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Święty Mikołaju – patronie naszej parafii!

We wtorek 6 grudnia 2016 r.,
nasza parafialna przeżywała dzień
odpustu. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas Jego Ekscelencja ks. bp Ignacy Dec. Pasterz
naszej diecezji przewodniczył Mszy
św. koncelebrowanej z udziałem
innych kapłanów, w tym naszego
długoletniego proboszcza ks. prałata Augustyna Nazimka oraz obecnego ks. kanonika Józefa Siemasza. W homilii ksiądz biskup, zachęcił nas do naśladowania św.
Mikołaja, który w drugim człowieku,
dostrzegał obraz samego Boga.
Na zakończenie Mszy św. nasz
Wyjątkowy Gość, zgodnie z tradycją rozdał upominki.
(cd. na str. 2)

POŚWIĘCENIE
MEDALIKÓW I KRZYŻYKÓW

W Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia, dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej uczestniczyły wraz ze swoimi rodzinami
we Mszy świętej, którą sprawował
ks. Artur Merholc. Na zakończenie
Uroczystości ksiądz dokonał poświęcenia dzieciom medalików
i krzyżyków, które po ucałowaniu
zawiesiły je na szyi.
Być chrześcijaninem – to wyznawać wiarę słowem i czynem wobec
wszystkich ludzi. Ważnym znakiem

wyznawanej wiary jest medalik.
Medalik z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny jest również wyznaniem szczególnej miłości do
naszej wspólnej Matki. Z medalikiem jest związana następująca
historia: 2 maja 1806 roku w małej
wiosce we Francji urodziła się Katarzyna Laboure. W jej rodzinie
panowała wielka miłość, najważniejsze miejsce zajmował Pan Bóg.
Co wieczór wszyscy gromadzili się
na wspólną modlitwę. Matka Kata(cd. na str. 3)
rzyny umarła młodo.

Dziewięcioletnia Katarzyna powierzyła się wówczas bezgranicznej miłości Maryi. Powiedziała:
„Ciebie obieram sobie za Matkę”.
W 1818 roku przystąpiła do I Komunii Świętej. Następnie Katarzyna
poznając Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia, postanowiła pójść
w ślady swojej siostry i zostać zakonnicą, lecz ojciec początkowo się
nie zgadzał. Katarzyna jednak nie
zrezygnowała.
Na początku 1830 roku rozpoczęła swoje życie zakonne. Kiedy
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Święty Mikołaju...
(cd. ze str. 1)

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem
kleryków WSD w Świdnicy, ministrantom, bractwu
św. Józefa, scholii młodzieżowej, grupie modlitewno-pielgrzymkowej, scholii dziecięcej, siostrom zakonnym i Panu Kościelnemu.

Orszak Trzech Króli w Świebodzicach
6 stycznia 2017 r., Rynek, godz. 13.00

Program uroczystości:
Początek w Rynku w
Świebodzicach – scena 1
– „Archaniołowie”
Orszak wyruszy w trzech
kolumnach, naznaczonych
poszczególnymi kolorami:
zielony – parafia brata Alberta,
czerwony – parafia św. Mikołaja,
niebieski parafia Piotra i Pawła.
Scena 2 – „Stworzenie świata”
– przy kościele św. Piotra i Pawła
Scena 3 – „Życie w Raju” – przy
kościele św. Mikołaja
Scena 4 – „Grzech pierwszych
rodziców” – przy klasztorze
sióstr Notre Dame
Scena 5 – „Chór Aniołów”
– przy ul. Żwirki i Wigury
Scena 6 – „Pokłon Trzech Mędrców” – park miejski
Dodatkowe informacje:
balony, śpiewniki i korony będą rozdawane w Rynku. Każda parafia będzie miała swoje stoisko.
W parku miejskim, na zakończenie Orszaku, czekać będzie gorący posiłek.
6 stycznia 2017 r. – w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja o godz. 16.30 – koncert
Kapeli Góralskiej ONDRASZKI
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POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW I KRZYŻYKÓW
(cd. ze str. 1)

przebywała w Paryżu, wydarzyło
się coś nadzwyczajnego. Katarzyna od dawna chciała zobaczyć
Matkę Bożą.
W nocy z 18 na 19 lipca 1830
roku około wpół do dwunastej
w nocy usłyszała, jak ktoś ją woła
po imieniu. Mówiła później: „Było to
4- lub 5-letnie dziecko w bieli i mówiło do mnie: «Choć do kaplicy,
Najświętsza Panna czeka na ciebie». Natychmiast pomyślałam, że
ktoś mnie usłyszy. Wówczas dziecko odpowiedziało: «Nie bój się jest
wpół do dwunastej, wszyscy dobrze
śpią. Chodź, czekam na ciebie».
Ubrałam się szybko i poszłam do
kaplicy, drzwi otwarły się, ledwo
dziecko dotknęło ich palcem.
Świeczniki były zapalone jak na
pasterkę. Nie widziałam jednak
Najświętszej Maryi Panny. Dziecko
zaprowadziło mnie do prezbiterium,
tam uklękłam. Około północy dziecko powiedziało: «Oto Najświętsza
Panna. Oto Ona». Usłyszałam
szmer, jakby szelest jedwabnej
sukienki. Wówczas jednym skokiem znalazłam się przy Niej, u Jej
stóp na stopniach ołtarza, opierając
ręce na jej kolanach. Trwałam tak
nie wiem jak długo”.
Z późniejszych relacji wiemy, że
spotkanie trwało około 2godzin.
Dnia 7 listopada 1830 roku przeżyła znowu coś wielkiego. Mówiła
„W czasie modlitwy po przeczytaniu
tekstu rozmyślania wydało mi się,
że słyszę szmer od strony chóru.
Spojrzawszy w tym kierunku zauważyłam Najświętszą Pannę.
Stała w jedwabnej sukni w kolorze
jutrzenki. Stopy Jej spoczywały na
kuli, której widziałam zaledwie połowę, w rękach wzniesionych na
wysokości piersi, trzymała lekko
kulę, oczy wznosiła ku niebu. Jej
postać była niezwykle piękna. Na-

gle zauważyłam na Jej palcach
pierścienie wysadzane klejnotami,
z których jedne były większe inne
mniejsze. Rzucały one promienie,
jedne piękniejsze od drugich. Nie
potrafię wyrazić tego, czego doświadczyłam i co widziałam: piękna
i niezwykłego blasku promieni. Głos
wewnętrzny mówił mi: «Te promienie to symbole łask, jakich udzielam
osobom, które mnie o nie proszą.
Dziecko moje, lubię udzielać łask».
Następnie wokół Najświętszej Maryi Panny utworzył się jakby owalny
obraz, na którym widniały słowa,
wypisane złotymi literami: «O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy». I dał się słyszeć głos: «Postaraj się o wybicie medalika na ten
wzór. Wszystkie osoby, które będą
go nosić, otrzymają wiele łask.
Łaski będą obfite dla tych, którzy
będą go nosić z ufnością». W jednej chwili wydało mi się, że obraz
się obrócił. Zobaczyłam drugą
stronę medalika: litera M z krzyżem
powyżej, niżej dwa serca, jedno
otoczone koroną, a drugie mieczem, wokół było dwanaście
gwiazd”.

W ten sposób Pan Bóg chciał
powierzyć siostrze Katarzynie ogłoszenie światu przywileju Niepokalanego Poczęcia Maryi. Pomimo
różnych problemów udało się wybić
pierwsze medaliki w maju 1832 r.
Medalik to zewnętrzny znak tego,
co przeżywamy w sercu, co dzieje
się między mną, a Panem Bogiem.
Noszenie medalika zobowiązuje.
Niektórzy z nas otrzymali od
bliskich zamiast medalika krzyżyk.
Dla nas, chrześcijan, jest on znakiem miłości Pana Jezusa. Syn
Boży, jak mówi ewangelista: „Umiłowawszy swoich na świecie, do
końca ich umiłował”(J 13,1b) – ukochał nas ludzi tak bardzo, że gotów
był umrzeć na krzyżu za nasze
grzechy i w ten sposób zbawić od
potępienia wiecznego. Wiemy też,
że w trzy dni po swojej śmierci na
krzyżu zmartwychwstał i żywy przebywa z nami w Eucharystii. Zatem
ilekroć ktoś z was spojrzy na swój
krzyżyk, niech przypomni sobie tę
prawdę o przeogromnej miłości
Chrystusa, Jego obecności i niech
ta myśl doda nam otuchy, odwagi
i radości.
Katechetka Grażyna Gorska
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Dzieci Świętego Mikołaja –
schola dziecięca

W ostatnich numerach
naszego parafialnego
czasopisma wspominałem o Liturgicznej Służbie
Ołtarza, czyli o ceremoniarzach, lektorach oraz
o ministrantach. Nie mogę
jednak pominąć grupy,
której także jestem opiekunem w naszej parafii,
a mianowicie chodzi o naszą scholę dziecięcą,
która przyjęła nazwę:
„Dzieci Świętego Mikołaja”.
Może krótka historia.
Tak naprawdę tę scholę
prowadziła nasza katechetka p. Agnieszka Pelc.
Jednakże zaistniała konieczność, gdzie nie mo-

gła zajmować się tą grupą. Wówczas w tej grupie
było około 7 dziewczynek.
Następnie grupę przejęła
i zajmowała się nią p.
Magdalena Kubińska.
Dokładnie rok temu, kilka
dziewczynek – pod namową ówczesnego proboszcza – księdza prałata
Jana Gargasewicza i ks.
Grzegorza Fabińskiego
przyszła do mnie, aby
poprosić mnie o pomoc,
a mianowicie abym przygotował pod kątem muzycznym i pojechał
z dziewczynkami do Bolkowa na Diecezjalny
Przegląd Kolęd i Pastorałek, bo bardzo by chciały.

