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25-lecie święceń kapłańskich
księdza proboszcza Józefa Siemasza

W sobotę 19 maja br. przeżywaliśmy 25 rocznicę święceń kapłańskich ks. Józefa Siemasza. Dzień
był ciepły i słoneczny – idealna pogoda, by uczcić taki wspaniały jubileusz. Tego dnia do parafii zjechało
liczne grono gości, by dziękować
Bogu za 25 lat jego posługi i wypraszać u Chrystusa Najwyższego
potrzebne łaski na dalsze lata.
Punktem kulminacyjnym obchodów tej radosnej rocznicy była –
rzecz jasna – uroczysta Msza św.
której przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, biskup świdnicki,
w koncelebrze wielu kapłanów
z dekanatu i współpracowników
z kurii świdnickiej.
(cd. na str. 9)

Drogi Księże Józefie, Czcigodny Jubilacie!
Przybyliśmy dziś tu, do Świebodzic, z różnych miejsc kraju,
aby w tak szczególnym dniu, być z Tobą, cieszyć się Twoim świętem,
a przede wszystkim modlić w Twoich intencjach.
25 lat temu biblijnym „... oto jestem...” odpowiedziałeś Bogu na głos Jego
powołania.
Pan Jezus uczynił Cię przyjacielem, przytulił do swego Serca, powierzył
i powierza się każdego dnia w Twoje dłonie. Niech ta przyjaźń trwa tu na ziemi
jeszcze długie, długie lata i przynosi wspaniałe duchowe owoce ludziom do których
byłeś, jesteś i będziesz posłany.
Niech Duch Święty, który obdarza Cię tak obficie wielorakimi darami i umiejętnościami, dodaje sił i odwagi do dalszej służby i pracy, a Matka Boża ma Cię w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski na kolejne
lata kapłańskiego życia.
Święty Twój patron, wzór pokory i pracowitości, niech oręduje za Tobą i wyprasza Niebo po ziemskiej
pielgrzymce.

Przyjaciele
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Boże Ciało

Boże Ciało, a właściwie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa to jedno z obowiązkowych świąt nakazanych w Kościele
Katolickim, dlatego wierni w czasie
jego trwania zobowiązani są do
uczestnictwa we Mszy Świętej oraz
powstrzymania się od prac niekoniecznych. W Polsce Boże Ciało
jest świętem ruchomym i obchodzi
się je zawsze w pierwszy czwartek
po Uroczystości Trójcy Świętej,
a więc zawsze równo 60 dni od
Wielkanocy. Co ciekawe w niektórych krajach Boże Ciało przenoszone jest z czwartku na najbliższą
niedzielę. Sama historia wspomnianej uroczystości sięga XIII w. Została ona ustanowiona na skutek
widzeń św. Julianny z Cornillon,
reprezentującej Zgromadzenie
Zakonne Sióstr Świętego Augustyna. Pod jej wpływem biskup Robert
z Thourotte ustanowił w 1246 r. taką
uroczystość dla położonej we
wschodniej części Belgi diecezji
Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na sąsiednie Niemcy.
Katolicy wierzą, że w 1263 miał
miejsce cud eucharystyczny w małej włoskiej miejscowości Bolsena,
gdy hostia w rękach odprawiającego mszę św. księdza zaczęła krwawić. Korporał do dziś przechowywany w katedrze w pobliskim
Orvieto i jest uznawany za ten, na
który wówczas spadły krople świętej krwi. W 1264 r. ówczesny papież
Urban IV bullą „Transiturus” ustanowił tę uroczystość dla całego
Kościoła. Uzasadniając przyczyny
jej wprowadzenia wskazał: „[...]
zadośćuczynienie za znieważanie
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz
uczczenie pamiątki ustanowienia
Najświętszego Sakramentu, która
w Wielki Czwartek nie może być
uroczyście obchodzona ze względu
na powagę Wielkiego Tygodnia.”
Jednakże ze względu na śmierć

Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość
nie została ustanowiona. Uczynił to
dopiero papież Jan XXII, który
umieścił powyższą bullę w „Klementynach” w 1317 roku i wprowadził do kalendarza liturgicznego
Święto Najświętszego Ciała Chrystusa. Od tej właśnie nazwy wzięła
się najpopularniejsza dziś, potoczna i skrócona forma Boże Ciało.
W Polsce po raz pierwszy uroczystości w 1320 r. wprowadził biskup
krakowski na terenie ówczesnej
stołecznej diecezji. W 1420 r. na
synodzie gnieźnieńskim uznano
uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego
Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. W naszym
kraju obchody uroczystości wiążą
się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy
czterech ołtarzach, przy których

czytane są stosowne fragmenty
czterech Ewangelii.
Na koniec dodam, że należy
pamiętać iż uroczystości Bożego
Ciała to w Kościele Katolickim
o dziękczynnym, podniosłym
i przede wszystkim radosnym charakterze.
Wychodząc w ten szczególny
dzień na ulice z procesją, której
centrum jest Najświętszy Sakrament, nie tylko pragniemy złożyć
hołd Chrystusowi i ponowić oświadczenie naszej wierności Przymierzu, którego ten Sakrament jest
przypomnieniem i aktualizacją, lecz
pragniemy także wprowadzać
Zmartwychwstałego w świat, który
tak bardzo potrzebuje Jego oczyszczających, uzdrawiających mocy.
Już dziś zapraszam do parafialnego
kościoła pw. św. Mikołaja w Świe
bodzicach na Mszę św. w tym dniu
(31 maja br.), a zwłaszcza na liturgię o godz. 10.00. Po niej udamy
się wszyscy do pobliskiej świątyni
pw. Apostołów Piotra i Pawła, skąd
wyruszy tradycyjna procesja do
czterech ołtarzy przygotowanych
specjalnie na tę okazję na terenie
naszego pięknego miasta.
Ks. Piotr Ochoński
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święcenia diakonatu

W uroczystość świętego Stanisława 8 maja 2018
roku nasz kleryk Tomasz Kowalczuk przyjął święcenia
diakonatu w katedrze świdnickiej. Cztery dni później
w sobotę 12 maja święcenia diakonatu przyjął kleryk
Wojciech Przyborowski w kościele pw. Bożego Ciała
w Głogowie. To bardzo ważne wydarzenie ponieważ
włącza do duchowieństwa diecezji świdnickiej. Jak
podkreśla już diakon Tomasz: „To początek czegoś
nowego, całkiem nowa jakość”. Przed święceniami
diakonatu kandydaci złożyli przysięgę posłuszeństwa
ordynariuszowi świdnickiemu, zobowiązali się do odmawiania Liturgii Godzin oraz zachowania celibatu do
końca życia. Warto podkreślić, iż święcenia diakona-

tu wyciskają – podobnie jak sakrament chrztu świętego oraz bierzmowanie – niezmazywalną pieczęć na
duszy człowieka, który je przyjmuje. Oznacza to, iż
nie można w żaden sposób cofnąć święceń, przyjmuje się je raz na całe życie. To wielki dar na który nikt
nie może zasłużyć, ale też i zadanie, misja, polegająca na głoszeniu Ewangelii oraz posługi miłości. W trakcie święceń wspomina dk. Tomasz, najbardziej przejmującym momentem była prostracja, czyli padnięcie

na twarz przed Bogiem. Ten gest upokorzenia jakże
wymowny, ma na celu ukazanie jak bardzo niegodny
jest człowiek wobec tak wielkiego daru, jakim są święcenia diakonatu: „Ręce mi drżały z przejęcia, oczy
miałem załzawione, a w środku czułem radość, którą
nie sposób wyrazić słowami” (dk. Tomasz). Diakon
jest powołany do służby Bogu i człowiekowi, na wzór
Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz
żeby służyć” (Mk 10,45). Nasi diakoni mają przed sobą
bardzo odpowiedzialne zadanie głoszenia słowa Bożego, również w ramach homilii, co stanowi dla młodych kandydatów do prezbiteratu wielkie wyzwanie.
Nowo wyświęceni diakoni podkreślają, iż mimo wielu
nowych obowiązków są szczęśliwi, iż nareszcie mogą
pełnić tą posługę. Dk. Tomasz podkreśla: „Święcenia
diakonatu są dla mnie swoistymi zaręczynami z Chrystusem, ponieważ przysięgałem Mu wierność do
końca życia, a teraz trwam w radosnym oczekiwaniu
na święcenia kapłańskie”. W imieniu naszych diakonów serdecznie dziękuję za wszelkie wsparcie i życzliwość im okazywaną i proszę o dalszą modlitwę w ich
intencji.
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Bazylika Mniejsza św. Mikołaja
i Sanktuarium Matki Bożej
Rychwałdzkiej Pani Ziemi Żywieckiej
Parafia Rychwałd

