
W niedzielę 16.09.2018 r. w Sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej w No-
wej Rudzie-Słupcu, świętowaliśmy 
dwie  bardzo ważne  uroczystości: 
Święto Matki Bożej Bolesnej i jubi-
leusz 25-lecia kapłaństwa ks. Józe-
fa,  który w  latach  1993-2004  był 
wikariuszem  tamtejszej  parafii. 
W tych  latach, wspólnie z parafia-
nami, przywrócił do życia świątynię 
nazywaną przez mieszkańców „ko-
ściółkiem”  na Górze Wszystkich 
Świętych. Co  znaczy w  tym przy-
padku słowo „przywrócił”? To zna-
czy zrobił coś po  ludzku niemożli-
wego – możliwym.
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Odpust Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych
i 25-lecie kapłaństwa księdza Józefa Siemasza

Październik– MieSiąc różańca
Zdecydowanej większości z nas miesiąc paździer-

nik  w  szczególny  sposób  kojarzy  się  z  Maryją, 
a zwłaszcza z modlitwą różańcową. Jednak skąd wziął 
się w Kościele zwyczaj odmawiania tej modlitwy? Czy 
zawsze wyglądała tak jak znamy ją obecnie? Czemu 
nazywamy ją różańcem? I wreszcie, dlaczego to aku-
rat październik, a nie inny miesiąc w sposób szcze-
gólny kojarzy się nam z różańcem? Na te i inne pyta-
nia, postaram się odpowiedzieć w niniejszym tekście, 
zapraszam wszystkich do lektury.
Zacznijmy od początku. Genezy modlitwy różańco-

wej musimy szukać w średniowiecznych klasztorach. 
To właśnie w wiekach  średnich mnisi  praktykowali 
zwyczaj odmawiania rytmicznych powtórzeń, ułatwia-
jąc sobie tą czynność specjalnym sznurem z koralami. 
Szczególnie z tą praktyką kojarzymy zakon benedyk-
tynów. Odmawiali  oni  150  psalmów Dawidowych 

w  ciągu  tygonia. Później  dla  ułatwienia,  zwłaszcza 
pozostałym wiernym, psalmy zamieniono na 150 po-
wtórzeń modlitwy „Ojcze Nasz”. Z czasem nastąpiły 
kolejne ewolucję tej modlitwy i mówiono wtedy 15 razy 
„Ojcze Nasz”  i  150  razy  „Zdrowaś Mario”.  Formuła 
zbliżona do współczesnego różańca powstała dopie-
ro około 1450 r. Szybko zaczęła ona zdobywać popu-
larność  i upowszechniać się na  terenie praktycznie 
całej Europy. W tym miejscu musimy zaznaczyć, że 
zwłaszcza z początku, odmawianie różańca nie było 
szerzej znane wiernym. Do popularyzacji tej modlitwy 
przyczynił się dopiero św. Dominik Guzman, żyjący 
na przełomie XI i XII w., założyciel Zakonu Kaznodziej-
skiego, popularnie zwanego od jego imienia domini-
kanami. To właśnie ten święty i jego następcy w szcze-
gólny sposób rozpowszechnili modlitwę różańcową, 
która stała się dla nich  fundamentem 



„Głos św. Mikołaja”, nr 10(24), październik 20182

dzień Sybiraka

„Pamiętamy o tym co było, żyjemy o tym, co 
dziś daje nam Pan”
Umiłowani już teraz świętując radośnie i pięknie 100 

rocznicę odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny, 

gromadzimy się w  tym wyjątkowo ważnym dniu by 
wraz z Sybirakami i ze zgromadzonym ludem Bożym 
wspólnie Panu Bogu dziękować za dar 90 rocznicy 
powołania związków Sybiraków a przy tym przeżywa-
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charyzmatu  ich  nowego  zakonu,  oprócz  głoszenia 
Ewangelii. Według opowiadań, sam św. Dominik miał 
objawienie, w którym ukazała się  jemu Matka Boża 
i poleciła odmawiać modlitwę różańcową mającą być 
lekarstwem na dławiące wtedy Kościół Święty proble-
my wewnętrzne, zwłaszcza wszechobecne herezje. 
Wraz z dominikanami sława nowej modlitwy rosła. Już 
w XVI w. papież Pius V, również dominikanin, zwany 
nawet pierwszym papieżem różańcowym, usystema-
tyzował tą modlitwę, a jego późniejszy następca Leon 
XII wydał aż 12 encyklik poświęconych różańcowi. To 
m. in. dzięki zasłudze tych papieży, a także św. Piotra 
z Werony, do tradycji Kościoła weszły tajemnicę ró-
żańcowe, dzielone wtedy na radosne, bolesne i chwa-
lebne.  Znany  dzisiaj  podział  jest  dziełem naszego 
papieża rodaka, św. Jana Pawła II, będącego wielkim 
apostołem modlitwy różańcowej. On to w liście apo-
stolskim „Rosarium Virginis Mariae” wprowadził tajem-
nice  światła  streszczające  publiczne  życie  Jezusa. 
Dzisiejszy  zwyczaj  odmawiania  różańca  łączy  się 
także z objawieniami maryjnymi, zwłaszcza tymi z Lo-
urdes w 1858 r.  i Fatimie w 1917 r. To sama Matka 
Boża za  ich pośrednictwem zachęcała  ludzkość do 
codziennej modlitwy różańcowej.
Sama nazwa różańca wywodzi się ze średniowie-

cza. W ówczesnej mentalności świat stworzony trak-
towano  jako  księgę  o Panu Bogu,  a w  przyrodzie 
dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szcze-
gólną  rolę  pełniły  kwiaty,  symbolizowały  one  różne 
cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i uko-
chanym osobom. Modlitwy traktowane były jako du-

chowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porów-
nywano z dawaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę 
tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.
Zwyczaj  październikowych  nabożeństw  różańco-

wych wynika bezpośrednio z wydarzeń historycznych. 
By  go  zrozumieć, musimy  kolejny  raz  cofnąć  się 
w czasie, aż do wieku XVI, a dokładnie  roku 1571. 
W tym czasie miała miejsce wielka Bitwa pod Lepan-
to, jedna z najkrwawszych bitew morskich w dziejach 
świata. Podczas jej trwania starły się ze sobą wojska 
Imperium Osmańskiego  i koalicji niektórych państw 
katolickich,  zwaną  Ligą Święta. Dzięki  zwycięstwu 
chrześcijan w tej bitwie udało się obronić ówczesna 
Europę, a zwłaszcza Państwo Kościelne, przed eks-
pansją muzułmanów. Sam papież Pius V zwycięstwo 
przypisał Matce Bożej. A jego następca Grzegorz XIII 
na pamiątkę  tego wydarzenia dzień 7 października 
ogłosił  świętem Matki  Bożej Różańcowej. Do  dziś 
święto to obchodzimy właśnie w tym dniu, a cały mie-
siąc październik jest szczególnie poświęcony modli-
twie różańcowej.
Znając  historię modlitwy  różańcowej  zachęcam 

wszystkich do jej wspólnego odmawiania. Jak widzimy, 
miesiąc  październik  jest  na  to  szczególnie  dobrym 
czasem. W naszym kościele parafialnym pod wezwa-
niem  św. Mikołaja w Świebodzicach  nabożeństwa 
październikowe będą odbywać się codziennie o go-
dzinie 17:30. Zgromadźmy się zatem i zgodnie z po-
leceniem Maryi prośmy o spełnienie naszych intencji, 
módlmy się za Kościół Święty i wołajmy o pokój dla 
świata.

Październik– MieSiąc różańca

jąc  rocznicę 30-lecia  reaktywowania  tegoż  związku 
w  naszym mieście  oraz  dodatkowo wspominając 
10 rocznicę zaistnienia Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków.

18.09.2018  r.  zo-
stała  o  godz.  15-tej 
odprawiona  uroczy-
sta Msza  św.  dzięk-
czynna w intencji na-
szych Sybiraków  ich 
rodzin  i  za  zmarłych 
o  łaskę  nieba. Mszy 
św.  przewodniczył 
i Słowo Boże wygłosił 
Ks.  Prałat Augustyn 
Nazimek  –  kapelan 
Sybiraków, w konce-
lebrze z Ks. probosz-
czem  Józefem Sie-
maszem.