Przyznam się, że nie bardzo podobał mi się ten
pomysł. I od razu wyczułem podstęp księdza prałata Jana i ks. Grzegorza.
Ale dzieci „namolnie”
mnie prosiły i żal było im
odmawiać, więc się zgodziłem – niechętnie, ale
się zgodziłem. Myślałem
wówczas, przecież mam
ministrantów pod swoją
opieką, a ich nie oddam,
jak podołam tym obowiązkom, czy poradzę sobie
itd. Przygotowywaliśmy
się do tego wyjazdu może
maksymalnie przez 3 god z i n y. P o j e c h a l i ś m y
i przywieźliśmy puchar
z III miejscem. Czyli cał-

kiem nie źle. Miało być
tylko raz: występ w Bolkowie i koniec. Tak sobie
obiecałem. Ale wyszło
zupełnie inaczej, bo zajmuje się tą scholą po
dzień dzisiejszy i daj
Boże, aż do końca moich
dni w tej parafii. Skąd się
wzięła nazwa: „Dzieci
Świętego Mikołaja”?
Otóż, kiedy grupa była
zgłaszana do wspomnianego konkursu, wymagana była nazwa zespołu
śpiewaczego dzieci. A zatem zgłaszająca dzieci do
konkursu – p. Magdalena
Kubińska, wpadła na pomysł, skoro parafia św.
Mikołaja w Świebodzi-
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cach i jest to zespół dziecięcy, to niech zostaną:
„Dzieci Świętego Mikołaja”. I tak to po raz pierwszy w historii kobieta
ochrzciła dzieci – a nie
ksiądz – nadając nazwę
zespołowi.
Od tamtego momentu,
czyli już od roku czasu
spotykamy się co wtorek
o godz. 16:30 na próbach,
na wikarówce, podczas
których naprawdę nie ma
czasu na zabawy i rozmowy, ale jest sporo śpiewu.
Schola dziecięca składa
się obecnie z 17 dziewczynek. Próby odbywają
się na wikarówce. Podczas każdej niedzielnej
i świątecznej Mszy Świętej o godz. 10:15 dzieci
ubogacają swoim pięknym śpiewem liturgię,
w którą przez to aktywnie
angażują się.
Praca z dziećmi na pe
wno nie jest łatwa. Tym
bardziej dla mnie. Może
odkryję teraz tajemnicę,
dlaczego tak niechętnie
przejąłem scholę. Otóż,
sam wiem, że nie mam
podejścia do dzieci, ponieważ od samego początku mojego kapłaństwa Pan Bóg stawia na
mojej drodze młodzież.
Uczyłem i nadal uczę w
szkole ponadgimnazjal-

nej, czyli w zawodówkach, technikum i liceum.
Nie łatwo było przejść
z takiego poziomu nauczania do dzieci. Nie
łatwo mówić do nich ich
językiem, aby był zrozumiały i przyswajalny. Ale
wierzę, że przez ten podstęp księdza prałata i ks.
Grzegorza – jak to mówię,
Pan Bóg wskazał mi tę
drogę, być może przez to,
abym nie zakopywał talentu, którym zostałem
obdarzony. Przyznam się
także, obserwując siebie
po tym roku zajęć z „Dzie
ćmi Świętego Mikołaja”,
że ta praca bardzo mnie
cieszy, ponieważ tu dostrzegam, że moja praca
nie idzie na marne, że
dzieci robią niesamowite
postępy muzyczne, że te
zajęcia są pożyteczne
i dla mnie i dla nich, bo
kształcą słuch i głos u tych
dzieci.
Cieszy mnie również to,
że te dzieci tak chętnie
przychodzą na zajęcia do
Kościoła, że chcą śpiewać Panu Bogu, na większą chwałę, że rodzice
tych dzieci tak chętnie
przyprowadzają je na
próby i wkładają wiele
wysiłku, aby ich dziecko
pogodziło wiele obowiązków.

Skąd stroje u tych dzieci? Pomysł był mój. Pomyślałem sobie, że skoro
ministranci wyglądają
wzorowo to „Dzieci Świętego Mikołaja” muszę
także wyglądać wzorowo.
A ponadto, na tym konkursie w Bolkowie, w ubiegłym roku widzieliśmy
inne zespoły w różnych
strojach i tam wpadł mi
pomysł, aby coś podobnego było u nas, w naszej
parafii. I udało się – dzięki życzliwości i pomocy
rodziców tych dziewczynek. Mają piękne stroje,
które wyróżniają je, jako
scholę.
Czy tylko śpiew? Oczywiście, że nie. Jest wiele
pomysłów w głowie, które
trzeba byłoby realizować. Byliśmy ostatnio na
wspólnej wycieczce z ministrantami oraz z rodzi-

cami na spływie pontonowym w Bardzie Śląskim.
Była fajna zabawa, euforia, wspólne ognisko, wrażenia nie zapomniane.
Jest w planie kolejny Konkurs w Bolkowie naszej
Scholi, dokładnie 14
stycznia 2017 r. Oczywiście jedziemy i już się do
niego długo przygotowujemy. Jest w planie kolędowanie w naszym kościele, a także kolejny
wspólny wyjazd ale już
w inne ciekawe miejsce.
Zapraszamy inne chętne dzieci, szczególnie
uzdolnione muzycznie,
aby zechciały przyjść do
nas na próbę, która odbywa się w każdy wtorek
o 16:30 na wikarówce.
Jest nas już dużo, ale nigdy za dużo.
ks. Artur Merholc

Rada Parafialna Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach
Sznajder Małgorzata – prezes Rady
Ćwieląg Marzanna – zastępca prezesa
Radwan Teresa – skarbnik
Ks. Piotr Ochoński – sekretarz
Ks. Józef Siemasz – proboszcz
Ks. Artur Merholc – wikariusz
Ks. Grzegorz Fabiński – wikariusz

Anna Czubak
Bugajny Dorota
Krzysztofowicz Bogusław
Krzystek Tadeusz
Małgorzata Błaszczyk
Mróz Ryszard
Muszyńska Wanda
Piętka Krystyna

Respond Marianna
Rawski Zbigniew
Szczepankowska Barbara
Szczepankowski Andrzej
Wyrzykowski Marek
Zawadzki Jan
Żygłowocz Jacek
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Podsumowanie
roku Pańskiego 2016
w parafii p.w. św. Mikołaja

Zanim przystąpię do podsumowania, pragnę nadmienić, że w minionym roku kalendarzowym, nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza w parafii św. Mikołaja. Dlatego też, niech mi będzie wolno, w imieniu
własnym, jak i całej wspólnoty, wyrazić wdzięczność
dobremu Bogu za osobę ks. Prałata Jana Gargasewicza – za Jego trud i duszpasterskie zmagania na
rzecz parafialnej wspólnoty, za to przede wszystkim
(jak powiada wielu parafian), że słowem jak i osobistym przykładem ukazywał wartość Ewangelii – Dobrej
Nowiny. Do tego, że dla naszej wspólnoty był prawdziwym Ojcem.
Jednocześnie proszę jeszcze raz o modlitwę, w intencji własnej, bym umiał być dla was pasterzem
i Ojcem, który będzie prowadził do jedynej Owczarni.

Podsumowanie Roku Pańskiego
2016

1) Spraw kancelaryjnych załatwiono – 207
2) Sakrament Chrztu przyjęło – 59 dzieci (31 chłopców
i 28 dziewczynek)
3) Do I Komunii św. przystąpiło – 57 dzieci
4) Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjęło
– 43 osoby
5) Sakramentalny związek małżeński zawarło – 18 par
6) Zapowiedzi przedmałżeńskich wygłoszono – 23
7) Zmarli z naszej parafii – 90 osób (38 – mężczyzn,
52 – kobiety)
8) Uczestnictwo parafian we Mszach św. – 20,94%
9) Liczba chorych odwiedzanych przez kapłanów
z posługą sakramentalną w parafii: 49 osób.
10) Liczba namaszczonych chorych: 700 osób.

Prace wykonane przy kościele
parafialny p.w. św. Mikołaja –
2016 r.

remont kapitalny kaplicy Fatimskiej – ks. prałat Jan
Gargasewicz,
zdjęcie supremy (boazerii) wewnątrz kościoła,
wykonano opinię zawilgocenia kościoła przez AQUAPOL – Świebodzice,
wymiana żarówek na ledowe w żyrandolach,
podwyższenie dębowe pod ołtarz soborowy,
kratki drewniane do klęczników (do spowiedzi),

zakupiono nowe obrazy; Jezusa Miłosiernego, Matki
Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, Jana Pawła II, O. Pio,
zerwanie opaski betonowej wokół kościoła,
usunięcie kwiatów i krzewów spod muru kościelnego,
zakup 6 świec olejowych na ołtarz,
zakup 6 świeczników mosiężnych pod świece olejowe,
zakup 4 ornatów Maryjnych,
zakupiono 8 poduszek do klęczenia dla dzieci,
wycieraczki – szt. 6,
przenośny system nagłaśniający (drzelozo),
klęcznik metalowy przed Krzyżem kościoła,
stelaż metalowy do dekoracji + rama metalowa na
banery,
nowy konfesjonał,
przeprowadzono wstępne badania trumien w kaplicy
Hochbergów przez zespół konserwatorów – sfinansowane przez Urząd Miasta w Świebodzicach,
złożono wnioski na remont kościoła i prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem kaplicy Hochbergów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
złożono wnioski na remont kościoła i renowację witraży w kościele do Urzędu Miasta w Świebodzicach,
Caritas Diecezji Świdnickiej wydał 135 paczek żywnościowych.
Stan konta parafialnego na dzień dzisiejszy wynosi:
12.022,39 zł.

Prace wykonane na plebani:

poszerzono bramę wjazdową na plebanie (dla samochodów dostawczych) z myślą o remoncie,
usunięto płot z siatki w celu lepszego dostępu do
plebani,
usunięto szambo z pod muru plebanii,
wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne do plebanii,
wycięto 3 drzewa niszczące dach plebanii,
ściągnięto supremę z pomieszczeń na parterze,
skuto izolację ze ścian wewnątrz pomieszczeń (abizol),
wykonano nową instalację CO na paterze,
wykonano ogrzewanie podłogowe w kancelarii i byłej
bibliotece,
wykonano nową instalację elektryczną na parterze
plebanii,
połatano dach nad pomieszczeniem gospodarczym.
ks. Józef Siemasz, proboszcz
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Skąd się wziął „drugi dzień świąt”?

