obietnicę
przebaczenia grzechów, ilekroć je
wyznajemy. Mogłoby się wydawać,
że mając do dyspozycji te wspaniałe dary i łaski, wszyscy powinniśmy
bez problemu prowadzić święte
życie. Wiemy jednak, że nie jest to
łatwe. Odzywa się w nas głos, który próbuje nam wmówić, że w rzeczywistości nie potrzebujemy Ducha Świętego i Jego darów. Może
to być glos naszej skażonej natury,
podszept diabła lub mentalność
tego świata, w myśl której należy
być samowystarczalnym. Zazwyczaj mamy do czynienia z kombina
cją tych trzech czynników, które
usiłują sprowadzić nas na manowce.
Dlatego bądźmy czujni. Codziennie na nowo świadomie podejmujmy zmagania o świętość. Zwracajmy się do Boga w modlitwie, ale
także czyńmy wszystko, co tylko
możliwe, by zachować czystość
serca, opierać się pokusom i trwać
w bliskości Jezusa. Podejmując te
proste kroki, doświadczymy działania Ducha Świętego napełniającego nas radością i pokojem, które
nie pochodzą od nas. Odkryjemy,
że łatwiej jest nam opierać się grzechowi i wychodzić do innych z miłością i ofiarnością Chrystusa.
BĄDŹCIE ŚWIĘTYMI
Jak dobrze jest wiedzieć, że
Duch Święty pragnie udzielać nam
łaski świętości! Jak dobrze jest
wiedzieć, że pragnie On także pomagać nam w codziennym zmaganiu o świętość. Bóg uczynił wszystko, byśmy mogli stać się świętymi.
Posyłając na świat swojego Syna,
który umarł za nasze grzechy i pokonał śmierć, otworzył przed nami
drogę do świętości. Teraz, napełnieni Duchem Świętym, możemy
kroczyć tą drogą. Możemy zostać
uwolnieni od grzechów. Możemy
być odbiciem miłosiernej miłości
Jezusa dla każdego, kogo spot
kamy.

6

„Głos św. Mikołaja”, nr 1(15), styczeń 2018

Odpust parafialny ku czci św. Mikołaja

Dzień 06 grudnia jest wyjątkowym dla naszej
parafialnej wspólnoty. Jest to dzień odpustu,
a wiec okazja do szczególnej wdzięczności za
dar patrona, jakim jest św. Mikołaj. W tym roku
Mszy świętej koncelebrowanej, o godz. 18.00
przewodniczył ks. kanonik Andrzej Walerowski.
Natomiast słowo Boże wygłosił rekolekcjonista
adwentowy o. Kazimierz Głaz. Po raz kolejny
byliśmy świadkami pięknych chwil, które dopo-

mogły nam w zrozumieniu Bożej
prawdy, że wszyscy jesteśmy zaproszeni do wstąpienia na drogę
świętości. Kiedyś ową arterią podążał znany i kochany święty –
święty Mikołaj.

Sobota, 6 stycznia Objawienie Pańskie – Trzech Króli
„Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło”
Jak wspaniałe obietnice zawiera dzisiejsze pierwsze czytanie! Prorok obiecuje „chwałę”, „blask”, „światło”, rozpromienione serce i „zasoby narodów”. A kto jako pierwszy usłyszał te natchnione słowa? Żydzi,
którzy właśnie powrócili z wygnania i zastali
Jerozolimę w gruzach. Zapowiedzi proroka były zaprzeczeniem rzeczywistości, którą widzieli wokół
siebie. To jednak nie przeszkodziło im zakasać rękawy i zabrać się do pracy, aby przy-spieszyć powrót
obiecanej chwały.
Podobnie możemy zapytać, jakim sposobem Mędrcy ze Wschodu, patrząc na ubóstwo, w jakim znaleźli wskazane przez gwiazdę Dzieciątko, rozpoznali w Nim zapowiedzianego Króla i zrozumieli, że są
świadkami przełomowego wydarzenia w dziejach ludzkości. Nawet przywódcy Izraela, zarówno religijni,
jak i polityczni, przeoczyli narodziny Mesjasza. Jak to się więc stało, że ci cudzoziemscy poganie z taką
gotowością padli na kolana i ofiarowali kosztowne dary małemu Dziecku? Z pewnością rzeczywistość,
w jakiej zastali Świętą Rodzinę, rozmijała się z ich oczekiwaniami.
Nam także, jak Mędrcom i powracającym do Jerozolimy wygnańcom z dzisiejszych czytań, zostały
dane wielkie i wspaniale obietnice dotyczące nie tylko królestwa Bożego, ale także Bożego panowania
nad światem już tu i teraz. Jak jednak mają się one wypełnić? Oczywiście stanie się to w czasie wybranym
przez Boga, ale wiele zależy również od naszego zaangażowania. Bóg codziennie wzywa nas do zakasania rękawów i budowania Jego królestwa. Zapewnia, że nawet nasze najmniejsze akty miłości zawierają w sobie blaski chwały nieba.
Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam, że chwała Boża może być obecna w najbardziej ukrytych
i niepozornych ludziach i sytuacjach. Przypomina, że Bóg jest obecny w naszej codzienności. Oby dał
nam oczy wiary, byśmy mogli Go rozpoznawać, i serca pełne ufności, byśmy mogli współpracować w budowaniu Jego królestwa.
„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że zawsze jesteś ze mną, i za drogę, która jest jeszcze przed nami”.
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ŚW. MIKOŁAJ?

Święty Mikołaj to postać, którą
zna każdy z nas, zarówno najstarsi, jak i najmłodsi. Kiedyś był to
patron dzieci, dziś m. in. cukierników, studentów i kierowców. Jego
wspomnienie obchodzimy 6 grudnia. To jeden z najszczęśliwszych
dni w roku dla dzieci, ale także
ważny dla świebodzickich parafian.
To właśnie 6 grudnia wspólnota
parafii p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach miała okazję podziękowania za tego szczególnego patrona.
Długo oczekiwany gość zjawił się
dopiero pod koniec Mszy Św. roratniej o godz. 16.00. Był to prawdziwy
św. Mikołaj, który w ten wyjątkowy
dzień, chciał obdarować wszystkich
najmłodszych parafian. Jedna
z dziewczynek obecnych tamtego

dnia w kościele
wspomina: „ W tym
roku od Mikołaja
dostałam misia,
którego bardzo
chciałam. Pani katechetka na religii
opowiadała, że Mikołaj wcale nie
mieszka w Laponii, nie pomagają
mu elfy i nie ma
reniferów. Szkoda.
Chciałabym, żeby do kościoła przyszedł renifer. Ale i tak Mikołaj jest
super! Czekałyśmy z koleżankami
cały rok. Dzisiaj miałam piękny
lampion, specjalnie dla Mikołaja.
Mam nadzieję że mu się spodobał.
Ale dostałam misia, to chyba tak.
Ja i moje koleżanki mamy nadzieję,
że przyjdzie do nas również w przy-

szłym roku. Obiecałyśmy, że będziemy grzeczne, musi przyjść!”
6 grudnia był również dniem odpustu parafialnego, któremu w tym
roku towarzyszyło zakończenie
rekolekcji parafialnych. Mszy św.
o godz. 18.00 przewodniczył ks.
Andrzej Walerowski. Słowo Boże
wygłosił natomiast rekolekcjonista
– o. Kazimierz Głaz – po raz kolejny próbował pomóc nam w zrozumieniu Bożych Prawd i ciągle
przypominał, że wszyscy jesteśmy
wezwani do kroczenia drogą świętości przykładem św. Mikołaja.
Każdy z nas powinien czerpać
przykład ze św. Mikołaja i obdarowywać innych, nie tylko w święta,
mimo, że są szczególnym czasem.
Wystarczy np. uśmiech, rozmowa,
pomoc biednym, chorym… To właśnie takie drobne uczynki codzienności mogą stać się najlepszym
prezentem. Pamiętaj, Ty również
możesz zostać św. Mikołajem!
Anna Rajca, Maria Partyka