Pan Prezes Tadeusz Fedorowicz Związku Sybira-
ków przekazał w tym dniu odnowiony Różaniec „Sy-
biraków” dla Parafii p.w. św. Mikołaj w Świebodzicach 
wykonany przez Pana Mariana Jonkajtys – Sybiraka.
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Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną 
przez ks. Józefa, w koncelebrze z ks. proboszczem 
Krzysztofem Iwaniszynem, ks. prałatem Jerzym Czer-
nalem – byłym proboszczem i zaproszonym ks. Alek-
sandrem Radeckim – ojcem duchownym wrocławskie-
go seminarium i przyjacielem ks. Jubilata.
Ksiądz proboszcz witając ks. Józefa wypowiedział 

słowa,  które wywołały wspomnienia, wdzięczność, 
wzruszenie  i  łzy:  „Jesteś u  siebie, w  swoim domu, 
wracaj tutaj często”. Bardzo wzruszony ks. Józef po-
dziękował  za  serdeczne powitanie. Rozpoczęła  się 
Eucharystia. W kazaniu  ks. Aleksander przedstawił 

trudną drogę ks. Józefa do kapłaństwa; dom rodzinny, 
śmierć ojca, brata i chorobę mamy, pracę przed se-
minarium  i  lata  seminaryjne.  Przypomniał  licznie 
zgromadzonym, jak z zapałem zabrał się do pracy już 
w pierwszym miesiącu po przybyciu na swoją pierwszą 
parafię. Zebrał ludzi, którzy pomagali na różne spo-
soby: jedni przygotowywali, pozwolenia, plany, doku-
mentację, inni pracowali przy wycinaniu drzew i krze-
wów, odgruzowywaniu terenu. Jeszcze inni organizo-
wali wspólne festyny. Znaczna część społeczeństwa 
pomagała finansowo, inni zdobywali materiały i wyko-
nywali wszelkie  prace  budowlane.  Panie  gotowały 
posiłki dla pracujących, a cała parafia wspierała mo-

(cd. ze str. 1)

Odpust Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych
i 25-lecie kapłaństwa księdza Józefa Siemasza
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dlitewnie  to  szczytne dzieło. Ks.  Józef  organizował 
prace, szukał sponsorów, pożyczał ciężki sprzęt bu-
dowlany  i  sam  czynnie  brał  udział  we wszystkich 
pracach.
W tym dniu, na zaproszenie tutejszych księży i pa-

rafian WIELKI BUDOWNICZY, świętował w tym pięk-
nym sanktuarium swój JUBILEUSZ KAPŁAŃSKI.
Życzymy Tobie Księże Józefie, by Matka Boża Bo-

lesna, którą  tak bardzo umiłowałeś, prowadziła Cię 
kapłańską drogą do świętości.
Po błogosławieństwie były życzenia dla dostojnego 

jubilata od:
parafian – bardzo wdzięcznych i wzruszonych,
grupy modlitewnej LA PIETA, którą założył ks. Józef,
nauczycieli, wychowawców i katechetów,
słuchaczy Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku,
ministrantów,
Zarządu Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej,
członków  Komitetu  Polsko-Czeskich  Dni  Kultury 
Chrześcijańskiej,
przyjaciół i przybyłych gości.
Wszyscy dziękowali za wielkie, otwarte i miłujące 

serce, za wewnętrzną siłę, mądrość, wiarę i nadzieję, 
że z Bożym błogosławieństwem i Maryją można zre-
alizować wielkie plany. Bo pracując dla drugich, daje-
my większy wymiar naszemu człowieczeństwu i rzeź-
bimy swoją duszę. Dziękowano za poświęcony czas, 
za odwagę, spokój, pracowitość i pokorę.
Bardzo wzruszony ks. Józef dziękował za zapro-

szenie, modlitwę, za zorganizowanie całej uroczysto-
ści, za piękne życzenia i prezenty.
Po zakończeniu Mszy św. na placu, przy pięknej 

pogodzie  rozpoczęła  się  druga  część  uroczystości 
zwana „NIESPODZIANKĄ”. Były śpiewy KGW z Boż-
kowa, poczęstunek dla wszystkich przybyłych (kieł-
baski  z  rożna,  smaczna  zupa,  przepyszne  ciasta 
i różne napoje) i tańce przy muzyce.
Bardzo ciekawą, wzruszającą i prawdziwą niespo-

dzianką był program w formie wywiadu z ks. Józefem 
i przyjaciółmi przygotowany przez Magdalenę Lichwę. 
Jubilat opowiadał o swoim powołaniu, o pracy w słu-
pieckiej parafii, o ludziach pracujących przy odbudowie 
„kościółka”  i  spełnionych marzeniach. Ksiądz  pro-
boszcz Krzysztof Iwaniszyn pytany był o dalsze plany 
na Górze Wszystkich Świętych. Edward Buka, jeden 
z najstarszych budowniczych „kościółka”, opowiadał 
o problemach, trudnościach w trakcie prac budowla-
nych.  Jarosław Lichwa wspominał  o  pomysłach na 
odbudowę, a Julian Golak o pomocy w załatwianiu 
spraw w urzędach różnego szczebla. Ks. Aleksander 
opowiadał o przyjaźni i marzeniach ks. Józefa.
Po zakończeniu bardzo ciekawych wywiadów był 

tort dla jubilata, tańce i dzielenie się własnymi wspo-
mnieniami.  Każdy  obecny  na  uroczystości  chciał 
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nych czasach, namioty dla uczestników, przyjeżdżał 
mimo wielu zajęć kilka razy dziennie, mimo zmęczenia 
z uśmiechem na  twarzy. Najbardziej  lubił spotkania 
podsumowujące dzień na wesoło, ale był też czas na 
wspólną modlitwę i Eucharystię.
Gdy myślę kim dla nas był ks. Józef – to przepeł-

niają nas wspomnienia, wzruszenia, wdzięczność za 
pracę pośród nas i za to wielkie dzieło, olśniewa nie-
omylność i odwaga w podejmowaniu decyzji i znane 
nam słowa: „Gdy wam się coś nie uda za pierwszym 
razem, próbujcie do skutku. Gdy są problemy, to za-
miast biadolić, zakaszcie rękawy i weźcie się do ro-
boty”.
Księże Józefie – z głębokim pokłonem wyrażamy 

wdzięczność za wspaniałą postawę kapłańską, umie-
jętności organizacyjne i niesamowitą osobowość.
Szczęść Boże!

z ks. Jubilatem zamienić choć kilka słów. Współorga-
nizatorki corocznych kolonii dla dzieci wspominały, że 
ksiądz zapewniał wspaniałe wyżywienie w tak  trud-
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ii Letni Festyn Parafialny u Mikołaja 
W sobotę  8 września  2018  r. w Parku Miejskim 

w Świebodzicach miał miejsce II Letni Festyn Para-
fialny u Mikołaja organizowany przez naszą wspólno-
tę parafialną. Podczas festynu nie zabrakło licznych 
atrakcji, występów artystycznych oraz loterii fantowej. 
Cały  dochód  zebrany  z  tego wydarzenia  zostanie 
przeznaczony na potrzeby remontowe naszej świąty-
ni.  Szczególne  podziękowania  kierujemy  do  osób 
i instytucji którzy przyczynili się do zorganizowania tej 
uroczystości. Na pierwszym miejscu składamy Bóg 
zapłać Burmistrzowi miasta Świebodzice Panu Bog-
danowi Kożuchowiczowi, dyrektor działu promocji Pani 
Ilonie Szczygielskiej, dyrektor MDK Pani Agnieszce 
Gielacie. dziękujemy także Panu Krystianowi Nogaj-
czyk,  kierownictwu OSiR-u,  kierownictwu  związku 
lotnictwa w Świebodzicach.  Bóg  zapłać  składamy 
naszym  sponsorom:  Firmie Promont,  Intermarche 
w Świebodzicach, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Pani  Elżbiecie Krzan,  firmie Termet,  oraz  osobom 

indywidualnym: Pani Teresie Małeckiej oraz Bogda-
nowi  Krzysztofowiczowi. Wszystkim  za wszystko 
DZIĘKUJEMY.  zwłaszcza  osobom  przynoszącym 
ciasta i fanty. Tym którzy sprzedawali przy stoiskach 
oraz lepili pierogi na plebani. Za wszelkie dobro niech 
WAM WSZYSTKIM BÓG WYNAGRODZI.
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Pielgrzymka do kalisza
W dniu 12 września br. odbyliśmy 