Jeden dzień to za mało na tak
wielkie święto. Dlatego pierwszy
dzień po Bożym Narodzeniu, kiedy
to wypada wspomnienie św. Szczepana nazwano drugim dniem świąt
Bożego Narodzenia. Zresztą
wszystkie kolejne dni oktawy Bożego Narodzenia mają świąteczny
charakter. Mijają niejako w promieniach ciepła emanującego z szopki
betlejemskiej i rozświetlonej choinki. Rytmu mijających dni nie dyktuje praca, ale rodzinne spotkania
i gościny. Jest to czas rodzinnych
spotkań, odwiedzin znajomych,
odpoczynku. Można spokojnie
usiąść do stołu i nie tylko pogościć
się, ale także powspominać dawne
czasy, które prawie zawsze jawią
się jako utracony raj. Być może
dlatego, że są to wspomnienia cudownych lat dzieciństwa, młodości.
W liturgii kościoła drugi dzień
Bożego Narodzenia wnosi nowy
akcent świętowania, na pozór niepasujący do radosnej świątecznej
atmosfery. W tym dniu czcimy św.
Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła. W kościele wspomina
się świętych w dzień ich śmierci,
który jest dniem narodzin dla nieba.
A jest to możliwe dzięki narodzeniu
Jezusa. Mocą Chrystusa dzień
śmierci każdego z nas staje się
dniem narodzin dla nieba. A zatem
jest to dzień radości, radości wiecznej, pogłębionej przez tajemnicę
cieipienia i śmiercią. Tradycja ludowa na swój sposób przypomina
śmierć męczeńską św. Szczepana.
W dniu pierwszego męczennika,
skoro świt wprowadzano do izby
wyścielonej jeszcze słomą konia.
Koń zajmował szczególne miejsce
w dobytku gospodarskim. Nie każdego gospodarza stać było na konia. A i koń koniowi nie był równy.
Po ilości koni i ich wygładzie można
było poznać zasobność gospodarza. Dwa dorodne konie w zaprzęgu, to znak, że gospodarz jest bogaty. Z pewnością koń w izbie był

jeszcze jednym znakiem zbratania
całego stworzenia w tych świętych
dniach. Zapowiadał także pomyślność na zbliżający się Nowy Rok.
Nie wykluczone, że ten zwyczaj
przywędrował do Polski z zachodniej Europy, gdzie w niektórych
krajach czczono św. Szczepana
jako patrona koni i na pamiątkę
śmierci świętego w tym dniu święcono owies.
Po wyprowadzeniu konia z izby
natychmiast wynoszono słomę
i siano oraz sprzątano dom. Trzeba
było zdążyć przed przybyciem
szczodraków, którzy w moich rodzinnych stronach byli pierwszymi
kolędnikami w okresie godnych
świąt. A ci starali się zacząć swoje
kolędowanie jak najwcześniej, aby
jak najwięcej obejść domów. A nie
lada frajdą dla szczodraków było
obsypanie owsem kogoś z domowników w łóżku. Dla obsypanego to
był zły znak na zbliżający się Nowy
Rok. Nazwa tych kolędników wywodzi się od słowa „szczodry”.
Przychodzili oni do domów z życzeniami, aby Bóg szczodrze obdarzał
domowników swoim
błogosławieństwem. W wypowiadanych monologach szczodracy często powtarzali, że Bóg będzie
dla nas szczodry, gdy my im okażemy szczodrość i nie będziemy
skąpi. Jest to myślenie na wskroś
ewangeliczne; jeśli my okażemy
bliźniemu miłość, to sami możemy
liczyć na miłość Boga. Szczodracy
wchodzili do mieszkania i wygłaszali monologi, które w zależności
od regionu Polski różniły się nieco.
W mojej wiosce Oseredek szczodrak wypowiadał takie słowa: „Jestem sobie szczodraczek. Wylazłem sobie na krzaczek. Z krzaczka
na wodę i rozbiłem sobie brodę”.
No jak tu takiego biedaka z rozbitą
brodą nie wesprzeć. A do tego tak
pięknie winszował i przymilnie prosił o dar: „Żebyście byli weseli, jak
w niebie anieli”. Co muzykalniejsi

lub odważniejsi śpiewali kolędy. To
prawie zawsze skutkowało wzmożoną hojnością gospodarzy. Dawniej pieczono dla nich specjalne
bułeczki zwane szczodrakami.
Obdarzano także innymi słodyczami. W moich czasach, to znaczy 50
lat temu obdarowywano nas, szczodraków pieniędzmi. Co nam bardzo
odpowiadało, gdyż chleba i ciastek
mieliśmy w święta pod dostatkiem
w domu.
W czasie wypowiadania życzeń
szczodrak rzucał owsem najmocniej jak tylko potrafił, żeby gospodarz poczuł na twarzy i głowie moc
szczodrackich życzeń i przypomniał sobie kamienowanie św.
Szczepana. Rzucano także owsem
w kościele, nie oszczędzając przy
tym kapłana. A przyzwalało na to
jedno z porzekadeł ludowych::
„W dzień świętego Szczepana rzucają owsem w kapłana”. W tym dniu
szczodracy, czy raczej pseudoszczodracy starali się wejść na chór
kościelny, z wysokości którego siła
rażenia owsa była dużo większa.
Do owsa dodawano nieraz grochu.
Możemy sobie wyobrazić, jaki był
efekt uderzenia grochu w łysą głowę. A kapłańskie głowy często takie
bywały. Z tego i innych powodów
kapłani zabraniali, z różnym skutkiem sypania owsa w kościele. Za
znak męczeństwa św. Szczepana
wystarczył czerwony kolor szat liturgicznych i czytania biblijne, które
mówiły o śmierci męczeńskiej patrona tego dnia.
Św. Szczepan, pierwszy męczennik Kościoła został wybrany
przez Apostołów na diakona. Diakoni zastępowali apostołów w posłudze ubogim. Dzięki temu apostołowie mogli poświęcić cały swój
czas na głoszenie Ewangelii.
Szczepan nie ograniczał się tylko
do posługi ubogim, ale jak mówią
Dzieje Apostolskie: „Pełen łaski
i mocy Ducha Świętego, głosił
Ewangelię z mądrością, której nikt
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nie mógł się przeciwstawić”. Oczywiście nie mogło to się podobać
starszyźnie żydowskiej. Szczepan
został oskarżony przez Sanhedryn,
że występuje przeciw Prawu i Świątyni. Św. Szczepan tak przekonywująco się bronił, wskazując na
Chrystusa, jako zapowiadanego
Mesjasza, że oskarżyciele nie mogli tego zdzierżyć. Skazano św.

Szczepana na śmierć. Wywleczono
go po za mury miasta i tam go kamienowano. Św. Szczepan wpatrując się w niebo mówił: „Widzę niebo
otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”. To jeszcze bardziej rozwścieczyło oprawców. Święty umierając powiedział:
„Panie Jezu, przyjmij ducha mego.
Panie, nie uważaj ich za winnych

tego grzechu”. Było to trzy lata po
zmartwychwstaniu Chrystusa.
Rozważając męczeństwo św.
Szczep ana w blaskach stajenki
betlejemskiej uświadamiamy sobie,
że nieraz trzeba będzie nam przejść
przez cierpienie, aby w ostatniej
sekundzie swego życia ujrzeć niebo otwarte i Jezusa czekającego
na nas.

Spotkanie Wigilijne dla personelu DPS dla Dzieci

Dnia 20 grudnia 2016 u sióstr zakonnych de Norte
Dame w Świebodzicach, odbyło się spotkanie opłatkowe dla personelu DPS-u jak i członków Stowarzyszenia Marii Teresy. Jest to Stowarzyszenie, które
działa na rzecz DPS, jako organizacja pożytku publicznego, zbierając 1% i przekazując na cele Domu
Pomocy Społecznej. Na tym spotkaniu obecni byli
również mieszkańcy domu, a więc siostry zakonne
i dzieci.
Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą św., którą odprawił ks. Proboszcz Józef Siemasz. Po Mszy św.,
dzieci odegrały jasełka, następnie wszyscy podzielili
się opłatkiem. Po czym wszyscy zaproszeni Goście
zasiedli do Wigilijnej Wieczerzy.

Adwentowe Rekolekcje Parafialne

Jak co roku,
uczestniczyliśmy
w rekolekcjach adwentowych, które dopomogły nam w duchowym przygotowaniu do przeżycia świąt
Bożego Narodzenia.
Tegorocznym ćwiczeniom rekolekcyjnym
przewodniczył o. Damian Stachowicz–
franciszkanin. Przybył do parafii św. Mikołaja z Legnicy.
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Posługa akolitatu
Po trzech latach formacji w Wyższym Seminarium Duchownym
w Paradyżu, gdzie dane mi było
z roku na rok formować się w coraz
większej bliskości pierwszej posługi, tj. lektoratu. I widzialnego znaku
jakim jest sutanna, które otrzymałem dziesiątego kwietnia 2016 roku.
W dniu ósmego grudnia, będąc
na czwartym roku formacji, z rąk
Jego Ekscelencji księdza biskupa
Pawła Sochy, przyjąłem wraz z moimi czterema braćmi kursowymi
posługę akolitatu.
Akolitat jest
szczególną formą
posługiwania we
wspólnocie Kościoła. Poza rozmaitymi zadaniami
typowo liturgicznymi, akolita może
rozdawać Ciało
Pańskie pod postacią Eucharystii,
przede wszystkim

osobom chorym i cierpiącym, ale
również, jeśli wymaga tego sytuacja, jest uprawniony do komunikowania w czasie Mszy świętej. Posługa ta ma bardzo duży duchowy
wymiar, do którego dojrzewa się
przez pierwsze lata pobytu w seminarium. Bardzo cieszę się z obecności na tej uroczystości w paradyskim kościele seminaryjnym naszego księdza proboszcza kan. Józefa
Siemasza. Było to dla mnie nieocenione wsparcie. Dziękuję za modlitwę w mojej intencji: Wielebnym

księżom wikariuszom naszej parafii, drogim siostrom zakonnym ze
Zgromadzenia Sióstr de Notre
Dame, drogim rodzicom, braciom
klerykom z WSD Diecezji Świdnickiej, Liturgicznej Służbie Ołtarza
i wam drodzy parafianie.
Z prośbą o modlitwę
Wojciech Przyborowski
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Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
1 stycznia 2017 r. – Światowy Dzień Pokoju

