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Świąteczny, radosny czas

W Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de
Notre Dame w Świebodzicach,
Siostry wraz z Wychowankami i
Paniami Opiekunkami przez cały
Adwent przygotowywały się do tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. Wychowankowie z radością
uczestniczyli w Roratach, przynosząc na Mszę św. lampiony oraz z
wielkim zaangażowaniem śpiewając: „Oto Pan Bóg przyjdzie...” Od
początku miesiąca grudnia nasz
Dom zaczęli odwiedzać liczni Goście...
Najpierw byli to różni MIKOŁAJOWIE z licznymi podarunkami (np.
uczniowie ze szkół, Fundacja
„Spartanie Dzieciom”, pracownicy
z różnych zakładów pracy, przyjaciele Domu).
Chłopcy pod przewodnictwem
Pań: Marty B. i Joanny W. przygotowali piękne JASEŁKA Bożonarodzeniowe, które przedstawili między innymi w Wałbrzychu na spotkaniu Wigilijnym z Harcerzami.

Podczas spotkania „Świąteczno-Wigilijnego” w naszym Domu po
uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Czcigodnego Ks. Proboszcza Józefa Siemasza i Ks. Dariusza
Strzeleckiego – grupka chłopców
przedstawiła Jasełka Bożonarodzeniowe. Była z nami obecna
również Pani Prezes i członkowie
Stowarzyszenia im. Bł. Marii Teresy

Gerhardinger. Wszyscy łamali się
białym opłatkiem i spędzili wspólnie
miły czas podczas słodkiego poczęstunku i radosnych śpiewów
zapowiadających narodzenie Pana
Jezusa.
W Domu Seniora „WŁÓKNIARZ”
w Świebodzicach nasi Wychowankowie, a zarazem uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych (cd. na str. 2)

Zaproszenie do udziału
w Orszaku 2019

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Was drodzy bracia i siostry, do wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli 2019 roku. Gromadzimy się na rynku o godz. 14.00. Na początek wysłuchamy kilku kolęd w wykonaniu
dzieci ze szkoły podstawowej pod kierownictwem Pani Grażyny Gorskiej. Następnie ulicami miasta udamy
się do hali sportowej na ul. Wolności, przy Szkole Podstawowej nr 3. Tam przy udziale zespołu Akord, będziemy
wspólnie kolędować. Warto przypomnieć o tym, że kolor przypisany naszej parafii – to czerwony. Zapraszamy!!!
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(cd. ze str. 1)

w Świebodzicach przedstawili
również w ciekawej, refleksyjnej
formie Jasełka pod kierunkiem
katechetki Pani Elżbiety D. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz zaproszeni goście przeżyli pełni wzruszeń piękne chwile, które bezpośrednio przygotowywały wszystkich
do świąt Wcielenia Syna Bożego.
Na tegoroczne dni świąteczne do
swoich rodzin lub znajomych pojechało tylko kilku Wychowanków,
pozostali wspólnie z Siostrami i
Opiekunkami spędzali świąteczne,
radosne dni kolędując w kaplicy
przy żłóbku Pana Jezusa, słuchając
kolęd, bawiąc się otrzymanymi
prezentami.

Wszystkim Przyjaciołom, Rodzinom, Darczyńcom, i ludziom dobrej
woli składamy serdeczne podziękowania i życzymy Bożego Błogo-

sławieństwa, zdrowia i pokoju
w nadchodzącym NOWYM 2019
ROKU.
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Wszyscy jesteśmy Mikołajami

Celem projektu była aktywacja
lokalnej społeczności do bezinteresownego działania na rzecz dzieci
i lokalnego społeczeństwa poprzez
realizację pojętą przez grupę nie
formalną projektu pt. „Wszyscy jesteśmy mikołajami”.
Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3, wraz z nauczycielami i rodzicami pod przewodnictwem
Pani katechetki Grażyny Gorskiej
zapoznawały się z postacią św.
Mikołaja; poznawały dobre cechy
i zalety bycia człowiekiem dobrym,
bezinteresownym, wrażliwym na
potrzeby innych. Były prowadzone
pogadanki, dyskusje, dzieci i młodzież podawała przykłady co można zrobić i jak pomóc innym ludziom i dlaczego to jest tak ważne
w rozwoju młodego człowieka.

Rozwój własnej osobowości i wrażliwości społecznej. Wiele radości
było przy realizacji prac plastycznych w które angażowały się całe
rodziny.
Druga grupa dzieci i młodzieży
pod okiem Księdza Artura Merholca
realizowała program muzyczny
piosenki o św. Mikołaju. Zapoznanie się z postacią św. Mikołaja,
szukanie utworów w Internecie
i śpiewnikach. Zajęcia z dykcji,
rytmiki, i poznawanie nut. Wspólne
próby śpiewu dawały dzieciom
wiele radości i sprawiały że chętnie
przychodziły na zajęcia.
Całość została zwieńczona
Dniem Św. Mikołaja w naszej parafii. Zostali na tą uroczystość zaproszeni Rodzice, mieszkańcy Świebodzic, nauczyciele, dzieci i mło-

dzież. Program rozpoczął się
o godz. 15-tej w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach przepięknym koncertem pieśni o św. Mikołaju przygotowanym
przez dzieci i młodzież pod okiem
Księdza Artura Merholca. Następnie dzieci przywoływali św. Mikołaj,
który przyniósł im prezenty (upominki). Po części muzycznej wszyscy przeszli na plac przy kościelny
gdzie pod namiotem, który mogliśmy zakupić realizując program
została zorganizowana wystawa
plenerowa prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież
pod okiem Pani katechetki Grażyny
Gorskiej. Wszyscy z zainteresowaniem je oglądali same dzieci prezentowały swoje prace ku radości
rodziców. Każdy uczestnik otrzymał
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nagrodę za uczestnictwo i zaangażowanie w programie. Zwieńczeniem programu wspólnej zabawy
i spotkania pod hasłem „Wszyscy
jesteśmy mikołajami” była wspólna
zabawa przy muzyce na świeżym
powietrzu, przygotowana gorąca
herbata i wspaniałe ciasta upieczone przez rodziców pod przewodnic-

twem Pana Stanisława Działek.
Wspólne rozmowy sprzyjały nawiązaniu więzi przyjaźni i pojawiły się
deklaracje od wielu osób, że są
chętne do pomocy przy następnych
programach które będą realizowane. Dzięki realizacji tego pierwszego programu przez grupę nieformalną pod patronatem parafii
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wielu ludzi uwierzyło, że można
wiele radości dać dzieciom, młodzieży i starszym, środowiska lokalnego. Zaangażowane osoby
oczekują ponownej możliwości realizacji innych programów, które
ogłosi Fundusz Inicjatyw Społecznych – Społecznie Odpowiedzialni.
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CHRZEST WEDŁUG
KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO

13 stycznia 2019 r., w całym
kościele będziemy obchodzić niedzielę Chrztu Pańskiego. Ta szczególna niedziela, w życiu kościoła,
ma nam przypomnieć o tym, że my
kiedyś zostaliśmy przyniesieni,
przez naszych rodziców do kościoła, jako małe dzieci, aby został nam
udzielony chrzest. A zatem czym
jest chrzest święty? Już małe dzieci o tym wiedzą, że jest jednym
z siedmiu sakramentów. O chrzcie
świętym mówi się również, że jest
bramą do innych sakramentów.
Żaden inny sakrament nie może
zostać udzielony człowiekowi, jeśli
wcześniej nie zostanie ochrzczony.
Jest on konieczny do zbawienia.
Uwalnia on od grzechu pierworodnego i włącza do Kościoła.
Ten artykuł chciałbym oprzeć
o Kodeks Prawa Kanonicznego
(Prawo Kościelne), który ma prze-

strzegać każdy duchowny, jak
również osoby świeckie. W dzisiejszych czasach Kościół jest postrzegany przez wielu ludzi (ochrzczonych, ale nie koniecznie wierzących) instytucjonalnie! Ci ludzie,
uważają Kościół, jako firmę, od
której im się wszystko należy! Jednakże tak nie jest! Kościół nie jest
żadną firmą usługową! Kościół ma
stać na straży depozytu wiary, moralności chrześcijańskiej i ma przestrzegać Prawa Kościelnego. I tutaj
najczęściej pojawiają się olbrzymie
problemy w kancelarii parafialnej.
Popatrzmy na kanon 855 KPK,
który wyraźnie mówi: „Rodzice,
chrzestni i proboszcz powinni
troszczyć się, by nie nadawać
imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu”.
Dobrze, że dzisiaj powracamy do
starych imion, znanych, pospoli-

tych, jak: Stanisław, Antoni, Zofia,
Łucja. To także imiona świętych
patronów. Jednakże zdarzają się
również sytuacje, kiedy rodzice
wybierają nie polskie imiona, wymyślne, tak aby „zabłyszczeć”
przed rodziną i znajomymi. Wybrane przez nich imiona nie mają nic
wspólnego z duchem chrześcijańskim! A jak zauważyliśmy Kodeks
Prawa Kanonicznego (KPK) wyraźnie zaznacza, że gdyby pojawiała
się taka sytuacja – niespotykanego
imienia, niepolskiego, nie mającego
chrześcijańskiego pochodzenia,
w takiej sytuacji zareagować powinni chrzestni oraz proboszcz parafii.
Ale najczęściej można usłyszeć:
„ksiądz mi imienia dla dziecka nie
będzie wybierał”. I jak ma się to do
KPK? A przecież Prawo Kanoniczne obowiązuje dwie strony: duchownych i świeckich.

