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Nasze piękNe polskie tradycje
związane z uroczystością Narodzenia pańskiego
Nie ulega wątpliwości, że my, 

jako Polacy mamy wypielęgnowane 
piękne nasze tradycje. Są one nam 
przekazywane z pokolenia na po-
kolenie. Wśród tych wielu, na 

szczególną uwagę zasługują te 
związane ze świętami Narodzenia 
Pańskiego. 

Zechciejmy sobie przypomnieć 
te chwile, kiedy byliśmy małymi 

dziećmi i z wielką niecierpliwością 
wyczekiwaliśmy tego momentu, 
aby zasiąść z najbliższymi do wigi-
lijnego stołu. Pierwszą tradycją jest 
właśnie wigilia. Czym ona jest? To 
najbardziej wzruszający wieczór w 
całym roku. Jest ona punktem kul-
minacyjnym okresu adwentu. Sło-
wo „wigilia” z języka łacińskiego 
oznacza „czuwanie”. Taki był daw-
niej zwyczaj w Kościele, że po-
przedniego dnia przed większymi 
uroczystościami obowiązywał post 
i wierni przez całą noc oczekiwali 
na tę uroczystość, modląc się 
wspólnie. W Polsce wigilia weszła 
do tradycji w XVIII wieku. I tak trwa 
po dziś dzień. 

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas
i Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy.

(J 1,14)

W Boże Narodzenie przybywamy do żłóbka, wpatru-
jemy się w Maryję, Józefa i Dziecię Jezus, które wyciąga 
do nas swoje ręce, prosząc by Je przyjąć do siebie, bo 
pragnie, byśmy szli z Nim przez naszą codzienność.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę, by Chry-
stus, który się narodził, ubogacił wszystkich swoją łaską, 
napełnił pokojem i radością, umocnił ufność w Bożą 
pomoc i błogosławił na wszystkie dni nowego 2016 roku.

Życzy redakcja
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(cd. ze str. 1) Główną jej częścią 
jest uroczysta wieczerza, która 
składa się z postnych potraw. Wie-
czerza wigilijna ma charakter ściśle 
rodzinny. Oprócz najbliższych za-
prasza się na nią osoby samotne. 
Do tego wieczoru kobiety – gospo-
dynie domowe urządzały najpierw 
generalne sprzątanie, mycie oraz 
czyszczenie. Przygotowywały od 
samego rana stół wigilijny, który był 
nakryty białym, obrusem, przypo-
minający ołtarz i pieluszki Dzieciąt-
ka Jezus. Pod obrusem kładziono 
sianko, dla przypomnienia sianka, 
na którym leżał mały Jezus. Zwy-
czajem było także, że od samego 
rana obowiązywał post ścisły. Tak-
że w trakcie wigilii podawano po-
trawy postne, w liczbie nieparzy-
stej. 

Znany jest także zwyczaj puste-
go miejsca przy stole wigilijnym. To 
miejsce ma oznaczać, że jesteśmy 
przyjąć do naszego domu, do na-
szego stołu również przygodnego 
gościa. Jak to śpiewamy w kolę-
dzie: „Nie było miejsca dla Ciebie, 
w Betlejem, w żadnej gospodzie”. 
Wierzymy, że w człowieku osamot-
nionym jest obecny Chrystus. Dla-
tego pragniemy nasze serca otwo-

rzyć dla Jezusa, aby nie musiał 
przeżywać kolejny raz odrzucenia 
przez ludzi. To puste miejsce ozna-
cza także tych, którzy nie mogą z 
nami fizycznie być przy stole, bo 
znajdują się poza granicami naszej 
Ojczyzny, jak także oznacza, że 
pamiętamy o zmarłych członkach 
naszej rodziny.

Zechciejmy sięgnąć naszą pa-
mięcią wstecz i przypomnijmy so-
bie, czy nie wyczekiwaliśmy na 
pierwszą gwiazdkę na niebie? 
Pierwsza gwiazdka oznaczała, że 
czas rozpocząć wigilię i wspólne 
rodzinne przeżywanie świąt Naro-
dzenia Pańskiego.

Tego jedynego i wyjątkowego 
wieczora w całym roku kalendarzo-
wym najbardziej wzruszającym 
momentem jest łamanie się opłat-
kiem. Ten zwyczaj ma miejsce po 
odczytaniu fragmentu Ewangelii o 
Narodzeniu Pańskim oraz po zło-
żeniu życzeń. Skąd wzięła się ta 
tradycja? Pochodzi ona od prasta-
rego zwyczaju, tzw. eulogiów, jaki 
zachował się od pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa. Wieczerza 
wigilijna nawiązuje do uczt pierw-
szych chrześcijan, które były orga-
nizowane na pamiątkę Ostatniej 

Wieczerzy. Ten 
zwyczaj ozna-
cza także wza-
jemne poświę-
cenie jednych 
dla drugich i 
uczy nas, że 
należy podzie-
lić się z bliźnim 
nawet ostatnim 
k a w a ł k i e m 
chleba. Tego 
wieczora skła-
damy sobie ży-
czenia i wyba-
czamy urazy.

Wieczerzę wigilijną otwierała 
jedna z tradycyjnych zup, a miano-
wicie barszcz czerwony z uszkami, 
zupa grzybowa, a rzadziej migda-
łowa. Oprócz dań rybnych podawa-
no groch z kapustą, potrawy z 
grzybów, kompoty z suszonych 
owoców oraz ciasta nazywane 
makowcami, a także kutie.

A cóż kiedy wszyscy skończyli 
spożywać uroczystą wieczerzę? 
Nikt nie odchodził od stołu. Teraz 
następował czas śpiewania na-
szych pięknych polskich kolęd. 
Cała rodzina zgromadzona wokół 
stołu wigilijnego, w blasku zapalo-
nych lampek na choince oraz przy 
szopce Bożonarodzeniowej śpie-
wała kolędy. Dzieci z rodzicami; 
młodzi ze starszymi – wszyscy!

Kiedy zbliżała się godzina 24:00 
wszyscy udawali się do kościoła, 
na Mszę Świętą Pasterską – czyli 
na pierwszą Mszę św. o Narodze-
niu Pana Jezusa. Ta Msza Święta 
upamiętnia przybycie do Betlejem 
pasterzy i złożenie przez nich hołdu 
Dzieciątku Jezus. Do Polski ten 
zwyczaj dotarł razem z chrześcijań-
stwem. 

Jak widzimy mamy przepiękne 
nasze polskie tradycje. Warto je 
pielęgnować w naszych rodzinach. 
Możemy być dumni z wiary na-
szych ojców, dziadków. Nie pozwól-
my na to, aby konsumpcjonizm 
zniszczył to, co wypracowywali nasi 
przodkowie. Nie wstydźmy się pie-
lęgnować tradycji. Nie musimy 
małpować innych europejskich 
zwyczajów, bo mamy swoje wła-
sne. Pozwólmy sobie te nadcho-
dzące święta spędzić w takiej 
właśnie naszej polskiej atmosferze. 
Niech będą szczęśliwe i radosne 
dla każdego z nas.

ks. Artur Merholc

Nasze piękNe polskie tradycje
związane z uroczystością Narodzenia pańskiego
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W pierwszym numerze „Głosu św. Mikołaja” poin-
formowałem, że na Liturgiczną Służbę Ołtarza naszej 
parafii składają się: ceremoniarze, lektorzy i ministran-
ci. Myślę, że na początku trzeba wyjaśnić kim jest 
ceremoniarz. 

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii 
(w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim 
II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad pra-
widłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak 
i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. 
W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa (prze-
wodniczącego liturgii) jednocześnie dając odpowied-
nie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługu-
jącym, by spełnili w danym momencie przeznaczone 
im funkcje. Zasadniczo w nadzwyczajnej formie rytu 
rzymskiego funkcję ceremoniarza spełnia osoba 
świecka, lecz dawne dokumenty zalecają, by była to 
osoba duchowna. A. Jougan w „Słowniku kościelnym 
łacińsko – polskim” pisał: „Przed Soborem Watykań-
skim II ceremoniarzem był duchowny, zwany mistrzem 
ceremonii, który czuwał nad godnym i właściwym 
spełnianiem uroczystych czynności liturgicznych” 

(1958, s. 82). Wydane po Soborze Watykańskim azu-
je wyraźnie, że posługa ceremoniarza nie jest zare-
zerwowana wyłącznie dla duchownych. W naszej 
diecezji lektorzy noszą białe sznury z krzyżem na 
piersiach, natomiast ceremoniarze noszą czerwone 
sznury także z krzyżem na piersiach.

