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2 lutego – Dzień Życia KonseKrowanego

(cd. na str. 4)

(cd. na str. 2)

orszaK Trzech Króli 2019
Misją Orszaku Trzech Króli jest 

pielęgnowanie oraz szerzenie war-
tości prorodzinnych i wspólnoto-
wych. Celem organizowanego 
przez nas projektu jest uczczenie 
Święta Trzech Króli. Po 50 latach 
w Polsce święto to znów jest dniem 
wolnym od pracy, dlatego znacznie 
łatwiej dołączyć do wspólnej zaba-
wy i świętowania. Co roku spotyka-
my się 6 stycznia w wyznaczonym 
miejscu, by stamtąd we wspólnym 
radosnym Orszaku przejść – razem 
z Trzema Królami – do Stajenki. 
Orszak tworzą w większości dzieci 
oraz ich rodzice. Uczniowie wystę-
pują w kolorowych 

Siostry Szkolne de Notre Dame są w naszej parafii 
od 1900 roku. Razem ze swoją Matką Założycielką 
Marią Teresą od Jezusa mówią: „Celem naszym jest 
BÓG, bo tylko ON jest racją naszego istnienia” oraz 
„W jedności jest nasza siła”.

Siostry żyją we wspólnocie wiary, która jest dla nich 
jednocześnie darem i zadaniem. Dzielą z innymi za-

równo swoje dary, łaski jak i słabości, a przez to kim 
są przyczyniają się do całokształtu życia wspólnoty. 
Dlatego też celem ich życia jest trwanie w miłości 
i obecności Boga oraz czynienie wszystkiego, co tylko 
możliwe, by jak najwięcej osób poznało, pokochało 
i zjednoczyło się z Bogiem.

Ponieważ Bóg jako pierwszy kocha i wzywa czło-
wieka do pełnego oddania się – siostry odpowiadają 
Mu swoją miłością i dobrowolnie wybierają drogę 
wskazaną im przez Chrystusa. 
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(cd. ze str. 1)

orszaK Trzech Króli 2019
strojach przygotowanych przez ich rodziców, współ-
tworząc postacie dwórek, rycerzy z różnych stron 
świata, giermków, dworzan, posłańców Króli Widzowie 
włączą się w zabawę poprzez nałożenie na głowy 
koron., których zdjęcie przed Stajenką będzie oznaką 
oddania hołdu Prawdziwemu Królowi. Każdy uczestnik 
otrzyma także śpiewnik kolęd, dzięki któremu będzie 
mógł włączyć się w wspólny śpiew. Na zakończenie 
Orszaku odbędzie się wspólne radosne kolędowanie, 
jedna z najpiękniejszych polskich tradycji przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia.

Zgodnie z tym zwyczajem, po raz kolejny w naszym 
mieście – Świebodzicach, wyruszył orszak trzech 
króli aby pokłonić się świętej Rodzinie z Nazaretu. To 
przepiękne spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie 
pomoc wielu szlachetnych serc, którzy wsparli nas 
w zorganizowaniu tej uroczystości. Na pierwszym 
miejscu z całego serca pragniemy podziękować Panu 
Burmistrzowi Pawłowi Ozga, za udzielenie zgody i za 
świadczenie pomocy. Dziękujemy dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 Pani Jolancie Styrnie, za użyczenie 
nam sali gimnastycznej. Komunalniakowi Świebodzi-
ce, za wyłożenie folii na całej długości sali. Pani Gra-
żynie Gorskiej za przygotowanie krótkiego występu 
artystycznego w wykonaniu uczniów. Młodzieży: 
Kacprowi Jakubinie, Mateuszowi Ławińskiemu oraz 
Filipowi Podchaliczowi, za wcielenie się w roli trzech 

mędrców ze Wschodu. Pani Romanowi Rubnikowi-
czowi za nagłośnienie. Młodzieży wraz z Panią 
Agnieszką Pelc. Również gorąco z serca dziękujemy 
zespołowi Akord za śpiewne i barwne zwieńczenie 
orszaku, poprzez śpiew kolęd i pastorałek, a także 
Paniom i Panom, którzy częstowali gości gorącym 
napojem i smacznym ciastem upieczonym przez na-
szych parafian. Nade wszystko dziękujemy kapłanom: 
ks. kan. Józefowi Siemaszowi, ks. Wiktorowi Bednar-
czykowi oraz ks. Wojciechowi Oleksemu, a zwłaszcza 
ks. Piotrowi Ochońskiego, który był głównym organi-
zatorem i koordynatorem całego wydarzenia.
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Raz w roku podczas Eucharystii ma miejsce jeden 
z ciekawszych obrzędów. Po końcowej modlitwie 
kapłan zapala dwie specjalne świece. Następnie przy-
gotowuje wiernych do udziału w specjalnym błogosła-
wieństwie przemawiając: Prośmy Boga, który jest 
źródłem życia, o zdrowie gardła i o właściwe korzy-
stanie z daru mowy, abyśmy go umieli używać na 
chwałę Bożą i pożytek ludzi.

Św. Błażej, biskup Sebasty – miasta położonego na 
terenie dzisiejszej Turcji został zamordowany około 
316 roku. (życiorys przedstawialiśmy w naszej gazet-
ce w lutym 2017 r.)

Kościół wspomina tego męczennika 3 lutego. Tra-
dycja sięgająca wczesnego średniowiecza przekaza-
ła pamięć o nim jako orędowniku i opiekunie wiernych, 
zwłaszcza w chorobach gardła i krwotoków. Za jego 
wstawiennictwem prosimy Boga o zdrowie gardła 
i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy.

W dniu 3 lutego, pod koniec Mszy świętej wierni 
otrzymują błogosławieństwo połączone z prośbą o za-
chowanie od chorób gardła i języka.

Po błogosławieństwo wierni najczęściej podchodzą 
do stopni ołtarza. Kapłan nie tylko wypowiada stosow-
ne słowa, ale i dotyka gardeł dwiema świecami. War-
to sobie w tym dniu szczególnie uświadomić moc 
wiary. To ona decyduje o skuteczności sakramenta-
liów, do których Kościół zalicza błogosławienie gardeł. 
Są to znaki umacniające w nas łaski otrzymane w sa-
kramentach i lepiej przygotowujące do ich przyjęcia. 
Tak więc nie ma żadnej magii w tym obrzędzie, bo nie 
dotyk ma moc uzdrawiania. Jest on jedynie zewnętrz-
nym znakiem naszej wewnętrznej ufności we wsta-
wiennictwo św. Błażeja.

Modlitwa błogosławieństwa świec i wiernych:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś cały 

świat. Z miłości zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa 

Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby leczył 
nasze choroby duszy i ciała. Dając świadectwo wiary, 
święty Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę mę-
czeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia 
chorób gardła. Prosimy Cię, pobłogosław te świece 
i spraw, aby wszyscy wierzący za wstawiennictwem 
świętego Błażeja zostali uwolnieni od chorób gardła 
i wszelkiego innego niebezpieczeństwa i zawsze mo-
gli Tobie składać dziękczynienie. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. Amen.
Kapłan kropi wodą święco-

ną zgromadzonych oraz świe-
ce. Następnie wierni proszący 
o błogosławieństwo podcho-
dzą do celebransa, który – po-
sługując się świecami zgodnie 
z miejscowym zwyczajem – 
błogosławi ich mówiąc:

„Za wstawiennictwem świę-
tego Błażeja, biskupa i mę-
czennika, niech Bóg zachowa 
cię od choroby gardła i wszel-
kiej innej dolegliwości. W imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świę
tego.”

na Ból garDŁa – ŚwiĘTy BŁaŻeJ
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2 lutego – Dzień Życia KonseKrowanego
Przez profesję zakonną ślubują żyć w konsekrowa-

nej czystości, ewangelicznym ubóstwie i apostolskim 
posłuszeństwie we wspólnocie zakonnej.

Swoją służbą apostolską Siostry obejmują szcze-
gólnie dzieci i młodzież. Pracują w szkołach jako ka-
techetki, przedszkolach, placówkach opiekuńczowy-
chowawczych, domach pomocy społecznej, akade-
miku, internacie itp. 

W wielu parafiach obejmują prace zakrystianek, 
służbę w biurach parafialnych, współpracują z kapła-
nami w ich pracy duszpasterskiej.

W naszym mieście Siostry Szkolne de Notre Dame 
służą 60 niepełnosprawnym chłopcom, którzy kiero-
wani są z terenu całej Polski. Najczęściej są to dzieci 
z domów dziecka wymagające rehabilitacji, terapii 
logopedycznej, neurologopedycznej, terapeutycznej, 
psychologicznej, kształcenia specjalnego i specjali-
stycznego leczenia medycznego. W Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgroma-
dzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame przebywają 
również dzieci i młodzież z rodzin, z pobliskich miej-
scowości.

