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Jezu ufam Tobie

Historia nabożeństw majowych

W piątek, 21 kwietnia 2017 
roku odbyła się IV pielgrzymka 
Diecezji Świdnickiej do Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego oraz 
Centrum Jana Pawła  II w Ła-
giewnikach (Kraków). Z naszej 
parafii udała się delegacja z ks. 
proboszczem Józefem na cze-
le,  aby  uczestniczyć  w  tym 
wydarzeniu.  Program  piel-
grzymki  zawierał modlitwę  na 
różańcu  przed Najświętszym 
sakramentem, Eucharystię pod 
przewodnictwem bp  Ignacego 
Deca, drogę światła oraz modli-
twę  koronką  do Miłosierdzia 

Bożego w bazylice. Na począt-
ku Mszy Świętej w sanktuarium 
Jana Pawła II, powitał pielgrzy-
mów kard. Stanisław Dziwisz, 
emerytowany metropolita  kra-
kowski oraz były sekretarz pa-
pieża Jana Pawła II. 
Święty  papież  był  gorliwym 

krzewicielem  orędzia  o miło-
sierdziu Bożym, przekazanego 
siostrze Faustynie Kowalskiej, 
która  żyła  i  umarła w  okresie 
międzywojennym w  Zgroma-
dzeniu Sióstr Matki Bożej Miło
sierdzia w Łagiewnikach. 

Maj  –  dla wielu  najpiękniejszy miesiąc  roku –  to 
w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Pol-
sce żywa jest  tradycja gromadzenia się wieczorami 
w  kościołach,  przy  grotach,  kapliczkach  i  figurach 
przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywa-
nych „majówkami”. Jeszcze dziś przejeżdżając w ma-
jowy wieczór  przez  polskie wsie można  usłyszeć 
pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy 
XIX wieku.
Rodowód  tych  nabożeństw  jest  jednak  znacznie 

wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadze-
nie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było 
znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele za-
chodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi świę-
cono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII 
i XIV w.  powstała myśl,  aby  ten miesiąc poświęcić 
Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hisz-
pański Alfons X  (+ 1284). Władca ów zapraszał do 
udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał 
w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie 

się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki 
Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń 
Jana Eckharta  i  przyjaciel  Jana Taulera,  znanych 
mistyków średniowiecza, wyznaje,  że  jako pacholę 
zbierał w maju kwiaty i niósł je do stóp Matki Bożej. 
Lubił z kwiatów pleść wieńce i kłaść je na głowę figur 
Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła  go  za  to 
wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 1549 
ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj 
duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany 
miesiącem Maryi. W  żywocie  św.  Filipa Nereusza 
(+ 1595) czytamy, że gromadził on dziatwę przy figu-
rach  i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, 
zbierał  kwiaty  i  zachęcał  do  składania  ku  Jej  czci 
oprócz kwiatów – także duchowych ofiar i wyrzeczeń. 
Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677
1709) w maju gromadzili się przed wizerunkiem Naj-
świętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i składa-
niem duchowych wyrzeczeń. 
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Na  dynamiczny  rozwój  kultu 
i sanktuarium w KrakowieŁagiew-
nikach wpłynęły m.in.:  encyklika 
Jana Pawła II „Dives in misericor-
dia”,  beatyfikacja  (18  kwietnia 
1993)  i  kanonizacja  (30  kwietnia 
2000) Siostry Faustyny oraz kon-
sekracja  bazyliki Miłosierdzia Bo-
żego przez papieża w 2002 roku. 
Warto  również  wspomnieć,  iż 
w miejscu gdzie obecnie znajduje 
się centrum Jana Pawła II, młody 
Karol Wojtyła pracowała jako górnik 
w kamieniołomie. 
W klasztorze łagiewnickim znaj-

duje się obraz Jezusa Miłosiernego 

„Jezu Ufam Tobie”,  który  został 
namalowany na polecenie Zbawi-
ciela, przekazane świętej Fausty-
nie. Oprócz obrazu do nowych form 
kultu wprowadzonych przez Apo-
stołkę Miłosierdzia Bożego należą: 
Koronka  do Miłosierdzia Bożego 
i  Godzina Miłosierdzia  (15:00). 
Chrystus przywiązał obietnice zwią-
zane  z  praktykowaniem  tych mo-
dlitw,  połączonymi  z  uczynkami 
miłości względem bliźniego  oraz 
zaufaniem Bogu. 
„O trzeciej godzinie błagaj miło-

sierdzia mojego,  szczególnie  dla 
grzeszników,  i  choć  przez  krótki 
moment zagłębiaj się w mojej męce 

szczególnie w moim opuszczeniu 
w chwili  konania. Jest  to godzina 
wielkiego miłosierdzia  dla  świata 
całego. Pozwolę ci wniknąć w mój 
śmiertelny smutek; w  tej godzinie 
nie odmówię duszy niczego, która 
mnie  prosi  przez mękę moją” Dz 
1320.
Charakter  tego  sanktuarium 

związany  jest z charyzmatem św. 
Siostry Faustyny.  Jego misją  jest 
głoszenie  światu  tajemnicy miło-
sierdzia Bożego poprzez uczynki, 
słowa i modlitwę. W szerzeniu tego 
orędzia  służą  dzieła  prowadzone 
przez Zgromadzenie: Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy, Stowarzy-
szenie Apostołów Bożego Miłosier-
dzia  „Faustinum”, wydawane  od 
1987 (od 1996 kwartalnik) „Orędzie 
Miłosierdzia”, Wydawnictwo „Mise-
ricordia” i dzieła prowadzone w sie-
ci  internetowej  na  stronie:  www.
faustyna.pl  (Nieustanna Koronka 
do Miłosierdzia Bożego, Koronka 
za  konających)  i  na  Facebooku 
w  grupie  „Sanktuarium  Bożego 
Miłosierdzia”.

Jezu ufam Tobie
(cd. ze str. 1)

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a prze-
ciw 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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Jednakże za autora właściwych 
nabożeństw majowych historycznie 
uważa  się  jezuitę,  o. Ansolani 
(1713). On to w kaplicy królewskiej 
w Neapolu codziennie w maju urzą-
dzał  koncert  pieśni  ku  czci Bożej 
Matki,  który kończył  się błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakra-
mentem.
Za największego apostoła nabo-

żeństw majowych uważa się jezu-
itę,  o. Muzzarelli. W  roku  1787 
wydał on broszurkę, w której pro-
pagował nabożeństwo majowe. Co 
więcej,  rozesłał  ją  do wszystkich 
biskupów Italii. Sam w Rzymie za-
prowadził to nabożeństwo w słyn-
nym  kościele  zakonu Al  Gesu 
mimo, że zakon wtedy formalnie już 
nie istniał, zniesiony przez papieża 
Klemensa XIV w roku 1773. Odpra-
wiał on również nabożeństwo ma-
jowe w Paryżu, gdzie towarzyszył 
papieżowi Piusowi VII w podróży 
na koronację Napoleona Bonapar-
te. Pius VII nabożeństwo majowe 
obdarzył odpustami. Dalsze odpu-
sty do nabożeństwa majowego – na 
które składa się Litania Loretańska 
do Najświętszej Maryi Panny, na-
uka kapłana oraz błogosławieństwo 
Najświętszym  Sakramentem  – 
przypisał w  1859  roku  papież  bł. 
Pius IX.
W Polsce pierwsze nabożeństwo 

majowe wprowadzili jezuici w Tar-
nopolu (1838), misjonarze w War-
szawie  w  kościele  Św.  Krzyża 
w roku (1852), ksiądz Golian w Kra-
kowie  (w  1856)  i  we Włocławku 
biskup Marszewski (1859). W tym 
samym czasie cześć Królowej maja 
szerzył w Galicji poezją  jezuita o. 
Karol Antoniewicz  (+  1852).  Ks. 
Wincenty Buczyński (jezuita) wydał 
we  Lwowie  pierwszą  książeczkę 
o  nabożeństwach  majowych 
(1839). W dziesięć  lat  potem po-
dobną broszurę wydał we Wrocła-
wiu w  roku  1850  ks. Aleksander 
Jełowicki,  zmartwychwstaniec. 
W połowie XIX wieku nabożeństwo 

majowe przyjęło się we wszystkich 
prawie krajach.
Centralną częścią nabożeństwa 

majowego  jest  Litania  Loretań-
ska, jeden ze wspaniałych hymnów 
na cześć Maryi, w którym wysławia-
ne są Jej wielkie cnoty i przywileje, 
jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny 
zbiór komplementów dla Maryi. Nie 
ma pewności, kiedy powstała Lita-
nia  Loretańska. Prawdopodobnie 
jakaś jej wersja znana była już w XII 
wieku we Francji. Pewne jest to, że 
zatwierdził ją oficjalnie papież Syk-
stus V w 1578 r. Nazwę „Loretań-
ska”  otrzymała  od miejscowości 
Loretto we Włoszech,  gdzie  była 
szczególnie propagowana i odma-
wiana prawdopodobnie od 1531 r. 
Przypuszcza się, że część tytułów 
Maryi  pochodzi  z wpisów w księ-
gach sanktuarium Domku Loretań-
skiego.
Tekst  litanii miał  przedłożyć do 