Samodzielną parafię w Rychwałdzie, należącym do
najstarszych osad otaczających Żywiec, erygowano
w roku 1472. W latach 40. XVI w. powstał tu z fundacji ówczesnego właściciela państwa żywieckiego,
Mikołaja Komorowskiego, drewniany kościół konsekrowany w 1547 r. przez biskupa krakowskiego, Erazma Ciołka. W 1644 r. Katarzyna z Komorowskich
Grudzińska, właścicielka państwa ślemieńskiego, do
którego Rychwałd trafił po podziale państwa żywieckiego w 1608 r., podarowała parafii w Rychwałdzie
obraz Matki Bożej. Ikonę umieszczono wtedy w bocznym ołtarzu kościoła. W 1658 r. mąż Katarzyny, Piotr
Samuel Grudziński, z wdzięczności za uzdrowienie
ufundował ołtarz Matki Bożej Rychwałdzkiej.
Dziesięć lat później, 22 października 1658 r. biskup
krakowski Mikołaj Oborski dekretem uznał obraz za
cudowny i polecił szerzenie jego kultu. W związku
z coraz większą liczbą przybywających pielgrzymów
w połowie XVIII wieku postanowiono wybudować
w Rychwałdzie nowy, większy kościół. Dzisiejsza
murowana barokowa świątynia pod wezwaniem św.
Mikołaja wraz z monumentalnym ołtarzem głównym
Matki Bożej Rychwałdzkiej została konsekrowana
przez biskupa Franciszka Potkańskiego 2 sierpnia
1756 r. Stary drewniany kościół został przeniesiony

do sąsiednich Gilowic, gdzie stoi do dziś. W 1947 r.
opiekę nad sanktuarium powierzono ojcom franciszkanom. W latach 1995-2000 wznieśli oni w sąsiedztwie kościoła Dom Edukacyjno-Formacyjny. Tradycją
zapoczątkowaną w latach 70. XX wieku są odprawiane trzynastego dnia każdego miesiąca od maja do
października nabożeństwa fatimskie. Innymi wydarzeniami, przyciągającymi rzesze pielgrzymów są odbywające się w każdą trzecią niedziele miesiące msze
święte w oprawie góralskiej „u niebiańskiej Gaździny”,
czy mające miejsce w każdy trzeci poniedziałek miesiąca mszę święte z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Najbardziej znanymi odpustami parafialnymi
są natomiast uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej
w lipcu oraz święto Matki Bożej Wniebowziętej 15
sierpnia. W tym dniu do Sanktuarium w Rychwałdzie
pielgrzymują żołnierze z 18 batalionu desantowo-szturmowego w Bielsku-Białej, który po uroczystej
mszy świętej o godz. 11 organizują na przykościelnych
błoniach pokaz sztuk walki, skoków spadochronowych
oraz sprzętu wojskowego, a na terenie parafii organizują piknik militarny. Ważnym świętem jest także
wspomnienie 6 grudnia św. Mikołaja Biskupa patrona
parafii. Okazjonalnie do Sanktuarium pielgrzymują
również kierowcy z Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu
Drogowego w Bielsku-Białej (wspomnienie św. Krzysztofa), czy Beskidzka Grupa Motorowa (rozpoczęcie
i zakończenie sezonu motorowego).

Nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej

Ołtarz Główny

Stosunkowo niedawno, 23 lipca 2017 r. świątynia
w Rychwałdzie uzyskała tytuł Bazyliki Mniejszej. Ogłoszenia tytułu i
godności bazyliki mniejszej dla kościoła św. Mikołaja w Rychwałdzie dokonał 23 lipca prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów Świętych, kard. Robert Sarah. Świątynia, będącą znanym
sanktuarium Matki Bożej, Pani Żywieckiej, jest drugą
na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, po Bielsku-Białej Hałcnowie, która otrzymała dotąd takie wyróżnienie.
Uroczystości nadania tytułu Bazyliki Mniejszej rychwałdzkiej świątyni były uwieńczeniem kilkuletnich
starań opiekujących się tym miejscem ojców franciszkanów. Nadanie tego zaszczytnego tytułu rychwałdzkiej świątyni było możliwe dzięki stosownej zgodzie
obecnie urzędującego Ojca Świętego Franciszka.
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Dziecię Jezus ubrane jest w brązową, przechodzącą
w fiolet tunikę.
Chrystus trzyma w lewej rączce księgę, która symbolizuje Ewangelię. Uniesiona prawa dłoń przedstawia
gest błogosławieństwa. Dzieciątko spogląda w oczy
Matki z ufnym uśmiechem na twarzy. Z oczu Maryi
emanuje łagodność i czuła troskliwość. Warto zaznaczyć, że obraz odzyskał swój pierwotny blask dzięki
pracom konserwatorskim przeprowadzonym w ubiegłym roku. To wtedy zdecydowano o usunięciu wtórnych warstw przemalowań. Zabieg ten sprawił, że
ikona odzyskała dawny, majestatyczny wygląd.

Koronacja obrazu

Cudowny obraz
Matki Bożej Rychwałdzkiej

Uznany za cudowny obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej, umieszczony w centralnej części ołtarza głównego, pochodzi z początku XV wieku i reprezentuje styl
bizantyjski. Namalowany jest na lipowej desce, ma
wymiary 91,5 cm x 113,5 cm.
Nieznany autor namalował go zgodnie z regułami
schyłkowego okresu sztuki bizantyjskiej. Dzieło ukazuje Matkę Bożą wskazującą na trzymane na ręku
Dzieciątko Jezus, które błogosławi świat. Postacie
przedstawione są na złotym tle. Nad ich głowami
widnieją aureole. Postać Maryi okrywa płaszcz o niebiesko-zielonym odcieniu, spięty bogatą broszą.

Dwukrotnie dokonano koronacji obrazu – w 1817 r.
przez duchowieństwo ziemi żywieckiej, a w 1965 koronami papieskimi przez prymasa Polski Stefana
Wyszyńskiego i biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę. Sama uroczystość koronacji, mimo niesprzyjającej
aury i ulewnego deszczu zgromadziła około 50 tys.
osób. Kult cudownego obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej szerzył się na Żywiecczyźnie od wieków. Miejscowa ludność właśnie temu wizerunkowi Maryi zawdzięcza m.in. ocalenie regionu od zniszczeń w czasie
potopu szwedzkiego w XVII w., czy od zarazy, która
wiek później dotknęła szczególnie mocno tereny Krakowa i Oświęcimia. Wśród ciekawostek należy zaznaczyć, że wizerunek Matki Bożej Rychwałdzkiej był
jednym z ulubionych wyobrażeń Maryi naszego papieża Polaka św. Jana Pawła II, który codziennie
modlił się właśnie przed tym obrazem w swojej osobistej kaplicy w Watykanie. Z innych znanych miejsc
należy wymienić także Pałac Prezydencki znajdujący
się na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Ikona
Matki Bożej Rychwałdzkiej została podarowana obecnemu prezydentowi RP w czasie uroczystości 50-lecia
koronacji cudownego obrazu obchodzonych 3 lata
temu w lipcu 2015 r. Obecnie w ołtarzu głównym znajduję się wizerunek Matki Bożej Rychwałdzkiej ubranej
w specjalnie stworzoną na uroczystości jubileuszowe
suknie z korali i rubinów.