Wtorek, 1 stycznia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dzisiaj pierwszy dzień nowego roku. Jak dobrze rozpoczynać go z Maryją, Matką Jezusa i Matką naszą! Jak dobrze z radością oddać Jej cześć i z ufnością powierzyć wszystkie nasze sprawy. Jako Boża
Rodzicielka, Maryja otrzymała ten przywilej, że mogła wydać na świat Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Wraz z Józefem otrzymała również przywilej będący zarazem wielkim wyzwaniem
wychowywania Dziecka, w którym złączyły się dwie natury, Boska i ludzka, nie mieszając się ze sobą.
Nic dziwnego, że nazywamy Ją błogosławioną między niewiastami!
Wszystkie tajemnicze wydarzenia i znaki związane z przyjściem na świat Jezusa Maryja zachowywała i rozważała w swoim sercu. Nie narzekała na trudną sytuację, nie zamartwiała się o przyszłość, nie
żyła przeszłością. Żyjąc w bliskości Jezusa, uważnie przyglądała się drogom działania Boga w codziennych
wydarzeniach. Nawet jeśli nie wszystko rozumiała, nie chciała, by cokolwiek uleciało z Jej pamięci.
W każdej sytuacji zwracała się do Boga, szukając Jego światła i mądrości. Postawa Maryi, postawa
całkowitego zawierzenia Bogu i posłuszeństwa Jego woli jest wzorem do naśladowania dla każdego
z nas. Tak jak Ona szukaj obecności Boga w twoim życiu. Przypominaj sobie, co On już dla ciebie uczynił, i z ufnością oddawaj Mu swoje pragnienia i zamiary dotyczące przyszłości. Spróbuj odkrywać Jego
łaskę zarówno w tych ważnych, jak i w tych drobnych codziennych sprawach. Staraj się tak jak Maryja
być zawsze blisko Jezusa. U progu nowego roku postanów sobie każdego dnia znajdować czas na spotkanie z Panem poprzez modlitwę i lekturę Pisma Świętego. Otwórz się na natchnienia Ducha Świętego,
a On udzieli ci swego światła.
„Jezu, pragnę oddać Ci siebie, tak jak to uczyniła Maryja. Pragnę przeżywać ten rok, każdego dnia
rozważając Twoją dobroć i szukając Twojej obecności. Maryjo, święta Boża Rodzicielko, prowadź mnie
do Jezusa!”
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Kolejny kanon, na który chciałbym zwrócić uwagę to 857 §2.
Brzmi on następująco: „Należy
uważać za regułę, że dorosły ma
przyjmować chrzest we własnym
kościele parafialnym, dziecko
zaś w kościele parafialnym jego
rodziców, chyba, że co innego
doradza słuszna przyczyna”.
Każdy sakrament powinien być
przyjmowany przez wiernych
w swoich parafialnych kościołach
(w swojej parafii). Wielu ludzi tłumaczy się, że mieszkają np.
w Świebodzicach na ul. Krasickiego, ale zameldowani są na ul. Kopernika i twierdzą, że ich parafia
mieści się przy Pl. Kościelnym, bo
tutaj dotychczas otrzymywali
wszystkie sakramenty. I to jest błąd!
Tutaj nie możemy mylić faktu zamieszkania z faktem zameldowania! W kościele nie interesuje nas
zameldowanie ale TYLKO zamieszkanie! W podanym powyżej
przykładzie parafia zamieszkania
to parafia św. Piotra i Pawła, a nie
Mikołaja (pomimo wcześniej otrzymywanych sakramentów). Każda
parafia posiada terytorium. W tym
wypadku to nie jest terytorium parafii św. Mikołaja. A zatem chrzest
powinien być zgłoszony do parafii
św. Piotra i Pawła. Natomiast, jeśli
są jakieś słuszne przyczyny, żeby
chrzest mógł odbyć się w parafii św.
Mikołaja, to rodzice dziecka powinni udać się do proboszcza z parafii
Piotra i Pawła i poprosić o zgodę
na chrzest w parafii św. Mikołaja.
Dopiero po tej procedurze można
przystąpić do załatwiania formalności chrztu. I podobnie jest z każdym
innym sakramentem! Sakramenty
przyjmujemy w parafii ZAMIESZKANIA, a nie zameldowania!
Może teraz zechciejmy zatrzyma ć si ę p r ze z mome n t na d
CHRZSTNYMI, ponieważ dzisiaj to
bardzo poważny problem. Największe kłopoty księża mają wówczas,
kiedy pytają w kancelarii o chrzestnych. Trzeba wiedzieć kim jest,
a raczej kim powinna być osoba
chrzestnej/chrzestnego. Jak się

okazuje ku zdziwieniu wielu, to nie
ma być jednak dobry wujek/dobra
ciocia, która będzie robić dobre
prezenty na I Komunię świętą, czy
później na ślub! KPK kan. 872
wyraźnie zaznacza: „Przyjmujący
chrzest powinien mieć, jeśli to
możliwe, chrzestnego. Ma on
dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu,
a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać,
żeby ochrzczony prowadził życie
chrześcijańskie odpowiadające
przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim
obowiązki”.
Najprościej mówiąc, ma to być
osoba, która będzie swoim życiem
dawała BARDZO DOBRY PRZYKŁAD CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
ŻYCIA! Kodeks Prawa Kanonicznego nic nie wspomina, że ma to
być dobry wujek, czy ciocia z majątkiem! Ma to być prawdziwy
chrześcijanin! I tu jest problem!
Zauważam, że coraz bardziej ciężko jest młodym rodzicom znaleźć
taką właśnie osobę! Przykre, ale
prawdziwe!
Teraz chciałbym wyjaśnić, cały
czas powołując się na Prawo Kościoła, kto może zostać dopuszczony do godności bycia ojcem
chrzestnym bądź matką chrzestną.
Otóż Kan. 874 §1 mówi bardzo
precyzyjnie: „Do przyjęcia zadania
chrzestnego MOŻE być dopuszczony ten, kto:
– jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich
zastępuje, a gdy tych nie ma, przez
proboszcza lub szafarza chrztu
i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego
zadania;
– ukończył szesnaście lat;
– jest katolikiem, bierzmowanym
i przyjął już Sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi
życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
– JEST WOLNY OD JAKIEJKOLWIEK KARY KANONICZNEJ;
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– nie jest ojcem albo matką przyjmującego chrzest”.
Drodzy, jak widać nie każdy
może zostać ojcem chrzestnym
bądź matką chrzestną! Pomimo
najszczerszych chęci, czasami nie
można pominąć Prawa Kościelnego, które jest po to, aby porządkowało poprawne funkcjonowanie
Kościoła – wspólnoty Ludu Bożego!
Jak dowiedzieliśmy się do godności
CHRZESTNEGO może być dopuszczona osoba, która otrzymała
sakrament bierzmowania, ukończyła 16 rok życia, jest wyznania katolickiego i prowadzi życie ZGODNE
Z WIARĄ! I to jest najważniejsze!
Osoba, która będzie świadkiem
wiary dla przyjmującego chrzest.
Kodeks nic nie wspomina o tym, że
ma to być osoba dająca dobre prezenty, brat czy siostra matki dziecka, czy ojca dziecka! Ma to być po
prostu osoba WIERZĄCA! Czwarty punkt kan. 874 §1 jest dość
ciekawy, ponieważ najczęściej
przez ten punkt, nie możemy zgodzić się na osobę, żeby mogła zostać chrzestną. O co chodzi?
Przede wszystkim to osoby, które
żyją ze sobą niesakramentalnie! To
osoby, które żyją w kolejnych
związkach (niesakramentalnych),
to życie przed ślubem (bez sakramentu małżeństwa), to osoby niewierzące! To osoby, które nie mają
nic wspólnego z parafią, z Kościołem, które nie są znane duszpasterzom parafii (nawet z kartoteki parafialnej). I to dziś jest plaga! Takie
osoby nie mają prawa pełnić funkcji Ojca Chrzestnego czy Matki
chrzestnej! Osoby żyjące w konkubinatach także są podpinane pod
ten punkt. Takie osoby nie mają
prawa przystępować do sakramentu pokuty i pojednania, do sakramentu Eucharystii. Nie mogą korzystać z sakramentów, dopóki nie
uregulują swojego statusu kościelnego z niesakramentalny na sakramentalny!
Jak można zauważyć to nie jest
wymysł księdza, ale jest to Kodeks
Prawa Kanonicznego, który powi-
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nien być przestrzegany przede
wszystkim przez księży, ale także
wiernych! Kościół to nie firma usługowa, że wszystko mi się należy!
Ponadto rodzice dziecka, które ma
być ochrzczone powinni zatroszczyć się o najlepszy wybór chrzestnych – katolickich, wierzących, nie
żyjących w konkubinatach, żyjących sakramentalnie i uczęszczających na niedzielne Msze Święte.
To nie musi być brat czy siostra! Nic
o tym nie wspomina KPK. Rodzicom dziecka powinno najbardziej
zależeć, aby chrzestni mogli przed