zatwierdzenia  papieżowi Grzego-
rzowi XIII archidiakon Guido Can-
diotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V 
obdarzył „Litanię Loretańską” dwu-

stu dniami odpustu. Kolejne odpu-
sty przypisali do niej Pius VII i Pius 
XI. W 1631 r. Święta Kongregacja 
Obrzędów zakazała dokonywania 
w tekście samowolnych zmian; te, 
które następowały, posiadały apro-
batę Kościoła. Kiedyś w litanii było 
więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni po-
kory, Matko Miłosierdzia czy Bramo 
odkupienia. Później  pojawiały  się 
inne wezwania (inwokacje): Królo-
wo  Różańca  Świętego  (1675), 
Królowo bez  zmazy pierworodnej 
poczęta (1846), Matko Dobrej Rady 
(1903),  Królowo  pokoju  (1917), 
Królowo Wniebowzięta  (1950), 
Matko  Kościoła  (1980),  Królowo 
Rodzin (1995).
W litanii wymieniane są kolejne 

tytuły Maryi:  jest  ich w sumie 49, 
a w Polsce 50. Po  zatwierdzeniu 
liturgicznej uroczystości NMP Kró-
lowej Polski, obchodzonej 3 maja, 
do Litanii dołączono 12 październi-
ka  1923  r.  wezwanie  „Królowo 
Polskiej  Korony”,  przekształcone 
po  drugiej  wojnie  światowej  na 
„Królowo Polski”.

Historia nabożeństw majowych
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DrOgA KrzyżOWA ulicAMi ŚWieBODzic

TriDuuM SAcruM

W piątkowy wieczór 7 kwietnia, 
mieszkańcy Świebodzic  uczestni-
czyli w wyjątkowym nabożeństwie 
Drogi  Krzyżowej. O  godz.  19.00 
wierni  licznie zgromadzili się przy 

Krzyżu Jubileuszowym na osiedlu 
Sudeckim,  skąd wędrując ulicami 
naszego miasta, doszli do kościoła 
św. brata Alberta. Tam odśpiewano 
Apel  Jasnogórski  i  zakończo-

no wspólną modlitwę. W tym nabo-
żeństwie wzięli  udział  parafianie 
wszystkich parafii Świebodzic wraz 
z ich duszpasterzami.

Czas świętego Triduum Paschalnego, stał się okre-
sem wyjątkowym w Kościele Powszechnym jak i w na-
szej parafii. Albowiem w tych pięknych w przeżyciach 
duchowych dniach, mogliśmy sobie uświadomić  jak 

wiele,  każdy  z  nas  zawdzięcza Chrystusowi. Oni 
to  przez  swoja mękę,  śmierć  i  poprzez  tajemnicę 
Zmartwychwstania  ukazał  nam  jak  kocha  każdego 
człowieka.
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Liturgia  każdego dnia Triduum Sacrum była  sprawowana o godz. 18.00. Wyjątkiem stanowi Msza św. 
z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego – rezurekcyjna. Ona była sprawowana pod przewodnictwem 
ks. proboszcza o godz. 6.00.

Środa, 3 maja Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
Dzisiejsza uroczystość kie ruje naszą myśl ku wydarze niom historycznym – ślubom Jana Kazimierza 

złożonym w katedrze lwowskiej w 1656 roku, a uroczyście odnowio nym z inicjatywy kard. Stefana Wy-
szyńskiego na Jasnej Górze w 1956 roku, w tak trudnych dla Polski czasach. Kieruje nas też ku rozpo-
czynającym się w  tych dniach nabożeństwom majowym — ku naszej narodowej  tradycji, której  tak 
ważnym elementem jest pobożność maryjna.
Potwierdzeniem tego, że jako naród przyjęliśmy Maryję do siebie i ma Ona u nas poczesne miejsce, 

jest dzisiejsza liturgia, podczas której celebrans wypo wiada słowa prefacji: „Wyniesiona do niebieskiej 
chwały otacza macierzyńską miłością Naród, który Ją wybrał na swo ją Królową, broni go w niebezpieczeń
stwach, udziela mu pociechy w utrapie niach i wspiera go w dążeniu do wiecz nej ojczyzny, aż nadejdzie 
pełen blasku dzień Pański”.
Jednak kult Maryi to nie tylko ele ment dziedzictwa narodowego, podnio słe uczucia, jakich doznajemy, 

słuchając na klęczkach fanfar w kaplicy jasnogór skiej, czy ciepło bijące z Jej obrazów. Maryja jest kon-
kretną osobą, która jak my wszyscy zmagała się z wieloma trudnościami,  jednak nigdy nie zwątpiła 
w Boże obietnice. W dzisiejszych czy taniach spotykamy Ją pod krzyżem jako Matkę Skazańca, ale też 
jako obleczoną w słońce Niewiastę z Apokalipsy. Jej droga z Bogiem doprowadziła Ją do „uczestnictwa 
w dziale świę tych w światłości” (Kol 1,12). Warto się z Nią zaprzyjaźnić, warto się od Niej uczyć, warto 
żyć w Jej bliskości.
Jan, uczeń Jezusa spod krzyża, wziął Maryję do sie bie. Może właśnie dlatego jego Ewangelia wy-

różnia się wyjątkową głębią, a zarazem prostotą. Choć osoba Maryi, podobnie jak w pozostałych Ewan-
geliach, potrakto wana jest przez Jana z wielką dyskrecją, odnajdujemy w niej Jej ducha. Jan nie tylko 
zaprosił Maryję do swego domu, ale też wszedł z Nią w relację, która była dla niego bezcenna.
Czyja przyjąłem Maryję do własne go życia? W jaki sposób Jej bliskość pomaga mi nie tylko przetrwać 

trudne chwile, ale także przybliżyć się do tajemnicy Boga?
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OfiArA BArAnKA –
„Panie, Ty otwierasz mi oczy, 

sprawiasz że jestem wolny, że je-
stem sobą... Ty nigdy nie odwróci-
łeś się ode mnie, umarłeś za mnie, 
cierpiałeś za mnie, wybrałeś mnie... 

Panie, daj mi moc, żebym i ja 
mógł wybrać Ciebie...”
Tymi słowami uczniowie klasy III 

gimnazjum Publicznego  Zespołu 
Szkół  integracyjnych w Cierniach 
zakończyli  przygotowane  przez 
siebie Misterium Męki Pańskiej pt. 
„Ofiara Baranka”, które w Niedzielę 
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MiSTeriuM MęKi PAńSKiej
Palmową 9 kwietnia 2017 r. zostało zaprezentowane 
społeczności naszej parafii. Nie była to  jednak jego 
pierwsza  odsłona,  gdyż  premiera  spektaklu miała 
miejsce 2 kwietnia w kościele p.w. Matki Boskiej Kró-
lowej Polski w Cierniach.
Misterium to jest refleksją dotyczącą relacji grzesz-

nego człowieka z Bogiem, w oparciu o ostatnie chwi-
le z życia Jezusa. Za pomocą licznych symboli, za-
uważalnych w  kolejnych  scenach,  przedstawienie 
obrazuje  podobieństwo między  życiem  każdego 
człowieka a postawami bohaterów pasyjnych wyda-
rzeń,  znanych nam dobrze  z  kart Pisma Świętego. 
Ukazuje istotę życia każdego, kto w codziennej walce 
o to, żeby być lepszym, tak łatwo ulega własnym sła-
bościom, stając się narzędziem w rękach zła. Uświa-
damia, że wydarzenia mające miejsce ponad 2000 lat 
temu  to nie  tylko dramatyczna historia niezwykłego 
człowieka, ale wielka prawda o Bogu, której doświad-
czyć możemy  na  każdej  Eucharystii,  jak  również 
w naszych sercach. 
Ten spektakl pozostawia nadzieję. Nadzieję na to, 

