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Gromnica

W symbolice liturgicznej płonąca
świeca oznacza Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie
chodził w ciemności, lecz będzie miał
światło życia” (J 8,12). Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich
żywej wiary, z którą winni iść na spotkanie ze Światłem najdoskonalszym,
z Chrystusem. To światło swoimi rękami podaje nam Maryja i to światło towarzyszy wszystkim ważniejszym
wydarzeniom w życiu chrześcijanina
– od chrztu aż do śmierci. Gromnica
znajduje się w każdym chrześcijańskim
domu, jako ochrona na różne trudne
chwile w życiu człowieka.
Gromnica to świeca inna niż wszystkie. Jest ona związana z jednym z naj-

starszych świąt w chrześcijaństwie –
Ofiarowaniem Pańskim. W Polsce to
święto ma charakter maryjny i nazywane jest także świętem Matki Bożej
Gromnicznej. Nazwa ta pochodzi od
gromnic – świec przynoszonych do
świątyni, by kapłan je pobłogosławił.
Potem zabiera się je do domu i zapala
w razie grożących niebezpieczeństw.
Święto Ofiarowania Pańskiego obfituje w symbole. Płonąca świeca jest
symbolem Chrystusa – Światła Najdoskonalszego. Nikt inny nie przebije
ciemności grzechów, jedynie Światło,
jakim jest Jezus, a to Światło podaje
nam Maryja. Całe więc życie chrześcijanina powinno się spalać, na wzór
świecy, w służbie Bogu i bliźnim.
W czasie chrztu dziecko otrzymuje
zapaloną świecę, która towarzyszy mu
przez całe życie. Pali się ją w czasie
I Komunii św., modlitwy
(cd. na str. 2)

XIII Diecezjalny Przegląd Kolęd
i Pastorałek w Bolkowie

W sobotę, 14 stycznia 2017r. nasza
schola dziecięca „Dzieci św. Mikołaja”,
wzięła udział w XIII Diecezjalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który po raz trzynasty został zorganizowany przez parafię
św. Jadwigi w Bolkowie. Dziewczynki ze
scholii uczestniczyły już po raz drugi w tym
przeglądzie. W ubiegłym roku zajęły
III miejsce, w kategorii scholii dziecięcej.
Zanim jednak udaliśmy się do Bolkowa
na kolejny Przegląd Kolęd i Pastorałek, to
wszystkie dziewczynki ze scholii wraz ze
swoimi rodzicami przybyły do naszego
kościoła na godz. 9:00, aby uczestniczyć
(cd. na str. 4)
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Gromnica
(cd. ze str. 1)

dziękczynnej za otrzymane łaski, modlitwy nad chorym
i w chwili śmierci.
Powszechna jest wiara, że z tym światłem lżej człowiekowi umierać. Cała rodzina modli się, by światło to
było dla umierającego odbiciem światła doskonałego,
Chrystusa, który przyjmuje swego wiernego sługę.
Płomień świecy jest jakby przedłużeniem tchnienia
człowieka u bram wieczności, jest świadectwem jego
wiernej służby Bogu. Człowiek w tej trudnej dla siebie
chwili staje się spokojniejszy, znika gorycz przeżytych
lat, giną w morzu niepamięci doznane krzywdy i upokorzenia, niestraszny jest lęk przed sądem Bożym.
W serce wstępuje ufność, że u jego łoża stoi Pani
Gromniczna, by swego wiernego czciciela przeprowadzić przez bramę śmierci ze światłem gromnicy w ręku.
Z gromnicą wiąże się wiele legend i podań, przenikniętych miłością i ufnością do Bożej Opiekunki. Zapalony płomień gromnicy, doniesiony do domu po Mszy
św., ma zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. Dawniej

z zapaloną gromnicą obchodzono całe obejście, przyklękając na każdym progu i na każdym rogu, by złe
moce nie miały dostępu do domu. Gromnicą wypalano
znak krzyża na belce sufitowej, co miało chronić przed
letnimi burzami. W niektórych rejonach Polski gospodarze błogosławili gromnicą swój dobytek w stajni,
a kawałek gromnicy obciętej od spodu dawano psu,
by dobrze pilnował obejścia.
Światło gromnicy miało też chronić przed atakami
dzikich zwierząt, zwłaszcza wilków. Znany jest obraz
Piotra Stachiewicza przedstawiający wieś pokrytą
śniegiem i pogrążoną we śnie, do której zbliża się
stado wygłodniałych wilków. Pomiędzy domami, w jasnej szacie, kroczy Maryja i gromnicą odgania drapieżniki. Symbolika obrazu jest oczywista – to jasność
światła zwycięża mroki zła i grzechu. Dzisiaj także, jak
złe wilki, chcą nas opanować: niezgoda narodowa
i rodzinna, alkoholizm, narkomania, brutalność, kłamstwo i niesprawiedliwość. I to właśnie u Maryi współczesny człowiek może szukać wsparcia i pociechy. Zachowajmy szacunek dla gromnicznej świecy, jaki
mieli do niej nasi ojcowie i dziadowie.
Katechetka Grażyna Gorska

Kapela „Ondraszki”

Bezpośrednio, po
zakończonym Orszaku, w kościele parafialnym, odbył się
koncert zespołu góralskiego „Ondraszki” wywodzącego się
z terenu Beskidu Żywieckiego. Słowo
wstępne wygłosił ks.
Piotr Ochoński, po
którym kapela żwawo

i radośnie zachęciła nas do
śpiewu kolęd i pastorałek,
także po góralsku.
Pragniemy nadmienić, że
ten koncert odbył się dzięki
życzliwości dyrektor Domu
Kultury w Świebodzicach –
Pani Agnieszce Gielacie,
dzięki której to wspaniałe
wydarzenie miało miejsce w
naszym kościele.
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Spotkanie opłatkowe dla ministrantów
dekanatu świebodzickiego
8 stycznia 2017r. o godz. 15:00
cała nasza Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli: ceremoniarze, lektorzy
oraz ministranci udali się wraz ze
swoim opiekunem – ks. Arturem na
dekanalne spotkanie opłatkowe,
które w tym roku zostało zorganizowane przez parafię świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach, w plebani tejże parafii.
W tym opłatkowym spotkaniu
wzięli udział ministranci z naszego
dekanatu: z parafii św. Jadwigi
Śląskiej w Mokrzeszowie, z parafii

św. Brata Alberta Chmielowskiego
ze Świebodzic, oczywiście Gospodarze, czyli parafia Piotra i Pawła
oraz my – parafia św. Mikołaja
w Świebodzicach. Jak się okazało
przybyliśmy najliczniejszą grupą,
bo było nas osiemnastu.
Na początku tego spotkania powitał wszystkich dekanalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza
– ks. Mirosław Benedyk, podziękował on także wszystkim za przybycie. Następnie poprowadził on
modlitwę, po której nastąpiło dzielenie się opłatkiem ministrantów
naszego świebodzickiego dekanatu. Panowała radosna i miła atmosfera.
Nie zabrakło także tradycyjnych
potraw, choćby pierogi z kapustą

i grzybami, barszcz, sałatki różnorakie, ciasto,
napoje itd. Oto wszystko
zatroszczyli się wspólnymi siłami rodzice naszych ministrantów,
w których stronę kierujemy serdeczne „Bóg zapłać”, za to, że zawsze
można na nich liczyć, że
wychodzą sami z inicjatywą, za chęci, dobroć,
życzliwość i za poświęcony nam czas.
Po wspólnym posiłku
nastąpiło wspólne kolędowanie. Śpiewaliśmy
kolędy, a po nich nastąpił konkurs,
w którym uczestniczyli ministranci
po dwóch z każdej parafii. Konkurs
polegał na tym, że ministranci od-