Siostry obok codziennej pracy i modlitwy razem 
z dziećmi przeżywają dni świąteczne, wakacyjne, 
uczestniczą w różnorodnych spotkaniach i imprezach 
organizowanych w naszym mieście zarówno przez 
kościół jak i inne organizacje działające w gminie.

6 stycznia br. uczestniczyły wraz z podopiecznymi 
w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami na-
szego miasta.

(cd. ze str. 1)



„Głos św. Mikołaja”, nr 2(28), luty 2019 5

13 stycznia z wizytą duszpasterską tzw. „Kolędą” 
odwiedził Dom – wszystkich podopiecznych, personel 
oraz wspólnotę sióstr – Ksiądz Proboszcz Józef Sie-
masz oraz Ksiądz Dariusz Strzelecki – modląc się 
i błogosławiąc wszystkim. W czasie spotkania nie 
zabrakło wspólnego, radosnego kolędowania.

W trosce, aby nigdy nie 
zabrakło kochających serc 
kroczących z wiarą i ufnością 
za Jezusem Chrystusem 
módlmy się często o dar 
nowych powołań zakonnych.

Wspólnie z Siostrami 
Szkolnymi de Notre Dame 
i ich błogosławioną założy-
cielką Marią Teresą prośmy 
Dobrego Boga:

…Oddychaj we mnie, Duchu Święty,
bym myślała o tym, co święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
bym czyniła to, co święte.
Pobudzaj mnie, Duchu Święty,
bym kochała to, co święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
bym strzegła tego, co święte.
Strzeż mnie od złego, Duchu Święty,
abym nigdy nie utraciła tego, co jest święte.
Amen.
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czym jest powołanie zakonne? Powołanie – to 
wołanie Boga, to łagodny, cierpliwie powtarzający się 
Głos. To wezwanie po imieniu. Powołanie wymaga 
rozeznania. Rozeznać powołanie – to znaczy odkryć 
Boga pośród nocy. Odkryć Boga, który wzywa. Roze-
znać znaczy również szukać Boga w pytaniach, w nie-
pokojach i aspiracjach. To odkryć, odpowiedzieć na 
nie i zrozumieć sercem trud, nowość, ryzyko, zasko-
czenie i piękno wołania Boga. Powołanie jest projek-
tem Boga. Jest jego propozycją. Powołanie zakonne 
to dar, ale i wymagające wezwanie. To  zgoda, by żyć 
dla innych.

Pamiętajmy, że:
„Nic bardziej praktycznego, jak znaleźć Boga, to 

jest: zakochać się w Nim w sposób absolutny, jedyny. 
To, w kim jesteś zakochany, co zajmuje twoją wyobraź-
nię, ma wpływ na wszystko w twoim życiu: decyduje 
o tym, dlaczego rano wstajesz, by wejść w nowy dzień, 
o tym, jak spędzasz twoje wieczory, jak przeżywasz 
czas wolny, co czytasz, z kim się przyjaźnisz, o tym, 
co rani twoje serce i co napełnia cię radością i wdzięcz-
nością. Pokochaj Boga, zakochaj się w Nim, trwaj w tej 
miłości, a to zadecyduje o wszystkim.” 

Pedro Arrupe SJ

czas wypoczynkowo-rekolekcyjny dla młodzieży 
organizowany przez zgromadzenie sióstr szkolnych De notre Dame

Miejsce: DOM Notre Dame, ul. św. Marcina 12, Wrocław.
Dla kogo? Dla młodych, czyli zapraszamy młodzież klasy III gimnazjum, klasy VIII szk. podst., młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
czas: Rozpoczęcie poniedziałek 4 lutego, ok. godz. 10.00, zakończenie: czwartek 7 lutego,  po południu.
w planie: Atrakcje rekreacyjne, ciekawe warsztaty, wartościowy film, czas na modlitwę, bycie z innymi,  zabawę.
co zabrać? Oprócz rzeczy osobistych oczywiście… to jeszcze śpiwór, poduszeczkę, ręczniki, obuwie za-
mienne do chodzenia po domu, skarpetki antypoślizgowe, ważną legitymację szkolną.
Kontakt: Siostra Sara, tel. kom. 662 942 222, sara.zdep@gmail.com, zgłoszenia do 28 stycznia 2019 r.

weekend z Bogiem dla dzieci 29-31.03.2019 r. 
weekend z Bogiem dla młodzieży 8-10.03.2019 r.

Miejsce: Klasztor Sióstr Szkolnych de Notre Dame, ul. Mały Rynek 5, 45020 Opole
czas: rozpoczęcie weekendów z Bogiem: piątek, godz. 18.00, zakończenie niedziela, ok. godz. 11.00
co zabrać na weekend? Oprócz rzeczy osobistych oczywiście… to jeszcze śpiwór, poduszeczkę, ładne 
i kulturalne ubranie na niedzielną Mszę, obuwie zamienne do chodzenia po domu.
Kontakt: Siostra Sara tel. kom.: 662 942 222, sara.zdep@gmail.com

Jeżeli w Twoim sercu zrodziło się więcej pytań i szukasz na nie odpowiedzi,  
możesz napisać lub zadzwonić: s. Maria sara tel. kom: 662 942 222.

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, OPOLE, ul. Mały Rynek 5

wystarczy Twój 
jeden procent  

aby pomóc innym...
Można wesprzeć działalność  

Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci 
w Świebodzicach  

przekazując 1% NA:
Nr KRS 0000298747



„Głos św. Mikołaja”, nr 2(28), luty 2019 7

JaseŁKa BoŻonaroDzeniowe 
„ŚwiĘTa noc”

Tradycją naszej szkoły są coroczne JASEŁKA przy-
gotowywane przez uczniów klas III pod opieką pani 
katechetki Grażyny Gorskiej. Nie inaczej było w tym 
roku; w piątek, 21 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 
w auli szkolnej zebrali się: dyrekcja, uczniowie i ich 
wychowawcy. Piękna scenografia wprowadziła zgro-
madzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą 
atmosferę i miłe doznania wizualne oraz słuchowe 
zadbali zaś zdolni mali aktorzy i wokaliści. Publiczność 
po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa, 
szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po 
bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się prze-
nocować w stajence. Do nich i małego Jezuska przy-
byli pasterze oraz trzej mędrcy, którzy złożyli Dzieciąt-
ku pokłon i dary. Całość przedstawienia, pokazująca 
scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka, pasterzy, 
mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana była kolę-
dami i pastorałkami, które śpiewały dzieci klas IIV. 
Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, śpiewa-
ków, wywarło duże wrażenie i poruszenie. Dzieci 

miały możliwość uczestni-
czenia w tradycji, a także 
sposobność zaprezentowa-
nia swoich umiejętności ar-
tystycznych. Na zakończe-
nie zgromadzeni goście 
wysłuchali świątecznych 
życzeń oraz otrzymali świą-
teczne upominki.

To przedstawienie mieli 
okazję zobaczyć również 
rodzice oraz dziadkowie. 
Zostało wystawione dla nich 
tuż po świątecznej przerwie. 
Również i oni mogli przeży-
wać „Świętą Noc”.
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Niedziela, 3 lutego
Wielu ludzi — zarówno biblistów, jak i zwyczajnych wierzących – uważa dzisiejsze pierwsze czytanie 

za najwspanialszy rozdział w całym Piśmie Świętym. Pawłowi wystarczyło trzynaście wersetów, by dać 
nam przepiękny opis miłości, który można rozważać przez całe życie.

Krótko i zwięźle Paweł przyznaje miłości właściwe jej miejsce – u samej góry listy. Mówienie językami 
jak Apostołowie, prorokowanie jak Izajasz, rozumienie tajemnic wiary jak Tomasz z Akwinu, oddanie 
wszystkiego, co posiadamy, jak Matka Teresa – wszystko to jest niczym, jeśli zabraknie miłości.

Paweł przyznaje również, że nikt z nas nie kocha w sposób doskonały, podobnie jak „po części pozna-
jemy i po części prorokujemy”. Mówi, że teraz widzimy wszystko jakby w zamglonym, zniekształcającym 
obraz lustrze. Innymi słowy, Paweł przyznaje, że wszyscy popełniamy błędy. Wszyscy osądzamy pochop-
nie. Wszyscy ranimy innych – a zwłaszcza naszych najbliższych. Staramy się tego nie robić, ale często 
nasze dobre chęci nie wystarczają. A ściślej biorąc, jeszcze nie wystarczają.