że nasze życie na tej ziemi się nie kończy. Na to, że 
istnieje ktoś, kto może przynieść nam o wiele więcej 
– prawdziwą wolność, prawdziwą radość, prawdziwą 
miłość. Nadzieję, której wszyscy, pogrążeni w smut-
kach codziennego dnia, tak bardzo dzisiaj potrzebu-
jemy... E. Dziakowicz
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Niedziela, 7 maja
Piotr wygłosił właśnie swoje pierw sze w życiu kazanie. Co powiedział? Ogłosił samo sedno ewange-

licznego przesłania. Mówił o Jezusie – o cudach, jakich dokonywał, o tym, jak skaza no Go na śmierć 
i jak potem powstał z martwych dla naszego zbawienia. Na koniec podsumował to wszystko słowa mi: 
„Tego Jezusa, którego ukrzyżowa liście, uczynił Bóg i Panem, i Mesja szem”. Łukasz przekazuje nam, 
że ci, którzy słuchali tej mowy przejęli się do głębi serca. Wiemy, co to znaczy przejąć się do głębi ser-
ca. Widzimy lub słyszy my coś, co porusza nas tak bardzo, że nie możemy pozostać bezczynni. Na 
przykład dowiadując się, że ktoś stracił cały swój dobytek w pożarze, chcemy natychmiast podjąć jakieś 
działanie,  zorganizować pomoc. Czy  jednak  jakakolwiek wiadomość  jest  poruszająca  bardziej  niż 
przesła nie Ewangelii? Prawda o Bogu, który kocha nas tak bardzo, że posłał swego jedynego Syna, by 
kosztem własnego życia wybawił nas od grzechu, nie daje się porównać z niczym. Nie możemy usłyszeć 
nic bardziej poruszającego niż to, że jeśli odwrócimy się od grzechu i zwrócimy ku Jezusowi, będziemy 
z Nim żyć na wieki! I niezależnie od tego, czy jesteśmy pojednani z Bogiem, czy też nie; czy mamy 
silną wiarę, czy też nękają nas wątpliwości; czy cieszymy się spo kojem, czy przytłaczają nas problemy, 
wspominanie tego podstawowego ewan gelicznego orędzia ma moc prze mieniać nasze serca i zbliżać 
nas do Jezusa. Dlaczego? Ponieważ przesłanie Ewangelii pomaga nam spojrzeć na na sze życie z Bo-
żej perspektywy. Mówi nam, że naszym przeznaczeniem jest coś absolutnie wspaniałego. Zachęca nas 
do podjęcia jeszcze większego trudu, by podobać się Bogu. Postanów więc dzisiaj, że każdego dnia 
będziesz sobie przypominał i roz ważał orędzie Ewangelii”. „Przyjdź, Duchu Święty, napeł nij moje myśli 
i  serce  przesłaniem Ewangelii.  Nakłoń mnie  do  czynienia  tego wszystkiego,  czego Ty  ode mnie 
 oczekujesz”.

Podczas każdej Mszy św. 
uczestniczymy w zmartwychwstaniu
Alleluja!  Chrystus  zmartwych

wstał!  Ta  radosna  proklamacja 
rozbrzmiewa  w  Niedzielę Wiel
kanocną na całym świecie – zarów-
no we wspaniałych katedrach, jak 
i w skrom nych kaplicach. Jezus z 
Nazaretu po wstał z martwych. Grób 
nie był w stanie Go zatrzymać, a 
grzech pokonać. Teraz, zwyciężyw-
szy  śmierć,  Jezus  zaprasza  nas 
wszystkich  do  udziału  w  swoim 
triumfie.
Ilekroć uczestniczymy w Eucha

ry stii, mamy okazję „skosztować i 
zoba czyć,  jak dobry  jest Pan”.  Ile 
razy spożywamy Ciało Chrystusa i 
pijemy  Jego Krew, mamy szansę 
na pełnić się Jego  łaską, życiem  i 
miłością. Dzieje się tak dlatego, że 
na każdej Mszy świętej łączymy się 
z ukrzyżo wanym i zmartwychwsta-
łym Panem. Głosimy Jego śmierć 
na  krzyżu  i  wspo minamy  Jego 
chwalebne zmartwych wstanie.
W  tym wielkanocnym numerze 

chce my zastanowić się, w jaki spo-
sób na Mszy świętej możemy do-

świadczyć  obecności  Jezusa  i 
przyjąć  moc  Jego  zmartwych
wstania. Zacznijmy od refleksji nad 
du chowym pokarmem, jakiego Bóg 
z rado ścią nam udziela.

nOWA PAScHA
Około  dwunastu  stuleci  przed 

naro dzeniem Jezusa  Izraelici  zo-
stali w cu downy sposób wyprowa-
dzeni  z  niewoli  egipskiej.  Seria 
plag,  a  następnie  spek takularne 
rozstąpienie się wód Morza Czer-
wonego  były wstrząsającym  ob
jawieniem mocy Boga. Izraelici byli 
wolni, jednak droga do Ziemi Obie-
canej wiodła przez pustynię, gdzie 
trudno było o żywność czy wodę i 
gdzie czyhało na nich wiele niebez-
pieczeństw. Niejeden raz wędrow-
cy myśleli, że Bóg ich opuścił. On 
jednak wciąż  uka zywał  im  swoją 
miłość  i  troskę. Dał  im wodę  ze 
skały, każdego dnia karmił ich man-
ną  z  nieba,  co  upewniało  ich,  że 
Bóg naprawdę  jest  z nimi,  że  ich 
pro wadzi i podtrzymuje w drodze.

Minęły  stulecia  i  Jezus  uczynił 
coś bardzo podobnego. Nauczając 
przez długi czas wielki  tłum, spo-
strzegł, że są głodni i nie mają co 
jeść. Aby przyjąć duchowy pokarm, 
który  im  ofiarował,  potrzebowali 
także pokarmu fizyczne go. Nakar-
mił więc ich wszystkich – ma jąc do 
rozdania  zaledwie pięć  jęczmien
nych chlebów i dwie ryby .
Opowiadając  tę historię, Ewan

geli sta  Jan zaznacza,  że  cud  ten 
miał miej sce na krótko przed świę-
tem Paschy. Mówi również, że ze-
brani  skojarzyli  cud  rozmnożenia 
chleba  z  „manną  na  pustyni”  i 
„chlebem  z  nieba”  danym  przez 
Mojżesza  ich przodkom. Poprzez 
rozmnożenie chleba i ryb Jezus dał 
zapowiedź nowej Paschy i nowego 
niebiańskiego chleba.
Na pustyni Izraelici jedli mannę 

co dziennie, ale potem znowu byli 
głodni.  Jezus obiecał,  że  ten,  kto 
spożywa nowy chleb, który „z nieba 
zstępuje  i  życie  daje  światu”,  nie 
będzie już łak nął ani pragnął. Usta-
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nowił  nową Paschę,  której  sens 
polega nie tyle na ocaleniu od gło-
du, ile na uwolnieniu z mocy grze-
chu  o  śmierci.  Zapowiedział,  że 
każdy,  kto  będzie  spożywał  ten 
Pokarm z wiarą, zostanie wskrze-
szony „w dniu ostatecz nym” tak jak 
On  sam zostanie wskrzeszony w 
wielkanocny poranek.

WĄTPiĄcy TŁuM
Po  nakarmieniu  tłumów  Jezus 

za czął nauczać o nowym Chlebie, 
który pojawi się wraz z nową Pas-
chą. Chle bem tym, powiedział Je-
zus,  Jest moje  ciało wydane  za 
życie świata”. Z naszej perspekty-
wy  widzimy,  że  Je zus  mówił  o 
swojej śmierci na krzyżu, gdyż  to 
właśnie tam oddał swoje życie „jako 
okup  za wielu”  i  ob jawił  się  jako 
Mesjasz.
Jednak ludzie chcieli chleba, ale 

nie  chcieli  Jezusa. Słowa o  Jego 
ciele wy danym za życie świata nie 
były  tym,  czego  się  spodziewali. 
Izraelici  ocze kiwali  Mesjasza  – 
zwycięskiego Króla, który pokona 
wrogów i wprowadzi ich w nową erę 
wolności i pokoju, a nie cierpiącego 
Mesjasza,  który  poświę ci  za nich 
samego siebie.
„Trudna  jest  ta mowa. Któż  jej 

może słuchać?” – skarżyli się Jego 
uczniowie. Widzieli  w Nim  tylko 
zwy czajnego  cieślę  z Nazaretu  – 
jak więc mógł On dać  im chleb z 
nieba? Jak mógł wyzwolić ich spod 
rzymskiej oku pacji? Dlatego wielu 
od Niego odeszło.
Jednak  nie wszyscy  zrezygno-

wali z Jezusa. Piotr  i Apostołowie 
pozosta li przy Nim, choć także nie 
rozumieli wszystkiego, co mówił, a 
Jego nauka wydawała im się trud-
na. Możemy wyobrazić sobie Pio-
tra, który waży wszystkie za i prze-
ciw, pytając sam sie bie: „Czy słowa 
kogoś  innego  trafiają  wprost  do 
serca, tak jak słowa Jezusa? Czy 
jest  kłoś,  kto  dokonuje  tak wspa
niałych cudów jak On? Czy ktokol-
wiek  oprócz Niego  potfraf i   ko -
chać   zarówno  świętych,  jak  i 
grzeszników? Kto może obiecać 
nam  życie wieczne?  Nikt .   On 
musi być „Świętym Bożym”.