powiadali na zadawane pytania
księży: ks. Mirosława oraz ks. Artura. Pytania dotyczyły spraw liturgicznych, czyli tego wszystkiego,
co ministranci powinni wiedzieć. Na
zwycięzców czekała nagroda. Więc
zapał chłopaków był niesamowity,
było o co walczyć! I tak wyszło, że
nasi chłopcy wygrali I miejsce, parafia św. Brata Alberta II miejsce,
a III miejsce – parafia św. Jadwigi
z Mokrzeszowa.
Możemy być naprawdę dumni
z naszych ministrantów, ponieważ
godnie wypełniają zawsze swoją
służbę przy ołtarzu, podczas różnych celebracji, jak także są chlubą
dla naszej parafii, jak także dekanatu i miasta. Jestem z nich naprawdę dumny, że mam taką ekipę!
ks. Artur Merholc
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XIII Diecezjalny Przegląd Kolęd
i Pastorałek w Bolkowie
(cd. ze str. 1)

we Mszy Świętej, która była sprawowana przeze mnie,
jako opiekuna „Dzieci św. Mikołaja”, w intencji całej
scholii a także za ich rodziców i rodzeństwo, wypraszając Boże błogosławieństwo i zdrowie w tym nowym
roku. Zawierzyliśmy ten wyjazd Panu Bogu i Matce
Najświętszej. Po zakończonej Eucharystii, dzięki
życzliwości i dobroci rodziców naszych dziewczynek
ze scholii udaliśmy się na kilka samochodów do Bolkowa, aby wziąć udział w Przeglądzie.

Po dotarciu na miejsce, zorientowaliśmy się, że
jesteśmy trzeci w kolejce do zaprezentowania naszych
zdolności muzycznych. Zasady były zmienione i różniły się od tych, z ubiegłego roku. W tym roku, ze
względu na większą ilość występujących zespołów
śpiewaczych, a było ich 25, postanowiono, aby zaśpiewać tylko i wyłącznie jedną kolędę lub pastorałkę;
gdzie w ubiegłym roku obowiązywała jedna dowolna
kolęda i jedna dowolna pastorałka.
Kiedy dowiedzieliśmy się, że tegoroczny przegląd
rozpocznie się praktycznie od naszego występu postanowiliśmy nie próżnować. Zaczęliśmy się rozśpiewywać i oswajać ze sceną, na której mieliśmy wystąpić, a także przyzwyczajaliśmy się do coraz większej
ilości osób przybywających do sali przesłuchań.

„Dzieci św. Mikołaja” wystąpiły trzecie w kolejce,
ubrane były w swoje piękne stroje, w których występują na coniedzielnej Mszy Świętej. Zaśpiewały jako
jedyne w obcym języku i nie łatwym bo łacińskim,
praktycznie najstarszą kolędę, bo z okresu średniowiecza: „Adeste Fideles”. Za skomponowanie muzyki
do tego średniowiecznego hymnu katolickiego przeznaczonego na Boże Narodzenie, uważa się angielskiego kompozytora Johna Francisa Wade. Wysiłkiem
było już samo to, że dziewczynki do tego konkursu
przygotowywały się przy mojej pomocy od września
ubiegłego roku ucząc się czytać po łacinie aż trzy
zwrotki, następnie łączenie tekstu z muzyką, co także
nie było łatwe. Znając ich ambicje i możliwości wiedziałem, że sobie poradzimy. W jednym z punktów
regulaminu była znajomość tekstu na pamięć. Przyznam szczerze, że to najbardziej mnie stresowało, czy
zapamiętają razem sześć zwrotek. Dlaczego sześć?
Ponieważ rozpoczęliśmy nasz śpiew od pierwszych
trzech zwrotek przetłumaczonych na język polski,
a zaskoczeniem dla jury oraz innych uczestników
Przeglądu miało być kolejne trzy, ale po łacinie. Myślę,
że zaskoczyliśmy wszystkich. Nikt z uczestników tego
Przeglądu nie zaśpiewał jednej kolędy w dwóch językach, a my tak.
Po nas występowało jeszcze sporo zespołów. Z niecierpliwością czekaliśmy na werdykt. Część scholii
powróciła do Świebodzic, oczekując w swoim domu,
część oczekiwała w Bolkowie, a ja oczekiwałem tego
werdyktu chodząc z wizytą duszpasterską (po kolędzie). I doczekaliśmy się. Przyszła wiadomość sms
od Państwa Chlebowskich: „3 miejsce”. Moja pierwsza
reakcja była zaskoczeniem: tylko trzecie? Ale później
przeanalizowałem sobie i uświadomiłem, że trzeba
cieszyć się z tego trzeciego, jak to powiedział jeden
z rodziców – P. Paweł, że trzeba cieszyć się z tego,
że utrzymaliśmy podium, że nie zeszliśmy poniżej.
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Jest w tym racja. Prawdą jest także, że w tym roku
było o wiele więcej zespołów śpiewaczych i to nie
tylko, jak mogło się zdawać z naszej diecezji świdnickiej. Były zespoły z siostrzanej diecezji legnickiej,
a także wrocławskiej. Więc śmiało można powiedzieć,
że organizatorzy powinni przekształcić nazwę. Zamiast Diecezjalny Przegląd Kolęd i Pastorałek na
Archidiecezjalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Bolkowie. A to już większe wyzwanie. Także możemy być
bardzo dumni z naszych dziewczynek, które tak elegancko zaprezentowały naszą parafię św. Mikołaja
w Świebodzicach oraz nasze miasto.
Na łamach tego numeru, naszej parafialnej gazetki
pragnę, jako opiekun Scholi dziecięcej „Dzieci św.
Mikołaja” podziękować naszym dziewczynkom za ich

chęci, za ich ambicje, że pragną śpiewać Panu Bogu
na coniedzielnej Eucharystii. Dziękuję także za to, że
przychodzą co wtorek do swojej salki na wikarówce,
aby śpiewać, aby ćwiczyć coraz to trudniejsze śpiewy.
Słowa wdzięczności kieruję także do szanownych
rodziców naszych dziewczynek: za niejednokrotną
okazaną pomoc, życzliwość, zrozumienie, chęć współpracy przy parafii, za zaangażowanie, za wspólne
wyjazdy i ten do Bolkowa, ale także wcześniejszy
podczas naszej wspólnej wycieczki z ministrantami,
na spływ pontonowy do Barda. Dziękując także proszę
o dalszą pomoc i zaangażowanie, dzięki któremu
wspólnie budujemy ten żywy Kościół, któremu na imię:
Parafia św. Mikołaja w Świebodzicach.
ks. Artur Merholc

Poświęcenie nowego
konfesjonału

Radośnie
śpiewajmy Bogu

W niedzielę 8 stycznia 2017 r. o godzinie 19.00
młodzieżowa schola naszej parafii przedstawiła nam
swój świąteczny repertuar. Zaśpiewali 21 kolęd, dobrze nam znanych. Dla naszej parafialnej wspólnoty
był to wyjątkowy czas. Albowiem mogliśmy przez
piękny śpiew, wychwalać tajemnicę Wcielenia Bożego
Syna. Warto dodać, że przy organach zasiadł Michał
Fleszar – świeżo upieczony (z dyplomem) organista
z Wałbrzycha.
W pierwszy dzień nowego roku, kiedy to Kościół
święty oddaje cześć Matce Bożej Rodzicielce, podczas Mszy św. o godz. 11.30, ksiądz Proboszcz Józef
Siemasz, dokonał poświęcenia nowego konfesjonału.
W słowie wstępnym zaznaczył, że jest to wyjątkowe
miejsce, w którym Chrystus przywraca pokój serca,
poprzez dar spowiedzi świętej. Przy okazji, warto
dodać, że jest to pierwszy z czterech konfesjonałów,
które będą zdobić wnętrze naszej świątyni. W nowo
poświęconym, obecnie swój dyżur pełni ksiądz wikariusz Grzegorz Fabiński.
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Na nas zawsze można liczyć

Uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Władysława
Broniewskiego w Świebodzicach
są nie tylko zaangażowani w życie
szkoły, do której uczęszczają ale
również w życie Kościoła. Przykładem są różne uroczystości w których aktywnie biorą udział wraz ze
swoimi rodzinami.
Podczas tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego dnia 15
grudnia 2016r., obsługiwały stoisko szkoły wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami. Wśród
pachnących choinek, słodkich
aromatycznych pierników i pięknych ozdób świątecznych wykonanych własnoręcznie przez dzieci, można było znaleźć coś dla
siebie. Mieniły się one blaskiem
i urzekały pięknem i oryginalnością,. Uczniowie wzięli również
udział w występie artystycznym.
Mali artyści poprzebierani za anioły i pasterzy śpiewali piękne kolędy i pastorałki, zaś starsi uczniowie, nie tylko wspólnie kolędowali, ale również ubogacili występ grą
na instrumentach.
Tradycją naszej szkoły są coroczne Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowywane przez
uczniów pod opieką pań katechetek. Nie inaczej było w tym roku,
22 grudnia 2016 r. w pięknie
udekorowanej auli szkolnej zebrali się: Pani Dyrektor Jolanta Styrna-Grossman, Pani Wicedyrektor
Agnieszka Ryszawy, nauczyciele,
uczniowie klas I-VI i ich rodzice.
Piękna scenografia wprowadziła
zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę
i miłe doznania słuchowe zadbali
zaś zdolni aktorzy i wokaliści.
Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa
szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska
przybyli tak honorowi goście jak
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Trzej Mędrcy i złożyli Dzieciątku
pokłon. Całość przedstawienia
pokazująca scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka, pasterzy, mędrców oraz aniołów przeplatana była kolędami i pastorałkami.
Ogromne zaangażowanie
młodych aktorów opłaciło się,
gdyż przedstawienie wywarło
duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci miały możliwość
uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności artystycznych i wokalnych. Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń Pani
Dyrektor i w świątecznych nastrojach rozeszli się do sal, w których odbyły się klasowe spotkania wigilijne.
Małą tradycją naszego miasta,
6 stycznia w Święto Objawienia
Pańskiego, czyli inaczej w Święto
Trzech Króli, stała się możliwość
wzięcia udziału w największych
ulicznych jasełkach zwanych
Orszakiem Trzech Króli. Mimo
dużego mrozu i padającego śniegu, także uczniowie naszej szkoły przeszli w Orszaku, by tak, jak
Mędrcy ze Wschodu wraz ze
swoimi bliskimi i znajomymi podążać do Nowonarodzonego
Jezusa i oddać Mu pokłon. Podczas drogi można było obejrzeć
scenki rodzajowe przygotowane
przez dzieci i młodzież ze świebodzickich szkół. Jedną z nich
odegrały dziewczęta z klasy Va
– Chlebowska Elżbieta, Kuzioła Klaudia, Parkitna Oliwia
i Siodlarz Karolina. O radosny
przebieg całej trasy zadbały również dzieci z klas I-III, które nie
zważając na niską temperaturę,
głośno wyśpiewywały kolędy.
Wszystkim uczniom wraz ze
swoimi rodzinami, którzy angażują się w życie religijne,
wyrażając w ten sposób swoją
wiarę, gorąco dziękujemy!!!
Katechetki Grażyna Gorska
i Agnieszka Pelc
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Pokój i dobro

Tym hasłem rozpoczęliśmy Orszak Trzech Króli 2017
w Świebodzicach. Po raz kolejny na Rynku naszego
miasta, zebrali się Jego mieszkańcy, by wzorem trzech
Mędrców, pójść do Bożej dzieciny, aby oddać hołd.
Należy przyznać, że pogoda w tym roku nas nie rozpieściła. Jednak mimo zbyt mocnej minusowej temperatury, zebrali się licznie mieszkańcy Świebodzic, by
z radością w sercu i na ustach wyśpiewać Gloria
in exelsis Deo. Tym razem odpowiedzialny był za przygotowanie ks. Piotr Ochoński, który wraz z grupą życzliwych ludzi, dokonał starań, by wszystko przebiegło
zgodnie z planem.
Na łamach naszej gazety pragniemy wyrazić szczególne słowa wdzięczności, następującym osobom:
Władzom naszego miasta na czele z Panem
burmistrzem i Jego zastępcą,
Pani Elwirze Podhalicz – za koordynacje i czuwaniem
nad całością,
Państwu Dariuszowi i Małgorzacie Błaszczyk – za
ciepły posiłek w parku miejskim,
Panu Romanowi Rubnikowiczowi – za umożliwienie
nam nagłośnienia na Rynku,
Zespołowi AKORD – za przepiękne kolędowanie
przed ratuszem,
Państwu Krzysztofowi i Joannie Hodel – za
przygotowanie żywej szopki w parku miejskim,
Panu Kacprowi Nogajczykowi prezesowi ZGK
w Świebodzicach – za koksowniki, które pomogły
nam się ogrzać w Parku Miejskim,
Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
W. Witosa w Mokrzeszowie – za przywiezienie
zwierząt do szopki, a także za gorącą herbatkę,
Zespołowi „Elektrogórale” – za kolędowanie w parku,
Zakładowi Śnieżka – za ofiarowanie cukierków,
Panu Henrykowi Podkówce – za użyczenie koni,
Pani Annie Maślach – dyrektorowi Społecznemu
Gimnazjum Akademickiego w Świebodzicach, za
koordynację wraz z Panią Elwirą Podhalicz oraz za
przygotowanie przedstawienia u sióstr Notre Dame,

Naszym Paniom katechetkom za przygotowanie
scen, podczas trasy orszakowej: Katarzynie Wrona,
Agnieszce Pelc, Grażynie Gorskiej,
Jarosławowi Karolczak – za przygotowanie stołów
i czuwanie nad porządkiem,
Policji oraz Straży Miejskiej za pilnowanie porządku
czasie imprezy,
Dzieciom i młodzieży odgrywającym role
i śpiewającym w Rynku,
Księżom: Grzegorzowi Fabińskiemu, Wiktorowi
Bednarczyk, Mirosławowi Benedyk
– reprezentantom poszczególnych
parafii w Świebodzicach,
Uczniom Społecznego Gimnazjum
Stowarzyszeniowemu
w Świebodzicach za rozdawanie
śpiewników i koron,
Uczniom Liceum Ogólnokształcącego
w Świebodzicach – za wcielenie się
w postaci Trzech Króli.
Słowa wdzięczności kieruję pod
adresem osób robiących zdjęcia:
Kajetanowi Kopciuch i Mirosławowi
Ćwieląg.
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Miłość małżeńska

