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Archeologów Polskich. W skład tego 
zespołu weszli specjaliści wielu dzie-
dzin: prof. dr hab. Henryk Głąb – an-
tropolog (Uniwersytet Jagielloński, 
Zakład Antropologii); prof. dr hab. 
Małgorzata Grupa – archeolog, spe-
cjalista tkanin zabytkowych, Uniwer-
sytet im. Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, Instytut Archeologii i Etnologii; 
dr Mirosław Furmanek – archeolog, 
Uniwersytet Wrocławski; Sławomir 
Kulpa – archeolog, Muzeum w Wo-
dzisławiu; dr Arkadiusz Kuzio-Podruc-
ki – historyk, Centrum Kultury Ślą-
skiej w Nakle Śląskim; Agnieszka 
i Tomasz Trzos – konserwatorzy dzieł 
sztuki, AT Pracownia Konserwacji 
Zabytków w Tychach; Agata Sady – 
archeobotanik, Muzeum Śląskie 
w Katowicach. W pracach tego zespo-
łu  uczestniczyli również: proboszcz 

Adwentowa droga Maryi

W roku 2016 rozpoczęła się 
eksploracja krypty znajdującej się 
pod kaplicą Hochbergów. Prace 

koordynowane były przez zespół 
naukowców Oddziału Katowickie-
go Stowarzyszenia Naukowego 

Czym byłoby nasze świętowanie 
Bożego Narodzenia – wcielenia 
Chrystusa, Syna Bożego, gdy-
byśmy nie przypomnieli roli Tej, 
która Go urodziła? Kiedy w tym 
kontekście myślimy o Maryi, niemal 
natychmiast mamy przed oczami 
dwa ewangeliczne epizody: zwia-
stowanie i nawiedzenie. Czy można 
zapomnieć o odwiedzinach anioła, 
który zapowiada narodziny Dziecka 
mającego odziedziczyć tron króla 
Dawida? Czy można zapomnieć 
prze piękną odpowiedź Maryi: 
„Niech mi się stanie według słowa 
twego”. I czy można zapomnieć 
„Magnificat”, pełną uniesienia pieśń 

chwały, jaką wyśpiewała Maryja od-
wiedzając swoją krewną,  Elżbietę?

Jednak pomiędzy tymi dwoma 
spotkaniami miało miejsce coś 
jeszcze – Jej pierwsza adwentowa 
wędrówka. Pismo Święte mówi 
nam, że po odejściu anioła Maryja 
„wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry do pewnego miasta w ziemi 
Judy. Weszła do domu Zachariasza 
i pozdrowiła Elżbietę”. Pokonanie 
tej drogi, o długości 150 km, zajęło 
Maryi przypuszczalnie około tygo-
dnia. Samotnie wędrując przez 
góry, miała sporo czasu na modli-
twę i refleksję. Spróbujmy towarzy-
szyć Jej duchowo w tej drodze i 

zastanowić się, o czym mogła w 
tym czasie myśleć.

ROZWAŻANIE BOŻYCH 
 OBIETNIC

Oczywiście nie wiemy na pewno, 
o czym wówczas myślała Maryja, 
wiemy jednak, że „zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu”. Możemy przypusz-
czać, że wiele czasu rozmyślała 
nad tym, co się Jej przydarzyło, 
usiłując zrozumieć sens słów usły-
szanych od anioła.

Mogła więc rozważać swoją nie-
łatwą sytuację. Przecież anioł za-
powiedział, że pocznie 
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5 lat Dzieci Żyjącego Boga
W dniach 15 i 16.11.2019 r. Wspólnota Odnowy 

w Duchu Świętym Dzieci Żyjącego Boga, przeżywała 
jubileusz 5 rocznicy powstania. Świętowaniu towarzy-
szył czas skupienia modlitewnego, którego tematem 
było: W RAMIONACH BOGA – JAK DOŚWIADCZYĆ 
UZDROWIENIA W MIŁOŚCI BOGA OJCA.

Szczególnymi osobami tego czuwania modlitewne-
go byli goście z Centrum Nowej Ewangelizacji 
w Szczecinie: Zuzanna Zuzelska i Henryk Krzosek, 
którzy poprzez konferencję i wspólną modlitwę popro-
wadzili nas w tym czasie skupienia.

Był też czas na świętowanie przy wspólnym stole 
z naszymi gośćmi, z naszym duszpasterzem ks. Pio-
trem Ochońskim, ks. Dariuszem Strzeleckim i ks. pro-
boszczem Józefem Siemaszem.

Zdmuchnęliśmy 5-tą świeczkę na naszym torcie, 
kończąc mały etap i wchodząc w nowy czas rozwoju 
duchowego, nowych doświadczeń w służbie Bogu 
i ludziom.

Dziękujemy ks. proboszczowi Józefowi Siemaszo-
wi za gościnność i otwarte serce dla naszej Wspólno-
ty, którą w tym czasie szczególnie wspierał swoją 
obecnością i błogosławieństwem.

Bóg zapłać!

Adwentowa droga Maryi
Syna, jeszcze zanim zamieszkali 
razem z Józefem jako małżeństwo. 
Odpowiedziała „tak”, chociaż mogło 
to oznaczać dla Niej utratę Józefa, 
i była zdecydowana dalej powta-
rzać to „tak”, bez względu na kon-
sekwencje. Z pewnością prosiła 
Boga o to, by mogła pełniej zrozu-
mieć wyjątkowe powołanie, które 
właśnie przyjęła.

MAGNIFICAT
Kiedy Maryja dotarła już do celu 

i pozdrowiła Elżbietę, z Jej serca 
wypłynęła przepiękna modlitwa 
uwielbienia i chwały, „Magnificat”. 
Ta pieśń chwały była owocem Jej 
adwentowej drogi, wszystkiego, co 
Bóg pozwolił Jej zrozumieć w tym 
czasie. Na początku Maryja ogła-
sza, że Jej dusza wielbi Pana, a 

duch raduje się w Bogu Zbawcy. 
Jest przepełniona radością i ufno-
ścią, chociaż Jej życie dopiero co 
zostało przewrócone do góry noga-
mi. Nieplanowana ciąża grozi Jej 
zerwaniem małżeństwa z Józefem, 
a nawet ukamienowaniem. Mimo to 
dosłownie tryska z Niej radość. 
Dlaczego Maryja była tak radosna?

Ponieważ przekonała się naocz-
nie, że Bóg wypełnia obietnice 

(cd. ze str. 1)
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dane Izraelowi. Kiedy brzemienna 
Elżbieta przywitała Ją jako „Matkę 
mojego Pana”, dla Maryi był to 
znak, że słowa anioła były prawdą, 
a Boże zbawienie jest już bardzo 
blisko! Być może w tym momencie 
przyszły Jej na myśl słowa jednego 
z psalmów: „Wspomniał na dobroć 
i na wierność swoją wobec domu 
Izraela”. Rozradowała się wierno-
ścią Pana, który „ujął się za sługą 
swoim, Izraelem, pomny na miło-
sierdzie swoje, jak przyobiecał 
naszym ojcom”. Przeczuwała, że 
Jej Syn, który był właśnie tym „Pa-
nem”, wypełni odwieczną obietnicę 
mówiącą, że Bóg wybawi Izraela.

Maryja rozradowała się również 
tym, że Bóg działa w zaskakujący 
sposób, że Jego królestwo przy-
chodzi przez słabych, a nie potęż-
nych i możnych. Była świadkiem 
tego, z jaką arogancją uciskają lud 
Boży rzymskie władze. Widziała, 
jak ich żołnierze przemocą i groź-
bami zaprowadzają w Izraelu swój 
porządek. Z pewnością słyszała 
niejedno o paranoicznym i zbrod-
niczym królu Herodzie. A tymcza-
sem Bóg wybrał Ją, ubogą dziew-
czynę z Galilei, aby poniżyć pysz-
nych, a wywyższyć pokornych. 
Maryja przeczuwała, że Bóg doko-
na tego za pośrednictwem Jej 
Syna.

Podobnie jak Izajasz oraz wielu 
innych proroków, także Maryja 
zdawała sobie sprawę, że Bóg 
szczególną miłością obdarza po-
kornych: „Zamieszkuję miejsce 
wzniesione i święte, lecz jestem z 
człowiekiem skruszonym i pokor-
nym”. Wiedziała, że głodni i ucie-
miężeni są szczególnie bliscy Jego 
sercu. Jej radość płynęła więc 
także stąd, że Bóg wejrzał na Jej 
„uniżenie”, a Jej Syn, wypełniając 
Boże obietnice, przyniesie pocie-
chę potrzebującym.

Pieśń Maryi jest modlitwą podzi-
wu i zachwytu nad tym, że Boże 
zbawienie jest ofiarowane wszyst-
kim – biednym i bogatym, mocnym 
i słabym. Bóg nie czyni różnic po-
między ludźmi. Nie faworyzuje 
możnych ani nie gardzi ubogimi – 
jak niekiedy uważano w Jej cza-

sach. Bóg kocha nas wszystkich 
równie mocno. Pomaga pysznym, 
ucząc ich przyjmować w darze ła-
skę, na którą nie mogą zasłużyć o 
własnych siłach, a ma-łym i pokor-
nym objawia głębię swojej miłości, 
która leczy rany.