zWiĄzeK MiŁOŚci
Celebrując  z  uczniami Paschę 

pod czas Ostatniej Wieczerzy,  Je-
zus po raz kolejny wskazał na po-
trzebę przyjmo wania Chleba Życia. 
Biorąc do ręki chleb, powiedział do 
uczniów: „To jest Ciało moje, które 
za was będzie wyda ne: to czyńcie 
na moją  pamiątkę!”.  Na stępnie 
podał im kielich z winem, mó wiąc: 
„Ten kielich to Nowe Przymierze we 
Krwi mojej,  która  za was  będzie 
wylana”.
To,  co  Jezus  obiecał  karmiąc 

pię ciotysięczny  tłum,  ustanowił 
podczas Ostatniej Wieczerzy. A to, 
co ustanowił na Ostatniej Wiecze-
rzy, zrealizowało się na krzyżu, na 
którym Jezus w spo sób dosłowny 
wydał swoje ciało „za ży cie świata”. 
Wreszcie to, co zre alizowało się na 
krzyżu, Jezus objawił całemu świa-
tu, powstając z martwych w pierw-
szy wielkanocny poranek.
Do  nas  należy  teraz  przyjąć  z 

wia rą słowa Jezusa, uznając Go za 
nasze go  Zbawiciela.  Nie  jest  to 
takie  proste. Wielu  z  cudownie 
nakarmionych  przez  Jezusa  nie 
było w stanie przyjąć Jego nauki, 
chociaż  jedli  chleb  przez Niego 
rozmnożony.  Podczas Ostatniej 
Wie czerzy Judasz jadł Chleb pobło
gosła wiony i połamany przez Jezu-
sa, ale ten Chleb go nie przemieni 
i nie skłonił do rezygnacji z zamiaru 
zdrady.
Co my możemy robić, aby z wia-

rą przyjmować słowa Jezusa? Na 
pewno modlić  się,  czytać Pismo 
święte, szcze rze żałować za swoje 
grzechy i oka zywać miłość drugie-
mu człowiekowi.  Jednak  żadna  z 
tych praktyk nie może się równać z 
Eucharystią.  Przyjmując  Ciało  i 
Krew Jezusa, łączymy się z Nim w 
fizyczny, dotykalny sposób. Otwie
ra my się na relację miłości i jedno-
ści  wy kraczającą  poza wszelkie 
gesty i słowa.
Pomyśl  przez  chwilę  o miłości 

po między mężem a żoną. Istnieje 
między nimi  jakaś tajemnicza siła 
przyciągania, która jednoczy ich ze 
sobą. Wiedzą, że należą do siebie 
nawzajem, i cieszą się przebywając 
ze sobą. Czują się szczę śliwi, gdy 

po prostu siedzą obok siebie, nic 
nie mówiąc ani nie robiąc. Wła śnie 
takiej miłości  i  jedności możemy 
doświadczyć, kiedy przychodzimy 
na Mszę  świętą,  pamiętając,  że 
Jezus tam na nas czeka.

PrzyjMij
zMArTWycHWSTAŁegO PAnA! 
Od samego początku Bóg pra-

gnął  nas  karmić,  troszczyć  się  o 
nas i pro wadzić nas do życia wiecz-
nego – i nie ustannie to czyni. War-
to uświadomić sobie te prawdy:
Cała  historia  Izraela  pokazuje, 

jak  wiernie  i  niestrudzenie  Bóg 
formował i pouczał swój lud.
Z miłości  do  ludzi  Bóg  przyjął 

ludz kie  ciało,  a  żyjąc wśród  nas, 
uzdrawiał chorych, wyrzucał demo-
ny, wskrzeszał  zmarłych  i  karmił 
głodnych.
Podczas Ostatniej Wieczerzy 

Jezus dał nam jako Pokarm swoje 
własne Cia ło  i  Krew,  zawierając 
wieczne  Przymie rze  z  ludźmi 
wszystkich krajów i epok, abyśmy 
mogli zostać napełnieni Jego miło-
ścią i łaską.
Umierając  za  nas  na  krzyżu, 

Jezus  zniweczył moc  grzechu  i 
śmierci,  które  nas  oddzielały  od 
Boga.
Przez swoje zmartwychwstanie 

Jezus otworzył nam bramy nieba, 
abyśmy mogli przebywać z Nim na 
zawsze.
Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie 

w  chwa le, wtedy  Jego doskonały 
plan wypełni się do końca. Spotka-
my się  z Nim  twa rzą w  twarz  na 
uczcie „Godów Baran ka” i będzie-
my  żyć  z Nim na wieki,  złączeni 
nierozerwalną więzią miłości.
Takie  są  prawdy  naszej wiary, 

któ re staną się dla nas żywe, jeśli 
przyj miemy  zaproszenie  Jezusa: 
„Bierzcie  i  jedzcie... Bierzcie  i pij-
cie”.  Przyj mując  Eucharystię  w 
Okresie Wielka nocnym, przypomi-
naj sobie te praw dy. Kontempluj je. 
Powtarzaj je sobie. Dziękuj za nie 
Bogu. A potem podchodź do ołtarza 
z nadzieją i oczekiwaniem – ponie-
waż przyjmujesz  zmartwychwsta
łego Pana!
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Niedziela, 14 maja
Spośród zgromadzonych w Wieczer niku nikt nie miał większych powodów do lęku niż Jezus. Już za 

kilka godzin miał zostać ubiczowany, ukoronowany cierniem i ukrzyżowany – i był tego cał kowicie świa-
dom. Mimo to jednak miał w sobie dość siły, by pocieszać Apo stołów. „Ja odchodzę – mówił – ale nie 
traćcie wiary i pokoju. Zaufajcie Mi”.
Po opuszczeniu Wieczernika niepo kój i lęk Apostołów wzrastał z każdą chwilą. Na koniec wszyscy 

uciekli, zostawiając Jezusa samego. Wyglądało na to, że zwątpili we wszystko, co im mówił, a może 
nawet czas spędzony z Nim uznali za stracony.
Jednak nie był to koniec ich historii. Wiara Apostołów odnowiła się, gdy Jezus powstał z martwych 

i ukazał się im. Było to dla nich tak mocne przeżycie, że zaczęli śmiało głosić zmartwychwstałego Je-
zusa i z czasem rozpalili świat Dobrą Nowiną.
Czy po wstąpieniu Jezusa do nieba ich serca jeszcze się trwożyły? Pewnie niejeden raz. Czy tracili 

pokój? Tak i to nawet często. Czy mieli w sobie Ducha Świętego? Oczywiście. Dlaczego więc nie byli 
w stanie zachować zimnej krwi w każdej sytuacji? Ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi, nawet jeśli mamy 
na imię Piotr, Jakub czy Jan.
Co więc mamy czynić, gdy nasza wiara zostaje poddana próbom? Przede wszystkim mieć cierpliwość 

do samego siebie. Przypomnij sobie św. Piotra, który stracił ufność, a nawet wyparł się Jezusa. Kiedy 
uświadomił sobie, co zrobił, zapłakał gorzko, ale nie pogrążył się w rozpaczy i poczuciu winy. Widząc 
Zmar twychwstałego nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, wskoczył do wody i po płynął ku Niemu. A umoc-
niony przez Jezusa, postępował odtąd konsekwentnie drogą wiary.
Kiedy więc przeżywasz kryzys wia ry  lub zmagasz się z przeciwnościami, pamiętaj, że Jezus zna 

twoje serce. Zna też twoje lęki i niepokoje. Jest z tobą i ogarnia cię swoją miłością. Przerzuć na Niego 
wszystkie swoje troski i nie pokoje, i znajdź w Nim odpoczynek.
„Panie, pomóż mi iść naprzód drogą wiary w pokoju i zaufaniu do Ciebie”.

reKOleKcje PArAfiAlne
W V Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy czas parafialnych rekolekcji. Był to czas szczególnie ważny 

dla naszej parafialnej wspólnoty. Albowiem w tych kilku dniach zrozumieliśmy, jak ważna jest osobista praca 
w kształtowaniu sumienia oraz w przybliżaniu się do Chrystusa, który swoją śmiercią odkupił świat. Co więcej 
Jego męczeńska śmierć wyzwoliła nas z mocy grzechu, dzięki czemu staliśmy się dziećmi Bożymi. Tegorocz-
ne nauki rekolekcyjne wygłaszał franciszkanin o. Bronisław Kanci, na co dzień pracujący jako kapelan sióstr 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
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nOWA inSTAlAcjA eleKTrycznA  
W nASzyM KOŚciele

Panowie: Marian Kubasiewicz, Józef Jamróz, Mariusz Hałuszka, Andrzej Sobieski i Stanisław Chlebowski 
podjęli się wykonania nowej  instalacji elektrycznej, nagłośnieniowej, alarmowej w naszym kościele. Koszt 
zamontowanych przewodów widać na fakturze. Robociznę panowie ofiarowali od siebie, jako dar dla nasze-
go kościoła. Jako proboszcz parafii, składam serdeczne Bóg zapłać!