W ostatnich artykułach została
poruszona kwestia miłości ludzkiej,
pełnej, miłości wiernej, nierozerwalnej. Kolejną cechą miłości małżeńskiej jest jej ukierunkowanie na
przekazywanie życia. Innymi słowy
miłość małżeńska musi być płodna.
Nasz rodak św. Jan Paweł II powiedział: „Jest to wreszcie miłość
płodna, która nie wyczerpuje się we
wspólnocie małżonków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu
i wzbudzeniu nowego życia” (Humanae Vitae 9).
Małżeństwo i miłość małżeńska
z natury skierowana jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. W liście do rodzin z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny, św. Jan
Paweł II nawiązuje do tego aspektu małżeńskiej miłości w następujących słowach; „Decyzja odnośnie
do ilości potomstwa jest niewątpliwie sprawą samych małżonków,
którzy pogląd ten winni ustalić
ostatecznie wobec Boga”.
Św. Jan Paweł II w swoim pontyfikacie bardzo dużo uwagi poświęcał małżeństwu.
Dokonał beatyfikacji 21.10.2001
r. małżeństwa Mari i Alojzego Quattrocchich za to, że byli szczęśliwym udanym małżeństwem i wspaniałymi rodzicami dla swoich dzieci.
Maria i Alojzy prowadzili powiedzielibyśmy zwyczajne życie. Jako
małżeństwo udzielali się zarówno

towarzysko jak i charytatywnie.
Niezależnie od tej bardzo konwencjonalnej manifestacji udanego
życia rodzinnego byli w sobie zwyczajnie zakochani. Maria wyznała
że przez 46 lat małżeństwa codziennie cieszyła się, gdy słyszała
męża wracającego z pracy. Każdy
dzień ich rozłąki owocował pisanymi do siebie listami. Bycie razem
było powolnym wzajemnym kształtowaniem siebie i dorastaniem do
wysokiego poziomu. To dzięki swej
żonie Alojzy przemienił się w prawdziwego chrześcijanina. Prowadzenie życia towarzyskiego i rodzinnego nie wykluczało u nich bardzo
bliskiego kontaktu z Bogiem. Głęboka wiara nie przeszkadzała Alojzemu w zrobieniu kariery prawniczej i osiągnięciu wysokich stanowisk państwowych, a Marii pozwoliła na zaangażowanie się w działalność nowo powstających wspólnot kościelnych i wciąganie w nie
męża. Mieli czwórkę dzieci. Uważali je za cenny dar, którego trzeba
strzec i za który należy Bogu dziękować.
Najcenniejsze dla dzieci było
wspólne spędzanie czasu z rodzicami: spacery, wypady za miasto,
wycieczki rowerowe. Jednym słowem czas był tak organizowany
aby nikt się nie nudzi i jeszcze
i czegoś nauczył. Największą siłą
tej rodziny, było trzymanie się ra-
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zem na dobre i na złe. Każde mogło
liczyć na wsparcie reszty rodziny
w najtrudniejszych chwilach. Gdy
Maria była po raz czwarty w ciąży
i lekarze, stwierdziwszy zagrożenie
jej życia, zaproponowali aborcję,
małżonkowie jednomyślnie podjęli
ryzyko i zostali nagrodzeni narodzinami zdrowej córki. Z tego okresu
starszym dzieciom w pamięci pozostał wizerunek ojca jeszcze bardziej niż za zwyczaj troszczącego
się o matkę i nieustannie modlącego się o pomyślne rozwiązanie tej
trudnej sytuacji.
W „Przewodniku Katolickim”
w numerze 5 z 2012 roku była podana piękna modlitwa do tych
małżonków. Zapraszam do jej odmawiania. Oto ona:
Błogosławieni małżonkowie Mario Alojzy, którzy daliście nam piękny wzór małżeńskiego i rodzinnego
życia, módlcie się za nami, abyśmy
tak jak wy potrafili zachować właściwą równowagę pomiędzy pracą
zawodową, służbą bliźniemu i życiem rodzinnym. Pomóżcie nam
przytłoczonym tyloma obowiązkami, zapracowanym i zabieganym,
znaleźć czas na to, co w życiu jest
naprawdę ważne, i zawsze umiejętnie rozeznawać, czemu powinniśmy poświęcać swój czas i uwagę. Módlcie się, aby nasz rodzinny
dom zawsze rozbłyskał Bożym
światłem, aby każdy, kto do niego
wchodzi, doświadczał miłości i rodzinnego ciepła. Amen.
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Święty Błażej, biskup i męczennik

Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św. Bazylego
Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy, św.
Piotra z Sebasty, św. Cezarego i
wielu innych. Był to niegdyś jeden
z najbujniejszych ośrodków życia
chrześcijańskiego. Błażej studiował
filozofię, został jednak lekarzem.
Po pewnym czasie porzucił swój
zawód i podjął życie na pustyni.
Stamtąd wezwano go na stolicę
biskupią w położonej nieopodal
Sebaście (wcześniej w Armenii,
dziś Sivas w Turcji). Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza
uciekł do jednej z pieczar górskich,
skąd nadal rządził swoją diecezją.
Ktoś jednak doniósł o miejscu jego
pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie
uleczyć syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia
tego wydarzenia Kościół do dziś w

dniu św. Błażeja błogosławi gardła.
W niektórych stronach Polski na
dzień św. Błażeja robiono małe
świece, zwane „błażejkami”, które
niesiono do poświęcenia i dotykano
nimi gardła. W innych stronach
poświęcano jabłka i dawano je do
spożycia cierpiącym na ból gardła.
Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa namowy
i groźby, zastosowano wobec niego
najokrutniejsze tortury, by zmusić
go do odstępstwa od wiary, a za
jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem
prawdopodobnie w 316 roku. Jest
patronem m.in. kamieniarzy i gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz
wszystkich innych osób, które muszą dbać o swoje gardło i struny
głosowe; jest także patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego
kult był znany na całym Wschodzie
i Zachodzie. Przyzywany podczas
chorób gardła, opiekun zwierząt,
jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Litania do św. Błażeja

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Błażeju, szlachetny w swoim człowieczeństwie,
módl się za nami,
Święty Błażeju, wzorze życia chrześcijańskiego,
Święty Błażeju, przykładzie gorliwości biskupiej,
Święty Błażeju, pocieszycielu smutnych i strapionych,
Święty Błażeju, gorliwy o chwałę Bożą,
Święty Błażeju, zabiegający o wzorowe życie chrześcijan,
Święty Błażeju, nieugięty w świętej wierze,
Święty Błażeju, mężnie znoszący złość oprawców,
Święty Błażeju, przyozdobiony palmą męczeństwa,
Święty Błażeju, patronie lekarzy i służby zdrowia,

W ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który
błogosławi. Atrybutami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem
w dziobie, dwie skrzyżowane świece, zgrzebło – narzędzie tortur.

Święty Błażeju, obdarzony łaską leczenia chorób
gardła,
Święty Błażeju, opiekunie chorych i cierpiących,
Święty Błażeju, wspomożycielu w każdej potrzebie.
Przez męczeństwo świętego Błażeja obdarz nas,
Panie, prawdziwą wolnością ducha, wysłuchaj nas,
Panie.
Przez męczeństwo świętego Błażeja daj nam, Panie,
abyśmy zawsze zachowali nienaruszoną wiarę, wysłuchaj nas, Panie.
Przez męczeństwo świętego Błażeja spraw, Panie,
abyśmy mężnie znosili utrapienia życia, wysłuchaj
nas, Panie.
Przez męczeństwo świętego Błażeja daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki szatana, ciała i świata. wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach, otocz nas
swoja opieką i wybaw od chorób i zasadzek nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA – podsumowanie
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017

ks. Józef Siemasz
Data
2.01.2017 r.
3.01.2017 r.
4.01.2017 r.
5.01.2017 r.
7.01.2017 r.
9.01.2017 r.
10.01.2017 r.
11.01.2017 r.
12.01.2017 r.
13.01.2017 r.
14.01.2017 r.
16.01.2017 r.
17.01.2017 r.
18.01.2017 r.
19.01.2017 r.
20.01.2017 r.
21.01.2017 r.
23.01.2017 r.
24.01.2017 r.
25.01.2017 r.