Także św. Piotr przyznaje miłości pierwszą pozycję na liście. Postrzega miłość jako najpotężniejszą 
siłę na świecie. Jest ona tak mocna, że „zakrywa wiele grzechów”.

Miłość wszystko rozumie i wszystko jest w stanie uzdrowić – nawet błędne wybory życiowe,  wynikające 
bardziej z fałszywego rozeznania niż z grzechu. Jeśli zostałeś skrzywdzony, pamiętaj, że twoja miłość 
może przynieść uzdrowienie zarówno tobie, jak i twojemu krzywdzicielowi. Nawet jeśli ta miłość jest nie-
doskonała, zabarwiona smutkiem i gniewem, to i tak ma ogromne znaczenie. Jezus ją widzi i jej  błogosławi.

W miłości nie chodzi o doskonałość. Chodzi o to, by kochać najlepiej, jak potrafimy, i prosić o przeba-
czenie, gdy upadamy.

W dzisiejszej modlitwie proś Jezusa, aby wzbudził w tobie pragnienie miłowania tą miłością, jaką On 
miłuje ciebie, i aby dał ci do tego siłę. Bądź zawsze skory do miłości, skory do przebaczenia, skory do 
mówienia „przepraszam”. Pamiętaj, że miłość zawsze zwycięża.

„Panie, spraw, aby moja miłość wzrastała z każdym dniem”.

Święci cyryl – mnich 
i Metody – biskup

patroni europy (14 lutego)
Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. jako siód-

me dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym ofi-
cerem miejscowego garnizonu. Jego właściwe imię to 
Konstanty, imię Cyryl przyjął pod koniec życia, wstę-
pując do zakonu. Po studiach w Konstantynopolu 
został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. 
Później usunął się na ubocze. Z czasem podjął w szko-
le cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem, w 855 
r. udał się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie 
przebywał już jego starszy brat – św. Metody.

Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do 
kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religij-
ne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. 
Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie – 
nauczył się języka hebrajskiego (by dyskutować 
z Żydami) i syryjskiego (by prowadzić dialog z Araba-
mi, przybyłymi z okolic Syrii). Po udanej misji został 
wysłany z bratem przez patriarchę św. Ignacego, aby 
nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich praco-

wali pięć lat. Następnie, na prośbę księcia Rościsława 
udali się z podobną misją na Morawy, gdzie wprowa-
dzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem 
greckim (głagolicę). Potem jeden z uczniów św. Me-
todego wprowadził do tego pisma majuskuły (duże 
litery) alfabetu greckiego. Pismo to nazwano cyrylicą. 
Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocer-
kiewnosłowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała 
się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań. 
Z Panonii (Węgier) bracia udali się do Wenecji, by tam 
dla swoich uczniów uzyskać święcenia kapłańskie. 
Jednak duchowieństwo tamtejsze przyjęło ich wrogo. 
Daremnie Cyryl przekonywał swoich przeciwników, że 
język nie powinien odgrywać warunku istotnego dla 
przyjęcia chrześcijaństwa. Bracia zostali oskarżeni 
w Rzymie przed papieżem św. Mikołajem I niemal 
o herezję. Posłuszni wezwaniu namiestnika Chrystu-
sowego na ziemi, udali się do Rzymu. W tym jednak 
czasie zmarł papież św. Mikołaj I (+ 867), a po nim 
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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…

został wybrany Hadrian II. Ku radości misjonarzy nowy 
papież przyjął ich bardzo serdecznie, kazał wyświęcić 
ich uczniów na kapłanów, a ich słowiańskie księgi li-
turgiczne kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w koście-
le Matki Bożej, zwanym Fatne.

Wkrótce potem Cyryl wstąpił do jednego z greckich 
klasztorów, gdzie zmarł na rękach swego brata 14 
lutego 869 r. Papież Hadrian (Adrian) urządził Cyry-
lowi uroczysty pogrzeb.

Metody (jego imię chrzcielne – Michał) urodził się 
między 815 a 820 r. Ponieważ posiadał uzdolnienia 
wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę kariery urzędni-
czej. W młodym wieku został archontem – zarządcą 
cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Zrezy-
gnował z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, 
gdzie został przełożonym. Tam też przyjął imię Meto-
dy. Około 855 roku dołączył do niego jego młodszy 
brat, św. Cyryl. Odtąd bracia dzielą razem swój los 
w ziemi Chazarów, Bułgarów i na Morawach.

Po śmierci Cyryla (w 869 r.) Hadrian II konsekrował 
Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (Węgier) 
oraz dał mu uprawnienia legata. Jako biskup, Metody 
kontynuował rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowa-
dzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzy-
mu, był atakowany przez arcybiskupa Salzburga, 
który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w jed-
nym z bawarskich klasztorów. Spędził tam dwa lata 
(870872). Interwencja papieża Jana VII przyniosła 
Metodemu utraconą wolność.

Nękany przez kler niemiecki, Metody udał się po-
nownie do Rzymu. Papież Jan VIII przyjął go bardzo 
życzliwie i potwierdził wszystkie nadane mu przywile-
je. Aby jednak uspokoić kler niemiecki, dał Metodemu 
za sufragana biskupa Wickinga, który miał urzędować 
w Nitrze. W tym czasie doszło do pojednania Rzymu 
z Konstantynopolem. Metody udał się więc do patriar-
chy Focjusza, by mu zdać sprawę ze swojej działal-
ności (881 lub 882). Został przyjęty uroczyście przez 
cesarza. Kiedy powracał, przyprowadził ze sobą 
liczny zastęp kapłanów. Powróciwszy na Morawy, 
umarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r.

W roku 907 rozpadło się państwo wielkomorawskie, 
a z jego rozpadem został usunięty obrządek słowiań-

ski na rzecz łacińskiego. Mimo tego dzieło św. Cyryla 
i św. Metodego nie upadło. Ich językiem w liturgii 
nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosław-
nych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci 
(nazywani Braćmi Sołuńskimi – od Sołunia, czyli 
obecnych Salonik w Grecji) są uważani za apostołów 
Słowian. W roku 1980 papież św. Jan Paweł II ogłosił 
ich – obok św. Benedykta – współpatronami Europy, 
tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące 
wspomnienie do rangi święta.

W ikonografii Bracia Sołuńscy przedstawiani są 
w stroju pontyfikalnym jako biskupi greccy lub łacińscy. 
Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl 
ukazywany jest w todze profesora, w ręce ma księgę 
pisaną cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż, księga i kie-
lich, rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim.
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Niedziela, 10 lutego
Czy zauważyłeś, że we wszystkich dzisiejszych czytaniach przewija się motyw łaski? To łaska wypa-

liła grzech Izajasza i uczyniła go jednym z największych proroków w dziejach Izraela. To łaska powstrzy-
mała św. Pawła przed dalszym prześladowaniem chrześcijan i uczyniła go jednym z największych 
ewangelizatorów wszech czasów. To łaska rzuciła św. Piotra na kolana przed Jezusem i zmieniła proste-
go rybaka w pokornego łowcę dusz i pasterza pierwotnego Kościoła. Z pewnością w życiu tych ludzi 
łaska Boża nie okazała się daremna! A w twoim życiu? Co w nim wskazuje na to, że łaska Boża nie 
okazała się daremna? Nie muszą to być wydarzenia aż tak dramatyczne, jak nawrócenie Pawła czy 
Izajasza. Zresztą w ogóle nie muszą być dramatyczne. Oczywiście może tak się wydarzyć, częściej 
jednak doświadczenie łaski Bożej kojarzy się z łagodnie płynącym strumieniem, a nie ze wzburzonym 
oceanem.

Przypomnij sobie na przykład chwile, w których czułeś się szczególnie blisko Boga podczas Euchary-
stii czy na modlitwie. Albo ten wyrzut sumienia, który doprowadził cię do konfesjonału po długiej przerwie. 
Albo dzień, kiedy nieoczekiwanie pojawiła się w twoim sercu gotowość przebaczenia komuś, kto cię 
boleśnie skrzywdził. To wszystko były działania Bożej łaski.

Wszystko, co oddala cię od grzechu, a przybliża do Boga, co pomaga ci być bardziej kochającym, 
lepszym, skłonnym do współczucia, jest owocem działania łaski Bożej w twoim sercu. Jeśli zastanowisz się 
głębiej nad tym, jak wyglądał miniony dzień, odkryjesz, że Bóg przez cały czas wspierał cię swoją łaską.

