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Lipiec – miesiąc Krwi Chrystusa

Księże Piotrze, 
 

z okazji imienin pragniemy złożyć  
serdeczne życzenia obfitych Bożych łask 

oraz samych radosnych chwil! 
Niech Duch Święty opromienia swym światłem 

każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, 
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, 
a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca 

 
ks. proboszcz Józef, ks. kapelan Dariusz, 

ks. Damian wraz z parafianami 

Imieniny ks. Piotra

W ciągu roku niektóre miesiące są w sposób szcze-
gólny przypisane pewnym postacią, ich przymiotom 
lub specjalnym formą kultu. I tak od razu miesiąc maj 
kojarzymy z Najświętszą Maryją Panną, październik 
z modlitwą  różańcową,  listopad  z wspomnieniem 
wszystkich wiernych zmarłych, a czerwiec z nabożeń-
stwem do Najświętszego Serca Jezusa. Mało z nas 
jednak wie,  że  lipiec  jest miesiącem szczególnego 
kultu do Przenajdroższej Krwi Chrystusa Pana.
Dlaczego akurat ten miesiąc? Powodów właściwie 

jest kilka i część z nich łączy się z postacią włoskiego 
świętego. Był nim żyjący na przełomie XVIII i XIX w. 
kapłan Kasper del Bufalo, znany dziś właśnie z wiel-
kiego kultu do Krwi Chrystusa  i propagowania  tego 
nabożeństwa. To on w 1815 r. założył Zgromadzenie 
Misjonarzy Krwi Chrystusa. Niespełna dwadzieścia lat 
później pod wpływem jego kazań powstało zgroma-
dzenia Sióstr Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chry-

stusa. Sam święty twierdził, że w sytuacji ataków na 
Kościół  i  prawdy wiary  potrzeba  odnowić  chwałę 
Krzyża Zbawiciela. Dzięki swoim działaniom w 1822 r. 
uzyskał on zgodę na obchodzenie liturgiczne święta 
1 lipca we wszystkich domach założonego stowarzy-
szenia.  Stopniowo  święto  to  rozszerzono  na  cały 
Kościół katolicki.
Bezpośrednio  z  tym wiąże  się  popularna  nazwa 

uroczystości  Najświętszego Ciała  i  Krwi  Pańskiej 
czyli  Boże Ciało.  Jeśli  zastanawialiście  się  kiedyś 
dlaczego skrótowo nazywamy ją właśnie tak, a nie np. 
Boże Ciało i Boża Krew to odpowiedź jest stosunkowo 
prosta. Przed reformą Kościoła w 1969 r. oba święta 
były obchodzone osobno.
Innymi powodami lipcowego kultu Krwi Chrystusa, 

może nieco mniej istotnymi, są kwestie usytuowania 
tego miesiąca w  roku  kalendarzowym.  Lipiec  jest 
usytuowany w  środku  roku  i  z  reguły  jest 
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(cd. ze str. 1)

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…

najcieplejszym miesiącem w roku. 
Podobnie Krew Jezusa jest niero-
zerwalnie związana z naszym Od-
kupieniem, usytuowana w środku 
Misterium, bo to właśnie dzięki jej 
wylaniu  na  drzewie  Krzyża  było 
możliwe zgładzenie naszych grze-
chów. Kolejny motyw, już bardziej 
ludzki, pokazuje, że w okresie wa-
kacyjnym, życie duchowe wiernych 

osłabia  się,  a we Krwi Chrystusa 
możemy  prawdziwie  znaleźć  po-
moc i ukojenie.
Podsumowując,  nadchodzący 

miesiąc lipiec jest dobrym czasem 
do  szczególnego  kultu modlitwy 
poświęconej  Najdroższej  Krwi 
Chrystusa. Zalecana  jest  zwłasz-
cza  Litania  do  Krwi  Chrystusa, 
której treść można znaleźć w każ-
dej katolickiej książeczce do modli-

twy. Warto  tą modlitwę ofiarować 
w intencji całego Kościoła Powsze-
dniego  mocno  atakowanego 
w ostatnim czasie oraz w  intencji 
naszej  wspólnoty  parafialnej, 
a zwłaszcza kapłanów na co dzień 
w  niej  posługujących.  Polecamy 
modlitwie także zgromadzenia za-
konne, sióstr Misjonarek Krwi Chry-
stusa w Wilkanowie oraz Misjona-
rze Krwi Chrystusa w Międzygórzu.

Lipiec – miesiąc Krwi Chrystusa

Ks. Damian Kowalski, nasz nowy wikariusz
Pochodzi ze Świeradowa-Zdroju z parafii Świętego 

Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, gdzie 
przyjął sakramenty: chrztu, pierwszej komunii świętej 
i bierzmowania. Tam też ukończył Szkołę Podstawową 
nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Maturę i egzamin 
zawodowy złożył w Zespole Szkół Licealnych i Zawo-
dowych nr 1 im. prof. Mieczysława Ceny w Jeleniej 

Górze, a następnie ukoń-
czył Zespół Szkół Ekono-
miczno-Turystyczny w Je-
leniej  Górze,  uzyskując 
kolejny tytuł technika.
Ukończył  studia  filozo-

ficzno-teologiczne  (w  la-
tach 2005-2010) oraz Po-
dyplomowe Studia Nauk 
o Rodzinie (2008-2010) na 
Papieskim Wydziale Teo-
logicznym we Wrocławiu.
Studia  filozoficzno-teo-

logiczne  rozpoczął  we 

wrześniu 2011 roku w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Diecezji  Świdnickiej.  Uzyskał  tytuł magistra 
i obronił pracę magisterską napisaną na seminarium 
naukowym z historii Kościoła pod kierunkiem ks. inf. 
prof. dra hab. Józefa Patera, przy współpracy ks. dra 
Krzysztofa Moszumańskiego.
Święcenia  kapłańskie  przyjął  21 maja 2016  roku 

w katedrze świdnickiej Świętego Stanisława Biskupa 
i Męczennika i Świętego Wacława Męczennika, z rąk 
pierwszego biskupa świdnickiego, bp Ignacego Deca.
Jako neoprezbiter został skierowany od 24 czerwca 

2016  roku  do  parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (Diecezjalne Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Nieustającej Pomocy) w Polanicy-Zdro-
ju.  Jako wikariusz  posługiwał  tam  do  23  czerwca 
2019 roku. Katechizował w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju oraz 
w Regionalnej Szkole Turystycznej. Technikum  im. 
Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju.
24 czerwca 2019 roku otrzymał dekret na wikariusza 

parafii Świętego Mikołaja w Świebodzicach.
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RODZINNA MODLITWA NA POCZĄTEK WAKACJI 
Prowadzący: W imię ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Wszyscy: Amen. 
P: Panie Boże, rozpoczęły się wakacje, czas wolny od nauki w szkole. Cieszymy się, że dzieci będą 
wypoczywać, by nabrać siły do nauki, na nowy rok szkolny. Chcemy Cię dziś prosić o Twoją opiekę w czasie 
wakacyjnego wypoczynku. 
Jak „Bóg odpoczął dnia siódmego po całym trudzie, jaki podjął” (Rdz2,2), tak życie ludzkie składa się z pracy 
i odpoczynku...by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić 
życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu. (KKK 2184). 
 
Boże, chcemy Cię prosić o Twoje błogosławieństwo na czas wakacji: 
P: Prosimy Cię, o to byś otaczał opieką nasze dzieci w trakcie wakacyjnych wyjazdów. Ciebie prosimy... 
W: Wysłuchaj nas Panie. 
P: Prosimy Cię Panie, byśmy mogli znaleźć czas i pieniądze na wspólny wypoczynek dla całej naszej rodziny. 
Ciebie prosimy... 
P: Prosimy Cię, byśmy nie zapominali o Tobie i świętowaniu niedzieli w czasie wakacji. Ciebie prosimy... 
P: Prosimy Cię, byśmy mając więcej czasu umieli poświęcić go na poznawanie Ciebie i pomoc innym ludziom. 
Ciebie prosimy... 
P: Prosimy Cię, by wakacje były czasem radosnym i ciekawym, byśmy je dobrze wykorzystali. Ciebie 
prosimy... 
(zachęcamy dzieci, by kierowały teraz własne dziękczynienia i prośby) 
We wszystkich naszych intencjach odmówmy dziesiątkę różańca: „Znalezienie Pana Jezusa w świątyni” – 
„Ojcze nasz...”, „Zdrowaś Mario...” (10 razy), „Chwała Ojcu...” 
P: Niech nas błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. 
W: Amen 
(wszyscy się żegnają znakiem krzyża, a rodzice kreślą krzyż na czołach dzieci) 

PRZYMIERZE MIŁOŚCI
Bóg wybiera sobie lud na własność.
Kiedy ostatni raz byłeś na ślubie? Jak bardzo bu-

dujący jest widok mężczyzny i kobiety, którzy wobec 
Boga uroczyście przyrzekają sobie wzajemną miłość 
i wierność aż do końca życia! Kościół widzi w sakra-
mencie małżeństwa tak wielką wartość, że nazywa 
go „przymierzem” – świętymi więzami, które nie mogą 
zostać zerwane.
Jednak dzień  ślubu  jest  dla małżonków dopiero 

początkiem. Przez kolejne lata zawarte przymierze 
małżeńskie będzie zmieniać ich oboje. Będą uczyć 
się miłości, przebaczania, służenia sobie nawzajem 
w dobrej i złej doli, budowania i pogłębiania małżeń-
skiej jedności.

Obraz małżeństwa jest przepiękną ilustracją przy-
mierza, jakie Bóg zawarł z każdym z nas – przymie-
rza,  jakie  zawarł  z  tobą. Wszedł  z  tobą w  świętą, 
nierozerwalną więź,  która ma  przemienić  cię  od 
wewnątrz.
Jak to się stało, że Bóg zobowiązał się wobec nas 

nieodwołanie i bezwarunkowo? Jak zmienia się na-
sze życie, gdy – indywidualnie i jako Kościół – świa-
domie  zobowiążemy  się  do  życia  w  przymierzu 
z Bogiem.