WyDArzeniA 
W nASzej PArAfii

16 maja 2017 r. Ksiądz Biskup Adam Bałabuch 
udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej 
młodzieży na Mszy św. o godz. 17.00 (wtorek).
28 maja 2017 r. Uroczystość I Komunii Dzieci. 
Msza św. o godz. 9.45.
4 czerwca 2017 r. Rocznica I Komunii Dzieci. 
Uroczysta Msza św. o godz. 11.30.
15 czerwca 2017 r. Uroczystość Bożego Ciała 
Msza św. o godz. 12.00 – Procesja ulicami 
naszego miasta do czterech ołtarzy.
10 września 2017 r. Festyn Parafiny – Park 
Miejski rozpoczęcie godz. 15.00.
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Niedziela, 21 maja
Dzisiejsze czytanie ukazuje nam trzy ważne prawdy: po pierwsze, zło istnieje, po drugie, działa w nas 

Duch Święty, po  trze cie, możemy doświadczać  „wielkiej  radości”, gdy Bóg objawia swoją moc nad 
chorobą i złem.
Od czasów oświecenia pojawiła się tendencja do odrzucania wiary w diabła. XVIIIwieczny racjona-

lizm przyniósł ze sobą pogląd, że nie ma innej rzeczywi stości poza materią wszechświata. Jednak Pismo 
Święte daje nam wiele dowodów, że jest inaczej. Jezus stawał do konfronta cji z siłami demonicznymi, 
by uwolnić od  ich wpływu człowieka mającego ducha nieczystego, opętanego nie widomego,  córkę 
kobiety kananejskiej czy kobietę mającą ducha niemocy.
Złe duchy są realną rzeczywistością i działają najskuteczniej, gdy nie zdaje my sobie sprawy z ich 

istnienia. Można przytoczyć konkretne sytuacje, w któ rych ludzie zostają opętani przez siły nieczyste 
– są to wróżbiarstwo, przekleń stwa, kulty voodoo i inne formy okul tyzmu. Tacy ludzie potrzebują pomo-
cy kompetentnego egzorcysty. Są to jednak rzadkie przypadki. Pozostałych szatan może jedynie nękać, 
podsuwając myśli prowadzące do grzechu.
Szatan wciąż pracuje nad tym, by rozbudzić w nas negatywny stosunek do życia, zazdrość, urazy 

czy potępianie siebie. Sądzimy, że myśli te pochodzą od nas samych – i częściowo tak jest – są one 
jednak podsycane przez oskarże nia szatana.
Co więc możemy na to poradzić?
Po pierwsze, wierzmy w to, że działa w nas moc Ducha Świętego, który pomaga nam przezwyciężać 

szatań skie pokusy. Po drugie, módlmy się. Powtarzajmy słowa Modlitwy Pań skiej : „i nie wódź nas na 
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. Modląc się, zwracajmy uwagę na to, co dzieje się w naszym 
sercu. Szukajmy oznak tego, że pokusa słabnie. Cieszmy się nawet najmniejszymi objawami wolności!
Jezus już pokonał szatana na krzyżu. Teraz pragnie, byśmy korzystali z wol ności, którą On dla nas 

zdobył. Prak tykując te trzy proste kroki, zaczniemy doświadczać „wielkiej radości”, jaka płynie z prze-
zwyciężania pokus.
„Panie, nie dopuść, bym uległ poku sie. Wyzwól mnie z wszelkich sideł złego ducha”.

Święty florian, żołnierz, męczennik (4 maja)
Według  żywotu  z  VIII 

w.,  Florian  z  Lauriacum 
urodził się ok. 250 roku w 
Zeiselmauer  (Dolna Au-
stria). W młodym wieku 
został  dowódcą  wojsk 
rzymskich,  stacjonują-
cych w Mantem, w pobliżu 
Krems (obecnie w północ-
nowschodniej Austrii). 
Podczas prześladowania 
chrześcijan przez Diokle-
cjana został aresztowany 
wraz  z  40  żołnierzami  i 
przymuszony do złożenia 
ofiary bogom. Wobec sta-
nowczej odmowy wychło-
stano go i poddano tortu-
rom. Przywiedziono go do 
obozu  rzymskiego  w 
Lorch  koło Wiednia. Na-
miestnik  prowincji, Akwi-
lin,  starał  się  groźbami  i 
obietnicami zmusić ofice-
ra rzymskiego do odstęp-
stwa od wiary. Kiedy jed-
nak te zawiodły, kazał go 

biczować, potem szarpać 
jego  ciało  żelaznymi ha-
kami, wreszcie uwiązano 
kamień u jego szyi i zato-
piono  go w  rzece Enns. 
Miało się  to stać 4 maja 
304 roku. Jego ciało od-
nalazła Waleria i ze czcią 
je  pochowała. Nad  jego 
grobem  wystawiono  z 
czasem klasztor i kościół 
benedyktynów,  objęty 
potem przez  kanoników 
laterańskich. Do dnia dzi-
siejszego St. Florian jest 
ośrodkiem życia religijne-
go w Górnej Austrii. Św. 
Florian jest patronem ar-
chidiecezji wiedeńskiej.
W roku 1184 na prośbę 

księcia Kazimierza Spra-
wiedliwego, syna Bolesła-
wa Krzywoustego,  Kra-
ków  otrzymał  znaczną 
część  relikwii  św. Floria-
na. W delegacji odbiera-
jącej  relikwie  miał  się 

znajdować także bł. Win-
centy Kadłubek, później-
szy biskup krakowski. Ku 
ich  czci  wystawiono  w 
dzielnicy miasta,  zwanej 
Kleparzem, okazałą świą-
tynię.  Kiedy  w  1528  r. 
pożar  strawił  tę  część 
Krakowa, ocalała jedynie 
ta  świątynia. Odtąd  za-
częto św. Floriana czcić w 
całej Polsce jako patrona 
podczas  klęsk  pożaru, 
powodzi i sztormów. Kra-
ków  jeszcze  dzisiaj  ob-
chodzi pamiątkę św. Flo-
riana jako święto. Florian 
jest  patronem Austrii  i 
Bolonii  oraz Chorzowa; 
ponadto hutników, straża-
ków i kominiarzy, a także 
garncarzy  i  piekarzy. W 
Warszawie  pod wezwa-
niem  św.  Floriana  jest 
katedra warszawskopra-
ska.

W  ikonografii  św.  Flo-
rian  przedstawiany  jest 
jako gaszący pożar oficer 
rzymski  z  naczyniem. 
Czasami  jako  książę. 
Bywa,  że w  ręku  trzyma 
chorągiew. Jego atrybuta-
mi są: kamień młyński u 
szyi,  kolczuga,  krzyż, 
czerwony  i  biały  krzyż, 
miecz, palma męczeńska, 
płonący  dom,  orzeł,  tar-
cza, zbroja.
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jezuS żyje!
W kalendarzu  jest wiele dni wesołych  i świątecz-

nych, ale są i takie, które najpierw zmuszają nas do 
refleksji,  powagi,  szczególnej  zadumy,  a  dopiero 
później niosą radość i nadzieję. Takim świętem jest 
Święto Paschy czyli Wielkanocy. 

W auli szkolnej spo-
tkaliśmy  się  również, 
aby  oddać  cześć  na-
szej koleżance Marysi 
Palmowskiej, która ra-
zem z nami przygoto-
wywała  się  do  swojej 
roli anioła ale nie zdą-

ży ła   j e j   z 
nami zagrać, 
gdyż została 
powołana do 
nieba. 
Z g i n ę ł a 

8.04.2017  r. 
w katastrofie 
budowlanej. 
Pokój jej du-
szy!

Jest to najstarsze i najważniejsze święto chrześci-
jańskie. Gdyby, bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, 
nie  obchodzilibyśmy  żadnych  innych  świąt,  którymi 
cieszymy się w ciągu całego roku.
Dlatego 12.04.2017 r. uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Świebodzicach zgromadzili się 
na chwilę refleksji i przedświątecznej zadumy. Dzieci 
kl. II przygotowały inscenizację wielkopostnowielka-
nocną natomiast uczniowie kl. I i III zatroszczyły się 
o oprawę muzyczną.
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Niedziela, 28 maja – Wniebowstąpienie Pańskie 
Świętując dziś wstąpienie Jezusa do nieba, złączmy się z Jego uczniami, wznosząc do nieba nasze 

serca i myśli: Panie Jezu, wychwalamy Cię w to święto nadziei i triumfu! Adorujemy Cię, Panie, siedzą-
cego w niebie po pra wicy Ojca! Pełen chwały  i mocy, za jąłeś swoje miejsce, należne odwiecz nemu 
Synowi Bożemu. Opuściłeś je na krótko, zstępując na ziemię, by nas odkupić, ale teraz znów zasiadasz 
na swym niebieskim tronie. A my zosta niemy wyniesieni wraz z Tobą!
Wychwalamy Cię, Panie, gdyż wszelka władza i moc są już poddane Tobie. Wszystkie Twoje stwo-

rzenia, nawet te największe i najbardziej prze rażające, muszą oddać Ci pokłon.
Nic nie jest już w stanie wyrwać nas z Twojej miłującej ręki!
Wywyższamy Cię, Jezu, bo Ty jesteś Panem historii. Ani przeszłość, ani teraźniejszość, ani przyszłość 

nie są poza zasięgiem Twego miłującego spojrzenia i zbawczej interwencji. Sie dząc na swym tronie 
pełnym chwały, trzymasz życie każdego z nas w swojej dłoni.
Jezu, Ty jesteś godzien wszelkiej chwały! Wszyscy wrogowie są już pod Twymi stopami. Nic nie było 

w stanie Cię pokonać – ani szatan, ani śmierć, ani cierpienie, ani grzech. Wszystko to zwyciężyłeś! Ty 
jesteś ponad wszystkim i w Tobie wszystko ma istnienie.
Jezu, wywyższony po prawicy Ojca, Ty jesteś Głową Ciała, czyli Ko ścioła! Pomimo wszystkich ludz-

kich słabości, jakim ulega Twój Kościół, mamy pewność, że nie przestaniesz nas oczyszczać. Ty wsta-
wiasz się za nami codziennie, prosząc Ojca, by wy lewał na nas niezmierzone łaski, które pozwolą nam 
przezwyciężać grzech  i żyć w miłości. Jezu, wierzymy, że Twoje zwycięstwo  jest  również na szym,  i 
składamy naszą ufność w Two jej miłości.
„Jezu, z radością świętujemy dzi siejszą uroczystość. Wpatrując się w Twoją chwałę, ufamy, że nasz 

los jest w Twoich dłoniach!”.