Zielarnia i Msze św. dla pielgrzymów

Bazylika Mniejsza pw. św. Mikołaja i Sanktuarium Matki Bożej
Pani Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie

Rychwałd to także miejsce, w którym można zaopatrzyć się w zioła i mikstury sporządzane z naturalnych
składników, zgodnie z przepisami śp. o. Grzegorza
Sroki OFMConv – znanego w całej Polsce zielarza.
Jak mawiał założyciel Infirmerii Zielarskiej: „kto pije
zioła zakonnika, ten chorób unika”. To właśnie w niej
powstaje również rychwałdzki olejek radości – sakramentalium, którym namaszczani są pielgrzymi po
zakończonej Mszy świętej zorganizowanej specjalnie
dla nich w każdą sobotę od kwietnia do października
o godz. 11.00.
Janusz Małysiak
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XX Piesza Międzydiecezjalna Pielgrzymka
Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej
w Intencji Trzeźwości Narodu
KOWARY – KRZESZÓW 9-10 CZERWCA 2018 r.
Trzeźwość egzaminem z wolności
SOBOTA – 9.06.2018 r.
7.30 – Zbiórka pielgrzymów na pl. Franciszkańskim
w Kowarach
8.00 – Nabożeństwo Rozesłania, kościół parafialny
pw. Imienia NMP w Kowarach
8.30 – Wymarsz pielgrzymki. TRASA PRZEJŚCIA:
Kowary, Plac Franciszkański, Kowary Górne,
Podgórze, Przełęcz Kowarska, Rozdroże Kowarskie, Jarkowice, Miszkowice, Szczepanów,
Bukówka, Lubawka
17.00 – Przybycie do Lubawki, zakwaterowanie
w domu kultury
18.00 – Msza św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP pod przewodnictwem bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa legnickiego
19.00-21.30 – ognisko z pieczeniem kiełbasek dla
uczestników pielgrzymki i mieszkańców Lubawki na placu przy plebanii
21.00 – Apel Jasnogórski
22.00 – Cisza nocna
Niedziela 10.06.2018 r.
6.00 – śniadanie
6.45 – Błogosławieństwo na drogę w kościele parafialnym. TRASA PRZEJŚCIA: Lubawka, plac
przed kościołem – Lipienica, Krzeszów
9.00 – Droga Krzyżowa – Kalwaria Krzeszowska
10.30 – Przybycie do Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie
12.00 – Eucharystia w bazylice Wniebowzięcia NMP
pod przewodnictwem ks. infułata Józefa Strugarka, delegata biskupa świdnickiego
13.30 – Posiłek południowy
14.00 – Godzina wdzięczności: „Dziękuję Bogu i bliźnim za…”
15.00 – Zakończenie pielgrzymki

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW
1. Dojazd do Kowar – indywidualny. Organizatorzy
zapewniają dla samochodów osobowych parking
w Kowarach oraz przewóz autokarem uczestników
pielgrzymki z Krzeszowa do Kowar po zakończeniu
pielgrzymki. Jest możliwość skorzystania z noclegu
w domu rekolekcyjnym w Kowarach-Wojkowie
w przeddzień wymarszu, po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatorów.
2. Wpisowe osoby dorosłej – 30 zł; dziecka – 15 zł
i obejmuje:
• koszty organizacyjne, m.in.:
– wydatki związane z transportem (pielgrzymów do
Kowar, bagaży na miejsca postoju, służb pielgrzymkowych itp.),
– wydatki związane z organizowaniem postojów na
trasie, noclegu w Lubawce, z przygotowaniem ogniska
i posiłku w Krzeszowie
• ubezpieczenie
• materiały pielgrzymkowe i pamiątki dla sponsorów
3. Należy zabrać ze sobą suchy prowiant, kubek,
śpiwór i karimatę.
Wszystko umieszczone w dwóch bagażach: zasadniczym i podręcznym na drogę.
4. Wskazany strój turystyczny.
5. Ze względu na fakt, że trasa pielgrzymki przebiega
w strefie nadgranicznej należy posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny).
W imieniu Duszpasterstwa Trzeźwości
dodatkowych informacji udzielają:
w diecezji legnickiej: Danuta, tel. 782 401 198
w diecezji świdnickiej: Andrzej, tel. 600 440 974
www.trzezwosc.diecezja.legnica.pl

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…

„Głos św. Mikołaja”, nr 6(20), czerwiec 2018
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KTO MOŻE W NICH
UCZESTNICZYĆ?
– każde małżeństwo
bez względu na staż
małżeński;
– „dobre małżeństwa”
na SPOTKANIACH
mogą w nowy sposób
przeżyć i zrozumieć
swoją wspólnotę;
– inne małżeństwa
mogą doświadczyć
punktu zwrotnego, który
do porozumienia.
W JAKIEJ FORMIE, KIEDY I GDZIE ODBYWAJĄ
SIĘ SPOTKANIA?
– SPOTKANIA prowadzą trzy przygotowane do tego
pary małżeńskie oraz kapłan;
– są to SPOTKANIA weekendowe (piątek 18.00 –
niedziela 15.00);
– odbywają się w Pallotyńskim Domu Rekolekcyjnym
w Ząbkowicach Śląskich;

CZYM SĄ SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE?
– ruch rekolekcyjny dla pogłębienia więzi małżeńskiej;
– prowadzą do zwiększenia wzajemnego zaufania,
zrozumienia intencji oraz zaakceptowania współmałżonka;
– bez układu: prelegent-słuchacz;
– jak być „dobrym mężem”, „dobrą żoną” i jak powinno wyglądać „dobre małżeństwo”;
– odkrywaniem, w oderwaniu od codzienności, przez
małżeńską rozmowę, tego co w małżeństwie najważ- więcej informacji:
niejsze;
www.spotkaniamalzenskie.pl, tel. +48 791 805 435
– przy zachowaniu tajemnicy rozmowy.
swidnica@spotkaniamalzenslcie.pl