CZYM JEST PRZYMIERZE?
Przymierza odgrywały ważną rolę w historii  ludu 

Bożego. Na starożytnym Bliskim Wschodzie zawie-
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rano  je,  żeby  przypieczętować  ustalone warunki 
porozumienia między klanami zawierającymi sojusz 
lub stojącymi wobec potencjalnego zagrożenia. Na 
przykład w Księdze Rodzaju Abimelek, król Geraru, 
zwraca się do Abrahama słowami: „Bóg pomaga ci 
we wszystkim, co czynisz. Złóż mi więc teraz tu na 
tym miejscu przysięgę (...) I tak obaj zawarli przymie-
rze”. W wielu wypadkach naród słabszy zwracał się 
do narodu silniejszego z prośbą o zawarcie przymie-
rza,  które  byłoby  korzystne  dla  obu  stron. Naród 
silniejszy  zobowiązywał  się  do  bronienia  narodu 
słabszego  i  prowadzenia  z  nim handlu,  natomiast 
naród  słabszy  przyrzekał  nie wchodzić w  sojusze 
z wrogami narodu silniejszego.
Jednak niezależnie od siły czy słabości partnerów 

oraz od rodzaju podejmowanych zobowiązań jedna 
cecha pozostawała niezmienna – przymierze było 
czymś świętym i zobowiązującym. Obie strony zobo-
wiązywały się do przestrzegania go pod groźbą po-
ważnych  konsekwencji  zarówno  ze  strony  swych 
bogów, jak i zlekceważonego partnera.

ABRAHAM – OBFITOŚĆ BŁOGOSŁAWIEŃ-
STWA
Kiedy Bóg  uznał,  że  nadszedł  czas,  by  zacząć 

kształtować  swój  lud,  postanowił  wyrazić wobec 
niego swoją miłość i oddanie poprzez akt, który ów-
czesnym  ludziom  był  dobrze  znany  –  ceremonię 
zawarcia  przymierza. Ukazując  się Abrahamowi, 
rzekł do niego: „Chcę bowiem zawrzeć moje przy-
mierze pomiędzy Mną a  tobą  i  dać  ci  niezmiernie 
liczne potomstwo”. W ten sposób Bóg jasno dał do 
zrozumienia, że pragnie wejść w bliską relację z Abra-
hamem i jego potomstwem. Zobowiązał się obficie 
błogosławić Abrahamowi  oraz  dać  ziemię Kanaan 
jemu i jego potomkom: „Przymierze moje, które za-
wieram pomiędzy Mną a  tobą  oraz  twoim potom-
stwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymie-
rze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego 
potomstwa”. Ze swojej strony Abraham i jego rodzina 
zobowiązali się chodzić Bożymi drogami i przestrze-
gać  zawartego  z Bogiem przymierza,  którego  ze-
wnętrznym znakiem było obrzezanie.
Jednak przy całym podobieństwie przymierza za-

wartego przez Boga  z Abrahamem do przymierzy 
między ludźmi istniała tu jedna zasadnicza różnica 
– to pierwsze było aktem czystej łaski. Bóg z własnej 
woli zechciał wyciągnąć dłoń z niebios, objawić się 
i wejść w przymierze z człowiekiem. Abraham miał 
jedynie uwierzyć w Boże obietnice oraz zobowiązać 
się do przestrzegania Bożych dróg.
Bóg obiecał Abrahamowi, że jeśli to uczyni, otrzy-

ma  błogosławieństwo  przewyższające  wszelkie 
oczekiwania. Jego potomstwo będzie tak liczne jak 
gwiazdy  na  niebie. Rozrośnie  się w wielki  naród, 

odrębny  lud, przez który spłynie błogosławieństwo 
na cały świat. Dzięki przymierzu zawartemu z Bogiem 
potomkowie Abrahama  staną  się  kanałem  łaski, 
wierności i opieki Boga dla wszystkich, którzy zechcą 
się ku Niemu zwrócić.

PRZYMIERZE Z IZRAELEM
Przymierze  z Abrahamem  to  dopiero  początek. 

Przez  kolejne  stulecia Bóg  dochowywał  swojego 
przymierza,  objawiając  potomkom Abrahama  swą 
miłość i opiekę na różne sposoby. Gdy lud cierpiał 
w niewoli egipskiej, Bóg zesłał im ocalenie. Pod wo-
dzą Mojżesza przeprowadził Izraelitów przez Morze 
Czerwone i wyprowadził na pustynię. Tam, na górze 
Synaj, zawarł z nimi przymierze szersze i głębsze niż 
to, które zawarł z Abrahamem.
Przymierze to było szersze, ponieważ ukonstytu-

owało ono Izraela jako naród. Lud nie był już jedynie 
potomstwem Abrahama. Stał się, jak powiedział Bóg, 
„szczególną moją własnością (...) królestwem kapła-
nów i  ludem świętym”. Było też głębsze, ponieważ 
Bóg  stwierdził  jasno,  że  oczekuje  od  swego  ludu 
określonego postępowania. Dał Izraelitom Dziesięć 
Przykazań, aby wspólnie czcili Boga ponad wszystko 
i miłowali się wzajemnie jak bracia i siostry. Dał im 
też nową formę kultu, skupioną wokół Arki Przymie-
rza, aby mogli doświadczać Jego bliskości w głębszy, 
bardziej osobisty sposób. Pouczył ich także, jak mają 
żyć, aby być Mu całkowicie oddani, a zarazem świad-
czyć o Nim wobec sąsiednich narodów.

OBIETNICA NOWEGO PRZYMIERZA
Czas mijał, a Izraelici rośli w liczbę i zasoby. Jednak 

nie zawsze żyli zgodnie z Bożymi nakazami. Podob-
nie  jak w naszym życiu,  okresy błogosławieństwa 
i posłuszeństwa przeplatały się z okresami słabości 
i grzechu. Po osiedleniu się w Ziemi Obiecanej Izra-
elici zaczęli stopniowo rozmijać się ze swoim świę-
tym, zaszczytnym powołaniem. Uznali miłość Boga, 
Jego zbawienie i opiekę za coś oczywistego, co im 
się po prostu należy. Zapomnieli  o dochowywaniu 
zawartego z Nim przymierza.
Zamiast oddawać cześć jedynemu prawdziwemu 

Bogu,  lud zaczął czcić  fałszywe bożki okolicznych 
narodów, Kananejczyków i Filistynów. I jak to zwykle 
bywa, oddawanie czci obcym bogom doprowadziło 
go do popełniania wszystkich grzechów i nieprawo-
ści,  jakie  te  bożki  symbolizowały.  Izraelici  zaczęli 
cenić bogactwo i władzę wyżej niż miłość i miłosier-
dzie. Bogaci wyzyskiwali ubogich. Grzechy oszustwa 
i cudzołóstwa doprowadziły do wzajemnej wrogości 
i rozłamów. Serca wielu odwróciły się od Boga, co 
było widoczne gołym okiem.
Łamiąc przymierze z Bogiem, Izraelici utracili Jego 

opiekę. Byli  jak  dzieci,  które  lekceważąc mądrość 
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Niedziela, 7 lipca
„Nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14)
Kościół w Galacji przeżywał kryzys. Jej mieszkańcy radośnie przyjęli proste przesłanie Pawła: Jezus Chrystus 

umarł za ich grzechy, zmartwychwstał dla ich zbawienia, a teraz zaprasza ich do przyjęcia daru zbawienia przez 
wiarę i chrzest. Gdy jednak Paweł opuścił Galację, przybyli tam inni ludzie, głosząc naukę, która była już bardziej 
skomplikowana: Jeśli nie przyjmiecie w całości Prawa Mojżeszowego, a zwłaszcza obrzezania, nie możecie być 
zbawieni. Zanim staniecie się chrześcijanami, musicie najpierw stać się dziećmi Abrahama, to znaczy nawrócić się 
na judaizm.
Kiedy wieść o tym dotarła do Pawła, wystosował on do nich ostry list z upomnieniem. „Czyż jesteście aż tak nie-

rozumni?” – grzmiał. Wszyscy, „którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama” (Ga 3,3.7), a nie tylko ci, którzy 
zostali obrzezani.
W ujęciu Pawła kwestia ta sięgała samej  istoty ewangelicznego przesłania. Gdyby Galaci przyjęli obrzezanie, 

wznieśliby na nowo dawny mur dzielący Żydów i pogan, który został obalony przez Jezusa. Ponadto podtrzymaliby 
kłamstwo, że Jezus należy jedynie do określonej grupy ludzi. „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika 
ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie 
Jezusie” (Ga 3,28) – tłumaczył Paweł.
Jest to jedna z najpiękniejszych prawd naszej wiary – w Chrystusie zniesione zostały wszystkie podziały między 

ludźmi. Bycie chrześcijaninem nie polega na dzieleniu ludzi na „swoich” i „obcych”. Nie ma też różnych „kategorii” 
czy „klas” wierzących. Wszyscy są „kimś jednym”. Wszyscy bez wyjątku są grzesznikami, których Bóg umiłował i za 
których Syn Boży oddał życie na krzyżu. Pozostaje jedynie pytanie, czy zechcemy przyjąć to zbawienie i zgodzić 
się, by miłość Boga uzdrowiła nasze podzielone serca i powstrzymała nas przed tworzeniem kolejnych podziałów.
Paweł nigdy nie chciał się „chlubić” niczym, co mogło sprawić, że poczułby się kimś szczególnym i lepszym od 

innych (Ga 6,14). Dar miłosiernej, wyzwalającej, przemieniającej miłości Boga był dla niego cenniejszy niż wszystko 
inne.
Ta miłość jest dziś dla ciebie dostępna we Mszy świętej. Przyjdź, aby jej skosztować. I pozwól, by obaliła wszelkie 

mury w twoim sercu.
„Jezu, spraw, abym umiał kochać”.