Michałowa poleca

Pieczeń ze schabu w glazurze z dżemu morelowego z cebulą i jabłkiem
Składniki:
• Schab środkowy – ok. 1,5 kg
• Kwaśne jabłko – 1 szt.
• Cebulki szalotki – 5 szt.
• Przyprawa do wieprzowiny Knorr
• Słonina lub boczek wędzony
w plastrach
• Dżem morelowy – 2 łyżki
• Ocet jabłkowy -2 łyżki
• Olej – 3 łyżki

przygotowanie:
Schab umyć, osuszyć, oczyścić z przerostów tłuszczu i błon, które są na
powierzchni mięsa. Pokroić w plastry (grubości ok. 1 cm) nie docinając ich
jednak do końca. W misce wymieszać przyprawę Knorr z olejem, octem
i dżemem morelowym. Powstałą marynatą dokładnie natrzeć mięso– również w nacięciach. Następnie w każde nacięcie włożyć cząstkę jabłka
i plaster cebuli. Tak przygotowane mięso obłożyć plastrami słoniny lub
boczku i wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na co najmniej
90 min. (można dusić też w rękawie). Po tym czasie sprawdzić, czy mięso
jest już upieczone. Jeśli nie do końca, można wydłużyć czas o kolejne
10 min. (należy jednak uważać, aby nie przesuszyć mięsa).
Smacznego!
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Jarmarki bożonarodzeniowe – skąd
wywodzi się tradycja organizowania?

Tradycja jarmarków bożonarodzeniowych sięga aż średniowiecznej Europy. Najstarsze jarmarki
organizowane były na ziemiach
niemieckich. Korzeni tej tradycji
należy szukać w Austrii (XIII w.) i
Niemczech (XIV w.). Dziś kramy i
stragany zajmują reprezentacyjne
części we wszystkich największych
miastach Europy. Podróżnych kuszą smakowicie wyglądające lokalne specjały i korzenny zapach
grzanego wina. Oprócz możliwości
skosztowania tradycyjnych potraw
i kupienia drobnych upominków dla
bliskich jarmarki bożonarodzeniowe związane są z wieloma atrakcjami kulturalnymi, takimi jak:
koncerty, wspólne kolędowanie,
jasełka, uroczyste zaświecanie
lampek na miejskiej choince.
Jarmark bożonarodzeniowy w
Wiedniu to najstarszy jarmark w
Europie. Przywilej jego organizo-

wania nadał w 1294 roku książę
Albrecht I Habsburg. Współcześnie
w Wiedniu odbywa się kilka jarmarków. Największe z nich to – Christkindlmarkt na Placu Ratuszowym
oraz drugi, na którym spotkasz lokalnych rzemieślników, pod pałacem Schonbrunn. Atrakcją jarmarku są koncerty oraz bożonarodzeniowe warsztaty dla dzieci. Na zakochanych czeka Drzewo Serc, a
na miłośników tradycji ogromna
choinka, która każdego roku przywożona jest z innego landu.
Jarmark bożonarodzeniowy w
Dreźnie odbywa się od 1434 roku.
Początkiem jarmarku był Striezelmarkt („Jarmark struclowy”), który
swoją nazwę zawdzięcza plecionej
bułce Striezel, wypiekanej z ciasta
drożdżowego, a która obecnie znana jest pod nazwą Christollen.
Główną atrakcją jest wysoka na 14
metrów świąteczna piramida.

Przed świętami cały Londyn rozświetlony jest mnóstwem lampek,
również tam nie zabraknie specjalnych jarmarków bożonarodzeniowych. Pod żadnym pozorem nie
można przegapić wyjątkowego
jarmarku na Southbank Centre w
pobliżu London Eye. Znaleźć tam
można oryginalne rękodzieło i biżuterię. Na miłośników klasyki
czeka Winter Wonderland stylizowany na jarmark niemiecki.
Jarmark bożonarodzeniowy w
Pradze zlokalizowany jest na rynku
Starego Miasta oraz na Placu Wacława. Oprócz licznych stoisk podróżni znajdą tu pokazy bajek
świątecznych, targi pacynek, mini
zoo.
Jarmark bożonarodzeniowy w
Brukseli zajmuje całą powierzchnię
starego miasta. Znajduje się tam
aż 250 stoisk. Co noc na Wielkim
Placu odbywają się pokazy „Sound

Niedziela, 7 stycznia Chrzest Pański
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11)
W przeciwieństwie do większości z nas, którzy zostaliśmy ochrzczeni w niemowlęctwie, Robert dobrze
pamięta dzień swojego chrztu, gdyż przyjął go jako dorosły człowiek. Decyzje o naszym chrzcie podjęli
rodzice, ponieważ chcieli, by ich dziecko stało się członkiem Kościoła. My nie by-liśmy wtedy tego świadomi. Robert był w pełni świadomy, że w momencie chrztu otrzymuje nowe życie i zostaje obmyty ze
wszystkich grzechów. Opowiada często, że kiedy ksiądz polał mu głowę wodą święconą, poczuł się tak,
jakby w jego wnętrzu ktoś nagle włączył światło. Doświadczył wręcz namacalnego pokoju i radości. W tym
momencie wiedział na pewno, że Bóg istnieje i że go kocha.
Także Jezus przyjął chrzest, choć nie potrzebował oczyszczenia z grzechów. Jego chrzest był namaszczeniem od Ojca na wypełnienie zbawczego planu odkupienia ludzi. Po nim rozpoczął Jezus swoją publiczną działalność. Dzisiejsza Ewangelia przytacza pełne miłości słowa Ojca skierowane do Jezusa
podczas Jego chrztu w Jordanie: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Chrzest pociąga za sobą wiele skutków. Oczyszcza nas z grzechu, daje nam moc do prowadzenia
świętego życia, czyni nas członkami Ciała Chrystusa. Przemienia całą naszą egzystencję, czyniąc nas
przybranymi dziećmi Boga. Chociaż nie słyszymy głosu z nieba oznajmiającego, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi i że ma On w nas upodobanie, możemy być pewni, że Bóg wypowiada te słowa podczas
chrztu każdego z nas.
Jak możemy się upewnić, że to prawda? Patrząc na krzyż. Skoro Bóg posłał Jezusa, by oddał za nas
życie, Jego miłość do nas musi być niewyobrażalna. Słuchając więc słów Ojca wypowiedzianych do
Jezusa, pomyśl, że są one skierowane także do ciebie. Spróbuj dziś powtarzać sobie: „Jestem umiłowanym dzieckiem Boga i On ma we mnie upodobanie”. Niech ta prawda przenika do twego serca i pobudza
cię do wdzięczności.
„Panie, pomóż mi przyjąć Twoją miłość”.
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and Light”. Dodatkową atrakcją jest
odkryte lodowisko. Atrakcją jest
również wielka choinka podarowana miastu przez Rygę.
Jarmark bożonarodzeniowy w
Bratysławie jest największa imprezą tego typu na Słowacji. Odbywa
się na placu św. Franciszka i placu
Hviezdoslava. Turyści znajdą tu
ponad 100 straganów z rękodziełem i tradycyjnymi potrawami. Miłośnicy aktywnego spędzania
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rozświetlają grudniową noc.
Jarmark świąteczny w Świebodzicach trwał 9 dni
od 9 do 17 grudnia.
To miejski wstęp do
zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia. Poza częścią wystawienniczą organizatorzy
zadbali o liczne atrakcje. Na scenie
prezentowały się dzieci i młodzież
ze świebodzickich szkół i przedszkoli. Wśród nich byli uczniowie z
Publicznej Szkoły Podstawowej nr
3, którzy zachwycili nie tylko talentami aktorskimi, wokalnymi ale
również instrumentalnymi. Liczną i
niezawodną publiczność stanowili
rodzice dzieci. Można było również
zakupić piękne, ręcznie wykonane
przez dzieci ozdoby i stroiki świąteczne.