1 stycznia kojarzy nam się z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. Jednakże dla osób wierzących ten dzień powinien kojarzyć się z uroczystością poświęconej Matce Najświętszej – Bożej
Rodzicielce. Ta uroczystość podkreśla ścisły związek między prawdą o Narodzeniu Pańskim i Boskim
Macierzyństwie. Boże Macierzyństwo – jest ono pierwszym, a zarazem i najważniejszym przywilejem
Maryi. Tę uroczystość wprowadził
do liturgii papież Pius XI w 1931
roku, który w ten sposób chciał
uczcić 1500 rocznicę Soboru Efeskiego z 431 roku, na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos”, co
rozumiemy jako Bogurodzica.
Święta Boża Rodzicielka dała
światu Jezusa, który jest wcieleniem miłosierdzia. Papież Franciszek słusznie zaznaczył, że nikt jak
Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. To Ona przez swoje „fiat”
– „niech mi się stanie” zrealizowała
Bożą tajemnicę oraz za sprawą
Ducha Świętego jest prawdziwą
Matką Syna Bożego, ale także
i naszą – w sensie duchowym.
Jak już wspomniałem, 1 stycznia,
to także początek nowego roku
kalendarzowego. Każdy z nas pewnie zastanawia się, jaki ten rok
będzie, co przyniesie? Czy będzie
on szczęśliwy? Z całą pewnością
każdy z nas patrzy na ten Nowy
Rok z nadzieją, że zostaną zrealizowane przez nas nasze plany
i marzenia.
Chcielibyśmy ten Nowy Rok
przeżyć szczęśliwie, w zdrowiu,
bez żadnych nieszczęść. Dlatego
tak bardzo ważne jest, aby na progu tego Nowego Roku 2017 przybyć do Kościoła w uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
i zawierzyć Jej ten cały Nowy Rok
i wszystkie jego wydarzenia. Zawierzyć Jej siebie, swoich bliskich,
swoje plany i nadzieje, aby Ona
zaniosła te wszystkie nasze sprawy
przed tron swojego Syna – Chry-

stusa. Należałoby również poprosić
Pana Boga, aby udzielał nam
wszystkim potrzebnych łask, na
każdy dzień, aby Jego błogosławieństwo spoczęło na nas samych,
jak także na naszych bliskich, przyjaciołach i znajomych.
Od kiedy zaczął się Światowy
Dzień Pokoju? Otóż papież Paweł
VI listem z 8 grudnia 1967 roku,
skierowanym nie tylko do wiernych
Kościoła Katolickiego, ale także do
wszystkich ludzi dobrej woli ustanowił każdego 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. Święto to
ustanowił z inicjatywy francuskiego
filozofa i humanisty „Raoula Follereau”. Papież Paweł VI, dziś już
błogosławiony napisał we wspomnianym liście takie słowa:
„Zwracamy się do wszystkich
ludzi dobrej woli z wezwaniem, aby
dzień 1 stycznia 1968 roku był obchodzony na całym świecie jako
Dzień Pokoju. Pragnęlibyśmy też,
by obchody te ponawiano każdego
roku, tak aby pierwszy dzień w kalendarzu, który odmierza rytm
ludzkiego życia w czasie, stał się
jak gdyby zapowiedzią i obietnicą
tego, iż w przyszłych dziejach ludzkości będzie panował pokój, oparty
na sprawiedliwej i dobroczynnej
równowadze (…). Propozycja ustanowienia pierwszego dnia roku
Dniem Pokoju nie ma być zatem
inicjatywą wyłącznie naszą, religijną, to znaczy katolicką; pożądane

jest, aby przyłączyli się do niej
wszyscy prawdziwi przyjaciele pokoju, jak gdyby była to ich własna
inicjatywa, oraz by wyrażała się ona
w dowolnych formach, odpowiadających indywidualnemu charakterowi wszystkich, którzy dostrzegają, jak piękne i jak niezbędne dla
umocnienia pokoju – tego podstawowego dobra – jest połączenie
wszystkich głosów współczesnej
ludzkości w jednogłośny chór”.
Tematem tegorocznego Światowego Dnia Pokoju 1 stycznia
2017 r. ogłoszonego przez Papieża
Franciszka są słowa: „Wyrzeczenie
się przemocy: styl polityki na rzecz
pokoju”. Takie jest tegoroczne hasło. Jednakże każdy z nas – ludzi
dobrej woli powinien zatroszczyć
się o to, aby w tym dniu – pierwszym dniu Nowego Roku 2017
zrobić „coś”, aby ten pokój zaistniał
pośród nas, w naszych domach,
w sąsiedztwie, w pracy, w mieście,
w naszym kraju. Konieczne jest
poszukiwanie na drodze negocjacji
dróg pokoju, a przede wszystkim
tam, gdzie wydają się one trudne,
a nawet niewykonalne. I warto w tej
sprawie na dobry początek pomodlić się modlitwą ułożona przez
św. Franciszka z Asyżu, który tak
się modlił:
„O Panie, uczyń z nas narzędzia
Twojego pokoju, Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje
krzywda; Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; Nadzieję tam,
gdzie panuje rozpacz; Światło tam,
gdzie panuje mrok; Radość tam,
gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli, Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle
szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, A umierając, rodzimy się do
wiecznego życia. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen”.
ks. Artur Merholc
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Święty miesiąca – św. Jan Bosco (31 stycznia)

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia
1815 r. w Becchi (ok. 40 km od
Turynu). Był synem piemonckich
wieśniaków. Gdy miał 2 lata, zmarł
jego ojciec. Jego matka musiała
zająć się utrzymaniem trzech synów. Młode lata spędził w ubóstwie.
Wcześnie musiał podjąć pracę
zarobkową. Kiedy miał 9 lat, Pan
Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję.
Zaczął ją na swój sposób rozumieć
i pełnić. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem
swojej matki w wolnych godzinach
szedł do miejsc, gdzie ci popisywali się swoimi sztuczkami, i zaczynał
ich naśladować. W ten sposób
zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i świąteczne popołudnia, przeplatając
swoje popisy modlitwą, pobożnym
śpiewem i „kazaniem”, które wygłaszał. Było to zwykle kazanie, które
tego dnia na porannej Mszy świętej
zasłyszał w kościele parafialnym.
Pierwszą Komunię świętą przyjął
w wieku 11 lat. Gdy miał lat 14,
rozpoczął naukę u pewnego kapłana-emeryta. Musiał ją jednak po
roku przerwać po jego nagłej śmierci. W latach 1831-1835 ukończył
szkołę podstawową i średnią. Nie
mając funduszów na naukę, Jan
musiał pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. Musiał także pomyśleć
o własnym utrzymaniu, mieszkając
na stancji. Dorabiał nadto dawaniem korepetycji. Po ukończeniu
szkół średnich Jan został przyjęty
do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tutaj pod kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika, czynił znaczne postępy w doskonałości chrześcijańskiej (1835-1841). 5 czerwca
1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan
wstąpił do Konwiktu Kościelnego

dla pogłębienia swojej wiedzy religijnej i życia wewnętrznego. 8 grudnia 1841 roku napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę,
zupełnie opuszczonego materialnie
i moralnie. Od tego dnia zaczął
gromadzić samotną młodzież,
uczyć ją prawd wiary, szukać dla
niej pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do przyjmowania sakramentów świętych,
a później zajmował młodzież rozrywką. Ponieważ wielu z nich było
bezdomnych, starał się dla nich
o dach nad głową. Tak powstały
szkoły elementarne, zawodowe
i internaty, które rychło rozpowszechniły się w Piemoncie. „Zaniósł wiarę, światło i pokój tam,
gdzie samotność rodziła nędzę”
(z hymnu Liturgii Godzin).
Ten apostoł młodzieży uważany
jest za jednego z największych
pedagogów w dziejach Kościoła.
Zdawał sobie wszakże sprawę, że
sam jeden tak wielkiemu dziełu nie
podoła. Aby zapewnić stałą pieczę
nad młodzieżą, założył dwie rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo
św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej – salezjanów oraz
zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt.
Będąc tak aktywnym, Jan potrafił
odnajdywać czas na modlitwę i głębokie życie wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi charyzmatycznymi
przymiotami, pozostawał człowiekiem pokornym i skromnym. Uważał siebie za liche narzędzie Boga.
Rozwinął szeroko działalność
misyjną, posyłając najlepszych
swoich synów duchowych i córki do
Ameryki Południowej. Dzisiaj członkowie Rodziny Salezjańskiej pracują na polu misyjnym na wszystkich kontynentach świata, zajmując
jedno z pierwszych miejsc. W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się
nie tylko jako jeden z największych

w dziejach Kościoła pedagogów,
ale zostawił po sobie kierunek-szkołę pod nazwą „systemu uprzedzającego” (zachowawczego),
który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym wychowaniu. Ta metoda wychowawcza nie
jest oparta na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do potencjału
dobra i rozumu, jakie wychowanek
nosi w swoim wnętrzu. Wychowawca, w pełni szanując wolną wolę
młodego człowieka, staje się mu
bliski i towarzyszy mu na drodze
autentycznego wzrastania. System
zapobiegawczy polega na uprzedzaniu czynów podopiecznego tak,
aby nie doprowadzić do zrobienia
przez niego czegoś niewłaściwego.
Cały wolny czas Jan poświęcał na
pisanie i propagowanie dobrej prasy i książek. Początkowo wydawał
je w drukarniach turyńskich. Od
roku 1861 posiadał już własną drukarnię. Rozpoczął od wydawania
żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim chłopcom dać konkretne żywe przykłady i wzory do
naśladowania. Od roku 1877 dla
wszystkich przyjaciół swoich dzieł
zaczął wydawać jako miesięcznik,
do dziś istniejący, „Biuletyn Sale-
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zjański”. Wszystkie jego pisma
wydane drukiem to 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję.
W czasie kanonicznego procesu
naoczni świadkowie w detalach
opisywali wypadki uzdrowienia
ślepych, głuchych, chromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiemy o wskrzeszeniu co

najmniej jednego umarłego. Jan
Bosko posiadał nader rzadki nawet
wśród świętych dar bilokacji, rozmnażania orzechów czy kasztanów
jadalnych. Zanotowano także przypadek rozmnożenia przez Jana
Bosko konsekrowanych komunikantów. Najwięcej rozgłosu przyniosły mu jednak dar czytania
w sumieniach ludzkich, którym

posługiwał się niemal na co dzień,
oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i Kościoła.
Jan Bosko zmarł 31 stycznia
1888 r. Pius XI beatyfikował go
2 czerwca 1929 r., a kanonizował
1 kwietnia 1934 r., w Wielkanoc.
Jest patronem młodzieży, młodych
robotników i rzemieślników.

