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Bierzmowanie

Czerwiec – to miesiąc szczególnego kultu Ser-
ca Bożego i Tajemnicy Eucharystii. W tradycji 
Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa 
się moment przebicia Bożego Serca na krzyżu. 
Pierwszymi, którzy uczcili to Serce byli apostoło-
wie oraz setnik przebijający bok  Chrystusa.

Nabożeństwo czer wcowe ma swoją bogatą 
historie. Osobą która zaproponowała by miesiąc 
czerwiec był poświęcony czci Serca Jezusowego 
była wychowanka jednego z paryskich klasztorów. 
Nazywała się Aniela de Sainte-Croix. Pewnego 
dnia, po przyjęciu Komunii św., pomyślała sobie, 
że skoro miesiąc maj poświęcony jest Matce 
Bożej, to dobrze będzie, gdy czerwiec zostanie 
ofiarowany Sercu Jezusowemu. 

W liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli 
prezbitera i męczennika, tj. 16 maja 2017r w naszej 
parafii o godz. 17.00 została odprawiona Msza św. 
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza 

 Biskupa Adama Bałabuch, biskupa pomocniczego 
diecezji świdnickiej. Podczas tejże Eucharystii mło-
dzież gimnazjalna oraz starsza przyjęła Sakrament 
Bierzmowania w celu umocnienia w wierze i wytrwaniu 
w niej w życiu codziennym przy pomocy darów Ducha 
Świętego.
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MARYJA – MATKA KOŚCIOŁA
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w ponie-

działek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 
zostało wprowadzone do polskiego kalendarza litur-
gicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski, za 
zgodą papieża Pawła VI.

Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Du-
cha Świętego było początkiem działalności Kościoła. 
Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania 
Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy 
Apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie 
razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi 
Jego. (Dz. 1,14) Matka Najświętsza, Oblubienica 
Ducha Świętego, mocą, którego w dniu Zwiastowania 
poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku 
wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Ko-
ściół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych 
i Matka Kościoła towarzyszy Kościołowi w świecie. 
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce 
Najświętszej teologowie już od początków dziejów 
Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże Leon XIII, Jan 
XIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI me-
moriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką 
Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu 

Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. 
Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich 
w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji 
soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając ko-
nieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoły-
wał się na doświadczenia naszego Narodu, dla które-
go Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach 
i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomo-
cą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również 
bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została 
włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla 
godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obec-
ność w misterium Chrystusa i Kościoła.

W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie 
o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo 
Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do 
Litanii Loretańskiej nowe wezwanie Matko Kościoła, 
módl się za nami. Wniósł równocześnie prośbę do 
Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii 
omawianej w Kościele Powszechnym i aby papież 
ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego 
Kościoła Powszechnego.

Podzieliła się swym pomysłem z 
wychowawczynią i swymi koleżan-
kami, którym pomysł ten bardzo się 
spodobał. Przychylnie byli nasta-
wieni do niego również przełożona 
klasztoru oraz biskup paryski.

Wybór terminu nie był przypad-
kowy. Wiele lat wcześniej miały, 
bowiem miejsce ważne objawienia, 
które są źródłem dla kultu Serca 
Jezusowego. Szesnastego czerw-
ca 1675 roku, kiedy siostra wizytka 
św. Małgorzata Maria Alacoque 
modliła się w kaplicy klasztoru w 
Paray-le-Monial (Francja), już po 
raz trzeci objawił się jej Pan Jezus. 
Powiedział wtedy do niej: „Żądam, 
żeby pierwszy piątek po oktawie 
Bożego Ciała był odtąd poświęcony 
jako osobne święto na uczczenie 
mojego Serca i na wynagrodzenie 
mi przez Komunię świętą i inne 
praktyki pobożne za zniewagi, ja-
kich doznaję, gdy w czasie oktawy 
jestem wystawiony na ołtarzach. W 
zamian za to obiecuję ci, że Serce 

moje wyleje hojne łaski na tych 
wszystkich, którzy w ten sposób 
Sercu memu oddadzą cześć lub 
przyczynią się do jej rozszerzenia.” 
Św. Małgorzata Maria Alacoque 
oraz wskazany bezpośrednio przez 
Pana Jezusa ojciec jezuita Klau-
diusz de la Colombiere (spowiednik 
sióstr wizytek) czynili odtąd wszyst-
ko, aby prośbę Pana Jezusa wy-
pełnić. 