swoich  rodziców,  pozwalają  sobie  na  ryzykowne 
zachowania. W końcu Izrael został pokonany przez 
otaczające  go  potężniejsze  narody  i  lud  ogarnęła 
rozpacz. Wielu Izraelitów znalazło się na wygnaniu, 
gdzie gorzkimi  łzami opłakiwali swój  los  i zastana-
wiali się, dlaczego ich to spotkało. Co się stało? Czyż 
Bóg nie zawarł z nami przymierza i nie obiecał nas 
chronić? Stopniowo dochodzili  do zrozumienia,  że 
sami  sprowadzili  na  siebie  to  nieszczęście  przez 
własne grzechy. Doświadczali skutków łamania przy-
mierza z Bogiem.
Ale Bóg nigdy nie opuścił swego ludu. Był zdecy-

dowany  dotrzymać  zawartego  z  nim  przymierza. 
Wciąż pragnął, aby był Jego szczególną własnością 
i światłem dla narodów. Tak więc obiecał mu przez 
proroka Jeremiasza, że zgromadzi go na nowo, aby 
zawrzeć z nim nowe, lepsze przymierze: „Umieszczę 
swe prawo w głębi  ich  jestestwa  i wypiszę na  ich 
sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. 
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc 
jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem 
od najmniejszego do największego poznają Mnie – 
wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, 
a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

Następnie Bóg  rozszerzył  jeszcze  tę  obietnicę 
przez proroka Ezechiela:  „I dam wam serca nowe 
i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę 
wam serca  kamienne,  a  dam wam serca  z  ciała. 
Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście 
żyli według mych nakazów (...) I będziecie moim lu-
dem, a Ja będę waszym Bogiem”.
Bóg ukazał Izraelitom, że przymierze zawarte z ich 

przodkami miało prowadzić ku nowemu, wspaniałe-
mu przymierzu,  które widniało  już  na  horyzoncie, 
a miało się wypełnić w Jezusie Chrystusie.

BÓG JEST ZAWSZE WIERNY
Chociaż Izraelici wiele razy okazywali się niewier-

ni, Bóg zawsze dochowywał wierności. Nigdy z nich 
nie zrezygnował! Ukazał im, że przymierze zawarte 
z ich przodkami miało prowadzić ku nowemu, wspa-
niałemu przymierzu, które widniało już na horyzoncie, 
a miało się wypełnić w Jezusie Chrystusie. Ale jest 
to już dalsza historia – historia miłosierdzia, ofiarno-
ści, uzdrowienia, sprawiedliwości, a przede wszyst-
kim wiernej miłości Boga, który nie zawahał się przed 
poświęceniem swego jedynego Syna dla odkupienia 
naszych win.
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Wspólnota parafialna przeżywa 
w  ciągu  roku  różne wydarzenia. 
Zdarzają  się  jednak  takie,  które 
choć rzadkie są najbardziej donio-
słe.  Tym  świętem  jest  pierwsza 
Eucharystia  sprawowana  przez 
kapłana rodaka. W minionym cza-
sie  dwóch  naszych  parafian  ks. 
Wojciech Przyborowski  i  ks.  To-
masz Kowalczuk (26 maj i 2 czerw-
ca) odprawili Msze Święte prymi-
cyjne.  Niewątpliwie  był  to  wielki 
dzień nie tylko dla naszych prymi-
cjantów  i  ich  rodzin,  ale  również 
całej wspólnoty parafialnej. W imie-
niu swoim  i ks. Wojciecha chciał-
bym  jeszcze  raz  podziękować 
wszystkim,  którzy  swoją  obecno-
ścią i modlitwą uczestniczyli w tych 
 najważniejszych  wydarzeniach 
naszego  życia.  Kapłaństwo  jest 
tajemnicą. Jezus Chrystus ustana-
wiając apostołów  i  ich następców 
biskupami i prezbiterami przekazał 
w ich ręce bardzo odpowiedzialne 
zadanie. Kapłani  są bowiem  tymi 
którzy sprawują sakramenty, dzięki 
którym możemy być zbawieni. Pan 
Bóg posługuje się kapłanami, aby 
przekazać  ludziom  swoje  słowa, 
swoją  łaskę,  taka  jest Jego wola, 
aby udzielać całemu światu swoich 
wielkich darów, przez pośrednictwo 
kapłanów. Niewątpliwie  najwięk-
szym darem  jaki Bóg  przez  ręce 
kapłąna chce przezać ludziom jest 
Eucharystia. Po słowach konsekra-
cji, chleb zmienia się w ciało, a wino 
w krew Jezusa Chrystusa. Bezpo-

średnio  po  konsekracji  chleba 
i wina, kapłan mówi słowa: Wielka 
jest  Tajemnica  naszej  wiary.  To 
stwierdzenie przypomina nam, że 
to co dzieje się na ołtarzu podczas 
każdej Eucharystii, jest tajemnicą, 
jest  czymś niepojętym,  czymś  co 
nas całkowicie przekracza. Ciężko 
nam  jest  zrozumieć,  jak  kawałek 
chleba może stać ciałem Boga.
Przez pierwsze dni kapłaństwa, 

byłem mocno przejęty tym co Bóg 
dokonuje  posługując  się moimi 
ustami  i moimi  rękami. Mam we-
wnętrzne poczucie, że kapłaństwo, 
do którego powołał mnie Chrystus 
całkowicie mnie  przerasta.  Do-
świadczyłem  tego  szczególnie 
podczas  pierwszych  spowiedzi. 
Czuję, że niosę na plecach ciężar, 

który jest możliwy do udźwignięcia 
tylko  dzięki  pomocy  od  Boga. 
Ogromna  odpowiedzialność  jak 
spoczywa na mnie, mobilizuje mnie 
do samorozwoju, do czytania ksią-
żek, do pogłębionej modlitwy i pra-
cy nad sobą.
Dobrze  zapadło mi w  pamięci 

jedno zdanie kazania prymicyjnego 
wygłoszonego przez ks. Zbigniewa 
Chromego:  „Nie  przekazuj  swojej 
mądrości, ale mądrość Chrystusa”. 
Kapłan  winien  być  narzędziem 
w  rękach  Jezusa,  przekazywać 
Jego Ewangelię, a nie popisywać 
się  swoimi  umiejętnościami  reto-
rycznymi. Mam nadzieję, że uda mi 
się wcielić w życie tą myśl.

ks. Tomasz Kowalczuk

Prymicje w parafii
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Po  sześciu  latach  formacji  w 
seminarium w Paradyżu, nadszedł 
ten upragniony  czas  święceń  ka-
płańskich, które przyjąłem w zielo-
nogórskiej  konkatedrze  pw.  św. 
Jadwigi.  Święceń  udzielił  mi  bp 
Tadeusz  Lityński,  biskup  zielono-
górsko-gorzowski.
Na  drugi  dzień,  tj.  w  niedzielę 

26 maja, moi bracia kursowi spra-
wowali  pierwsze Msze Święte w 
swoich  rodzinnych parafiach,  po-
dobnie  jak  pochodzący  z  naszej 
parafii ks. Tomasz Kowalczuk. Ja 
natomiast,  ze  względu  na  duże 
bogactwo, jeśli chodzi o powołania 
z  naszej  wspólnoty  parafialnej, 
moją prymicyjną Mszę Świętą mia-
łem odprawić tydzień później, czy-
li drugiego czerwca. Ten moment, 
ze względu na  swoją  szczególną 
rangę i znaczenia dla neoprezbite-
ra, chciałem podkreślić zapraszając 
osoby mi bliskie, ze względu na ich 
rolę w mojej  formacji  do  kapłań-
stwa. Myślałem wówczas o moich 
rodzicach,  krewnych,  kapłanach, 
którzy byli dla mnie wzorem reali-
zacji tego powołania, przyjaciołach 
i znajomych, z których każdy, w taki 
lub  inny sposób przyczynił się do 
tego, że mogłem zostać księdzem.
Po spokojnej nocy, spędzonej na 

plebanii  naszej  parafii,  która  po-
przedzała  dzień  Prymicji,  byłem 
bardzo mocno  podekscytowany. 
Cieszyło mnie, to, że moi koledzy, 
z którymi tydzień wcześniej przyją-
łem święcenia, będą razem ze mną 
w  tym momencie. Emocje wzięły 
górę, gdy na dobre zdałem sobie 
sprawę z rzeczywistości, która sta-

ła  się moim  udziałem  –  tak,  za 
chwilę po przyjęciu od Taty błogo-
sławieństwa, przejdę z plebanii do 
kościoła  i  będę  przewodniczyć 
uroczystej  Eucharystii,  po  raz 
pierwszy w naszej świątyni. Trudno 
opisać uczucia towarzyszące mi w 
tej chwili. To mieszanina podekscy-
towania,  stresu, wielkiej  radości  i 
mnóstwa pytań, czy sobie poradzę 
i  czy wszystko wypadnie  tak,  jak 
zostało zaplanowane.
Do teraz żywy  jest w mojej pa-

mięci moment,  gdy  rozpocząłem 
celebrację znakiem krzyża i z du-
żym  przejęciem  kontynuowałem 
Mszę  Świętą.  To  było  dla mnie 
bardzo ważne, że kazanie prymi-
cyjne zechciał wygłosić ksiądz Artur 
Merholc.  Jako wikariusz z pięcio-
letnim stażem w naszej parafii znał 
mnie  najlepiej  spośród  księży  tu 
posługujących.  Bardzo  dużo mi 
pomógł i był otwarty na nas, alum-
nów.
Okazało się, że moje obawy, co 

do  trudnych pod względem emo-

cjonalnym momentów Mszy Świę-
tej, stały się faktem. Już w trakcie 
Modlitwy Eucharystycznej zdałem 
sobie sprawę, że nieco łamie mi się 
głos. To  było  ogromne wrażenie, 
kiedy uświadomiłem sobie, że po-
przez  posługę  kapłańską,  żywy 
Jezus zstępuje na Ołtarz.
Po  tym,  jak  na  koniec  ks.  pro-

boszcz Józef Siemasz podziękował 
i zaprosił wszystkich obecnych na 
Mszy Świętej na obiad i poczęstu-
nek  na  plebanii  i w  przyplebanij-
nych ogrodach,  przede mną było 
ogromne wyzwanie: otóż chciałem 
wszystkim ważnym dla mnie oso-
bom podziękować,  zauważyć  ich 
wkład w mój czas spędzony w se-
minarium.
Teraz  kiedy  piszę  te  słowa,  od 