OBIETNICE, KTÓRE TRWAJĄ
Podobne myśli musiały przecho-

dzić przez głowę Maryi także dzie-
więć miesięcy później, kiedy wraz 
z Józefem podróżowała do Betle-
jem. Kiedy wreszcie tam dotarli, byli 
po prostu jeszcze jednym ubogim 
małżeństwem z Galilei, którego 
większość ludzi nie zauważała. Co 
gorsza, nikt też nie chciał ich przy-
jąć, nikt nie chciał okazać im zro-
zumienia ani współczucia. Tam, w 
Betlejem, jeszcze bardziej uwidocz-
niło się to, że należą do ubogich i 
małych tego świata.

Pieśń Maryi jest modlitwą podzi-
wu i zachwytu nad tym, że Boże 
zbawienie jest ofiarowane wszyst-
kim – biednym i bogatym, mocnym 
i słabym. Bóg nie czyni różnic po-
między ludźmi. Nie faworyzuje 
możnych ani nie gardzi ubogimi -jak 
niekiedy uważano w Jej czasach. 
Bóg kocha nas wszystkich równie 
mocno. Pomaga pysznym, ucząc 
ich przyjmować w darze łaskę, na 
którą nie mogą zasłużyć o wła-
snych siłach, a małym i pokornym 
objawia głębię swojej miłości, która 
leczy rany.

OBIETNICE, KTÓRE TRWAJĄ
Podobne myśli musiały przecho-

dzić przez głowę Maryi także dzie-
więć miesięcy później, kiedy wraz 
z Józefem podróżowała do Betle-
jem. Kiedy wreszcie tam dotarli, byli 
po prostu jeszcze jednym ubogim 
małżeństwem z Galilei, którego 
większość ludzi nie zauważała. Co 
gorsza, nikt też nie chciał ich przy-
jąć, nikt nie chciał okazać im zro-
zumienia ani współczucia. Tam, w 
Betlejem, jeszcze bardziej uwidocz-
niło się to, że należą do ubogich i 
małych tego świata. Pieśń Maryi 
jest modlitwą podziwu i zachwytu 
nad tym, że Boże zbawienie jest 
ofiarowane wszystkim – biednym i 

bogatym, mocnym i słabym. Bóg 
nie czyni różnic pomiędzy ludźmi. 
Nie faworyzuje możnych ani nie 
gardzi ubogimi – jak niekiedy uwa-
żano w Jej czasach. Bóg kocha nas 
wszystkich równie mocno. Pomaga 
pysznym, ucząc ich przyjmować w 
darze łaskę, na którą nie mogą 
zasłużyć o własnych siłach, a ma-
łym i pokornym objawia głębię 
swojej miłości, która leczy rany.

OBIETNICE, KTÓRE TRWAJĄ
Podobne myśli musiały przecho-

dzić przez głowę Maryi także dzie-
więć miesięcy później, kiedy wraz 
z Józefem podróżowała do Betle-
jem. Kiedy wreszcie tam dotarli, byli 
po prostu jeszcze jednym ubogim 
małżeństwem z Galilei, którego 
większość ludzi nie zauważała. Co 
gorsza, nikt też nie chciał ich przy-
jąć, nikt nie chciał okazać im zro-
zumienia ani współczucia. Tam, w 
Betlejem, jeszcze bardziej uwidocz-
niło się to, że należą do ubogich i 
małych tego świata ludziom.

Wyobraźmy Ją sobie wreszcie 
jeszcze później, pod krzyżem Jej 
Syna. Jako Matka przeżywała 
straszliwy ból, widząc, co dzieje się 
z Jej Dzieckiem. Widziała, z jaką 
pokorą Jezus szedł na śmierć. Sły-
szała, jak wolał: „Ojcze, przebacz 
im”, których to słów być może sama 
Go nauczyła. Wiedziała, że Jej Syn 
oddaje życie za wszystkich. Że 
podnosi każdego człowieka, zgię-
tego pod jarzmem grzechu. Wynie-
siony wysoko na krzyżu, Je-zus 
pokonał grzech, który trzymał nas 
wszystkich w niewoli. Tam, wypo-
wiadając słowa przebaczenia, 
uwolnił nas od ciężaru naszych win. 
Wypełnił Bożą obietnicę zbawienia 
ludzkości.

HISTORIA MARYI NASZĄ HISTORIĄ
Pieśń Maryi jest pieśnią Kościo-

ła, naszą pieśnią. Jest pieśnią 
każdego, kto doświadczył niepoję-
tej dobroci i łaskawości Boga. 
Chociaż sama Maryja była wolna 
od grzechu pierworodnego, wyśpie-
wuje ona pieśń każdego człowieka, 
który stając twarzą w twarz ze 
swoim grzechem, odkrył Boga mi-
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(cd. ze str. 1)

parafii pw. św. Mikołaja ks. kanonik 
Józef Siemasz oraz ówczesny wi-
kary, a obecnie proboszcz parafii 
pw. św. Anny w Grodziszczu – ks. 
Mateusz   Pawlica.

W krypcie znajdowało się dzie-
więć sarkofagów i jedna trumna 
drewniana. Osiem wykonanych z 
cyny, jeden z blachy miedzianej. 
Drewnianą trumnę ufundował w 
latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku książę Bolko von Hochberg, 
złożono do niej szczątki wydobyte 
z sarkofagów podczas plądrowania 
krypty przez rabusiów.

Obecnie w kaplicy Hochbergów 
eksponowany jest sarkofag, które-
mu w trakcie prac renowacyjnych 
nadano nr 1. Wykonany został z 
blachy miedzianej i zachował się w 
dość dobrym stanie. To jedyny sar-
kofag, który nie został zdewasto-
wany i otwarty przez rabusiów. 
Tłoczone na jego burtach herby – 
zarówno po mieczu, jak i po kądzie-
li wskazują na znakomite pocho-
dzenie osoby zmarłej, z wielu 
znaczących rodów śląskich – 
Schaffgotsch, Busewoy, Popschütz, 

Seidlitz, Nimitz, Pogrell. Była to 
Zuzanna Jadwiga (Susanna He-
dwig) wywodząca się ze znamieni-
tego rodu Schaffgostsch. Córka 
Wolfa Bertranda, właściciela dóbr 
w Radomierzu. Matką Zuzanny 
była Barbara z d. Burghauss, której 
przodkowie przybyli na Śląsk w poł. 
XIV wieku, a do ich dóbr należała 
Miedzianka koło Jeleniej Góry.

Wieko tego sarkofagu zdobi in-
skrypcja, dzięki której dowiadujemy 
się, że: „Tutaj spoczywają docze-
sne szczątki wysoko i znakomicie 
urodzonej Pani Zuzanny Jadwigi, 
Pani von Hochberg z Książa, uro-
dzonej jako Schaffgotsch, Pani na 
Książu, Świebodzicach, Boguszo-
wie, Białej Nyskiej i Lubiechowie, 
po wielu cierpieniach rozstała się z 
życiem w roku 1692, 6 sierpnia, 
wyjątkowo i chwalebnie przeżyw-
szy 59 lat i 35 tygodni”.

Na palcu zmarłej zachowała się 
złota obrączka pokryta błękitną 
emalią. Na jej wewnętrznej części 
wygrawerowano inicjały H. H. E. V. 
H. co naukowcy przetłumaczyli jako 
Hans Heinrich I von Hochberg. To 
rzuca światło na to, kim była Zuzan-

na Jadwiga i dlaczego spoczęła w 
krypcie Hochbergów. Ale o tym w 
następnym odcinku. (cdn.)

Małgorzata Grudzińska
Źródło: „Wyniki badań zawartości 

sarkofagu nr 1 z krypty Hochbergów 
w kościele pw. św. Mikołaja 

w Świebodzicach”, Sławomir Kulpa 
[red.], „Oddział Katowicki 

Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polskich”, 2016.

fot. Urząd Miejski w Świebodzicach

OPOWIEŚCI Z KRYPTY (cz. III)

łosierdzia i przebaczenia; Boga, 
który ujmuje się za nami i oczysz-
cza nasze sumienia. Jest to pieśń 
każdego, kto zaczyna widzieć, że 
Bóg kocha go osobiście i bezwa-
runkowo, jako indywidualną oso-
bę. „Bóg mnie wybrał. Pomimo 
mojego grzechu i słabej wiary On 
mnie kocha i widzi we mnie war-
tość. O tak, duch mój raduje się 
w Bogu, moim Zbawcy!”

Nie tylko pieśń Maryi jest naszą 
pieśnią, ale także Jej życie było 
zupełnie zwyczajne, podobne do 
naszego. Mieszkała w małej mie-
ścinie, a Jej dni wypełnione były 
praniem, gotowaniem, troską o 
rodzinę. Podobnie większość z 
nas przeżywa kolejne dni, wypeł-
niając swoje codzienne obowiąz-
ki i starając się żyć w pokoju z 
ludźmi, którzy nas otaczają.

Ale w tej swojej zwyczajności 
Maryja odegrała istotną rolę w 
Bożym planie. Za każdym razem, 
kiedy pełniła uczynki miłości, 
kiedy okazywała cierpliwość i 
miłosierdzie innym, kiedy się mo-
dliła, przez swoje słowa i czyny 
wychowywała swego Syna, po-
magając Mu zrozumieć wyjątko-
wą misję, jaką otrzymał od Ojca.