chrztem dziecka pójść do spowiedzi, aby przystąpili do Komunii
świętej w intencji dziecka!
Zanim zaczniecie Państwo obrzucać błotem księży, że robią
problemy z chrztem, to może warto
na początek sobie zadać pytanie,
czy mam prawo to czynić? Czy
może czasem faktycznie mam niepoukładane życie? Trzeba zadać
sobie pytanie, czy jestem osobą
wierzącą i praktykującą? Czy się
modlę? Czy przyjmuję regularnie
sakramenty? Czy po prostu mogę
pełnić funkcję chrzestnego? Czy

jestem żonaty, czy jestem mężatką? Czy dam dobry przykład życia
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO temu
dziecku, a później, jako dorosłemu?
Artykuł polecam szczególnie
tym, którzy zamierzają ochrzcić
swoje dziecko, a także tym, którzy
zamierzają zostać chrzestnymi, aby
dobrze zrozumieli, kim faktycznie
ma być chrzestny i czym jest sakrament chrztu świętego! I mam nadzie
ję, że po przeczytaniu tego artykułu
otworzysz oczy, zaczniesz myśleć
i wyciągniesz wnioski. A to jednak tak?
Dokładnie tak!
ks. Artur Merholc

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…

Niedziela, 6 stycznia Objawienie Pańskie

Epifania kojarzy nam się zwykle z uroczystością Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Samo pochodzące z greckiego słowo epifania, czyli objawienie, oznacza także nagłe uświadomienie sobie natury czy wagi jakiegoś zjawiska. Na przykład narodziny dziecka mogą być epifanią, która w nowy sposób
uzmysłowi nam, czym jest miłość i odpowiedzialność. Także ostrzeżenie otrzymane od lekarza może być
czymś w rodzaju epifanii, która każe nam zmienić swoją dietę czy rzucić palenie. A fragment Pisma
Świętego, homilii albo książki duchowej może stać się epifanią, która pozwoli nam w nowy sposób zobaczyć Jezusa. Dziś obchodzimy dzień, w którym Bóg objawił swoją chwałę Mędrcom ze Wschodu.
Najpierw zobaczyli oni gwiazdę i postanowili wyruszyć w ślad za nią w drogę, by szukać Jezusa. Na
stępnie, gdy Go odnaleźli, „upadli na twarz i oddali Mu hołd”.
Z całą pewnością powrócili do swych domów przemienieni.
Ten sam schemat powtarza się w naszym życiu. Bóg codziennie nawiedza naszą ziemię. Można by
powiedzieć, że nigdy nie odszedł! Codziennie staje u drzwi twego serca i pyta: „Czy mogę wejść?”. Mędrcy nie musieli podążać za gwiazdą. Była to ich dobrowolna decyzja. Ty także możesz podjąć decyzję,
że otworzysz Bogu drzwi swego serca. Kiedy Mędrcy ujrzeli Dzieciątko, w którym rozpoznali nowo
narodzonego Króla, oddali Mu cześć. Podczas dzisiejszej Mszy świętej ty także oddaj cześć Bóstwu
Jezusa. Rozważ, kim On jest i co dla ciebie uczynił. Uklęknij przed Nim – przed Zbawicielem całego
świata i pozwól, by twoje serce napełniła radość i wdzięczność. Mędrcy zostali przemienieni przez to, co
zobaczyli. Wiemy, że gdy we śnie otrzymali nakaz, aby uniknąć spotkania z Herodem, bez wahania podążyli do domu inną drogą. Możemy sobie wyobrazić, jak trudno było im po tym, co przeżyli, wrócić do
swojej „normalnej” codzienności. Odkąd ujrzeli chwalę Bożą, nic już nie było takie samo! Twoje życie
może się zmienić według tego samego wzorca. Jeśli pójdziesz do Jezusa, oddasz Mu cześć i otworzysz
się na prowadzenie Ducha Świętego, także twoje życie, myślenie i postępowanie stanie się inne.
„Panie, proszę Cię dziś o moją prywatną epifanię. Pomóż mi zobaczyć Cię na nowo”.
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Jak umocnić wiarę

Czy wiesz, że na świecie działa ponad 200 tysięcy
klubów fitness, począwszy od małych, lokalnych siłowni w twojej dzielnicy po wielkie sieci, jak Gold’s
Gym w USA. Szacuje się, że ich roczny obrót wynosi
łącznie 84 miliardy dolarów. Najwyraźniej ludzie zdali sobie sprawę, jak korzystne są dla nich ćwiczenia
fizyczne. Ale czy doceniamy też wartość ćwiczeń
duchowych? Jeśli tak ważne jest wzmacnianie siły
i tężyzny fizycznej, to o ileż ważniejsze jest ciągłe
pogłębianie i umacnianie naszej wiary! Daje nam to
coraz więcej pokoju, gotowości przebaczania, coraz
więcej odwagi i zaufania do Boga. A co najważniejsze
– coraz więcej miłości. W poprzednich dwóch artykułach rozważaliśmy wiarę czterech postaci z Ewangelii: kobiety cierpiącej na krwotok, niewidomego żebraka, trędowatego i jawnogrzesznicy. Ich wiara była
odważna i aktywna. Wszyscy oni zdecydowali się na
śmiały krok pójścia do Jezusa i poproszenia Go
o uzdrowienie. Wszyscy też usłyszeli od Niego: „Twoja wiara cię ocaliła”. W tym artykule chcemy przeanalizować cztery sposoby umacniania naszej wiary,
które mogą nam pomóc w przyjęciu zbawczego,
uzdrawiającego dotyku Jezusa.

PROŚ O WIĘCEJ

Słowo „wierzyć” ma wiele odcieni znaczeniowych.
Jednak wiara, jaką pochwala Jezus, to coś więcej niż
tylko intelektualne przyjęcie określonych prawd. Chodzi tu o akt o wiele bardziej osobisty i o wiele bardziej
angażujący. Chodzi o wiarę, która mobilizuje do działania, która pozwala zaryzykować dla Jezusa to, co
dla nas ważne, i zgodzić się na to, co On czyni w naszym życiu.
Tego rodzaju wiara jest nie tylko uznaniem, że Bóg
jest dobry i że kocha każdego. Jest ona przekonaniem,
że Bóg kocha ciebie. Jest ufną świadomością, że Jezus
pragnie dla ciebie jedynie dobra, że cieszy się, mogąc
cię uzdrawiać i wprowadzać w nową relację ze sobą.
Zakłada też zaufanie, że nawet jeśli nie otrzymujesz
uzdrowienia fizycznego, o które prosisz, Jezus uzdrawia twoje serce – usuwając z niego lęk, niepokój,
rozgoryczenie i poczucie bezradności.
Tego rodzaju wiary nie da się wzbudzić własnymi
siłami; jest ona darem Bożym. W gruncie rzeczy często sprzeciwia się ludzkiej logice. Pewność kobiety
cierpiącej na krwotok, że dotknięcie kawałka materiału zatrzyma jej nieustanne krwawienie, wydaje się
zupełnie pozbawiona logiki. Marek mówi nam jednak,
że słysząc, co opowiadano o Jezusie, nabrała ona
przekonania, że On rzeczywiście może ją uzdrowić.
Jej decyzja, by udać się do Jezusa, nie była wynikiem
wyłącznie logicznego rozumowania, lecz także wewnętrznej intuicji, która z pewnością pochodziła od
Ducha Świętego.