Niedziela, 3 czerwca

Dzisiejsza Ewangelia opisuje dwie sytuacje, w których faryzeusze mają poważne zastrzeżenia do postępowania Jezusa lub Jego uczniów w dzień szabatu. W pierwszej głodni uczniowie zrywają i łuskają kłosy na polu,
w drugiej Jezus uzdrawia w synagodze człowieka z uschniętą ręką. Sytuacje te różnią się w pewnej bardzo
istotnej kwestii – w pierwszej z nich faryzeusze wchodzą z Jezusem w dialog, natomiast w drugiej, nawet
prowokowani przez Niego, milczą, ukrywając swoje prawdziwe uczucia.
Jezus zwykle odpowiadał na stawiane Mu pytania. Kiedy więc faryzeusze zakwestionowali postawę Jego
uczniów, wziął ich w obronę. Znalazł odpowiedni przykład biblijny, a także wypowiedział słynne: „To szabat
został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”. Wyjaśnił im samą istotę Prawa, objawił się też
jako Pan szabatu. Jeśli nawet faryzeusze nie byli w stanie w danej chwili przyjąć tej argumentacji, to może do
niektórych z nich przemówiła ona póź-niej, na pewno zaś przekonała innych słuchaczy i samych uczniów.
Przy uzdrowieniu w synagodze Jezus chciał wyjaśnić to, co uczynił. Chciał pokazać, że ten akt miłosierdzia
to znak miłości Ojca, objawionej w Jego świętym dniu. Jednak faryzeusze nie chcieli Go o nic pytać. Milczeli.
Nie dlatego, że nie mieli pytań, ale ponieważ nie chcieli słuchać odpowiedzi ani dać się przekonać. Z góry
wiedzieli lepiej. Odmówili podjęcia dialogu z Jezusem, a zaraz po tym zaczęli we własnym gronie naradzać
się, w jaki sposób Go zgładzić.
Milczenie bywa bardzo różne. Milczymy, gdy chcemy wsłuchać się w Boga i usłyszeć, co ma nam do powiedzenia. Milczymy podczas adoracji, kiedy trwamy przed Bogiem – stworzenie przed swoim Stwórcą – w cichym uwielbieniu i dziękczynieniu. Takie milczenie jest wręcz konieczne w relacji z Bogiem. Jednak istnieje
również milczenie faryzejskie, kiedy nie chcemy wejść w dialog z Bogiem, nie chcemy wypowiedzieć przed
Nim siebie, odmawiając Mu prawa do naszych myśli, przeżyć i decyzji. Takie milczenie to oznaka zatwardziałości serca.
Bóg zna odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Jest w stanie rozwiać nasze wątpliwości. Potrafi wyjaśnić to,
co wydaje nam się absurdalne, ukoić wszystkie nasze żale i pretensje. Czy jesteśmy gotowi, aby Go słuchać?
„Panie, nie zawsze rozumiem to, co czynisz w moim życiu. Jest we mnie wiele pytań. Naucz mnie szczerze
rozmawiać z Tobą także o tym, co trudne”.

potopem.
X.
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Rzeka Egiptu.

XI. Studnia,
wykopali
słudzy Izaaka w Gerarze. Była powodem sporu z
„Głos św. Mikołaja”,
nr 6(20),którą
czerwiec
2018
pasterzami filistyńskimi.

Drogami Wiary i Rozumu

Wszystkich przyjaciół Seminarium Duchownego
w Świdnicy zapraszamy na drugie spotkanie w ramach programu „Drogami Wiary i Rozumu”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4 czerwca, godz.
17:00 w auli WSD w Świdnicy. Wykład pt.: „Czy
w obliczu cierpienia można Boga nazwać dobrym
ojcem?” wygłosi prof. dr hab. Jacek Wojtysiak. Spotkanie jest dla wszystkich, którzy chcą pogłębić
i zrozumieć prawdy naszej wiary. Wstęp wolny!

Niedziela, 10 czerwca
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Widomy znak Bożej interwencji

Wpisz pionowo w krzyżówkę jedenaście krótkich,
poprawnych haseł. W różowych polach odczytasz, jak
się nazywa widomy znak Bożej interwencji. A w czterech
zielonych polach utworzy się imię kobiety wiele lat bezpłodnej, która u Boga uprosiła syna.
(pionowo):
I. Miasto w Chaldei, z którego wyruszył Abraham do
Kanaanu.
II. Przeciwieństwo dobra.
III. Syn Jakuba i Bilhy.
IV. Symbol powodzenia człowieka płynący z Bożej łaski.
V. Król Baszanu. Charakteryzował go bardzo wysoki
wzrost.
VI. Współczesna nazwa biblijnego miesiąca Ab.
VII. Jeden z trzydziestu bohaterów Dawidowych. Pochodził z Tekoa.
VIII. Żona Adama.
IX. Potomek Seta. Żył w przyjaźni z Bogiem. I dlatego
został ocalony przed potopem.
X. Rzeka Egiptu.
XI. Studnia, którą wykopali słudzy Izaaka w Gerarze.
Była powodem sporu z pasterzami filistyńskimi.

Jeśli ktokolwiek miał prawo poddać się zwątpieniu, to na pewno św. Paweł. Podczas swojej posługi był bity,
zdradzany, oczerniany i więziony, był też rozbitkiem na morzu. Dzisiejsze czytanie pomaga nam zrozumieć,
w jaki sposób radził sobie z tym wszystkim. Oczywiście Paweł z natury był twardym człowiekiem, nie znaczy
to jednak, że był niewrażliwy na stresy i napięcia. Jego sekret polegał na tym, że nie pozwalał, by w jego życie
wkradło się zniechęcenie.
Zniechęcenie sprawia, że czujemy się bezradni. Wysysa z nas wszelką energię i uniemożliwia wykonywanie
codziennych obowiązków. Jeśli mu ulegniemy, staje się zaraźliwe i może rozprzestrzenić się na całe nasze
otoczenie. Spróbujmy więc przyjrzeć się jednemu ze sposobów radzenia sobie ze zniechęceniem.
Podczas ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!”. Wiedział, że wkrótce czeka Go krzyż, a swoje ostatnie godziny na
ziemi spędził wspierając swoich przyjaciół i zachęcając ich do ufności w Bogu. Te tak bardzo pocieszające
słowa wskazują nam też skuteczną strategię: Trwać w wierze i ufać, że Bóg nigdy nas nie opuści.
Kiedy ogarnia nas zwątpienie i zniechęcenie, wsłuchujmy się w słowa Jezusa: „Niech się nie trwoży serce
wasze (...) Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Jam zwyciężył świat”.
Św. Paweł, powtarzając tę myśl Jezusa, zapewnia nas, że nic nie jest nas w stanie odłączyć od miłości Boga.
To świadomość tej prawdy chroniła go przed zniechęceniem. Ta sama maksyma może pomóc także nam.
Kiedy więc następnym razem poczujesz się zniechęcony, próbuj naśladować św. Pawła. Powtarzaj sobie,
że Bóg zna twoją sytuację. Czuje twój ból. Jest z tobą. I nigdy nie zapominaj, że nic nie jest w stanie odłączyć
cię od Jego miłości. „Jezu, pomóż mi trwać w wierze w Twoje obietnice”.
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25-lecie święceń kapłańskich
księdza proboszcza Józefa Siemasza

(cd. ze str. 1)

W oprawie Mszy Świętej wystąpiła młodzieżowa
schola parafialna, która wykonała wiele pięknych
pieśni kościelnych. Podczas uroczystości obecni byli
m.in.: Mikołaj Bała, ojciec chrzestny księdza Jubilata,
Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, Bogdan
Kożuchowski, burmistrz Świebodzic, Grażyna Orczyk,
burmistrz Złotego Stoku, ksiądz kanclerz Stanisław
Chomiak oraz siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr
Szkolnych de Notre Dame. Nie zabrakło również ks.
Jerzego Czernala z Nowej Rudy-Słupca, pierwszego
proboszcza Księdza Jubilata na drodze duszpasterskiej oraz ks. Jana Gargasiewicza, byłego świebodzickiego proboszcza.
Jak zawsze w takich okazjach pod adresem Jubilata padło wiele słów uznania dla jego talentów i zasług, szczególnie zaś za kierowanie dziełem Bożym,
jakim jest parafia pw. św. Mikołaja w Świebodzicach i
kościół parafialny.
Pod kopułą kościoła tego dnia było szczególnie
ciepło od życzeń i od wzruszeń, których nikt nie krył...
Było pięknie i jeszcze piękniej, gdy głos zabrał Ksiądz
Jubilat. W słowach szczerego podziękowania zwrócił
się indywidualnie do zaproszonych gości, przyjaciół,