Przyjęło
8
25
32
36
9
5
32
28
28
31
18
11
38
23
20
24
16
11
35
23

Nie przyjęło
7
13
8
26
6
10
13
16
19
35
10
4
23
6
16
20
21
19
33
32

SUMA

453

337

Przyjęło 57,34%

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017

ks. Artur Merholc

12.01.2017 r.
13.01.2017 r.
14.01.2017 r.
16.01.2017 r.
17.01.2017 r.
18.01.2017 r.
19.01.2017 r.
20.01.2017 r.
21.01.2017 r.
23.01.2017 r.
24.01.2017 r.
25.01.2017 r.

ks. Artur Merholc

Data
2.01.2017 r.
3.01.2017 r.
3.01.2017 r.
4.01.2017 r.
5.01.2017 r.
7.01.2017 r.
9.01.2017 r.
10.01.2017 r.
11.01.2017 r.
12.01.2017 r.
16.01.2017 r.
17.01.2017 r.
18.01.2017 r.
19.01.2017 r.
20.01.2017 r.

21.01.2017 r.
23.01.2017 r.
24.01.2017 r.
25.01.2017 r.

Przyjęło
12
10
24
7
24
32
12
23

Nie przyjęło
9
8
22
13
19
14
6
10

8
39
21
21

9
34
30
11

13
31
13
24
34
26
14
18

43
36
13
10
33
15
2
8

SUMA

406

345

ks. Piotr Ochoński

Ulica
Kościuszki numery parzyste 2-47
Spokojna 1C
os. Sudeckie 3B i 3C
os. Sudeckie 4A
os. Sudeckie 6f,g,h
os. Sudeckie 6J,k,7a
os. Sudeckie 7f, 8a, 8b
ul. Zwycięstwa 14-28 (parzyste)
ul. Stawowa 1 i 3
ul. Kolejowa 15, 17, 21, 23
ul. Kolejowa 27 a,b,c,d,e,f
Al. Lipowe 7,9,11,13,17,19
Park Miejski 1,2,2a,4,5,5a,9
ul. Wolności 1,1a,3,7,11,15
ul. Wojska Polskiego
ul. Świdnicka 32-56
ul. Browarowa
ul. Mickiewicza
pl. Jana Pawła II
ul. Wałbrzyska 25-37 i 36-46
ul. Wałbrzyska 2-34
ul. Kopernika 2-16
ul. Rekreacyjna, Patronacka 10,12

Przyjęło
22
7
18
8
37
41
32
45
4
32
4
35
16
13
12
30
4
14
15
34
33
10
7

Nie przyjęło
3
8
22
7
23
14
13
29
12
7
2
19
19
17
2
36
3
11
40
34
46
24
11

SUMA

473

402

Przyjęło 54,06% rodzin

Ulica
ul. Kościuszki 1-31 nieparzyste
os. Sudeckie 3A
os. Sudeckie 4 EF i 5A
os. Sudeckie 6B
os. Sudeckie 7CDE
os. Sudeckie 9 ABC
ul. Zwycięstwa 11 I 13
ul. Stawowa 4 i 6 oraz
Kolejowa 4-8 (parzyste)
Plac Dworcowy
ul. Kolejowa 18-36
AL. Lipowe 2-8 i ul. Krótka
ul. Żwirki i Wigury oraz
ul. Parkowa
Rynek
ul. Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Świdnicka 2-14
ul. Chmielna
ul. Strzelecka 8-20
ul. Piłsudskiego 2-5
ul. Patronacka 1 i 2
ul. Patronacka 3-5

Przyjęło 54,06% rodzin
Przyjęło 54,06%

ks. Piotr Ochoński

Ulica
ul. Spokojna 1AB
os. Sudeckie 2ABC
os. Sudeckie 4 BCD
os. Sudeckie 6C
os. Sudeckie 7B
os. Sudeckie 8F
os. Sudeckie 9DEF
ul. Zwycięstwa 1-9
ul. Kolejowa 8-16
ul. Kolejowa 1-13
AL. Lipowe 1-3
AL. Lipowe 21-25
ul. Wolności 8-49
ul. Metalowców
ul. Strzegomska 2-18
ul. Świdnicka 16-27
ul. Słowackiego i Puszkina
ul. Piłsudskiego 5A-10
ul. Piłsudskiego 15-24
ul. M. Kopernika 3-23

Przyjęło 57,34% rodzin

Data
2.01.2017 r.
3.01.2017 r.
4.01.2017 r.
5.01.2017 r.
7.01.2017 r.
9.01.2017 r.
10.01.2017 r.
11.01.2017 r.

ks. Józef Siemasz

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017

Przyjęło 54,06%

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017

ks. Grzegorz Fabiański
ks. Grzegorz Fabiański
Data
2.01.2017 r.
3.01.2017 r.
4.01.2017 r.
5.01.2017 r.
7.01.2017 r.
9.01.2017 r.
10.01.2017 r.
11.01.2017 r.
12.01.2017 r.
13/14.01.2017r.
16.01.2017 r.
17.01.2017 r.
18.01.2017 r.
19.01.2017 r.
20.01.2017 r.
21.01.2017 r.
23.01.2017 r.
24.01.2017 r.
25.01.2017 r.

Ulica
ul. Pułaskiego
os. Sudeckie 3 DEF
os. Sudeckie 5 BCD
os. Sudeckie 5 EF i 6A
os. Sudeckie 8 CDE
ul. Zwycięstwa 2-12 (p)
ul. Zwycięstwa 15-21
ul. Stawowa 2 ABC i 5
ul. Towarowa
ul. O. Pio
ul. Wolności 1-19
ul. Żeromskiego / Sportowa
ul. Świdnicka 1-19 (np.)
ul. Modrzejewska
ul. Strzelecka 2-6
ul. Wałbrzyska 1-23 A (np.)
ul. Piłsudskiego 31-41
ul. Polna
ul. Patronacka 6 i 8

Przyjęło
27
31
30
31
23
34
25
35
31
37
31
23
33
14
12
30
37
25
9

Nie przyjęło
7
29
15
19
22
17
11
13
25
21
24
18
37
0
13
34
32
15
7

SUMA

518

359

Przyjęło 59,06% rodzin
Przyjęło 59,06%
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Kilka słów o Apostazji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w myśl orzeczeń NSA nakazuje parafiom odnotowanie
w księdze chrztu apostazji, czyli tego, że dana osoba
wystąpiła z Kościoła. Nawet wówczas, jeśli ta osoba
nie dopełniła przewidzianych przepisami kościelnymi
procedur. To ingerencja w wewnętrzne sprawy Kościoła i naruszenie konkordatu. Bardzo ścisłe kościelne
regulacje dotyczące apostazji nie są przecież bez
znaczenia, bo dotyczą bardzo poważnej sprawy. Dlaczego?
Zjawisko apostazji nie jest dla Kościoła czymś nowym ani zaskakującym. Ewangelie dowodzą, że byli
tacy uczniowie, którzy porzucili Pana Jezusa. Nie
chcieli Go słuchać ani z Nim chodzić. Nie znamy ich
dalszych losów. Miejmy nadzieję, że były inne niż los
Judasza – zdrajcy. I tak jest w całej historii Kościoła.
Ciągle znajdują się tacy, którzy tracą wiarę, którym
jest nie po drodze z Jezusem i Jego Kościołem. Kościół spogląda na nich z miłością, a jednocześnie
z bólem przyjmuje ich wybór. Zawsze chce ich traktować poważnie. Niekiedy bardziej poważnie niż oni
traktują siebie samych oraz własne decyzje. Dlatego
ustanowił poważną procedurę dokonywania aktu
apostazji. Chodzi o to, aby czyn pociągający za sobą
tak znaczne konsekwencje był dokonany przez człowieka w pełnej świadomości. Żeby nie był skutkiem
chwilowego impulsu, emocji, umysłowego zaćmienia,
odreagowaniem doznanej krzywdy, kiepskim żartem
zafundowanym najbliższym czy też banalnym sposobem na zarobienie paru groszy. Dlatego Kościół pyta
jak Pan Jezus Piotra: „Czy i wy naprawdę chcecie
odejść?”. Fałszywe jest oskarżanie Kościoła o to, że
narusza czyjąś wolność sumienia. Odwrotnie – Kościół
tę wolność chce maksymalnie chronić. Stwarza szansę, aby podjęta przez apostatę decyzja była całkowicie wolna od zewnętrznych uwarunkowań.
Z drugiej strony Kościół wyciąga konsekwencje
wobec apostaty. Podstawowa i najbardziej brzemienna w skutkach jest kara ekskomuniki przewidziana