czasu będą mogli skorzystać z
otwartego lodowiska.
Jarmark świąteczny w Oslo odbywa się na rynku. Oprócz straganów z upominkami towarzyszy mu
bogata oferta kulturalna. Lokalnymi
specjałami są: dorsz moczony
przez 12 dni w zalewie oraz grzane
wino z migdałami. Jarmark warto
odwiedzić 13 grudnia, w dzień
świętej Łucji. Tego dnia Norwegowie zapalają miliony świec, które
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Wezwani do świętości

My, katolicy, kochamy swoich świętych. W naszej
tradycji znajdujemy wiele opowieści o heroicznych
świadkach wiary, którzy poświęcili całe swoje życie
służbie Panu o jego ludowi. Czcimy więc męczenników, takich jak św. Szczepan czy św. Edyta Stein,
biskupów, jak św. Piotr Apostoł czy św. Karol Boromeusz, siostry zakonne, jak św. Teresa od Dzieciątka
Jezus czy św. Katarzyna Sieneńska, oraz braci zakonnych, jak św. Franciszek z Asyżu czy św. Maksymilian Kolbe. Modlimy się do św. Antoniego, gdy nie
możemy znaleźć zagubionej rzeczy, a do św. Krzysztofa o szczęśliwą podróż. Studenci przed ważnym
egzaminem modlą się do św. Tomasza z Akwinu,
a przeżywający trudne sytuacje do św. Judy Tadeusza
lub do św. Rity. Modlimy się też do Maryi w najróżniejszych intencjach. Nawiasem mówiąc, czy wiedziałeś,
że swojego patrona mają piloci (św. Józefa z Kupertynu, który lewitował), przedsiębiorcy pogrzebowi (św.
Józefa z Arymatei, który wyprawił pogrzeb Jezusowi)
oraz ci, którzy boją się wężów (oczywiście św. Patryka)?
Intencja, z jaką odnosimy się do świętych, jest
oczywiście czymś bardzo pozytywnym. Istnieje jednak

Niedziela, 14 stycznia

niebezpieczeństwo, że skupimy się wyłącznie na bohaterach i legendach przeszłości, zapominając o tych
świętych, którzy dzisiaj są wśród nas. Może wydaje
nam się, że świętość jest poza zasięgiem „zwyczajnych” ludzi, takich jak my. Jednak w rzeczywistości
każdy może zostać świętym. A może już nim jesteś
i nawet o tym nie wiesz?
DO „ŚWIĘTYCH”...
Powyższe stwierdzenie może wydać ci się zbyt
śmiałą tezą, ale tylko dlatego, że sami wywindowaliśmy świętość na tak wysiłki piedestał. Pismo Święte
ukazuje nam jednak inną wizję świętości. Czy wiesz,
że św. Paweł często tytułował swoich adresatów
„świętymi”? Na przykład zwraca się w ten sposób na
początku listu do mieszkańców Efezu i Filippi. Nawet
do Koryntian, wspólnoty naznaczonej skandalem,
podziałami i grzechem, pisał: „Do Kościoła Bożego
w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie”.
Dlaczego Paweł z takim uporem nazywał adresatów
swoich listów „świętymi”? Nie zamierzał przez to prawić im tanich komplementów ani też nie było to zwykłe
przejęzyczenie. Nazywał ich świętymi, gdyż naprawdę

„Pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem»” (1 Sm 3,5)
Nauka słuchania Bożego głosu nie zawsze jest łatwa. Świadczy o tym przykład młodego Samuela,
który od dzieciństwa „usługiwał Panu pod okiem Helego” (1 Sm 3,1), a mimo to nie rozpoznał głosu Boga.
Myślał, że to kapłan Heli go woła po trzykroć. Dopiero pouczony przez niego, umiał odpowiedzieć na
Boże wołanie: „Mów, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10).
Jeśli martwi nas to, że nie potrafimy rozpoznać Bożego głosu, to dzisiejsze czytanie może podnieść
nas na duchu. Wynika z niego, że mamy prawo nie rozumieć i popełniać błędy. Samuelo-wi zdarzało się
nie od razu pojmować Boże przesłanie jeszcze całe lata po opisanym wyżej wydarzeniu (1 Sm 16,7).
Wszyscy dopiero uczymy się zestrajać w jedno z Duchem Świętym.
Ponadto zauważmy, że Bóg okazywał wielką cierpliwość wobec Samuela, nawet gdy ten nie mógł
zrozumieć, kto go woła. Do nas także Pan ma cierpliwość. Kieruje swoje słowo, nawet wiedząc, że w zamęcie życia spora jego część przejdzie nam mimo uszu.
Wreszcie – co może być dla nas zaskoczeniem – prawdopodobnie większość z nas już słyszy głos
Pana, choć niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę. Pomyślmy – dlaczego Samuel, słysząc wołanie
Pana, pobiegł do Helego? Być może głos Boga brzmiał o wiele bardziej „naturalnie”, niż mógł przypuszczać, toteż szukał naturalnego źródła tego głosu. Wyobraźmy sobie, jak przejęty musiał być Samuel,
odkrywając, że tamtej nocy przemawiał do niego sam Bóg!
A jak ta historia odnosi się do nas? Bóg rzadko przemawia słyszalnym głosem. Częściej wykorzystuje
inne środki, jak na przykład nasze sumienie czy wyobraźnię. Czasami nasze myśli i uczucia – lub nawet
obrazy podsuwane przez wyobraźnię – mają swoje źródło w Bogu. Pamiętaj o tym, idąc dziś do kościoła
na Mszę świętą. Jeśli poruszy cię na przykład jakieś zdanie usłyszane podczas homilii, zapamiętaj je.
Niewykluczone, że Bóg kieruje je specjalnie do ciebie. Jeśli nagle przychodzi ci do głowy myśl, że ktoś
z twoich znajomych wygląda, jakby miał jakieś zmartwienie, być może Pan wzywa cię, byś go pocieszył.
Podobnie gdy w czasie modlitwy przypomina ci się jakaś osoba, potraktuj to jako zaproszenie do powierzenia jej Bogu. Ucząc się w ten sposób współpracować z Panem, proś Go z ufnością, by dał ci uszy
zdolne usłyszeć Jego głos.
„Panie, czuję się zaszczycony, że chcesz do mnie mówić. Pomóż mi usłyszeć to, co masz mi do powiedzenia”.
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wierzył, że byli święci. Prawdopodobnie nazwałby tak
samo większość z nas. Zastanówmy się więc, skąd
wypływało to jego przekonanie.
UŚWIĘCENI PRZEZ CHRZEST
Po pierwsze, Paweł rozumiał, jak wielką i wyzwalającą moc ma sakrament chrztu. Pełniąc posługę
Apostoła, widział niezliczonych ludzi, których życie
zmieniało się radykalnie po oddaniu życia Jezusowi
i przyjęciu chrztu. Doprowadziło go to do wniosku, że
chrzest przeprowadza katechumena ze śmierci do
życia. Zaczął rozumieć chrzest jako „obmycie wodą”,
które nas oczyszcza i uświęca.
Chrzest zasiewa w nas ziarno Bożej łaski, która ma
moc uczynić nas świętymi.
Chrzest bowiem zasiewa w nas ziarno Bożej łaski,
która ma moc uczynić nas świętymi. Uzdalnia nas do
tego, czego nie bylibyśmy w stanie uczynić o własnych
siłach. Bez tego potężnego daru łaski, nigdy nie stalibyśmy się świętymi.
Większość z nas została ochrzczona we wczesnym
dzieciństwie. Nie my o tym zadecydowaliśmy i nawet
nie pamiętamy tego wydarzenia. Nie wiemy, jak wyglądała nasza przeszłość przed przyjęciem chrztu,
ponieważ przeszłość ta prawie nie istniała. Dlatego
niekiedy trudno jest nam uwierzyć, że zostaliśmy
uświęceni przez Pana. Jednak w oczach Boga to
właśnie wydarzyło się w momencie naszego chrztu.
Jesteś już święty, nawet jeśli nie widzisz tego w swoim życiu. Jesteś już oddzielony od świata jako umiłowane dziecko Boga. On wybrał cię dla siebie, On cię
odkupił i usprawiedliwił. Nigdy nie przestanie przywoływać cię do siebie i zachęcać, byś Mu zaufał.
STAŃ SIĘ WŁASNOŚCIĄ BOGA
Oczywiście błędem byłoby założenie, że sam fakt
chrztu uczynił nas świętymi raz na zawsze. Wiemy,
że popełniamy grzechy i to nawet czasami ciężkie.
Wiedział to także św. Paweł. Dlatego ostrzegał nas:
„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata”. Chrzest oddziela nas od świata i czyni dziećmi Bożymi, ale my
sami mamy „porzucić” to, co prowadzi nas do grzechu,
i „przyoblec” nowe życie dane nam przez Jezusa.
Mamy stać się własnością Boga, bo On przeznaczył
nas dla siebie. Stajemy się świętymi, żyjąc inaczej niż
świat. Mówiąc „tak” natchnieniom Ducha Świętego
i przykazaniom Pana, a przeciwstawiając się osaczającym nas ze wszystkich stron pokusom do grzechu.
Stajemy się świętymi, szukając Pana na modlitwie
i prosząc Go, by wlał swoją miłość w nasze serca,
a także jednocząc się z naszymi braćmi i siostrami we
Mszy świętej i przyjmując Ciało i Krew Jezusa w Komunii świętej. Paweł nazywał pierwszych chrześcijan
świętymi, gdyż wiedział, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla garstki najbardziej heroicznych
wiernych ani nie jest przywilejem dla nielicznych.
Pragnieniem Boga jest, by świętość w naturalny sposób wyrastała z naszej codzienności. Dlatego posłał
do nas swego Syna i udzielił nam daru Ducha Świętego. Odtąd każdy z nas może stawać się podobny
do Jezusa. Każdy z nas może wzrastać w czystości,
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niewinności, miłosierdziu i współczuciu. A Bóg sam
wspiera nas na każdym kroku tej drogi.
ŻYCIE ODDANE BOGU
Powołanie do świętości może wydawać się bardzo
wymagające, zwłaszcza gdy dokonujemy oceny swojego obecnego życia wiary. Wiemy, jak wiele nam
jeszcze brakuje do świętości, jaką chcielibyśmy u siebie zobaczyć. Może sądzimy, że nie jest ona możliwa,
lub uważamy się za niegodnych miłości i łaski Jezusa.
Może wydaje nam się, że musimy zapracować sobie
na wszystkie Jego dary, zamiast pokornie przyjąć je
za darmo. I dlatego patrzymy na świętość jako na
odległy, prawie nieosiągalny cel. Z perspektywy Boga
wygląda to jednak zupełnie inaczej. Oczywiście musi-my mieć się na baczności przed pokusami. Oczywiście musimy wystrzegać się grzechu i wszelkich odruchów pychy. Jeśli jednak skupimy się tylko na tym,
czego nam brakuje, ryzykujemy, że umknie nam to,
co już osiągnęliśmy. Pamiętajmy, że świętość nie
oznacza doskonałości, ale odłączenie się od świata
dla Boga. Pomyślmy, jak wiele łączy nas z pierwszymi
chrześcijanami. Oto kilka przykładów:
Jeśli starasz się w każdą niedzielę uczestniczyć we
Mszy świętej, to w ten sposób odłączasz się od świata, aby spędzać czas z Jezusem Chrystusem i karmić
się Jego Ciałem i Krwią.
Jeśli starasz się znajdować czas na modlitwę i adorację, rezygnując z innych, nawet ważnych spraw,
którymi mógłbyś zająć się w tym czasie – to odłączasz
się od świata.
Jeśli powstrzymujesz swój język od plotek i niemiłosiernej krytyki, to wtedy także odłączasz się od
świata, z jego rywalizacją i podziałami – odmawiasz
uczestnictwa w budowaniu murów po-między ludźmi.
Jeśli robisz rachunek sumienia i żałujesz za swoje
grzechy, jeśli przystępujesz do spowiedzi, to odłączasz
się od świata i jego mentalności, która podpowiada ci,
że nie musisz brać odpowiedzialności za swoje grzechy Jeśli starasz się wychowywać swoje dzieci i wnuki w wierze, to odłączasz swoją rodzinę od świata, aby
stała się Kościołem domowym, świadkiem Bożej miłości. Listę można ciągnąć w nieskończoność. Każdy
z nas ma też swoje osobiste i niepowtarzalne sposoby oddzielania się od świata, aby należeć do Pana.
Może nawet z wielu z nich nie zdajemy sobie sprawy,
lecz mimo to je praktykujemy – a Bóg wspiera nas
swoim błogosławieństwem.
JUŻ I JESZCZE NIE
Nigdy nie zapominajmy, że jesteśmy „królewskim
kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym”. Jednocześnie nie zapominajmy też, że przed nami długa droga do świętości, jakiej
pragną nasze serca. Nikt z nas nie dotarł jeszcze
do niebieskiej ojczyzny. Prośmy więc Pana, by uświęcał nas swoją łaską, a sami czyńmy wszystko, co
w naszej mocy, aby żyć w świętości, do której On nas
powołał.
„Jeśli skupimy się tylko na tym, czego nam brakuje,
ryzykujemy, że umknie nam to, co już osiągnęliśmy”.
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CHRZEŚCIJANIN CZŁOWIEKIEM DZIAŁANIA

Dzisiejszy człowiek nie rozumie
słów Jezusa: „Nie troszczcie się
o duszę waszą, co byście jedli, ani
o ciało wasze, czym byście się
odziewali... Wejrzyjcie na ptaki
niebieskie, iż nie sieją, ani orzą, ani
zbierają do gumien, a Ojciec wasz
Niebieski żywi je. Czyście wy nie
daleko ważniejsi, niż one?...
A o odzienie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym,
jak rosną, nie pracują, ani przędą...
jeśli trawę polną, która dziś jest,
a jutro będzie w piec rzucona, Bóg
tak przyodziewa, jakoż daleko więcej was, małej wiary?... Ojciec wasz
Niebieski, wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcież
tedy wprzód Królestwa Bożego
i sprawiedliwości Jego, a to wszy
stko b ędzie wam przydane (Mt
6,25-33).
Powtarzam: dzisiejszy człowiek,
słysząc te słowa po raz pierwszy,