znajomych, grup parafialnych, ogólnie do wiernych
zgromadzonych w kościele.
Po błogosławieństwie wierni opuszczali kościół
unosząc w sercu wspomnienie chwili, może czyjeś
słowa, może jakieś życzenie, może czyjąś łzę serdeczną...
Piękna wiosenna sobota ciągle trwała.
Po południu w ogrodzie parafialnym odbył się festyn,
podczas którego serwowano ciepłe posiłki i pyszne
ciasto. Parafianie i goście, którzy za sprawą także
Księdza Proboszcza – Jubilata cenią sobie od czasu
do czasu odrobinę profanum po należnej porcji sacrum, również teraz nie zawiedli i stawili się licznie,
by przy dźwiękach zespołów ludowych „Dobromierzanie” i „Czerwone Róże” z Dobromierza, kontynuować
świętowanie jubileuszu. Ludowi artyści w regionalnych
strojach śpiewaków dodali uroczystości niewątpliwie
koloru i blasku. Natomiast zespół „Podzamek Boys” z
Domu Pomocy Społecznej w Podzamku swoim śpiewem podrywał zebranych gości do radosnej zabawy.
Wiele osób, czasem całe rodziny, korzystało z okazji,
by szacownego Jubilata osobiście wyściskać i pomyślności na dalszą drogę posługi kapłańskiej życzyć.
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Uroczystość była
bardzo przejmująca
i na pewno na długo
zapadnie w naszych
sercach.
Warto w tym miejscu przedstawić drogę życia do srebrnego
jubileuszu święceń ks.
Józefa.
Jest synem Szczepana i Anny, urodził
się 19 marca 1966 r.
w Oławie, a ochrzczony został 24 kwietnia
w Niwniku. Święcenia
kapłańskie przyjął
22 maja 1993 r. i zaczął pracę duszpasterską w Nowej Ru-
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dzie-Słupcu w parafii pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
gdzie był wikariuszem przez
11 lat. W tym czasie podjął się
heroicznego zadania, jakim
była odbudowa zrujnowanego
kościoła na Górze Wszystkich
Świętych. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu ks. Józefa,
który pociągnął za sobą noworudzką społeczność, na Górze
Wszystkich Świętych stanęła
świątynia podniesiona do rangi
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Powstała również Droga
Krzyżowa wiodąca na szczyt
stromym zboczem góry.
Następnie 4 lata duszpasterzował w Różance oraz w Złotym Stoku, gdzie mieszkał 8 lat.
8 maja 2016 r. został mianowany – przez pierwszego Ordynariusza Diecezji Świdnickiej
ks. bp. Ignacego Deca – proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach i dyrektorem Wydziału Gospodarczego
Świdnickiej Kurii Biskupiej.
Plurimos annos, drogi Jubilacie!
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Święty Brat Albert Chmielowski, zakonnik (17 czerwca)

Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r.
w Igołomii pod Krakowem. Sześć dni później na
chrzcie św. z wody dano mu imiona Adam Bernard.
W czasie uroczystego chrztu św. 17 czerwca 1847
roku w warszawskim kościele Matki Bożej na Nowym
Mieście dodano jeszcze imię Hilary. Pochodził ze
zubożałej rodziny ziemiańskiej. Jako sześcioletni
chłopiec został przez matkę poświęcony Bogu w czasie pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego
ojciec, sześć lat później zmarła matka. Chłopiec
kształcił się w szkole kadetów w Petersburgu, następnie w gimnazjum w Warszawie, a w latach 1861-1863
studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach.
Razem z młodzieżą tej szkoły wziął udział w Powstaniu Styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem i dostał się do
niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warunkach polowych, bez środków znieczulających amputowano mu
nogę, co zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat.
Przez pewien czas przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki interwencji rodziny.
Aby uniknąć represji władz carskich, wyjechał do
Paryża, gdzie podjął studia malarskie, potem przeniósł
się do Belgii i studiował inżynierię w Gandawie, lecz
powrócił wkrótce do malarstwa i ukończył Akademię
Sztuk Pięknych w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się postawą chrześcijańską, a jego
silna osobowość wywierała duży wpływ na otoczenie.
Po ogłoszeniu amnestii w 1874 r. powrócił do kraju.
Zaczął poszukiwać nowego ideału życia, czego wyrazem stało się jego malarstwo. Oparte dotychczas na
motywach świeckich, zaczęło teraz czerpać natchnienie z tematów religijnych. Jeden z jego najlepszych
obrazów Ecce Homo jest owocem głębokiego przeżycia tajemnicy bezgranicznej miłości Boga do człowieka (obraz ten znajduje się obecnie w ołtarzu
sanktuarium Brata Alberta w Krakowie przy ulicy
Woronicza 10). Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu miano „polskiego Fra Angelico”.
Bez wątpienia duże znaczenie w życiu duchowym
Adama Chmielowskiego miały rekolekcje, które odbył
u jezuitów w Tarnopolu. W 1880 r. nastąpił duchowy
zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił twórczych porzucił malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając
35 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi
z zamiarem pozostania bratem zakonnym. Po pół
roku, w stanie silnej depresji, opuścił nowicjat. Do
stycznia 1882 roku leczył się w zakładzie dla nerwowo
chorych w Kulparkowie koło Lwowa. Następnie przebywał u swojego brata na Podolu, gdzie w atmosferze
spokoju i miłości powrócił całkowicie do równowagi
psychicznej. Zafascynowała go duchowość św. Fran-

Leon Wyczółkowski, „Brat Albert”, 1902

ciszka z Asyżu, zapoznał się z regułą III zakonu i rozpoczął działalność tercjarską, którą pragnął upowszechnić wśród podolskich chłopów. Wkrótce ukaz
carski zmusił go do opuszczenia Podola. W 1884 r.
przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy klasztorze kapucynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich
obrazów wspomagał najbiedniejszych. Jego pracownia malarska stała się przytuliskiem. Tutaj zajmował
się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach
sponiewierane oblicze Chrystusa. Poznał warunki
życia ludzi w tzw. ogrzewalniach miejskich Krakowa.
Był to kolejny moment przełomowy w życiu zdolnego
i cenionego malarza. Z miłości do Boga i ludzi Adam
Chmielowski po raz drugi zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł się
tam na stałe, aby mieszkając wśród biedoty, pomagać
im w dźwiganiu się z nędzy nie tylko materialnej, ale
i moralnej. 25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski
przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat
Albert. Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza na
ręce kard. Albina Dunajewskiego. Ten dzień jest jednocześnie początkiem działalności Zgromadzenia
Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubo-
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gim, zwanego popularnie „albertynami”. Przejęło ono
od zarządu miasta opiekę nad ogrzewalnią dla mężczyzn przy ulicy Piekarskiej w Krakowie. W niecały
rok później brat Albert wziął również pod swoją opiekę
ogrzewalnię dla kobiet, a grupa jego pomocnic, którymi kierowała siostra Bernardyna Jabłońska, stała
się zalążkiem „albertynek”. Formacja dla kandydatów
i kandydatek do obu zgromadzeń organizowana była
w domach pustelniczych; najbardziej znanym stała się
tzw. samotnia na Kalatówkach pod Zakopanem. Nowicjat był surowy, aby zawczasu z życia w tych zgromadzeniach mogły wycofać się osoby słabsze. Do
trudnej pracy potrzeba bowiem było ludzi wyjątkowo
zahartowanych zarówno fizycznie, jak i moralnie.
Przytuliska znajdujące się pod opieką albertynów
i albertynek były otwarte dla wszystkich potrzebujących, bez względu na narodowość czy wyznanie,
zapewniano pomoc materialną i moralną, stwarzano
chętnym możliwości pracy i samodzielnego zdobywania środków utrzymania.
Albert był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem.
Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc
los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność.
Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał
nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży,
domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw.
kuchnie ludowe. Za jego życia powstało 21 takich
domów, gdzie potrzebujący otaczani byli opieką
40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia Brat
Albert uczył współbraci i współsiostry, że trzeba być
„dobrym jak chleb”. Zalecał też przestrzeganie krańcowego ubóstwa, które od wielu lat było również jego
udziałem. Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku, który założył
dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie.