pielgrzymkę do Narodowego Sank-
tuarium św. Józefa w Kaliszu. Or-
ganizatorem  tego  wyjazdu  było 
Koło Radia Maryja w Świebodzi-
cach. Uczestnikami pielgrzymki byli 
ks.  dziekan  Józef  Siemasz,  bur-
mistrz Pan Bogdan Kożuchowicz 
z małżonką,  radny Pan Zdzisław 
Pantal oraz wierni z kościołów św. 
Piotra  i  Pawła,  św. Mikołaja,  św. 
Alberta, Maryi  Królowej  Polski  – 
razem 48 osób. Jak wiemy, Kalisz 
(Kaliniec) jest najstarszym miastem 
w Polsce, kiedyś był pod zaborem 
rosyjskim. W Sanktuarium przywitał 
nas kustosz, który opowiedział nam 
dzieje  tego  kościoła,  a  jednocze-
śnie objaśnił nam całą historię po-
wstania tego Sanktuarium. Wiąże 
się z tym muzeum okrutna historia, 
która poświęcone jest polskim księ-
żom, byłym więźniom obozu kon-
centracyjnego w Dachau. Księża, 
którzy tam przebywali, byli  trakto-
wani  przez  nazistów w bestialski 
sposób. Codziennie się gromadzili 
i modlili do św. Józefa „błagając go 
o wydostanie  się  z  tego  piekła”. 
W obozie  tym było 1000 polskich 
księży.  Po wojnie,  księża,  którzy 

przeżyli obóz, przy-
jeżdżal i   do  tego 
Sanktuarium  raz 
w roku tj. 29 kwietnia 
na   dz iękczynną 
mszę  świętą,  dzię-
kując  św.  Józefowi 
za uratowanie życia. 
My  pielgrzymi  rów-
nież przed obrazem 
św.  Józefa  dzięko-
waliśmy za otrzyma-
ne  łaski  i  poprzez 
nowennę wyprasza-
liśmy  łaskę zdrowia 
i  błogosławieństwo 
dla  nas,  naszych 
rodzin  i  parafian. 
O   g od z .   1 2 . 0 0 
uczestniczyliśmy we 
mszy  św.  koncele-
browanej m.in. przez 
Naszego  księdza 
dziekana  Józefa 
Siemasza.  Zwiedziliśmy  również 
Katedrę Kaliską. Kustosz –  prze-
wodnik opowiedział nam całą histo-
rię tego kościoła, która jest bardzo 
bogata w różne wydarzenia. Z opo-
wieści tej dowiedzieliśmy się m.in., 
że w tym kościele modlił się ksiądz 

Augustyn Kordecki przeor klaszto-
ru paulinów na Jasnej Górze oraz, 
że  ślub  brali: Maria Konopnicka, 
Adam Asnyk  i  inni.  Po mszy  św. 
pojechaliśmy do Wyższego Semi-
narium Duchownego, gdzie mieli-
śmy bardzo uroczysty obiad. Ksiądz 
Eugeniusz dyrektor administracyj-
ny  tego  seminarium  opowiedział 
nam dzieje tej uczelni oraz oprowa-
dził nas po pomieszczeniach, które 
zajmował Ojciec św. Jan Paweł II 
będąc  z  pielgrzymką w  Kaliszu 
w 1997 roku. W holu wiszą portrety 
św. Jana Pawła II w ilości 40 szt., 
namalowane przez pewną kobietę. 
Początkowo oddała je do Semina-
rium na przechowanie, a po pew-
nym czasie przekazała  je na wła-
sność Seminarium. Jest to piękna 
galeria, w której odczuwa się obec-
ność św. Jana Pawła II. W kaplicy 
seminaryjnej odmówiliśmy koronkę 
do Miłosierdzia Bożego i po wyko-
naniu  kilku  pamiątkowych  zdjęć 
ruszyliśmy  do  domu  umocnieni 
i ubogaceni wspaniałymi przeżycia-
mi. A.C.
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Jadwiga urodziła się między 1174 a 1180 rokiem 
w Bawarii. Miała czterech braci i trzy siostry. Otrzyma-
ła staranne wychowanie najpierw w rodzinnym domu, 
potem zaś w klasztorze benedyktynek n/Menem. Do 
programu ówczesnych  szkół  klasztornych  należała 
nauka łaciny, pisma świętego, dzieł Ojców Kościoła 
i żywotów świętych, oraz haftu i malowania, muzyki 
i pielęgnowania chorych. W roku 1190 została wysła-
na do Wrocławia na dwór księcia Bolesława Wysokie-
go, gdyż została upatrzona na żonę jego syna, Hen-
ryka Brodatego. Data  i miejsce  ślubu  nie  są  bliżej 
znane, nie jest to wykluczone, że było to we Wrocławiu 
lub  Legnicy. Henryk  i  Jadwiga  stanowili  wzorowe 
małżeństwo. Mieli siedmioro dzieci: Bolesława, Kon-
rada, Henryka, Agnieszkę, Gertrudę, Zofię, Władysła-
wa. Do dojrzałego wieku dożyli tylko córka Gertruda 
i syn Henryk. Przez ostatnie 28 lat pożycia małżeń-
skiego związani byli ślubem czystości zawartym przed 
biskupem wrocławskim Wawrzyńcem,  na  pamiątkę 
tego wydarzenia Henryk zaczął nosić tonsurę mniszą 
i zapuścił brodę, której nie zgolił, aż do śmierci. Na 
dworze panowały powszechnie zwyczaje i język polski, 
którego bardzo szybko się nauczyła i używała. Dwór 
słynął z karności i dobrych obyczajów. Jadwiga ma-

cierzyńską troską otaczała służbę dworu. Wiele ko-
ściołów wyposażyła w szaty liturgiczne haftowane jej 
ręka i jej dwórek. Księżna bardzo troszczyła się o to, 
by urzędnicy nie uciskali poddanych kmieci. Obniżała 
im czynsze, przewodniczyła sądom, darowała grzyw-
ny,  a w  razie  klęsk  nakazywała  rozdawać  ziarno, 
mięso, sól itp. Osobiście odwiedzała chorych i wspie-
rała hojnie ubogich, popierała szkołę katedralną we 
Wrocławiu,  łagodziła  dolę więźniów,  posyłając  im 
żywność, świece i odzież. W swoim życiu mocno do-
świadczyła tajemnicy krzyża. Przeżyła śmierć męża 
i prawie wszystkich dzieci. Jej ukochany syn Henryk 
pobożny zginął w walce z Tatarami pod Legnicą, na-
rzeczony  jej  córki Gertrudy  stał  się mordercą  króla 
niemieckiego Filipa, w następstwie czego zamek ro-
dzinny zrównano z ziemią, a Ottona utopiono w Du-
naju.  Siostra  Jadwigi  królowa węgierska  została 
skrytobójczo zamordowana; a druga siostra, królowa 
francuska ściągnęła na rodzinę hańbę małżeństwem, 
którego nie uznał papież. Była kobietą z silnym cha-
rakterem. Kiedy mąż Jadwigi, książę Henryk, w 1229 r. 
dostał się do niewoli; aby zapobiec bratobójczej walce, 
Jadwiga pieszo i boso poszła do Czerska, rzuciła się 
do nóg Konradowi Mazowieckiemu i wyżebrała uwol-

Święci miesiąca

BOSa kSiĘżna – ŚWiĘTa JadWiGa ŚLąSka

Niedziela, 7 października
W pierwszej chwili może się wydawać, że Bóg stworzył Adama, a dopiero potem uświadomił sobie, że 