Symboliczny wymiar ma także 
fakt, że czerwiec następuje po 
maju, miesiącu maryjnym. Ale 
przede wszystkim w czerwcu przy-
pada Święto Serca Pana Jezusa. 
Zasadniczymi elementami nabo-
żeństwa czerwcowego są adoracja 
Najświętszego Sakramentu oraz 
Litania do Najświętszego Serca 
Jezusowego. Autorką Litanii była 
siostra Joanna Magdalena Joly. 
Litania przez nią napisana odma-
wiana była powszechnie w czasie 
wielkiej zarazy, jaka panowała w 
Marsylli w roku 1720. Następnie 
inna siostra – Anna Remusat wzbo-

gaciła tę litanię o kilka nowych 
wezwań. W 1899 r. Kongregacja 
Obrzędów zatwierdziła litanię do 
publicznego odmawiania. Do istnie-
jących 27 wezwań dodano 6 dal-
szych. W ten sposób Litania licząca 
33 wezwania upamiętnia każdy rok 
życia Chrystusa na ziemi.

Pierwszy raz w Polsce nabożeń-
stwo czerwcowe było sprawowane 
1 czerwca 1857 w kościele Sióstr 
Wizytek w Lublinie. Papież Pius IX 
w roku 1859 polecił sprawować to 
nabożeństwo w całej ówczesnej 
Polsce, będącej pod zaborami, a w 
roku 1873 zatwierdził nabożeństwo 
czerwcowe jako oficjalną modlitwę 
Kościoła. Warto pamiętać również 
i o tym, że papież Leon XIII poświę-
cił cały rodzaj ludzki Najświętszemu 
Sercu Jezusa 11 czerwca 1899 
roku a sto lat później, nasz Rodak 
Ojciec Święty Jan Paweł II, akt ten 
ponowił podczas nabożeństwa 
czerwcowego, sprawowanego dnia 
7 czerwca 1999 r. w Toruniu.

Katechetka Grażyna Gorska

HISTORIA NABOŻEŃSTWA CZERWCOWEGO
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W dniu 20 maja 2017 roku. 
Wspólnota „Dzieci Żyjącego Boga” 
i przyjaciele (Odnowa w Duchu 
Świętym) przy naszej parafii, wraz 
z jej duszpasterzem ks. Grzego-
rzem Fabińskim, wyjechał na 
wspólne świętowanie złotego jubi-
leuszu powstania Odnowy w Duchu 
Świętym w Kościele katolickim, a 
co za tym idzie, jest to 50 lat błogo-
sławieństwa Bożego i odkrywania 
działania Ducha Świętego w dzi-
siejszych czasach. Całe uroczysto-
ści odbyły się na wałach jasnogór-
skiego wzgórza u stóp Matki Bożej 
Częstochowskiej. Od godz.9.30 do 
godziny 16.30 odbyły się trzy 
konferencje przeplatane modli-
twą uwielbienia oraz świadec-

twami. Punktem kulminacyjnym 
była Eucharystia sprawowana 
przez JE Ks. Bp. Andrzeja Sie-
mieniewskiego, który także 

wygłosił homilię, ukazując całą hi-
storię i cel doświadczenia Odnowy 
w Duchu Świętym. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że od 2,5 roku 
przy naszej parafii istnieje taka 
wspólnota, która serdecznie zapra-
sza na wspólną modlitwę w nastę-
puje dni:

– wtorek po wieczornej Mszy 
św. adoracja Najświętszego Sa-
kramentu w ciszy (pierwszy wto-
rek miesiąca – uwielbienie) przez 
1 godz.