Do wypełniania takiej zaszczytnej, a zarazem bar-
dzo odpowiedzialnej funkcji zostali dostrzeżeni i mia-
nowani przez ks. Artura Merholca – opiekuna Litur-
gicznej Służby Ołtarza naszej parafii trzej lektorzy: 
Filip Brzeziak, Paweł Kowalczuk oraz Wojciech Kargol. 
To dla nich wielkie wyzwanie, ale także nobilitacja 
i okazanie im wielkiego zaufania, aby stawali coraz 
bliżej ołtarza.

Szkoła ceremoniarza liturgicznego odbywa się raz 
w miesiącu przez dwa dni (piątek – sobota) w Ząbko-
wicach Śląskich w domu zakonnym Księży Pallotynów. 
Za tę szkołę w naszej diecezji świdnickiej odpowiada 
ks. dr Krzysztof Ora – diecezjalny duszpasterz Litur-
gicznej Służby Ołtarza. Do tej szkoły uczęszczają 
lektorzy wyznaczeni przez swoich księży opiekunów, 
z całej diecezji świdnickiej. Szkoła potrwa do kwietnia 
2017 roku. Kurs zwieńczy promocja ceremoniarska, 
która będzie miała miejsce w katedrze świdnickiej.

Podczas każdego zjazdu chłopcy pracują z Pismem 
Świętym, uczestniczą w szeregu różnych wykładów. 
Mają sporo zajęć teoretycznych, ale także nie braku-
je praktyki. Ponadto jest sporo modlitwy. 

Życzmy naszym lektorom, aby wytrwali w całym 
kursie, który nie należy do prostych, aby mieli w sobie 
sporo siły i samozaparcia. Ogarnijmy ich naszą mo-
dlitwą, aby w kwietniu mogli stanąć przy ołtarzu w in-
nej roli – bardziej zaszczytnej ale także wymagającej. 
Myślę, że nasza parafia może być dumna ze swojej 
Liturgicznej Służby Ołtarza. Życzymy im powodzenia 
i wspieramy naszymi modlitwami. Błogosławimy im 
z całego serca!

ks. Artur Merholc

posłaNi do szkoły 
ceremoNiarza liturgiczNego
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z wizytą u sióstr 
zakoNNych

We wtorek 1 listopada odbyło się nabożeństwo 
połączone z modlitwą, w intencji zmarłych sióstr spo-
czywających na przyklasztornym cmentarzu. Nabo-
żeństwu przewodniczył ks. Piotr Ochoński, wraz 
z asystą ministrantów, zarazem domownikami nasze-
go DPS-u oraz z siostrami Notre Dame.

uroczystość  
wszystkich Świętych

1 listopada 2016 r. cała wspólnota parafialna zgro-
madziła się na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich 
Świętych. W tym wyjątkowym dniu, Kościół święty 
przybliża nam prawdę o świętości, która jest nie tylko 
dana ale i zadana. Pomocą do zrozumienia tej praw-
dy, są święci i błogosławieni przez magisterium Ko-
ścioła. Oni pomagają nam zrozumieć, że każdy z nas 
powinien dążyć do świętości. 

Jednocześnie obecność na cmentarzu, wypełniona 
skupieniem i modlitwą, zwłaszcza uczestnictwem 
w Najświętszej Ofierze Eucharystycznej, ma wypra-
szać łaskę nieba dla naszych wiernych zmarłych. Mszy 
św. koncelebrowanej, na cmentarzu przy ulicy Wał-
brzyskiej w Świebodzicach przewodniczył ks. Pro-
boszcz Józef Siemasz, słowo Boże wygłosił Proboszcz 
z parafii św. brata Alberta ks. Daniel Szymanik. Po 
skończonej Eucharystii, tradycyjnie odprawiono pro-
cesję na cmentarzu.

wieczór patriotyczNy
Dopełnieniem radosnego świętowania odzyskania 

Niepodległości Polski, w naszym kościele parafialnym, 
było przedstawienie patriotyczne zatytułowane – Pa-
triotyzm w słowie i śpiewie. Uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego jak i Stowarzyszeniowego Gimnazjum 
Akademickiego wraz z ks. Piotrem Ochońskim, przy-
gotowali program artystyczny. Występujący, przez 
przedstawienie nam historycznej prawdy związanej 
z uzyskaniem Niepodległości Polski, jak i przez recy-
tację wierszy autorstwa jednej z uczennic, ukazali 
wartości patriotyczne. Dopełnieniem był wspólny 
śpiew piosenek znanych a zarazem mocno związa-
nych z Polską.
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miłoŚć małżeńska
Aby zrozumieć miłość małżeńską należy wiedzieć, 

czym jest miłość ludzka, miłość wierna, miłość niero-
zerwalna, miłość płodna, miłość pełna. Dziś zatrzy-
majmy się nad miłością ludzką.

Miłość między żoną i mężem powinna odznaczać 
się znamionami właściwymi dla miłości ludzkiej. 
Św. Jan Paweł II napisał: „Tylko osoba może miłować 
i tylko osoba może być miłowana”. Wobec tego miłość 

między mężem a żoną ma być ludzka, powinna ce-
chować się najgłębszym uszanowaniem człowieczej 
godności, ale również darem siebie w każdej chwili 
naszego życia. Jest to powiedzenie tak drugiej osobie 
wolnym aktem woli, wolnego wyboru. Od chwili za-
warcia sakramentu małżeństwa są razem nie ma mnie 
i ciebie jesteśmy My. Małżonkowie powinni o tym 
pamiętać na co dzień wówczas decyzje ich były by 
odpowiedzialne i zawsze mające na myśli dobro mał-
żonka.

W piątek 11 listopada 2016 r, po 
obchodziliśmy 98 rocznicę odzy-
skania Niepodległości naszej Oj-
czyzny. O godz. 13.00, mieszkańcy 
naszego miasta zgromadzili się na 
Mszy św, podczas której modliliśmy 
się w intencji naszej Ojczyzny. 
Mszy św., koncelebrowanej prze-
wodniczył ks. proboszcz Józef 
Siemasz. Obecni byli także kapłani, 
a zarazem proboszczowie Świebo-
dzickich parafii. Słowo Boże wygło-

sił ks. Piotr Ochoński. Po Mszy św., 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz poszczególnych szczebli 
administracyjnych i oświatowych, 
złożyli kwiaty, przy pomniku Józefa 
Piłsudskiego.

Przy okazji składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do pięknego przeży-
cia uroczystości Niepodległości 
Polski. Podziękowania składamy 
burmistrzowi Bogdanowi Kożucho-

wiczowi, wraz z jego zastępcą, 
radnym, bractwu św. Józefa, dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury 
w Świebodzicach – Agnieszce 
Gielacie. Pocztom sztandarowym, 
harcerzom oraz młodzieży z Li-
ceum Ogólnokształcącego jak 
i Stowarzyszeniowego Gimnazjum 
Akademickiego za przygotowanie 
wieczornego programu artystycz-
nego.

ojczyzNę wolNą – pobłogosław paNie

Michałowa poleca

składniki:
• 2/3 szklanki mąki pszennej
• 3/4 szklanki cukru pudru
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 przyprawa do pierników
• 1/4 łyżeczki soli
• 1/3 szklanki oleju rzepakowego
• 2 jaja
• 1 szklanka grubo posiekanych orzechów włoskich
• 1/2 szklanki pokrojonych drobno ananasów z puszki
• 1 szklanka startej na średnich oczkach marchewki

przygotowanie:
W jednym naczyniu wymieszać składniki suche mąkę, cukier, sól, 
proszek, sodę i przyprawę do pierników. Wszystko przesiać. 
W drugim naczyniu roztrzepać jaja z olejem. Połączyć zawartość 
obu naczyń, dodać marchewkę, orzechy i ananasy i całość wy-
mieszać łyżką. Ciasto wyłożyć do tortownicy o średnicy 20 cm, 
wyrównać. Piec w temperaturze 175 stopni przez 40-45 min. 
Wystudzić w formie, a następnie przekroić na dwa placki.
Krem 250 ml 30-36% śmietanki kremówki zmiksować z 4 łyżkami 
cukru pudru i zmieszać z serkiem mascarpone. Połową kremu 
przełożyć ciasto, resztę rozsmarować na górze. Ozdobić połów-
kami orzechów włoskich i delikatnie oprószyć cynamonem.

ciasto marchewkowe
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per aspera ad astra  
– przez trudy do gwiazd

Chyba każdy z Was słyszał nas 
chociaż raz. Czy to podczas nie-
dzielnej Mszy Świętej na godzinę 
11:30, czy może w Triduum Pas-
chalne albo podczas obchodów 
Święta Niepodległości, niemniej 
jednak chyba nie znalazłaby się 
osoba, która nas nigdy nie słyszała. 
W tym krótkim artykule chcemy 
opowiedzieć co nieco o sobie i 
zapoznać Was z kulisami naszej 
pracy. 