święceń kapłańskich minął już mie-
siąc i nadal zadziwia mnie to, jakiej 
łaski mogłem dostąpić z rąk Tego, 
który  powołuje  ludzi  do  służby w 
Kościele.

ks. Wojciech Przyborowski
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DRUGA PARAFIA – ALE PIERWSZA 
Drodzy Parafianie!
W dzisiejszą niedzielę 23 czerwca 2019r.  zakań-

czam swoją pracę duszpasterską w naszej Parafii pw. 
św. Mikołaja w Świebodzicach. Do Parafii przyszedłem 
dokładnie 30 czerwca 2014 roku, wraz z ks. Grzego-
rzem Fabińskim,  który obecnie pracuje w Katedrze 
Świdnickiej. Wykorzystałem  całkowicie  czas,  jaki 
mogłem spędzić w tej Parafii. Pięć lat minęło bardzo 
szybko! Powiedziałbym, że za szybko. 
Jak to się stało, że pojawiłem się w Świebodzicach? 

Otóż, wielkie starania poczynił ks. Prałat Jan Garga-
sewicz, który był ówczesnym Proboszczem Parafii. To 
właśnie On postanowił  napisać prośbę do Księdza 
Biskupa  Ignacego Deca, abym przyszedł pracować 
do Parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach. Ja wcze-
śniej nie znałem osobiście Księdza Prałata, ale On 
dowiedział się, że  ja zmieniam parafię. Usłyszał od 
Księdza Pawła Wróblewskiego (mojego Poprzednika), 
że  jestem organistą, mam zdolności muzyczne,  że 
miałem bardzo trudne warunki pracy, w poprzedniej 
parafii i postanowił mnie „ściągnąć” do siebie. I tak od 
30  czerwca  2014  roku  do  23  czerwca  2019  roku, 
przepracowałem w tej Parafii piękne pięć lat.
Jak Państwo wiecie, w Parafii w pierwszej kolejno-

ści zajmowałem się od samego początku Liturgiczną 
Służbą Ołtarza. To jest wspaniała armia młodych ludzi, 
których podziwiam, że chcą przychodzić do Kościoła. 
Jak  zauważamy, w  Liturgicznej Służbie Ołtarza  są 
przede wszystkim starsi ministranci. Ponadto podzi-
wiam ich za to, że pomimo ukończonych 18 lat życia, 
chcą nadal  służyć Panu Bogu,  przy Ołtarzu. To  są 
zazwyczaj studenci i pracujący młodzi ludzie. Często 
przychodzą do Kościoła po pracy, po obowiązkach. 
To dzięki nim Liturgia w naszej Parafii była na bardzo 
wysokim poziomie. Nie możemy zapomnieć, że nie 
powstydziliśmy  się  za  nich  nawet wówczas,  kiedy 
naszą Parafię odwiedzały takie osobistości jak: Kar-
dynał Tarcisio Bertone,  czy Arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki. To z Liturgiczną Służbą Ołtarza przygoto-
wywaliśmy te wspaniałe uroczystości. Mogę odważnie 
powiedzieć,  że Liturgiczna Służba Ołtarza z Parafii 
św. Mikołaja jest chlubą dla Miasta Świebodzice. 
W drugim roku mojego pobytu w Parafii, przejąłem 

scholę dziecięcą po Pani Agnieszce Pelc, która w tym 
czasie  przeszła  na urlop  zdrowotny,  spowodowany 
stanem błogosławionym. Przyznam się szczerze, że 
nie bardzo chciałem się tym zajmować. Powiem wię-
cej,  odmawiałem  na  każdym  kroku  ówczesnemu 
Proboszczowi, Księdzu Prałatowi Janowi Gargasewi-
czowi. Jednakże Prałat, nie dawał za wygraną, i pod-
stępem sprawił, że do dnia dzisiejszego zajmowałem 
się  scholą  dziecięcą. Otóż,  podpowiedział małym 

dziewczynkom, żeby przyszły do mnie i poprosiły mnie 
o  to,  abym przygotował  je  tylko  do Diecezjalnego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bolkowie. Oczywiście, 
dzieciom nie potrafiłem odmówić. Pomyśłałem sobie, 
no dobrze, ale tylko konkurs i koniec z tym. To nie dla 
mnie. Pojechaliśmy na Festiwal do Bolkowa i wygra-
liśmy III miejsce. Pomyślałem sobie, no całkiem nie 
źle,  jak na tyle zespołów, a ponadto te dziewczynki 
mają duże możliwości muzyczne i tak już zostało. I nie 
żałuję. Dlatego jestem wdzięczny Księdzu Prałatowi, 
że  posłużył  się  podstępem,  aby mnie  „zmusić”  do 
pracy z dziećmi. Przy konkursie trzeba było wymyślić 
nazwę zespołu i tak pomyśleliśmy, niech będą: „Dzie-
ci św. Mikołaja”. 
Podczas wakacji,  kiedy miałem dyżur  na Parafii, 

przyszedł do mnie Komendant Szczepu Harcerskiego 
„Imago” ze Świebodzic – P. Karol Marcyniuk i poprosił 
mnie,  abym odprawił  dla  nich Mszę Świętą  przed 
wyjazdem na wakacje do Niesulic. Oczywiście zgo-
dziłem się, ale pomyślałem sobie: chłopie, przecież ty 
nigdy nie byłeś harcerzem, nawet nie wiesz, jak oni 
funkcjonują, co ty chcesz im powiedzieć? Jednakże 
nie było tak źle. W tej grupie poczułem się swojsko. 
To także fantastyczna grupa, która dodawała mi wie-
le radości. Podziwiałem ich za to, że przed każdym 
wyjazdem chcą Mszę Święta, chcą modlitwy, oni chcą 
księdza. Byłem przez nich zapraszany na każde ich 
uroczystości, za co  jestem  im wdzięczny. Zostałem 
nawet odznaczony honorową chustą harcerską. 
Kiedy  przyszedłem  do Parafii,  w  składzie wraz 

z Księdzem Prałatem Janem Gargasewiczem współ-
pracowali ze mną ks. Mateusz Pawlica i ks. Grzegorz 
Fabiński.  Trzy  lata  temu  zmarł  Ksiądz Proboszcz 
z Wałbrzycha – ks. Andrzej Raszpla i Ksiądz Biskup 
powołał na urząd Proboszcza we Wałbrzychu nasze-
go Księdza Jana. To był totalny szok! Pracowało nam 
się  bardzo dobrze  razem. Prałat  tworzył  atmosferę 
w domu. To był dla mnie bardzo mądry człowiek i jest 
nim do dzisiaj. Bardzo pracowity. I nagle z Jego ust 
padają  słowa:  „Artek,  idziesz  ze mną,  czy  chcesz 
zostać tutaj?” Nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. 
Szok! Odpowiedziałem, że muszę to przemyśleć! Nie 
spałem całą noc, myślałem sobie: iść? Nie iść? Po-
myślałem sobie, że w Bielawie pracowałem tylko dwa 
lata, a  tutaj  chciałbym popracować dłużej. Ponadto 
dopiero wszystko  zaczęło  stawać na nogi,  dopiero 
poznałem ludzi, dopiero zacząłem coś robić, coś, co 
sprawia mi radość, a teraz tak zostawić i iść znowu 
w nieznane? Następnego dnia odpowiedziałem,  że 
zostaję w Świebodzicach. I nie żałuję tej decyzji! 
Wraz z ks. Prałatem Janem odszedł ks. Mateusz 

Pawlica, zatem do moich kolejnych obowiązków do-
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szła  kolejna  grupa  –  schola  parafialna. Bardzo  się 
bałem przejąć tej grupy, po bardzo dobrym muzyku, 
jakim był i jest nadal ks. Mateusz Pawlica. On założył 
ten zespół śpiewaczy i funkcjonuje on na bardzo wy-
sokim poziomie. Nie czułem się na siłach, aby podjąć 
się prowadzenia zespołu, który ma swoje przyzwycza-
jenia, znają się i rozumieją. A ja? Przecież ich nie znam 
–  pomyślałem  sobie. Ale  przy  pomocy Pana Boga 
i tychże Ludzi, którzy chcą śpiewać Ad Maiorem Dei 
Gloriam. Było to bardzo duże wyzwanie, bo nie uwa-
żam się za wielkiego muzyka, który wszystko najlepiej 
wie! Przyznam się szczerze, że nawet nie chciałem 
w tej Parafii ujawniać swoich zdolności muzycznych, 
ale wyszło inaczej!
Z Księdzem Proboszczem  Józefem Siemaszem 