Dziś nowy dzień i początek nowego tygodnia. Spróbuj więc zacząć od nowa. Poproś Ducha Świętego, 
aby otworzył ci oczy na wszystkie łaski, którymi Bóg będzie cię obdarzał w rozpoczynającym się tygodniu. 
A kiedy je rozpoznasz, przyjmuj je całym sercem. Niech nie pozostaną daremne!

„Jezu, naucz mnie całym sercem przyjmować Twoje łaski!”

zaaKcepTować sTaroŚć
Na starość możemy spojrzeć pod wieloma kątami, 

dotyka ona bowiem różnych obszarów naszego życia. 
Ponieważ wydłuża się czas ludzkiego życia, coraz 
więcej jest wśród nas osób w podeszłym wieku. Spró-
bujemy przyjrzeć się przeżywaniu starości w kilku jej 
aspektach.

aspeKT Biologiczny
Starość człowieka to zjawisko uwarunkowanie bio-

logicznie. Upływ lat powoduje, że słabnie aktywność 
układu nerwowego, spada poziom hormonów, zdol-
ność do regeneracji komórek. Objawami starzenia się 
są m.in. zmniejszenie percepcji, zdolności komuniko-
wania się czy u niektórych demencja. Można spowal-
niać ten proces dietą, aktywnością umysłową i fizycz-
ną, higienicznym trybem życia. Są to działania, które 
mogą poprawić kondycję osoby starszej, choć nie 
zatrzymują procesu starzenia. Proces ten przebiega 
bardzo indywidualnie. Są osoby, które zachowują 
zdrowie i sprawność zarówno fizyczną, jak i umysłową 
do późnych lat.

aspeKT spoŁeczny
Starość ma również swój bardzo istotny aspekt 

społeczny. Osób starszych jest coraz więcej, ponieważ 
żyjemy dłużej. Doprowadziły do tego zmiany społecz-
ne i ekonomiczne, które zaszły w ostatnim stuleciu. 

Dotyczy to zwłaszcza krajów wysoko rozwiniętych. 
Skokowy, skorelowany z sytuacją społeczną i ekono-
miczną, wzrost średniej długości życia widać bardzo 
dobrze choćby po najnowszych statystykach dotyczą-
cych Polski. Z danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego za 2016 rok wynika, że mężczyźni w Polsce żyli 
przeciętnie 73,9 lat, natomiast kobiety 81,9 lat. W po-
równaniu do 1990 roku średnia długość życia wzrosła 
odpowiednio o 7,7 i 6,7 lat. Kulturowe rozumienie 
starości zależy od tego, jak przeżywamy ten okres 
naszego życia, a także w jaki sposób społeczeństwo 
postrzega starość swoich członków. Może ono stwa-
rzać atmosferę bardziej lub mniej sprzyjającą osobom 
starszym. W ostatnich latach zauważamy afirmację 
aktywnego przeżywania starości, rozumianej jako 
kolejny etap życia człowieka, w którym może on nadal 
rozwijać swoje zainteresowania i wykorzystywać ta-
lenty. To bardzo pozytywne podejście, które z pewno-
ścią poprawiło jakość życia wielu starszych osób. Nie 
jest ono jednak antidotum na starość, a wmawianie 
ludziom, że jest ona zjawiskiem subiektywnym stawia 
ich w fałszywej, zniekształconej perspektywie. Starość 
istnieje naprawdę. Naprawdę istnieją też dolegliwości 
z nią związane. Nie każdy dożyje starości, ale jest 
coraz więcej osób, które doczekają tego czasu. Oby 
nie stal się on jedynie udręką dla ludzi starszych i cię-
żarem dla społeczeństwa. Największym problemem 
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związanym ze starzeniem się społeczeństw są kosz-
ty. Starość nie jest chorobą, ale statystycznie im dłużej 
żyjemy, tym coraz więcej dolegliwości nas dopada, 
a leczenie pochłania coraz więcej środków. Wydłuża 
się też przewidywany wiek dalszej przeżywalności, co 
sprawia, że systemy ubezpieczeń społecznych będą 
musiały udźwignąć rosnące koszty wypłat świadczeń.

KieDy zaczyna siĘ sTaroŚć?
Ustawowa granica wieku emerytalnego nie jest, albo 

nie powinna być, momentem przełomowym między 
życiem aktywnym a jedynie „dożywaniem” do końca 
swych dni. Sama granica wiekowa starości jest obec-
nie znacznie bardziej płynna niż kiedyś. W zależności 
od metodologii, przyjmuje się, że starość zaczyna się 
w wieku 6065 lat. Jeszcze w XIX wieku w Europie za 
stare uznawano te osoby, które przekroczyły wiek 
40 lat. Dzisiaj wielu ludzi w ósmej dekadzie swojego 
życia nie czuje się staro. Nadal realizują się zawodo-
wo, społecznie i cieszą się dobrym zdrowiem.

Chociaż granica aktywności zawodowej czy spo-
łecznej przesuwa się, to starość ze swej natury jest 
stopniowym wycofywaniem się ludzi leciwych z głów-
nego nurtu życia. Osoby starsze same zmniejszają 
swoją aktywność, kiedy dostrzegają, że ich możliwo-
ści stają się niewystarczające wobec wyzwań, jakie 
stawia przed nimi świat. Są też pomału wypychane ze 
swoich wiodących ról społecznych – w pracy, w rodzi-
nie, w organizacjach – na pozycje czasem szanowa-
ne, ale mniej istotne. To doświadczenie bywa dla nich 
bolesne. Ale zdarza się też, że starość staje się 

usprawiedliwieniem dla ich dobrowolnej a przedwcze-
snej lub zbyt radykalnej rezygnacji z aktywnego życia.

DoJrzewanie Do sTaroŚci 
Starość jest naturalnym wygaszaniem ciągu „silnika 

życia”. Towarzyszy jej często lęk przed poczuciem 
bezużyteczności, przed bezradnością, utratą spraw-
ności i byciem obciążeniem dla innych. Zamartwianie 
się tym tylko obarczone troską o nią i lękiem przed 
nią. Jest to też wędrówka w głąb ludzkiego jestestwa. 
Starzenie się to stopniowe oddawanie pola, ustępo-
wanie, wyzbywanie się kompetencji, powierzanie 
swego losu innym. To pozbywanie się pychy. To po-
szukiwanie zgody nawet na całkowite ogołocenie 
i bezsilność. To jednocześnie nabieranie dystansu do 
rzeczywistości, czas podsumowań życiowych do-
świadczeń i zbieranie ich owoców. Samopoczucie 
osoby starszej zależy od wielu czynników, w tym 
także od bilansu własnego życia, który może być po-
zytywny albo negatywny. Jesień życia, która z natury 
jest czasem refleksji nad własnym przemijaniem, może 
być również szansą na dalszy rozwój, twórczą aktyw-
ność duchową i intelektualną, na bycie użytecznym 
dla innych. Starość w takim ujęciu zyskuje dodatkową 
wartość.

warToŚć lUDzKiego Życia
Życie człowieka ma wartość samą w sobie i przy-

sługuje mu ona nie tylko w okresie jego wydajności 
ekonomicznej i użyteczności społecznej. Jest mu 
przypisana bezwarunkowo, od początku do końca. 
Życie jest bezcennym darem Bożym. Każde życie 
ludzkie należy widzieć w relacji do miłującego Boga, 
który mocą swojej miłości daje życie człowiekowi. Ta 
świadomość powinna stale towarzyszyć nam wszyst-
kim. Niegdyś ludzi w podeszłym wieku otaczano 
wielkim szacunkiem, ceniąc ich mądrość i bogate 
doświadczenie życiowe. Z tego względu postrzegano 
ich jako skarb dla rodziny i społeczeństwa. Dziś, 
w świecie szybko zmieniających się technologii, za 
którymi nie nadążają ludzie starsi, mało kto chce ko-
rzystać z ich wiedzy i doświadczeń. Warto jednak 
posłuchać opowieści dziadków, choćby o tym, jak 
wyglądał świat w czasach ich młodości.

To prawda, że rosnące społeczne koszty starości 
stanowią rzeczywisty problem. Oby pod presją ich 
rachunku świat nie zechciał uwalniać się od odpowie-
dzialności za osoby starsze. Siła argumentów ekono-
micznych w żadnym stopniu nie uprawnia do warto-
ściowania życia człowieka w zależności od jego 
użyteczności.