Podobnie i my, gdy modlimy się 
w rodzinie, gdy reagujemy miło-
sierdziem zamiast obrazą, gdy 
dajemy, zamiast tylko brać, mo-
żemy mieć wpływ na innych. 
Wnosimy obecność Jezusa do 
naszych domów i miejsc pracy. 
Za każ dym razem, gdy wywyż-
szamy Pana, a zwłaszcza, gdy 
pokornie dzielimy się swoją wiarą 
z innymi, przyczyniamy się do 
przemiany świata.

DROGA Z MARYJĄ
Przez swoją pieśń radości i wdzięcz-

ności Maryja uczy, że każdy z nas, 
nawet najmniejszy, może nieść Chry-
stusa światu. Spróbuj więc w tym Ad-
wencie towarzyszyć duchowo Maryi w 
Jej drodze. Podziel się z Nią tym, co ci 
sprawia radość. Pomyśl, za jakie wy-
darzenia swego życia masz ochotę 
wywyższać Pana, i uwielbiaj Go razem 
z Maryją. Zastanów się też, jak możesz 
naśladować Jej pokorę w swoich rela-
cjach rodzinnych, wśród znajomych, w 
pracy czy w parafii.

Podziel się tym wszystkim z Maryją, 
a potem posłuchaj tego, co Ona ma ci 
do powiedzenia. Niech Jej słowa zapi-
sane w Piśmie Świętym, przykład Jej 
życia, a także Jej „tak” dane Bogu 
pomogą ci rozradować się w Jezusie, 
naszym Zbawicielu.
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC
W 101 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, 

która prosiła dzieci, by codziennie odmawiały różaniec, 
w celu zachęcenia dzieci i ich rodziców do spełnienia 
prośby Matki Bożej oraz refleksji nad życiem Jezusa 
i Maryi w tajemnicach różańcowych, panie katechetki 
Agnieszka Pelc i Grażyna Gorska-Kubas, zapropono-
wały dzieciom KONKURS – NAJPIĘKNIEJSZY RÓ-
ŻANIEC. Na konkurs 
wpłynęło wiele różań-
ców wykonanych z róż-
nych materiałów. Dzieci 
prześcigały się w pomy-
słach. Jury miało wielki 
problem w rozstrzygnię-
ciu konkursu. Oto wyni-
ki konkursu „NAJPIĘK-
NIEJSZY RÓŻANIEC” 
KLASY I-VIII:

I miejsce Karolina Tarapata kl. Ia
I miejsce Joanna kl. Ib
II miejsce Klara Szynalska IIa
II miejsce Zuzanna Kmiecik IIIa
III miejsce Justyna Adamczewska VIIa
III miejsce Julia Waliszewska VIIIb
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NIECODZIENNE ODWIEDZINY

ADWENTOWE OCZEKIWANIE Z MARYJĄ

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…

5 listopada Siostry Szkolne de Notre Dame ze wspólnoty w Świebo-
dzicach gościły Siostrę Carolyn Radną Generalną Zgromadzenia z Rzy-

mu pochodzącą z Keni (Afryka). 
Było to bardzo serdeczne i uboga-
cające spotkanie zarówno z sio-
strami jak i podopiecznymi Domu. 
Siostra opowiedziała nam między 
innymi o sytuacji w Sudanie Połu-
dniowym oraz o gotowości kilku 
sióstr Zgromadzenia, które roz-
poczną misję na tych terenach 
pomagając ludziom, którzy tej po-
mocy pilnie potrzebują.

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych 
de Notre Dame tzn. „Naszej Pani” 
szczególnie poświęcone jest Mat-
ce Bożej. 8 grudnia w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny – Siostry na 
nowo uroczyście powierzają sie-
bie, nasze rodziny, parafie i całą 
Ojczyznę opiece Maryi.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE 
BOŻEJ
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!
Tobie poświęcam ciało i duszę 
moją,
wszystkie modlitwy i prace, 
radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co 
posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się 
Tobie
w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną  swobodę

posługiwania się mną dla zba-
wienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić 
z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego 
nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest 
wolą Twojego Syna i zawsze 
zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko 
wiernych, by moja rodzina, 
parafia i cała Ojczyzna były 
rzeczywistym Królestwem Twego 
Syna i Twoim. Amen.

Niech Maryja będzie dla nas 
JUTRZENKĄ na drogach wiary, 
nadziei i miłości szczególnie pod-
czas ADWENTOWEGO CZUWA-
NIA.
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KOLEJNE WYDARZENIA ZA NAMI…
W ostatnim czasie podopieczni 

Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci w Świebodzicach zakończy-
li swoje zajęcia realizowane w ra-
mach dwóch projektów tj.: „Aktyw-
ni przez sport” oraz „Cztery pory 
roku z kulturą i sztuką” (dofinanso-
wanych z środków budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego i Gminy 

Świebodzice). Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
niepełnosprawni podopieczni Domu uczestniczyli 
w cyklu zajęć sportowych z takich dziedzin jak hokej 
na trawie, piłka nożna, koszykówka, ping pong. Nie 
zabrakło również ćwiczeń gimnastyczno-usprawnia-
jących.

Natomiast w ramach projektu „Cztery pory roku 
…” wychowankowie Domu mogli wyjechać do kina, 
teatru, czy też uczestniczyć w spotkaniach eduka-
cyjno-muzycznych na terenie placówki przygotowa-
nych przez Filharmonię Sudecką z Wałbrzycha. 
Ważnym elementem zajęć terapeutycznych z zakre-
su kultury i sztuki były warsztaty artystyczne, w ra-
mach których powstały piękne prace plastyczne. 
Prace te można podziwiać na wystawie w holu Domu.
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Świebodzickie obchody 101. rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Niedziela, 1 grudnia
Stało się – zabłysła pierwsza adwentowa świeca. Od Bożego Narodzenia dzielą nas niespełna cztery 

tygodnie, należy więc zacząć przygotowania. Jeśli planujemy obdarować bliskich prezentami, wysłać 
kartki świąteczne czy zaprosić rodzinę na Wi-gilię, musimy już powoli zacząć o tym myśleć. W dzisiejszej 
Ewangelii Jezus mówi coś podobnego, tylko kieruje naszą uwagę w inną stronę: „Przygotowujcie się, bo 
nie wiecie, kiedy przyjdę powtórnie!”.

Jak więc mamy przygotować się na przyjście Jezusa, zarówno w dzień Bożego Narodzenia, jak i na 
Jego przyjście w chwale? Oto pewna sugestia – przygotowując prezenty gwiazdkowe dla rodziny i przy-
jaciół, pomyśl też o darach, jakie mógłbyś złożyć Dzieciątku Jezus.

Na przykład znajdź w każdym tygodniu godzinę na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
W ciszy Jego obecności wychwalaj Go i dziękuj Mu za to, że stał się człowiekiem, aby wybawić cię od 
grzechu i śmierci. Postaraj się wziąć udział w rekolekcjach adwentowych i jak najczęściej uczestniczyć 
w roratach. Pamiętaj o biednych i potrzebujących – weź udział w świątecznej zbiórce żywności, kup, 
jeśli możesz, prezenty gwiazdkowe jakiejś ubogiej rodzinie, pomóż starszym krewnym czy sąsiadom 
w przedświątecznych porządkach.

Zastanów się wreszcie, co oddala cię od Boga, a następnie idź do spowiedzi, by przyjąć Boże prze-
baczenie i łaskę przemiany życia. Czy jest ktoś, komu powinieneś przebaczyć? Jeśli tak, proś Jezusa 
o łaskę przebaczenia podejmij próbę pojednania z tą osobą.

Zastanawiając się nad tym, co podarujesz Jezusowi, pamiętaj, że chodzi nie tylko o to, co ty robisz, 
przygotowując się na Jego przyjście, ale także o to, co On pragnie uczynić dla ciebie. I tak kiedy trwasz 
przed Nim na adoracji, uczestniczysz w rekolekcjach czy roratach, On pragnie dawać ci swój pokój. 
Kiedy służysz potrzebującym, On pragnie wyjść ci na spotkanie w swoich umiłowanych ubogich. Kiedy 
idziesz do spowiedzi, On pragnie okazać ci swoje miłosierdzie. A kiedy przebaczasz innym, pragnie 
uzdrawiać twoje poranione relacje. Jezus jest tak miłosierny, że sam pragnie przygotować cię na swoje 
przyjście. Pozwól Mu w tym Adwencie obdarować cię wrażliwym i kochającym sercem.

„Jezu, pragnę Twojego przyjścia. Pomóż mi się na nie przygotować”.

101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości Świebodziczanie obchodzili patriotycznie, ro-
dzinnie, z entuzjazmem i dumą. Tegoroczne obchody 
rozpoczęły się punktualnie w samo południe.