czegoś tu brakuje. Zdał sobie sprawę, że stworzony przez Niego mężczyzna potrzebuje partnerki, po-
stanowił więc wyjąć jedno z jego żeber i uformować z niego drugą podobną do niego istotę. Oczywiście 
wiemy dobrze, że Bóg nie popełnił błędu. Stworzył pierwszych rodziców, dokładnie tak, jak zamierzył. 
Natomiast słowa: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”, wyrażają odwieczną prawdę o tym, że 
jesteśmy stworzeni do tego, aby być razem. Jesteśmy stworzeni dla wspólnoty. Ta fundamentalna, od-
wieczna prawda wyjaśnia, dlaczego mężczyźni i ko-biety zawierają związki małżeńskie. A także dlacze-
go mamy osiedla,  parafie,  hale  sportowe  i  restauracje. Potrzebujemy  siebie  nawzajem! Bóg wpisał 
w serce każdego z nas pragnienie dawania siebie innym, a także pragnienie przyjmowania innych, aby 
nasze życie było w pełni ludzkie. Dlatego też rozpad małżeństwa jest sprawą tak bardzo bolesną. Odda-
liśmy sobie nawzajem tak wiele i do tego w tak intymny sposób – że czujemy się zdradzeni, odrzuceni 
i osamotnieni. Głęboko w sercu rozumiemy, że nie jest dobrze być człowiekowi samemu, i dlatego cier-
pimy. Jeśli  twoje małżeństwo  jest szczęśliwe, wychwalajcie Boga! Starajcie się podtrzymywać waszą 
miłość i troszczyć się o siebie nawzajem. Jeśli twoje małżeństwo przeżywa kryzys, nie poddawaj się! 
Pozwól innym ludziom sobie pomóc – na przykład zaprzyjaźnionemu małżeństwu, mądremu księdzu czy 
profesjonalnemu doradcy. Ani ty, ani twój współmałżonek nie musicie przechodzić przez to sami. Jeśli 
jesteś rozwiedziony, nie zamykaj się w sobie. Twoja historia jeszcze się nie zakończyła. Bóg cię nie od-
rzucił. Jest wielu  ludzi gotowych ci pomóc –  ludzi, dzięki którym poczujesz znowu miłość  i obecność 
Jezusa. Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas był sam. Nie tylko kroczy wraz z tobą, ale także posyła do 
ciebie innych ludzi, z którymi możesz iść razem. Tak bardzo cię kocha! „Jezu, dziękuję Ci za moją rodzi-
nę i przyjaciół. Powierzam ci dziś wszystkich ludzi samotnych. Daj im odczuć Twoją obecność”.
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nienie męża. Za przywłaszczenie sobie dóbr kościel-
nych książę Henryk został obłożony klątwą. Jadwiga 
bez szemrania znosiła te wszystkie dopusty boże. Po 
śmierci męża Henryka,  Jadwiga  przekazała  rządy 
swojej  synowej Annie,  żonie Henryka Pobożnego, 
a sama zamknęła się w ufundowanym przez siebie 
klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy. Przez 40  lat 
życia  spożywała  pokarm  tylko  dwa  razy  dziennie, 
nosiła włosiennicę, pościła  i  pokutowała, a do  tego 
wszystkiego chodziła boso, na ręce swej córki Ger-
trudy, ksieni w Trzebnicy, złożyła śluby zakonne i sta-
ła się jej posłuszna. Zasłynęła z czynów pobożności 
i czynów miłosierdzia. Charakter Jadwigi objawił się 
też wtedy, gdy na polecenie spowiednika, aby zaczę-
ła nosić buty– wykonała je – nosząc buty przypięte do 
paska. Wyczerpana surowym życiem mniszki, zmarła 
14 października 1243 r. mając ponad 60 lat. Zaraz po 
jej śmierci do jej grobu w Trzebnicy zaczęły napływać 
liczne pielgrzymki, kanonizowana przez Klemensa IV 
w kościele dominikanów w Viterbo 26 marca 1267r. 

Na prośbę Jana III Sobieskiego papież, błogosławio-
ny  Innocenty XI  rozciągnął kult św. Jadwigi na cały 
Kościół (w 1680 r.) W ikonografii św. Jadwiga przed-
stawiana jest jako młoda mężatka w długiej sukni lub 
książęcym płaszczu z diademem na głowie, czasami 
w habicie cysterskim. Jej atrybutami są but w ręce, 
krzyż,  księga,  figura Matki Bożej, makieta  kościoła 
w dłoniach,  różaniec.  Jej postać została dziś nieco 
przesłonięta przez imienniczkę – św. Jadwigę Królową. 
Tymczasem księżna śląska Jadwiga przez całe wieki 
była  jedną z najpopularniejszych świętych nie  tylko 
w Polsce i w Niemczech, ale w całej Europie. W Jej 
ukochanej Trzebnicy w  dawnym  kościele  opackim 
budzi podziw największy w Europie sarkofag wysta-
wiony kobiecie. Stała się patronką wyboru pierwszego 
w dziejach Polaka na stolicę św. Piotra. Po Polaku 
przyszedł Niemiec z Bawarii. Jego święta rodaczka 
pewnie się uśmiechnęła. Do czasów Jana Pawła  II 
była jedyną kanonizowaną kobietą żyjącą na ziemiach 
polskich. Już za życia mnich Caesarius pisał o niej: 
„Kobieta pod każdym względem czcigodna”.

Święty Michale archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niego-
dziwości 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…
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Ksiądz Dolindo przyciąga uwa-
gę, bo  to święty na miarę dzi-
siejszych  czasów,  niezmiernie 
uczący pokory zarówno w sfe-
rze  duchowej  jaki  dzisiejszym 
świecie.  Tytuł  książki,  którą 
polecam to: „W twej duszy jest 
niebo, Konferencje  i  świadec-
twa”. Przeczytajcie drodzy Pań-
stwo  świadectwo  duchowej 
córki ks. R. Dolindo i jego wyjąt-
kowe katechezy. Niezwykłe świadectwo Enziny Ce-
rvo,  najbliższej  duchowej  córki,  do  niedawna było 
zamknięte w archiwach rodzinnych i w aktach postu-
latora procesu beatyfikacyjnego. Tymczasem historia 
ks. Dolido wywołuje kolejne pytania. Jak widzieli go 
najbliżsi? Jak się modlił? Jakie cuda wypraszał za 
życia  i  po  śmierci? Odpowiedź  na  nie  zawiera  ta 
bezcenna relacja świadka życia i śmierci autora po-
tężnej modlitwy: „Jezu, Ty się tym zajmij!”. Księdza, 
który w kościołach Neapolu wytrwale głosił kazania 
do ośmiu dziennie – co mówił podczas nich? Książ-
ka  zawiera  cykl  jego nieopublikowanych w Polsce 
katechez o potędze Bożej miłości.
Kolejna książka warta uwagi to: 
„Przygotowanie do śmierci”, św. 
A.M.  Liguori.  Będąc  znanym 
adwokatem,  po  przegranym 
procesie  sądowym wstąpił  do 
seminarium i w 1726 roku przy-
jął święcenia kapłańskie. W Ne-
apolu  pracował  wśród  ludzi 
ubogich  i prostych, do których 
inni kapłani nie docierali. Takich 
ludzi  spotkał  również  w wio-
skach koło Neapolu. z myślą o nich założył Zgroma-
dzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), 
któremu powierzył misje głoszenia Ewangelii najbar-
dziej opuszczonym. W dzisiejszych czasach śmierci 
jest tematem tabu. Tymczasem, o czym przypomina 
nam św. Alfons, jest ona nie tylko wydarzeniem nie-
uniknionym,  ale  także  ostatnim  aktem  ziemskiej 
egzystencji  i  brama do  życia wiecznego. Stanowi 
ostateczny, nieodwołalny już wybór, który decyduje 
o naszej wieczności. Dlatego właśnie tak ważne jest 
szczególne, osobiste przygotowanie się do niej. Św. 
Alfons, kierowany duszpasterskim pragnieniem do-
pomożenia bliźnim w osiągnięciu zbawienia, z pasją 
przekonuje, że człowiek nawet w ostatniej chwili może 
się jeszcze nawrócić, choć nie jest to łatwe i wymaga 
spełnienia określonych warunków – stąd zachęta do 
wytrwałej modlitwy. Dotyczy to wszystkich ludzi nie-
zależnie od epoki.

Elwira Kirklo-Rusek

kSiążki WarTe PrzeczyTaniaPSTrąG PieczOny z kaSzą 
i PieczarkaMi
Składniki (4-6 porcji):
2 duże świeże pstrągi
20 dkg pieczarek pokrojonych w plasterki
1,5 szklanki kaszy jaglanej
1 duża, czerwona cebula pokrojona w półplasterki
15 pomidorków koktajlowych
2 łyżki posiekanej pietruszki
3 łyżki masła klarowanego, 7 łyżek oleju
sok z cytryny, sól i pieprz i suszona szałwia 
do smaku

Przygotowanie:
Wypatroszone, umyte i osuszone pstrągi natrzeć solą, 
pieprzem  i  odstawić na 1 godz. do  lodówki. Kaszę 
ugotować do miękkości w 2  szklankach osolonego 
wrzątku, a następnie odsączyć na sicie. Na 2 łyżkach 
masła i 2 łyżkach oleju zarumienić pieczarki i cebulę. 
Wymieszać z kaszą, pomidorkami przekrojonymi na 
polówki  i  natką  pietruszki. Doprawić  szałwią,  solą 
i pieprzem. Dno żaroodpornego naczynia wysmaro-
wać  pozostałym masłem  i  ułożyć  pstrągi. Częścią 
kaszy nafaszerować ryby, resztę ułożyć wokół. Całość 
polać olejem i piec 35 min. w temp. 190 stopni.