UciĄŻliwoŚci wieKU póŹnego
Moje doświadczenia wynikające z licznych kontak-

tów z osobami starszymi, zwłaszcza samotnymi, dają 
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Niedziela, 17 lutego
Czy znasz kogoś, kto chce żyć w ubóstwie, płaczu i głodzie? Kto wierzy, że ubóstwo jest drogą do 

błogosławieństwa i szczęścia? Jezus świadomie wybrał takie właśnie życie, a dziś zmienia nasze my-
ślenie, wskazując zupełnie inną drogę do szczęścia niż ta, którą proponuje świat. W głębi serca wszyscy 
wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają. Istnieje wielu nieszczęśliwych milionerów. Czy jesteśmy biedni, 
czy bogaci, uszczęśliwiają nas przede wszystkim dobre relacje. A czy istnieje ważniejsza relacja niż re-
lacja z Bogiem? Nic dziwnego, że Jezus był szczęśliwy, mając ścisłą relację ze swoim Ojcem niebieskim!

Jezus nie ograniczał się do patrzenia tylko na to, co widział wokół siebie. Wciąż podnosił wzrok ku 
Ojcu niebieskiego. Z sercem wzniesionym ku górze i umysłem oświeconym prawdą przez Ducha Świę-
tego, widział życie takie, jakie ono jest, z jego blaskami i cieniami. Nigdy sprawy doczesnego życia, 
troska o jedzenie, ubranie i dach nad głową nie przesłaniały Mu tego, co najważniejsze. Jego szczęściem 
była bliskość z Ojcem i pełnienie Jego woli.

Dając nam osiem błogosławieństw, Jezus odsłonił przed nami tajemnicę szczęścia. On wie, jak często 
zamożni grzesznicy są ludźmi nieszczęśliwymi, nawet gdy cały świat im zazdrości. Świat nie dostrzega 
pustki, jaka panuje w sercu pozbawionym Bożej miłości. Jezus dobrze zna nasze potrzeby, także te 
materialne, chce jednak, abyśmy stawiali sobie wyższe cele niż tylko doczesne. Jak mówił św. Augustyn, 
niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu. To właśnie przylgnięcie do Boga daje nam 
szczęście.

Jezus powiedział swoim uczniom, że ma „pokarm”, o którym oni nie wiedzą, a tym „pokarmem” jest 
pełnienie woli Ojca. Ucząc się zawierzenia Bożym obietnicom, odkrywamy sekret Jezusowego pokoju 
i szczęścia. Idąc w ślady Jezusa, poznajemy to szczęście, jakim On się cieszył – szczęście, jakim cieszą 
się wszyscy święci i aniołowie w niebie.

„Jezu, daj mi pragnienie życia błogosławieństwami. Naucz mnie ufać Tobie w bogactwie i w biedzie, 
w dobrych i złych czasach. Pragnę jedynie Twojej miłości!”

mi określony obraz uciążliwości związanych ze staro-
ścią. Są to przede wszystkim bezsilność, bieda i sa-
motność. Borykają się z nimi głównie osoby żyjące 
z dala od swoich rodzin, niemogące liczyć na ich co-
dzienną obecność. W czasach kiedy rodziny wielopo-
koleniowe należą do rzadkości, takich osób jest coraz 
więcej.

Bezsilność osób starszych przejawia się jako nara-
stająca trudność w organizacji codziennego życia. 
Przychodzi taki moment, w którym umysł jeszcze dużo 
może, a ciało nie daje już rady. To stan nie tylko fru-
strujący, ale także bardzo niebezpieczny fizycznie, 
powodujący urazy często trudne do wyleczenia. Pew-
nym rozwiązaniem jest korzystanie z urządzeń 
usprawniających poruszanie się, a gdy zaistnieje 
potrzeba – zorganizowanie pomocy, która będzie 
wsparciem w pracach domowych i zapewni opiekę 
w czasie choroby. Bieda to nieustanne liczenie, czy 
posiadane środki wystarczą na konieczne wydatki. 
Kalkulowanie, z czego by tu można jeszcze zrezygno-
wać, by opłacić zaległe rachunki albo wykupić lekar-
stwa. Odliczanie dni i godzin do przybycia listonosza, 
który oprócz emerytury przyniesie być może pismo 
z ZUSu o rewaloryzacji tego świadczenia. Poczucie 
krzywdy, że nie da się godnie żyć. Przykrość, że po 
kilkudziesięciu latach pracy znowu nie można kupić 
wnukom wymarzonych prezentów pod choinkę. Pro-
blem biedy powinna rozwiązać dobrze prowadzona 

polityka państwa w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Nie mamy 
na to zbyt wielkiego wpływu. Bezcenna jest natomiast 
pomoc ze strony najbliższych, a także sąsiadów czy 
znajomych.

Samotność to społeczna izolacja, najcięższa dole-
gliwość współczesności, szczególnie bolesna dla ludzi 
w podeszłym wieku. Jej konsekwencje są dramatycz-
ne. Poczucie izolacji źle wpływa na sen, osłabia układ 
odpornościowy, zwiększa ryzyko depresji i ogólnie 
obniża samopoczucie. Wielu starszych ludzi, pozo-
stawionych samych sobie, prawie nie wychodzi 
z domu, nie ma z kim porozmawiać ani do kogo za-
dzwonić. Opieka nad nimi ogranicza się do podsta-
wowych czynności, typu zakupy, sprzątanie. Ich 
dzieci, same będące często przed emeryturą, wspo-
magają swoje dzieci (np. opiekując się wnukami), 
dlatego nie starcza im już ani sił, ani czasu, by towa-
rzyszyć w codzienności i angażować się w życie 
emocjonalne osoby najstarszej w rodzinie. Samotność 
i głód kontaktów z drugim człowiekiem widoczne są 
w poczekalniach wielu instytucji – przypadkowe roz-
mowy na korytarzach, opowieści z życia wzięte, uża-
lanie się nad sobą.

JaK MoŻeMy poMóc?
Jak pomóc samotnym starszym osobom? Lekar-

stwem jest serdeczność, której im bardzo brakuje, 
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oraz jak najczęstsze kontakty. I to, co wydaje się 
najważniejsze: zrozumienie, że ludzie starsi potrze-
bują przyjaznych im osób, a nie tylko „służących”. 
Obok wsparcia w codziennych sprawach, jak pomoc 
przy toalecie, przyniesienie zakupów czy naprawienie 
drobnej usterki w domu, ludzie starsi potrzebują oka-
zania im zainteresowania i poświęcenia czasu na 
życzliwą rozmowę. Dzięki temu mogą poczuć, że nie 
są całkiem sami. Bardzo często zapominamy o tym, 
że my także będziemy kiedyś starzy i potrzebujący 
życzliwej pomocy.

perspeKTywa wiary
Osoby starsze bardzo często miejsce pustki wyni-

kającej z obniżania aktywności i wygasających z wie-
kiem relacji społecznych zapełniają relacją z Bogiem. 
Tak często – w każdym wieku – pragniemy bliskości 
ludzi, bycia zauważanym i docenianym przez otocze-
nie i tak rzadko te potrzeby zostają zaspokojone. Na 
starość te doznania jeszcze się potęgują. Przez całe 
życie angażujemy się w wiele związków i wynikających 
z nich uzależnień: czegoś oczekujemy, czegoś od nas 
oczekują, często coś gramy, kogoś udajemy. Wzajem-
na postawa roszczeniowa, stale poczucie powinności 
i jednoczesne stawianie wymagań innym utrudnia 
osiąganie zadowolenia. Przeżywamy wiele rozczaro-
wań ludźmi, rzeczywistością, sobą. Boli nas ulotność 
i przemijanie nawet najpiękniejszych chwil. Kiedy 
jednak uczymy się akceptować niedoskonałą rzeczy-
wistość ziemską, dojrzewamy również do relacji z Bo-
giem, do zobaczenia w Nim naszego Stwórcy i kocha-
jącego Ojca. Często szansę na to dostajemy dopiero 
na starość, gdy odkrywamy to, co św. Augustyn wy-
raził słowami: „Niespokojne jest serce moje, dopóki 
nie spocznie w Bogu”. Dlatego starsi ludzie oddają się 
praktykom religijnym, mając głębokie poczucie ich 
sensu, nawet jeśli nie do końca je rozumieją. Nie za-
wsze mieli wcześniej pogłębione doświadczenia reli-
gijne i nie zawsze zdołali posiąść wiedzę w tym za-
kresie. Znajomość liturgii czy teologii staje się jednak 
rzeczą wtórną, kiedy otwierają swoje serca na Boga.