Każdy z nas swoją przygodę w 
scholi zaczynał kiedy indziej, jed-
nak początkiem była Wielkanoc 
2012 roku. Wtedy to po raz pierw-
szy ksiądz Mateusz Pawlica zorga-
nizował grupkę ludzi, która poma-
gała w muzycznej oprawie Triduum 
Paschalnego. Od tego czasu ten 
sam ksiądz zaczął tworzyć scholę 
parafialną, którą de facto nie tworzą 
wyłącznie osoby z parafii świętego 
Mikołaja. Mamy kilku parafian ze 
świętego Piotra i Pawła, a w prze-
szłości również z Matki Boskiej 
Królowej Polski. Potrzebowaliśmy 
kilku lat, żeby dojść do stanu aktu-
alnego, w tym czasie przybywali 
nowi członkowie, a niektórzy od-
chodzili. Na chwilę obecną schola 
liczy około 15-20, ciężko jest podać 
dokładną liczbę, bo nigdy nie mie-

liśmy żadnej listy obecności. Jeste-
śmy grupą otwartą i każdy kto po-
trafi, chce śpiewać i jest otwarty na 
nowe i ciekawe znajomości może 
przyjść na próbę. Odbywają się one 
w każdy piątek o godzinie 19.00 w 
salce na wikarówce. Zazwyczaj 
trwają one około 2 godzin, tylko 
czasami, gdy czeka nas jakaś waż-
na uroczystość trwają odrobinkę 
dłużej. Wydaje się długo? Możliwe, 
ale przećwiczenie pieśni tak, aby 
zabrzmiały one tak jak powinny, 
wymaga trochę więcej koncentracji 
i powtórek, żeby wybrzmiały jak 
najbardziej idealnie. Ale próby to 
nie tylko śpiew, to przede wszyst-
kim spotkanie z kimś ważnym dla 
nas. Z samymi sobą. Bo te kilka lat 

przebywania razem stworzyło mię-
dzy nami przyjacielskie, a zaryzy-
kuję tu stwierdzenie, że nawet ro-
dzinne relacje i ten piątkowy czas, 
to świetny okres, żeby podzielić się 
wydarzeniami z tego co działo się 
u nas od poprzedniego spotkania. 
Zazwyczaj śpiewamy na mszy o 
godzinie 11.30, chyba że istnieje 
potrzeba oprawy muzycznej na 
innej mszy. Gdy kalendarz podsu-
wa nam jakiś dłuższy weekend 
staramy się wyjechać, gdzieś w 
góry, żeby spędzić ze sobą więcej 
czasu i nacieszyć się sobą. Ale 
chyba należy się Wam też kilka 
innych wyjaśnień. 

Wiele osób zastanawiało się czy 
po przeniesieniu ks. Mateusz Paw-
licy do parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Wałbrzychu 
schola w naszej parafii przetrwa. 
Wielu zastanawiało się też kto ją 
poprowadzi. Odpowiedź kryje się 
dalej. W zwięzły sposób postaramy 
się przedstawić Wam co się działo 
ze scholą od czerwca tego roku. 

Zacznijmy od początku. A więc: 
„na początku było Słowo…”, oj ale 
nie aż takiego początku. Po decyzji 
biskupa świdnickiego o zmianach 
personalnych w diecezji, do pracy 
w naszej parafii został skierowany 
ks. Piotr Ochoński, który przejął 
wspólnoty prowadzone przez ks. 
Mateusza Pawlicę. Wśród nich 



„Głos św. Mikołaja”, nr 2, grudzień 2016 7

znalazła się też schola. Wakacje są 
czasem odpoczynku, więc i my 
odpoczywaliśmy. Choć wielu z nas 
przebywało daleko od domu, mimo 
to znaleźliśmy czas, by móc poje-
chać razem i spędzić ze sobą choć 
odrobinę chwil. W połowie lipca 
odbył się weekendowy wyjazd w 
Góry Izerskie, w czasie którego 
wspięliśmy się na szczyt Izery, 
który wznosi się ponad poziom 
morza na wysokości 1122 metrów. 
Podejście było stosunkowo łatwe, 
głównie przez to, że pomagaliśmy 
sobie różnymi piosenkami czy 
utworami z naszego śpiewnika. Po 
powrocie każdy z nas miał czas, 
aby zregenerować siły przed coty-
godniowymi próbami, które ruszyły 
od września. Wystartowaliśmy ze 
śpiewaniem dwa tygodnie po za-
kończeniu wakacji. 21 września 
śpiewaliśmy na mszy imieninowej 
w Wałbrzychu u ks. Mateusza. 
Pierwszy występ poza murami na-
szej świątyni można było zaliczyć 
do udanych. Parę dni po tym za-
proszono nas, żeby uświetnić opra-
wą muzyczną Forum Ewangeliza-
cyjne u Księży Pallotynów w Wał-
brzychu – Podgórzu. Tak więc 30 
października udaliśmy się do para-
fii pw. Franciszka z Asyżu w Wał-
brzychu i zapewniliśmy oprawę 
muzyczną dla tego wydarzenia. 
Zaczęliśmy od Koronki do Bożego 
Miłosierdzia, która była połączona 
z nabożeństwem ku czci świętego 
Michała Archanioła. O godzinie 
17.00 wystąpiliśmy z koncertem, na 
którym zaprezentowaliśmy kilka 
utworów z naszego repertuaru. 
Oprócz nas swoje utwory zapre-
zentował zespół Bel Canto z Wał-
brzycha. Cały dzień zakończyła 
Eucharystia, której towarzyszyli-
śmy swoim śpiewem. Jednak to nie 
koniec naszych gościnnych wystę-
pów, bo już tydzień później gościli-
śmy w parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Polski na Cierniach, na 
zaproszenie ks. Witolda Wojewód-
ki, który poprosił nas, abyśmy za-
śpiewali 6 listopada na mszy o 
godzinie 10.30, podczas której 

tamtejszej młodzieży został udzie-
lony sakrament bierzmowania, a 
wspólnota parafialna obchodziła 
25-lecie istnienia. Mamy nadzieję, 
że oba te wydarzenia wypadły do-
brze. Na razie nie mamy w planach 
żadnego śpiewania poza naszym 
kościołem i powoli wracamy do 
naszego cotygodniowego rytmu. 
Co niedzielę możecie nas usłyszeć 
na Mszy Świętej o godzinie 11.30.

A teraz APEL. Jak już wspomnie-
liśmy w każdy piątek spotykamy się 
o godzinie 19.00 w salce na wika-
rówce, gdzie intensywnie przygo-
towujemy się do niedzielnej oprawy 
mszy świętej. Zapraszamy każdego 
kto śpiewa i ma chęć przyłączyć się 
do naszego śpiewu. Szukamy 
przede wszystkim głosów męskich, 
ale to nie oznacza, że kobiety nie 

są mile widziane. Cieszymy się z 
każdej nowej osoby. Może ten ar-
tykuł zachęcił Cię do przyłączenia 
się do nas, czekamy na Ciebie. Do 
zobaczenia i usłyszenia niebawem! 