W uroczystościach uczestniczyli: burmistrz miasta 
Świebodzice Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina 
Cebula, poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal, wiceprzewod-
niczący: Jan Klepiec oraz Janusz Kościukiewicz, 
radni Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe, dy-
rektorzy placówek oświatowych, uczniowie, dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych, prezesi spółek, kierowni-
cy UM, pracownicy.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy uczestniczyli 
w pięknej inscenizacji historycznej w wykonaniu grupy 
GSH ze Świdnicy, która doskonale przeniosła nas 
w czas odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Uczestników powitała dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury Katarzyna Woźniak – organizator.

Następnie odśpiewano hymn Polski i jednocześnie 
została wzniesiona flaga na maszt. Nad wzniesieniem 

flagi czuwali: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Jan 
Klepiec, Janusz Kościukiewicz, ponadto radny RM 
Adam Pofelski, a także harcerze ze Szczepu Harcer-
skiego IMAGO Batalionu Zośka.

Mieszkańców serdecznie powitał gospodarz miasta 
Burmistrz Paweł Ozga, który podziękował wszystkim 
za liczne uczestnictwo w tak pięknym dniu – 101. 
rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Pan Burmistrz podkreślił, że 11 Listopada to symbol 
miłości, Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary 
i symbol zwycięstwa.

Uroczystość uświetniły pieśni patriotyczne, m.in. 
jedną z nich zaintonował Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Ta część uroczystości dosko-
nale wpisała się w program „Niepodległej”.

Po obchodach patriotycznych, które odbyły się 
w Rynku, mieszkańcy wspólnie uczestniczyli w prze-
marszu do parafii pw. św. Mikołaja na czele z poczta-
mi sztandarowymi.

O godz. 13:00 rozpoczęła się Msza Św. w intencji 
Ojczyzny, odprawiona pod przewodnictwem Dziekana 
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Dekanatu Świebodzickiego ks. proboszcza Józefa 
Siemasza.

Kolejna część uroczystości przebiegała pod płytą 
upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miesz-
kańców powitał burmistrz miasta Świebodzice Paweł 
Ozga, który w swym przemówieniu odniósł się do 
najważniejszych wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna, 
podkreślał, że należy pielęgnować pamięć o bohate-
rach, ale także patrzeć w przyszłość i przekazywać 
dobre wartości młodym pokoleniom. Następnie zabrał 
głos poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, który podkre-
ślał, jak ważne dla nas Polaków jest to święto. Ponow-
nie wszyscy wspólnie zaśpiewali hymn Polski, który 
zaintonował Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Uroczystą chwilą było także złożenie 

kwiatów w miejscu pamięci odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Doskonałym uzupełnieniem uroczystości patriotycz-
nych była, po raz pierwszy zorganizowana w naszym 
mieście Wieczornica, podczas której śpiewane były 
pieśni patriotyczne.

Sala Miejskiego Domu Kultury wypełniona była po 
brzegi mieszkańcami, którzy radośnie uczestniczyli 
we wspólnym śpiewaniu. Wydarzenie to profesjonalnie 
przygotował i poprowadził Sczep Harcerski IMAGO 
na czele z dowódcą Karolem Marcyniukiem, Miejskim 
Domem Kultury. W Wieczornicy uczestniczyła także 
sekcja instrumentalna MDK.

W popołudniowym wydarzeniu wzięli udział m.in.: 
burmistrz miasta Paweł Ozga, dziekan Dekanatu Jó-
zef Siemasz, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Ka-
tarzyna Wożniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej Małgorzata Grudzińska, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Integracyjnej Magdalena Stąpor, kierownik 
wydziału Edukacji Zofia Choińska.

Wzruszające pieśni patriotyczne oklaskiwane były 
przez uczestników gromkimi brawami i nagradzane 
owacjami na stojąco.

Całodniowe uroczystości patriotyczne zostały zor-
ganizowane przez Miejski Dom Kultury przy współ-
udziale Wydziału Promocji Urzędu. Serdecznie dzię-
kujemy za liczny udział w 101. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. To był wyjątkowy, patrio-
tyczny, wspólnie spędzony czas. Wydział PK
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Niedziela, 8 grudnia, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
8 grudnia 1854 roku papież Pius IX bullą „Ineffabilis Deus” ogłosił dogmat Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny „Orzekamy i ogłaszamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja 
Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju Wszechmogącego 
Boga oraz ze względu na przewidywane zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – zo-
stała zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, 
i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Papież nie ogłosił jakiejś nowej, nieznanej dotąd prawdy, lecz potwierdził swoim autorytetem naukę od 
dawna obecną w Kościele. Potwierdził przeczucie chrześcijan, że ludzkość w swojej Przedstawicielce 
zachowała nieskażone piękno, jakie miała w zamyśle Boga Stwórcy. Maryja jest nową Ewą, stojącą 
jeszcze wyżej niż Ewa przed upadkiem, gdyż, jak pisze papież w bulli: „Ewa (...) okazawszy w sposób 
godny pożałowania posłuszeństwo wężowi, odeszła od pierwotnej niewinności i wpadła w jego niewolę, 
Maryja przeciwnie, powiększając nieustannie pierwotne obdarowanie, nie okazała nigdy posłuszeństwa 
wężowi, a przyjąwszy moc od Boga, całkowicie obezwładniła jego siłę i potęgę”.

W Maryi Bóg ukazuje nam piękno człowieka, jego wielką godność, którą utracił, a którą może odzyskać 
dzięki ofierze Jezusa. Ten wyjątkowy przywilej, jaki otrzymała Maryja, staje się więc wielkim darem dla 
każdego z nas. Zobacz, jakim mogę cię uczynić – mówi Bóg. Zobacz, jakie jest przeznaczenie człowie-
ka. Zatęsknij za utraconą niewinnością, godnością, czystością serca i uwierz, że mogę ci je przywrócić.

Kierując nasze serca i myśli ku wielkim ideałom, Kościół jednocześnie daje nam Ewangelię, w której 
Maryja ukazuje się tak bardzo ludzka. Jest zmieszana, lęka się, nie rozumie i stawia pytania.

Nie jest boginią ani nadczłowiekiem. Jest jedną z nas. A kiedy wypowiada słowa: „Oto ja, służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38), jest to Jej ludzka wolna decyzja. Dar Boży 
został przyjęty, a skutki tego dotykają nas wszystkich. Obyśmy, ciesząc się dziś chwałą Maryi, otworzyli 
się na dar łaski Bożej w naszym życiu i zatęsknili za świętością.

„Panie Jezu, Ty, przychodząc na świat, zostałeś przyjęty z miłością przez Matkę, którą uświęciłeś mocą 
Twej przyszłej męki. Pomóż mi przyjąć dar zbawienia i daj pragnienie świętości”.

11 LISTOPADA 
W NASZEJ 

SZKOLE
Ten szczególny dla Polaków dzień – Święto odzy-

skania Niepodległości – uczciliśmy w Szkole Podsta-
wowej nr 1 uroczystym apelem, który rozpoczęliśmy 
odśpiewaniem hymnu narodowego o godzinie 11.11. 
wraz z zaproszonymi gośćmi: Panem Burmistrzem 
miasta Świebodzic – Pawłem Ozgą, panią Zofią Cho-
ińską – kierowniczką Wydziału Edukacji i Spraw Spo-
łecznych, panem Janem Klepcem – wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej, Księdzem Proboszczem Jó-
zefem Siemaszem oraz z przedstawicielami Związku 
Sybiraków.

Dzieci z klasy pierwszej i drugiej zaprezentowały 
na tę okazję piękne patriotyczne wiersze o naszej 
ojczyźnie i zaśpiewały piosenkę o Polsce. Cała uro-
czystość przebiegała w poważnej, doniosłej atmosfe-
rze, a odświętne mundurki i biało – czerwone kotylio-
ny dodawały charakteru i znaczenia temu wyjątkowe-
mu spotkaniu.
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ŚWIEBODZICKIE UROCZYSTOŚCI 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W Uroczystość Wszystkich 
Świętych na cmentarzu przy ulicy 
Wałbrzyskiej została odprawiona 
Msza Święta w intencji zmarłych 
kapłanów i sióstr posługujących na 
terenie Świebodzic oraz za wszyst-
kich wiernych zmarłych spoczywa-
jących na tym  cmentarzu.

Mszy przewodniczył ks. kan. 
Józef Siemasz, dziekan dekanatu 
Świebodzice, a homilię wygłosił ks. 
Damian Kowalski – wikariusz na-
szej wspólnoty parafialnej.

Po Mszy odbyła się procesja do 
pięciu stacji, podczas której wsta-
wialiśmy się za zmarłymi oraz od-
mówiliśmy różaniec. Po procesji 
kapłani poświęcili nowe nagrobki.



„Głos św. Mikołaja”, nr 12(38), grudzień 201912

Niedziela, 15 grudnia
Było to dziwne pytanie, zwłaszcza, że wyszło ono z ust Jana Chrzciciela. Nie tylko był on krewnym 

Jezusa, ale Go ochrzcił i widział, jak zstępuje na Niego Duch Święty. Teraz jednak przebywającego 
w więzieniu i czekającego na egzekucję Jana wyraźnie nachodzą wątpliwości. Czy był już znużony cier-
pie-niem? Czy potrzebował zapewnienia, że nie trudził się na darmo? A może słyszał plotki o spisku na 
życie Jezusa i nie mieściło mu się w głowie, że Mesjasz Boży może zostać zabity? Tego po prostu nie 
wiemy. A może Jan wcale nie stracił pewności co do osoby Jezusa? Może to wszystko było przez niego 
zaplanowane? Może robił dokładnie to, co zawsze pomagał innym rozpoznać Mesjasza? Może nie cho-
dziło mu o siebie, ale postawił to pytanie ze względu na swoich uczniów – aby pomóc im uwierzyć 
w  Jezusa?