jeSTeŚMy inni – DlATegO PięKni!
Chociaż Świebodzice są małym miastem, działa tu wie-

le instytucji sprawujących edukację i opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi,  które  często w  naszej  codziennej 
przestrzeni są niedostrzegane, budzą lęk poprzez swoją 
odmienność fizyczną, intelektualną. 
Dlatego wszelkie idee prowadzące do przełamania dy-

stansu między ludźmi zdrowymi a niepełnosprawnymi są 
niezwykle potrzebne, budują nowe, dobre relacje, burzą 
bariery tworzące nietolerancję i wyobcowanie.
Żeby wyjść naprzeciw  tym problemom, dyrekcja  i na-

uczyciele  Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach 
organizują 5 maja tego roku Świebodzicki Dzień Akcepta-
cji i Zrozumienia – „Pod wspólnym dachem nieba”, którego 
celem  jest  realna  integracja,  połączenie we wspólnym 
śpiewie i zabawie dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze śro-
dowisk masowych i specjalnych. Patronat Honorowy nad 
spotkaniem objął Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożucho-
wicz.
Każdy z nas jest przecież inny i na tym polega nasze 

piękno, na które powinniśmy się otworzyć, a co za tym idzie 
– zrozumieć potrzeby drugiego człowieka.
Spotkanie „Pod wspólnym dachem nieba” rozpoczniemy 

Mszą Świętą w parafii pw. św. Piotra i Pawła o godz. 11.00. 
Następnie  przemaszerujemy  ulicami miasta  do Parku 
Miejskiego, gdzie spędzimy czas na wspólnych zabawach 
ze śpiewem i muzyką. Rozstaniemy się o godz. 14.00.
Bądźcie z nami Kochani!!!

Zespól Szkół Specjalnych w Świebodzicach
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zABOBOnnA MAgiA  
czerWOnej KOKArDKi

BRANŻOWEJ SZKOLE
I STOPNIA:

8

Anioła Stróża. Należy pamiętać o 
modlitwie  za  dziecko,  o  życiu w 
stanie łaski uświęcającej i przyjmo-
waniu w  intencji  dziecka Komunii 
Świętej.
Szkoda, że dla niektórych chrze-

ścijan okazuje się to trudniejsze niż 
powieszenie  czerwonej  kokardki 
przy dziecku.

MODliTWA rODzicÓW 
zA SWOje Dzieci
Dobry Boże, dziękuję Ci za dar 

moich  dzieci. Dziękuję Ci  za  dar 
wiary, którą mi dałeś. Proszę Cię, 
pomóż mi wytrwać w niej i udziel mi 
łaski, abym potrafił/ła ją przekazać 
moim dzieciom,  aby mogły wzra-
stać kochając Ciebie i poznać, że 
są przez Ciebie kochane. Proszę 
Cię, miej je w swojej opiece. Cza-
sami tak bardzo się martwię o nie, 
bo w świecie, w którym żyjemy jest 
tak wiele  niebezpieczeństw.  Nie 
jest w mojej mocy w każdym czasie 
czuwać nad nimi. Tylko Ty to mo-
żesz, więc proszę Cię, czuwaj nad 
nimi  nieustannie. Daj  im dobrych 
przyjaciół, którzy pomogą im wzra-
stać i dojrzewać do bycia dorosły-
mi. Dziękuję Ci  za  ich  zdrowie  i 
proszę, abyś dalej ich w nim zacho-
wał. Wiem, że moje dzieci są drogie 
w Twoich oczach i że Ty kochasz 
je o wiele bardziej niż  ja, dlatego 
powierzam  je Twojej  opiece. Po-
święcam siebie i całą moją rodzinę 
Twemu  Boskiemu Miłosierdziu. 
Amen.

Mimo,  że  prawie  każdy  z  nas 
deklaruje, że nie wierzy w zabobo-
ny, to wszelkie metody odczyniania 
uroków  są  niestety  nadal  bardzo 
popularne. Wiele z nich odnosi się 
do  dzieci. Najpopularniejsze  jest 
wiązanie kokardki, koniecznie czer-
wonej,  na wózku  i  przy  łóżeczku 
dziecka. Ma  to  zapewnić,  że  nikt 
nie  rzuci  na  niemowlaka  uroku. 
Mówią,  że działa  to  tylko do mo-
mentu chrztu świętego, jednak na 

wszelki wypadek wielu rodziców jej 
nie zdejmuje. A nuż się przyda...
Te gusła i zabobony biorą się z 

dawnych  czasów,  kiedy  śmiertel-
ność dzieci była duża.
Jako chrześcijanie nie powinni-

śmy  poddawać  się  zabobonnym 
praktykom. Jeżeli szukamy obrony 
dla dziecka, to zamiast nic nie war-
tej  kokardki,  można  do  wózka 
przyczepić krzyżyk, medalik z wi-
zerunkiem Matki Bożej lub obrazek 
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Michałowa poleca

flAczKi z KurczAKA
PrzygOTOWAnie:
Bulion doprowadzić do wrzenia, włożyć do niego ćwiartkę kurczaka i warzywa, 
gotować ok.  40 min. W  tym czasie pierś pokroić w paseczki. Warzywa oraz 
ćwiartkę kurczaka wyjąć i ostudzić. Mięso z ćwiartki oddzielić od kości i pokroić 
w cienkie paseczki. Miękkie warzywa również pokroić w paski. Do garnka z ro-
sołem włożyć  surowe pokrojone mięso oraz podgotowane mięso  i warzywa. 
Zupę doprawić solą, pieprzem, majerankiem i gotować kolejne 30 min. Na 10 min. 
przed  końcem gotowania w  rondelku  rozpuścić masło,  dodać mąkę  z  ostrą 
 papryką i dokładnie wymieszać. 
Zasmażkę zalać szklanką zupy i dodać do garnka. Przed podaniem posypać 
flaczki natką pietruszki. Smacznego

SKŁADniKi:
1 podwójna pierś z kurczaka
1 ćwiartka z kurczaka
2 marchewki
1/2 selera
1 pietruszka
1 łyżka mąki
1 łyżka majeranku
1 łyżka masła
1 łyżeczka ostrej papryki
1,5 do 2 l drobiowego bulionu
pęczek posiekanej natki pietruszki, sól, pieprz

Polecamy niezwykłą  książkę, 
która ma własną historię, rozwi-
jającą się w czasie i wciąż niedo-
kończoną. Opowieść o  tym,  jak 
Maryja  objawiała  się  dzieciom 
i co im mówiła w odległym zakąt-
ku Europy podczas wojny świa-
towej  i  w  przededniu  rewolucji 
bol szewickiej  w Rosji,  a  także 
o tym, jak Jej prze słanie zaczęło 
się rozprzestrzeniać, została spi-
sana  przez włoskiego  kapłana 
w 1943  roku. Wtedy  jasne było 
dla wszystkich, że ziszczają się 
zapowiedziane przez Maryję nie-
szczęścia i że jedynie usłuchanie 
Jej wezwania do poku ty i nawró-
cenia może przywrócić pokój.
Książka  była  rozchwytywana 

i szybko do czekała się kolejnych 
wznowień. Wydawana była także 
już po śmierci autora i – uzupełniana w miarę jak na-
stępowały kolejne wydarzenia związane z tymi obja-
wieniami, poczynając od pielgrzymki papieża Pawła 
VI do Fatimy w 1967  roku  i ustalenia ostatecznych 
tekstów objawień w 1976 roku. Wiadomo, że tajemni-
ce fatimskie na tle wydarzeń historycznych, które ro-
zegrały  się w  kolejnych  dziesięcioleciach,  nabrały 
jesz cze większej dynamiki. Stąd obecne polskie wy-
danie  zostało  uzupełnione  o  aktualne  infor macje 
(w tym wypowiedzi kolejnych papieży, przede wszyst-
kim Jana Pawła II) i obszerne posłowie, sięgające aż 
po XXI stulecie.
Rdzeń orędzia fatimskiego pozostał ten sam. Nie 

jest nim tajemnica ani jakiekolwiek znaki zewnętrzne 

– czy to zweryfikowane, czy nie. 
Tworzą go trzy zasadnicze skład-
niki: pokuta, modlitwa i nabożeń-
stwo  do Niepoka lanego  Serca 
Maryi,  stapiające  się w  jeden: 
odmawianie Różańca.
Oto fragment:
Kiedy jednak Hiacynta dotarła 

do domu, poczuła, że tajemnica 
zaczyna w jej duszy wzbierać tak, 
że przypomi nało to rwący potok, 
który  coraz  bardziej  przybierał 
i coraz mocniej napierał na gro-
ble, aż ją przełamał. Dziewczynka 
miała szczerą wolę, żeby milczeć, 
ale siły ubywało jej z każdą minu-
tą. Wreszcie po biegła do mamy, 
zarzuciła  jej  ramiona  na  szyję 
i  wykrzyknęła  jednym  tchem: 
Mamusiu, dzisiaj w Cova da Iria 
wi działam Matkę  Boską!  Pani 