PS. Z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia, chcemy 
życzyć Wam, by ten błogosławiony 
czas przyniósł Wam i Waszym ro-
dzinom prawdziwy pokój serca, 
które bije od Księcia Pokoju z Be-
tlejem, rodzinnego ciepła, którego 
uczy nas Święta Rodzina, a także 
miłości do bliźniego i pełni człowie-
czeństwa, które pokazuje nam 
Małe Dzieciątko Jezus. Dodatkowo 
zapraszamy Was już teraz na kon-
cert kolęd i pastorałek w wykonaniu 
scholi, dokładny termin będzie 
podany w ogłoszeniach. Błogosła-
wionych Świąt!
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Mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach, przy-
stąpili do konkursu pla-
stycznego pt. „Mój Ad-
went”. Zadaniem było 
przygotowanie prac 
związanych z adwen-
tem. Z pośród 17 prac 
jury w osobach: ks. pro-
boszcz Józef Siemasz, 
ks. Piotr Ochoński, s. 
Jowita, wybrali trzy naj-
lepsze rękodzieła. Te 
prace, zostały opubli-
kowane w „Głosie św. 
Mikołaja”, pozostałe 
zostaną zawieszone 
w sali katechetycznej 
Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marii Ko-
nopnickiej w Świebo-
dzicach.

Warto wspomnieć, że laureatami konkursu zostali: Grzegorz Kolendo (praca poniżej po lewej stronie), 
Zenon Chwesiuk (praca powyżej) i Kuba Brzezicki (praca poniżej po prawej stronie).

konkurs adwentowy w dps-ie w Świebodzicach
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W sobotę 5 listopada 2016 roku 
w Starej Kopalni w Wałbrzychu 
odbyły się III Rekolekcje diecezjal-
ne. Ich tegoroczne hasło to: „Bóg 
wskrzesza miłosierdziem”. W wy-
darzeniu brali udział również człon-
kowie Duszpasterstwa Młodzieży 

„Jeruzalem” działającego przy pa-
rafii pod opieką ks. Grzegorza Fa-
bińskiego.

Podczas rekolekcji konferencje 
oraz homilię wygłosił ks. Krzysztof 
Kralka SAC. Nauki dotyczyły 
przede wszystkim nieskończonego 

miłosierdzia Bożego. 
W trakcie swoich wy-
powiedzi ks. Krzysz-
tof niejednokrotnie 
przywoływał przykła-
dy z własnego życia, 
a także fragmenty 
z Pisma Świętego, 
mów iące  m.  i n . 
o grzechu pierw-
szych ludzi, Panu 
Jezusie chodzącym 
po Jeziorze Galilej-
skim i rozmawiają-
c y m  z  j e d n y m 
z ukrzyżowanych 
łotrów.

Głównym przesła-
n i e m  p ł y n ą c y m 
z nauk rekolekcjoni-
sty był fakt, iż Bóg 
kocha nas mimo 
wszystko, nawet jeśli 
się od Niego odsu-

niemy. Jego miłość nigdy nie usta-
je i zawsze możemy do Niego 
wrócić. Aby wykonywać rzeczy po 
ludzku niemożliwe, uzyskać praw-
dziwe szczęście i wewnętrzy pokój, 
wystarczy jedynie uwierzyć, zaufać 
Bogu i pozwolić Mu się prowadzić, 
ciągle patrząc w Jego kierunku, nie 
zwracając uwagi na podszepty 
złego.

Rekolekcje zakończyły się Mszą 
Świętą, której przewodniczył ks. bp 
Adam Bałabuch.

Marysia Partyka

iii rekolekcje diecezjalNe  
„bóg wskrzesza miłosierdziem”

Zapraszamy na wyjazd
do

M  EDJUGORIE

30.07 - 07.08.2017
500 zł + 140 euro

• autokar 

• hotel *** blisko miejsca modlitwy

• śniadanie + obiad 

• pełne ubezpieczenie

!!!  Tylko 20 miejsc  !!!

Zapisy (Imię i Nazwisko,adres,Pesel) + zaliczka 100 zł

 u  ks. Grzegorza Fabińskiego

parafia pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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charyzmatyk! o co chodzi?
W dniach 14-16 listopada 2016 r. 

na terenie hali sportowej przy 
ul. Mieszka I w Świebodzicach 
odbyły się rekolekcje ewangeliza-
cyjne. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że osobą 
prowadzącą te rekolekcje był ka-
płan pracujący na co dzień w Ugan-
dzie ks. John Bashobora. W tym 
miejscu rodzą się pytania: Dlacze-
go on i to z tak daleka? Po co? 
Czyżby nie było innych księży? I to 
jeszcze na hali, a dlaczego nie w 
kościele przecież był obok?

To może po kolei... najpierw kilka 
słów o prowadzącym: o. John Ba-
shobora jest kapłanem kościoła 
rzymskokatolickiego obecnie pełni 
urząd proboszcza w parafii na 
wschodzie Ugandy tam oprócz 
pracy duszpasterskiej opiekuje się 
prawie 6 tysiącami sierot i ta liczba 
cały czas wzrasta, Zbudował dwie 
szkoły podstawowe, dwie średnie, 
dwa sierocińce, a budowa kolej-
nych jest w planach. Jego sposób 
głoszenia Ewangelii i modlitwa 
obfituje ujawnianiem Bożych cha-
ryzmatów(łaska Ducha Świętego 
dana człowiekowi dla zbudowania 

Kościoła), tj charyzmat proroctwa-
(upominanie w imię Boże i kierowa-
nie Ludu Bożego ku jedynemu 
Bogu), charyzmat poznania (oświe-
cenie łaską serca i umysłu i zoba-
czenie tzw. poznanie woli Bożej w 
danym momencie), charyzmat 
uzdrawiania (na skutek modlitwy 
osoby obdarzonej tym charyzma-
tem Bóg może udzielić łaski uzdro-
wienia w sferze przede wszystkim 
ducha – niewidoczne dla oka, ale 
także w sferze psychicznej lub fi-

zycznej), charyzmat uwalniania 
(modlitwa uwalniania od wpływów 
złych duchów na człowieka). Każdy 
z tych charyzmatów jest darem od 
Pana Boga i jednocześnie jego 
działaniem o czym warto pamiętać. 
Bóg udzielając komuś charyzmatu 
nie czyni to ze względu na zasługi, 
ale na swój lud, który potrzebuje 
szczególnej ingerencji Stwórcy. 
Dlatego Bóg wybiera spośród swo-
ich dzieci kogoś kto stanie się tylko 
narzędziem do przekazania łaski 
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Niezwykła zwyczajNoŚć

poszczególnym ludziom, ale to nie 
charyzmatyk rozdaje łaski, ale Bóg 
i to nie charyzmatyk uzdrawia, ale 
Bóg, który upodobał sobie właśnie 
na dzisiejsze czasy o. Johna, chodź 
są też inni o których pewnie jeszcze 
usłyszymy... Chwała Panu!

Doświadczenie i świadectwa 
chrześcijan pokazują, że o. Jonho-
wi podczas jego rekolekcji towarzy-
szą tłumy. W Świebodzicach pomi-
mo niekorzystnego terminu w na-
szych rekolekcja wzięło ok. 700 os. 
W poniedziałek i wtorek dzień 
rozpoczynał się o godz. 9.00 różań-
cem, później było uwielbienie, 
konferencja, przerwa na kawę, 
konferencja, obiad, koronka do 
Bożego Miłosierdzia, konferencja 
oraz Msza Święta, kolacja, Adora-
cja Najświętszego Sakramentu z 
modlitwą, podczas całych rekolek-
cji była możliwa prywatna modlitw 

w kaplicy Najświętszego Sakra-
mentu. Dzień kończył się ok. 21.00. 
Jednym zdaniem: Cały dzień wy-
pełniony był Bożymi darami! Nato-
miast w środę miało miejsce zakoń-
czenia ok. godz. 14.30. Ze względu 
na strukturę tych rekolekcji i właści-
wy przebieg konieczne jest aby 
kościół na chwilę przenieś do hali 
ze względów logistycznych. Głów-
nym organizatorem był ks. Krzysz-
tof Herbut diecezjalny koordynator 
Odnowy w Duchu Świętym, który 
zaprosił do współpracy naszą 
wspólnotę „Dzieci Żyjącego Boga” 
na czele z jej opiekunem ks. Grze-
gorzem. Do obowiązków naszej 
wspólnoty było zapewnienie kom-
fortu uczestnictwa wszystkim obec-
nym. Warto zaznaczyć, że są to już 
3 rekolekcje w Świebodzicach w 
których nasza wspólnota ma czyny 
i tak odpowiedzialny udział w 

współorganizowaniu takiego wyda-
rzenia. Członkowie tej wspólnoty 
potwierdzają jak „jeden mąż”: „To 
jest wielka łaska móc komuś po-
móc, a przy tym wziąć udział w 
wyjątkowych rekolekcjach, które 
zawsze zostawiają ślad w naszych 
sercach, który ma nas doprowadzić 
do poznania Żywego Boga”.