Michałowa poleca

w kodeksie prawa kanonicznego. Powoduje ona, że
nie można przystępować do sakramentów świętych,
pełnić jakichkolwiek funkcji w Kościele, nie można być
ojcem lub matką chrzestną, świadkiem bierzmowania
itp., a w ostateczności traci się także prawo do katolickiego pogrzebu. W obowiązującej procedurze,
która wymaga osobistego spotkania z duszpasterzem,
idzie także o to, aby apostatę powiadomić o tych
skutkach.
Apostazja zatem to poważna sprawa. Kościół tak
ją traktuje, bo troszczy się o zbawienie człowieka.
Wiara w nieodwołalne skutki sakramentu chrztu świętego sprawia, że Kościół nigdy nie zatrzaskuje drzwi
i z cierpliwością czeka na powrót marnotrawnych
synów. Ale też nigdy nie pozwoli na to, aby z przynależności do niego uczynić rodzaj teatru albo nawet
cyrku, w którym zawodowi klauni usiłują wciągnąć
publiczność do zabawy. A posmak tego mają medialne akty apostazji i wszelkie publiczne nawoływania
do niej ludzi ziejących nienawiścią do Boga i Kościoła.

Zapraszamy na wyjazd
do

MEDJUGORIE
30.07 - 07.08.2017
500 zł + 140 euro
• autokar
• hotel *** blisko miejsca modlitwy
• śniadanie + obiad
• pełne ubezpieczenie
!!! Tylko 20 miejsc !!!
Zapisy (Imię i Nazwisko,adres,Pesel) + zaliczka 100 zł
u ks. Grzegorza Fabińskiego
parafia pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Żeberka w winie

Składniki:
• 12 kg żeberek,
10 dkg pieczarek,
12 szklanki wytrawnego wina,
2 łyżki koncentratu pomidorowego,
1-2 łyżki rodzynek,
sól, pieprz, majeranek, vegeta bezglutaminowa
(szare opakowanie)

Przygotowanie:
Mięso opłukać, osuszyć i pokroić na porcje. Natrzeć solą, oprószyć pieprzem, majerankiem i vegetą. Włożyć do lodówki na ok.
30 min. w zamkniętym naczyniu. Po tym czasie zarumienić żeberka na dużym ogniu, podlać wodą i dusić ok. 15 min. Pieczarki oczyścić, pokroić w plasterki i dodać do duszącego się mięsa.
Dodać przecier pomidorowy, rodzynki, wlać wino i dusić do
miękkości. Na koniec doprawić jeszcze całość do smaku.
Smacznego
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Renowacja witraży w zabytkowym kościele
pw. św. Mikołaja w Świebodziacach

Kościół został zbudowany w
stylu romańskim za panowania
Henryka Brodatego. Konsekrowany w roku 1228 przez biskupa
wrocławskiego – Wawrzyńca. W
roku 1450 poddano go gruntownej
przebudowie dopasowując go do
gotyckiej stylizacji. Z dawnego kościoła pozostały jedynie ściany

boczne obecnego prezbiterium. W
wyniku pożaru, który miał miejsce
w 1774 roku spłonął niemal cały
kościół (zachowało się jedynie prezbiterium, które przetrwało do dziś).
Pierwotnie kościół był 3-nawowy
jednak po odbudowie nadano mu
formę jednonawową z płaskim stropem. Ponadto od strony północnej
do świątyni przylega niewielka kaplica na planie pięciokąta z czego
ramiona stykające się z kościołem
są znacznie krótsze od pozostałych. Od zachodniej strony usytuowana jest wieża.
Ambona oraz ołtarz główny pochodzą z 1850 r. W ołtarzu głównym znajdują się dwie rzeźby nieznanego autorstwa z końca XVI w.
przedstawiające św. Mikołaja i św.
Jadwigę Śląską. Boczne ołtarze w
stylu barokowym pierwotnie znajdowały się w kościele w Strzegomiu. Główny żyrandol pochodzący
z Austrii datowany jest na 1700 r.
Organy zbudowano w 1898 r.
Witraże znajdujące się w prezbiterium oraz nawie głównej przedstawiają Chrystusa Króla oraz 7
sakramentów świętych (dodatkowo
w części zachodniej znajdują dwa
witraże flankujące wejście główne,
jednak nie ma na nich żadnych

przedstawień). W kaplicy są trzy
mniejsze witraże ilustrujące wybrane sceny biblijne. Wszystkie zostały wykonane przez Richarda Süssmutha w latach 1941-1943. Richard Süssmuth (1900-1974) studiował w Akademie für Kunsthandwerk w Dreźnie a następnie
otworzył swoją pracownię w Pieńsku (niem. Penzig) na Dolnym
Śląsku. Od początku swojej artystycznej kariery zdobywał liczne
nagrody i wyróżnienia w konkursach o randze międzynarodowej.
Wypracował własny styl w witrażownictwie oraz wzornictwie przemysłowym (współpracował z Hutą
Szkła w Immenhausen).
Witraże są sygnowane (witraż z
Chrystusem Królem oraz jeden z
witraży w kaplicy bocznej). Oględziny wskazują, że były w przeszłości poddane renowacji jednak ich
dzisiejszy stan nie jest najlepszy i
zalecane jest przeprowadzenie
ponownego odrestaurowania.
W prezbiterium znajdują się trzy
okna – jedno w środkowej części
(za ołtarzem głównym, wymiary
380 x 168 cm, witraż po str. płn.:
140 x 310 cm, str. płd.: 178 x 460
cm) z wizerunkiem Chrystusa Króla siedzącego na tęczy, błogosła-