oDKrywanie relacJi z BogieM
Relacja z Bogiem ma inny charakter niż te, które 

łączą nas z ludźmi. Wobec Boga nie musimy, a nawet 
nie powinniśmy niczego udawać. Bóg nie mówi: „bądź 
taki, a przyjmę cię”. Przyjmuje nas z całą historią na-
szego życia. Dla naszego dobra postawił przed nami 
wymagania moralne, my jednak często lekceważymy 
je i grzeszymy. A grzech obarcza nas ciężarem smut-
ku, poczuciem winy i sprawia, że trzymamy się z dala 
od Boga. Czasem dopiero starość, choroba i niedołę-
stwo potrafią przerwać ten ciąg upadków i samooskar-
żeń. Ogołacając nas z pychy i pozorów siły, sprzyja 
ujrzeniu prawdy o tym, że cała nasza godność, wszel-

kie nasze zdolności i talenty są darami Boga. Są 
wyrazem Jego miłości, niekończącej się wraz z prze-
mijaniem naszej sprawności fizycznej czy intelektual-
nej.

oDnowa wiary
Niektórym ludziom dopiero starość i związane z nią 

słabości przynoszą szansę głębokiej autorefleksji, 
wzbudzenia żalu za popełnione występki, za zmarno-
wane talenty, za niekochanie. Kiedy jesteśmy w pełni 
sil, trudno nam uznać, że świat nie jest przez nas 
„stworzony”. Ciągłe udowadnianie sobie i Bogu naszej 
samowystarczalności nie jest drogą do szczęścia. 
Czasem dopiero starość i uznanie własnej słabości 
potrafi uwolnić łzy skruchy, a przez to przynieść laskę 
odnalezienia wewnętrznego pokoju. To ostatni czas, 
by pewne rzeczy przemyśleć, uporządkować czy 
jeszcze zmienić. Szczególnie te związane z wiarą 
i życiem wiecznym. Ludzie w starszym wieku, którzy 
wcześniej „żyli” innymi sprawami i nie mieli czasu albo 
też nie odczuwali potrzeby zwrócenia się ku Bogu, 
teraz zaczynają Go szukać. Nierzadko dzieje się tak, 
że ludzie starsi z pasją młodości angażują się we 
wszystkie dziedziny działalności Kościoła. Wspierają 
modlitwą i cierpieniem swoich bliskich, uczestniczą 
w wychowaniu religijnym najmłodszego pokolenia. 
Niosą pomoc materialną i duchowo wspierają osoby 
chore i samotne ze swojego pokolenia. Często ich 
silna i pokorna wiara jest oparciem dla nich samych, 
ale i wszystkich tych, z którymi dzieła codzienność, 
młodych i starych. Z perspektywy przeżytych lat wie-
dzą już, co jest w życiu najważniejsze, wytrwale modlą 
się o łaskę dla wszystkich potrzebujących. Starają się 
pokornie, w poddaniu się woli Bożej przyjmować 
ograniczenia i słabości, które ich dotykają. Nierzadko 
to oni swoim życiem uczą nas, czym jest prawdziwa 
miłość i nadzieja, pielęgnowana często wbrew nadziei. 
Tak przeżywana starość nie jest zgorzkniała, nawet 
jeśli jest bolesna. To konieczny etap życia wpisany 
w Boży plan zbawienia.

perspeKTywa Życia wiecznego
Perspektywa śmierci wzbudza trwogę niemal w każ-

dym, a zwłaszcza w ludziach starszych, którzy są 
świadomi nie tylko jej nieuchronności, ale także bli-
skości. W tej trwodze szczególnie potrzebujemy Boga, 
któremu możemy zaufać, który daje nam poczucie 
bezpieczeństwa i pewność, że „życie zmienia się, ale 
się nie kończy”. A w życiu przyszłym nie tylko „każda 
łza będzie otarta”, ale czeka nas wieczne szczęście 
w bliskości miłującego Ojca. O ile perspektywa śmier-
ci może być przerażająca, o tyle perspektywa życia 
wiecznego, perspektywa nieba nadaje sens wszystkim 
naszym zmaganiom, trudnościom i cierpieniom.
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Niedziela, 24 lutego
Jezus nie mógł wyrazić tego jaśniej. Jeśli nie chcesz sam zostać potępiony, nie potępiaj innych. Przy-

puśćmy, że widzisz niechlujnego człowieka w wymiętej odzieży śpiącego na ławce w parku. Zastanawiasz 
się, co doprowadziło go do tego stanu i dlaczego nie poszuka jakiejś pracy. Sam jego widok jest dla 
ciebie przykry. Obchodzisz go szerokim łukiem, czując głęboki niesmak. A Jezus mówi: „Nie potępiaj go”. 
Albo słuchasz wiadomości radiowych i nagle pada nazwisko polityka, którego nie znosisz. Sztywniejesz 
na samą myśl o podłości i głupocie tego człowieka. Przypominasz sobie wszystkie jego machinacje 
i czujesz odrazę. A Jezus mówi: „Nie potępiaj go”.

Albo dowiadujesz się o nastolatce, która zaszła w ciążę nie wiadomo z kim. Zastanawiasz się, jak jej 
rodzice mogli tak źle ją wychować. Przychodzą ci do głowy różne obraźliwe słowa na jej temat i stwier-
dzasz, że porządna dziewczyna nigdy nie znalazłaby się w takiej sytuacji. A Jezus mówi: „Nie potępiaj 
jej” Staraj się ze wszystkich sił odsuwać od siebie niemiłosierne osądy i potępiające myśli. Jeśli nie ze 
względu na tę drugą osobę, to przynajmniej ze względu na siebie. Próbuj wznieść się ponad świat osą-
du, gdzie każdy dostaje to, co mu się należy, bez żadnej litości ponieważ tam wszyscy zostają surowo 
osądzeni. Także i ty. Wejdź natomiast w królestwo Bożego miłosierdzia. Wejdź tam, gdzie każdy jest 
wezwany do przebaczenia i ofiarności, gdzie każdy jest traktowany z miłością, a jego godność jest usza-
nowana. Także twoja. Udzielaj innym daru przebaczenia, a będzie ci ono dane. Udzielaj daru kolejnej 
szansy – nawet trzeciej, czwartej czy setnej a będzie ci ona dana. Udzielaj daru rozstrzygania wątpliwo-
ści na korzyść tego drugiego – a będzie on udzielony i tobie. Dawaj, nawet jeśli nie masz na to ochoty. 
Nakazuje to sam Jezus obiecując wieczną nagrodę tym, którzy to czynią. „Panie, pomóż mi być miłosier-
nym, jak Ty jesteś miłosierny”.

ŚwiaDecTwo 84 leTnieJ KoBieTy
Starość przychodzi z wiekiem. 

Ma ona wiele pięknych odcieni. 
Wraz z nią pojawia się także do-
świadczenie, które uczy, jak sobie 
radzić w życiu, oceniać, co jest 
dobre i właściwe, jak wspierać radą 
innych, jeszcze młodych. Jednak 
niesie ona ze sobą naturalne, czę-
sto przykre następstwa. Dla mnie 
największym problemem są kłopo-
ty z poruszaniem się, powodowane 
wieloma chorobami, z którymi 
zmagam się od lat. Mieszkam na 
czwartym piętrze. Gdy schodzę, z 
powodu moich schorzeń muszę to 
robić nie przodem, lecz tyłem. Cho-
dząc, wspieram się na lasce. Gdy 
podaję herbatę czy jedzenie, biorę 
dodatkowy talerz pod spód, w razie 
gdyby miało się coś wylać. Te pro-
blemy jestem w stanie przezwycię-
żyć. Przyszedł jednak czas, gdy po 
operacji usunięcia zaćmy, proble-
mem stało się zwykłe ubieranie. 
Potrzebowałam pomocy. Ciężko 
było o nią prosić. To nigdy nie jest 
rzeczą łatwą! Ale gdy dotyka czło-
wieka niemoc, wtedy musi ją przy-

jąć i uświadomić sobie swoją nie-
wystarczalność. Pomagali mi są-
siedzi, przyjaciele – właściwie przy 
każdej prostej codziennej czynno-
ści, jak zakładanie rajstop, sznuro-
wanie butów czy mycie głowy. 
Choroby powodują, że nie żyje się 
łatwo. Codziennie trzeba przyjmo-
wać wiele leków, które są drogie. 
Aby je wykupić, muszę oszczędzać 
najedzeniu.

Całe życie byłam bardzo aktyw-
ną osobą. Pracowałam jako kraw-
cowa. Gdy przeszłam na emerytu-
rę, zatrudniłam się jako pomoc w 
przedszkolu. Praca była dla mnie 
miejscem spełnienia, realizacji. 
Teraz chętnie poszłabym do parku 
na spacer, do kościoła, pooglądać 
zabytki, do miejsc, które przywoła-
łyby miłe wspomnienia z dawnych 
lat, lecz mój stan zdrowia już na to 
nie pozwala. Pojawiła się samot-
ność, ale ona nie stanowi większe-
go problemu. Był czas, gdy była 
bardzo dokuczliwa, ale człowiek do 
wszystkiego przywyknie, także do 
przebywania tylko z samym sobą.