PLAN KOLĘDY (2-26 stycznia 2017 r.)
2 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

Ks. Proboszcz: ul. Spokojna 1a i 1b
Ks. Grzegorz: ul. Pułaskiego (całość)
Ks. Piotr: ul. Kościuszki (parzyste) 2-47
Ks. Artur: ul. Kościuszki (nieparzyste) 1-31

3 stycznia 2017 r. (wtorek)

Ks. Proboszcz: os. Sudeckie 2 ABC
Ks. Grzegorz: os. Sudeckie 3 DEF
Ks. Piotr: Spokojna 1c. oraz os. Sudeckie 3 BC
Ks. Artur: os. Sudeckie 3A

4 stycznia 2017 r. (środa)

Ks. Proboszcz: os. Sudeckie 4 BCD
Ks. Grzegorz: os. Sudeckie 5 BCD
Ks. Piotr: os. Sudeckie 4A
Ks. Artur: os. Sudeckie 4 EF oraz 5 A

5 stycznia 2017 r. (czwartek)

Ks. Proboszcz: os. Sudeckie 6 CDE
Ks. Grzegorz: os. Sudeckie 5 EF oraz 6 A
Ks. Piotr: os. Sudeckie 6 FGH
Ks. Artur: os. Sudeckie 6 B

7 stycznia 2017 r. (sobota)

Ks. Proboszcz: os. Sudeckie 7 B
Ks. Grzegorz: os. Sudeckie 8 CDE
Ks. Piotr: os. Sudeckie 6 JK oraz 7 A
Ks. Artur: os. Sudeckie 7 CDE

9 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

Ks. Proboszcz: os. Sudeckie 8 F
Ks. Grzegorz: ul. Zwycięstwa 2-12. (parzyste)
Ks. Piotr: os. Sudeckie 7F oraz 8 AB
Ks. Artur: os. Sudeckie 9 ABC

10 stycznia 2017 r. (wtorek)

Ks. Proboszcz: os. Sudeckie 9 DEF
Ks. Grzegorz: ul. Zwycięstwa 15-21 (nieparzyste)
Ks. Piotr: ul. Zwycięstwa 14-28 (parzyste)
Ks. Artur: ul. Zwycięstwa 11 i 13 (nieparzyste)

11 stycznia 2017 r. (środa)

Ks. Proboszcz: ul. Zwycięstwa 1-9 (nieparzyste)
Ks. Grzegorz: ul. Stawowa 2 ABC oraz Stawowa 5
Ks. Piotr: ul. Stawowa 1-3
Ks. Artur: ul. Stawowa 4-6 oraz ul. Kolejowa 4-8

12 stycznia 2017 r. (czwartek)

Ks. Proboszcz: ul. Kolejowa 8A-16 (parzyste)
Ks. Grzegorz: ul. Towarowa
Ks. Piotr: ul. Kolejowa 15-27F
Ks. Artur: pl. Dworcowy

13 stycznia 2017 r. (piątek)

Ks. Proboszcz: ul. Kolejowa 1-13 (nieparzyste)
Ks. Grzegorz: os. O. Pio 1A-6F
Ks. Artur: ul. Kolejowa 18-36

14 stycznia 2017 r. (sobota)

Ks. Proboszcz: Al. Lipowe 1-3
Ks. Grzegorz: os. O. Pio 7A-42
Ks. Artur: Al. Lipowe 2-8 oraz ul. Krótka 3-8

16 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

Ks. Proboszcz: Al. Lipowe 21-25
Ks. Grzegorz: ul. Wolności 17-35
Ks. Piotr: ul. Al. Lipowe 7-19
Ks. Artur: ul. Parkowa oraz Żwirki i Wigury

17 stycznia 2017 r. (wtorek)

Ks. Proboszcz: ul. Wolności 8-28 oraz Wolności 37-49
Ks. Grzegorz: ul. Sportowa oraz ul. Żeromskiego 2-18
Ks. Piotr: Park Miejski 1-9 oraz Wolności 1-15
Ks. Artur: Rynek 2-13A

18 stycznia 2017 r. (środa)

Ks. Proboszcz: ul. Metalowców 2-18
Ks. Grzegorz: ul. Świdnicka 1-19
Ks. Piotr: ul. Wojska Polskiego
Ks. Artur: ul. Curie-Skłodowskiej
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19 stycznia 2017 r. (czwartek)

Ks. Proboszcz: ul. Strzegomska
Ks. Grzegorz: ul. Modrzejewskiej
Ks. Piotr: ul. Świdnicka 32-56
Ks. Artur: ul. Świdnicka 2-14

20 stycznia 2017 r. (piątek)

Ks. Proboszcz: ul. Świdnicka 16-18 (parzyste) oraz
Świdnicka 21-25 (nieparzyste)
Ks. Grzegorz: ul. Strzelecka 2-6
Ks. Piotr: ul. Browarowa oraz ul. Mickiewicza, pl. Jana Pawła II
Ks. Artur: ul. Chmielna

21 stycznia 2017 r. (sobota)

Ks. Proboszcz: ul. Puszkina oraz ul. Słowackiego
Ks. Grzegorz: ul. Wałbrzyska 1-23A
Ks. Piotr: ul. Wałbrzyska 25-37c oraz 36-46
Ks. Artur: ul. Strzelecka 8-20

23 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

Ks. Proboszcz: ul. Piłsudskiego 5A-10
Ks. Grzegorz: ul. Piłsudskiego 31-41
Ks. Piotr: ul. Wałbrzyska 2-34
Ks. Artur: ul. Piłsudskiego 2-5

24 stycznia 2017 r. (wtorek)

Ks. Proboszcz: ul. Piłsudskiego 15-29A
Ks. Grzegorz: ul. Polna
Ks. Piotr: ul. Kopernika 2-16 (parzyste)
Ks. Artur: ul. Patronacka 1-2

25 stycznia 2017 r. (środa)

Ks. Proboszcz: ul. Kopernika 1-23 (nieparzyste)
Ks. Grzegorz: ul. Patronacka 6-8
Ks. Piotr: ul. Patronacka 10-12 oraz ul. Rekreacyjna
Ks. Artur: ul. Patronacka 3-5

26 stycznia 2017 r. (czwartek)

DODATKOWA KOLĘDA NA ZAPROSZENIE
Jeśli kogoś nie było w domu podczas wizyty duszpasterskiej lub z innych względów nie mógł przyjąć kolędy,
prosimy po niedzielnej Mszy Świętej zgłosić adres w zakrystii

Skrusz mnie i ukształtuj, Panie

Praca rzeźbiarza ma w sobie coś
fascynującego. Obrabia on całkiem
zwyczajny materiał kloc drewna,
bryłę gliny czy blok marmuru – formując z niego niezwykłe dzieło sztuki. Wystarczy przywołać na pamięć
takie dzieła, jak „Pieta” Michała
Anioła czy „Myśliciel” Rodina, by
uzmysłowić sobie, jak wielkiego geniuszu wymagało ich stworzenie.
Skoro ludzie są w stanie tworzyć
tak wspaniałe dzieła, to o ileż więcej
talentu, geniuszu i kreatywności
wkłada Bóg w kształtowanie i formowanie każdego z nas! W końcu Pismo Święte porównuje Go do garncarza, a nas do gliny w Jego ręku.
Jego miłość i kunszt kształtują nas
na podobieństwo Jego doskonałego
Syna, Jezusa.
Proces kształtowania nas przez
Boskiego Artystę można nazwać
„uświęceniem”, „stałym nawracaniem” lub „drogą Ducha”. Jakiejkolwiek nazwy używamy, mówimy o tym
samym o działaniu Ducha Świętego,
który usuwa wszelką skazę z naszych dusz, abyśmy stali się „doskonali, jak doskonały jest Ojciec nasz
niebieski”.

Podobnie jak wspaniałe rzeźby nie
biorą się znikąd, tak i my nie uświęcamy się w ciągu jednej nocy. Jest to
zadanie na całe życie – Bóg nigdy
nie przestaje działać nad naszym
udoskonaleniem. Przemienia nas
coraz bardziej na podobieństwo
Chrystusa.
Jeśli pierwszym krokiem do świętości jest prośba, by Duch Święty
napełniał nas Bożą miłością na modlitwie, to kolejnym jest z pewnością
prośba o to, by nas kruszył i formował. On „kruszy” nas wyzwalając od
grzesznych myśli i przyzwyczajeń,
a „formuje” kształtując w nas cnoty
właściwe Bożym dzieciom.
OKO ZA OKO
Zapytany o to, które przykazanie
jest największe, Jezus odpowiedział:
„Będziesz miłował Pana Boga swego” i „Będziesz miłował swego bliźniego”. Nawet jeśli Żydzi nie wypełniali ich w sposób doskonały, to
przecież znali je i cenili jako część
swojego dziedzictwa. Mimo ogromnego szacunku do tradycji, szczególnie trudno było im wprowadzić w życie przykazanie miłości – a zwłaszcza miłości bliźniego. Dla przykładu