Niedziela, 21 stycznia

dziwi się im bardzo. Co to znaczy?
– woła. – Bujanie w obłokach? Romantyzm? Ziemia Kanaan, płynąca
miodem i mlekiem, gdzie rosną
złote jabłka i winogrona? [...] Czy
nie żyjemy wśród milionów nędzarzy, dla których jedyny problem
stanowi: z czego będziemy żyć?
Z czego zapłacimy komorne? Czym
się przyodziejemy? A Ewangelia
mówi nam: Nie troszczcie się
o wszystko...
Czekajcie! Mówicie, że Ewangelia nie każe się nam troszczyć?
Mylicie się! Chrystus Pan żąda.
żebyśmy robili to, co do nas należy,
a resztę zostawili Bogu. Owszem,
powinniśmy pracować nad polepszeniem swojej doli, ale mieć dziecięcą wiarę w Opatrzność Bożą, bo
jeśli zabraknie nam tej wiary, osłabnie nasza chęć do pracy i troska
wieczna napełni naszą zniechęconą duszę. Więc Chrystus Pan na-

prawdę nie jest wrogiem wytężonej
pracy?
Nie! Czy ktoś mógłby nawet
przypuszczać, że sam wiecznie
czynny Bóg zalecałby nieczynność,
albo fatalistyczne mahometańskie
„jakoś tam będzie!” O, nie! Bóg nie
zarzuca nam, że za dużo pracujemy dla zarobku, ale to, że jesteśmy
nieufni, niechętni; nie zabrania nam
troszczyć się o jutro, ale potępia
wyłączne starania o ziemski byt.
Bóg jakby mówił: Mam wam za
złe. że zupełnie pochłaniają was
troski o ziemskie jutro. W modlitwie
Pańskiej jest przecież prośba:
„chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”, Apostoł zaś mówi:
„Jeśli kto o swoich, a zwłaszcza
o czeladzi pieczy nie ma, zaparł się
wiary i gorszy jest od niewiernego”
(1 Tm 5,8). Dziesięcioro Bożych
Przykazań głosi, że rodzice powinni się troszczyć o dzieci, a dzieci

„Pójdźcie za Mną” (Mk 1,17)
Pismo Święte przekazuje czasami ogrom informacji w kilku prostych zdaniach, czego doskonałym
przykładem jest dzisiejszy fragment. Być może rzeczywiście wystarczyło proste „Pójdźcie za Mną”, aby
Piotr i Andrzej porzucili swoje sieci, zostawili rodziny i stali się uczniami Jezusa. Jest jednak bardziej
prawdopodobne, że to wezwanie było zwieńczeniem wielu ich spotkań z Jezusem. Płynie stąd dla nas
podwójna nauka. Ani nasza decyzja pójścia za Jezusem, ani decyzja, by pomagać innym w pójściu za
Nim – nigdy nie jest jednorazowym wyborem.
Niektórzy decydują się na małżeństwo już po kilku dniach znajomości. Jest to dosyć rzadkie, ale się
zdarza. Kiedy jednak wezmą ślub, potrzebują wciąż pogłębiać swoją więź, aby ich małżeństwo mogło
przetrwać. Podobnie, nawet jeśli Piotr i Andrzej od razu zdecydowali się pójść za Jezusem, to ich więź
z Nim musiała się wciąż pogłębiać. Gdyby tak nie było, nie wytrwaliby przy Nim.
To samo odnosi się do nas. Niezależnie od tego, na ile dojrzałe jest dziś nasze
„tak” powiedziane Bogu, Duch Święty pragnie podnosić je na wyższy poziom. Chce nam pomagać, by
nasza relacja z Jezusem stawała się coraz głębsza, byśmy mogli lepiej Go poznać i stać się oddanymi
sługami Jego królestwa.
Zasada ta odnosi się również do pomagania innym w pójściu za Jezusem. Niewykluczone, że dzieci
czy znajomi natychmiast przyjmą nasze sugestie i oddadzą życie Jezusowi. Jednak znając ludzką naturę, możemy się spodziewać raczej tego, że nie wystarczy im jedno proste zaproszenie, lecz potrzeba
o wiele więcej czasu i uwagi z naszej strony. Znaczy to, że dawanie świadectwa o Jezusie wymaga
wytrwałości i konsekwencji. Nigdy więc nie rezygnuj z okazywania im miłości. Nigdy nie przestawaj troszczyć się o nich. Nigdy nie przestawaj mówić im, że w Jezusie znajdą miłość, zbawienie i pojednanie.
Jezus wzywa cię dziś do pójścia za Nim. Prosi, byś niósł innym Ewangelię z miłością i współczuciem.
Nie jest to łatwe, ale nie jesteś zdany na własne siły. Jezus udzieli ci wszelkich łask, jakich będziesz
potrzebował.
„Panie, chcę iść za Tobą przez wszystkie dni mojego życia”.
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o rodziców. Miejcie staranie o sobie, ale nie bądźcie niewolnikami
trosk waszych! [...] Czy możecie
przypuszczać, że o was zapomniał
Ojciec...
Człowieku, pracuj i ufaj! Troszcz
się i ufaj! Czy myśl o Opatrzności
Bożej ujemnie wpływa na prace?
Gdzie tam! Bóg wprawdzie dał
mannę Żydom na pustyni – więc
troszczył się o nich – ale musieli ja

sami zbierać. Napędzał ryby w sieci Apostołów – więc troszczył się
o nich – ale oni sami musieli wyciągnąć sieci z wody. Błogosławił
świętemu Pawłowi w jego apostolskiej pracy – ale św. Paweł musiał
się wiele napracować i natrudzić,
musiał wiele cierpieć! Bóg daje
każdemu ptaszkowi codzienny
pokarm – ale nie przynosi mu go
do gniazdka. Ptak również musi

pracować. Myślicie, że ryba dla
naszej przyjemności pływa w wodzie, a ptak lata w powietrzu?
O, nie! Szukają pokarmu: pracują!
Oto, jak nie należy rozumieć
wiary w Opatrzność Bożą! Wiara
w Opatrzność wcale nie znaczy, że
nie powinniśmy pracować! Nie zna
czy, że z założonymi rękoma mamy
czekać na gotowe pożywienie!
kazanie ks. bpa dr Tihamera Tótha

Podsumowanie roku Pańskiego 2017
w parafii p.w. św. Mikołaja

1) Spraw kancelaryjnych załatwiono – 336
2) Sakrament Chrztu– poniżej pierwszego roku życia
– 34 dzieci, 1-7 lat – 13 dzieci, powyżej 7 roku życia
– 5 dzieci
3) Do I Komunii św. przystąpiło – 79 dzieci
4) Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjęło
– 20 osoby
5) Sakramentalny związek małżeński zawarło – 18 par
6) Zapowiedzi przedmałżeńskich wygłoszono – 20
7) Zmarli z naszej parafii – 93 osób.
8) Uczestnictwo parafian w Mszach św. – 21,94%
9) Liczba chorych odwiedzanych przez kapłanów
z posługą sakramentalną w parafii: 60 osób.
10) Liczba namaszczonych chorych: 200 osób.
Prace wykonane przy kościele parafialny
p.w. św. Mikołaja – 2017 r.
Caritas Diecezji Świdnickiej przy naszej parafii
wydał 145 paczek żywnościowych,
wykonano nową instalację elektryczną w kościele,
wykonano nowe przyłącze energetyczne do kościoła,
wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne do kościoła,
wykonano nową kotłownię przy kościele,
wykonano na połowie kościoła ogrzewanie podłogowe,
wykonano centralne ogrzewanie w zakrystii, prezbiterium i krypcie,
przeprowadzono remont górnej krypty Hochbergów,
odnowiono jeden sarkofag (Zuzanny Jadwigi von
Schaffgotsch),
położono nową posadzkę z marmuru pod ławkami (jedna strona kościoła),
wstępnie przygotowano toaletę przy kościele,
wykonano nowe ołtarze na Boże Ciało,
wykonano nową szopkę Bożonarodzeniową, zakupiono nowe światełka i bombki.