Jan wiedział, że jego czas jest krótki. Zatroskany o swoich uczniów, nie chciał, by po jego śmierci 
odeszli od wiary. Misją Jana było wskazywanie na Jezusa i miał on niezłomne postanowienie pozostać 
wierny tej misji aż do końca. Wydaje się więc logiczne, że przed swoją śmiercią zechciał, by jego ucznio-
wie przekonali się sami, że Jezus jest Mesjaszem.

Pytanie Jana pojawia się czasami także w naszych sercach. Czy Jezus naprawdę jest Tym, za kogo 
się podaje? Czy możemy znajdować w Nim radość w każdej sytuacji? Oczywiście wierzymy w Jezusa, 
ale czy nasza wiara nie potrzebuje umocnienia? Dlatego Jan Chrzciciel posyła nas do Jezusa wraz ze 
swoimi uczniami, abyśmy mogli Go zobaczyć i usłyszeć.

Obchodzimy dziś niedzielę Cándete, dzień radości z tego, że Mesjasz jest blisko. Widząc więc Jezusa 
na krzyżu w swoim kościele, słysząc Go w słowach Ewangelii i przyjmując w Komunii świętej, zadawaj 
Mu pytanie Jana: „Czy Ty jesteś Tym, którego szuka moje serce?”. Spróbuj następnie wyciszyć się 
i wsłuchać w Jego odpowiedź. Pozwól, by przekonał cię o swojej miłości i łaskawości. I raduj się razem 
z Nim. „Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym”.

WĘDRÓWKA MĘDRCÓW
W pierwszą niedzielę tegorocznego Adwentu usły-

szeliśmy, jak prorok Izajasz zapowiada czas, w którym 
„mnogie ludy” udadzą się w wielkim pochodzie na górę 
Syjon, aby oddać cześć Panu w Jego świątyni. Przez 
cale wieki Izraelici żywili nadzieję, że pewnego dnia 
„góra świątyni Pańskiej” zostanie wywyższona ponad 
wszystkie inne, a jej chwała będzie tak wielka, że 
„wszystkie narody do niej popłyną”, by uczyć się dróg 
Pańskich.

Kiedy z końcem okresu Bożego Narodzenia obcho-
dzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, świętujemy 
wówczas wypełnienie tej obietnicy proroka Izajasza. 
Wspominamy dzień, w którym Mędrcy, przedstawiciele 
„narodów”, rzeczywiście przybyli do domu Pana. Ten 
dom nie był jednak wspaniałą świątynią, ale schro-
nieniem prostego cieśli i jego żony Nie stał na górze 
Syjon, ale w Betlejem, małym judzkim miasteczku. Do 
nowo narodzonego króla przybyły nie wielkie rzesze, 
ale ledwie garstka ludzi. Oddali oni hołd nie bogatemu 
księciu ubranemu w kosztowne szaty i obsługiwanemu 
przez służbę, lecz małemu ubogiemu Dziecku.

Wszystko było tak bardzo zwyczajne. „Weszli do 
domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją”. 
A jednak to, co zobaczyli Mędrcy, napełniło ich rado-
ścią. Ich długa adwentowa podróż miała zaskakujący, 
a zarazem wspaniały koniec. Spotkanie z Jezusem 
z pewnością przemieniło ich życie.

DLACZEGO WYRUSZYLI?
Co skłoniło Mędrców do podjęcia tej podróży? Uwa-

żano powszechnie, że nowa gwiazda lub inny znak 
na niebie zwiastuje narodziny niezwykłego władcy, 
który odegra w świecie wyjątkową rolę.

Kiedy więc Mędrcy zaobserwowali nową gwiazdę 
nad ziemią Izraela, przyjęli ją jako znak, że pojawił się 
„nowo narodzony Król żydowski”. Wyruszyli, by oddać 
Mu pokłon.

Mędrcy wysnuli najprawdopodobniej logiczny wnio-
sek, że to Herodowi Wielkiemu, aktualnie panującemu 
„królowi żydowskiemu”, urodził się niezwykły potomek, 
którego, być może, król ustanowił swoim oficjalnym 
następcą. Herod miał już przynajmniej piętnaścioro 
dzieci i znany był z częstych zmian decyzji co do tego, 
kto odziedziczy jego tron. W każdym razie Mędrcy 
postanowili naocznie sprawdzić, czyje narodziny 
zwiastowała gwiazda, składając wizytę na dworze 
Heroda w celu powitania królewskiego potomka i prze-
kazania darów godnych jego pozycji.

Wyobraźmy sobie, w jakiej sytuacji znaleźli się 
Mędrcy po przybyciu do Jerozolimy. Spodziewali się 
powszechnej radości z nowego potomka Heroda, 
tymczasem król nie tylko nie miał kolejnego syna, ale 
gdy dowiedział się, po co przybyli Mędrcy, „przeraził 
się, a z nim cała Jerozolima”. Pojawienie się gości 
i nowina o nowo narodzonym królu żydowskim zanie-
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pokoiły Heroda do tego stopnia, że zwołał swoich 
doradców, „arcykapłanów i uczonych ludu”, aby usta-
lić, „gdzie ma się narodzić Mesjasz”. Kiedy usłyszał, 
że ma się to stać w Betlejem, skierował tam Mędrców.

Mędrców czekało jeszcze jedno zaskoczenie – He-
rod chciał, by wywiedzieli się wszystkiego o Dziecku 
i donieśli mu, aby także on mógł „pójść i oddać mu 
pokłon”. Była to niezwykła prośba. Czy Mędrcy prze-
czuwali, że Herod knuje coś niedobrego? Być może 
podejrzewali, że jest to kolejna z jego intryg. Odeszli 
więc, mając się na baczności przed Herodem, ale tym 
bardziej pragnąc odnaleźć tego nowo narodzonego 
władcę, który miał zostać „pasterzem ludu (...) Izraela”.

SPOTKANIE Z JEZUSEM
Ponieważ Betlejem leży zaledwie 9 km od Jerozo-

limy, podróż najprawdopodobniej zabrała Mędrcom 
nie więcej niż kilka godzin. Mieli ciągle w pamięci 
dziwne spotkanie z Herodem. Ich niepokój i znużenie 
szybko ustąpiły jednak miejsca radości, kiedy ujrzeli, 
że gwiazda, która ich prowadziła, „zatrzymała się nad 
miejscem, gdzie było Dziecię”. Dotarli do celu swojej 
długiej wędrówki.

Czy potrafisz wyobrazić sobie tę scenę? Trzej przy-
byli z daleka dostojni mężowie wchodzą do skromne-
go domu i pytają o nowo narodzonego króla. Młoda 
Matka ze spokojem pokazuje im swoje Dziecko. Jest 
w tym coś dziwnego, coś zdumiewającego.

Jak mogła wyglądać ich rozmowa? Zapewne Mę-
drcy wyjaśnili, skąd się tu znaleźli – mówili o niezwy-
kłej gwieździe i o swojej długiej podróży, o zaskaku-
jącej reakcji Heroda i jego poleceniu, by donieśli mu, 
gdzie znajduje się Dziecko. Z kolei Maryja mogła im 
opowiedzieć o odwiedzinach anioła, o nieoczekiwanej 
ciąży Elżbiety i przedziwnych wydarzeniach towarzy-
szących narodzinom Jezusa. Być może także Józef 
wspomniał o tym, jak we śnie ukazał mu się anioł 
i polecił przyjąć Maryję do siebie jako żonę.

Widok Dziecka i opowieść Maryi musiały wywrzeć 
na Mędrcach ogromne wrażenie. Byli tak poruszeni, 
że „padli na twarz i oddali Mu pokłon”. I tak pogańscy 
Mędrcy, przy-bysze z dalekich krajów, złożyli hołd 

Jezusowi i „otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirrę”.

Wszystko, co zobaczyli i usłyszeli, otworzyło im oczy 
na to, w jak przedziwny sposób działa Bóg, Pan nieba 
i ziemi. Szukali zapowiedzianego przez gwiazdy nowo 
narodzonego władcy na królewskim dworze, a zna-
leźli Go w skromnym, ubogim domu. Odkryli, że Bóg 
przeprowadza swoje plany przez małych, pokornych 
ludzi i w miejscach, które sam wybiera. Dlatego roz-
poznali w tym na pozór zwyczajnym Chłopcu Króla. 
Możemy przypuszczać, że odtąd ich życie nie było już 
takie samo!