Życie, które przeżyłam, i starość, 
której doświadczam, daje mi wiele 
możliwości, niekoniecznie fizycz-
nych. Chcę się dzielić z innymi 
swoją wiedzą o życiu, pomagać 
radą, udzielać wskazówek, by 
dzięki temu młodzi mogli unikać 
błędów, które popełniamy z braku 
doświadczenia. Uważam, że my, 
starsi, odgrywamy dużą rolę w 
społeczeństwie, choćby właśnie 
ze względu na możliwość kształ-
towana młodych pokoleń. Bardzo 
cierpię, gdy widzę, jak osoby star-
sze są w naszym społeczeństwie 
marginalizowane. Ale wybaczam 
ludziom, tłumaczę to bowiem ich 
nie– pogarsza sytuację. Starość 
jest mniej dotkliwa, kiedy sami 
jesteśmy pogodzeni ze sobą i ze 
światem. Jest to kwestia – do-
tycząca zresztą każdego wieku 
– umiejętności odnajdywania har-
monii życia, zdolności do akcep-
tacji rzeczywistości, a nie jedynie 
wyobrażeń o tym, jaka powinna 
być. Akceptacja starości, wraz z 
ograniczeniami, które niesie, to doj-
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4 sposoBy na naDzienia Do TarT
Michałowa poleca

sKŁaDniKi:
CIASTO: 1,5 szklanki mąki, 0,5 kostki masła, 2 jaja, 
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Z podanych skład-
ników zagnieść ciasto. Foremkę o średnicy 26 cm 
wysmarować tłuszczem, wykleić ciastem. (podpiec 
przez 10 min. w temp. 180 stopni dla tarty nr 2 i 3).

1. z poreM i oliwKaMi:
Składniki: 2 duże pory, 20 czarnych oliwek, 10 dkg 
sera rokpol, 3 jaja, 3 łyżki śmietany 18%, 3 łyżki 
naturalnego jogurtu, 3 łyżki masła, gałka muszkato-
łowa, sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie: oczyszczone pory pokroić w 1,5 cm 
kawałki i obsmażyć na maśle. Ostudzić. Rozłożyć na 
cieście, posypać oliwkami i pokrojonym w kostkę 
serem. Jaja wymieszać z jogurtem, śmietaną, dopra-
wić solą, pieprzem i gałką. Masą polać pory. Całość 
posypać pieprzem. Piec ok. 40 min. w temp. 180 stop. 
aż masa się zetnie.

2. z ŻUrawinĄ i MiĘseM
Składniki : 25 dkg mielonego mięsa z indyka, 1 duża 
cebula, 20 dkg żurawiny, 2 ząbki czosnku, 4 łyżki 
oleju, 1 łyżeczka tymianku, 2 jaja, 5 łyżek śmietany 
kremówki, sól i pieprz.
Przygotowanie: na oleju przesmażyć posiekaną ce-
bulę z czosnkiem, dodać mięso, przyprawy i smażyć 
mieszając ok. 5 min. Dodać opłukaną żurawinę 

i wszystko smażyć razem minutę. Ostudzić. Na pod-
pieczone ciasto nałożyć farsz, zalać śmietaną wy-
mieszaną z jajkami. Piec w temp. 190 st. 40 min.

3. serowa z grUszKaMi
Składniki : 2 twarde gruszki, 0,5 brokułu, 0,5 op fety 
w kostkach, 10 dkg sera rokpol, 5 łyżek tartego ostre-
go sera żółtego, 4 jaja, 2 łyżki śmietany, 0,5 szkl. 
posiekanych orzechów włoskich, 2 łyżki masła, gałka 
muszkatołowa, rozmaryn.
Przygotowanie: Różyczki brokułu obgotować. Grusz-
ki pokroić w kostkę, obsmażyć na maśle i oprószyć 
rozmarynem. Jaja ubić ze śmietaną, dodać brokuły, 
gruszki, ser feta, starty ser rokpol i żółty oraz orzechy, 
doprawić przyprawami. Farsz przełożyć na podpie-
czony spód i piec 1 godz. w temp. 190 st.

4. cyTrynowa
Składniki: 3 duże cytryny, 0,5 kostki masła, 3 jajka, 
30 dkg cukru, 0,5 szkl. kremówki.
Przygotowanie: cytryny dokładnie umyć, sparzyć, 
a następnie z każdej zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. 
Maso roztopić. Jajka utrzeć z cukrem, dodać sok oraz 
skórkę z cytryny, masło oraz śmietanę. Masę wylać 
na ciasto. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 
40 min. w temp. 220 st. Wierzch ciasta powinien się 
ładnie zezłocić.

Smacznego!

rzałość. Do starości warto dojrze-
wać. Tak samo, jak warto dojrzeć 
do dorosłości. Niektórzy zdążą to 
zrobić na czas. Inni nigdy. Dojrze-
wanie do starości to nie tylko line-

arne przesuwanie się na osi czasu, 
dojrzałością i jednocześnie życzę 
im, aby same mogły dożyć starości, 
aby jej  doświadczyły i  poznały jej 
wartość.

Nie odcinam się od świata, raczej 
pragnę iść „z młodością młodych”, 
towarzyszyć im na ich drodze, nie 
szukając konfliktów. Boli mnie, gdy 
widzę, że młodzi nie pomagają nam 
starszym i chcą być „królami” życia. 
Czasami trzeba zachować ostroż-
ność wobec takich osób, by nie 
zostać przez nie „staranowanym”. 
Jednak wiem, że jest wiele dobrych 
młodych osób, wierzę w nie i szcze-
rze im kibicuję!

Sens życia jest w tym, aby po-
magać, aby być uczynnym. Całe 
życie starałam się być taką osobą. 
Dobro wraca z naddatkiem i nie 
chodzi tu o wymiar materialny. 
Mimo samotności nigdy nie jestem 
sama. Mam wokół sąsiadów, zna-
jomych, przyjaciół. A to wielki skarb. 
Dzięki nim lżej oddycham, gdyż w 
nich czuję wsparcie i to oni dają mi 
poczucie bezpieczeństwa.
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„Prawda was wyzwoli” 
Kena Guindona, to książka, 
którą bardzo Państwu pole-
cam na zimowe wieczory. 
Świadectwo autora jest 
wspaniałym przykładem 
ciągłego poszukiwania 
Boga. Jest to autentyczna 
historia życia młodego, po-
szukującego prawdy katoli-
ka, który zostaje świadkiem 
Jehowy. Osiąga wewnątrz 
Organizacji wysoki stopień 
formacji kierowniczych. Na-
wrócony łaską Pana Jezu-
sa, staje się aktywnym 
członkiem, a później pasto-
rem i misjonarzem Kościoła baptystycznego. Po lekturze 
Pism Ojców Kościoła, po spotkaniach z Kapłanami i po 
ciężkich duchowych zmaganiach, zawsze wsłuchany w Du-
cha Świętego, staje się na powrót katolikiem. Rzuca się 
w oczy różnica, jaka zachodzi między technikami werbo-
wania stosowanymi przez sekty, a orędziem pokoju, zaufa-
nia i miłości głoszonym przez Jezusa Chrystusa. U świad-
ków Jehowy, tak jak w większości sekt i współczesnych 
doktryn gnostyckich, na swoje zbawienie „zarabia się” 
własnymi rękami oraz siłą poświęconego i „zaksięgowane-
go” czasu. W chrześcijaństwie natomiast zbawienie otrzy-
muje się jako łaska i dar od Zbawiciela. Książka nie jest 
skierowana przeciw komukolwiek. autor potwierdza, że 
bardzo kocha wszystkich czytelników – kimkolwiek są – 
i prosi Boga, by każdego oświecił w osobistym poszukiwa-
niu woli Bożej.

Ks. Jan Sochoń „O życiu, które podoba się Bogu”. Kry-
tyka podkreśla, że jest w pisarzu jakiś rys „renesansowy”. 
Potrafi on wchłonąć wiedze z bardzo różnych dziedzin, 

przetworzyć ją, opisać wyja-
śnić. Znakomicie porusza się 
na przecięciu różnych dzie-
dzin humanistyki; nauki o ję-
zyku, kulturze, filozofii, teolo-
gii. Tonacja jego prozy pozo-
staje niewątpliwie owocem 
wieloletniego zajmowania się 
poezją. Charakterystyczny 
dla Sochonia jest głód słowa, 
rozpoznawalny już z daleka, 
pewien rodzaj delikatności 
w opisywaniu świata, w sta-
wianiu diagnoz. O życiu, 
które podoba się Bogu po-
twierdza wskazaną charakterystykę. To komentarz do 
słynnego hymnu o miłości z Pierwszego Listu św. Pawła 
do Koryntian. zaproszenie do odpowiedzialnego istnienia 
przyjmowanego jako Boży dar.