Pełni wdzięczni Bogu za otrzy-
mane błogosławieństwo trwają na 
modlitwie w każdy czwartek o godz. 
18.45 na wikarówce przy parafii 
św. Mikołaja, a III czwartek miesią-
ca posługują w kościele na Mszy 
Świętej z modlitwą o uzdrowienie. 
Niech każdy czuje się zaproszony 
„Czy nie jesteśmy tylko narzędzia-
mi w rękach Pana” Zapraszamy 
do wspólnoty „Dzieci Żyjącego 
Boga”.

ks. Grzegorz Fabiński

Prosta, wiejska dziewczyna, imieniem Helenka, 
urodziła się w Głogowcu, w województwie łódzkim. 
Miała dziewięciorga rodzeństwa, jej rodzina była ubo-
ga, rodzice byli rolnikami. Od dzieciństwa odznaczała 
się pobożnością, umiłowaniem modlitwy, pracowito-
ścią, posłuszeństwem i wrażliwością na ludzką biedę. 
Ukończyła niecałe trzy klasy. Jest jedną z najbardziej 
znanych świętych na całym świecie, jako Apostołka 
Miłosierdzia Bożego. Pod wpływem wizji Jezusa umę-
czonego, której doświadczyła podczas tańca na za-
bawie, postanowiła wstąpić do klasztoru i oddać się 
całkowicie Bogu. Jej droga do ślubów zakonnych 
wiodła przez trudy i ciernie, poczynając od rodziców, 
którzy nie wyrazili zgody na jej odejście z domu. Nawet 
w samym domu zakonnym siostry często dokuczały 
młodej Faustynie, ponieważ odznaczała się niezwykłą 
pokorą i pobożnością. W Zgromadzeniu Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia w Warszawie pełniła przeróżne 
funkcje tj. praca w ogrodzie, na furcie, sprzątanie, 
obieranie ziemniaków itp. Zwykłe codzienne czynno-
ści połączone z ogromną miłością do Jezusa uczyni-
ły z niej wielką mistyczkę, wizjonerkę i świętą. Prze-
kazała światu orędzie o miłosierdziu Bożym, ledwie 
co umiejąc pisać i czytać. Czy siostra Faustyna robiła 
coś niezwykłego? Tak, podlewała kwiatki z miłości do 
Jezusa. Nie jest ważne to, co robimy, gdzie jesteśmy, 
z kim przebywamy, jeżeli robimy to z miłości do Jezu-
sa Miłosiernego, każdy czyn, nawet najdrobniejszy 

urasta do rangi wielkiego aktu miłości względem 
Chrystusa. „córko moja, miłość mię sprowadziła 
i miłość mię zatrzymuje. córko moja, o gdybyś 
wiedziała, jak wielką zasługą i nagrodą ma jeden 
akt czystej miłości ku mnie, umarłabyś z radości.” 
(Dz 576).

Siostra Faustyna odznaczała się szczególną mo-
dlitwą za grzeszników, a zwłaszcza za dusze czyść-
cowe, często ofiarowała za nie swoje cierpienie, 
modlitwy oraz posty. My również możemy tak jak 
Faustyna okazywać miłość bliźnim, a przez to i same-
mu Chrystusowi, Kościół daje nam cały wachlarz 
możliwości uzyskania odpustów, za siebie lub za 
dusze cierpiące w czyśćcu. 

Warto zauważyć, iż podczas każdej spowiedzi od-
puszczana jest nam wina za nasze grzechy, natomiast 
kara doczesna zostaje do odpokutowania. Jest wiele 
możliwości odpokutowania za swoje grzechy, lecz 
Kościół daje nam niesamowite narzędzie, jakimi są 
odpusty zupełne i cząstkowe. Odpust zupełny (można 
uzyskać maksymalnie jeden w ciągu dnia) całkowicie 
gładzi karę doczesną za nasze grzechy odpuszczone 
już co do winy, analogicznie cząstkowy (można uzy-
skać nawet kilka razy w ciągu dnia) gładzi ją tylko 
częściowo. Ofiarowując odpust za duszę w czyśćcu 
skracamy jej cierpienie oraz przybliżamy ją do wiecz-
nej radości w niebie. kto uzyskuje odpust zupełny 
dla siebie, jest w danym momencie w takim stanie, 
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jak zaraz po chrzcie świętym, czyli gdyby umarł 
poszedłby wprost do nieba. Oto pięć warunków 
uzyskania odpustu zupełnego: 1) spowiedź sakramen-
talna lub bycie w stanie łaski uświęcającej; 2) przyję-
cie Komunii świętej w intencji uzyskania odpustu; 
3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego: „Ojcze nasz” 
i „Zdrowaś Maryjo”; 4) wyrzeczenie się wszelkiego 
przywiązania do grzechu nawet powszedniego; 5) jed-
no z możliwych dzieł obdarzonych odpustem. 

Do dzieł obdarzonych odpustem zalicza się: 
– adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przy-

najmniej przez pół godziny,
– pobożne przyjęcie – choćby tylko przez radio – Bło-

gosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu 
i Światu,

– nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listo-
pada połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli 
– za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany 
tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),

– publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uro-
czystość Najświętszego Serca Jezusowego,

– publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju 
ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chry-
stusa Króla,

– wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i udział 
w uroczystym ich zakończeniu,

– przystąpienie po raz pierwszy do Komunii św. lub 
udział w takiej pobożnej ceremonii,

– odprawienie pierwszej Mszy św. lub pobożne 
uczestnictwo w niej,

– odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we 
wspólnocie zakonnej (należy odmówić przynajmniej 
jedną część, jednakże pięć dziesiątek w sposób 
ciągły, z modlitwą ustną należy połączyć pobożne 
rozważanie tajemnic, w publicznym odmawianiu 
tajemnice winne być zapowiadane zgodnie z za-
twierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu 
prywatnym wystarczy, że wierny łączy z modlitwą 
ustną rozważanie tajemnic),

– czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu 
Bożemu, przynajmniej przez pół godziny,

– pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed sta-
cjami prawnie erygowanymi, połączone z rozważa-
niem Męki i Śmierci Chrystusa i przechodzeniem 
od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wy-
starczy przechodzenie prowadzącego),

– pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu i od-
mówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”,

– pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu 
jego konsekracji i odmówienie „Ojcze nasz” i „ Wierzę”,

– pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym 
i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę” (odpust ten 
może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu 
cierpiące),

– pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bo-
żego (dodane wg. dekretu Penitencjarii Apostolskiej 
z 12.01.2002).
Więcej informacji na temat odpustów, warunków 

oraz czynność obdarzonych odpustem można znaleźć 
w Wykazie odpustów Kościoła Katolickiego. Niewąt-
pliwie jest to wielki uczynek miłosierdzia, który jest na 
wyciągnięcie ręki każdego dnia. „Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” Mt 5, 7.

Tomasz Kowalczuk, alumn IV roku
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dar serca dla misji katolickiej 
aNkaraNa Na madagaskarze

Misyjną działalnością Kościoła 
jest nakaz samego Chrystusa: „Idź-
cie i nauczajcie wszystkie narody”.

W Tygodniu Misyjnym uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Świebodzicach wzięli te 
słowa głęboko do siebie, angażując 
się w akcję charytatywną, nabywa-
jąc kalendarze i wspierając Misję 
Ankarana leżącą w diecezji Fara-
fangana na południu Madagaskaru. 

Zebrane pieniądze przeznaczo-
ne zostaną na pomoc chorym, 
zwłaszcza tym, którzy zapadli na 
gruźlicę. Po leczeniu w szpitalu 
prowadzonym przez Siostry Sza-
rytki św. Wincentego a’ Paulo w Fa-
rafangana chorzy w okresie rekon-
walescencji przez wiele miesięcy 
otrzymają od Misji zapomogę (olej, 
ryż, fasolę i pieniądze). 

Kontynuowane będą budowy 
kościołów w Ambalavato i Firinga 
(zakup materiałów budowlanych, 
opłata pensji murarzy i stolarzy). 
Zostanie odbudowany kolejny szpi-

tal położony w Ihorombe (reparacja 
dachu, drzwi, okien, malowanie, 
zakup instalacji elektrycznej).