Jakiego rodzaju uzdrowienia pragniesz w tym roku?
Może cierpisz na ciężką chorobę lub odczuwasz różne niepokojące dolegliwości. Może nie potrafisz poradzić sobie z głęboko zakorzenionym grzechem.
Może zmagasz się z poczuciem winy i wstydu z powodu jakichś czynów popełnionych w przeszłości.
A może cierpisz z powodu zranień zadanych ci przez
grzech czy zaniedbanie kogoś innego. Cokolwiek ci
dolega, Jezus może dać ci pokój i wolność. Jeśli w to
wątpisz, proś Go o łaskę wiary – o łaskę ufnego złożenia swojego życia w Jego ręce.

MÓDL SIĘ WYTRWALE

Tłumacząc swoim uczniom, na czym polega wytrwała modlitwa, Jezus opowiedział im przypowieść
o wdowie, która nieustępliwie domagała się sprawiedliwości od skorumpowanego, nieczułego sędziego.
Ostatecznie wdowa osiągnęła swój cel, ponieważ nie
przestawała prosić. Jezus zapytał następnie, czy
skoro ten nieuczciwy sędzia uległ prośbom kobiety, to
czy tym bardziej Bóg nie wysłucha próśb, zanoszo
nych do Niego z wytrwałością? Jezusowi nie chodziło
jednak o to, że możemy wyciągnąć od Boga wszystko,
co chcemy, jeśli tylko będziemy dostatecznie wytrwali. Dlatego zakończył dającym wiele do myślenia pytaniem: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę
na ziemi, gdy przyjdzie?”. W ten sposób połączył
wytrwałą modlit wę z wiarą. Powiedział nam, że
zasadniczą cechą modlitwy jest wiara i ufność. Dlatego wzorem modlitwy są dla nas słowa Maryi: „Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa
twego”. Podobnie Jezus uczy nas modlić się słowami:
„Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola
się spełnia” oraz „Nie moja wola, lecz Twoja niech się
stanie”.
Tak więc wytrwała modlitwa, jakiej Jezus od nas
oczekuje, brzmi mniej więcej tak: „Panie, Ty wiesz, że
pragnę tego uzdrowienia. Wiesz, jak bardzo cierpię.
Ale ufam, że Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze,
i dlatego zdaję się na Ciebie”. Jezus dobrze wie, jakie
to dla nas trudne. Jak często składamy nasze sprawy
w Bożych dłoniach, tylko po to, by po chwili znowu
brać je w swoje ręce i próbować załatwiać po swojemu.
Dlatego stale nam przypomina, by wytrwale prosić,
szukać i pukać. Nie przestawaj więc prosić Ojca nie
bieskiego o uzdrowienie, którego potrzebujesz, ale
także proś Go o pogłębienie twojej wiary. Proś wytrwale, jak ewangeliczna wdowa, a zobaczysz, jak Bóg
przemienia nie tylko twoją sytuację, ale również twoje
serce. Jeśli nawet nie udzieli ci dokładnie tego, o co
Go prosisz, to przybliży cię do siebie i obdarzy swoją
łaską – która może okazać się cenniejsza niż to, co
chciałeś uzyskać.
(cd. na str. 10)
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ŻAŁUJ ZA GRZECHY

W doświadczaniu uzdrawiającej mocy Boga nic nie
przeszkadza nam skuteczniej niż grzech. Każde wykroczenie, każdy akt egoizmu czy nieposłuszeństwa
jest jak cienka warstewka gazy owijająca nasze serce.
Jeśli nie uporamy się z tymi grzechami, owa warstwa
wokół serca zacznie narastać, tworząc coraz większą
barierę pomiędzy nami a Bogiem. Albo ogarnie nas
takie poczucie winy, że nie będziemy już w stanie
uwierzyć w miłość Jezusa do nas, albo nasze sumienie stanie się tak nieczułe, że nawet nie zauważymy,
jak bardzo oddaliliśmy się od Pana. A im bardziej
jesteśmy od Niego oddaleni, tym trudniej nam otworzyć się na Jego uzdrawiającą moc. Dlatego tak ważny jest codzienny rachunek sumienia i regularne korzystanie z sakramentu pojednania. Jezus chce,
abyśmy wyznawali nasze grzechy nie po to, by wciąż
wzbudzać w nas poczucie winy, ale po to, by nas
wyzwolić. Chce nas uzdrawiać, zarówno fizycznie, jak
i duchowo. W rzeczywistości uzdrowienie duchowe
często niesie ze sobą uzdrowienie fizyczne. Dlatego
św. Jakub naucza: „Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście
odzyskali zdrowie”. Jakub wiedział, że usuwając duchowe bariery grzechu, otwieramy drogę Bogu, który
przybliża się do nas i nas uzdrawia.
Przypomnijmy sobie grzeszną kobietę z 7. rozdziału Ewangelii Łukasza. Jezus widział, jak bardzo poruszyło ją Jego przesłanie miłosierdzia i przebaczenia.
W rzeczywistości to właśnie doświadczenie przeba-

czenia kazało jej namaścić stopy Jezusa i oblać je
łzami wdzięczności. Porzucając dawne życie, poczuła się na tyle wolna, że mogła stanąć w obecności
Jezusa i oddać Mu cześć. A wtedy usłyszała, że nie
tylko zostało jej przebaczone, ale że otrzymała także
łaskę uzdrowienia i zbawienia! Nie pozwól więc, aby
jakikolwiek grzech stanął pomiędzy tobą a Panem.
Jeśli dłuższy czas nie byłeś u spowiedzi, skorzystaj
z tego sakramentu jak najszybciej i pojednaj się z Bogiem. Żałuj za grzechy, a doświadczysz mocy Jezusowego przebaczenia, które niesie uzdrowienie i odnowę.

BĄDŹ UFNY

Wreszcie, bądź ufny! Bądź pewien, że twój Ojciec
w niebie wie, czego potrzebujesz, jeszcze zanim Go
o to poprosisz. On nie da ci węża, gdy poprosisz
o rybę, ani skorpiona, gdy poprosisz o jajko. On pragnie cię uzdrawiać – na duszy i na ciele – jeszcze
bardziej, niż ty pragniesz być uzdrowiony. Dlatego
codziennie, gdy stajesz przed Panem, proś Go o jeszcze głębszą wiarę. Módl się o uzdrowienie, nawet
jeśli przyjdzie ci o nie prosić bardzo długo. Żałuj za
wszystkie swoje grzechy. A potem ufaj, że Ojciec zna
wszystkie twoje sprawy o wie dokładnie, czego potrzebujesz. Ten rodzaj „ćwiczeń duchowych” z pewnością umocni twoją wiarę. Wprowadzi w obecność
Tego, który ma moc cię uzdrowić i wie, jak i kiedy
najlepiej będzie to uczynić. Oby Bóg obficie udzielał
ci łaski uzdrowienia w rozpoczynającym się roku.

Niedziela, 13 stycznia Chrzest Pański

Ludzie, którzy przychodzili posłuchać Jana Chrzciciela, oczekiwali czegoś spektakularnego. Pojawił
się prorok, który demaskuje wszystkich wrogów, wytyka grzechy niegodziwcom utrudniającym ludziom
życie. Kto wie, może nawet jest Mesjaszem, posłanym, by przepędzić Rzymian wraz z ich poplecznikami, a następnie przywrócić Izraela do jego dawnej chwały?
Wtedy jednak na scenie pojawił się prawdziwy Mesjasz – Jezus, cieśla z małego miasteczka, który
poświęcał czas ubogim i grzesznikom. To na Nim, pokornym Człowieku, głoszącym przebaczenie i miłość
nieprzyjaciół, a nie na płomiennym proroku wytykającym ludziom ich grzechy, widomie spoczął Duch
Święty, a głos z nieba oznajmił: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Dla wielu musiało to być ogromnym zaskoczeniem. Jezus przyszedł „otworzyć oczy niewidomym”, a nie posłać do
piekła wszystkich złych ludzi. Przyszedł „z zamknięcia wypuścić jeńców”, a nie karać grzeszników. Przyszedł zgładzić nasze grzechy, abyśmy nauczyli się miłować siebie nawzajem – zarówno tych dobrych,
jak i tych złych. Kiedy usłyszysz to czytanie podczas dzisiejszej Mszy świętej, zamknij oczy i wyobraź
sobie tę scenę. Zobacz, jak Jan zanurza Jezusa w rzece Jordan rzece, która przyjęła grzechy ludzi proszących o chrzest. Zobacz, jak Jezus bierze wszystkie te grzechy na siebie. Przez kolejne trzy lata będzie
je dźwigał, wędrując po drogach Palestyny. I nosząc je, będzie nauczał o miłosierdziu Ojca, uzdrawiał
rany zadane przez grzech, wybawiał od nienawiści i goryczy nagromadzonej w sercach ludzi. A następnie zaniesie cały ten ciężar, całą nienawiść i gorycz, na krzyż, gdzie zada im śmierć na wieki. Świętujemy
dziś początek naszego zbawienia. Zbawienia ofiarowanego wszystkim, którzy zechcą z niego skorzystać
– dobrym i złym. Radujmy się więc i prośmy Jezusa, aby uczył nas kochać tak, jak On kocha wszystkich
bez wyjątku.
„Jezu, Ty wziąłeś na siebie nasze grzechy. Chwała Tobie, Panie!”
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Spotkanie opłatkowe
w świdnickim seminarium