– czwartek – spotkanie o godz. 
18.45 (na wikarówce) – do godz. 
21.00 (uwielbienie, konferencja, 
dzielenie, apel jasnogórski),

– trzeci czwartek miesiąca 
Msza św. o uzdrowienie (najbliż-
sza będzie 15.06.2017 r. o godz. 
18.00).

Wszystkim, którzy otrzymali ten 
sakrament (dojrzałości chrześcijań-
skiej) serdecznie gratulujemy i ży-
czymy wielu owoców Ducha Świę-
tego, a byli to:

1. Adrianna Banaszkiewicz
2. Filip Brzeziak
3. Adam Chlebowski
4. Radek Karczmarz
5. Krzysztof Kupiec

6. Weronika Kupiec
7. Mateusz Kiliański
8. Natalia Kozioł
9. Marlena Lechowicz
10. Ola Lipowska
11. Oliwia Markowicz
12. Karolina Pofelska
13. Bartosz Skotnicki
14. Jakub Sowa
15. Miłosz Stankiewicz

16. Nikola Szczepanik
17. Jakub Szczepański
18. Agata Szlosek
19. Nicole Waligórska
20. Aleksandra Woźniak
z parafii św. Mikołaja w Świebo-

dzicach. Oprócz wyżej wymienio-
nych osób, sakrament bierzmo-
wania przyjęło 30 osób z parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła, 3 – 
z parafii św. Franciszka z Asyżu, 
1 – z parafii św. Michała Archanio-
ła w Dobromierzu.

Bierzmowanie

50 lAT KATOlICKIEJ OdNOWY 
W duCHu ŚWIęTYM
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WIECZóR FATIMSKI W ŚWIEBOdZICACH
W sobotę 13 maja 2017 r. mieszkańcy na-

szej miejscowości byli świadkami wyjątkowo 
pięknego wydarzenia. Mianowicie, w kościele 
parafialnym, o godz. 17.00 została odprawio-
na Msza św. w intencjach polecanych za 
pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej. Mszy 
św. koncelebrowanej przez duszpasterzy 
naszego miasta przewodniczył ks. kanonik 
Witold Wojewódka, zaś słowo Boże wygłosił 
ks. kanonik Daniel Szymanik. Po skończonej 
Eucharystii, z figurą Pani Fatimskiej udaliśmy 
się w procesyjnym geście do wszystkich ko-
ściołów Świebodzic.

Niedziela, 4 czerwca Zesłanie Ducha Świętego
Na dwudzieste pierwsze urodziny syna dumny ojciec wzniósł toast, wspominając dzień jego narodzin. 

„To był wspaniały dzień — powiedział. — Wraz z mamą byliśmy zachwyceni,
że pojawiłeś się w naszym życiu – choć oczywiście nie zawsze byliśmy zachwyceni tym, co od tego 

dnia robiłeś!” Ojciec oczywiście żartował, a syn doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Wiedział, że 
ojciec go kocha i cieszy się z każdego przeżytego wspólnie z nim dnia.

My także świętujemy dziś urodziny – wspominamy dzień, w którym narodził się Kościół. Jak jednak 
pokazał to żart ojca, urodziny to nie tylko wspominanie dnia, w którym wszystko się za-częło. Podzię-
kujmy więc Duchowi Świętemu za to wszystko, co uczynił „od tego dnia”.

Przede wszystkim, bez natchnienia Ducha Świętego chrześcijanie nie byliby w stanie przekazać 
przesłania Ewangelii kolejnym pokoleniom – i nie dotarłoby ono do ciebie. Pamiętajmy też, że Duch 
Święty nie żyje tylko w wielkich świętych, tych z dawnych epok i tych nam współczesnych. Działa także 
w tobie, pomagając ci prowadzić święte życie. Czy poczułeś kiedyś przynaglenie, by pomóc komuś 
w potrzebie? Jest to działanie Ducha Świętego. Próbowałeś opowiedzieć komuś, dlaczego wierzysz? 
To także jest działanie Ducha Świętego. Czy walczyłeś z pokusą i pokonałeś ją? To Duch Święty dał ci 
moc. Czy wychodząc ze Mszy świętej lub kończąc modlitwę, czułeś się umocniony w wierze i bliżej 
Boga? To także sprawił Duch Święty.