i Księdzem Piotrem pracujemy od trzech lat razem. 
Było mi bardzo trudno zmienić styl pracy w tej Parafii, 
przy nowym Proboszczu. Było mi  trudno, ponieważ 
byłem  do  dzisiaj,  najdłużej  pracującym Księdzem 
w Parafii. Dłużej od Proboszcza. Tak nie powinno być! 
Nowy Proboszcz miał inny styl, inne metody działania, 
inny tok myślenia. Trudno było Go „rozszyfrować” na 
samym początku. Było ciężko. Ale pomału, z czasem 
wszystko wróciło  na właściwe  tory. Nie  było  łatwo, 
ponieważ  nowy Proboszcz  to  kurialista  –  ekonom 
diecezjalny – poważna fucha – pomyślałem. Ponadto 
rozpoczął  te wszystkie  remonty,  różne  inwestycje 
parafialne. Nie nudziliśmy się wcale –  jak niektórzy 
złośliwi komentują, że my tylko Msze odprawiamy i nic 
więcej. W tej parafii, przy tylu grupach parafialnych, 
nie ma mowy o lenistwie!
Jakie były moje obowiązki poza parafialne?  Przede 

wszystkim  szkoła. Na  początku  pracowałem  tylko 
w Zespole Szkół w Świebodzicach i pracuję tam nadal. 
Następnie dwa lata temu, przez rok dojeżdżałem do 
Dzierżoniowa do I LO, abym tam katechizować. Od 
dwóch  lat  uczyłem  katechezy  w Mokrzeszowie 
w Szkole Podstawowej. Razem 23 godziny tygodnio-
wo. Do moich obowiązków należały również wykłady 
w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Świdnicy, 
gdzie miałem dodatkowe 4 godziny tygodniowo. Wy-
kładałem takie przedmioty,  jak: Chorał Gregoriański 
i Śpiew Liturgiczny. Jest to szkoła, która kształci przy-
szłych organistów. Zajęć było sporo! Nie było czasu 
na nudę! I dobrze!
W swojej pracy duszpasterskiej, kładłem ogromny 

nacisk na  spotkania  z Rodzicami  dzieci,  które były 
przy parafii, a więc na Rodziców Ministrantów i dziew-
czynek ze Scholii dziecięcej. Nie chciałem sam dzia-
łać!  Pomyślałem,  że  trzeba  tych Rodziców  ruszyć 
i udało się! Wielka jest moja radość z tego powodu, 
bo przerosło to moje oczekiwania! To grupa wspania-

łych ludzi! To ludzie, którzy mają w sobie wiele warto-
ści! Dziękuję Panu Bogu za nich, bo to, co udało mi 
się w tej Parafii zrobić, to w dużej mierze dzięki Ro-
dzicom dzieciaków. Te wszystkie: wycieczki, wyjazdy, 
ogniska,  spotkania  opłatkowe –  to wszystko dzięki 
Nim. Mam do nich wielki szacunek! Wiem, że na nich 
mogę zawsze liczyć! Po prostu staliśmy się wszyscy 
dla siebie Przyjaciółmi! 
Co mi się podobało? Przede wszystkim Parafia mi 

się podoba! Tu są dobrzy ludzie! Z tymi ludźmi można 
dużo zrobić. Jest z kim pracować. Ponadto, podobają 
mi  się w  tej  parafii  nabożeństwa  fatimskie.  Samo 
miasto Świebodzice, jest urokliwym miastem. Jest ono 
pięknie położone: blisko Świdnica, Wałbrzych, Zamek 
Książ wraz z pięknym Parkiem Książańskim. Bardzo 
często  przechadzałem  się  po Parku  i  korzystałem 
z  tego dobrodziejstwa natury. Spotkałem  tu bardzo 
dużo wspaniałych ludzi. Odchodzę nie daleko, bo do 
Wałbrzycha,  a więc,  nadal  będę mógł  odwiedzać 
Świebodzice i pobliski Książ. 
Mam również świadomość tego, że nie jestem ide-

alny! Też popełniłem wiele błędów. Ale pociesza mnie 
fakt, że tylko ci się nie mylą, którzy nic nie robią! Za 
wszelkie zło z mojej strony, pragnę przeprosić wszyst-
kich i prosić o wybaczenie!  
Jak zapamiętam Parafię? Bardzo dobrze! Jestem 

wdzięczny Panu Bogu, że udało mi się tutaj pracować. 
I  jeszcze  raz  powtórzę:  to moja  druga Parafia,  ale 
pierwsza Miłość Kapłańska! Czułem się tutaj bardzo 
dobrze. I niech Bóg Wam wszystkim błogosławi. Po-
zdrawiam!

ks. Artur Merholc

MIŁOŚĆ KAPŁAŃSKA!
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W niedzielę 26 maja 2019 r., w kościele św. Mikołaja w Świebodzicach, 

podczas Mszy Świętej o godz. 9.45, grupa 34 dzieci, 
po raz pierwszy przystąpiła do sakramentu Eucharystii

Lista dzieci komunijnych kl. 3a
1. Banaś Jakub
2. Bęben Daniel
3. Borowiak Zuzanna
4. Florek Ksawier
5. Grzebna Paulina
6. Klimczak Wojciech
7. Kmiecik Oskar
8. Krzyszkowski Krzysztof
9. Kukliński Jan
10. Misiak Martyna
11. Młyńczyk Milena
12. Rurańska Daria
13. Saks Maja
14. Sawa Karolina
15. Seidel Jakub
16. Tatuśko Alex
17. Wesołowska Lena
18. Wiącek Liwia
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Lista dzieci komunijnych kl. 3b
1. Błaż-Didos Łukasz
2. Budziak Marta
3. Gumowski Hubert
4. Krzymińska Wiktoria
5. Powierski Bartłomiej
6. Ratajczak Emil
7. Rudek Jakub
8. Wabik Oliwia
9. Wojaczek Tomasz
10. Woźniczka Milena

Lista dzieci komunijnych 
spoza szkoły
1. Michał Laśkiewicz
2. Nikodem Stypa
3. Kaja Grzebna
4. Lena Rogan
5. Alexander Breczko
6. Dorian Laskowski



„Głos św. Mikołaja”, nr 7(33), lipiec 201912

Uroczystość Bożego Ciała
20 czerwca, przy pięknej i słonecznej 
pogodzie, radośnie i w pełni ducha, 

przeżywaliśmy uroczystość Bożego Ciała. 
O doniosłości tego wyjątkowego momentu 

w naszym życiu przypomniał nam kard. 
Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, 

przypominając, że w tę uroczystość 
zmartwychwstały Chrystus wraz z nami 
wyrusza procesyjnym szlakiem po to, 

by ukazać nam, że chce kroczyć naszymi 
drogami życia. W tym roku procesja 

teoforyczna z Najświętszym Sakramentem 
wyruszyła do czterech ołtarzy z naszego 

kościoła. W pobożnym i rozmodlonym 
skupieniu uczestniczyli kapłani wraz 

z wielką rzeszą wiernych.
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Niedziela, 14 lipca
„A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10,29)
Chociaż uczony w Piśmie zadał to pytanie po to, aby wystawić Jezusa na próbę, było ono całkowicie uprawnione. 

Przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego w Biblii hebrajskiej pojawia się tylko raz: „Nie będziesz szukał po-
msty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego” (Kpł 19,18). 
Można więc zrozumieć, że w uczonym w Piśmie zrodziła się wątpliwość: Czy ktoś spoza mojego ludu jest moim 
bliźnim?.
Być może jednak Jezusowi chodziło o coś więcej, bo przecież kilka wersetów dalej czytamy: „Przybysza, osiadłe-

go wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego” (Kpł 19,34). A co z przybyszem, 
który nie osiedlił się w mojej wiosce? Albo z obcymi ludźmi, których spotykam na drodze?
Tu właśnie objawia się mądrość przypowieści Jezusa. Cudzoziemiec, człowiek nieznanego pochodzenia, napad-

nięty przez zbójców leżał zakrwawiony na drodze biegnącej przez terytorium niczyje pomiędzy Jerozolimą a Jerychem. 
Czy ktoś powinien czuć się w obowiązku udzielenia mu pomocy? Z pewnością nie kapłan ani lewita! Według Prawa 
Mojżeszowego każdy, kto dotknął zwłok lub zakrwawionego ciała, zaciągał nieczystość rytualną. Jak mógłby wówczas 
posługiwać w świątyni? A to przecież było jego największym zobowiązaniem! A poza tym niezdolność do posługi 
w świątyni groziła utratą dochodów. Musieli więc ominąć rannego. Czy nie byli tego winni swoim rodzinom?
Jezus, opowiadając, co uczynił dla rannego Samarytanin, stwierdził jednoznacznie: „Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 

10,37). Naśladuj przykład tego „nieczystego” Samarytanina. Może będziesz musiał poświęcić swoją wygodę czy 
święty spokój, a nawet zaryzykować odrzucenie. Ale ten cierpiący człowiek jest twoim bliźnim. Jest twoim bratem 
i powinieneś zrobić wszystko, by go ocalić.
W rzeczywistości to my jesteśmy rannym leżącym przy drodze, a miłosiernym Samarytaninem jest Jezus. On 

zaryzykował wszystko, aby nas ocalić. W swoim zakrwawionym, ukrzyżowanym ciele przyjął na siebie nieczystość 
naszego grzechu, aby nas oczyścić. I przez to stał się „bliźnim” każdego z nas.
Obyśmy i my umieli czynić podobnie.
„Jezu, naucz mnie kochać bliźniego, jak Ty mnie umiłowałeś”.