Zostanie również zakupione pa-
liwo do samochodu – praktycznie 

jedynego środka trans-
portu chorych do szpi-
tala wojewódzkiego 
w Farafangana (57 km), 
w sytuacjach, gdy po-
trzebna jest natychmia-
stowa pomoc.

To tylko niektóre wy-
zwan ia  w  k tó rych 
(oprócz modlitwy i ofia-
ry) uczniowie brali czyn-
ny udział. Innym sło-
wem – misjonarzowali 
na Madagaskarze!

Katechetka Grażyna 
Gorska i Agnieszka Pelc
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Święci młodziaNkowie – pierwsi męczennicy
Święto obchodzone 28 grudnia poświęcone zosta-

ło ofiarom rzezi niewiniątek (Mt 2,16), dokonanej na 
rozkaz Heroda, namiestnika Galilei. Św. Ireneusz i św. 
Cyprian w swoich pismach otwarcie przyznawali im 
tytuł męczenników. Zgodnie z tradycją, ofiary Heroda 
otrzymały chrzest krwi, traktowani byli jako pierwiosn-
ki męczeństwa.

Chrześcijanie widzieli także w tym wydarzeniu speł-
nienie proroctwa Jeremiasza, który napisał: „Krzyk 
usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel  opłakuje 
swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich nie ma”.

Święty Augustyn poświęcił małym męczennikom 
osobną homilię, w której tłumaczył: „Niech się raduje 
Kościół, płodna matka tylu bojowników niebieskich 
i tak wspaniałych dziwów. Oto ów wróg bezbożny nigdy 
nie byłby zdolny przez najtkliwszą życzliwość tyle 
pożytku przynieść tym błogosławionym Młodziankom, 
ile im przysporzył przez swoją nienawiść.

Dzisiejsze święto nas poucza, że w jakiej mierze na 
błogosławione Niemowlęta rzuciło się zło, w takiej też 
obfitości spłynęło na nich błogosławieństwo”. Betlejem 
przyniosło Chrystusowi „zastęp niewinnych i nieletnich 
dzieci”. Z tego też powodu dzieci, „które bezbożność 
Heroda oderwała od piersi matek, słusznie są nazy-
wane kwiatami męczenników. Są to pierwsze pąki 
Kościoła rozwinięte wśród niewiary, a przedwcześnie 
zwarzone mroźną zawiścią prześladowania”.

Wśród Ewangelistów tylko św. Mateusz podał infor-
mację o rzezi mającej na celu zgładzenie Mesjasza. 
Jak szacowali bibliści, w Betlejem zamieszkanym 
przez około 1000 mieszkańców, żyło wówczas naj-
pewniej ok. 100 dzieci obojga płci poniżej drugiego 
roku życia. Liczba zgładzonych chłopców szacowana 
była na ok.30-40.

Sam Herod, co potwierdzają ówcześni historiogra-
fowie, słynął z okrucieństwa. Do władzy doszedł 
dzięki serii mordów, jego ofiarami padli m.in. poprzed-
nia rodzina królewska, teść, szwagier, żona i trzech 
synów, i wielu, wielu innych. Chcąc uczynić z końca 
własnej władzy powód smutku dla poddanych, rozka-
zał zgromadzić najznamienitszych spośród królestwa 
Judei i zgładzić ich wszystkich w chwili własnej śmier-
ci. Panujący wówczas cesarz August miał stwierdzić, 
że „lepiej jest być wieprzem u Heroda niż jego synem”. 
Żydzi, pamiętając jego rządy, zniszczyli miejsce po-
chówku tyrana w trakcie powstania przeciwko Rzy-
mianom.

Cześć oddawaną świętym Młodziankom potwier-
dzają już źródła z III wieku, kult rozpoczął się praw-
dopodobnie w II wieku. Do kalendarza liturgicznego 
ich święto wprowadzono w V wieku. Ku ich czci wzno-
szono liczne kaplice i świątynie, są uważani za patro-
nów kościelnych chórów.
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Święty miesiąca

Św. mikołaj
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był 

jedynym dzieckiem zamożnych rodziców. Od młodości 
wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczu-
leniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swo-
im znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrze-
bującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom 
zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pie-
niądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w swoim 
eposie. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie 
Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwo-
ścią pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby 
materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu więk-
szej jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wiel-
ki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za 
jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak su-
rowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do 

Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych 
ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą ura-
tować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechyb-
nego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako 
patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka 
nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym 
z narażeniem własnego życia. Św. Grzegorz I Wielki 
w żywocie św. Mikołaja podaje, że w czasie prześla-
dowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana 
i Maksymiana (pocz. wieku IV) Święty został uwięzio-
ny. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. 
Święty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym sobo-
rze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione 
zostały przez biskupów błędy Ariusza. Po długich la-
tach błogosławionych rządów Święty odszedł po na-
grodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 
345 a 352). Ciało Świętego zostało pochowane ze 
czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 
9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta 
włoskiego Bari. Dnia 29 września 1089 roku uroczy-
ście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej 
ku jego czci papież bł. Urban II.

Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy 
w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił Świę-
temu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych 
bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w samym 
pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego. 
Do Miry udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św. 
Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w wieku 
IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował 
ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. 
Z czasem liczba kościołów Św. Mikołaja w Rzymie 
doszła do kilkunastu! W całym chrześcijańskim świe-
cie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz 
średniowieczny pisze: „Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc 
języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościo-
łów, wzniesionych ku jego czci”. W XIII wieku pojawił 
się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem 
św. Mikołaja stypendiów i zapomóg. O popularności 
św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj 
przebierania ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzie-
ciom prezentów. 

Święty odbierał kult jako patron panien, marynarzy, 
rybaków, dzieci, więźniów i piekarzy. Zaliczany był do 
14 Orędowników. Zanim jego miejsce zajął św. Anto-
ni Padewski, św. Mikołaj był wzywany we wszystkich 
naglących potrzebach. Postać Świętego, mimo braku 
wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej 
barwnych w hagiografii. Jest patronem Grecji, Rusi, 
Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bedna-
rzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, 
marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, 
pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sę-
dziów, studentów, więźniów, żeglarzy.

ks. Artur Merholc
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Tajemnica Bożego Narodzenia 
kryje prawdę o Synu Bożym, który 
stał się człowiekiem, by dokonać 
zbawienia rodzaju ludzkiego za 
grzechy wszystkich ludzi, począw-
szy od grzechu Adama. Jako wiecz-
ny, nieskończony, wszechmocny 
i wszechobecny Bóg wstąpił w ludz-
kie, ograniczone ciało. Jako czło-
wiek poddał się śmierci, by jako 
Bóg stać się jej Panem.

W Polsce Wigilia pojawiła się 
w XVII wieku, a w wieku XX była 
już powszechną tradycją. Ważnym 
elementem były biały obrus, którym 
przykrywano stół, co miało przypo-
minać ołtarz, a pod nim wkładano 
siano, które symbolizować miało 
sianko, na którym leżał Syn Boży. 
Do stołu nakrywano osobną zasta-
wę dla przypadkowego przybysza, 
bo tego wieczoru nikt nie mógł być 
głodny, ani samotny. Wierzono, że 
w tajemnicy świętych obcowania 
dusze bliskich w uroczystych chwi-
lach, takich jak Boże Narodzenie, 
świętują razem z nami, dlatego je-
żeli jakiś członek rodziny odszedł 
do Pana w danym roku, to nakry-
wano dla niego całe nakrycie. 
Zwyczajowo przez cały dzień obo-
wiązywał post ścisły, a w czasie 
wigilii wszystkie potrawy były post-
ne. Potrawy musiały być różnorod-

ne, a ich ilość była nieparzysta. Pan 
domu rozpoczynał wigilijną wiecze-
rzę od modlitwy, następnie uroczy-
ście czytano fragment opisujący 
Narodzenie Pańskie z Ewangelii 
św. Łukasza. Następnie  następował 
krótki komentarz lub krótka mowa 
i przystępowano do dzielenia się 
opłatkiem i składania życzeń, a tak-
że przepraszano się wzajemnie.