Rozliczenie finansowe za 2017 r.
Przychody:
Zbiórki comiesięczne
87.940 zł
Urząd Miasta
45.000 zł
Wpłaty na konto parafii
15.340 zł
Festyn parafialny
4.338 zł
Dzieci rocznicowe
500 zł
Dzieci komunijne
3.720 zł
Młodzież Bierzmowanie
500 zł
Razem:
161.398 zł
Wydatki na remont kościoła:
298.148 zł
Debet na koncie wynosi
136.750 zł
(sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł)
Prace wykonane na
plebani:
wykonano remont
kancelarii i zakupiono
nowe biurko i szafę,
wykonano remont pokoju stołowego.
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HISTORIA KOLĘD I PASTORAŁEK

Ze świętami Bożego Narodzenia
związanych jest wiele tradycji.
Każda z nich ma swoją własną
historię, czy to łamanie się opłatkiem czy wolne miejsce przy stole.
Czymś co wyróżnia polskie tradycje świąteczne na tle kultury i tradycji innych państw są z pewnością kolędy. Bogactwo pieśni liturgicznych związanych z Bożym
Narodzeniem jest efektem tworzenia ich przez wiele pokoleń naszych dziadków i ojców w czasie
minionych wieków. Najstarsze
polskie kolędy powstawały już
w średniowieczu, wtedy kiedy tworzyła się polska kultura. Wśród
twórców słów i melodii kolęd możemy znaleźć autorów anonimowych jak i tych znanych nam
z innych dziedzin życia kulturalnego. Wiele kolęd ma bardzo bogatą historię i poniższy
artykuł ma pokazać jak wielkie znaczenie mają one
w naszej polskiej kulturze.
Wiele popularnych kolęd śpiewanych dziś przy
wigilijnych stołach czy w kościołach powstało przed
wieloma wiekami. Tak rzecz ma się na przykład z kolędą „W żłobie leży”. Znana dziś chyba we wszystkich

polskich domach powstała w XVII
wieku, a za twórcę tekstu uznaje
się jezuitę księdza Piotra Skargę,
nadwornego kaznodzieję królewskiego Zygmunta III Wazy i Władysława IV. To właśnie polonez
koronacyjny tego ostatniego posłużył jako podkład muzyczny tej
kolędy.
Mało z nas wie również ile lat
ma kolęda „Bóg się rodzi”. Jej historia jest bardzo bogata. Powstała ona w czasach rozbiorów
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Tak naprawdę nosi tytuł: „Pieśń
o Narodzeniu Pańskim” i została
napisana przez Franciszka Karpińskiego na zlecenie księżnej
Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Pierwszy raz wykonana
została w kościele farnym w Białymstoku w 1792 roku. A więc przed ponad 220 latami.
Muzykę do tego utworu przypisuje się różnym twórcom, anonimowym i tym znanym z nazwiska, jednak
do końca nie znamy twórcy obecnie używanej melodii.
Czasami jest nazywana królową polskich kolęd.
Szczególne znaczenie tej kolędzie nadają słowa piątej zwrotki „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław

Niedziela, 28 stycznia
„Nowa jakaś nauka z mocą” (Mk 1,27)
Często słyszymy słowa, które nic nie znaczą. Celebryta wygłasza wymuszone przeprosiny za niewybredne komentarze, które przypadkiem zostały usłyszane przez widzów. Sportowiec zmienia swoje stanowisko w kontrowersyjnej kwestii z obawy przed urażeniem sponsorów. Uczeń za pomocą mętnych
wymówek próbuje usprawiedliwić brak pracy domowej. Ktoś wyraźnie zaczyna kręcić i wyczuwamy to
natychmiast. Jeśli będzie mówił tak dalej, trudno nam będzie potraktować serio jego słowa. Takie słowa
nie mają mocy i dobrze to czujemy.
Zupełnie inna była reakcja zebranych w synagodze na słowa Jezusa. On mówił z mocą! Nie robił uników
ani nie owijał w bawełnę. Nie obawiał się niczyjej reakcji. Mówił to, co myślał, i myślał to, co mówił. Z pokorą, prostotą i jasnością głosił królestwo Boże. z mocą. Właśnie tak przemawia Jezus do naszych serc.
Nie z pozycji siły, jak tyran, który próbuje nas sobie podporządkować. Nie sztucznym głosem kogoś, kto
próbuje przekonać nas do czegoś, w co sam nie wierzy. Mówi do nas z pokorną mocą Mesjasza, którego
jedyną motywacją jest miłość. Jest to moc kogoś, kto pomaga bliskiej osobie przetrwać trudne chwile –
mówiąc do niej łagodnie, a jeśli trzeba, także stanowczo, ale zawsze z czułością i szacunkiem. Kiedy
Jezus mówi do nas w ten sposób, Jego słowa zapadają nam głęboko w serca, gdyż wiemy, że wypływają z miłości.
Jezus chce mówić do nas z mocą podczas dzisiejszej Mszy świętej. Nie chce nas tyranizować ani
traktować z góry. Nie chce nami manipulować, oszukiwać nas ani składać obietnic bez pokrycia. Chce
poruszać nasze serca, rozpalać nadzieję i dawać nam swój pokój. Idź więc na Mszę świętą z radosnym
oczekiwaniem na Jego słowo.
„Duchu Święty, pomóż mi dziś usłyszeć głos Jezusa”.
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Ojczyznę miłą”, które dodają jej patosu i nadają charakter narodowy.
Ale Boże Narodzenie nie mogłoby się obejść bez
pieśni ludowych związanych z Narodzeniem Pańskim.
Pastorałki, bo o nich mowa, wyróżniają się na tle innych kolęd licznymi nawiązaniami do ludowego folkloru, stąd można usłyszeć w nich często dziwne
i czasami mało związane z Bożym Narodzeniem
zwroty, jak na przykład: „Stach do swoich basów przypiął sześć kiełbasów” (My też Pastuszkowie) czy opis
ptaków polskich wysławiający narodzenie Dzieciątka
Bożego. Częstym zabiegiem było nadawanie pasterzom z Betlejem polskich imion, stąd często słychać
pojawianie się Grześka, Stacha czy Szymona.
Również w obecnych czasach powstają kolędy,
które obrazują spojrzenie współczesnego człowieka
na tajemnicze Wcielenie Boskiego Syna z Maryi Dziewicy. Wszystkie jednak, stare i te względnie młode,
wpisują się w piękną polską tradycję świąteczną.

W czasie od Bożego Narodzenia do Ofiarowania
Pańskiego możecie usłyszeć część z tego ogromnego
zbioru pięknych kolęd polskich w wykonaniu scholi
parafialnej. Zachęcamy wszystkich do wspólnego
śpiewania kolęd podczas Mszy Świętych, bo przecież
jest to nasza tradycja i bogactwo, którym możemy się
chwalić przed innymi.
Mateusz Długosz

PS. Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku:
„Schola per aspera ad astra”. Możecie tam znaleźć
wiele ciekawostek z życia naszej scholi, poznać nasze
próby „od kuchni” czy też dowiedzieć się o wydarzeniach, w których bierzemy udział. Mamy nadzieję, że
zachęci to kogoś z Was to wstąpienia do naszej grupy parafialnej. Tam też znajdziecie więcej informacji
o koncercie kolęd, który odbędzie się 7 stycznia
2018 roku o godzinie 19.00 w kościele parafialnym.
Błogosławionego Nowego Roku!