Olimpia  przyjęła wiadomość wy buchem  śmiechu. 
Posłuchajcie, ja naprawdę Ją wi działam – upierała się 
dziewczynka,  opuszczając  głowę  ze wstydu.  I  po 
chwili  dodała: Mamo,  ja  i  Franek  idziemy odmó wić 
Różaniec. Matka Boska nam kazała... Trzeba codzien-
nie odmawiać Różaniec, bo tego chce Matka Boska! 
Prawdopodobnie właśnie  to  polecenie  odmawiania 
Różańca i skrupulatność, z jaką dwójka dzieci zaczę-
ła  zaraz  spełniać  swój  obowiązek,  skłoniły  panią 
Olimpię do uznania, że nie chodzi w tym wszyst kim 
tylko o zwykłą dziecinadę. Faktem  jest,  że później, 
podczas  kolacji,  zaczęła wypytywać Hiacyntę,  a  ta 
w obecności całej rodziny opowiedziała ze szczegóła
mi wszystko, co wydarzyło się w Cova da Iria.

Warto przeczytać książkę icilio felici pt. „fatima”
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Pan  Profesor  Józef  Droździak 
w  parafi i   pw  św.  Mikołaja  w 
 Świe bodzicach  zaczął  pracę 
10.10.1960 r., gdy proboszczem był 
ks. kanonik Władysław Lorek. Przy-
był do Świebodzic po ukończeniu 
najlepszej  szkoły  organistowskiej 
w Przemyślu  (ale  edukacja  pana 
Józefa na tym się nie skończyła). 
Z księdzem Lorkiem współpracował 
przez  24  lata,  z  następnym pro-
boszczem  ks.  prałatem Augusty-
nem Nazimkiem – 27  lat,  z  księ-
dzem prałatem Janem Gargasewi-
czem – 5 lat i z księdzem kanoni-
kiem  Józefem Siemaszem wciąż 
współpracuje.

Pan Józef przez wiele  lat uczył 
świebodzicką młodzież gry na  in-
strumentach oraz muzyki w szkole. 
W 1984 r. został dyrektorem Spo-
łecznego Ogniska Muzycznego 
w Świebodzicach, funkcję tę pełnił 
do 2008 r. Wszyscy uczniowie pana 
Józefa bardzo dobrze wspominają 
czasy, w których mogli uczęszczać 
na lekcje – jak to sami mówią – do 
„Mistrza w tym fachu”. 
Wielu parafian  i  świebodziczan 

szanuje i podziwia pana Józefa – 
po wielu rozmowach z nimi mogę 
stwierdzić, że głos i gra pana Józe-
fa na organach, bardzo się podoba. 
Niektórzy twierdzą, że co jakiś czas 

muszą udać się do „małego kościo-
ła”,  aby  posłuchać  jego  głosu. 
Wielu wspomina także lata, w któ-
rych  pan  Józef  prowadził  bardzo 
duży, 4głosowy chór (ok. 50 osób). 
Chór  uświetniał  uroczystości  ko-
ścielne i nie tylko. Chórzyści, którzy 
wtedy śpiewali, do tej pory opowia-
dają,  jak  to  pięknie  chór  śpiewał 
i żałują, że już go nie ma.
Powierzajmy  pana  organistę 

Józefa  naszym modlitwom,  aby 
wciąż nam posługiwał przy Bożych 
organach oraz pomagał swoją grą 
i śpiewem przeżywać okresy litur-
giczne w kościele.

niePOrOzuMieniA 
z rODzicAMi

Do najważniejszych należą: prace domowe, 
pieniądze. Dzieci  szczególnie  dorastające po-
winny mieć pozytywny wkład w  życie  rodziny. 
Dobrych chęci zwykle im nie brak, ale w ich re-
alizacji przeszkadza lenistwo i brak chęci oraz 
wytrwałości. W rodzinach niezbyt ubogich , ro-
dzice dają dzieciom co miesiąc pewną kwotę, 
tak zwane kieszonkowe. Wysokość tego kieszon-
kowego zależy od zamożności rodziców. wielu 
rodziców pod koniec miesiąca wymaga sprawoz-
dania z wydatków, przynajmniej ważniejszych. 
niektóre dzieci się przeciw temu buntują się. Czy 
słusznie?
Najbardziej niemiła dla rodziców, jest postawa 

dzieci, które poproszone o pomoc jednego z ro-
dziców zazwyczaj mówią: jak to zrobię to ile za 
to dostanę? Drodzy rodzice, pamiętajcie, to nie 
jest handel, pomoc, ani dobry uczynek. Pozwo-
lę  sobie  tu  podać  przykład  z  jednej  książki: 
„Siedmioletni Maciek był drugim od końca naj-
młodszym z dziewięciorga dzieci. Trzy dni przed 
Bożym Narodzeniem matka poprosiła go, by jej 
wyczyścił  i wypastował  buty  na  święta. Kiedy 
chłopiec skończył czyścić buty, zaniósł je i poka-
zał matce,  by  zobaczyła,  czy  są w porządku. 
Mama tak była ucieszona z jego pracy, że dała 
mu  trochę  pieniędzy.  Pod  koniec  dnia,  kiedy 
chciała założyć buty, natknęła się na coś twar-
dego. W jednym z butów znalazła monetę owi-
niętą w kartkę papieru, na której wypisane były 
słowa: Oto twój pieniądz z powrotem, Mamusiu. 
Wyczyściłem  twoje buty  z miłości.” Pomyślmy 
chwilę, czy nasze dzieci pomagają nam z miłości 
czy z obowiązku?

OrgAniSTA jÓzef DrOźDziAK

WyBAczenie  
W rODzinie

Na pewno pamiętacie swoje różne drobne wykroczenia 
i to, jak wielokrotnie rodzice je wam wybaczali. Wspomina 
studentka pierwszego roku studiów uniwersyteckich.
„Nie potrafię odpowiedzieć w kilku słowach na pytanie: 

Kim są dla mnie moi rodzice? Po prostu są najbliższymi. 
Wiem, że chcę być dla nich dobra, chcę żeby byli szczęśli-
wi, żeby często się uśmiechali. Mam jednak świadomość, 
że często są przeze mnie smutni, że czasem płaczą. Jed-
no przeczy drugiemu. Oni wiedzą o tym, ale dzięki temu, 
że mnie kochają, potrafią wybaczyć”.
Bez wzajemnego wybaczania sobie nie ma miłości w ro-

dzinie. Gdy zabraknie miłości pojawia się obcość i zimno, 
które powodują niekiedy w młodych głowach marzenia, że 
ktoś inny dał im życie, że ich wymarzeni rodzice byli piękni, 
bogaci  i bardzo dobrzy. O  takich marzeniach mówią pa-
miętniki  opisujące młode  lata, między  innymi  pamiętniki 
wielkiego pisarza Lwa Tołstoja. Gdy macie trudności z wy-
baczaniem rodzicom, dobrze jest przypomnieć sobie jakieś 
większe moje wykroczenia, które rodzice wam wybaczyli.
Chcąc szczerze odmówić słowa z Ojcze nasz: „Odpuść 

nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com” musimy starać się wybaczać każdemu, a w pierwszym 
rzędzie naszym rodzicom i rodzeństwu.
Pamiętajmy jak wybaczają nam rodzice, tak i my powin-

niśmy im wybaczać. Oni, tak jak i my, nie są aniołami. Za 
wszystkich rodziców dziękujemy Bogu.
Czy zdarzyły się w waszym życiu dłuższe okresy, pod-

czas których czuliście żal lub gniew dla rodziców? Zasta-
nówcie się w milczeniu.
Najpiękniejszą  rzeczą,  którą  radzi Pismo  święte,  jest 