Jako dzieci czekaliśmy z utęsk-
nieniem na Boże Narodzenie, jako 
beztroski czas spotkania z bliskimi, 
a także o prezentach. Wraz z upły-
wającym czasem, gdy staliśmy się 
dorośli, okazuje się, że Święta to 

nie tylko źródło satysfakcji, radości 
i pozytywnych emocji, ale również 
spora dawka stresu związana 
z przygotowaniami, wydatkami 
i organizacją czasu w okresie Bo-
żego Narodzenia. Oczywiście nie 
jest to zaskakujące, ale przysłania 
nam istotę tego czasu.

W dzisiejszych czasach często 
dajemy się wciągnąć w zakupowy 
szał i zabieganie, przez co grozi 
nam potraktowanie Wigilii i Świąt 
Bożego Narodzenia jako formal-
ność do wykonania. Okres adwen-
tu i Narodzenie Pańskie, to nie 
tylko czas przygotowań i świętowa-
nia, lecz czasem próby przemiany 
siebie i gotowości na przyjście 
naszego Zbawiciela. To czas, 
w którym nie zwyczajom, kulturo-
wym odnośnikom, czy naszym 
przeżyciom związanym z całą 
świąteczną otoczką, lecz Jezusowi 
Chrystusowi należy się najważniej-
sze miejsce. Świadczy to o podej-
ściu do Boga, ale także o nas, 
którzy żyjąc dajemy świadectwo.

To od nas zależy, jak przygotuje-
my się na przyjście Pana. Obyśmy 
nie przespali tego czasu, będąc 
zagłuszonymi przyzwyczajeniami 
i źle rozumianą tradycją.

Jak wygląda Wigilia w Świdnic-
kim seminarium?

boże NarodzeNie wczoraj i dziŚ
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Dzień świętowania Wigilii Boże-
go Narodzenia jest – jak mówi bp 
Ignacy Dec – antycypowany i ob-
chodzony 21 grudnia. Jest to ostat-
ni dzień zajęć przed feriami świą-
tecznymi. Jest to bardzo uroczysty 
dzień, którego atmosferę poczuć 

można od samego rana, gdyż bu-
dzą nas rozbrzmiewające na kory-
tarzach kolędy. Na uroczyste świę-
towanie zapraszani są wszyscy 
wykładowcy oraz pracownicy semi-
naryjni. Świętowanie rozpoczyna-
my od Mszy Świętej pod przewod-

nictwem bp. Ignace-
go, a następnie prze-
chodzimy do refekta-
rza, gdzie ma miejsce 
dalsza część. Wie-
czór urozmaicony jest 
przez liczne wystą-
pienia artystyczne, 
takie jak występ chóru 
seminaryjnego, wy-
stawienie jasełek 
p r z y g o t o w a n y c h 
przez kurs II, występ 
zespołu seminaryjne-
go „The Clouds”, 
a także wspólne śpie-
wanie kolęd. Dzielimy 
się opłatkiem w at-
mosferze życzliwości 

i Chrystusowej miłości. Zasiadamy 
wspólnie do stołów, na których nie 
brakuje wigilijnych potraw. Wieczór 
kończy się słowem bp. Ignacego 
oraz Apelem Jasnogórskim.

kl. Grzegorz Wołoch,  
alumn II roku WSD w Świdnicy

kto zorgaNizował pierwszą szopkę?
W liliowej Umbrii czy w tęczowej Granadzie, za 

kołem polarnym czy w indiańskiej chacie, w słonecz-
nej Prowansji czy w krakowskim śniegu, wystrugana 
czy ulepiona, szopka bożonarodzeniowa wywodzi się 
z groty niedaleko wioski Greccio. Kluczową rolę w tra-
dycji budowania szopek odegrał św. Franciszek z Asy-
żu (1181-1226), włoski duchowny katolicki, średnio-
wieczny mistyk i stygmatyk, założyciel zakonu żebra-
czego. 24 grudnia 1223 roku zorganizował on w Grec-
cio pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodze-
niową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejem-
skiej w naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi 
zwierzętami. W znajdującej się na wysokości 750 m 
n.p.m. włoskiej miejscowości Greccio mieścił się 
klasztor franciszkański. Miejsce pod jego budowę 
zostało podarowane Franciszkowi przez szlachcica 
Jana Wetlinę. To tam, w pobliskiej grocie, Święty po 
raz pierwszy zbudował szopkę z okazji Wigilii Bożego 
Narodzenia. Franciszek pragnął w ten sposób przy-
bliżyć prostym ludziom tajemnicę zbawienia. Grotę 
wypełniono sianem. Braciszkowie złożyli na nim wy-
rzeźbioną w drzewie figurkę Jezusa, a obok niego 
ustawili żywego woła i osła. W postacie Świętej Ro-
dziny wcielili się mieszkańcy Greccio. Odegrali oni na 
żywo scenę narodzenia. Tomasz Celano, pierwszy 

biograf Świętego, pisał: „Nadszedł dzień radości, dzień 
wesela. Z wielu miejsc zostali wezwani bracia. Mężo-
wie i niewiasty owej ziemi z radością przygotowywali, 
wedle możności, świece i pochodnie dla oświetlenia 
nocy, która błyszczącą gwiazdą oświetliła wszystkie 
dni i lata. Przybył wreszcie Święty Boży, a znalazłszy 
wszystko przygotowane, ucieszył się. Przygotowano 
żłób, kładąc w nim siano, a do groty wprowadzono 
wołu i osła. Prostota otoczona jest czcią, wywyższone 
zostaje ubóstwo, zalecona wszystkim pokora, a Grec-
cio staje się jakby nowym Betlejem. Gdy w 1225 roku 
zmarł św. Franciszek, jego zakon kontynuował zwyczaj 
budowania szopek. Okazało się, że ten prosty sposób 
prezentowania treści ewangelicznych w szczególny 
sposób trafia do wiernych. Początkowo szopki powsta-
wały tylko przy klasztorach franciszkańskich, jednak 
z czasem tradycja ich budowania rozpowszechniła się 
w całej Europie. Najbardziej rozwinęła się we Wło-
szech, gdzie można je oglądać nie tylko w czasie 
Bożego Narodzenia. W Polsce tradycja ta zapocząt-
kowana została u schyłku XIII wieku przez zakon 
franciszkanów, który w tym czasie osiedlił się w na-
szym kraju. Do dzisiaj szopki cieszą się dużą popu-
larnością. Obecnie są stawiane niemal we wszystkich 
świątyniach.
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czwartek 1.12.2016 r.
godz. 700 
godz. 900 O potrzebne łaski dla Stanisława
godz. 1800 W intencji powołań kapłańskich, zakon-
nych i misyjnych
piątek 2.12.2016 r.
godz. 700 
godz. 900 + rodzice + rodzeństwo z rodziny Maćkałów
godz. 1800 + Stanisław Piwowarczyk (5 rocz. śm.) 
(od żony, dzieci, wnuków i prawnuków)
sobota 3.12.2016 r. – Św. Franciszka ksawerego
godz. 700 + Eugeniusz Grzegorzak (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 Int. Wynagradzająca Niepokalanemu 
Sercu Maryi
godz. 1800 I) + Wanda + Marian Syrosz + Maria 
+ Mikołaj Didunek
II) + Władysław Cnotliwy + z rodziny Rychlickich
ii Niedziela adwentu 4.12.2016 r.
godz. 730 + Helena (8 rocz. śm.) + Marian (32 rocz. śm.)
godz. 900 + Bronisława (k) + Teodor Głuch
godz. 1015 + rodziców: Witold i Irena Wilczyńscy
godz. 1130 W int. Alicji z okazji 18 rocz. urodzin, jako 
dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błog., opiekę Matki Bożej na kolejne lata
godz. 1300 Dziękczynna za udaną operacje, prosząc 
o dalszą łaskę zdrowia dla Stanisławy (k)
godz. 1800 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin 
Sebastiana i Moniki Kozłowskich, o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo
poniedziałek 5.12.2016 r.
godz. 700 + Alfred Szymonik (od uczestników  pogrzebu)
godz. 900 
godz. 1800 + Agnieszka Rychlik (28 rocz. śm.) 
+ Piotr + Jan + Maria Rychlik + Anna Siemień
wtorek 6.12.2016 r. – św. mikołaja 
godz. 700 
godz. 900 + Maria + Czesława (k), + Henryk Bielaw-
scy, + Ewa Siedziukiewicz, + Edward Siedziukie-
wicz, + Kacper + Stanisław Bielawscy, + Maciej 
Przeplasko 
godz. 1800 W intencji parafian żyjących i zmarłych
Środa 7.12.2016 r. – św. ambrożego 
godz. 700 
godz. 900 + Maria Paszkiewicz (1 rocz. śm.)
godz. 1800 O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla 
Teresy
czwartek 8.12.2016 r. – Niepokalanego  poczęcia Nmp
godz. 700 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Marii z okazji 
imienin (od córki)