LEPSZE OBIETNICE NOWEGO PRZYMIERZA
BÓG MOŻE PRZEMIENIĆ NASZE SERCA
W 1870 roku duński wynalazca Rasmus Malling-

-Hansen zaprezentował pierwszą na świecie maszynę 
do  pisania.  Był  to wspaniały wynalazek,  ogromny 
postęp w stosunku do powolnego, żmudnego pisania 
ręcznego za pomocą pióra  i atramentu. Była  to  tak 
wielka innowacja, że pewien autor z tamtych czasów 
nie miał słów, by się jej nachwalić. Jak pisał, ta nowa, 
skuteczna maszyna pomagała mu lepiej porządkować 
myśli, a nawet przyczyniała się do „formowania” jego 
sposobu myślenia. Czy można wyobrazić sobie coś 
lepszego?
A  jednak  powstało  coś  lepszego  – w  1979  roku 

pojawił się pierwszy program edytora tekstu, po którym 
szybko nastąpiła era komputerów osobistych, a na-
stępnie przenośnych laptopów podłączonych do inte-
metu. Dziś komputery te stały się tak małe, że można 
je nosić w kieszeni – i odbywać przy ich użyciu roz-
mowy telefoniczne! Czy w 1870 roku ktokolwiek mógł 
sobie wyobrazić  powstanie  tak  zaawansowanych 
technologii?
Być może starożytni Izraelici snuli podobne reflek-

sje, rozważając przymierze, jakie zawarł z nimi Bóg. 
Czy mogło być coś  lepszego, niż zostać wybranym 
przez wszechmocnego Boga  na  Jego  szczególną 

własność? Sam Mojżesz  pytał  kiedyś:  „Bo  któryż 
wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, 
ilekroć Go wzywamy?”.
A jednak Bóg miał w swoich zamysłach coś jeszcze 

wspanialszego  –  nowe  przymierze,  które  jeszcze 
głębiej przemieni ludzkie serca i sięgnie daleko poza 
naród izraelski, obejmując wszystkie ludy ziemi. Mia-
ło być ono tak różne od poprzedniego, że prorok Je-
remiasz zawołał: „Pan bowiem stworzył nową rzecz 
na ziemi”. Bóg przez to przymierze jakby stworzył swój 
lud na nowo. W jakim sensie to nowe przymierze jest 
lepsze niż poprzednie i w jaki sposób możemy otrzy-
mać związane z nim łaski?

PRZYPIECZĘTOWANE KRWIĄ JEZUSA
Pismo Święte,  podobnie  jak  starożytna  tradycja, 

stawia sprawę jasno -jeśli chcesz zawrzeć przymierze, 
potrzebujesz  pośrednika. W Starym Testamencie 
Mojżesz, a później posługujący w świątyni kapłani byli 
pośrednikami pomiędzy Bogiem a Jego  ludem. Po-
przez modlitwy i składanie ofiar pomagali oni ludziom 
trwać w jedności z Bogiem i ze sobą nawzajem.
Był jednak pewien problem – podobnie jak lud Izra-

ela,  kapłani  będący  pośrednikami  przymierza mieli 
swoje ograniczenia. Ich ofiary mogły wyjednać ludziom 
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przebaczenie grzechów, ale nie mogły im zapewnić 
całkowitego zerwania z grzechem. Oznaczało to nie-
kończący się cykl grzechu i ofiary, w którym lud usiło-
wał wprawdzie wypełniać Boże przykazania, ale wciąż 
ponosił klęskę. Jeśli sytuacja miała się zmienić, roz-
wiązanie musiało przyjść od Boga, a nie od ludu, czy 
nawet kapłanów. I tak właśnie się stało.
Jezus, Syn Boży,  stał  się  pośrednikiem nowego 

przymierza. Zostało ono przypieczętowane nie krwią 
zwierząt ofiarnych, ale krwią samego Jezusa. Pośred-
nikiem był już nie ułomny kapłan, ale Boży Syn, do-
skonale posłuszny Ojcu. Dzięki Jego krwi wylanej za 
nas na krzyżu uzyskaliśmy przebaczenie  i obmycie 
z naszych grzechów. Krew Jezusa, bezgrzesznego 
Syna Bożego, ma moc docierać do najgłębszych za-
kamarków naszych serc i oczyszczać nasze sumienia. 
A co więcej, ma ona moc  jednoczyć nas z Bogiem 
o wiele bardziej, niż mogły to uczynić dawne ofiary.
Jest to więc o wiele lepsze przymierze. Zaproszenie 

do tej nowej relacji z Bogiem jest nieprawdopodobną 
łaską. Trudno wręcz uwierzyć, że Bóg jest aż tak hoj-
ny wobec nas, a przecież jest to prawdą. Podobnie 
jak  to  uczynił  z Abrahamem,  z własnej  inicjatywy 
wyciągnął do nas rękę i przywołał nas do siebie.

NOWE PRZYMIERZE, LEPSZE OBIETNICE
List do Hebrajczyków mówi nam, że to nowe przy-

mierze „oparte zostało na lepszych obietnicach” niż 
poprzednie. Ale czym są te „lepsze obietnice”?
Przede wszystkim Bóg obiecuje, że wypisze swoje 

prawo w naszych sercach. W pierwszym przymierzu 
Bóg ujął Izraelitów za rękę i wyprowadził z niewoli do 
wolności. Był dla nich przewodnikiem wskazującym, 
jak mają iść. Natomiast teraz prowadzi nas „od we-
wnątrz”. Wypisał swoje drogi i przykazania w naszych 
sercach. Kiedy szukamy Pana na modlitwie i w Jego 
słowie, kiedy z wiarą przyjmujemy sakramenty, może-
my doświadczyć  działania  Jego Ducha,  który  nas 
poucza i prowadzi, który skłania nasze serca do umi-
łowania Bożych dróg i przemienia nas na podobień-
stwo Jezusa. Innymi słowy, jest On nie tylko z nami, 
ale i w nasi
Po drugie, Bóg obiecuje, że każdy z nas – „od ma-

łego aż do wielkiego” – może przeżyć głębokie, oso-
biste spotkanie z Nim dzięki darowi Ducha Świętego. 
W pierwszym przymierzu Duch zstępował na rozma-
itych wybranych ludzi, którzy przyczyniali się do reali-
zacji Jego planów. Działał poprzez królów, proroków 
i kapłanów, którzy zgodnie ze swoim stanem prowa-
dzili naród do Boga. Teraz jednak Duch został dany 
nie tylko garstce wybranych przywódców, ale wszyst-
kim wierzącym. Każdy z nas, bogaty czy ubogi, wy-
kształcony  czy analfabeta, mężczyzna  czy  kobieta, 
dziecko czy dorosły – każdy może osobiście poznać 
Boga.

Wreszcie po trzecie, gdy Jezus przelał swoją krew, 
Bóg obiecał nie  tylko przebaczyć nam grzechy, ale 
więcej  już o nich nie wspominać. Kiedy wyznajemy 
grzechy – zostają one zgładzone. Odchodzą w niepa-
mięć. Toną w morzu miłosierdzia Boga, który nigdy 
więcej nam ich już nie wypomina. A skoro On o nich 
zapomniał, nie musimy czuć się obciążeni winą i wsty-
dem z powodu naszej przeszłości. Możemy żyć w wol-
ności!

DZIAŁANIE ŁASKI
Do  tej  pory  skupialiśmy  się  głównie  na  tym,  co 

w nowym przymierzu jest rolą Boga – na Jego łasce, 
Jego obietnicach,
Jego miłości. Ale my  także mamy do  odegrania 

swoją rolę. Bóg oczekuje od nas przestrzegania Jego 
przykazań oraz miłowania braci tak, jak On nas umi-
łował – a zwłaszcza tych spośród nas, którzy cierpią 
lub znajdują się w potrzebie. Zaprasza nas do codzien-
nego otwierania serc na Ducha Świętego i wsłuchi-
wania się w Jego głos na modlitwie.
Jak więc my z naszej strony mamy dochowywać 

przymierza? Tu właśnie okazuje się, dlaczego nowe 
przymierze oparte jest na „lepszych obietnicach”. Bóg 
obiecał, że Jego łaska – Jego Święty Duch – będzie 
przemieniać nasze serca  i napełniać nas mocą po-
trzebną do dochowania wierności Bożym przykaza-
niom. Ta  łaska dostępna  jest  dla  każdego,  zawsze 
i wszędzie. Możemy  jej  doświadczać,  stając  przed 
Bogiem na modlitwie. A także wtedy, gdy opieramy się 
pokusom i oddajemy pod władzę miłości, a nie grze-
chu. Doświadczamy jej również, gdy troszczymy się 
o innych, gdy przebaczamy naszym winowajcom i gdy 
sami prosimy o przebaczenie. Ale przede wszystkim 
Bóg udziela nam swojej łaski wtedy, kiedy gromadzi-
my się wokół ołtarza, aby celebrować nowe przymie-
rze wraz z Jezusem, naszym wiecznym Arcykapła-
nem.

BÓG ZAWARŁ PRZYMIERZE ZE MNĄ
Myśląc o przymierzu, traktujemy je zwykle w sposób 

ogólny. Mówimy: „Bóg zawarł przymierze z całą ludz-
kością” lub „Przymierze dotyczy relacji Jezusa i Ko-
ścioła”. Oczywiście oba te stwierdzenia są prawdziwe 
– i wyrażają wspaniałe prawdy. Ale każdy z nas jest 
niepowtarzalnym członkiem Kościoła.  Jezus  zawarł 
więc  przymierze  także  z  tobą  indywidualnie  oraz 
z każdym, kto został ochrzczony w Jego imię.
Nie zapominaj więc nigdy o  tym, że Bóg wypisał 

swoje prawo w twoim sercu. Nie zapominaj, że Jego 
łaska przenika  tkankę  twojego  jestestwa  i czyni cię 
nowym stworzeniem. Masz moc wznieść się ponad 
pokusy. Masz  prawo  do  szukania  pomocy Ducha 
Świętego, gdy czujesz się zagubiony, i wołania o mi-
łosierdzie, gdy upadniesz w grzech. A co najlepsze, 
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możesz uwielbiać Boga swoim życiem nawet wtedy, 
gdy daleko ci do doskonałości. Bo jak powiedział św. 
Paweł, ilekroć niedomagamy, tylekroć jesteśmy moc-
ni. W to nowe przymierze w Chrystusie zostałeś włą-
czony w sakramencie chrztu.