Druga połowa grudnia jest, tradycyjnym już w naszym kraju,
czasem rozmaitych spotkań opłatkowych. Widujemy się wtedy, łamiąc się chlebem i śpiewając kolędy z wszystkimi tymi, którzy tworzą
ważną część naszego codziennego
życia. I tak wigilijki organizowane
są w szkołach, zakładach pracy,
przykościelnych grupach duszpasterskich i w innych wspólnotach,
które tworzymy. Nie inaczej jest
w przypadku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Zawsze, tuż przed świętami
Narodzenia Pańskiego alumni wraz
z przełożonymi i pracownikami tej
instytucji pod przewodnictwem
swojego pasterza – biskupa świdnickiego spotykają się na wspólnej
Wigilii po to, by razem celebrować
nadchodzącą uroczystość w gronie
z którym tworzy się niejako jedną
wielką seminaryjną rodzinę.
W tym roku spotkanie opłatkowe
miało miejsce 21 grudnia. Rozpoczęła je uroczysta Eucharystia
sprawowana przez ks. bp Ignacego
Deca w kaplicy głównej świdnickiego seminarium. Po liturgii, która
nasyciła nasze serca miała miejsce
tradycyjna kolacja wigilijna w refektarzu. Najpierw podziękowania
zaproszonym gościom złożył

ks. Rektor Tadeusz Chlipała doceniając zwłaszcza obecnych tego
dnia pracowników świeckich WSD
bez których funkcjonowanie tej instytucji byłoby niemożliwe. Następnie ks. bp Ignacy poświęcił opłatki,
którymi przełamali się uczestnicy
spotkania składając sobie najserdeczniejsze życzenia. Gdy już
wszyscy obdarzyli się dobrym słowem, zasiadnięto do stołu i kosztowano tradycyjnych polskich potraw
tj. m.in. barszcz z uszkami, pierogi
z kapustą i grzybami oraz karp. Nie
zabrakło także dań specyficznych
dla naszego regionu tj. kluski z makiem czy gołąbki.
Po wspólnym posiłku przyszedł
wreszcie czas na część artystyczną
tego wieczoru. Jak co roku klerycy
kursu drugiego, tym razem wyjątkowo przy pomocy alumnów
z pierwszego roku, przygotowali
okolicznościowe jasełka. W tym
roku były one w mniej konwencjonalnej formie i ich treść skupiła się
przede wszystkim na preludium
narodzenia dzieciątka Jezus pokazywanym z perspektywy przygotowań do tego wydarzenia w niebie
i w piekle. Ostatecznie mimo rozpaczliwych prób wysiłki szatana
spełzły na niczym i dobro wygrało
poprzez Słowo, które stało się Cia-

łem i przyszło na świat by zbawić
ludzkość. Dopełnieniem wieczoru
było wspólne kolędowanie zakończone apelem jasnogórskim o godzinie 21 i okolicznościowym słowem oraz błogosławieństwem ks.
bp Ignacego Deca i ks. bp Adama
Bałabucha.
Następnego dnia, 22 grudnia
klerycy z świdnickiego seminarium
po porannej Mszy Świętej wyjechali do swoich rodzinnych parafii po
to, by wspólnie z najbliższymi spędzać święta Narodzenia Pańskiego
i pomóc lokalnemu Kościołowi
w przygotowaniu i przeżywaniu
tych uroczystości. Na koniec warto
zaznaczyć także, że kolejne 13
grudnia 2019 r. będzie miało miejsce kolejne spotkanie opłatkowe,
tym razem dla Towarzystwa Przyjaciół WSD Diecezji Świdnickiej
i dla rodziców naszych alumnów.
Z serca dziękujemy za wszelkie
życzenia które napłynęły do nas
w ostatnim czasie i za wszelkie
wsparcie, zwłaszcza za tak potrzebną w dzisiejszych czasach
modlitwę w naszej intencji. Dzięki
Państwa pomocy możemy wzrastać w wierze i formować się do
trudnej i szlachetnej posługi kapłana. Bóg zapłać!

Msza św. w Nowy Rok – u św. Mikołaja

Wspólnota Odnowy w Duchu św. zapraszają do udziału w szczególnej modlitwie dnia 1 stycznia 2019 r., do kościoła św. Mikołaja. Gromadzimy się jeszcze w starym roku, by 31 grudnia
uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. Natomiast o godz. 0.00 (nowego roku
kalendarzowego) rozpocznie się uroczysta Msza św., w czasie której będziemy chcieli wypraszać wszelkich Bożych łask potrzebnych nam w nowym roku.

12

„Głos św. Mikołaja”, nr 1(27), styczeń 2019

Boże Narodzenie jako dar

Wyobraźmy sobie taką sytuacje, jest dzień naszych
18 urodzin i czekamy na zaproszonych gości, nagle
rozlega się pukanie do drzwi, zrywasz się z miejsca,
biegniesz do drzwi, otwierasz i… widzisz listonosza,
który wręcza Ci stos listów i paczek o podobnej treści:
„Przepraszam, nie mogę być na twoich urodzinach,
mam bardzo ważną sprawę do załatwienia, oto mój
prezent”. Co czujesz? Na pewno nie jest to przyjemne
uczucie, gdy zaproszeni goście nie przyjdą, nawet
mimo prezentów, nie czujemy się szczęśliwi, bo bardziej zależy nam na obecności gości, niż na ich prezentach. Rozważmy tajemnicę obecności Bożej
w naszym życiu, na kanwie uroczystości Narodzenia
Pańskiego.
Ewangelia mówi nam o tym, że Pasterze przyszli
oddać pokłon dziecięciu w żłobie. Jezus Chrystus chce
być tak blisko ludzi, że przyjął ludzkie ciało, dla nas
stał się dzieckiem, bezbronnym, dał nam największy
dar, samego siebie, swoją obecność. Nawet największy dar będzie niczym w porównaniu z obecnością
osoby, która ten dar ofiaruje, tak jak to doświadczamy
podczas przyjęcia urodzinowego. Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek daje nam samego siebie, jako dar, dar z samego siebie. Nie można
wyobrazić sobie cenniejszego daru. Jezus Chrystus
narodził się 2000 lat temu w Betlejem Judzkim w żłobie, aby być Bogiem z nami, aby być z nami. Ta obecność Boga wśród nas nie skończyła się wraz z wniebowstąpieniem Chrystusa, ale trwa nadal. Jezus
Chrystus jest nadal obecny wśród nas, w Eucharystii

Niedziela, 20 stycznia

jest obecny w postaci chleba i wina. Chleb i wino,
używane podczas Mszy Świętej, nie są jakimś symbolem, znakiem, pamiątką, tak jak wieszamy na ścianach zdjęcia z wakacji, aby przypominały nam radosne