weźmy pod uwagę nauczanie Starego Testamentu dotyczące wymierzania kar. W Księdze Kapłańskiej czytamy: „Oko za oko, ząb za ząb. W jaki
sposób ktoś okaleczył bliźniego,
w taki sposób będzie okaleczony”.
Kara musi być współmierna do przestępstwa. Sprawiedliwość musi działać w sposób jasny i bezstronny.
Zarówno przesadna kara, jak i zbytnia pobłażliwość to niebezpieczne
skrajności. Jeśli ukradłeś sto złotych,
kara ograniczała się do zwrócenia tej
sumy lub pobytu w więzieniu na
okres, w którym mógłbyś taką sumę
zarobić. Jeśli niesłusznie pozbawiłeś
życia drugiego człowieka, skazywano
na śmierć ciebie, ale nie całą twoją
rodzinę.
Kazania miłości bliźniego, Jezus
polecił nam wznieść się ponad literę
Prawa i okazywać sobie nawzajem
hojność, miłość i miłosierdzie. Polecił
nadstawiać drugi policzek, przebaczać siedemdziesiąt siedem razy,
a gdy ktoś chce wziąć od nas szatę,
oddać mu jeszcze płaszcz. Innymi
słowy, powiedział nam, że mamy
miłować swoich bliźnich, nawet tych,
którzy różnią się od nas, którzy są
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naszymi nieprzyjaciółmi i którzy nas
skrzywdzili.
JAK DOBRZE I MIŁO!
Pismo Święte mówi nam, jak wielką radość sprawia Panu nasza jedność i miłość oraz jak skutecznie
mogą nas one prowadzić do świętości. Jeden z najbardziej poruszających przykładów pochodzi z Księgi
Psalmów:
„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia
mieszkają razem; jest to jak wyborny
olejek na głowę, który spływa na
brodę, brodę Aarona, który spływa na
brzeg jego szaty, jak rosa Hermonu,
która opada na górę Syjon; bo tam
udziela Pan błogosławieństwa, życia
na wieki” (Ps 133).
Aby poczuć, jak cenna jest jedność
i miłość w oczach Pana, spróbujmy
wyobrazić sobie, jak wyglądałaby
odwrotna wersja tego psalmu:
„Oto jak smutno i niemiło, gdy bracia
mieszkają w niezgodzie;
jest to jak zjełczały olej, który spływa
na brodę, brodę Aarona, który spływa
na brzeg jego szaty, jak posucha
pustyni przyćmiewająca górę Syjon;
bo tam błogosławieństwo Pana traci
swoją moc i życie nie może rozkwitnąć.”
To prawda – jedność i miłość mają
tak wielkie znaczenie dla naszego
życia duchowego, że bez nich nasze
doświadczenie Bożego życia i Bożej
miłości zostaje drastycznie ograniczone. Dlatego w Liście do Hebrajczyków pojawia MI; ostrzeżenie:
„Starajcie się o pokój ze wszystkimi
i o uświęcenie, bez którego nikt nie
zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie
pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś
korzeń gorzki, który wyrasta do góry,
nie spowodował zamieszania,
a przez to nie skalali się inni”.
DUCHOWY ZNAK
OSTRZEGAWCZY
Miłujcie się wzajemnie. Ta nauka
Jezusa stoi w centrum naszego powołania do świętości. Niezależnie od
tego, ile czasu poświęcamy na służbę w parafii i na codzienną modlitwę,
nasz wzrost w świętości będzie bardzo ograniczony, jeśli w sercach
pielęgnujemy urazy, wrogość i uporczywą niechęć do przebaczenia. Jak
pisał św. Jan: „Jeśliby ktoś mówił:
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«Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie
miłuje brata swego, którego widzi, nie
może miłować Boga, którego nie
widzi”.
Wynika stąd wyraźnie, że ilekroć
w naszych sercach pojawiają się
nienawistne myśli względem bliźnich
– na przykład urazy, osądy, bezwzględna i bezlitosna krytyka – powinniśmy przyjmować je jako znak
ostrzegawczy od Ducha Świętego.
Umiejmy też zobaczyć w nich zaproszenie do tego, by głębiej otworzyć
się na miłość Bożą, która uzdalnia
nas do przebaczania i kochania.
Zamiast denerwować się i zniechęcać tymi myślami, uznajmy, że to
Duch Święty udziela nam swojej łaski, byśmy mogli upodobnić się do
Jezusa.
Jednak nawet z pomocą łask
udzielanych przez Ducha wciąż trudno nam jest przebaczać, dążyć do
pojednania i kochać, zwłaszcza gdy
zostaliśmy głęboko zranieni. Mimo to
nie poddawajmy się, gdyż Bóg nigdy
się nie poddaje! Kiedy pojednanie nie
jest w danej chwili możliwe, módlmy
się słowami: „Panie, chcę się pojednać, ale rana jest zbyt głęboka. Pomóż mi trwać w pokoju na tyle, na ile
jest to teraz dla mnie możliwe. Pomóż
mi nie trzymać się kurczowo przeszłości, nie chcę, by przyćmiła moją
przyszłość. Pomóż mi dążyć do pojednania, nawet gdyby trzeba było
jeszcze długo na nie czekać”.
POJEDNANIE W MAŁŻEŃSTWIE
Patrycja i Kuba są małżeństwem
od dziewiętnastu lat, ale ich wspólna
droga nie zawsze była łatwa. Kuba
jest alkoholikiem, który wprawdzie
w pewnym momencie przestał pić,
ale wciąż wyrzucał sobie zło, które
czynił w przeszłości. Był tak zniechęcony, że praktycznie nie mógł nic
robić. Zachowywał się obojętnie
wobec Patrycji i dzieci, nie troszczył
się też ani o rodzinne finanse, ani
o funkcjonowanie domu.
Z czasem Patrycja zaczęła czuć
się jak w pułapce. Wyglądało na to,
że Kuba nigdy już się nie zmieni,
a ona sama czuła się coraz bardziej
rozgoryczona i pełna pretensji. Między małżonkami panowało nieustan-

ne napięcie, które od czasu do czasu
znajdowało ujście w gwałtownych
awanturach.
Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy
przyjaciółka podarowała Patrycji
książkę „Krzyż i sztylet”. Książka
opisywała cuda, które wydarzyły się,
gdy wiejski pastor poczuł się przynaglony, by zanieść przesłanie o miłości
Boga gangsterom z zakazanych
dzielnic miasta. Patrycja doszła do
wniosku, że skoro Bóg mógł działać
z taką mocą w tych zdeprawowanych
młodych ludziach, to z pewnością
może zadziałać także w jej małżeństwie. Zaczęła więc modlić się o to,
by Pan uzdrowił ją i Kubę.
Po kilku tygodniach Patrycja i Kuba
zostali zachęceni do udziału w rekolekcjach dla małżonków. Okazało się,
że ich tematem jest pojednanie.
Podczas modlitwy w ciszy Patrycja
poczuła, że Bóg prosi ją, by wyrzekła
się wszelkich uraz i po prostu przebaczyła Kubie.
Natomiast Kuba poczuł, że Bóg
zapewnia go o swojej miłości, a jego
godność wynika ze statusu dziecka
Bożego, którego nie mogą mu odebrać dawne upadki.
Dziś, po pięciu latach od tamtych
rekolekcji, Patrycja i Kuba dalej są
razem.
Owszem, wciąż jeszcze zdarzają
im się trudniejsze okresy, ale teraz
mają już duchowe narzędzia, aby
sobie z nimi radzić. W dalszym ciągu
otwierają się na działanie Ducha
Świętego, który kruszy i kształtuje ich
serca – i to właśnie pozwala im trwać
w jedności.
PRZEMIEŃ NAS, PANIE!
Bóg także w naszym życiu może
uczynić to, co uczynił dla Patrycji
i Kuby. On z radością kształtuje nas
tak, byśmy umieli kochać i przebaczać. Rozpoczynając nowy rok, postawmy sobie za cel budowanie
jedności, zwłaszcza w naszych rodzinach. Prośmy Ducha Świętego o łaskę bycia miłosiernymi, o to, byśmy
mniej mówili, a więcej słuchali. Unikajmy ostrych, bezwzględnych, negatywnych komentarzy. A przede
wszystkim módlmy się za siebie nawzajem.
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Miłość wierna i nierozerwalna w małżeństwie

W imię miłości małżonkowie
dążą do tego, by nie mieć wobec
siebie jakichkolwiek tajemnic. Można by powiedzieć że wymogami
małżeńskiej miłości są dwa przymioty, z których jeden jest pozytywny: wierność, a drugi negatywny:
wyłączność. Oba dotyczą decyzji
raz zawartego przymierza aż „ do
śmierci” Wierność i nierozerwalność, mimo trudności wstrząsających małżeńską wiernością, nie
można uważać za niemożliwą.
Wierność ta fizyczna i duchowa „
nie tylko jest zgodna z naturą małżeństwa, lecz stanowi źródło, z którego płynie głębokie i trwałe szczęście” (Humanae Vita 9).
Przysięgę: „ślubuję ci miłość (…)
i że cię nie opuszczę aż do śmierci”
Bóg traktuje nieodwołalnie. Ślub
miłości nie może być obdarowywany warunkami wstępnymi np. „Jeśli
będziesz zdrowy lub miły, przystojny, albo piękna”. Trzeba jeszcze raz
bardzo stanowczo podkreślić że
miłość małżeńska wymaga miłości

bezwarunkowej. Nasz rodak święty
Jan Paweł II o takiej miłości powiedział: „Człowiek nie może żyć bez
miłości. Pozostaje dla siebie istotą
niezrozumiałą (…), jeśli nie objawi
mu się Miłości (…)”. I dodaje: „Miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą
w małżeństwie (…) jest ożywiona
i podtrzymywana przez wewnętrzny
i nieustanny dynamizm, prowadzący rodzinę do coraz głębszej i mocniejszej komunii” (Familiaris consortio 18).
Miłość nierozerwalna to cecha
wymagana przez miłość wierną.
Mocą tej miłości małżonkowie zobowiązują się do ciągłego działania
na rzecz rozwijania prawdziwej
komunii osób. Zobowiązanie to
oznacza wolę kontynuowania raz
zawiązanej komunii aż do śmierci,
niezależnie od trudności utrzymywania i rozwijania „coraz głębszej
więzi pomiędzy sobą na każdym
poziomie” (Familiaris consortio 19).
Dlatego małżonkowie składają sobie przysięgę: „Ślubuję ci miłość