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

29.01.2017 r. Czwarta Niedziela zwykła
Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy w duchu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy
otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni
cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają
i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
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wiącego lewą ręką w prawej trzymającego otwartą księgę z symbolami Ā Ω otoczonego gwiazdami.
Nogami depcze węża oplatającego
kulę ziemską.
Pozostałe siedem okien w świątyni w sposób symboliczny przedstawiają siedem sakramentów św.
(Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo).
Trzy witraże znajdują się na ścianie
południowej a dwa północnej (wymiary wszystkich są takie same:
122 x 356 cm). Symbole umieszczone są w górnej części każdego
okna i zajmują ok. 1/3 jego wysokości. Tło stanowią jasne, różnokolorowe (beże, brązy, fiolety i gdzie-

niegdzie zieleń) prostokąty. W
części zachodniej, usytuowane są
dwa okna flankujące wejście główne jednak nie mają one żadnych
symboli (wymiary: 127 x 360 cm).
Wszystkie dziesięć okien (z prezbiterium oraz nawy głównej) mimo,
iż różnią się wymiarami to mają ten
sam kształt i są zamknięte łukowo.
Pomiędzy witrażami na ścianie
północnej jest przejście do niewielkiej kaplicy, w której są trzy witraże
(o ostrołukowym zamknięciu i wymiarach: 2x 104x295 i okno środkowe: 102x288 cm). Każde z nich
jest 3-kwaterowe. W oknie po lewej
stronie od wejścia w dwóch dolnych
kwaterach umieszczono sceny biblijne. W dolnej kwaterze umiesz-

czono wypędzenie z raju, wizerunki
Adama, Ewy (zakrywających się),
a także Anioła Michała Archanioła
oraz węża wijącego się po drzewie.
Wyżej artysta przedstawił scenę
zdjęcia z krzyża. W ostatniej kwate
rze znajduje się monogram Chrystu
sa z lwem po prawej stronie, smokiem po lewej oraz wężem u dołu.
Środkowy witraż przedstawia
ornament z pnących się symetrycznie winogron oraz monogramem
Chrystusa w górnej części.
Na kolejnym oknie znów mamy
sceny biblijne. W dolnej kwaterze
(ta jest sygnowana) najprawdopodobniej mamy wizerunek Jezusa z
uczniami (postać w środku z kijem
pielgrzymim z siedmioma mężczy-

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

5.02.2017 r. Piąta Niedziela zwykła
Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście
światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».
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znami za nim). Wyżej znajduje się
przedstawienie Chrystusa zmartwychwstałego. W ostatniej kwaterze umieszczono monogram oraz
dwie ryby.
Sceny na witrażach w kaplicy (w
przeciwieństwie do tych z prezbiterium oraz nawy głównej) zajmują
całe kwatery, kolory są żywe, tło
składa się z niewielkich kwadratów
w różnych odcieniach niebieskiego,
całość obleczona czerwonym
szlaczkiem.

Stan zachowania

Witraże w przeszłości były poddane renowacji jednak widać popełnione w niej błędy. Również
upływ czasu i wpływ czynników
zewnętrznych przyczynił się negatywnie do obecnego stanu zachowania. Na wielu szybach widać
pęknięcia oraz prowizoryczną
próbę oddania oryginalnego patynowania. Tło witraży w pierwotniej
wersji było utrzymane raczej w
beżach i jasnych brązach jednak
po renowacji dodano fiolety i zielenie. Pomimo wietrzenia świątyni na
witrażach od wewnątrz zbiera się
woda wpływając negatywnie na
mikroklimat w świątyni oraz na ich
stan zachowania.

Prace konserwacyjne

Po demontażu kwater witrażowych, będą przerysowanie i rozebrane ze starego ołowiu. Następne
zostaną namoczone i umyte.

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

12 lutego 2017 r. Szósta Niedziela zwykła
Ewangelia (Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto
się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz
Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak,
tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».
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W przypadku stwierdzenia ubytków
warstwy malarskiej zostanie ona
poprawiona farbą witrażową i wypalona w piecu w temp. 640°C.
Przed złożeniem wszystkie kwatery zostaną poddane weryfikacji
szkła w celu odrzucenia uszkodzonych oraz tych, które w wyniku
wcześniejszej renowacji nie psują
do oryginalnych. Będą one zastąpione właściwym szkłem witrażowym, antycznym, które zostanie
pokryte patyną, tak jak oryginalne
i wypalone. Później kwatery zostaną złożone w nowy ołów, zlutowane
(złącza lutowe cyną 60%) i zakitowane. Następnie witraż, zgodnie z
sugestią inwestora, będzie sklejony
z dwiema szybami zewnętrznymi
(o grubości 4 mm każda). Pomiędzy witrażem a każdą w szyb zostanie zachowany dystans (2x ok.
6 mm) za pomocą tzw. listwy dystansowej pochłaniającej wilgoć.
Rama zostanie wyczyszczona i

pomalowania czarną farbą antykorozyjną, podobnie wiatrownice i
sztaby. Ponieważ jest ona zbyt
wąska, aby zmieścić taki pakiet
zostaną wymienione śruby na dłuższe (ok. 2 cm). Schemat konstrukcji ramy i montażu w załączeniu.
Całość będzie uszczelniona czarnym butylem szklarskim. Do montażu użyję silikonu szklarskiego,
bezbarwnego. Boki okna witrażowego zostaną obrobione zaprawą
tynkarską.

Zalecenia po konserwacji

W razie konieczności witraże
można umyć ogólnie dostępnymi
środkami czyszczącymi. Nie należy
jednak używać przy tym ostrych
rzeczy jak np. druciany zmywak
(tzw. „druciak”), wełna stalowa,
papier ścierny czy tym podobne
przedmioty mogące widocznie zarysować szkło lub nawet zetrzeć
malaturę. W przypadku uszkodzeń

mechanicznych takich jak pęknięcie szkieł, widoczne zbieranie się
wody w witrażach posiadających
szybę osłonową i inne, konieczne
jest skontaktowanie się z wykonawcą lub inną profesjonalną firmą
witrażową. Nie dopuszczalne jest
naprawianie uszkodzeń w zabytkowych oknach na własną rękę bowiem może to prowadzić do ich
pogłębienia.
Zachęcamy do wsparcia renowacji witraży. Wpłaty można
kierować na konto: 69 1500 1764
1217 6006 1271 0000. Jeśli ktoś
chciałby ufundować renowację
całego okna, to prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

19 lutego 2017 r. Siódma Niedziela zwykła
Ewangelia (Mt 5, 38-48) Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu
złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się
z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa
tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście,
że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja
wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście
się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad
złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie
tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
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VITRO

Firma Usługowa VITRO Zbigniew Brzeziński
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

tel: 601 053 139
e-mail: vitro@op.pl

www.witrazesakralne.pl
www.renowacjawitrazy.com

witraże od 1990

Legnica 16.01.2017

Kosztorys wykonania renowacji zabytkowych witraży w kościele
parafialnym p,w. Św. Mikołaja w Świebodzicach
Poniższy opis jest wykonany na podstawie załączonego rysunku
rozmieszczenia okien i według naniesionej tam numeracji.
Stawka bazowa renowacji: 1800 zł netto za 1 m2. Cena ta jest ceną
umowną wynikającą z rodzaju wykonywanych prac, które są unikatowe i
wymagają każdorazowo oceny stanu technicznego.

1. 380cm x 168cm = 6,38m2 x 1800zł = 11490zł
2. 178cm x 460cm = 8,18m2 x 1800zł = 14700zł
3,4,5,8,9. 122cm x 356cm = 4,34m2 x 1800zł = 7800zł/szt.
6,7. 127cm x 360cm = 4,57m2 x 1800zł = 8200zł/szt.
10.