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

W środę 20 grudnia
w Domu Pomocy dla
Dzieci prowadzonym
przez Zgromadzenie
Sióstr Szkolnych de Notre
Dame w Świebodzicach
o godz. 15.00 została

odprawiona Msza św.,
której przewodniczył ks.
kapelan Dariusz Strzelecki. Na Mszę św. przybyli
dobrodzieje domu wraz
z burmistrzem Bogdanem
Kożuchowiczem.

Po Mszy św. dzieci –
wychowankowie domu –
przedstawiły jasełka. Po
n i ch p rze ł a ma n o si ę
opłatkiem i składano życzenia.

Siostry podziękowały
za dar serca, jakim jest
otaczany ich dom i dzieci,
a także obiecały pamięć
w modlitwie.
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Św. Józef – strażnik skarbów

Bogu niech będą dzięki za te dzieci, które wytrwale
i sumiennie uczestniczyły każdego dnia adwentu we
Mszy św. roratniej. Co prawda adwentowy czas był
wyjątkowo krótki, dlatego też w piątek 22 grudnia,
dzieci na Mszę św. wieczorną przyniosły rotanie tabli-

Na zimowe wieczory

Na zimowe wieczory pragnę polecić Państwu kolejne książki warte przeczytania: „Msza Święta
św. Faustyny” napisana przez ks. Józefa Pochwała MS
oraz „Z otwartymi Ramionami wśród Obłoków” Fabio
Salvatore.
Pierwsza książka nie jest tylko do czytania, ale i do
rozmawiania ze św. Faustyną na temat jej uczestnictwa we Mszy świętej. Ona widziała bogactwo jej tajemnic. Siostra pisze w swoim dzienniczku: Wielka
tajemnica się dokonuje w czasie Mszy. Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci
Jezusa. Poznamy kiedyś co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy świętej i jaki w niej dla nas gotuje dar. Jego
Boska miłość tylko na taki dar zdobyć się mogła.
O Jezu, Jezu mój, jak wielkim bólem przeniknięta jest
dusza moja, widząc tryskający zdrój żywota z taką
słodyczą i mocą dla każdej duszy.
Druga natomiast mówi o wierze. Wiara jest jedynym
kluczem do odczytania naszej egzystencji, naszego
życia. Nie wiara utylitarystyczna, której chwytamy się,
gdy mamy jakąś potrzebę, ale długi, magiczny moment, balsamiczna droga dla naszego serca, dla na-

ce. Ks. Proboszcz podziękował za codzienne przychodzenie na Roratny i każdemu dziecku wręczył
skromny upominek. Przy okazji podziękował rodzicom,
że to głównie dzięki ich staraniom dzieci znalazły czas
na spotkanie z Bogiem w czasie Mszy św.

szej duszy. Autor pisze: Kiedy spotkałem raka, nie
złorzeczyłem, nie odrzuciłem świata, ale byłem zimny
w wierze, z wysiłkiem każdego dnia czyniłem znak
krzyża. Byłem klasycznym letnim chrześcijaninem,
który chodzi w niedzielę na mszę, ponieważ tak go
nauczono. dopiero z czasem zrozumiałem, jak ważne
jest Słowo Boże przeżywane w codzienności, jak
ważne jest czytanie każdego dnia jednej strony Ewangelii, jak ważne jest życie wiarą. Żyć wiarą znaczy
otwierać ramiona na bliźniego, szeroko otwierać drzwi
własnego serca, dzieląc ból z innymi. Nauczyłem się,
że rak należy nie tylko do tego, kto go ma, ale również,
a może przede wszystkim do tych, którzy są obok
chorego. Jako chrześcijanin i katolik, czuję się w obowiązku wyrazić opinię, że powinniśmy mieć odwagę
mówić o naszym cierpieniu, nie powinniśmy się zamykać w naszych domach i uchylać się od tej odpowiedzialności, przyjmując dar cierpienia innych.
Często bardziej od raka lub jakiegokolwiek innego
cierpienia boli milczenie. Nie chcieć słyszeć, nie chcieć
mówić. Wiara nie może być przeżywana w czterech
ścianach naszego domu. Wszyscy jesteśmy wezwani
do otwarcia naszego serca, do dzielenia się cierpieniem, ponieważ tylko w ten sposób może ono przekształcić się w radość.
Elwira Kirklo-Rusek
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PLAN KOLĘDY

2 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Patronacka 1-6
2. ul. Patronacka 7-12
3. ul. Skłodowska (od końca)

13 stycznia 2018 r., godz. 14.00
1. pl. Dworcowy, ul. Parkowa
2. os. Sudeckie 4 cdef
3. os. Sudeckie 5 abcd

3 stycznia 2018 r., ul. godz. 15.00
1. Browarowa, Mickiewicza, Pl. Jana Pawła
2. ul. Metolawców 2-18
3. ul Chmielna

14 stycznia 2018 r., godz. 14.00
1. ul. Świdnicka 1-19
2. os. Sudeckie 5 ef, 6 ab
3. os. Sudeckie 6 cdef

4 stycznia 2018 r., godz., 15.00
1. ul. Wojska Polskiego
2. ul. Modrzejewska, ul. Sportowa
3. ul. Strzegomska – cała

15 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Świdnicka 2-18, 21-25
2. os. Sudeckie 6 ghjk
3. os. Sudeckie 7 abcd

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

16 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Świdnica 32-56
2. os. Sudeckie 7 ef, 8 ab
3. os. Sudeckie 9 abcd

7 stycznia 2018 r., godz. 14.00
1. ul. Kolejowa 4-6, 8a-16
2. ul. Kolejowa 15-27f
3. ul. Kolejowa 18-36

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

8 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. al. Lipowe 1-9
2. al. Lipowe 11-19
3. ul. Kolejowa 1-13

18 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Puławskiego
2. ul. Wolności 1-15
3. ul. Wolności 8-28

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

19 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Wolności 37-49
2. ul. Wolności 17-35
3. ul. Żeromskiego 2-18

10 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Towarowa
2. ul. Zwycięstwa 11-21
3. ul. Zwycięstwa 1-9, 2-6

20 stycznia 2018 r., godz. 14.00
1. ul. Kopernia 1-23
2. ul. Kopernika 2-16
3. ul. Parkowa
+ kolenda dodatkowa

11 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 8-28
2. ul. Spokojna 1 abc,
3. os. Sudeckie 2 abc
12 stycznia 2018 r., godz. 15.00
1. Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury
2. os. Sudeckie 3 abcd
3. os. Sudeckie 3 ef, 4ab

1 – ks. Proboszcz
2 – ks. Artur
3 – ks. Piotr
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Poniedziałek 1.01.2018 r. św. Bożej Rodzicielki
godz. 1015 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie
dla rodziny
godz. 1130 + Wanda Buturla (6 rocz. śm.) + Bronisław
+ Jan Buturla
godz. 1300 + Leokadia Przybysz w rocz. śmierci o łaskę nieba
godz. 1800 + Katarzyna Miazga (1 greg.)
Wtorek 2.01.2018 r. św. Bazylego i Grzegorza
godz. 700 + Katarzyna Miazga (2 greg.)
godz. 900 + żona Teresa Kwadrans
godz. 1800 + Józefa (k) Czubak (19 rocz. śm.) + Antoni
+ Antoni Czubak + z rodziny
Środa 3.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (3 greg.)
godz. 900
godz. 1800 + Zenon Sikorski (od katechetów z dekanatu
Świebodzice o łaskę nieba)
Czwartek 4.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (4 greg.)
godz. 900 + Zenon Sikorski (od Heleny Pach z Bochni)
godz. 1800
Piątek 5.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (5 greg.)
godz. 900 + Zenon Sikorski (od Wandy i Stefana
Wilczyńskich z rodziną)
godz. 1800 + ojciec Wacław Hinc (20 rocz. śm.) + mama
Janina
Sobota 6.01.2018 r. Objawienie Pańskie
godz. 700 + Katarzyna Miazga (6 greg.)
godz. 900 + Aleksander + Maria + Teresa + Anna
Gorzkowscy + Maria + Józef + Michał Grochowicz
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej
i o łaskę zdrowia dla Leny Kiełtyka z ok. 5 rocz. urodzin oraz
Jej rodziców Marleny i Michała dla siostry Nikoli
godz. 1130 + Amanda Szirmer + Tadeusz Płaźiński
godz. 1300
godz. 1800 + Mieczysław + Maria Malinowscy
Niedziela Chrztu Pańskiego 7.01.2018 r.
godz. 730 + Katarzyna Miazga (7 greg)
godz. 900 + Henryk Małowski (24 rocz. śm.) + z rodz.
Małowskich i Kucharskich
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej
i o łaskę zdrowia dla Leontyny i Jana z ok. 58 rocz. ślubu
godz. 1130 I)Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Reginy i Jerzego Klekowskich
z ok. 40 rocz. ślubu