NIEPOJĘTA CHWAŁA
Dzięki niech będą Bogu, że zawarł  z nami nowe 

przymierze, oparte na „lepszych obietnicach” i przy-
pieczętowane krwią Jezusa. Jest ono nie tylko lepsze, 

ale najlepsze, jakie można sobie wyobrazić! Nic nie 
przewyższy jego chwały aż do dnia, gdy Jezus powró-
ci, aby zabrać nas do nieba, gdzie będziemy przeby-
wać z Nim na wieki.
Za  trzydzieści  lat  prawdopodobnie  zobaczymy 

komputery o wiele bardziej  zaawansowane niż dzi-
siejsze i technologie, jakich dziś nie jesteśmy w stanie 
sobie wyobrazić. Możemy być jednak pewni, że nie 
zobaczymy nic wspanialszego niż to, co uczynił dla 
nas Bóg w Jezusie Chrystusie, naszym Panu!

TORT RAFFAELLO
Michałowa poleca

SKŁADNIKI:
Biszkopt:
7 jaj w temp. pokojowej
1 szkl. cukru
1 szkl. mąki pszennej
0,3 szkl. mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku 
do  pieczenia
Masa kokosowa Raffaello:
400 ml mleka kokosowego
75 g wiórków kokosowych
4 łyżki likieru kokosowego 
np. Malibu
10 łyżek cukru pudru
750 g serka mascarpone 
( zimnego)
2 tabliczki białej czekolady 
(200 g)
Warstwa owocowa:
20 świeżych, dużych 
 truskawek
1 łyżka soku z cytryny
skórka starta z połowy cytryny
1 op. cukru wanilinowego
4 łyżki konfitury truskawkowej
1 łyżeczkę mąki 
 ziemniaczanej
Dodatkowo do nasączenia 
4-5 łyżek likieru amaretto lub 
rumu z pół szkl. wody oraz 
wiórki kokosowe i owoce 
do dekoracji

WYKONANIE:
Biszkopt:
Dno tortownicy o średnicy 24-26 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Białka ubić 

na sztywno, następnie dodawać po łyżce cukier cały czas miksując na wysokich 
obrotach. Ubijać jeszcze przez ok.2 min. aż białka będą gęste i błyszczące. Wciąż 
ubijając dodawać stopniowo żółtka. W trzech partiach dodać zmieszane i przesia-
ne mąki i proszek do pieczenia delikatnie mieszając do połączenia składników na 
jednolitą masę. Masę wyłożyć do formy i wstawić do nagrzanego do 180 stopni 
piekarnika i piec ok.30-40 min. Wyjąć z piekarnika i energicznie odstawić na blat. 
Po wystudzeniu przekroić na 3 krążki.
Masa kokosowa Raffaello:
Mleko kokosowe zagotować w garnku, dodać wiórki, zmniejszyć ogień i gotować 

bez przykrycia ok. 30-45 min. na małym ogniu od czasu do czasu mieszając. Na 
koniec wiórki powinny wchłonąć całe mleko. Pod koniec dodać likier kokosowy. 
Zdjąć  z  ognia,  dodać połamaną na  cząstki  białą  czekoladę,  która  powinna  się 
roztopić. Po wystudzeniu schłodzić w lodówce. Zmiksować mascarpone z cukrem 
pudrem i dodać zimną masę kokosową, wymieszać i ponownie wstawić do  lodówki.
Warstwa owocowa:
Truskawki dokładnie umyć i usunąć szypułki. Ok. 13 truskawek włożyć do garn-

ka dodać sok i skórkę z cytryny, cukier waniliowy, dżem i całość zmiksować. Dodać 
mąkę ziemniaczaną uprzednio wymieszaną z 1 łyżką zimnej wody, całość wymie-
szać i zagotować. Zdjąć z ognia i dodać pozostałe truskawki pokrojone na kawa-
łeczki, a następnie po wystudzeniu schłodzić w lodówce.
Przełożenie:
Masę kokosową podzielić na 3 części, dwie wykorzystać do przełożenia tortu, 

a jedną na wysmarowanie go z wierzchu. Biszkopty skropić likierem lub rumem na 
wierzch wyłożyć wystudzoną masę owocową, a na nią masę kokosową. Wierzch 
wysmarować tylko masą kokosową, obsypać wiórkami i ozdobić świeżymi owoca-
mi. Gotowy tort wkładamy na 1-3 godz. do lodówki.
Można tez przygotować tort bez owoców (klasyczne Raffaello) lub użyć jagód, 

mango lub ananasa z puszki.
Smacznego!
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Nasze remonty

Początkiem czerwca  została  zakupiona nowa 
figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej  i usta-
wiona w grocie w ogrodzie parafialnym.
Teren  przygotowała  pani  Teresa  Krajewska, 

kwiaty ofiarowali Teresa i Stanisław Działek. Figu-
rę poświęcił ks. Piotr Ochoński.

Niedziela, 21 lipca
„Marto, Marto” (Łk 10,41)
Zdarzyło ci się być tak zaabsorbowanym jakimś zajęciem, że nie usłyszałeś,  jak ktoś cię woła? A może byłeś 

czymś tak zdenerwowany, że mąż czy żona musieli łagodnie powtarzać twoje imię, aby pomóc ci się uspokoić.
W takiej właśnie sytuacji znalazła się Marta podczas odwiedzin Jezusa. Chcąc godnie przyjąć swojego (¡ością, 

natychmiast zabrała się do roboty. Potrawy musiały być doskonałe i różnorodne, a naczynia bez jednej plamki. Na-
wet gdyby miała zrobić to sama jedna, wszystko musiało być bez zarzutu.
„Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła” 

(Łk 10,40). Słowa Marty były zarazem prośbą o pomoc i oskarżeniem zrodzonym z wyczerpania i frustracji: Czy nie 
widzisz, jak ciężko pracuję? Powinieneś mi współczuć. To nie jest sprawiedliwe. Powiedz Marii, żeby ruszyła się i mi 
pomogła.
Marta sądziła, że Jezus potrzebuje wielu rzeczy – tego wszystkiego, co składa się na posiłek godny honorowego 

gościa. Tymczasem tym, czego Jezus naprawdę pragnął, była jej obecność przy Nim. Nie potrzebował wykwintnego 
posiłku ani czerwonego dywanu na przywitanie. Przyszedł otworzyć swoje serce przed Marią i jej siostrą, a od nich 
oczekiwał tego samego. Jedzenie mogło poczekać.
A w razie czego mógł zawsze rozmnożyć chleb i rybę!
Nie musisz być doskonały. Nie musisz niepokoić się o stan każdego „pokoju” w twoim sercu. Jezus cię nie odrzu-

ci, ani nie będzie się skarżył, jeśli zastanie tam trochę bałaganu. Pamiętaj, że przyszedł tu, na świat – pełen cierpie-
nia, złości, nienawiści i krzywd – aby go odkupić.
Teraz Jezus wypowiada twoje imię. Delikatnie. Dwukrotnie. Otwórz drzwi, zaproś Go do środka i zasiądź u Jego 

stóp.
„Panie, Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Ty sam wystarczasz”.
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Niedziela, 28 lipca
„Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11,1)
My, ludzie, lubimy konkretne wskazówki, chcemy wiedzieć, jak coś zrobić właściwie. Sięgamy do książki kuchar-

skiej po przepisy na ciasto, a do poradników psychologicznych – na kłopoty życiowe. Dzisiaj wystarczy wejść do 
internetu, aby dowiedzieć się, jak zawiązać krawat, ugotować jajko, a nawet wytresować wirtualnego smoka.
Uczniowie Jezusa nie różnili się pod tym względem od nas – też szukali konkretnych wskazówek. Widząc, jak 

modli się Jezus, z pewnością domyślali się, że właśnie z modlitwy czerpie swoją niezwykłą moc. Słyszeli, jak chwa-
li Marię za to, że zasiadła spokojnie u Jego stóp, by słuchać Jego nauki. I poprosili Go o wskazówki.
W odpowiedzi na tę prośbę Jezus nauczył ich modlitwy, którą nazywamy „Ojcze nasz”. Chociaż na pozór wyglą-

da ona jak siedmiopunktowa instrukcja, w rzeczywistości jest czymś o wiele głębszym. Ukazuje nam, kim jest Jezus, 
daje wgląd w Jego własną modlitwę. Pokazuje też, kim my jesteśmy w oczach Boga i o co powinniśmy Go prosić. 
Ale przede wszystkim mówi, kim jest Bóg i z jakim nastawieniem serca i umysłu mamy się do Niego zwracać.
Bóg Wszechmogący, Stwórca nieba i ziemi, doskonały, święty i godzien wszelkiej chwały – jest naszym Ojcem. 

Tak każe nam zwracać się do Niego Jezus! Możemy nazywać Boga naszym Ojcem, ponieważ tak objawił Go nam 
Boży Syn.
Nasz Ojciec, który  jest w niebie,  jest  jednocześnie blisko każdego z nas, gotów obdarzać nas swoim życiem. 

Słucha, gdy do Niego mówimy i chce dawać nam obfitość chleba powszedniego – wszystko to, czego potrzebujemy 
do życia  i wzrastania w świętości. Chce odpuszczać nam nawet najcięższe grzechy,  jeśli  tylko my przebaczymy 
naszym winowajcom. Chce strzec nas przed pokusami, abyśmy nie weszli na drogę prowadzącą do grzechu i chro-
nić nas od złego, abyśmy mogli dostąpić zbawienia.
Jezus dał swoim uczniom o wiele więcej niż listę wskazówek mających zagwarantować skuteczność modlitwie. 

Zapewnił  ich, że mogą przychodzić do Boga jako do Ojca – z ufnością, że On zawsze ich wysłucha, przebaczy, 
ochroni i otoczy opieką. O tym samym zapewnia także nas.
„Ojcze, chce Cię poznać. Pomóż mi przybliżyć się do Ciebie i zaufać Twojej miłości”.