Smacznego!

Michałowa poleca



„Głos św. Mikołaja”, nr 10(24), październik 2018 13

Niedziela, 14 października
Dziś w Rzymie, oprócz kanonizacji Pawła VI, o którym piszemy w Magazynie, papież Franciszek do-

kona również kanonizacji Oskara Amulfo Romero z Salwadoru.
Mianowany w 1977 roku arcybiskupem San Salwadoru, Romero pełnił swoją posługę w czasach in-

tensywnych zawirowań politycznych i prześladowań religijnych. Poprzez swoje homilie, kazania radiowe 
i artykuły w prasie Romero stał się dla swego narodu głosem sumienia. Odwołując się nieustannie do 
przesłania Ewangelii, piętnował przemoc i korupcję wyniszczające jego kraj.
Romero nie dał się zastraszyć niezliczonym groźbom utraty życia. W jednej z homilii mówił: „Możecie 

powiedzieć ludowi, że jeśli uda im się mnie zabić, przebaczam tym, którzy to uczynią, i błogosławię ich. 
Mam nadzieję, że w końcu zrozumieją, iż tracą czas. Biskup umrze, ale Kościół Boży, który jest ludem 
Bożym, nie zginie nigdy”. 24 marca 1980 roku, kiedy odprawiał Mszę świętą, uzbrojony człowiek stanął 
w drzwiach kaplicy i oddał strzał. Stojący przy ołtarzu Oskar Romero został trafiony w serce i zmarł na 
miejscu.
W liście zapowiadającym kanonizację arcybiskupa Romero papież Franciszek pisał: „W tym pięknym 

kraju Ameryki Środkowej, oblanym przez Ocean Spokojny, Pan dał swemu Kościołowi gorliwego biskupa, 
który kochając Boga i służąc swym braciom i siostrom, stał się obrazem Chrystusa, Dobrego Pasterza. 
W czasach trudnej koegzystencji arcybiskup Romero potrafił prowadzić, bronić i ochraniać swoją owczar-
nię (...) A w chwili śmierci, celebrując Najświętszą Ofiarę miłości i pojednania, otrzymał łaskę pełnego 
złączenia z Tym, który oddał życie za owce”.
Oskar Romero żył słowami dzisiejszych czytań. Przedłożył mądrość Bożą ponad bogactwa i przywile-

je tego świata. Głosił słowo Boże w taki sposób, że przeszywało ono ludzkie serca. Poświęcił wszystko 
ubogim Salwadoru. Oby jego świadectwo pomogło nam odpowiedzieć na krzyk ubogich i pogardzanych. 
„Św. Oskarze Romero, módl się za nami”.

 Zapraszamy na uroczystą inaugurację drugiej 
edycji Społecznej Akademii Liderów, 

która odbędzie się 6 października o godz. 
9.00 w Głuszycy. 

 
odaj podtytuł

Federacja Organizacji Katolickich zaprasza wszyst-
kich chętnych do udziału w cyklu szkoleniowym SPO-
ŁECZNEJ AKADEMII  LIDERÓW! Udział w  projekcie 
jest bezpłatny!
Wszystkich  chętnych,  którzy  chcą podnieść  swoje 

kompetencje z zakresu zarządzania, współpracy z me-
diami,  kreowania wizerunku,  pozyskiwania  środków 
zapraszamy do Głuszycy na inaugurację, która odbę-
dzie się w dniu 6 października.
Więcej informacji na www.fok-a.pl
W tej edycji zajęcia będą się odbywały również w Wał-

brzychu, Świdnicy, Nowej Rudzie i Pieszycach. Zapra-
szamy do zapisów pod adresem federacja@fok-a.pl.
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Niedziela, 21 października
Agata, matka szóstki dzieci, przyjechała z rodziną w odwiedziny do krewnych. W kolejnym dniu poby-

tu postanowiono podzielić się na dwie grupy jedna miała pojechać na wycieczkę, a druga zostać w domu 
i odpocząć w ogrodzie. „Wolisz zostać czy jechać?” zapytał Agatę mąż. „A jak myślisz, gdzie będę bardziej 
potrzebna?” odpowiedziała bez namysłu Agata, nie zdając sobie nawet pewnie sprawy, że w tej banalnej, 
codziennej sytuacji stała się obrazem Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć.
Jezus wypowiedział słowa o służbie, gdy Apostołowie Jakub i Jan, ku oburzeniu pozostałych, próbo-

wali na boku załatwić sobie u Jezusa najbardziej zaszczytne miejsca w Jego królestwie. Zanim jednak 
uznamy ich zachowanie za wyjątkowo naganne, zauważmy, że wypowiedzieli oni szczerze to, co było 
prawdopodobnie w sercach wszystkich Apostołów, spierających się” o to, który z nich jest największy. 
A także w sercach nas wszystkich, którzy często zabiegamy o pierwsze miejsca, choćby w kolejce do 
gabinetu lekarza czy przy drzwiach autobusu, nie zastanawiając się ani przez chwilę, czy może w danej 
sytuacji nie należałyby się one bardziej komuś innemu.
Słowa o służbie nie są popularnym przesłaniem w czasach, które sprzyjają raczej twardemu egzekwo-

waniu własnych praw i bezwzględnej „walce o swoje”. „Nie tak będzie między wami” mówi jednak Jezus. 
Uczy, że wielki jest ten, kto potrafi dostrzec potrzeby drugiego, dać coś z siebie, wziąć na siebie coś, co 
musi być zrobione, a czego inni zrobić nie chcą. A ta „wielkość” nie jest teorią, ale przekłada się na pokój 
serca i cały szereg innych owoców Ducha Świętego, niedostępnych tym, którzy żyją wyłącznie dla siebie.
Prośmy dziś o dar mądrej służby, która nie jest słabością, uciemiężeniem ani niechętnym uleganiem 

presji innych, ale naśladowaniem Jezusa. Oby On prowadził nas do prawdziwej wielkości. „Panie, chcę 
Cię naśladować. Naucz mnie mądrze i z miłością służyć innym”.

Dziękczynienie za tegoroczne plony odbyło się w naszym mieście w parafii pw. Matki Boskiej Królowej 
Polski na Cierniach. Ks. proboszcz Witold Wojwódka wraz ze Starostami Dożynek (rolnikami), przy współ-
pracy Urzędu Miasta Świebodzice,  przygotowali  na  boisku  sportowym miejsce na Mszę  św.  polową. 
Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Józef Siemasz, koncelebrowali: ks. proboszcz kan. Witold  Wojewódka 
i ks. prałat Augustyn Nazimek.
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MiĘdzy GrzecheM a ŚWiĘTOŚcią
W każdą niedzielę na Mszy świętej słyszymy we-

zwanie:  „W  górę  serca”,  na  które  odpowiadamy: 
„Wznosimy je do Pana”. Ponieważ wypowiadamy te 
słowa tak często, czynimy to niemal bezwiednie. Jeśli 
jednak zastanowimy się nad nimi, ujawni się zawarta 
w nich obietnica: wznoszenie serc przybliża nas do 
Pana. Nie jest to więc tylko piękny zwrot, ale praktyka, 
która autentycznie wprowadza nas w obecność Boga. 
W jaki sposób mamy wznosić w górę nasze serca? 
Choć  na  to  pytanie można  odpowiedzieć  na wiele 
różnych sposobów, spróbujemy poszukać wskazówek, 
przyglądając się panoramie dziejów. Skupimy się na 
tym, jak można doświadczyć obecności Boga, rozwa-
żając na modlitwie centralne prawdy Bożego planu 
zbawienia.