II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę
zdrowia dla Doroty o okazji urodzin
godz. 1300 O zdrowie dla Władysławy Kosińskiej
godz. 1800 + Helena Pels + Kazimierz Pels
Poniedziałek 8.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (8 greg)
godz. 900 + Zenon Łapucha (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Piotr Jabłoński (od uczestników pogrzebu)
Wtorek 9.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (9 greg)
godz. 900 + Stanisław Kukuła (1 rocz. śm.)
godz. 1800 O opiekę Matki Bożej dla Marty i szczęśliwe
zdanie matury
Środa 10.01. 2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (10 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Tadeusz Donoch (20 rocz. śm.) + Krystyna
+ Roland
Czwartek 11.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (11 greg)
godz. 900 + Krystyna Kupieć (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Zenon Sikorski (od Celiny i Jana Moręców)
Piątek 12.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (12 greg)
godz. 900
godz. 1800
Sobota 13.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (13 greg)
godz. 900 + Jadwiga Szczerba (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Jan + Irena Kerlin
II Niedziela zwykła 14.01.2018 r.
godz. 730 + Katarzyna Miazga (14 greg)
godz. 900 + Jan Drożdż (8 rocz. śm.) + Jego rodzice
+ Stanisława (k) + Tadeusz
godz. 1015 + Józef Kisio + Józef Gołąbek + Stefan
Gołąbek
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Klary z ok. 9 rocz.
urodzin i dla Niny
godz. 1300 + Barbara Lewandowska (11 rocz. śm.)
godz. 1800 + Stanisław Sojak (1 rocz. śm.) Ludwika
Pielechata (36 rocz. śm.)
Poniedziałek 15.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (15 greg)
godz. 900 + Zenon Sikorski (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + rodziców: Maria i Zygmunt (9 rocz. śm.)
Lubaszewscy
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Wtorek 16.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (16 greg)
godz. 900 + Marian Szulc (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800
Środa 17.01. 2018 r. św. Antoniego, opata
godz. 700+ Katarzyna Miazga (17 greg)
godz. 900
godz. 1800 + mąż Andrzej Szczykała (1 rocz. śm.) (od żony)
Czwartek 18.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (18 greg)
godz. 900 + Barbara Nowakowska (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800
Piątek 19.01.2018 r. św. Józefa Pelczara
godz. 700 + Katarzyna Miazga (19 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Stanisława Glińska (1 rocz. śm.)
Sobota 20.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (20 greg)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Norberta z ok. 27 rocz. urodzin
godz. 1800 + rodzice: Józef i Elźbieta Lewko + Magdalena
Lewko + z rodz. Matwiejew
III Niedziela zwykła 21.01.2018 r.
godz. 730 + Katarzyna Miazga (21 greg)
godz. 900 + Teresa Miazga
godz. 1015 + Ewa + Waldemar + z rodziny
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Patrycji z ok. 18 rocz. urodzin
godz. 1300 + Fernand Gwiazda (2 rocz. śm.)
godz. 1800 +Jan Gajewski (3 rocz. śm.)
Poniedziałek 22.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (22 greg)
godz. 900 + Julia Szejgiec (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Stanisław Janek (8 rocz. śm.)
Wtorek 23.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (23 greg)
godz. 900 + Halina Witkowska (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800

Podziękowania

Na łamach „Głosu św. Mikołaja” jeszcze raz
pragniemy podziękować ks. Piotrowi Ochońskiemu
wraz z rzeszą chętnych parafian za ofiarowaną
pomoc na rzecz wystroju kościoła na czas Świąt
Bożego Narodzenia. Głębokie słowa uznania kierujemy pod adresem pana Jarosława Karolczaka,
za wybudowanie nowej stajenki betlejemskiej
w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Za jego poświęcony czas i włożony trud w i realizacji projektu
w myśl wskazań ks. Piotra. Słowo wdzięczności
pragniemy wypowiedzieć wszystkim Paniom, Panom oraz ku naszej uciesze – młodzieży za wykonane wszelkie prace, przy strojeniu choinek oraz
w posprzątaniu świątyni. Za wszelkie dobro, niech
wszystkim dobrym ludziom Bóg błogosławi.
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Środa 24.01. 2018 r. św. Franciszka Salezego
godz. 700 + Katarzyna Miazga (24 greg)
godz. 900
godz. 1800 O łaskę zdrowia dla Anny z ok. 40 rocz. urodzin
(od dzieci)
Czwartek 25.01.2018 r. Nawrócenie św. Pawła
godz. 700 + Katarzyna Miazga (25 greg)
godz. 900
godz. 1800
Piątek 26.01.2018 r. św. Tymoteusza i Tytusa
godz. 700 + Katarzyna Miazga (26 greg)
godz. 900
godz. 1800
Sobota 27.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (27 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Edward Szymański (1 rocz. śm.)
IV Niedziela zwykła 28.01.2018 r.
godz. 730 + Katarzyna Miazga (28 greg)
godz. 900 + Antoni Kosiński (11 rocz. śm.)
godz. 1015 + Jan Rycerz (7 rocz. śm.)
godz. 1130 + Barbara Lewandowska (11 rocz. śm.) + rodziców
godz. 1300
godz. 1800 + Natalia Ciepła (13 rocz. śm.)
Poniedziałek 29.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (29 greg)
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 30.01.2018 r.
godz. 700 + Katarzyna Miazga (30 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Artur Ostynowicz (3 rocz. śm.)
Środa 31.01.2018 r. św. Jana Bosko
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 O łaskę nieba dla + Mariana i dla wszystkich
dusz w czyśćcu cierpiących
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Hubert Rydzyk, 17 grudnia
Aron Kwiatkowski, 17 grudnia
Amelia Irena Nerka, 26 grudnia
Laura Rydzyk, 26 grudnia
Maksymilian Dyjak, 26 grudnia
Balbina Blanka Oboza, 26 grudnia

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Zenon Łapucha, zm. 4 grudnia,
przeżył 83 lata
+ Piotr Jabłoński, zm. 6 grudnia,
przeżył 84 lata
+ Jadwiga Szczerba, zm. 7 grudnia,
przeżyła 74 lata
+ Zenon Sikorski, zm. 10 grudnia,
przeżył 62 lata
+ Barbara Nowakowska zd. Nowotyczyńska,
zm. 11 grudnia, przeżyła 84 lata
+ Julia Szejgiec, zd. Pielach
zm. 12 grudnia, przeżyła 88 lat
+ Marian Szulc, zm. 13 grudnia, przeżył 78 lat
+ Halina Witkowska zd. Piątkiewicz,
zm. 19 grudnia, przeżyła 77 lat

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
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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