Dziękuj Mu więc! Pomyśl, w jaki sposób możesz uczcić to, co On już zdziałał, i co czyni dzisiaj. Mo-
żesz sprawdzić w Internecie, w jaki sposób

w różnych krajach obchodzi się Zesłanie Ducha Świętego. Możesz spędzić na modlitwie kilka minut 
dłużej niż zwykle, rozważając dary Ducha Świętego. A może przygotuj dziś sobie i domownikom ulu-
biony deser. W końcu to przecież urodziny!

„Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że zstąpiłeś na swój Kościół, a także za to, że jesteś ze mną dzisiaj!”
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Zostałem laureatem pierwszego 
miejsca w konkursie ogólnopolskim 
„Z kaligrafią na co dzień” organizo-
waną przez Polską Akademię Nauk 
w Warszawie. Poinformowany zo-
stałem o konkursie w szkole do 
której uczęszczam, jestem uczniem 
klasy I LO w Świebodzicach. Poin-
formowała mnie nauczycielka języ-
ka polskiego która zapytała mnie 
czy nie chciałbym wziąć udziału 
w tym konkursie. Moje początkowe 
nastawienie do tego konkursu było 
bardzo nijakie więc nie byłem do 
końca pewien, czy jest to miejsce 
dla mnie. Do udziału zachęcała 
mnie klasa która dobrze znała mój 
charakter pisma i wiedziała, że się 
nadam. Ale dalej byłem pewien, że 
się nie nadam, bo nie jestem tylko 
jeden jest w Polsce który ładnie 
pisze w zeszycie każdego dnia. 
Jednak postanowiłem wystartować 
z czystej ciekawości. Przyszedł 
dzień przepisania tekstu który przy-
słali organizatorzy konkursu. Tekst 
ten był bardzo krótki co było dla 
mnie dużym zdziwieniem. Przepi-
sałem i oddałem kartkę z podpi-
sem, więc co? Pozostało mi czekać 
na wyniki.

Wyniki miały przyjść pod koniec 
kwietnia br. ale czekałem aż do 16 
maja gdzie otrzymałem telefon ze 
szkoły, że zostałem laureatem 
pierwszego miejsca w Polsce. Ra-

dość moja była ogromna, każdy 
z domowników cieszył się wraz ze 
mną z tego wielkiego osiągnięcia. 
Nie mogłem uwierzyć, że się udało, 
że jestem pierwszy kraju. Udałem 
się więc z radosnym nastrojem do 
szkoły gdzie dowiedziałem się wię-
cej na ten temat. Co się okazało na 
miejscu, że w wynikach które otrzy-
mała szkoła widniało moje nazwi-
sko z uzyskaniem największej ilości 
punktów, równie 24 na 24. Był to 
dla mnie kolejny szok, oczywiście 
pozytywny. Szanowna dyrekcja 
przygotowała dla mnie cały wyjazd, 
nic nie musiałem robić, tak mi do-
brze było! Wszyscy się cieszyli ra-
zem ze mną.