Pierwszy cud Jezusa musiał zrobić wrażenie – przemiana wody w wino! Ponieważ miało to miejsce
na weselu, można uznać ten cud za prezent ofiarowany młodej parze. Jezus uczynił go jednak również
po to, by będący z Nim uczniowie mogli zobaczyć Jego chwałę i uwierzyć w Niego. Jan mówi nam, że
był to pierwszy znak uczyniony przez Jezusa. W dalszej części Ewangelii wymienia jeszcze sześć znaków,
z których każdy miał pogłębić wiarę uczniów – a także naszą. O czym mówią nam pozostałe znaki?
O tym, że słowo Jezusa ma moc nas uzdrawiać. O tym, że On chce karmić nas Chlebem Życia oraz
uciszać burze i niepokoje naszych serc. O tym, że chce objawiać się nam jako Pan, który nas kocha.
O tym wreszcie, że chce podnosić nas z „grobów” naszych grzechów, zwątpienia o niewiary. Każdy z tych
znaków ukazuje, że kiedy otwieramy się na Jezusa przez wiarę, On zaczyna odnawiać nasze życie.
Bierze zwykłą „wodę” naszej codzienności i przemieniają w wyborne „wino”. Wszystkie te historie mówią
o działaniu Boga, który chce nas odnowić, uzupełniając to wszystko, czego nam brakuje. Mówią, że On
pragnie przywrócić nam radość ze służenia Mu oraz stać się dla nas źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Słuchając dziś tego fragmentu podczas Mszy świętej, zastanów się, co takiego Jezus chciałby
w tobie odnowić. Może gorliwość w Jego służbie? Może miłość do żony czy męża? A może pragnienie
modlitwy? Uwierz, że On, jeśli tylko na to pozwolisz, będzie działać w tobie, przywracając do życia to, co
zamiera. Chce obdarować cię najlepszym winem, jak uczynił to w Kanie, a przez to ukazać ci swoją
chwałę. „Dziękuję Ci, Jezu, za to, że mnie odnawiasz. Panie, pozwól mi zobaczyć Twoją chwałę, abym
mógł mocniej wierzyć w Ciebie”.
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chwile naszego życia. W momencie konsekracji chleba i wina, gdy kapłan wypowiada słowa: „Bierzcie
i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem Ciało moje”
chleb staje się Ciałem Chrystusa. Mimo, iż hostia
dalej zachowuje kształt, zapach i smak chleba, jest
prawdziwym ciałem naszego Zbawiciela.
„Jest mi smutno, bo jestem sam (…) Samotność to
taka straszna trwoga, ogarnia mnie przenika mnie”,
te słowa piosenki polskiego zespołu bluesowego
„Dżem”, piosenki „List do m” pokazują lęk człowieka
przed samotnością egzystencjalną. Człowiek tak często cierpi na depresje, coraz częściej słyszy się o samobójstwach, a najczęstszą przyczyną tych tragedii
ludzkich jest poczucie samotności, że w swojej biedzie
jesteśmy sami. To nie jest prawda, człowiek nigdy nie
jest samotny, pozostawiony sam sobie ze swoimi
problemami, on jedynie ma poczucie samotności,
ponieważ nie chce przyjąć daru, nie chce przyjąć do
świadomości faktu obecności Boga, Jezusa Chrystusa wśród nas. Jak wielka ogrania nas radość, kiedy
odwiedza nas przyjaciel w czasie gdy jesteśmy chorzy,
lub smutni. „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym

niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”
(Iz 49, 15). Gdybyśmy tylko uświadomili sobie, że
Jezus Chrystus, który kocha nas bardziej niż matka
swoje dziecko jest przy nas w każdej chwili, już nigdy
samotność nie byłaby problemem.
Wsłuchajmy się w opowiadanie mówiące o obecności Boga w naszym życiu: „We śnie szedłem brzegiem morza z Panem oglądając na ekranie nieba całą
przeszłość mego życia. Po każdym z minionych dni
zostawały na piasku dwa ślady mój i Pana. Czasem
jednak widziałem tylko jeden ślad odciśnięty w najcięższych dniach mego życia. I rzekłem: «Panie postanowiłem iść zawsze z Tobą przyrzekłeś być zawsze
ze mną; czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy,
gdy mi było tak ciężko?» Odrzekł Pan: «Wiesz synu,
że Cię kocham i nigdy Cię nie opuściłem. W te dni,
gdy widziałeś jeden tylko ślad ja niosłem Ciebie na
moich ramionach.»” Obyśmy zawsze potrafili uwierzyć, w tajemnicę obecności Boga wśród nas, niech
Betlejemski żłóbek przypomina nam, że nigdy nie
jesteśmy sami.

Święty Szczepan –
uświęcony przez cierpienie

Mt 10,17-22
Jezus powiedział do swoich Apostołów:
„Miejcie się na baczności przed
ludźmi. Będą was wydawać sądom
i w swych synagogach będą was
biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z
mego powodu, na świadectwo im i
poganom. Kiedy was wydadzą, nie
martwcie się o to, jak ani co macie
mówić. W owej bowiem godzinie
będzie wam poddane, co macie
mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili,
lecz Duch Ojca waszego będzie
mówił przez was. Brat wyda brata
na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć
ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego
imienia. Lecz kto wytrwa do końca,
ten będzie zbawiony”.
Jezus mówi, w Ewangelii przypadającej na drugi dzień świąt
Bożego Narodzenia, że jeżeli bę-

dziemy zachowywać Jego naukę,
możemy narazić się na nienawiść
ze strony innych ludzi. Jak więc
pogodzić to z radością Bożej obecności wśród nas?
Ziarno wrzucone w ziemię musi
obumrzeć, aby wydać plon. Człowiek trenujący na siłowni, chcąc
zwiększyć swoja siłę, musi najpierw
poprzez ćwiczenia fizyczne zmęczyć, uszkodzić swoje mięśnie,
poprzez coraz to większy wysiłek.
Baletnica, chcąc wystąpić na scenie, musi poświęcić kilka godzin
dziennie na trening. Każdy wzrost
jest związany z trudem, nieraz nawet bólem, wyrzeczeniem. Tak
samo jest również z naszą relacja
z Jezusem Chrystusem, wyrażającą się poprzez wiarę, nadzieję i
miłość.
Jezus kieruje bardzo wymagające słowa, o prześladowaniach,
które spotkają Jego wyznawców,
do Apostołów, czyli do tych, którzy
byli najbliżej, wiedział bowiem, iż

są oni na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o nienawiść ze względu
na wiarę. Zbawiciel mówi: „Miejcie
się na baczności przed ludźmi”.
Można spytać dlaczego Jezus dopuszcza prześladowania, jaki ma
w tym cel i dlaczego swoją wszechmocą nie zniszczy wszystkich
wrogów Ewangelii? Oczywiście
pełną odpowiedź na to pytanie zna
tylko Bóg, dla nas pozostanie ono
zawsze owiane tajemnicą, ale możemy na podstawie męczeństwa
tak wielu świętych śmiało wysunąć
tezę, iż Bóg okazuje swoją wszechmoc również w tych prześladowaniach, ale nie poprzez niszczenie
przeciwników, ale poprzez uświęcenie prześladowanych. Święty
Szczepan modli się za tych, którzy
go kamienują: „Panie, nie poczytaj
im tego grzechu”, tym samym składa świadectwo swojej głębokiej
relacji z Chrystusem, bowiem przelewając krew za wiarę i modląc się
za prześladowców staje się święty
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i uświęca innych, dając przykład
mocnej i niezachwianej wiary, nadziei życia wiecznego oraz miłości
do Boga i ludzi. Święty Szczepan
jest dla nas wzorem, jak można
wykorzystać prześladowania z powodu wiary do wzrostu w świętości.
Bóg pozwolił prześladowcą ukamienować Szczepana, ponieważ
po pierwsze wiedział dobrze, że
Szczepan jest na tyle mocny w
swojej wierze, że wytrzyma tak
mocną nienawiść, a po drugie
chciał go uświęcić i wzmocnić jego
heroiczną postawą innych chrześcijan. Bóg nigdy nie zsyła na
człowieka krzyża, cierpienia, choroby, ucisku, którego nie byłby
człowiek w stanie nosić, ponieważ
zawsze daje On łaskę wytrwania i
możliwość uświęcenia.
Problemy, które napotykamy z
powodu naszej wiary w Jezusa
Chrystusa są dla nas szansą na
wzrost, tak samo jak mięśnie rosną,
gdy się je niszczy, tak samo wiara
człowieka, jego relacja z Chrystusem umacnia się, gdy jest poddawana próbie. Te prześladowanie

Niedziela, 27 stycznia

nie zawsze muszą sprowadzać się
do przelania krwi. Mogą polegać na
wytykaniu palcami, braku akceptacji w środowisku w którym się pracuje. Ważne w tego typu sytuacjach
jest trwanie przy swoich przekonaniach, z wiarą, iż Bóg posłuży się
tymi wydarzeniami aby wzmocnić
ciebie i innych. Nie bój się nigdy
Bóg nie pości do takich prześladować, których nie byłbyś w stanie

wytrzymać. Ważne jest aby nie iść
na kompromis ze złem, ale twardo
stać na straży swoich przekonań.
Dobrze tą rzeczywistość ukazuje
przykład nauczycielki języka polskiego z filmu Bóg nie umarł 2,
kiedy była postawiona przed sądem
z powodu przyznania się do wiary
w Jezusa Chrystusa. Groziła jej
utrata pracy, utrata środków do
życia, ale nie wycofała się, nie wy-