ParadOkS naSzeGO życia
Panorama dziejów jest pomocna, ponieważ kieruje 

naszą uwagę na cztery kluczowe interwencje – wyda-
rzenia, które najpełniej odsłaniają pragnienie Boga, 
aby objawić nam swoją miłość. Jedną z najważniej-
szych  prawd,  jakie  unaocznia  nam panorama,  jest 
różnica pomiędzy Bogiem a nami. Każda z czterech 
interwencji ukazuje nieskończoną miłość Boga. Uświa-
damia nam, że Bóg niczego bardziej nie pragnie niż 
tego, by wprowadzić nas do nieba. Z kolei my, ludzie, 
w perspektywie  dziejów  zbawienia  jawimy  się  jako 
skończone, stworzone istoty, zdolne do wielkiej miło-
ści, a zarazem podatne na pokusy i skłonne do grze-
chu. Ta dwoista wizja odsłania paradoks, który każdy 
z nas może odkryć we własnym życiu z jednej strony 
pragniemy doświadczyć miłości Boga, z drugiej jednak 
wiemy, jaką władzę ma nad nami grzech. To napięcie 
pomiędzy tym, czego pragniemy, a tym, co czynimy, 
jest obecne w życiu każdego z nas. Rozważając czte-
ry kluczowe Boże interwencje, przekonujemy się, że 
Bóg nie pozostawia nas samych w zmaganiach po-
między grzechem a świętością. Umacnia nas, wyle-
wając na nas łaski Ducha Świętego oraz dając nam 
obietnicę niebieskiej ojczyzny.

JezUS, naSz Wzór
Panorama ukazuje nam, że nasza nadzieja na od-

rzucenie grzechu i przemianę życia płynie ze zmar-
twychwstania  Jezusa  i  że  Jezus  jest  najlepszym 
wzorem tego, jak możemy doświadczyć takiej prze-
miany. Jezus był w nieustannym kontakcie ze swoim 
Ojcem w niebie. Miał stale w pamięci zbawczy plan, 
który kształtował Jego myślenie i postępowanie. Po-

wtarzał wielokrotnie,  że  czyni  jedynie  to,  co Ojciec 
nakazuje Mu czynić. Jednak stały kontakt z niebem 
nie przeszkadzał Jezusowi być także w realnym kon-
takcie  z  otaczającym Go światem. Dostrzegał  jego 
piękno i wszelkie sposoby, na jakie stworzenie objawia 
miłość Jego Ojca. Był świadom, że ten świat ma być 
dla Niego tylko tymczasowym domem, choć tak wielu 
uważało go za jedyną rzeczywistość godną zachodu. 
Dostrzegał zgubny wpływ grzechu i jego skutki w lu-
dziach, z którymi się stykał. Jednak ani wrogość ze 
strony zwierzchników Izraela, ani słaba wiara uczniów 
czy tak uciążliwa nieraz natarczywość przychodzących 
do Niego  ludzi – nie pozbawiały Go wewnętrznego 
pokoju. We wszystkich tych sytuacjach był zjednoczo-
ny z Ojcem. Z pewnością Jezus doceniał wygodę czy 
smaczne jedzenie, ale potrafił także pościć albo spę-
dzać  na modlitwie  całe  noce. Podobny  do  nas we 
wszystkim oprócz grzechu, odczuwał potrzebę przy-
jaźni, ale był gotów narazić się bliskim, gdy wymaga-
ła tego wierność misji zleconej Mu przez Ojca. Trwa-
jąc stale w bliskości z Nim, nieustannie doświadczał 
mocy Ducha Świętego. Nosząc w pamięci panoramę 
dziejów zbawienia, uczymy się wznosić oczy ku niebu, 
tak jak czynił to Jezus. Uczymy się od Niego całkowi-
tego zaufania Ojcu i niezachwianej pewności, że On 
jest przy nas. Mówiąc krótko, stajemy się coraz bar-
dziej podobni do Jezusa, oczekując na Jego powtórne 
przyjście, kiedy to zobaczymy Go twarzą w twarz.

naSz UdziaŁ W BOżyM PLanie
Wznosząc serca, aby być bliżej Pana, zaczynamy 

lepiej  rozumieć  Boży  plan względem  stworzenia, 
a dzięki temu budzi się w nas pragnienie włączenia 
się w realizację tego planu. Św. Paweł napisał niegdyś: 
„Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to (...) 
że za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, 
już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł 
i  zmartwychwstał”. Paweł uznał w Jezusie swojego 
Zbawiciela,  przyjął  Bożą wizję  rzeczywistości.  I  ta 
wizja sprawiła, że stał się Apostołem Narodów, dzieląc 
się Dobrą Nowiną  ze wszystkimi,  których  spotykał. 
Rozważanie panoramy dziejów zbawienia nie uczyni 
z  ciebie  apostoła  na miarę Pawła  poświęcającego 
każdą  chwilę  na głoszenie Ewangelii.  Z  pewnością 
jednak sprawi, że będziesz miał więcej miłości, dobro-
ci  i miłosierdzia  dla  ludzi,  z  którymi  żyjesz. A  to 
już   wystarczy,  żeby  przyczynić  się  do  przemiany 
świata.
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Niedziela, 28 października
Historia Bartymeusza ukazuje nam jasno, że jeśli naprawdę nam na czymś zależy, przezwyciężymy 

wszelkie przeszkody, aby to zdobyć. Bartymeusz przedarł się przez tłum, który próbował nie dopuścić 
go do Jezusa. Pragnął być uzdrowiony i nic nie było w stanie go powstrzymać. Podobnie „tłumy” tego 
świata często próbują nie dopuścić nas do Jezusa i powstrzymać przed przyjęciem Jego uzdrawiające-
go dotyku. Każą nam zadowolić się tym, kim jesteśmy. „Jezus ci nie pomoże – mówią – musisz po prostu 
zaakceptować to, co jest”. Problem polega na tym, że to, co ma do zaoferowania świat, nie jest w stanie 
dać nam pokoju ani spełnienia. Wciąż miotamy się w poszukiwaniu kolejnej rzeczy, która ma zapewnić 
nam szczęście. Zbyt często nasze pragnienie pokoju i miłości Boga trwa tylko ulotną chwilę, po czym 
znów zostaje zagłuszone przez „krzyki tłumu”. Codziennie każdy z nas musi zmagać się z podobnymi 
przeciwnościami, jakim stawił czoło Bartymeusz. Siedział on przy drodze i żebrał, jak czynił to każdego 
dnia. Z pewnością przywykł do tego; kiedy jednak usłyszał, że zbliża się Jezus, zaczął wołać: „Jezusie, 
synu Dawida, ulituj się nade mną! (Mkl0,47). Przechodzący tłum uciszał go – chciał, by pozostał na swo-
im miejscu i zaakceptował swoją ślepotę: „Jezus nie może ci pomóc; nie zasługujesz na Jego uwagę”. 
Jednak Bartymeusz w swojej determinacji nie chciał słuchać tłumu. Dzięki temu Jezus go usłyszał, a on 
zrzucił siebie płaszcz przyzwyczajeń i nędznej stabilizacji i pobiegł do Jezusa, który przyodział go Bożą 
miłością. Idź za przykładem Bartymeusza. Tłumy tego świata żądają całego twego czasu, ale ty nie mu-
sisz im ulegać. Dziś i każdego dnia odrzucaj płaszcz złudnego komfortu i biegnij na spotkanie Jezusa. 
Pozwól Mu przyodziać cię w płaszcz łaski i uzdrowienia. Pamiętaj także, że chociaż tłumy tego świata 
próbują nie dopuścić cię do Jezusa, ma On także uczniów, którzy idą za Nim. Mogą ci oni pomóc wzra-
stać w wierze. Znajdź sobie grupę  ludzi, którzy spotykają się na wspólnej modlitwie  i czytaniu Biblii. 
Poszukaj tych, którzy służą ubogim. Otocz się ludźmi, którzy podzielają twoje pragnienie zbliżenia się do 
Jezusa i wraz z nimi idź „za Nim drogą”
„Panie, otwórz mi oczy, abym rozpoznał wokół siebie Twoich uczniów”.