Zakrystia górna i dolna po remoncie
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Poniedziałek 1.07.2019 r.
godz. 700 + Helena i Stanisław
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (1 greg)
godz. 1800 + Janusz + Joanna Derewieccy 
+ z rodziny
Wtorek 2.07.2019 r.
godz. 700 + Michał Kubas (4 rocz. śm.) + z rodziny 
i dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (2 greg)
godz. 1800 + Stanisław Kulpa i + Tadeusz
Środa 3.07.2019 r. św. Tomasz Apostoł
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (3 greg)
godz. 900 W int. parafian uczestniczących 
w nabożeństwie majowym pod krzyżem 
Jubileuszowym na os. Sudeckim
godz. 1800 + Danuta Laskowska (1 rocz. śm.) 
+ Marian Laskowski
Czwartek 4.07.2019 r.
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (4 greg)
godz. 900 + Jan + Janina Pruchniccy (1 rocz. śm.)
godz. 1800 W int. ofiarodawców i dobrodziejów 
naszej świątyni
Piątek 5.07.2019 r.
godz. 700 + Jan Kosiek (od rodziny Kośków z Niewiady)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (5 greg)
godz. 1800 + Halina Sujka (5 rocz. śm.) + rodzice: 
Zofia i Czesław
Sobota 6.07.2019 r. bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (6 greg)
godz. 900 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 
Maryi
godz. 1800 + z rodziny Lipków, Skotnickich 
i Wasiłowskich
XIV Niedziela zwykła 7.07.2019 r.
godz. 730 + Antoni Gzara (od żony)
godz. 900 + Barbara Tomczyk
godz. 1015 + Franciszek Kapała (11 rocz. śm.) 
+ Irena + Helena
godz. 1130 + Leonard Węgłowski (20 rocz. śm.)
godz. 1300 + Zygmunt Sosnowski (7 greg)
godz. 1800+ Jan + Genowefa + Jolanta + Jan + Piotr 
+ Szczepan Polak

Poniedziałek 8.07.2019 r. św. Jan z Dukli
godz. 700 + Roman Ziółkowski (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (8 greg)
godz. 1800 + Joanna Gontar
Wtorek 9.07.2019 r.
godz. 700 + Wiesława Elżbieta Sztorc 
(od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (9 greg)
godz. 1800 + Anna + Karolina + Maria + Anastazja 
+ Michał Filajewskich
Środa 10.07.2019 r.
godz. 700 + Jan Kosiek (od rodziny Pytlów z Dębicy)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (10 greg)
godz. 1800 + Zofia + Jan Podlipko
Czwartek 11.07.2019 r. św. Benedykta
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (11 greg)
godz. 900 + Maria Lewicka (od bratowej z rodziną 
z Pustkowa)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Zofii z ok. urodzin
Piątek 12.07.2019 r. św. Brunona z Kwerfurtu
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (12 greg)
godz. 900 + Leszek Lipiec (3 rocz. śm.) + Józef 
i Danuta Lipiec
godz. 1800 + Stefan + Jan + Maria + Stefan
Sobota 13.07.2019 r. Świętych Pustelników
godz. 700 + Cyryl Ratajski (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (13 greg)
godz. 1800 W intencji żywych i zmarłych ku czci 
MB Fatimskiej
XV Niedziela zwykła 14.07.2019 r.
godz. 730 + Marian (14 rocz. śm.) + Janusz (24 rocz. 
śm.) + Leszek (7 rocz. śm.) Królik
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (14 greg)
godz. 1015 I) + Eugenia Rycerz (20 rocz. śm.)
II) + Leon Muchowski (1 rocz. śm.)
godz. 1130
godz. 1300+ Antoni Kłyszejko (25 rocz. śm.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Katarzyny z ok. 
27 rocz. urodzin, z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Poniedziałek 15.07.2019 r. św. Bonawentury
godz. 700 + Maria Lewicka (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (15 greg)
godz. 1800 + Jan Kosiek (od rodziny Staroń 
z Nagawczycy)
Wtorek 16.07.2019 r. NMP z Góry Karmel
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (16 greg)
godz. 900 + Halina Witkowska + z rodziny Piątkiewicz
godz. 1800 + Zygmunt Strojczyk + rodziców + teściów
Środa 17.07.2019 r.
godz. 700 + Maria Lewicka (od rodziny Malczyk z Dębicy)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (17 greg)
godz. 1800 + mąż Henryk Szafraniec (8 rocz. śm.)
Czwartek 18.07.2019 r.
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (18 greg)
godz. 900 + Jan Kosiek (od Zosi i Ireny z rodzicami 
z Wielunia)
godz. 1800

Piątek 19.07.2019 r.
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (19 greg)
godz. 900 + Joanna Dubaj (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Krystyny 
i Czesława Siodlarz z ok. 50 rocz. ślubu
Sobota 20.07.2019 r.
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (20 greg)
godz. 900 + Michał Strojek (2 rocz. śm.) + Katarzyna 
Strojek + z rodziny
godz. 1800 + Czesław Proć
XVI Niedziela zwykła 21.07.2019 r.
godz. 730

godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Emilii z ok. 20 rocz. 
urodzin
godz. 1015 + mąż Kazimierz Rosiński (9 rocz. śm.)
godz. 1130 O łaskę nieba i Boże Miłosierdzie dla 
+ Czesław Kobierski + z rodziny
godz. 1300 + Jadwiga Gulak (11 rocz. śm.)
godz. 1800 + Zygmunt Sosnowski (21 greg)
Poniedziałek 22.07.2019 r. św. Marii Magdaleny
godz. 700 + Maria Lewicka (od rodziny Sędłak 
z Pustkowa Osiedla)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (22 greg)
godz. 1800 + Józefa Romanów (od uczestników 
pogrzebu)

Wtorek 23.07.2019 r. św. Brygidy
godz. 700 + Jan Kosiek (od rodziny Cisoń)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (23 greg)
godz. 1800 + Cyryl Ratajski (od Marii Krzaczkowskiej)
Środa 24.07.2019 r. św. Kingi
godz. 700 + Alfred Paluch (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (24 greg)
godz. 1800 + Ludwik + Katarzyna + z rodziny Miazga
Czwartek 25.07.2019 r. św. Jakuba
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (25 greg)
godz. 900 + Józefa (k) (45 rocz. śm.) + Stanisław 
Faściszewscy + rodziców
godz. 1800 + Jan Kosiek (od uczestników pogrzebu)
Piątek 26.07.2019 r. św. Joachima i Anny
godz. 700 + Zygmunt Sosnowski (26 greg)
godz. 900 + Józef (27 rocz. śm.)
godz. 1800 + mama Anna + ojciec Józef + brat Michał 
Płaziak
Sobota 27.07.2019 r.
godz. 700 + Maria Lewicka (od rodziny Galos 
z Czernichowa)
godz. 900 + Zygmunt Sosnowski (27 greg)
godz. 1800 + Adela Wołoszyn (5 rocz. śm.) + Józef 
+ Krystyna Wołoszyn
XVII Niedziela zwykła 28.07.2019 r.
godz. 730 + Aleksander Dobek (28 rocz. śm.) 
(od dzieci, wnuków, prawnuków)
godz. 900 + Anna + Franciszek Romanów
godz. 1015 + Zenon + z rodziny Liman
godz. 1130 + Zofia Kudź (1 rocz. śm.)
godz. 1300 + Zygmunt Sosnowski (28 greg)
godz. 1800 + Agnieszka Bąk (3 rocz. śm.)
Poniedziałek 29.07.2019 r. św. Marty
godz. 700 + Aleksandra Jankowiak
godz. 900 + Genowefa Kowalczyk (1 rocz. śm.)
godz. 1800 + Zygmunt Sosnowski (29 greg)
Wtorek 30.07.2019 r.
godz. 700 + Jan Kosiek (od rodziny Godek z Brzezin)
godz. 900 + Józef + Tekla Komaiszko + teściów: 
Józef i Władysława (k) Wasilewskich
godz. 1800 + Zygmunt Sosnowski (30 greg)
Środa 31.07.2019 r. św. Ignacego z Loyoli
godz. 700 + Jan Kosiek (od Bożeny Cichoń z Gryfic)
godz. 900 + Aleksandra Jankowiak (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 + Maria Falkiewicz
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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. Damian Kowalski, ks. Piotr Ochoński

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Kamil Grzegorz Ćwikła, 1 czerwca
Dominik Lech Górski, 1 czerwca
Karol Tomasz Kulpa, 1 czerwca
Leon Jan Strycharz, 1 czerwca
Michał Stefek, 7 czerwca
Aleksandra Grochowska, 8 czerwca
Hanna Grochowska, 8 czerwca
Natan Dawid Kosiorek, 9 czerwca
Szymon Tokarczyk, 16 czerwca
Maksymilian Pszczolarski, 23 czerwca
Szymon Młynarczyk, 29 czerwca

+ Roman Ziółkowski, zm. 4 czerwca, 
przeżył 61 lat

+ Maria Lewicka, zm. 12 czerwca, przeżyła 86 lat
+ Wiesława Elżbieta Sztorc z d. Grądek, zm. 12 czerwca, 

przeżyła 60 lat
+ Cyryl Antoni Rajski, zm. 13 czerwca, przeżył 84 lata
+ Józefa Romanów z d. Kuź, zm. 15 czerwca, 

przeżyła 84 lata
+ Joanna Kamila Dubaj, zm. 16 czerwca, przeżyła 38 lat
+ Jan Kosiek, zm. 23 czerwca, przeżył 85 lat
+ (Marian) Zygmunt Niedowóz, zm. 25 czerwca, 

przeżył 74 lata
+ Alfred Stanisław Paluch, zm. 26 czerwca, przeżył 61 lat
+ Aleksandra Jankowiak z d. Walter, zm. 26 czerwca, 

przeżył 93 lata
+ Witold Grzegorz Motyl, zm. 26 czerwca, przeżył 52 lata
+ Stanisława Grzegorczyk