PRZYJDŹCIE I ZOBACZCIE
Ci Mędrcy ze Wschodu są w pewnym sensie repre-

zentantami nas wszystkich. To my jesteśmy „naroda-
mi”, które w myśl proroctwa Izajasza miały „popłynąć” 
do Pana. Podczas Adwentu Bóg zaprasza każdego 
z nas na spotkanie z Jezusem, zaprasza do złożenia 
Mu pokłonu, oddania czci, podarowania Mu skarbów 
swego serca. Zaprasza nas do skromnego domu 
w Betlejem, gdzie ujrzymy Bożą pokorę i chwałę. 
A wtedy będziemy mogli, jak Mędrcy, adorować nowo 
narodzonego Syna Bożego i radować się z Jego 
przyjścia na świat. Przyjmijmy to zaproszenie! Jeśli to 
uczynimy, ujrzymy Dziecię narodzone z Maryi Panny. 
Ujrzymy prawdziwe go Króla, którego panowanie 
opiera się na miłości i miłosierdziu, na pokorze i służ-
bie. Przekonamy się, że Bóg Wszechmogący przy-
szedł na ten świat, aby zbawić to, co zginęło. Przy-
szedł, aby ocalić każdego z nas.

PRZYJDŹCIE I ODDAJCIE CZEŚĆ
Przyglądając się od paru tygodni Zachariaszowi, 

Maryi i Mędrcom ze Wschodu, i ty przeżywasz swoją 
adwentową drogę. Boże Narodzenie zbliża się szyb-
kimi krokami. Spróbuj więc zatrzymać się na chwilę 
i pomyśleć, w jaki sposób Bóg działa w tobie w tym 
Adwencie. Może umacnia twoją wiarę, gdy trwasz 
przed Nim w ciszy. Może ukazuje ci swoją wierność, 
gdy czytasz teksty biblijne przeznaczone na Adwent. 
Może porusza twoje serce, aby z większą gorliwością 
oddawało Mu cześć na modlitwie i podczas Mszy 
świętej. A jeśli dotąd nie znalazłeś czasu dla Pana, 
pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zacząć Go 
szukać. I że czas Adwentu – oczekiwania na Jego 
przyjście – jest czasem błogosławionym.

Szukaj więc Jezusa wraz z Mędrcami. On pragnie 
dać ci się znaleźć na drodze wiary. Czeka na ciebie 
we Mszy świętej i w spowiedzi, w modlitwie i w Piśmie 
Świętym, a nawet w zwykłych czynnościach, jak go-
towanie, sprzątanie, ubieranie choinki czy pako-wanie 
prezentów – tak jak był obecny przy Maryi, gdy usłu-
giwała Elżbiecie.

Oby twoja adwentowa droga doprowadziła cię, jak 
Mędrców, do spotkania z Jezusem i oddania Mu 
chwały. Skarbem, który możesz Mu ofiarować, nie jest 
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O prawdzie i kłamstwie

Środa, 25 grudnia, Narodzenie Pańskie
Nadszedł dzień wielkiej radości i świętowania. Narodził się Chrystus i zaświtało nam zbawienie! Kościół 

zaprasza nas dziś do radowania się wraz z aniołami i świętymi. Uczyńmy więc to wspólnie, dając się 
prowadzić fragmentom biblijnym z dzisiejszych czytań mszalnych. „Bóg przemówił do nas prze: Syna”. 
Jezu, dziękuję Ci za to, że objawiasz nam Ojca. Ty jesteś blaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. 
Ty podtrzymujesz wszystko słowem swojej wszechmocy, a mimo to przyoblekłeś się w człowieczeństwo 
i przyszedłeś do nas jako małe dziecko. Uczyniłeś to wszystko, aby Twój Ojciec mógł przemówić do nas 
przez Ciebie.

Jezus jest Tym, „który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do 
Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować»”. Panie, Ty jesteś Tym, którego ludzkość oczekiwała od początku. 
Jesteś długo wyczekiwaną odpowiedzią Boga na nasze wołanie o miłosierdzie i wybawienie. To poprzez 
Ciebie „Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów”.

Ale dziw nad dziwy jest to maleńkie ramię nowo narodzonego Dzieciątka, ramię, które Jego Matka 
z miłością otulała w powijaki. Chwała Tobie, Jezu, za to, że objawiasz swoją moc w pokorze i łagodności.

Jezus jest Słowem, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwa-
łę, jaką Jedno rodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby 
objawić prawdę – odwieczną miłość Boga, który stworzył i podtrzymuje wszystko w istnieniu. Objawiłeś 
nam także Jego łaskę oraz mi-łosierdzie, które nie posługuje się mocą, aby nas zdobyć, ale poświęca 
siebie, aby nas zbawić. Nie odrzuca nas z powodu naszych ograniczeń i grzeszności, ale uzdrawia i za-
prasza do bliskiej relacji.

„Jezu, narodzone dla nas Dziecię, a zarazem Panie wszechświata, otwórz mi oczy na Twoją chwałę 
ukrytą w pokorze i cichości”.

złoto, kadzidło i mirra, ale twoja miłość, wiara i ufność. 
A jeśli nie znajdujesz ich w sobie, ofiaruj Mu swoją 
słabość. Czyniąc to, z czasem odkryjesz, jak pojawia 
się w tobie wdzięczność, miłość i uwielbienie dla Boga, 
który przyszedł, aby nas zbawić. Na tym właśnie po-
lega oddawanie czci Bogu. Pójdźmy więc wszyscy, 
aby Mu się pokłonić.

„...Pewnego dnia na swojej drodze stanęły prawda 
i kłamstwo.

– Dzień dobry – powiedziało kłamstwo.
– Dzień dobry – odpowiedziała prawda.
– Piękny dzień – powiedziało kłamstwo.
Wtedy prawda wychyliła się, by sprawdzić, czy to 

prawda. Była.
– Piękny dzień – powiedziała wtedy prawda.
– Jeszcze piękniejsze jest jezioro – powiedziało 

kłamstwo.
Wtedy prawda spojrzała w stronę jeziora i zobaczy-

ła, że kłamstwo mówi prawdę i kiwnęła głową. Kłam-
stwo podbiegło do wody i powiedziało:

– Woda jest jeszcze piękniejsza. Popływamy?
Prawda dotknęła wody palcami, a ona naprawdę 

była piękna i polegała na kłamstwie. Obie zdjęły ubra-
nia i płynęły spokojnie. Chwilę potem wyszło kłamstwo, 
ubrało się w szaty prawdy i odeszło.

Prawda, niezdolna do 
przebrania się w kłam-
stwo, zaczęła chodzić 
bez ubrań i ten widok 
wszystkich przerażał.

I tak do dnia dzisiej-
szego ludzie wolą, pięk-
nie ubrane kłamstwo niż 
nagą prawdę”...

(autor nieznany)
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PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
27 grudnia godz. 15.00
1. 1-23a ul. Wałbrzyska
2. 25-37c oraz 36-46 
ul. Wałbrzyska
3. os. Sudeckie 2 a, b
28 grudnia godz. 14.00
1. 2-34 ul. Wałbrzyska
2. 15-29a ul. Piłsudskiego
3. os. Sudeckie 2 c, 3 a
30 grudnia godz. 15.00
1. 2-10 ul. Piłsudskiego
2. 31-41 ul. Piłsudskiego
3. os. Sudeckie 3 b, c
2 stycznia godz. 15.00
1. ul. Patronacka 7-12
2. ul. Skłodowska (od końca)
3. os. Sudeckie 3 d, e
3 stycznia godz. 15.00
1. ul. Patronacka 1-6
2. ul. Strzelecka 2-10
3. os. Sudeckie 3 f, 4 a
4 stycznia godz. 14.00
1. ul. Polna i Rekreacyjna
2 ul. Strzelecka 12-20
3. os. Sudeckie 4 b, c
7 stycznia godz. 15.00
1. ul. Browarowa, ul. Mickiewicza, 
pl. Jana Pawła II
2. ul. Chmielna
3. os. Sudeckie 4 d, e
8 stycznia godz. 15.00
1. ul. Strzegomska – cała
2. ul. Metalowców 2-18
3. os. Sudeckie 4 f, 5 a
9 stycznia godz. 15.00
1. ul. Wojska Polskiego
2. ul. Modrzejewska ul. Sportowa
3. os. Sudeckie 5 b, c
10 stycznia godz. 15.00
1. ul. o. Pio 21-42
2. ul. o. Pio 1a-20
3. os. Sudeckie 5 d, e

11 stycznia godz. 14.00
1. Rynek, ul. Puszkina, 
ul. Słowackiego
2. ul. Kolejowa 15-27f
3. os. Sudeckie 5 f, 6 a
13 stycznia godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 4-6, 8a-16
2. ul. Kolejowa 18-36
3. os. Sudeckie 6 b, c
14 stycznia godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 1-13
2. al. Lipowe 1-13a
3. os. Sudeckie 6 d, e
15 stycznia godz. 15.00
1. A1. ul. Stawowa 2-6
2. Lipowe 14-19
3. os. Sudeckie 6 f, g
16 stycznia godz. 15.00
1. ul. Stawowa 1-5
2. al. Lipowe 2-8, 21-25 
ul. Krótka
3. os. Sudeckie 6 h, j
17 stycznia godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 1-9,
2. ul. Zwycięstwa 2-6
3. os. Sudeckie 6 k, 7 a
18 stycznia godz. 14.00
1. ul. Towarowa
2. ul. Zwycięstwa 11-21
3. os. Sudeckie 7 a, b
20 stycznia godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 8-28
2. ul. Spokojna 1 abc
3. os. Sudeckie 7 c, d
21 stycznia godz. 15.00
1. Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury
2. pl. Dworcowy, ul. Parkowa
3. os. Sudeckie 7 e, f
22 stycznia godz. 15.00
1. ul. Świdnicka 2-18, 21-25
2. ul. Świdnicka 1-19
3. os. Sudeckie 8 a, b