ŚWiĘci aPOSTOŁOWie SzyMOn 
i JUda TadeUSz – 28 Października

Ewangelie  wymieniają  św. 
Szymona  w  ścisłym  gronie 
uczniów Pana Jezusa. Jest on 
chyba  najmniej  znanym  spo-
śród nich. Ewangelie wspomi-
nają o nim tylko trzy razy. Ma-
teusz i Marek dają mu przydo-
mek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 
3, 18). Dlatego niektórzy Ojco-
wie Kościoła przypuszczali, że 
pochodził on z Kany Galilejskiej 
i był panem młodym, na które-
go weselu Chrystus Pan uczy-
nił pierwszy cud. Współczesna 
egzegeza dopatruje się jednak 
w  słowie Kananejczyk  raczej 
znaczenia „gorliwy”, gdyż tak je 
również można tłumaczyć. Łu-
kasz wprost  daje Szymonowi 
przydomek Zelotes, czyli gorli-
wy (Łk 6, 15). Specjalne pod-
kreślenie w gronie Apostołów, 
że Szymon był  gorliwy, może 

oznaczać, że  faktycznie wyróż-
niał  się  wśród  nich  prawością 
i  surowością w  zachowywaniu 
prawa mojżeszowego i zwycza-
jów  narodu.  Szymon Kananej-
czyk jest we wszystkich czterech 
katalogach Apostołów wymienia-
ny zawsze obok św. Jakuba i św. 
Judy Tadeusza, „braci” (stryjecz-
nych albo ciotecznych) Chrystu-
sa, czyli Jego kuzynów (Mt 10, 4; 
Mk 3, 18; Łk 6, 15; Dz 1, 13). Czy 
był nim także i Szymon? Według 
Ewangelii św. Mateusza wydaje 
się to być pewnym (Mt 13, 55). 
Także i w tradycji chrześcijańskiej 
mamy nikłe wiadomości o Szy-
monie. Miał być bratem Aposto-
łów:  Jakuba Młodszego  i  Judy 
Tadeusza. Będąc krewnym Pana 
Jezusa, miał według innych za-
siąść na stolicy jerozolimskiej po 
Jakubie  Starszym  i  Jakubie 
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Młodszym jako trzeci biskup i tam ponieść śmierć za 
cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat. Są jed-
nak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostoł nie 
był  krewnym Jezusa  i  jest  osobą  zupełnie  inną od 
Szymona, biskupa Jerozolimy,  który poniósł  śmierć 
męczeńską za panowania cesarza Trajana. Powołują 
się oni na to, że tradycja łączy go ze św. Judą Tade-
uszem tylko dlatego, jakoby miał z nim głosić Ewan-
gelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet 
w Egipcie – i poza Palestyną razem z nim miał ponieść 
śmierć. Według  tej  tradycji  obchodzi  się  ich  święto 
tego samego dnia. Również ikonografia chrześcijań-
ska dość często przedstawia razem obu Apostołów.
O przecięciu Szymona piłą na pół, jak głosi legenda 

(a nawet – piłą drewnianą), dowiadujemy się z jego 
średniowiecznych żywotów. Ciało św. Szymona, we-
dług  świadectwa mnicha Epifaniusza  (w.  IX), miało 
znajdować się w Nicopolis (północna Bułgaria), w ko-
ściele wystawionym ku czci Apostoła. W kaplicy świę-
tych Szymona  i  Judy w  bazylice  św. Piotra,  która 
obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramen-
tu, mają znajdować się relikwie obu Apostołów. Część 
relikwii  ma  posiadać  również  katedra  w Tuluzie. 
Św. Szymon  jest patronem diecezji siedleckiej oraz 
farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy.
W  ikonografii  św. Szymon w  sztuce wschodniej 

przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztu-
ce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. 
Jego  atrybutami  są:  księga,  kotwica,  palma  i  piła 
(drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia.
O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przy-

domek Tadeusz, czyli „Odważny” (Mt 10, 3; Mk 3, 18). 
Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści  tak go nazywają. 
Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 
55), dlatego bywa nazywany również Judą Jakubo-
wym (Łk 6, 16; Dz 1, 13). Nie wiemy, dlaczego Ory-
genes, a za nim inni pisarze kościelni nazywają Judę 
Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to 
mieć  jakiś  związek  z  sercem  (hebrajski wyraz  leb 
znaczy tyle, co serce) albo wywodzić się od pewnego 
wzgórza w Galilei, które miało nazwę Lebba. Był jed-
nym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką 
była Maria Kleofasowa, o której wspominają  Ewangelie.
Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w ka-

talogu Apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do 
grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapy-
tał  Jezusa:  „Panie,  cóż się stało,  że nam się masz 
objawić, a nie światu?” Zasadne jest zatem przypusz-
czenie, że św. Juda, przystępując do grona Apostołów, 
kierował się na początku perspektywą zrobienia przy 
Chrystusie kariery.
Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testa-

mentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba (Jud 
1). Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem 
wykształconym. List ten napisał przed rokiem 67, gdyż 

zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa nawet 
św. Piotr. Po Zesłaniu Ducha Świętego  Juda głosił 
Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; 
niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze św. 
Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli 
śmierć męczeńską.  Inne mówią,  że Szymon został 
zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie 
w Libanie lub w Persji. Hegezyp, który żył w wieku II, 
pisał, że Juda był żonaty, kiedy wstąpił do grona Apo-
stołów. Dlatego podejrzliwy na punkcie władzy cesarz 
Domicjan kazał wezwać do Rzymu wnuków św. Judy 
w obawie, aby oni – jako „krewni” Jezusa – nie chcie-
li  kiedyś  sięgnąć  także  po  jego  cesarską władzę. 
Kiedy jednak ujrzał ich i przekonał się, że są to ludzie 
prości, odesłał ich do domu. Kult św. Judy Tadeusza 
jest szczególnie żywy od XVIII w. w Austrii i w Polsce. 
Bardzo popularne  jest w  tych krajach nabożeństwo 
do św. Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. 
Z tego powodu w wielu kościołach odbywają się spe-
cjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczy-
taniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego 
obrazy. Jest patronem diecezji  siedleckiej  i Magde-
burga. Jest także patronem szpitali  i personelu me-
dycznego.
W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest 

w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czarnym 
płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa 
– według podania  jako krewny Jezusa miał być do 
Niego  bardzo  podobny.  Jego  atrybutami  są:  barka 
rybacka,  kamienie,  krzyż,  księga,  laska, maczuga, 
miecz, pałki, którymi został zabity, topór.
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Poniedziałek 1.10.2018 r. św. Teresy od dzieciątka 
Jezus
7.00 + Helena Golusik
9.00 Marzena Miśta
18.00 1) + Tadeusz Hefański
2) + Sławomir Grzesiak (1 r. śm.)
Wtorek 2.10.2018 r.
7.00 + Halina Kolęda
9.00 + Marzena Miśta
18.00 + rodziców: Antonina (k) i Stanisław 
Martynoga; + Józef i Maria Wilman; ++ dziadków: 
Helena i Piotr Bieleckich; + Karolina i Stanisław 
Duchilewicz oraz ++ z rodziny: Paulina Wołoszyn 
i + Soszków i Kaszuba
Środa 3.10.2018 r.
7.00 + Ewa Ceranka (od Roberta z żoną i dziećmi)
9.00 + Maria Zubkow
18.00 1) w 6. Urodziny Patrycji Furtyk
2) W int. pielgrzymów do Kalisza i ich rodzin 
o potrzebne łaski zdrowie i Boże błog.
czwartek 4.10.2018 r. św. Franciszka z asyżu
7.00 + Ewa Ceranka (od Eweliny z mężem)
9.00 + Julian (6 rocz. śm.)
18.00 + Stanisław Niderla (6 r. śm.)
Piątek 5.10.2018 r. św. Faustyny kowalskiej
7.00 + Ewa Ceranka (od rodziny Darulisów i Sowów)
9.00 + Jan i Eugenia Górscy; + Stanisław Suchogórski
18.00 + Anna Janik
Sobota 6.10.2018 r.
7.00 + bratowa Henryka (k) Siwek
9.00 Wynagradzająca NSNMP
18.00 + Wacław Jaroński, + Andrzej + Katrzyna 
Jarońscy i ++ z rodziny
XXVii niedziela zwykła 7.10.2018 r.
7.30 + Franciszka (k) + Jakub + Jan + Edward Dyduch
9.00 + Józef Bernacisko (7 r. śm.) ++ rodziców: 
Regina i Paweł oraz ++ z rodziny
10.15 + Maria Dajlidko + Michał + Antoni
11.30 + 1 rocz. Urodzin wnuczki
13.00 Rez. Czubak Msza Święta dziękczynna 
z okazji 10 rocznicy ślubu Moniki i Przemysława 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże; chrzest: 
Nikodem Kowalczuk
18.00 1) + Janina Pruchnicka (int. od siostrzeńca Jana)
2) ++ rodzice: + Piotr + Tekla Wróblewicz i ++ dzieci