„Trójca Święta, Tajemnica 
jedności” MarieAnne  Vannier. 
Książka zawiera najbardziej 
znaczące teksty, jakie w tra-
dycji chrześcijańskiej – po-
czynając od Ojców Kościoła 
– powstały na temat Trójcy 
Świętej, jako tajemnicy miło-
ści i komunii Trzech Osób. 
Ukazują one rolę Trójcy Świę-
tej w dziele stworzenia, zba-
wienia, w sakramentach, 
w życiu duchowym. Świadczą 
nie tylko o wysiłku wyrażania 
największej tajemnicy, lecz 
także o rozwijającym się przez wieki żywym kulcie Trójcy 
Przenajświętszej.

Elwira Kirklo-Rusek

KsiĄŻKi warTe przeczyTania

rekolekcje z redemptorystami
Czcigodny Księże,
Już niedługo rozpocznie się czas zimowego odpoczynku dla dzieci i młodzieży. Zapewne młodzi ludzie 

z Księdza parafii mają wiele różnych ofert ukierunkowanych na to, by zbliżyć ich do Boga i wspólnoty Kościo-
ła w czasie tegorocznych ferii. My – polscy redemptoryści pragniemy również zwrócić się z propozycją skie-
rowaną do chłopców z Waszej parafii – szczególnie tych, którzy należą do Liturgicznej Służby Ołtarza.

Serdecznie zapraszamy na REKOLEKCJE Z REDEMPTORYSTAMI, w czasie których proponujemy for-
mację męską i chrześcijańską, doświadczenie życia zakonnego oraz interesujące formy wypoczynku.

Najbardziej dogodną propozycją dla chłopców z diecezji świdnickiej są rekolekcje, które odbędą się w Bar-
dzie w dniach 48 lutego 2019 r. Przeznaczone są one dla młodzieńców w wieku od VII kl. szkoły podstawo-
wej do ostatnich klas szkoły średniej. Sądzimy, że warto je zaproponować młodym ludziom i bardzo serdecz-
nie zapraszamy do Barda.

Za wszelką życzliwość i przekazanie zaproszenia BÓG ZAPŁAĆ!
o. Witold Baran CSsR, dyr. Duszp. Powołań Redemptorystów

zgłoszenia prosimy kierować do: o. Witold Baran, tel. 505 593 233, email wbaran1980@gmail.com
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piątek 1.02.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Roman Zygart (od Reni i Stefana)
sobota 2.02.2019 r.
godz. 700 + Maria Pszczolarska (od Barbary Słuch 
z rodziną)
godz. 900 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
godz. 1800 + Marianna + Władysław + Eugenia + 
Tadeusz + Alfred + Teresa + Alfreda (k) +z rodziny
V niedziela zwykła 3.02.219 r.
godz. 730 + Kazimierz Kurylik (od rodziny)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Marii Strójczyk
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Zofii z ok. 70 rocz. 
urodzin
godz. 1130+ Czesław Kobierski (13 rocz. śm.)
godz. 1300

godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Oskara z ok. imienin
poniedziałek 4.02.2019 r.
godz. 700

godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Marka z ok. urodzin
godz. 1800

wtorek 5.02.2019 r.
godz. 700 + Robert Rogala (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Maria Pszczolarska (od Lesława 
Barańskiego)
godz. 1800 + Jan Wiśniewski (1 rocz. śm.) (od żony 
i synów)
Środa 6.02.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Eugenia Kusznir (18 rocz. śm.) + Jan 
+ Lidia + z rodziny Kusznir i Buśko
czwartek 7.02.2019 r.
godz. 700 + Maria Pszczolarska (od kuzynki Krystyny 
Bar z synami)
godz. 900

godz. 1800 + Irena Walus + Maria i Józef Jakubowscy

piątek 8.02.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

sobota 9.02.2019 r.
godz. 700 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Janiny z ok. 88 rocz. 
urodzin
godz. 900 + Maria Pszczolarska (od rodziny Rozpara 
i Orzeł)
godz. 1800 + Roman Zygart (od Ameli z rodziną)
Vi niedziela zwykła 10.02.2019 r.
godz. 730 +Czesław Róźycki (12 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Zofii Długosz 
z ok. 80 rocz. urodzin
godz. 1015 + Jan Wilczek (4 rocz. śm.) + mama Regina 
Czerniejewska
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Arkadiusza 
z ok. 50 rocz. urodzin
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia na dalsze lata 
dla Władysławy (k) z ok. 80 rocz. urodzin
godz. 1800 + Krystyna Uszpulewicz (5 rocz. śm.)
poniedziałek 11.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (1 greg.)
godz. 900

godz. 1800 + Aneta Faron (2 rocz. śm.)
wtorek 12.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (2 greg.)
godz. 900 + Julia Mostowska (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Józef Pendel (7 rocz. śm.) + Maria 
+ Marzena + Zdzisław + z rodziny
Środa 13.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (3 greg.)
godz. 900

godz. 1800

czwartek 14.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (4 greg.)
godz. 900 + Michalina Ferenc (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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piątek 15.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (5 greg.)
godz. 900 + Janina Kocoń (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800

sobota 16.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (6 greg.)
godz. 900 + Czesława + Waldemar + Maria + Jan Kubiccy
godz. 1800 + Roman Zygart (od Kazimierza z rodziną)
Vii niedziela zwykła 17.02.2019 r.
godz. 730 + Teresa Słowik (6 rocz. śm.) + Tadeusz 
+ Krystyna Kowalscy
godz. 900 + Antoni Lisak (15 rocz. śm.) + rodziców: 
Józef i Stanisława + bracia: Tadeusz i Stanisław
godz. 1015 + Tadeusz i Stanisław Pankiewicz
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 
opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Adrianny 
z ok. 18 rocz. urodzin (od rodziców, dziadków i brata)
godz. 1300 + Ryszard Groń (7 greg.)
godz. 1800 + Maria + Edward Ziętek
poniedziałek 18.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (8 greg.)
godz. 900 + Antoni Gzawa (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800

wtorek 19.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (9 greg.)
godz. 900

godz. 1800

Środa 20.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (10 greg.)
godz. 900

godz. 1800

czwartek 21.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (11 greg.)
godz. 900

godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 
opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Igora
piątek 22.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (12 greg.)
godz. 900

godz. 1800

sobota 23.02.2019 r.
godz. 700 +Mieczysław Starzyk (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Andrzej Józef Jakubów (od córek, siostry 
i mamy)
godz. 1800 I) + Janina (1 rocz. śm.)
II) + Ryszard Groń (13 greg.)
Viii niedziela zwykła 24.02.2019 r.
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 

opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Anny 
i Sylwestra Czubak z ok. 40 rocz. ślubu
godz. 900 I) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Marii i całej rodziny
II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 
opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Stanisławy 
z ok. 75 rocz. urodzin
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 
opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Bartosza 
z ok. 10 rocz. urodzin oraz dla jego mamy Alicji 
z ok. urodzin
godz. 1130 + Maria Woźniak (4 rocz. śm.) + jej męża 
Michała + ich rodziców
godz. 1300 + Ryszard Groń (14 greg.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 
opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Wojciecha 
z ok. urodzin
poniedziałek 25.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (15 greg.)
godz. 900

godz. 1800

wtorek 26.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (16 greg.)
godz. 900

godz. 1800 + Aleksandra Machnicka
Środa 27.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (17 greg.)
godz. 900

godz. 1800

czwartek 28.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (18 greg.)
godz. 900

godz. 1800 + Roman Zygart 
(od żony i syna)
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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

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

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Artur Merholc, ks. Piotr Ochoński

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

Bramę wieczności 
przekroczyli:

sakrament chrztu św. 
przyjęli:
Albert Szypłowski, 6 stycznia
Oliwier Laskowski, 20 stycznia

+ Julia Mostowska, zm. 9 stycznia, 
przeżyła 70 lat

+ Janina Kocoń, zm. 11 stycznia, 
przeżyła 91 lat

+ Eleonora Karnasiewicz, zm. 11 stycznia, 
przeżyła 85 lat

+ Antoni Gzara, zm. 12 stycznia, 
przeżył 77 lat

+ Michalina Ferenc, zm. 14 stycznia, 
przeżyła 89 lat

+ Józefa Klimarek, zm. 15 stycznia, 
przeżyła 82 lata

+ Bronisława Maślak, zm. 15 stycznia, 
przeżyła 98 lat