Grób brata Alberta na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

„Ecce Homo”, 1879,
Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie

 ogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916
P
roku stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie
mu oddawanej. Św. Jan Paweł II beatyfikował go 22
czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Jest patronem
zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także
artystów plastyków.
Postacią brata Alberta, artysty, który porzucił sztukę
dla służby Bogu, był zafascynowany Karol Wojtyła
już w latach swojej młodości. Tej postaci poświęcił dramat „Brat naszego
Boga”, napisany w latach
1944-1950. Sztukę zaczęto wystawiać w polskich teatrach zaraz po
wyborze kard. Wojtyły na
papieża. W 1997 r. na jej
podstawie powstał film
w reżyserii Krzysztofa
Zanussiego pod tym samym tytułem.
W ikonografii św. Albert
przedstawiany jest w szarobrązowym płaszczu
zakonnym. Ramieniem
otacza ubogiego.
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Nabożeństwo Majowe pod Krzyżem Jubileuszowym

Maj to najpiękniejszy miesiąc roku. Budząca się do
życia przyroda, kwitnące drzewa, krzewy i kwiaty
napawają nas radością i nadzieją na przyszłe dni.
W tym pięknym miesiącu – tak każe tradycja – oddajemy cześć Matce Bożej Królowej Polski. Jak co
roku zbieramy się – my parafianie – pod Krzyżem
Jubileuszowym na Osiedlu Sudeckim, by czcić Imię
Maryi. Śpiewamy Litanię Loretańską, Apel Jasnogórski i pieśni Maryjne. Modlimy się na Różańcu za nas
wszystkich – tu obecnych i nieobecnych – o zdrowie,
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Przenajświętszej.
Razem z nami uczestniczą nasi duszpasterze: Ks.
proboszcz Józef, Ks. Dariusz, Ks. Piotr i Ks. Artur.

Niedziela, 17 czerwca

Dziękujemy księżom za uczestnictwo, mimo licznych
obowiązków kapłańskich.
Pierwszy raz śpiewaliśmy Litanię Loretańską pod
Krzyżem Jubileuszowym w 2000 roku, czyli od momentu postawienia Krzyża. Jesteśmy zatem już „pełnoletni”, ponieważ „majówka” – z licznym udziałem
parafian – w tym roku została odprawiona po raz
osiemnasty. Na cześć Maryi i chwałę Jej Syna – naszego Pana.
Dziękujemy Bogu za wszystkie otrzymane łaski
i prosimy o dar zdrowia by doczekać przyszłorocznych
nabożeństw, przy towarzyszącym szumie drzew i pięknym śpiewie ptaków.
Krystyna Szafraniec

Przypowieść Jezusa o ziarnku gorczycy przywołuje na pamięć fragment z Księgi Ezechiela o gałązce zasadzonej przez Boga na wysokiej górze, która stała się wspaniałym cedrem przynoszącym liczne owoce i
dającym schronienie i drzewo cedrowe są symbolami królestwa, które Bóg przygotował dla swego ludu. Jezus
rozpoczął swą działalność publiczną od ogłoszenia, że to królestwo już nadchodzi. Choć maleńkie, ziarno
gorczycy wsiane w ziemię wyrasta i „wypuszcza wielkie gałęzie”. Podobnie delikatna gałązka cedrowa staje
się „cedrem wspaniałym”. Także proces gromadzenia przez Boga wszystkich ludzi w swoim królestwie jest
często niezauważalny. Jeśli jednak postępujemy „według wiary”, możemy widzieć w tym dzieło Boga, który
sam doprowadzi je do wspaniałego końca. Czasem upadamy na duchu, nie dostrzegając wokół siebie znaków
królestwa Bożego. Przypowieść o zasiewie pokazuje, że między zasianiem ziarna a nadejściem żniw musi
upłynąć czas potrzebny, by mogły zajść naturalne procesy życiowe, kiedy to ziarno kiełkuje i rośnie. W ciągu
jednego dnia nie da się zauważyć wielkich zmian, ale w stosownej porze ziarno dojrzewa do zbiorów. Podobnie postęp w ustanawianiu królestwa Bożego może wydawać się powolny, a nawet niedostrzegalny. Bóg wyznaczył jednak właściwy czas, w którym dzieło zostanie zakończone, a cały Jego lud zgromadzi się wokół
Niego. Do nas należy wypełnianie tego, do czego wzywa nas Bóg, abyśmy w dniu sądu otrzymali „zapłatę za
uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre”. Zło obecne w świecie wydaje się nam czasem nie do pokonania. A
jednak możemy być pewni, że plan Boga zostanie zrealizowany do końca. Pamiętajmy o mocy płynącej ze
śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dzięki Jego zwycięstwu nad grzechem i śmiercią świat został odnowiony,
a królestwo Boże przybliżyło się. Ufając tej mocy, możemy cierpliwie oczekiwać przyjścia Pana i dopełnienia
rozpoczętego przez Niego dzieła.
„Jezu, Ty jesteś ziarnem nowego życia, zasianym w naszych sercach. Pomóż nam wypełniać Twoją wolę i
cierpliwie czekać na nadejście Twojego królestwa.
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Michałowa poleca

TORT JOGURTOWO-TRUSKAWKOWY

Składniki:
Biszkopt:
3 jaja, pół szklanki cukru
1 łyżeczka cukru waniliowego
pół szklanki mąki tortowej
1 łyżka mąki ziemniaczanej
pół łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
masa orzechowa:
15 dkg łuskanych orzechów włoskich
łyżka masła
łyżka cukru
krem cytrynowo-jogurtowy:
250 ml śmietanki kremówki
250 ml jogurtu naturalnego
5 łyżek żelatyny
sok z 1 cytryny
20 dkg truskawek
3 łyżki cukru
dodatkowo:
2 opakowania galaretki truskawkowej
60 dkg truskawek

Niedziela, 24 czerwca

Przygotowanie:
Białka ze szczyptą soli ubić na sztywną pianę. Nie przerywając
miksowania stopniowo dodawać cukier, cukier waniliowy (do
całkowitego rozpuszczenia), a następnie po jednym żółtku. Obie
mąki wymieszać z proszkiem do pieczenia, dodać do ubitych
jajek i delikatnie wymieszać. Ciasto przelać do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy 26 cm i piec w temp. 180
stopni ok. 20 min.
Orzechy przebrać, i mocno pognieść wałkiem. W rondelku rozgrzać masło, stopić w nim cukier, dodać rozdrobnione orzechy
i dokładnie wymieszać – nie gotować. Na wystudzonym biszkopcie równomiernie rozsmarować ciepłe orzechy i pozostawić do
wystygnięcia.
Truskawki umyć, osączyć, oczyścić z szypułek i pokroić w ćwiartki. Żelatynę namoczyć w soku cytrynowym, dodać cukier i mieszając, lekko podgrzewać, aż żelatyna się rozpuści. Jogurt wymieszać z wystudzoną żelatyną, dodać ubitą na sztywno śmietanką, a następnie pokrojone truskawki. Całość dokładnie wymieszać. Krem nałożyć na ciasto i na 4 godz. wstawić do lodówki.
Galaretki rozpuścić według przepisu na opakowaniu i odstawić
do wystygnięcia. Pozostałe truskawki (ok. 60 dkg) ułożyć na
wierzchu schłodzonego ciasta i zalać tężejącą galaretką.
Smacznego!