Poniedziałek 8.10.2018 r.
7.00 + Ewa Ceranka (od rodziny Krzywdów i Dziedzyk)
9.00 + Urszula + Czesław + Michał + Rozalia + Piotr 
+ Bronisława (k) + Anna + Ksawery i ++ z rodziny
18.00 W int. grupy modlitewno-pielgrzymkowej
Wtorek 9.10.2018 r.
7.00 + Helena Wiercioch (od uczestników pogrzebu)
9.00 + Władysław Marchewka (3 r. śm.) i ++ z rodziny
18.00 + Aneta Łazarko
Środa 10.10.2018 r.
7.00 + mama Anna (10 r. śm.)
9.00 ++ Rodzice: + Franciszek + Anna, ++ rodzeństwo: 
+ Maria + Józef z rodziny Skóra
18.00 1) O Boże błog. opiekę MB dary Ducha 
Świętego zdrowie dla Pauliny z ok. urodzin i imienin
2) + Ewa Ceranka (int. od Edyty Zosuł z rodziną)
czwartek 11.10.2018 r.
7.00 + Helena Barwikowska (od uczestników pogrzebu)
9.00 ++ rodziców: + Aniela + Wojciech Durtka, 
++ dziadków
18.00 1) + Ewa Ceranka (od siostrzeńca Adriana)
2) Msza Święta dziękczynna z ok. 20 rocznicy ślubu 
Ewy i Stanisława Chlebowskich o potrzebne łaski 
i zdrowie o błogosławieństwo Boże
Piątek 12.10.2018 r.
7.00 O łaskę uzdrowienia dla Kasi
9.00 + Halinka (k) Więcek i ++ z rodziny Seniutów
18.00 Dziękując za przeżyte 58 lat w małżeństwie 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB 
dla Janiny i Jana
Sobota 13.10.2018 r. bł. honorata koźmińskiego
7.00 + Zofia Gal (od uczestników pogrzebu)
9.00 + Kazimierz Antonowicz (22 rocz. śm.) 
+ z rodziny Kłyszejko, ++ rodziców
18.00 Intencje Fatimskie
XXViii niedziela zwykła 14.10.2018 r.
7.30 + Janina Pruchnicka (int. od rodziny Szuzarów)
9.00 + Ewa Ceranka (od siostry Joli z rodziną)
10.15 Do Bożej Opatrzności dla Marii z ok. 75 rocz. 
urodzin (od dzieci i rodziny)
11.30 + Mieczysław Król (20 r. śm.)
13.00 Msza Święta z ok. 87 rocznicy urodzin 
Weroniki, 94 rocz. urodzin Witolda, 68 rocz. ślubu ich 
z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki 
Bożej i potrzebne łaski zdrowia na dalsze lata życia

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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18.00 1) O łaskę nieba i o Boże Miłosierdzie za 
+ Stanisławę (k) + Edmunda Rybskich i ++ z rodziny
2) + Tadeusz Drożdż (20 r. śm.) i + Stanisława (k) 
+ Jan oraz ++ z rodziny Lamchów
Poniedziałek 15.10.2018 r. św. Teresy od Jezusa
7.00 + Helena Tuzop (Msza od uczest. Pogrzebu)
9.00 + Józef + Franciszka (k) + Stanisław + Jan 
+ Barbara + Genowefa i ++ z rodziny Jaworskich
18.00 + Helena Onyśko (1 rocz. śm.)
Wtorek 16.10.2018 r. św. Jadwigi Śląskiej
7.00
9.00 + Jadwiga Kolenda i ++ z rodziny, + Jadwiga 
Frączak i ++ z rodziny
18.00 + Ryszard Maj (4 r. śm.) i ++ z rodziny
Środa 17.10.2018 r. św. ignacego antiocheńskiego
7.00 O łaskę uzdrowienia dla Katarzyny
9.00 + Andrzej Pijanowski (od całej rodziny 
z Częstochowy)
18.00 + Edward Wojnicz (7 r. śm.) + Iwona ++ z rodziny
czwartek 18.10.2018 r. św. Łukasza ewangelisty
7.00 O łaskę uzdrowienia dla Kasi
9.00
18.00 ++ Teściów: + Jadwiga + Edward Kruk 
++ z rodziny
Piątek 19.10.2018 r.
7.00
9.00
18.00 + Jan Brągiel (6 r. śm.)
Sobota 20.10.2018 r. św. Jana kantego
7.00
9.00 + Antoni Kmieciak (5 r. śm.)
18.00 + Irena Broszczak
XXiX niedziela zwykła 21.10.2018 r.
7.30 + syn Tadeusz Pankiewicz
9.00 + Tadeusz Domaradzki i ++ rodziców
10.15 + Ewa Ceranka (od chrześniaka Radosława 
z rodziną)
11.30 Dziękując za przeżyte 20 lat w małżeństwie 
z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki 
Bożej, zdrowie Oksany i Leszka
13.00 + Halina Liguzińska-Biernat (7 rocznica 
odejścia do Pana z prośbą o Boże Miłosierdzie 
i radość nieba)
18.00 + Jadwiga Ciepła (od rodziny Zachariaszów 
z Kłaj)
Poniedziałek 22.10.2018 r. św. Jana Pawła ii
7.00
9.00 + Irena Stadnik (3 r. śm.) i jej ++ rodziców
18.00 1) + Zygmunt Nadolski (4 r. śm.)
2) Msza Święta dziękczynna z ok. 18 rocznicy 
urodzin Klaudii o potrzebne łaski i Boże 
błogosławieństwo (od rodziców i siostry)

Wtorek 23.10.2018 r.
7.00
9.00
18.00 + mąż Stefan + syn Henryk ++ teściowie: 
Maria i Michał, ++ z rodziny Semeniuk
Środa 24.10.2018 r.
7.00
9.00 + Szczepan Siemasz (34 r. śm.)
18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
dla wnuków, rodziców, chrzestnych
czwartek 25.10.2018 r.
7.00
9.00
18.00 + mama Elżbieta Lewko (10 r. śm.) ++ z rodziny
Piątek 26.10.2018 r.
7.00
9.00
18.00 Genowefa Grabowska + Józef Grabowski 
+ Franciszka (k) Porębska + Józef Porębski 
+ Florentyna (k) Porębska
Sobota 27.10.2018 r.
7.00 W int. Kamila – najlepszego przyjaciela o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo z okazji 18 urodzin
9.00 + Roman Kimak i + żona Marianna
18.00 + Joanny Rajkowskiej (11 rocz. śm.) + Jadwiga 
i Józef
XXX niedziela zwykła 28.10.2018 r.
7.30 + Roman Wojtowicz (34 r. śm.) + jego rodziców: 
Anna i Jan
9.00 + Wiesław Tryl (3 r. śm.)
10.15 + Janina Pruchnicka (int od Andrzeja Obłoży 
z rodziną)
11.30 + Jadwiga Ciepła (od rodziny Terlagów 
z Dębiny)
13.00 + Maria + Ludwik Dobronieccy + rodzeństwo: 
Zofia, Józef, Marian
18.00 + Agnieszka + Piotr + Wojciech Janowscy, 
+ Marianna + Mikołaj Gruszka
Poniedziałek 29.10.2018 r.
7.00
9.00
18.00 + Mieczysław Włodarkiewicz + Waldemar 
Ludwinowski
Wtorek 30.10.2018 r.
7.00
9.00
18.00 ++ rodzice: Hieronim i Michalina Balcerowscy 
(int. od dzieci)
Środa 31.10.2018 r.
7.00
9.00
18.00 + Tadeusz Sajpel (7 r. śm.) ++ z rodziny
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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

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

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Artur Merholc, ks. Piotr Ochoński

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Patriotyczne i rodzinne śpiewanieSakrament chrztu św. 
przyjęli:
Zofia Kmieciak, 2 września
Zofia Lidia Mularczyk, 2 września
Leon Jan Pudłowski, 16 września
Iga Rozalia lach, 16 września

Małżeństwo zawarli:
Jarosław Nowacki 
i Agnieszka Pochroń, 
22 września

Helena Wiercioch, l. 82, 
+ 4 września

Helena Barwikowska, l. 83, + 7 września
Andrzej Pijarowski, l. 49, + 17 września
Zofia Gal, l. 82, + 17 września
Wiktoria Dowgiało, l. 82, + 25 września
Maria Kubicka, l. 93, + 26 września

W związku z obchodzoną w tym roku setną rocznicą odzy-
skania przez Polskę niepodległości odbyło się kolejne wyda-
rzenie w Świebodzicach w ramach tych obchodów. Patriotycz-
ne Śpiewanie w Miejskim Domu Kultury  to  propozycja  dla 
wszystkich, którzy mają ochotę miło spędzić czas na wspólnym 
śpiewaniu utworów, odwołujących się do pięknej, polskiej hi-
storii. Agnieszka Bielawska-Pękala