Wkrótce po przyjęciu chrztu w Jordanie Jezus udał się do Nazaretu, swojej rodzinnej miejscowości.
W dzień szabatu odczytał w synagodze fragment z Księgi Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.
A następnie powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Był to rzeczywiście czas
niezwykłej łaski, kiedy Jezus, Syn Boży, żył pomiędzy nami i ze współczuciem pochylał się nad ludzką
nędzą. Dając nam Nowe Przykazanie – miłowania Boga i siebie nawzajem – Jezus chciał, byśmy Go
naśladowali. Byśmy nieśli ludziom wolność, słyszeli krzyk ubogich i na niego reagowali, byśmy troszczyli się o tych, którzy są w potrzebie. My także zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym w czasie chrztu
świętego i mocą tego namaszczenia możemy wypełniać misję niesienia dobrej nowiny w świecie, w którym żyjemy. Chrześcijanie, posłuszni wezwaniu Jezusa, noszą w sercach najsłabszych – ubogich, odrzuconych, chorych, więźniów i nienarodzonych. Schroniska i jadłodajnie dla bezdomnych, posługa
w więzieniach i ochrona bezbronnych wpisane są w samo serce misji Kościoła.
Istnieje wiele organizacji chrześcijańskich zaangażowanych w zwalczanie ubóstwa, podniesienie poziomu edukacji, poprawę warunków życia i zapewnianie pomocy medycznej tym, którzy jej potrzebują.
Jednak krzyk ubogich nie milknie. Wciąż są wśród nas bezdomni, mieszkający w namiotach i pod mostami. Całe narody cierpią na skutek głodu. Wielu ludzi umiera z powodu chorób, które są uleczalne przy
dzisiejszym stanie wiedzy medycznej. A Jezus wciąż wzywa nas do czynienia wszystkiego, aby im pomóc.
Wyzwania są wielkie. Pamiętajmy, że właśnie z miłosierdzia okazywanego potrzebującym będziemy
kiedyś sądzeni i nie ociągajmy się z niesieniem im pomocy. Namaszczenie Duchem Świętym, któreśmy
otrzymali, zobowiązuje nas do tego.
„Oto jestem, Panie. Namaściłeś mnie i pragnę Ci służyć”.
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parła się swojej wiary. Chociaż
dużo ryzykowała, na szali bowiem
stała cała jej kariera nauczycielska.
Zaryzykowała i wygrała, ponieważ
wygrała sprawę w sądzie i dalej
mogła uczyć w szkole.
Na końcu Ewangelii Jezus mówi:
„Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz
kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony”. Radość, którą obiecuje
Bóg, tym kórzy wierzą Jego słowom
jest możliwa również w ucisku i

prześladowaniu. Jednakże ta radość nie polega na przyjemność,
na tym, że nie mam żadnych problemów, wszyscy są dla mnie mili.
Ta radość nie ma również nic
wspólnego z atmosferą jaka panuje, gdy ktoś opowie jakiś żart, albo
gdy jesteśmy na imprezie sylwestrowej i właśnie słuchasz koncertu
swojego ulubionego zespołu. Jezus
nie chce bowiem, aby nasza radość
była ulotna, przemijająca, ale
wieczna, on proponuje nam życie

wieczne, wieczną radość, nie krótkotrwałą przyjemność. Zaczątek tej
wiecznej radości jest już teraz na
ziemi, bowiem za każdym razem,
gdy wprowadzamy w naszym środowisku miłość, pokój, radość,
opanowanie, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność,
łaskawość, wierność, skromność,
wstrzemięźliwość i czystość, budujemy królestwo Boże na ziemi,
którego pełnię doświadczymy po
śmierci.

Kościół przygotowany na
święta Bożego Narodzenia

W piątkowy wieczór przybyli serdeczni
a zarazem otwarci na prośbę kapłanów nasi
parafianie (i nie tylko), którzy z ochotnym
sercem włączyli się w szereg różnych prac
przy strojeniu choinek, oraz przygotowaniu
szopki Bożonarodzeniowej. Wszystkim
życzliwym i kochającym Kościół osobom
z serca dziękujemy za okazaną pomoc. Przy
okazji pragniemy podziękować Panu Jarosławowi Karolczakowi, Krzysztofowi Sztebel
Pani Joannie Piotrowskiej, oraz wspaniałej
reprezentacji członków Odnowy w Duchu
św. (na których zawsze można liczyć).
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
Wtorek 1.01.2019 r. Świętej Bożej Rodzicielki
godz. 1015 + Mirosław Rawski
godz. 1130 O łaskę zdrowia dla Danuty i Michała
godz. 1300 + Wanda Buturla (7 rocz. śm.) + Bronisław
+ Jan Buturla
godz. 1800 + Władysław Kościelski (29 greg.)
Środa 2.01.2019 r. św. Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu
godz. 700 + Flora Zaczyńska (1 rocz. śm.)
godz. 900 + Władysław Kościelski (30 greg.)
godz. 1800 + Zdzisława (k) Ziarek (1 rocz. śm.)
Czwartek 3.01.2019 r.
godz. 700 + mama Józefa (20 rocz. śm.) + Antoni
+ Antoni + z rodz. Czubak
godz. 900 + Maria Pszczolarska (od Stefani i Tadeusza
Pitrus)
godz. 1800 + Władysław Kościelski (od uczestników
pogrzebu)
Piątek 4.01.2019 r.
godz. 700 + Roman Zygart (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Jan Kopeć (6 rocz. śm.) + z rodz. Kopciów
i Jarockich
Sobota 5.01.2019 r.
godz. 700 + Cecylia Piechurska (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Leontyny i Jana
z ok. 59 rocz. małżeństwa oraz dla całej rodziny
Niedziela Objawienie Pańskie 6.01.2019 r.
godz. 730 + tato Konstanty Łoknicki (19 rocz. śm.)
+ mama Marianna + Jerzy + Natalia
godz. 900 I) +Helena Kruszewska (1 rocz. śm.)
II) + Zdzisław Chlebowski
godz. 1015 I) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Józefy (k) Kmieciak
z ok. 80 rocz. urodzin
II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Wiktorii Komorowskiej
z ok. 1 rocz. urodzin (od rodziny)
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę

Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Krystyny dziękując
za szczęśliwie przeprowadzona operację
godz. 1300 + Roman Zygart (od przyjaciół)
godz. 1800+ Irena Walus + Maria i Józef Jakubowscy
Poniedziałek 7.01.2019 r.
godz. 700 + Michalina Jamrozińska (10 rocz. śm.)
godz. 900 + Helena + Kazimierz Pels + z rodziny
godz. 1800 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o błog.
Boże w rodzinie i szczęśliwe rozwiązanie dla synowej
– aby Matka Boża miała nad nimi opiekę
Wtorek 8.01.2019 r.
godz. 700 + Zofia Podlipko (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Maria Pszczolarska (od Marii Buczyńskiej
i Mieczysława Bajorka)
godz. 1800
Środa 9.01.2019 r.
godz. 700 + Eugenia Fajfrowska (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Doroty z ok. urodzin
godz. 1800 + rodziców i teściów: Zofia (12 rocz. śm.)
i Kazimierz Bombała + Czesław (28 rocz. śm.)+ Zofia
Ślusarczyk
Czwartek 10.01.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Maria Pszczolarska (od Krystyny i Edwarda
Buczyńskich)
godz. 1800
Piątek 11.01.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Sobota 12.01.2019 r.
godz. 700 + Zofia Drabo (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Roman Zygart (od Haliny)
Niedziela Chrztu Pańskiego 13.01.2019 r.
godz. 730
godz. 900 + Jan Drożdż (9 rocz. śm.) + rodzice:
Stanisława (k) i Tadeusz
godz. 1015 + Eugenia Fajfrowska (od II-ej róży
Różańca św.)
godz. 1130 + rodziców: Maria i Zygmunt (10 rocz. śm.)
Lubaszewscy
godz. 1300 + Irena + Jan Kerlin
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godz. 1800 +Aleksander + Maria Paluszek + Jan
+ Teresa Paluszek
Poniedziałek 14.01.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Andrzej Szczykała (2 rocz. śm.) (od żony)
Wtorek 15.01.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Maria Pszczolarska (od Żanety i Marcina
Pitrus)
godz. 1800
Środa 16.01.2019 r.
godz. 700 + Zenon Niedziółka (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 + Józef Siekieczyński (6 rocz. śm.)
+ z rodziny
godz. 1800 I) + Stanisław Sojak (12 rocz. śm.) (od żony,
dzieci z rodzinami)
II) + Ludwika Pierechaty (37 rocz. śm.) (od rodziny)
Czwartek 17.01.2019 r.
godz. 700 + Maria Pszczolarska (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800
Piątek 18.01.2019 r.
godz. 700 + Józefa Krupień (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Jan Gajewski (4 rocz. śm.)
Sobota 19.01.2019 r. św. Józefa Sebastiana Pelczara
godz. 700 + Maria Pszczolarska (od żony Teodozji)
godz. 900 + Natalia Ciepła (14 rocz. śm.)
godz. 1800 + Roman Zygart (od Haliny)
II Niedziela zwykła 20.01.2019 r.
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Norberta
w dniu 28 urodzin
godz. 900 + Teresa + Kazimierz + Józefa (k) + Stanisław
Miazga
godz. 1015 + mama Marianna Pieczeniak + siostra Anna
Siewierska
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Kacpra Kiełtyka
z ok. 5 rocz. urodzin oraz dla rodziców: Marty i Pawła
godz. 1300 + Barbara Lewandowska (12 rocz. śm.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla mamy Agnieszki
(od męża z dziećmi)
Poniedziałek 21.01.2019 r. św. Agnieszki
godz. 700
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godz. 900
godz. 1800 + Stanisław Janek (8 rocz. śm.)
Wtorek 22.01.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Maria Pszczolarska (od Marii Paluchniak)
godz. 1800 + Artur Ostynowicz (4 rocz. śm.)
Środa 23.01.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 O zdrowie i Boże błog. dla Bogdana w dniu
urodzin oraz o potrzebne łaski dla Jego rodziny
Czwartek 24.01.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Piątek 25.01.2019 r. Nawrócenie św. Pawła
godz. 700 + Maria Pszczolarska (od rodziny Baranów)
godz. 900
godz. 1800
Sobota 26.01.2019 r. św. Tymoteusza i Tytusa
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Antoni Kosiński (12 rocz. śm.)
III Niedziela zwykła 27.01.2019 r.
godz. 730 + Eugeniusz + Regina Nowakowscy + z rodz.
Nowakowskich i Nikonowiczów
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla mamy Józefy
Romanów z ok. 84 rocz. urodzin
godz. 1015 + Jan Rycerz (8 rocz. śm.)
godz. 1130 + Fernand Gwiazda (3 rocz. śm.)
godz. 1300
godz. 1800
Poniedziałek 28.01.2019 r. św. Tomasza z Akwinu
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 29.01.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Maria Pszczolarska (od Tadeusza
Barańskiego)
godz. 1800
Środa 30.01.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Roman Zygart (od chrześniaka Marcina)
Czwartek 31.01.2019 r. św. Jana Bosko
godz. 700 + Maria Pszczolarska (od Wiesławy)
godz. 900 + rodzice: Wanda i Stanisław
godz. 1800
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PLAN KOLĘDY (2-25 stycznia 2019 r.)

2 stycznia godz. 15.00 ul. Wałbrzyska
1. 1-23a
2. 25-37c oraz 36-46
3. 2-34

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

3 stycznia godz. 15.00 ul. Piłsudskiego
1. 15-29a
2. 2-10
3. 31-41

15 stycznia godz. 15.00
1. os. Sudeckie 2 abc
2. ul. Zwycięstwa 8-28
3. ul. Spokojna 1 abc

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

16 stycznia godz. 15.00
1. Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury
2. os. Sudeckie 3 ef, 4 ab
3. os. Sudeckie 3 abcd

5 stycznia godz. 14.00
1. ul. Strzelecka 12-20
2. ul. Polna i Rekreacyjna
3. ul. Strzelecka 2-10
7 stycznia godz. 15.00
1. ul. Browarowa, ul. Mickiewicza, pl. Jana
Pawła II
2. ul. Chmielna
3. ul. Metalowców 2-18
8 stycznia godz. 15.00
1. ul. Strzegomska – cała
2. ul. Wojska Polskiego
3. ul. Modrzejewska ul. Sportowa
9 stycznia godz. 15.00
1. ul. o. Pio 21-42
2. ul. o. Pio 1a-20
3. Rynek, ul. Puszkina, ul. Słowackiego
10 stycznia godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 15-27f
2. ul. Kolejowa 4-6, 8a-16
3. ul. Kolejowa 18-36
11 stycznia godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 1-13
2. al. Lipowe 1-13a
3. al. Lipowe 14-19
12 stycznia godz. 14.00
1. ul. Stawowa 2-6
2. al. Lipowe 2-8, 21-25 ul. Krótka
3. ul. Stawowa 1-5

17 stycznia godz. 15.00
1. os. Sudeckie 5 abcd
2. pl. Dworcowy ul. Parkowa
3. os. Sudeckie 4 cdef
18 stycznia godz. 15.00
1. os. Sudeckie 6 cdef
2. ul. Świdnicka 1-19
3. os. Sudeckie 5ef 6ab
19 stycznia godz. 14.00
1. os. Sudeckie 6 ghjk
2. os. Sudeckie 7 abcd
3. ul. Świdnicka 2-18, 21-25
21 stycznia godz. 15.00
1. os. Sudeckie 9 abcd
2. ul. Świdnicka 32-56
3. os. Sudeckie 7ef 8 ab
22 stycznia godz. 15.00
1. ul. Kościuszki 2-47
2. ul. Kościuszki 1-31
3. os. Sudeckie 8cdef
23 stycznia godz. 15.00
1. ul. Wolności 1-15
2. ul. Pułaskiego
3. ul. Wolności 8-28
24 stycznia godz. 15.00
1. ul. Wolności 37-49
2. ul. Żeromskiego 2-18
3. ul. Wolności 17-35
25 stycznia godz. 15.00
1. os. Sudeckie 9ef + kolęda dodatkowa
2. ul. Kopernika 1-23
3. ul. Kopernika 2-16
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Lena Maria Bilska, 2 XII
Aleksander Urbańczyk, 26 XII
Mikołaj Marcel Górecki, 26 XII
Marcel Marcin Dzimira, 26 XII
Hubert Urbańczyk, 26 XII

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Cecylia Pichurska, zm. 2 XII,
przeżyła 78 lat
+ Zofia Podlipko, zm. 4 XII, przeżyła 91 lat
+ Eugenia Fejfrowska, zm. 6 XII,
przeżyła 87 lat
+ Zofia Drabo, zm. 8 XII, przeżyła 82 lata
+ Maria Pszczolarska, zm. 13 XII,
przeżyła 66 lat
+ Zenon Niedziółka, zm. 9 XII,
przeżył 64 lata
+ Józefa Krupień, zm. 11 XII,
przeżyła 96 lat
+ Mieczysław Starzyk, zm. 15 XII, przeżył
90 lat
+ Henryk Baran, zm. 19 XII, przeżył 69 lat
+ Maria Józefa Proć, zm. 24 XII,
przeżyła 90 lat

Michałowa poleca

ZAPIEKANA KASZA
GRYCZANA Z MIĘSEM
SKŁADNIKI:
25 dkg kaszy gryczanej
40 dkg piersi z kurczaka
3 cebule
2 marchewki
2 ząbki czosnku
1 puszka groszku
konserwowego

1 puszka pomidorów
10 dkg sera białego
10 dkg sera żółtego
jajko
sól
pieprz
ostra papryka
olej

PRZYGOTOWANIE:
Kaszę ugotować w dużej ilości osolonego wrzątku, osączyć
na sicie. W garnku rozgrzać 4 łyżki oleju, wlać pomidory,
dodać posiekany ząbek czosnku, sól, pieprz, ostrą paprykę
i dusić, aż sos zgęstnieje. Mięso pokroić w paski, oprószyć
przyprawami i obsmażyć na oleju. Obraną cebulę pokroić
w piórka, marchew zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Na
patelni rozgrzać 5 łyżek oleju, przesmażyć cebulę z posiekanym ząbkiem czosnku, dodać marchew i groszek. Podlać
kilkoma łyżkami wody, doprawić do smaku i dusić 5 min.
Jarzyny wymieszać z mięsem, przełożyć do natłuszczonej
foremki lub naczynia żaroodpornego. Polać wierzch sosem
pomidorowym. Kaszę wymieszać z ugniecionym serem
białym, jajkiem, solą i pieprzem. Wyłożyć na mięso i posypać
startym żółtym serem. Foremkę wstawić do rozgrzanego do
temp.190 stopni piekarnika i zapiekać około 30 minut. Podawać na gorąco.
Smacznego!

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000
Proboszcz: ks. Józef Siemasz
Wikariusze: ks. Artur Merholc, ks. Piotr Ochoński
Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki
www.swmikolajswiebodzice.pl
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,
sobota w godz. 1000-1200
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