Narodziny każdego dziecka prowokują pytanie: Kimże on czy ona będzie? Jednak w wypadku Jana Chrzciciela to pytanie było szczególnie uzasadnione, jego narodzeniu towarzyszyły bowiem wyjątkowe okoliczności.
Elżbieta i Zachariasz, rodzice Jana, bardzo długo pozostawali bezdzietni A kiedy Zachariaszowi, podczas
służby w świątyni, anioł oznajmił, że urodzi mu się syn, zareagował on niedowierzaniem. Powrócił do domu
niemy, a głos odzyskał dopiero po przyjściu na świat syna i nadaniu mu imienia Jan, czyli „Jahwe okazał łaskę”.
Te wszystkie niezwykłe okoliczności wywołały wśród sąsiadów i krewnych wiele spekulacji na temat zamiarów
Bożych wobec małego Jana.
Św. Jan Chrzciciel do dziś wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Wiemy, że długo „żył na pustkowiu”, nie
został jednak pustelnikiem, tylko prowadził ożywioną działalność publiczną. Ścią-gały do niego tłumy i miał
swoich uczniów. Spotkał Jezusa, lecz sam nie poszedł za Nim, jak uczyniło to wielu z jego uczniów. Jego
zadaniem było bowiem zapowiedzieć Mesjasza, a następnie zniknąć. Zginął z rozkazu Heroda, ale nie jest
męczennikiem za wiarę w klasycznym tego słowa znaczeniu, gdyż został uwięziony za to, że wytykał królowi
jego grzechy, a zgładzony w wyniku intrygi jego żony. Gdzie go zaliczyć, nie wiadomo – mieli z tym kłopot
także jego współcześni, posyłając do niego delegacje z pytaniem, kim właściwie jest.
Sam Jezus wypowiadał się o Janie Chrzcicielu z wielkim szacunkiem, twierdząc, że „między narodzonymi
z niewiast nie ma większego od Jana”.
Zaraz jednak dodał: „Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on”. Jan stał na granicy czasów:
był człowiekiem Starego Testamentu ustępującego przed Nowym. Okazał radykalną wierność misji powierzonej mu przez Boga.
Prośmy dziś za wstawiennictwem tego wielkiego świętego, który do końca potrafił pozostać sobą, o wierność
naszemu powołaniu – nawet gdyby wydawało nam się nietypowe, niepozorne, niezrozumiałe dla innych. Jezus
potrafi docenić naszą wierność, jak docenił wierność Jana.
„Panie Jezu, Ty widzisz to, czego nie widzą inni, a Twoja wola nie da się ująć w żadne schematy. Pomóż mi
pozostać wiernym powołaniu, które mi dajesz”.

„Głos św. Mikołaja”, nr 6(20), czerwiec 2018

XIV Diecezjalna Pielgrzymka
Małżeństw i Rodzin do Sanktuarium
Wambierzyckiej Królowej Rodzin
16 czerwca 2018 r.

800-lecie Wambierzyc 100-lecie Niepodległości Polski

Program:
11.30 – Zawiązanie wspólnoty i przygotowanie do Eucharystii
12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem bpa Ignacego Deca, biskupa świdnickiego
14.00 – Konferencja Tomasza Terlikowskiego: „Rola rodziny w kształtowaniu postaw patriotycznych”
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej; Piknik Rodzinny
17.30 – Nabożeństwo czerwcowe

Książki warte przeczytania
Polecam Państwu kolejne książki na letnie wieczory:
Maryja Tajemnica Miłosierdzia
O. Marie-Dominique Philippe jest założycielem prężnego zgromadzenia
zakonnego, rozwijającego apostolską działalność w kilkudziesięciu
krajach, zasłynął nie tylko jako teolog i filozof, ale nadto jako gorący
czciciel Maryi: tak Ją ukochał, że książka musiała powstać: jej napisanie
było dla niego koniecznością, taką koniecznością jak oddychanie. Dzieło to, ilustruje mistyczne życie Najświętszej Panny, Jej relacje z Trójcą
Przenajświętszą, zostało napisane tak żywo i wnikliwie, z tak wielkim
Jej umiłowaniem, że odwracając jego kartki, niejako podnosimy zasłonę,
by poddać się urokowi coraz nowych obrazów, które nam ukazuje psychologia serca; by kontemplować rzeczywistość, której Paweł Apostoł
nie śmiał ujawnić. Rzeczywistość ta będzie żywić pobożne dusze,
a także stanowić temat homilii opracowanych dla uczczenia poszczególnych tajemnic życia Maryi.
Mocarz. Opowieść o św. Andrzeju
Boboli – mojego ulubionego pisarza J. Dobraczyńskiego. To opowieść
o ostatnich latach życia św. Andrzeja Boboli, jezuity, kiedy to z niezwykłym oddaniem i narażaniem życia poświęcił się pracy apostolskiej
wśród religijnie i moralnie zaniedbanych mieszkańców wschodnich
rubieży Rzeczpospolitej. Na tle barwnej panoramy wydarzeń – wojny
kozackie, szwedzkie, najazd na Wilno, śluby Jana Kazimierza – ukazana została heroiczna droga Andrzeja Boboli do świętości, ukoronowana męczeństwem w Janowie Poleskim 16 maja 1657 r. Kanonizacja św. Andrzeja odbyła się w Rzymie w 1938 r., a ciało świętego
zostało sprowadzone do Polski. Relikwie św. Andrzeja spoczywają
w krypcie kościoła oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
17 stycznia 2001 r. watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret, w którym potwierdziła, że
św. Andrzej Bobola jest patronem Polski.
Elwira Kirklo-Rusek
Elwira Kirklo-Rusek
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Piątek 1.06.2018 r. św. Justyna
godz. 700 + Janina Łękawa (10 greg)
godz. 900 + Zenon Gulak (9 rocz. śm.)
godz. 1800 + Krystyna + Stanisław Fuks
Sobota 2.06.2018 r.
godz. 700 + Janina Łękawa (11 greg)
godz. 900 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki
Bożej
godz. 1500 ślub: Wołkiewicz Maciej i Jankiewicz Agnieszka
godz. 1600 ślub: Pełechata Małgorzata i Bedmacz
Radosław
godz. 1800 + rodziców: Karolina i Piotr Wywrot
+ rodzeństwo
IX Niedziela zwykła 3.06.2018 r.
godz. 730 + Janina Łękawa (12 greg)
godz. 900 + Stanisław Bieniasz (11 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 1015 + rodzice: Anna i Franciszek Gorazdowscy
+ Maria + Franciszek z rodziny Klasa
godz. 1130 Rocznica I Komunii świętej
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Eweliny z ok. 40 rocz. urodzin
godz. 1800 + Jan + Maria Kuropatwa
Poniedziałek 4.06.2018 r.
godz. 700 + Julianna Szczepańska (4 rocz. śm.)
godz. 900 + Janina Łękawa (13 greg)
godz. 1800 Msza św. dziękczynna w int. Kai i Kaliny
o zdrowie i Boże błog.
Wtorek 5.06.2018 r. św. Bonifacego
godz. 700 + Janina Łękawa (14 greg)
godz. 900 + Henryka (k) Zabielska (od chrześnicy Ilony
z rodziną Zębricki)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Eweliny z ok. 40 rocz. urodzin
Środa 6.06.2018 r.
godz. 700 + Janina Łękawa (15 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Stanisława (k) Janiszewska (1 rocz. śm.)
Czwartek 7.06.2018 r.
godz. 700 + Janina Łękawa (16 greg)
godz. 900 + Krystyna + Władysław Kupiec (od syna)
godz. 1800 W intencji znanej Panu Bogu
Piątek 8.06.2018 r. Najświętszego Serca Pana Jezusa
godz. 700 + Aniela Gąsior (3 rocz. śm.)
godz. 900 + Janina Łękawa (17 greg)
godz. 1800 + z rodz. Banaszkiewicz: Leon, Stefania
+ rodzeństwo: Wiesław i Bogusława