Kapela Góralska
ONDRASZKI

Kapela Góralska
„ONDRASZKI” powstała z potrzeby serca
w roku 1990. Ma za
sobą wiele koncertów
w kraju i za granicą.
Dorobek artystyczny
„ONDRASZKÓW” dokumentują liczne dowody sympatii słuchaczy
z całego kraju.
Kapela wydała płytę
„Kółecka sie łobracajom”, w której przedstawia swoje spojrzenie na
muzykę góralską są na
niej autorskie oraz własne interpretacje hitów
muzyki góralskiej. W repertuarze artystycznym

znajdują się tradycyjne
utwory muzyczne regionu Beskidu Śląskiego
i Żywieckiego, Podhala,
Rejonu Karpat, a także
piosenki biesiadne.
Skład kapeli: Damian
Laszczak – śpiew, altówka, Wojciech Gołabek – śpiew, basetla,
Dorota Jędrzejek –
śpiew, skrzypce, Gosia Gruszka – śpiew,
skrzypce.
Dla bardziej wymagających: pary taneczne
(bez limitu), dziewiczy,
sekcja dęta, własne nagłośnienia.

i wierność (…) i że cię nie opuszczę
aż do śmierci”. Kościół podtrzymuje małżonków z mocą w pewności,
że trwanie w niej jest możliwe,
chociaż niekiedy trudne. Kościół
podtrzymuje tę postawę wbrew
trendom i naciskom społeczny
i kulturowym, które wpajają ideał
wieloboków małżeńskich oraz
związki wolne, względnie inne małżeństwa cywilne pod pretekstem,
że każdy ma prawo zaznać czegoś
od życia: „Tym, którzy w naszych
czasach uważają za trudne lub
niemożliwe wiązanie się z jedną
osobą na całe życie, i tym, którzy
mają poglądy wypaczone przez
kulturę odrzucają nierozerwalność
małżeństwa i wręcz ośmieszającą
zobowiązanie małżonków do wierności, należy na nowo przypomnieć
radosne orędzie o bezwzględnie
wiążącej mocy owej miłości małżeńskiej, która w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę” (Familiaris consortio 20).
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Otwórz moje oczy, Panie!

Zawstydzony, a zarazem kurczowo trzymający się
swego samolubnego stylu życia, Augustyn wybuchnął
płaczem. W udręce wylewał z siebie cały ból serca
i frustrację z powodu swoich grzechów. Kiedy tak
płakał, usłyszał nagle dziecięcy głos powtarzający
monotonnie: „Weź i czytaj; weź i czytaj”.
Nie widząc w ogrodzie żadnego dziecka, Augustyn
natychmiast doszedł do wniosku, że musi to być głos
Boga, który go wzywa do otwarcia i czytania Pisma
Świętego. Otwierając księgę Pisma na Liście do Rzymian, przeczytał: „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień:
nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się
w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio
o ciało, dogadzając żądzom”.
Serce Augustyna w jednej chwili zostało zalane
światłem i radością. Wszelkie wątpliwości i wahania
ustąpiły; postanowił poprosić o chrzest i poświęcić
swoje życie Chrystusowi. Był przekonany, że nie były
to jakieś urojone myśli i zwyczajne słowa na kartce,
ale że otrzymał objawienie od Boga. Jak to się stało?
Słowa dziecka dotarły do uszu Augustyna, a on podjął
decyzję otwarcia Biblii. Ale skoro był to głos Boga, to
czy nie powinni go usłyszeć także inni? Tymczasem
jego towarzysz, będący przy nim, nie słyszał nic. Co
więcej, przesłanie, na które Augustyn natrafił w Piśmie
Świętym, odnosiło się dokładnie do sytuacji, w jakiej
się znajdował, i poruszyło jego serce.
Chcemy na nowo uświadomić sobie, że Bóg pragnie
objawiać się ludziom i to nawet tak zwyczajnym jak
my. Spróbujemy też zastanowić się, w jaki sposób
możemy otworzyć się na to objawienie, aby jaśniej
widzieć Jezusa i poznać Jego drogi.

„ABYŚCIE ZOSTALI NAPEŁNIENI”

Słowo „objawienie” jest tłumaczeniem greckiego
apokalipsis i oznacza odsłonięcie czegoś, co dotąd
było zakryte. W Piśmie Świętym słowo to zwykle pojawia się, gdy mowa o tym, jak Bóg objawia się swojemu ludowi, pomaga mu zrozumieć swoje plany,
a także pociesza go i dodaje mu otuchy.
Podobnie jak pozostali Apostołowie, św. Paweł był
przekonany, że Bóg chce przemawiać do swego ludu.
Zdawał sobie sprawę, że jego powołanie do głoszenia
Ewangelii polega na czymś więcej niż tylko na przekazywaniu informacji o Chrystusie. Wymaga także
wzywania słuchaczy do tego, by otworzyli się na Boże
objawienie w swoich własnych sercach. Pisa! na przykład do Kolosan: „Przeto i my od dnia, w którym to
usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego
woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, aby-

ście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni
Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych
czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga” (Kol
1,9-10).
Według Pawła nasza zdolność do świętego życia
i wydawania owocu dla Pana zależy od tego, w jakim
stopniu pozwalamy Bogu otworzyć nasze umysły na
tajemnicę, która „ukryta od wieków i pokoleń, teraz
została objawiona” (Kol 1,26) wszystkim, którzy szukają Pana.

DWIE DROGI

Słowa św. Pawia mówią nam, że istnieją dwa różne
sposoby służenia Panu. Pierwszy z nich dobry, ale
mający duże ograniczenia – to dążenie do osiągnięcia
świętości własnym wysiłkiem, kierując się własną
mądrością. Drugi to otwarcie się na Pana, tak by to
On sam przez swoje objawienie prowadził nas i dodawał nam siły. Można to porównać do gry dwóch
pianistów, z któ-rych pierwszy gra mechanicznie,
koncentrując się na tym, by we właściwym czasie
uderzyć odpowiedni klawisz, a drugi gra z serca, nie
skupiając się na technice. Obaj wykonują ten sam
utwór na tym samym instrumencie, ale gra drugiego
wywiera dużo większe wrażenie na słuchaczach, gdyż
wydobywa on z utworu całe piękno, które umyka
pierwszemu wykonawcy.
Bóg powiedział kiedyś do swego ludu przez proroka: „Bo jak niebiosa górują
nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami
i myśli moje – nad myślami waszymi” (Iz 55,9). Powiedział też: „O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do
wody (...) Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki (...) Posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie”
(Iz 55,1.2.3). Drogi Boże nie są naszymi drogami, ale
Bóg sam chce je nam objawiać. Zależy Mu na tym, by
Jego drogi Jego myśli, pragnienia, Jego wizja życia
kształtowały nasze myślenie i działanie. Pragnie nam
się objawiać, abyśmy nauczyli się mocniej Go kochać
i z oddaniem Mu służyć. Potrzebujemy Bożego objawienia. Jest to jedyny sposób, w jaki my, stworzenia,
możemy wejść w osobistą relację z naszym Stwórcą,
a także przejmować Jego cechy, przemieniając się na
Jego obraz i podobieństwo.

PEŁNIA OBJAWIENIA

Całe wieki przed przyjściem Jezusa Bóg objawiał
się prorokom, takim jak Izajasz czy Ezechiel. Także
historie bohaterów Starego Testamentu, takich jak
Abraham, Mojżesz, Jozue czy Dawid, pokazują, że
czołowe postaci dziejów Izraela doświadczały Bożego
objawienia. Abraham stał się ojcem nowego narodu.
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Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Jozue
zdobył Ziemię Obiecaną. Dawid zjednoczył Izraelitów i panował nad nimi jako król. Każdy z nich
a także wielu, wielu innych otrzymał specjalne
objawienie od Boga, którym następnie podzielił
się ze swoim ludem. Byli oni zapowiedzią Jezusa, który przyszedł, aby przynieść pełnię Bożego
objawienia wszystkim ludziom na całym świecie.
To, co nasi duchowi przodkowie mogli objawić
jedynie częściowo, Jezus doprowadził do pełni.
Wierzymy, że wraz z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Boże objawienie dobiegło
kresu. Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, zawiera się w Słowie, które stało się ciałem.

OBJAWIENIE OŻYWIA NAS

Skoro tak się sprawa przedstawia, to dlaczego
jeszcze mamy zabiegać o Boże objawienie? Czy
nie zawiera się ono w całości w Piśmie Świętym
i nauczaniu Kościoła? Jest to oczywiście prawdą,
ale istnieje jeszcze jeden aspekt objawienia, który jest
bardzo waży. Objawienie dawane nam dzisiaj przez
Boga to nie nowe informacje czy nowe doktryny.
W Liście do Efezjan Paweł podsumował chwalebny
plan Boga. Napisał tam, że Bóg obdarzył nas „wszelkim błogosławieństwem duchowym”. Zapewniał, że
Jezus ożywia nas, wydobywając z niewoli grzechu
i śmierci. Mówił o Kościele jako o „Pełni” obecności
Jezusa na ziemi.
To sporo informacji i można by uznać, że Paweł
mógłby spokojnie zadowolić się już samym przekazaniem ich Efezjanom. To mu jednak nie wystarczyło.
Paweł modlił się dla nich o „światłe oczy serca”,
prosił, by mogli otrzymać „ducha mądrości i objawienia”, a dzięki temu poznać wspaniały Boży plan względem nich. Paweł zdawał sobie sprawę, że sami z siebie możemy zrozumieć Boży plan jedynie w ograniczonym zakresie. Aby miał on rzeczywisty wpływ na
nasze życie, potrzebujemy objawienia.

Michałowa poleca

Składniki:
ciasto:
• 6 jajek
• 250 g cukru

PANIE, OTWÓRZ NASZE OCZY!