w dniu, w którym rodzice wam dokuczyli, wybaczyć im przed 
udaniem  się  na  odpoczynek.  Jeśli  to wy  ich  poważniej 
obraziliście, to przeproście, by móc spokojnie usnąć i mieć 
– jak mówią – pogodne sny.
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Poniedziałek 1.05.2017 r. św. józefa robotnika
godz. 700 + Dariusz Połeć (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 O łaskę zdrowia dla Jana Pawłowskiego
godz. 1800 + Halina Orłowska (3 rocz. śm.)
Wtorek 2.05.2017 r. św. Atanazego, bpa i dK
godz. 700 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Romana i jego rodziny 
godz. 900 + Wiesław Katowicz 
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Martyny Marii 
Michałowskiej z ok. 1 rocz. urodzin
Środa 3.05.2017 r. nMP Królowej Polski
godz. 730 + Aneta Łazorko (1 rocz. śm.)
godz. 900 O miłosierdzie Boże dla Janiny i Marii o łaskę 
zdrowia i Boże błog. w rodzinie
godz. 1015 Msza św. dziękczynna za uratowanie 
od pożaru przy ulicy Wałbrzyskiej
godz. 1130 + Władysław + Mieczysław + Waldemar
godz. 1300 + Andrzej Szczykała (od żony)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Stanisława 
z ok. 80 rocz. urodzin
czwartek 4.05.2017 r. św. floriana, męcz. 
godz. 700 + Zygmunt Rutkowski (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Agnieszka + Piotr + Wojciech Janowscy 
+ Marianna + Mikołaj Gruszka
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Moniki z prośbą 
o wytrwanie w postanowieniu
Piątek 5.05.2017 r. 
godz. 700 + Janusz Rajca (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + ukochanych dziadków: Marianna i Józef
godz. 1800 + Leokadia (12 rocz. śm.) + Henryk 
Sobota 6.05.2017 r. św. Apostołów filipa i jakuba 
godz. 700 + Irena Drajem (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 + z rodziny Michnicz: Konstanty (5 rocz. śm.), 
Zofia, Ryszard
iV niedziela Wielkanocna 7.05.2017 r. 
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Romana i Jego rodziny
godz. 900 + Anna + Stanisław Rawski

godz. 1015 + rodzice: Józef i Zofia + brat Stanisław 
+ szwagier Marek
godz. 1130 + Zofia Tętnowska (z okazji obchodzonych 
za życia imienin)
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Jana z ok. 60 rocz. 
urodzin
godz. 1800 + Lecz Pach (int. od rodz. Wilczyńskich)
Poniedziałek 8.05.2017 r. św. Stanisława bpa i męcz.
godz. 700 + Sylwester Tchurzewski
godz. 900 + Franciszek + Stanisław + Karolina 
+ Stanisława (k) + Wiesława (k) Polak
godz. 1800 I) + Stanisław Sznajder (z ok. imienin za życia)
II) + Stanisław Krupa (12 rocz. śm.) 
Wtorek 9.05.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 + Zofia + Jan + Benedykt Fluder
godz. 1800 O łaskę zdrowia i potrzebne Boże błog. dla 
Izabeli Szymańskiej i dla dziecka będącego w drodze 
Środa 10.05. 2017 r. 
godz. 700 + Zofia + Jan + Benedykt Fluder
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Romana i Jego 
rodziny
godz. 1800 
czwartek 11.05.2017 r.
godz. 700 + Zofia + Jan + Benedykt Fluder
godz. 900 + Bolesław Betlej + z rodziny
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Zofii z ok. 83 rocz. 
urodzin (od Marzeny z rodziną)
Piątek 12.05.2017 r. 
godz. 700 + Zofia + Jan + Benedykt Fluder
godz. 900
godz. 1800 
Sobota 13.05.2017 r.
godz. 700 + Janina Gościniak (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zofia + Jan + Benedykt Fluder
godz. 1700 Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej 
V niedziela Wielkanocna 14.05.2017 r. 
godz. 730 + Zofia + Jan + Benedykt Fluder
godz. 900 + Edward + Leokadia Sobczyk + Kazimierz 
Chmielewski + Jadwiga Zabłocka
godz. 1015 + Stanisława (k) Drożdż (22 rocz. śm.) 
+ Tadeusz + Jan

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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godz. 1130 + Jadwiga + Edward Hądzlik (od sąsiadów)
godz. 1300 + Helena + Kazimierz + Marianna + Piotr 
Choińscy
godz. 1800 + Stefan Siedziukiewicz (8 rocz. śm.)
Poniedziałek 15.05.2017 r.
godz. 700 + Zofia + Jan + Benedykt Fluder
godz. 900 
godz. 1800 
Wtorek 16.05.2017 r. św. Andrzeja Boboli, kapłana 
i męcz. 
godz. 700 + Zofia + Jan + Benedykt Fluder
godz. 900 
godz. 1800 
Środa 17.05.2017 r. 
godz. 700 + Zofia + Jan + Benedykt Fluder
godz. 900 
godz. 1800 W intencji grupy modlitewnopielgrzymkowej
czwartek 18.05.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 
Piątek 19.05. 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 oraz o wytrwałość 
w posłudze kapłańskiej dla ks. Artura z okazji 5 rocz. 
święceń kapłańskich
Sobota 20.05. 2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 + Eugeniusz Pichurski
godz. 1800 + Julia Czajkowska 
Vi niedziela Wielkanocna 21.05.2017 r. 
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Wandy z ok. 60 rocz. 
urodzin (od dzieci)
godz. 900 + Kazimiera (k) + Władysława (k) + rodziców 
+ Bolesław 
godz. 1015 W intencji syna Dawidka o łaskę zdrowia
godz. 1130 + Jan Gospodarczyk (2 rocz. śm.) 
+ Marianna Wróblewska (3 rocz. śm.)
godz. 1300+ Olga + Michał Podolscy + Zofia 
+ Franciszek Podolscy
godz. 1800 Msza św. dziękczynnobłagalna o łaskę 
wiary i światło Ducha św. dla Marty
Poniedziałek 22.05.2017 r. 
godz. 700 + Maria Dziewit (od uczestników pogrzebu)
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 Heleny Jachman 
z okazji imienin

Wtorek 23.05.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 
Środa 24.05. 2017 r. nMP Wspomożycielki Wiernych 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Wanda Buturla + Jan i Bronisław Buturla 
czwartek 25.05.2017 r. 
godz. 700 + Czesław Kot (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia w posłudze kapłańskiej 
dla ks. Grzegorza z okazji 6 rocznicy święceń 
kapłańskich (od wsp. Odnowy w Duchu św.)
Piątek 26.05.2017 r. św. filipa nereusza, kapłana 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Czesław Kowalczuk (8 rocz. śm.) 
+ Krzysztof + Helena
Sobota 27.05.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 +rodzice: Karolina i Piotr + rodzeństwo 
+ z rodziny Wywrot
niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 28.05.2017 r.
godz. 730
godz. 900 + Julianna Szczepańska (3 rocz. śm.) 
+ z rodziny Adamczyków
godz. 945 W intencji dzieci przystępujących do 
I Komunii św. oraz ich rodziców i chrzestnych
godz. 1130 + Piotr Grygiel + rodzice: Katarzyna i Hipolit
godz. 1300 + Wacława (k) Kościukiewicz + Piotr 
+ Wanda + z rodziny
godz. 1800+ z rodziny Wozowczyk: Aniela, Antonia, 
Ewa, Tomasz, Zbigniew
Poniedziałek 29.05.2017 r. św. urszuli 
ledóchowskiej, dz. 
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 Moniki z okazji urodzin
Wtorek 30.05.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 
Środa 31.05. 2017 r. nawiedzenie MnP 
godz. 700 
godz. 900 Zenon Gulak (8 rocz. śm.)
godz. 1800 I) + Jan Grzesiński (4 rocz. śm.)
II) + Maria (1 rocz. śm.) o światłość wiekuistą 
i zbawienie duszy
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 16.00-17.00, czwartek w godz. 16.00-17.00, 
sobota w godz. 10.00-11.00 i 16.00-17.00
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 7.30, 9.00, 10.15 (z udziałem dzieci), 
11.30 (z udziałem młodzieży), 13.00 (suma), 18.00
• dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 13.00
Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 6.45, 8.45, 18.00 
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św. 
• I piątek miesiąca w godz. 8.30-9.00 i 17.00-18.00
Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 13.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św. 
• I sobota miesiąca w godz. 7.30-9.00 
• w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000 

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Grzegorz Fabiński, ks. Artur Merholc, 
ks. Piotr Ochoński

www.swmikolajswiebodzice.pl

+ Dariusz Michał Połeć,  
zm. 23 marca, przeżył 52 lata

+ Jan Pucyk, zm. 24 marca,  
przeżył 58 lat

+ Janusz Rajca, zm. 27 marca, przeżył 54 lata
+ Zygmunt Rutkowski, zm. 1 kwietnia, przeżył 61 lat
+ Irena Drajem zd. Szuba, zm. 1 kwietnia, 
przeżyła 60 lat

+ Janina Gościniak, zm. 14 kwietnia, przeżyła 
82 lata

+ Maria Dziewit zd. Reichl, zm. 19 kwietnia, 
przeżyła 104 lata

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Małżeństwo zawarli:
Paweł Maciej Broda  
i Paulina Krajewska, 
29 kwietnia

Sakrament chrztu św. 
przyjęli:
Liliana Rośczak, 16 kwietnia
Aiska Alicja Haji, 16 kwietnia
Hanna Malwina Obraniak, 16 kwietnia
Filip Górka, 17 kwietnia
Wiktor Krzysztof Pyk, 17 kwietnia
Liwia Wiktoria Pyk, 17 kwietnia
Milena Maja Konieczna, 23 kwietnia
Hubert Nowak, 23 kwietnia
Łucja Wiśniewska, 30 kwietnia
Olaf Wielądek, 30 kwietnia