140cm x 310cm = 4,34m2 x 1800zł = 7800zł

Razem: 89390 zł + 23% VAT = 109949,70 zł
Kosztorys obejmuje wszystkie elementy robót tj. wykonanie
programu prac, renowacji, dokumentacji powykonawczej, transportu,
rusztowań, zabezpieczenia otworów okiennych na czas prac, itp. i jest
wykonany na podstawie tego programu , oraz wydanego przez DWKZ,
delegatura w Wałbrzychu pozwolenia na renowację.
Płatność w uzgodnionych etapach, po wykonaniu prac, odbiorze i
wystawieniu faktury w ciągu 14 dni.
Z wyrazami szacunku
f i rm a u s łu g o w a

I
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ROZMIESZCZENIE OKIEN W KOŚCIELE
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Intencje mszalne na luty 2017 r.
kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
Środa 1.02.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Kazimierz + Józefa (k) + Stanisław
Miazga
Czwartek 2.02.2017 r. Ofiarowanie Pańskie
godz. 700 + mąż Czesław Mędelewski + z rodziny
Mędelewskich
godz. 900 + Marian Pieczeniak
godz. 1800 I) W intencji powołań kapłańskich
i zakonnych
II) + Marianna + Włodzimierz + Tadeusz + Alfred
+ z rodziny Swatko
Piątek 3.02.2017 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 Oskarka z okazji
imienin (od mamy)
Sobota 4.02.2017 r.
godz. 700 + Małgorzata Powierska
godz. 900 Int. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu
Maryi
godz. 1800 + Jerzy Żółtaszek (od rodziny Żółtaszków
i Kowalskich z Wielunia)
V Niedziela zwykła 5.02.2017 r.
godz. 730 + Czesław Różycki (5 rocz. śm.)
godz. 900 + Marianna + Jan Wietrzyńscy + z rodziny
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Marka z okazji
urodzin
godz. 1130 + Czesław Kobierski (11 rocz. śm.)
godz. 1300 chrzty
godz. 1800 I) + Waldemar Pawlak (1 rocz. śm.)
II) O łaskę wiary i Boże Miłosierdzie dla Agaty
z okazji imienin
Poniedziałek 6.02.2017 r. św. męcz. Pawła Miki
i Towarzyszy
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Eugenia Kusznir (16 rocz. śm.) + Jan
+ Lidia + Daria
Wtorek 7.02.2017 r.
godz. 700 + Józef Bukrej (od uczestników pogrzebu)

godz. 900
godz. 1800 + Eugenia Kusznir (16 rocz. śm.) + Jan
+ Lidia
Środa 8.02.2017 r.
godz. 700 + Jerzy Pukajczyk (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 9.02.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Piątek 10.02.2017 r. św. Scholastyki
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Krystyna Uszpulewicz + Ryszard
Uszpulewicz
Sobota 11.02.2017 r.
godz. 700
godz. 900 + Edward Surmaj (1 rocz. śm.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Miłosza z ok. 30 rocz.
urodzin i dla Dariusza z ok. 50 rocznicy urodzin
VI Niedziela zwykła 12.02.2017 r.
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Janiny
z ok. 86 rocz. urodzin
godz. 900 + Klaus Koryciarz – o pokój Jego duszy
(1 rocz. śm.)
godz. 1015 + Zbigniew + Krzysztof Ofowicz (3 rocz. śm.)
godz. 1130 + Adam Dudzik (6 rocz. śm.)
godz. 1300 + Jan Wilczek (2 rocz. śm.)
godz. 1800 + Józef Pendel (5 rocz. śm.) + Maria
+ Marzenia + Zdzisław
Poniedziałek 13.02.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Klaus Koryciarz (1 rocz. śm.)
+ Franciszek Kik (1 rocz. śm.)
Wtorek 14.02.2017 r. św. Cyryla i Metodego
godz. 700
godz. 900 + Regina Czerniewska
godz. 1800
Środa 15.02.2017 r.
godz. 700
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godz. 900 O łaskę zdrowia dla Pawła, Rafała,
Krystyny, Ali i Jej męża, Grażynki, Heli i Kazi
i pozostałych znajomych
godz. 1800
Czwartek 16.02.2017 r.
godz. 700 + Stanisław Sojak (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Czesława (k) + Waldemar Grochowicz
Piątek 17.02.2017 r.
godz. 700 + Jerzy Żółtaszek (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Aleksandra (k) Piwowarczyk
Sobota 18.02.2017 r.
godz. 700 + Sabina Krzak (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Kazimierz Ameryk (16 rocz. śm.)
+ Bronisław + Bronisława (k) + z rodziny Śledziów
i Ameryków
godz. 1800 + Józef Paluch (12 rocz. śm.) + z rodziców
VII Niedziela zwykła 19.02.2017 r.
godz. 730 + Teresa Słowik (4 rocz. śm.)
godz. 900 + Mieczysław Patela + Stanisław
Melańczuk (2 rocz. śm.) + z rodziny Patela
i Melańczuk
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Kevina Wołoszyn
z ok. 3 rocz. urodzin
godz. 1130 + Genowefa Kukla (od nauczycieli
i pracowników L.O. w Świebodzicach)
godz. 1300 chrzty
godz. 1800 + Halina Dziewiątkowska
Poniedziałek 20.02.2017 r.
godz. 700 + Aleksandra Piwowarczyk (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 21.02.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Marianna Łoknicka (3 rocz. śm.)
+ Konstanty + Jerzy
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Środa 22.02.2017 r. Katedry św. Piotra, Apostoła
godz. 700 + Krystyna Dziegieć (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 + z rodziny Baranów, Olędzkich.
Rokickich, Kowalczyków i Wołoch + Dariusza
godz. 1800
Czwartek 23.02.2017 r. św. Polikarpa
godz. 700 + Edward Szymański (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800
Piątek 24.02.2017 r.
godz. 700 + Leon Wojnowski (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800
Sobota 25.02.2017 r.
godz. 700 + Stanisława (k) Glińska (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Wojciecha z okazji
urodzin
godz. 1800 + Jan Jagiełło (3 rocz. śm.) + Józef Żyła
+ Paweł + Jadwiga + z rodziny
VIII Niedziela zwykła 26.02.2017 r.
godz. 730
godz. 900 + Stanisław (72 rocz. śm.) + Józefa (k)
Faściszewscy
godz. 1015 + Wanda Świtała
godz. 1130 + Jadwiga Rożek (4 rocz. śm.)
godz. 1300 Jubileusze
godz. 1800
Poniedziałek 27.02.2017 r.
godz. 700
godz. 900 + Katarzyna Strojek (2 rocz. śm.)
godz. 1800 W int. Panu Bogu wiadomej oraz
za + Barbarę Kordula
Wtorek 28.02.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800

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:
Rafał Grabowski,
8 stycznia
Maciej Babiarz, 15 stycznia

Nagroda specjalna

Na zakończenie rekolekcji adwentowych dzieciątko (na
zdjęciu), zostało wylosowane, do zdjęcia wraz z ojcem rekolekcjonistą. Jednak z przyczyn od nas niezależnych, fotografia
ta nie znalazła się w styczniowym numerze „Głosu św. Mikołaja”. W ramach rekompensaty, chłopiec ten otrzymał pamiątkowe zdjęcie w ślicznej ramce oraz na łamach naszej gazety.
Gratulujemy!

Bramę wieczności
przekroczyli:

+ Józef Bukrej, 3 stycznia
+ Stanisław Aleksander Sojak, 12 stycznia
+ Jerzy Żółtaszek, 15 stycznia
+ Aleksandra Piwowarczyk, 17 stycznia
+ Edward Jan Szymański, 19 stycznia
+ Leon Wojnowski, 19 stycznia
+ Stanisława Glińska, 20 stycznia
+ Krystyna Maria Dziegieć, 21 stycznia
+ Jolanta Mladenis, 23 stycznia

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000
Proboszcz: ks. Józef Siemasz
Wikariusze: ks. Grzegorz Fabiński, ks. Artur Merholc,
ks. Piotr Ochoński
www.swmikolajswiebodzice.pl
Redakcja:
ks. Józef Siemasz, ks. Grzegorz Fabiński, ks. Artur
Merholc, ks. Piotr Ochoński, Grażyna Gorska,
Agnieszka Pelc, Elwira Kirklo-Rusek
Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn
Skład komputerowy: Stanisław Mróz
Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca,
zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów.
Za treść listów, reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności

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