Co wspólnego mieli ze sobą Piotr, Andrzej, Dobry
Łotr na krzyżu, kobieta przy studni i mężczyzna niewidomy od urodzenia? Oczy ich zostały otwarte i ujrzeli Jezusa, swego Zbawiciela. Dokładnie to samo
Bóg pragnie uczynić dla nas. Chce objawiać nam
swoje tajemnice mocą Ducha Świętego. Pragnie objawiać nam swoją miłość i swój plan wobec nas,
abyśmy mogli aktywnie włączyć się w jego realizację,
a przez to przyczynić się do budowania Bożego królestwa. Chce, byśmy otworzyli się w wierze na to
objawienie i pozwolili się przemienić przez te same
prawdy, które przed wiekami Bóg objawił Apostołom.
Czy rzeczywiście możemy usłyszeć głos Boga? Tak!
Bóg objawia nam siebie i swoją mądrość – „mądrość
ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku
chwale naszej”. Zaprasza nas też, byśmy pozwolili,
by to objawienie przeniknęło nasze serca i umysły,
a wtedy będziemy mogli prowadzić życie godne tak
wzniosłego i chwalebnego powołania.

PYSZNE KOKOSKI

• 3/4 kostki masła
• 200 g mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do
pieczenia

polewa:
• 100 g cukru
• 1/4 kostki masła
• 1 łyżka mąki

Przygotowanie:
Żółtka utrzeć z cukrem i masłem. Białka ubić na sztywno. Do
utartej masy stopniowo dodawać mąkę wymieszaną z proszkiem
do pieczenia i pianę z białek. Wylać ciasto do wyłożonej papierem,
prostokątnej foremki (średniej wielkości., aby nie było zbyt niskie).
Piec w nagrzanym piekarniku do temperatury 180 stopni przez
ok. 30 min. do suchego patyczka. Upieczone i wystudzone ciasto
pokroić w kwadraty lub romby o boku ok.5 cm.

• 1 łyżka kakao
• 2 łyżki wody
• 2 łyżki cukru
waniliowego

posypka:
• 30 g wiórków
kokosowych

Polewa:
Wszystkie składniki wymieszać w rondelku, zagotować na wolnym
ogniu, stale mieszając. Gdy się rozpuszczą i ładnie połączą zestawić z ognia.
Na głęboki talerz wyspać wiórki kokosowe. Pokrojone kawałki
ciasta nadziewać na widelec i maczać w ciepłej polewie,
a następnie obtaczać w kokosie. Odłożyć na pergamin do wystygnięcia.
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Intencje mszalne na styczeń 2017 r.
kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
Niedziela – Uroczystość Bożej Rodzicielki
1.01.2017 r.
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia, dla Kazimierza
godz. 1015 + Wanda Świtała
godz. 1130 + Wanda Buturla (5 rocz. śm.)
+ Bronisław + Jan Buturla
godz. 1300 chrzty
godz. 1800 + Józef Greczyło
Poniedziałek 2.01.2017 r. św. Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu
godz. 700
godz. 900 + Teresa + Mirosław Kwadrat + Grażyna
Krzywarułek
godz. 1800 + Józefa (k) Czubak (17 rocz. śm.)
Wtorek 3.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Kazimiery
Stryjskiej z ok. 90 rocz. urodzin
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Władysława
Nowak z ok. 80 rocz. urodzin
Środa 4.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 5.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 W intencji powołań kapłańskich
i zakonnych
Piątek 6.01.2017 r. Objawienie Pańskie
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 Krzysztofa Bazun
godz. 1015 W intencji Leontyny (k) i Jana
z ok. 57 rocz. ślubu
godz. 1130 + Janusz Gościak (4 rocz. śm.)
godz. 1800 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej na cały
rok dla rodziny
Sobota 7.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900 I) Int. wynagradzająca Niepokalanemu
Sercu Maryi
II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę

Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Cecylii Pikiewicz
z ok. 90 rocz. urodzin (od sąsiadów)
godz. 1800 + Aleksander + Maria + Andrzej + Anna
+ Teresa Gorzkowscy + Maria + Józef + Michał
Grochowicz
Niedziela 8.01.2017 r. Chrzest Pański
godz. 730
godz. 900 + Henryk Małowski (23 rocz. śm.)
+ z rodziny Małowskich i Kucharskich
godz. 1015 + Jan + Piotr + Jan + Piotr Polak
+ Genowefa + Jolanta
godz. 1130
godz. 1300 W int. Rafała Grabowskiego z okazji
sakramentu chrztu
godz. 1800
Poniedziałek 9.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Doroty i Michała
z ok. urodzin
Wtorek 10.01.2017 r.
godz. 700 + Helena Mikus (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Tadeusz Donoch + Krystyna + Roland
Donoch
Środa 11.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Zofia (10 rocz. śm.) + Kazimierz
Bombała + z rodziny
Czwartek 12.01.2017 r.
godz. 700 + Jerzy Franczak (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 Msza św. dziękczynna z ok. urodzin
Waldemara i o miłosierdzie Boże dla + Zofia Kordula
i o potrzebne łaski, zdrowie i Boże błog. dla ojca
Tadeusza
godz. 1800
Piątek 13.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Irena + Jan Kerlin
Sobota 14.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Alojzy Zięba (2 rocz. śm.)
II Niedziela zwykła 15.01.2017 r.
godz. 730
godz. 900 + Jan (7 rocz. śm.) + Jego rodziców:
Tadeusz i Stanisława (k)
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godz. 1015 + Maria Lubaszewska + Zygmunt
Lubaszewski (8 rocz. śm.)
godz. 1130 + z rodziny Zacharuk: Michalina, Jan,
+ babcie + dziadków, siostry: Maria, Helena,
Bronisława (k), Józef + Zdzisław, + z rodziny
Wołoch: Michał, Anastazja, Józef, + szwagrów:
Henryk, Artur, Zygmunt, Stanisław
godz. 1300 W int. Klary w 8 rocz. urodzin
godz. 1800 + Helena Pawlak w 6 miesiąc po śmierci
Poniedziałek 16.01.2017 r.
godz. 700 + Józefa (k) Knapik (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 W int. Panu Bogu wiadomej
godz. 1800
Wtorek 17.01.2017 r. św. Antoniego
godz. 700 + Stanisław Piórek (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800
Środa 18.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 19.01.2017 r. św. Józefa Sebastiana
Pelczara
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Piątek 20.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Teresa Miazga
Sobota 21.01.2017 r. św. Agnieszki
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Jan Gajewski (2 rocz. śm.)
III Niedziela zwykła 22.01.2017 r.
godz. 730 + mąż Tadeusz Liwo (33 rocz. śm.)
+ rodzice + teściowie
godz. 900 + Jerzy Martyszewski (2 rocz. śm.)
godz. 1015 + Fernand Gwiazda (1 rocz. śm.)
godz. 1130 + Barbara Lewandowska (10 rocz. śm.)
godz. 1300 + Stanisław Janek (7 rocz. śm.)
godz. 1800 + Natalia Ciepła (12 rocz. śm.)
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Poniedziałek 23.01.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 24.01.2017 r. św. Franciszka Salezego
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Środa 25.01.2017 r. Nawrócenia św. Pawła
Apostoła
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 26.01.2017 r. r. św. bpów Tymoteusza
i Tytusa
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Piątek 27.01.2017 r. bł. Jerzego Matulewicza
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Sobota 28.01.2017 r. św. Tomasza z Akwinu
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
IV Niedziela zwykła 29.01.2017 r.
godz. 730
godz. 900 + Maria Mucha (15 rocz. śm.)
godz. 1015 + Antoni Kosiński (10 rocz. śm.)
godz. 1130 + Rycerz Jan (6 rocz. śm.)
godz. 1300 Jubileusze
godz. 1800 + Artur Ostynowicz (2 rocz. śm.)
Poniedziałek 30.01.2017 r. rocznica poświęcenia
katedry w Świdnicy
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 31.01.2017 r. św. Jana Bosko
godz. 700 + Marian Gąsior (18 rocz. śm.)
godz. 900
godz. 1800 O łaskę i dar nieba dla + Mariana
i dla wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących

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…
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Sakrament Chrztu
św. przyjęli:
Pola Anna Onyśko, 4 grudnia
Oskar Paweł Stec, 26 grudnia
Borys Wyziński, 26 grudnia

Zapraszamy
na
Bramę
wieczności
przekroczyli: do

wyjazd

+ Helena Mikus
zd. Pruszczyńska,
zm. 7 grudnia
+ Jerzy Lucjan Franczak,
zm. 8 grudnia
+ Józefa Knapik zd. Grabias,
zm. 12 grudnia
• autokar
+ Stanisław Piórek, zm. 13 grudnia

MEDJUGORIE

30.07 - 07.08.2017
500 zł + 140 euro

• hotel *** blisko miejsca modlitwy
Zapraszamy
na
wyjazd
• śniadanie +
obiad
do
• pełne ubezpieczenie

MEDJUGORIE
!!! Tylko 20 miejsc !!!

Życzymy, by Chrystus, który się narodził,
ubogacił wszystkich swoją łaską,
napełnił pokojem i radością,
umocnił ufność w Bożą pomoc i błogosławił

30.07 - 07.08.2017

na wszystkie dni nowego 2017 roku

Zapisy500
(Imię i Nazwisko,adres,Pesel)
+ zaliczka 100 zł
zł + 140 euro
u ks. •Grzegorza
Fabińskiego
autokar
parafia
pw.blisko
św. Mikołaja
w Świebodzicach
• hotel
***
miejsca
modlitwy
• śniadanie + obiad
• pełne ubezpieczenie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
!!! Tylko 20 miejsc !!!
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
Zapisy (Imię i Nazwisko,adres,Pesel) + zaliczka 100 zł
tel. 74
854 44u 15
ks. Grzegorza Fabińskiego
parafia
pw. św. 1764
Mikołaja
w Świebodzicach
Nr konta:
69 1500
1217
6006 1271 0000
Proboszcz: ks. Józef Siemasz
Wikariusze: ks. Grzegorz Fabiński, ks. Artur Merholc,
ks. Piotr Ochoński
www.swmikolajswiebodzice.pl
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Duszpasterze

Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 16.00-17.00, czwartek w godz. 16.00-17.00,
sobota w godz. 10.00-11.00 i 16.00-17.00
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 7.30, 9.00, 10.15 (z udziałem dzieci),
11.30 (z udziałem młodzieży), 13.00 (suma), 18.00
• dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu
małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 13.00
Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 6.45, 8.45, 18.00
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św.
• I piątek miesiąca w godz. 8.30-9.00 i 17.00-18.00
Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 13.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca w godz. 14.00-18.00
• I sobota miesiąca w godz. 7.30-9.00
• w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