23 stycznia godz. 15.00
1. ul. Kościuszki 2-47
2. ul. Świdnicka 32-56
3. os. Sudeckie 8 c, d
24 stycznia godz. 15.00
1. ul. Wolności 1-15
2. ul. Kościuszki 1-31
3. os. Sudeckie 8 e, f
25 stycznia godz. 14.00
1. ul. Wolności 17-35
2. ul. Wolności 8-28
3. os. Sudeckie 9 a, b
27 stycznia godz. 15.00
1. ul. Żeromskiego 2-18
2. ul. Wolności 37-49
3. os. Sudeckie 9 c, d
28 stycznia godz. 15.00
1. ul. Kopernika 1-23
2. ul. Pułaskiego
3. os. Sudeckie 9 e, f
29 stycznia godz. 15.00
1. Kolęda dodatkowa
2. ul. Kopernika 2-16

Zachęcamy do nabycia kalendarza 
parafialnego – jest to cegiełka 

na remont naszej świątyni
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Niedziela, 29 grudnia, Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Gdybyś miał podać jedną cechę charakterystyczną, dzięki której rodzina staje się święta, co byś wy-

mienił? Może miłość lub którąś z innych cnót, o jakich mówi św. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 
I pewnie miałbyś rację. Ale dzięki czemu rodzina pozostaje święta? Co na dłuższą metę umacnia jej 
miłość i jedność? Wydaje się, że jest to przebaczenie.

Dlaczego właśnie ono? Ponieważ wszyscy jesteśmy słabymi ludźmi. Chociaż Jezus żyje w nas, i tak 
wciąż popełniamy grzechy. Ranimy siebie nawzajem, mimo iż wcale tego nie chcemy. Dlatego w życiu 
rodzinnym tak ważne jest przebaczenie.

Może sądzisz, że jedyną rodziną, w której nikt nie musiał nikomu przebaczać, była Święta Rodzina. 
W końcu Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, Józef był świętym, a Jezus Synem Bożym! 
Ale nawet kiedy nikt nie popełnia grzechu, pojawia się wiele sytuacji, w których miłosierdzie i cierpliwe 
znoszenie siebie nawzajem jest konieczne. Może Maryja z trudem znosiła ciężkie warunki życia w Be-
tlejem? Może Józefa przygniatała odpowiedzialność za Maryję i Jezusa w czasie dramatycznej ucieczki 
do Egiptu? Z pewnością życie w obcym kraju, bez wsparcia bliskich mogło wywoływać wiele napięć. 
A wreszcie może małemu Jezusowi zdarzało się psocić, jak każdemu dziecku. Każda z tych niezawinio-
nych sytuacji mogłaby doprowadzić do nieporozumień, gdyby nie uporano się z nią od razu.

Zdolność do wzajemnego przebaczania sobie nawet drobnych przykrości, tak częstych we wspólnym 
życiu, sprawia, że życie rodzinne toczy się gładko. Słowa: „przepraszam”, „wybaczysz mi?”, „przebaczam 
ci” – powinny pojawiać się na naszych ustach równie często jak „kocham cię”, gdyż bez przebaczenia 
w relacje wkrada się gorycz, a wzajemna miłość słabnie.

Niech więc w nadchodzącym roku przebaczenie stanie się priorytetem dla twojej rodziny. Uczcie prze-
baczenia wasze dzieci i wnuki, praktykując je najpierw sami. Prośba o przebaczenie nie jest ujmą na 
honorze, ale łaską — o którą warto jest poprosić Świętą Rodzinę!

„Jezu, daj mi pokorę, abym umiał przepraszać, i miłosierdzie, abym umiał przebaczać”.

Po zakończonym remoncie pomieszczenia Caritasu 
parafialnego przystąpiliśmy do remontu zaplecza ku-
chennego na plebanii.

Do kościoła został ofiaro-
wany nowy chodnik, który 
tak bardzo upiększa naszą 
świątynię. Ofiarodawcy skła-
damy serdeczne Bóg zapłać.

Nasza parafia również 
segreguje śmieci.

Nasze remonty
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PIERNIK Z KARDAMONEM
Michałowa poleca

SKŁADNIKI:
• na ciasto: 30 dkg miodu, 15 dkg 
brązowego cukru, 12 dkg masła, 
5 łyżek ciemnego kakao, 2 łyżeczki 
przyprawy korzennej do pierników, 
1 łyżeczka mielonego kardamonu, 
3 jaja, 30 dkg mąki, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 1 łyżeczka sody

• do przełożenia: 20 dkg powideł 
owocowych, słoiczek konfitury 
z płatków róży

• na polewę czekoladową: 0,5 szkl. 
śmietanki kremówki 30-36%, 
2 tabliczki deserowej czekolady, 
po 2 łyżeczki kakao i cukru pudru

• dodatki: po 10 dkg rodzynek, 
kandyzowanej skórki pomarańczowej, 
orzechów włoskich, laskowych, 
migdałów i śliwek kalifornijskich

W związku z obchodzonym nie dawno Tygodniem 
misyjnym, polecam Państwu kolejną ciekawą propo-
zycję książkową: „Wyrusz na misję już dzisiaj” O. 
Symeona Stachera OFM, Maroko.

Ojciec pisze: Z mojej codzienności – raz w tygo-
dniu odwiedzam więźniów. Wcześniej „przemycam” 
Pismo Święte w różnych językach z Hiszpanii do 
Maroka. Przejeżdżam nocą samochodem i ukrywam 
od 100 do 200 egzemplarzy Biblii w przygotowanych 
do tego walizkach. Inni przemycają haszysz, mari-
huanę, kokainę i inne białe proszki, a ja przemycam 
promyk nadziei, światło Chrystusa, które następnie 
niosę do więzienia... Dotychczas przemyciłem około 
tysiąca Biblii w różnych językach świata. Następnie 
rozwożę je po całym Maroku, gdzie są ofiarowywane 
w więzieniach, w parafiach, na katechezie.

Nasze życie jest drogą, po której inni dochodzą 
do nieba, nasz uśmiech jest promieniem Bożego 
Miłosierdzia, a nasza modlitwa daje siłę ducha innym.

Polecam kolejne pozycje książkowe warte zawa-
żenia i przeczytania:

Abp. G. Rysia, „Rekolekcje”, Kraków 2019 – książ-
ka, jest zapisem trzech serii rekolekcji wygłoszonych 
przez autora do kleryków i diakonów. W nauczaniu 
pojawiają się zatem przykłady odwołujące się do 

specyficznego doświadczenia osób duchownych. 
Przesłanie ogłoszone przez rekolekcjonistę jest 
uniwersalne i może się w nim odnaleźć każdy, kto 
sięgnie po tę książkę – niezależnie od miejsca zaj-
mowanego w Kościele bądź poza nim.

Modlitwa, post, jałmużna – trzy filary chrześcijań-
stwa – to nie tylko pobożne praktyki, to szansa na 
spotkanie z żywym Bogiem. Abp Grzegorz Ryś od-
słania ich rewolucyjną, uzdrawiającą siłę.

Kolejna pozycja książkowa to: „Wiara z lewej, 
prawej i Bożej strony” abp. Grzegorza Rysia. Wspól-
nota w Kościele jest nam zadana, my jej nie tworzy-
my, my musimy do niej dorastać.

Skoro wiara jest osobistym spotkaniem z Bogiem, 
to po co nam Kościół? Ten Kościół, który jest pełen 
takich samych grzeszników jak ja sam? Nieważne 
czy jesteś w samym środku Kościoła, czy też znaj-
dujesz dla siebie miejsce nawet na jego obrzeżach. 
Dzięki tej książce spotkasz Jezusa i dotkniesz Ko-
ścioła. W tekstach arcybiskupa G. Rysia rozpoznasz 
Kościół, który cię boli, ale też Boga, który na każdy 
nasz ból ma lekarstwo. To nie jest hurraoptymizm, 
to obietnica: zrozum Chrystusa, by zrozumieć Jego 
Kościół. A wtedy znajdziesz w tej konkretnej wspól-
nocie miejsce dla siebie.

KSIĄŻKI WARTE PRZECZYTANIA

Elwira Kirklo-Rusek

WYKONANIE:
1. Miód podgrzać z brązo-

wym cukrem, masłem i kakao 
na małym ogniu mieszając do 
momentu połączenia się skład-
ników. Zdjąć z ognia, dodać 
przyprawę do pierników oraz 
kardamon. Ostudzić, a następ-
nie wymieszać z jajkami. Do-
dać przesianą mąkę z prosz-
kiem do pieczenia i sodą i całość wymieszać z posiekanymi 
bakaliami (pozostawić trochę bakalii do dekoracji).

2. Ciasto wylać na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia 
i piec 35-40 min. w temp.180 stopni. Po upieczeniu i wystu-
dzeniu przeciąć ciasto na pół i przełożyć powidłami utartymi 
z różą.

3. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej i wymieszać ze 
śmietaną, kakao i cukrem pudrem. Piernik polać masą czeko-
ladową i posypać pozostałymi bakaliami.

Smacznego!
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I Niedziela Adwentu 1.12.2019 r.
godz. 700 + z rodziny Dudek
godz. 900 + Wiktoria, + Henryk Lis, + Michał Grochowicz
godz. 1015 + Roman Zygart (1 r. śm.) (od siostry z rodz.)
godz. 1130 + rodziców: + Witold + Irena Wilczyńscy
godz. 1300 O Boże błog. potrzebne łaski i opiekę 
Świętej Rodziny dla rodziny Indrzejczyk i Pękalskich
godz. 1800 + Teofil Trawka
Poniedziałek 2.12.2019 r.
godz. 700 + Wiesława (k) Kuligowska 
(od uczestników pogrzebu)
godz. 900 O Zdrowie i potrzebne łaski dla Anny Czubak
godz. 1800 + Rodziny ofiarodawcy
Wtorek 3.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900 Za dusze w czyśćcu cierpiące o spokój 
w domu, aby duchy doznały ukojenia w Miłosierdziu 
Bożym
godz. 1800 + Wanda + Mariusz Surosz, + Maria 
+ Mikołaj Didunek
Środa 4.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900 Rodziców: + Karolina, + Wincenty Kosiek 
i zm. siostry
godz. 1800 + rodzice: + Krystyna i Kazimierz Krzyważnia
Czwartek 5.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900 + Rodzice, + zm. z rodziny, i + znajomi
godz. 1800 + Krystian Kaleta
Piątek 6.12.2019 r. Odpust św. Mikołaja
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 I) W intencji Parafian
II) + Marian Kowalski (5 r. śm.) i zm. jego rodziców, 
teściów, + ks. Zbigniew Kowalski
Sobota 7.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900 intencja wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu NMP
godz. 1800 + Rodziców: + Irena, + Aleksander 
Marciniak i zm. z rodziny
2 Niedziela Adwentu 8.12.2019 r.
godz. 730 + Antoni, + Maria, + Edward, + Mirosław
godz. 900 + Syn: + Zbigniew Gudaniec (26 r. śm.), 
zm. rodziców: Józefa (k) (41 r. śm.), + Jan Mikółko
godz. 1015 + Jan Wiśniewski i zm. z rodziny
godz. 1130 + Genowefa + Franciszek Urbańczyk 
i zm. z rodziny Woźniak i Urbańczyk
godz. 1300 + Rodziców: + Helena (1 r. śm.), + Mieczysław 
w (13 r. śm.), + z rodziny Sobieskich i Waksmundzkich
godz. 1800 + Janina Dębska, + Anna Gwior

Poniedziałek 9.12.2019 r. Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP
godz. 730

godz. 900

godz. 1800 + Katarzyna Wójtowicz
Wtorek 10.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 Rodzice: + Franciszek, + Maria, Siostra 
+ Halina
Środa 11.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 Mama + Genowefa Różycka (5 r. śm.)
Czwartek 12.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Helena, + Józef Hyży i zm. ich 
rodziców
Piątek 13.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Karol Nowakowski o spokój duszy 
(od rodziny Sobczak)
Sobota 14.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900 O Boże błog. Dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej dla Iwony z okazji urodzin
godz. 1800 + Bronisław Szarek, + Rodzice: + Anna 
i Stanisław, Brat Mikołajczyk
3 Niedziela Adwentu 15.12.2019 r.
godz. 730 + Stanisław Stelmach w rocz. śmierci.
godz. 900 + Maria i Jacek (5 r. śm.)
godz. 1015 Franciszek Dzidek (7 r. śm.) i zm. 
z rodziny Głogiewicz
godz. 1130 + Wanda Zielińska (7 r. śm.), + Waldemar 
Zieliński i zm. z rodz. Zielińskich i Ciuk
godz. 1300 O Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Świętej Rodziny dla Anny i Wiesława Bator
godz. 1800 + Janusz Poprawa (14 r. śm.) oraz 
+ z rodziny
Poniedziałek 16.12.2019 r.
godz. 700 + Andrzej Artur Tałach (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800 + Andrzej Artur Tałach (od kolegów 
z pracy)
Wtorek 17.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900 Ojciec + Jan Kobel, Wujek + Marian Sołtys
godz. 1800

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Środa 18.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Czwartek 19.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 Do Bożej Opatrzności (…) dla 
ks. Dariusza z ok. inienin (od RR)
Piątek 20.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Józef Wójtowicz
Sobota 21.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + W int. zm. z rodz. Żebryk, Ejsmont, 
Droźdżowskich, Ks. Władysława Lorka
4 Niedziela Adwentu 22.12.2019 r.
godz. 730

godz. 900 + Józef Surma (1 r. śm.)
godz. 1015 dziękczynna z ok. 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego Krystyny i Jerzego Pyka, 
Halina i Zbigniew Banaszkiewicz
godz. 1130 + Tadeusz Włodarczyk (2 r. śm.) 
(od rodziny i wnuków)
godz. 1300 O Boże błogosławieństwo potrzebne 
łaski, zdrowie i opiekę świętej Rodziny dla rodziny 
Neumann
godz. 1800 + Teresa i Karol Sokołowscy oraz ich 
rodzice
Poniedziałek 23.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900 + Tomasz Hajduk (20 r. śm.) + Klara 
+ Władysław Ratajczak
godz. 1800 + Jan + rodzice z obu stron
Wtorek 24.12.2019 r. Wigilia Bożego Narodzenia
godz. 900 W intencji wszystkich zmarłych z naszej 
parafii 2019 r.
godz. 2200 I) + Stanisław Krzyszkowski (5 r. śm.) 
i zm. z rodz. Krzyszkowskich i Mazur
II) Do Bożej Opatrzności (…) dla Bogusławy Rajcy 
z ok. 70 r. urodzin
godz. 2400 + Norbert
Środa 25.12.2019 r. Uroczystość Bożego 
Narodzenia
godz. 900 + Henryk Krzyszcha (30 r. śm.)
godz. 1015 + Irena + Jan Kerlin
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności (…) dla Marii 
i Jana Żebryk z ok. 60 rocz. ślubu (od dzieci)
godz. 1300

godz. 1800 + Jadwiga Kruk (3 r. śm.)
Czwartek 26.12.2019 r. św. Szczepana
godz. 730 W intencji parafian
godz. 900 + Józef Kaliś (15 r. śm.), + z rodziny z obu 
stron
godz. 1015 + Mirosław Rawski i zm. z rodziny

godz. 1130 + Z rodz. Cieślińskich: Monika (18 r. śm.), 
+ Kazimierz (6 r. śm.), Dariusz (5 r. śm.), 
+ Rodziców: Wiktoria (k) i Józef Zimnoch
godz. 1300 Msza św. dziękczynna z ok. 25 rocz. 
zawarcia sakramentu małżeństwa Edyty i Tomasza 
Bandurka o potrzebne łaski i błog. dla całej rodziny
godz. 1800 + Rodzice: Natalia i Czesław Jaskiewicz, 
Bracia: Tadeusz i Ryszarda i zm. z rodziny 
Jaśkiewicz
Piątek 27.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Andrzej Artur Tałach (od kolegów z pracy)
Sobota 28.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 Do Bożej Opatrzności (…) dla córki 
Dorotki z ok. urodzin
Niedziela 29.12.2019 r.
godz. 730 W intencji parafian
godz. 900

godz. 1015

godz. 1130 + Wanda, + Bronisław, + Jan Buturla
godz. 1300

godz. 1800

Poniedziałek 30.12.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Wtorek 31.12.2019 r. Sylwester
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 Dziękczynna z ok. 52 rocz. zawarcia 
sakramentu małżeństwa Józefa i Krystyny z prośbą 
o potrzebne łaski zdrowie i Boże błog.

Msza św. odpustowa

6 grudnia (piątek) o godz. 18.00 zapraszamy 
na uroczystą Mszę św. odpustową ku czci 

św. Mikołaja, patrona naszej parafii.  
Bezpośrednio po Mszy św.  

spotkanie ze św. Mikołajem :)
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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:
Antonina Elżbieta Skorupska, 
3 listopada
Alicja Krynda, 17 listopada
Leon Wardzała, 17 listopada

+ Wiesława Kuligowska z d. Duda, zm. 30 października, 
przeżyła 78 lat

+ Andrzej Artur Tałach, zm. 9 listopada, przeżył 60 lat
+ Sylwester Bułat

Gdy POKÓJ zrodzi się na nowo pośród ludzi dobrej woli
Gdy SPRAWIEDLIWOŚĆ odrodzi się w  miłosierdziu
Gdy RADOŚĆ zrozumie żal i smutek
Gdy DOBRO nauczy się dzielić z bliźnim
Gdy WIARA zwycięży obojętność i zakłamanie
Gdy NADZIEJA odnajdzie się w cierpliwości i  pokorze
Gdy MIŁOŚĆ dostrzeże drugiego człowieka
Wtedy BÓG znajdzie miejsce wśród ludzi
Wtedy będzie prawdziwe BOŻE NARODZENIE

Radosnych Świąt Bożego 

Narodzenia 

oraz obfitującego w łaski 

Nowego 2020 Roku

życzą Duszpasterze