Sobota 9.06.2018 r. Niepokalanego Serca Maryi
godz. 700 + Janina Łękawa (18 greg)
godz. 900 + Julian Przybylski (8 rocz. śm.) + Krystyna
godz. 1800 + z rodzin Kuligowskich i Dudów (od wnuków)
X Niedziela zwykła 10.06.2018 r.
godz. 730 + Janina Łękawa (19 greg)
godz. 900 + Katarzyna + Józef Wojaczek + z rodz.
Wojaczek i Łaba
godz. 1015 + Janina Grygiel (1 rocz. śm.) + Piotr Grygiel
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Zofii z ok. 75 rocz. urodzin
godz. 1300 + Elżbieta + Franciszek + Marian + Piotr
Talarscy
godz. 1800 + rodziców: Matylda (1 rocz. śm.) + Henryk
Poniedziałek 11.06.2018 r. św. Barnaby
godz. 700 + Janina Łękawa (20 greg)
godz. 900 + Halina Piotrowska (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 w intencji grupy modlitewno-pielgrzymkowej
Wtorek 12.06.2018 r. bł. Władysława Błądzińskiego
godz. 700 + Janina Łękawa (21 greg)
godz. 900
godz. 1800 + mąż Ludwik Romanów (5 rocz. śm.)
Środa 13.06.2018 r. św. Antoniego z Padwy
Godz. 700 + Janina Łękawa (22 greg)
godz. 900 + Eugeniusz + Zofia + Stefan + Andrzej
godz. 1800 W intencjach podziękowań i próśb
do MB Fatimskiej
Czwartek 14.06.2018 r. bł. Michała Kozala
godz. 700 + Janina Łękawa (23 greg)
godz. 900 + Maria Kowalik (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Anna + Józef Wysoccy + Teresa Wysocka
+ Antoni Pączek + Katarzyna Pączek
Piątek 15.06.2018 r.
godz. 700 + Janina Łękawa (24 greg)
godz. 900 + Eugeniusz Kwadrans (od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Zenon Kubanek (1 rocz. śm.)
Sobota 16.06.2018 r.
godz. 700 + Janina Łękawa (25 greg)
godz. 900 + Stefania Zawada (5 rocz. śm.) + jej rodziców:
Katarzyna i Łazarz Masłowski + siostra Stanisława
godz. 1800 + Edmund Misztal (15 rocz. śm.)
XI Niedziela zwykła 17.06.2018 r.
godz. 730 + Janina Łękawa (26 greg)
godz. 900 + Ryszard Tereszkiewicz (6 rocz. śm.)
+ z rodziny Wrzesińskich, Szuberga Tereszkiewicz
godz. 1015 + Amelia + Mieczysław Chojniak
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godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej
i o łaskę zdrowia dla Ilony i Nolana z ok. 1 rocz. ślubu
godz. 1300 + Andrzej Tabiś (od rodziców)
godz. 1800 + Regina Szwarc (1 rocz. śm.)
Poniedziałek 18.06.2018 r.
godz. 700 + Janina Łękawa (27 greg)
godz. 900
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Moniki z ok. urodzin
Wtorek 19.06.2018 r.
godz. 700 + Janina Łękawa (28 greg)
godz. 900 + Stanisław Prusiński (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej
i o łaskę zdrowia dla Andrzeja i Moniki z ok. urodzin
Środa 20.06.2018 r.
godz. 700 + Janina Łękawa (29 greg)
godz. 900 + Józef Bukrej + rodziców: Aniela i Stefan Mordal
godz. 1800 +Jan Grzesiński (6 rocz. śm.)
Czwartek 21.06.2018 r. NMP Przyczyny Naszej Radości
godz. 700
godz. 900 + Janina Łękawa (30 greg – ostatnia)
godz. 1800
Piątek 22.06.2018 r.
godz. 700 + Stefan Sułkowski
godz. 900 + Wit Wieczorek (8 rocz. śm.)
godz. 1800 + Tadeusz + Aniela + Józef Szymczyk
Sobota 23.06.2018 r.
godz. 700
godz. 900 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i łaskę wiary
dla Łukasza
godz. 1800 + Janina + Władysław Piekarscy
Niedziela Narodzenia św. Jana Chrzciciela 24.06.2018 r.
godz. 730 + Wanda Wawrzyniak (od rodziny Kiełtyków)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Zofii Gdowskiej
z ok. 85 rocz. urodzin i o łaskę nieba
dla + Jana Gdowskiego (30 rocz. śm.)
godz. 1015 + Jan + Piotr + Jan + Genowefa + Jolanta Polak
godz. 1130 + Norbert (16 rocz. śm.)
godz. 1300 + z rodziny Szymkiewicz, Żygłowicz,
Centkowscy + siostra Elżbieta z mężem + z rodz.
Stawiarskich + Zdzisław + Stanisław
godz. 1800 + Jan Kwarciak (10 rocz. śm.)
Poniedziałek 25.06.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + rodzice: Jan i Kazimiera Strzyżykowscy
Wtorek 26.06.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Anna + Karolina + Anastazja + Michał Filajeccy
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godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Rafała i Urszuli
w dniu ich urodzin
Środa 27.06.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Mariusz Hinc + z rodziny
Czwartek 28.06.2018 r. św. Ireneusza
godz. 700
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Jadwigi Gulak
z ok. 96 rocz. urodzin
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dary Ducha Świętego
dla ks. Piotra Ochońskiego z ok. imienin (od wspólnoty
Odnowy w Duchu Świętym)
Piątek 29.06.2018 r. św. Apostołów Piotra i Pawła
godz. 700
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dary Ducha Świętego
dla ks. Piotra Ochońskiego z ok. imienin (od grupy
Margaretki z Krapkowic)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dary Ducha Świętego
dla ks. Piotra Ochońskiego z ok. imienin
Sobota 30.06.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Franciszek Rapior (8 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 1800 + Józefa (k) + Władysław + Marianna + Henryk
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Pęksa Wiktoria Erica, 6 maja
Buczek Olivia Czesława, 26 maja
Kukliński Jan Rafał, 26 maja

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Halina Piotrowska, zm. 6 maja
+ Maria Kowalik, zm. 10 maja
+ Eugeniusz Kwadrans, zm. 10 maja

Dzień Dziecka
w parku

Park zamieni się w królestwo dzieci. Będzie
mnóstwo atrakcji: m. in. zawody szachowe,
gigantyczny chińczyk, czyli popularna gra
planszowa; dmuchane zamki, warsztaty kreatywne, zajęcia sportowe, coś pysznego do
jedzenia, zabawy interaktywne i wiele, wiele
innych.
Magiczne sztuczki i niesamowite triki zaprezentuje iluzjonista Damian Kość.
Przybywajcie do Parku Miejskiego 2 czerwca, zapowiada się fantastyczna zabawa!
Wstęp wolny.
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,
sobota w godz. 1000-1100 i 1600-1700
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 730, 900, 1015 (z udziałem dzieci),
1130 (z udziałem młodzieży), 1300 (suma), 1800
• dni powszednie: 700, 900, 1800
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu
małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 1300
Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 645, 845, 1800
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św.
• I piątek miesiąca w godz. 830-900 i 1700-1800
Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 1300
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św.
• I sobota miesiąca w godz. 730-900
• w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