godz. 900 + rodzice: Józef, Franciszka (k)
godz. 1800 
piątek 9.12.2016 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Katarzyna Wójtowicz (19 rocz. śm.)
sobota 10.12.2016 r. 
godz. 700 
godz. 900 + Anna, + Henryk Łukasiewicz, + Lech  Bendyk
godz. 1800 + Maria (2 rocz. śm.) + Jacek
iii Niedziela adwentu 11.12.2016 r.
godz. 730 + mąż Aleksander Nazarewicz z okazji 
imienin
godz. 900 + Wanda + Tadeusz Skowyra + Stanisława 
(k) + Marian + Zdzisław Długaszek
godz. 1015 + Antoni + Maria + Edward Czekaj
godz. 1130 + Wanda Zielińska (4 rocz. śm.) + Walde-
mar Zieliński + z rodz. Zielińskich i Ciuk
godz. 1300 + Janina + Michał + Kazimierz + Henryk
godz. 1800 + Jadwiga + Józef + Aleksandra (k)
poniedziałek 12.12.2016 r.
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + z rodziny Czajkowskich: Antonina, 
Julia, Stanisław, Jan, Józef, Henryk, Władysław, 
Czesław, Ignacy
wtorek 13.12.2016 r. – św. łucji
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + mąż Bronisław Szarek (2 rocz. śm.) 
+ rodzice: Janina, Stanisław Mikołajczyk
Środa 14.12.2016 r. – św. jana od krzyża 
godz. 700 
godz. 900 + z rodziny Tomaszewskich: Halina, 
Zdzisław, Bronisława (k), Ignacy, Ryszard
godz. 1800 + Łucja + z rodziny
czwartek 15.12.2016 r.
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i dary 
Ducha św. i zdrowie dla Jadwigi Kruk (85 rocz. 
urodzin)
piątek 16.12.2016 r. 
godz. 700 + Wanda Lenard (od uczestników 
 pogrzebu)
godz. 900 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i dary 
Ducha św. i zdrowie dla Iwony z okazji urodzin
godz. 1800 + Janusz Poprawa + z rodziny
sobota 17.12.2016 r. 
godz. 700 + Ludomir Maciejewski (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Czesław Proć (od uczestników pogrzebu)

intencje mszalne na grudzień 2016 r. 
kościół parafialny pw. św. mikołaja w Świebodzicach
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godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Eugeniusza 
z ok. 80 rocz. urodzin
iV Niedziela adwentu 18.12.2016 r.
godz. 730 + Justyna Chuchra
godz. 900 + Franciszek Dzidek (4 rocz. śm.) + z  rodziny 
Dzidek i Głogiewicz
godz. 1015 + Stanisław Janiak (od sąsiadów)
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Barbary 
z ok. 65 urodzin (od dzieci)
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Oliwiera Baran 
z ok. 1 rocz. urodzin (od dziadków i chrzestnego)
godz. 1800 + Józef + Maria + Stanisław Stelmach
poniedziałek 19.12.2016 r.
godz. 700 
godz. 900 + Stanisław + Genowefa 
godz. 1800 
wtorek 20.12.2016 r.
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Józef Wójtowicz (22 rocz. śm.)
Środa 21.12.2016 r. 
godz. 700 
godz. 900 + Władysław Pędzisz (4 rocz. śm.)
godz. 1800 + Emil
czwartek 22.12.2016 r.
godz. 700 + Danuta Wysocka (od uczestników  pogrzebu)
godz. 900 
godz. 1800 
piątek 23.12.2016 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Aleksander Gradowski (6 rocz. śm.) 
+ rodziców
sobota 24.12.2016 r. 
godz. 700 W intencji zmarłych
godz. 2200 I) W int. Pana organisty Józefa Droździa-
ka o zdrowie, Boże błog., oraz dary Ducha św. (od 
Ernesta Koryciarza)
II) + Mirosław Rawski
godz. 2400 I) w intencji parafian żyjących i zmarłych
II) + brata i syna Norberta
Niedziela – uroczystość Narodzenia pańskiego 
25.12.2016 r.
godz. 900 + Maria + Stanisław Romanowscy + Stani-
sława (k) + Edward + Janusz Maślach
godz. 1015 + Kazimierz Rosiński + rodzice i rodzeń-
stwo
godz. 1130 I) + Jan Gospodarczuk + rodzice: Kazi-
miera i Bolesław
II) Jubileusz małżeński: Mirosława (k) i Marian 
Winiarczyk (50 rocz. ślubu)

godz. 1300 + Marian Mirocha (1 rocz. śm.)
godz. 1800 + Irena + Jan Kerlin
poniedziałek 26.12.2016 r. – św. szczepana
godz. 730 + Maria Dynak (24 rocz. śm.) + Stefan 
+ Michalina + z rodziny Dynaków i Gidzińskich
godz. 900 + Stanisław Krzyszłowski (2 rocz. śm.)
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Władysławy (k) 
i Janiny
godz. 1130 + Edward + Jan + Jadwiga + Tadeusz 
Błachowicz
godz. 1300 Jubileusze małżeńskie
godz. 1800 + Mieczysław Kupiec + Wincenty 
+  Wiktoria Śmigaj
wtorek 27.12.2016 r. – św. jana ewangelisty
godz. 700 + ks. Marcin Szewczuk (1 rocz. śm.)
godz. 900 + Monika Cieślińska (15 rocz. śm.) + 
Kazimierz + Dariusz + z rodziny Zimnoch: Wiktoria, 
Józef, Jan, Henryk
godz. 1800 Msza św. imieninowa ks. prał. Jana 
Gargasewicza – byłego proboszcza (od Róż Różań-
cowych)
Środa 28.12.2016 r. – św. młodzianków
godz. 700 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia, z okazji 42 roczni-
cy  ślubu
godz. 900 + Czesław Proć
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla rodziny
czwartek 29.12.2016 r.
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Wanda Kościukiewicz zd. Szymańska 
(14 rocz. śm.) + Eugeniusz + Jadwiga Szymańscy 
+ z rodziny
Piątek 30.12.2016 r. – św. Rodziny 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 
Sobota 31.12.2016 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 
Niedziela – uroczystość bożej rodzicielki 
1.01.2017 r.
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia, dla Kazimierza
godz. 1015 + Wanda Świtała 
godz. 1130 + Wanda Boturla (5 rocz. śm.) + Broni-
sław + Jan Boturla
godz. 1300 
godz. 1800 
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 16.00-17.00, czwartek w godz. 16.00-17.00, 
sobota w godz. 10.00-11.00 i 16.00-17.00
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 7.30, 9.00, 10.15 (z udziałem dzieci), 
11.30 (z udziałem młodzieży), 13.00 (suma), 18.00
• dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 13.00
Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 6.45, 8.45, 18.00 
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św. 
• I piątek miesiąca w godz. 8.30-9.00 i 17.00-18.00
Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 13.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca w godz. 14.00-18.00 
• I sobota miesiąca w godz. 7.30-9.00 
• w każdy wtorek 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. Grzegorz Fabiński, ks. Artur Merholc, 
ks. Piotr Ochoński

www.swmikolajswiebodzice.pl

sakrament chrztu św. 
przyjęli:

+ Irena Chlebowska, 
zm. 23 października

+ Eugeniusz Jan Grzegorzak, 
zm. 28 października

+ Alfred Szymonik, zm. 1 listopada
+ Wanda Domicela Lenard, 

zm. 12 listopada
+ Czesław Bronisław Proć,  

zm. 14 listopada
+ Ludomir Andrzej Maciejewski, 

zm. 13 listopada
+ Danuta Barbara Wysocka, 

zm. 18 listopada
+ Sebastian Piotr Grzybowski, 

zm. 21 listopada
+ Wiesław Jakub Fijałkowski, 

zm. 25 listopada

bramę wieczności 
przekroczyli:

Antoni Krzysztof Szydełko, 
13 listopada