Przyszedł dzień wyjazdu do sto-
licy po odbiór nagrody, wstać mu-
siałem bardzo wcześnie rano. 
Przygotowałem się, założyłem 
najlepsze ciuchy i z dumą wyruszy-
łem w długą podróż do Warszawy. 
Jechałem i myślałem nad tym, co 
mnie czeka, głowa moja była na-
pełniona wizualizacjami całego 
pobytu w stolicy, nie zdążyłem się 
obejrzeć a już byłem na miejscu. 
Na dworcu Centralnym czekał na 
mnie ks. Piotr Ochoński który po-
mógł mi w dotarciu na miejsce. Nie 
wiem co bym bez niego zrobił, dużo 
mu zawdzięczam tego dnia. Udali-
śmy się na miejsce, co się okaza-
ło... byłem za wcześnie! Dzięki 
temu udało mi się nawiedzić Ko-
ściół Świętego Krzyża który sąsia-
dował z Państwową Akademią 
Nauk. W końcu wybiła godzina 
dwunasta, godzina rozdania na-
gród. Cała impreza była ciekawa 
a zarazem fascynująca, z takich 
powodów, że maluchy z podsta-
wówki tak dobrze znają język pol-
ski, tak dobrze posługują się piórem 
dzięki czemu, jak i ja tworzą sztukę 
na zwykłej kartce papieru. Gdy 
przyszedł czas na moją kategorię, 
prowadzący zaczął wyczytywać 
nazwiska osób które miały udać się 
po odbiór nagrody. Były trzy kate-
gorie, podstawówka, gimnazjum 

oraz szkoły średnie. Podstawówka 
oraz gimnazjum miały pierwsze, 
drugie oraz trzecie miejsce, a szko-
ły średnie? Tylko moje nazwisko, 
nie było drugiego i trzeciego miej-
sca. Było to bardzo fajne uczucie, 
podwójne wyróżnienie. Najbardziej 
zapamiętałem słowa prowadzące-
go który powiedział; „Drodzy Pań-
stwo, Ci tutaj młodzi ludzie tworzą 
sztukę, to co oni stworzyli jest na-
prawdę bardzo piękne! Jesteśmy 
w szoku, że tak potrafią pisać, bo 
mało która osoba tak piszę”. Zrobi-
ło mi się ciepło na sercu, otrzyma-
łem dyplom i od razu skontaktowa-
liśmy się ze szkołą aby poinformo-
wać o przebiegu wydarzeń, radość 
panowała i w szkolę co mnie pod-
niosło w przekonaniu, że jest kimś.

Powrót do miasta był przyjemny, 
nie mogło zabraknąć wizyty w po-
pularnym fast foodzie, gdzie zago-
ściliśmy na dłużą chwilę, pogawęd-
kę i do domu. Droga przyjemna 
i bez problemowa... no, prawie, 
z wyjątkiem korków pod Wrocła-
wiem. Wróciłem do domu dzięki 
uprzejmości ks. Piotra któremu 
jeszcze raz dziękuje.

Oto moja historia którą zapamię-
tam na bardzo długo, dziękuje 
wszystkim którzy przyczynili się do 
tego osiągnięcia. Niektóry powie-
dzą, że co to za konkurs... fakt, ale 
dla mnie, zwykłego ucznia jest to 
wielkie wyróżnienie. Mam dar od 
Boga, że mogę tak pisać.

Jakub Górski, 
uczeń LO w Świebodzicach

Z KAlIGRAFIą NA CO dZIEŃ
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Ewangelista Łukasz pisze, że 
Pan Jezus jako małe dziecko był 
posłuszny Maryi i Józefowi. Jego 
miłość do nich wyrażała się w pra-
cach domowych i warsztacie cie-
sielskim. Święty Józef umarł pierw-
szy ze Świętej Rodziny. Pan Jezus 
pewnie troszczył się o niego w 
chorobie, wiemy też, że samodziel-
nie pracował w warsztacie, by za-
pewnić utrzymanie sobie i swojej 
Matce, Maryi.

Troszczył się o nią, wówczas gdy 
umierał na krzyżu. Polecił ją opiece 
swojego ucznia Jana, mówiąc Oto 
Matka twoja (J19,27). Jezus na-
uczył nas, że miłość do rodziców 
wyraża się przede wszystkim w 
posłuszeństwie i trosce o nich, 
zwłaszcza gdy są chorzy, lub zo-
stają sami sobie.

Kiedyś czytałam w Dekalogu ks. 
Stanisława Klimaszewskiego bar-
dzo ciekawe opowiadanie o pew-
nym chłopcu, przedstawiające w 
bardzo obrazowy sposób przepięk-
ną miłość i troskę o mamę.

Lekarstwo dla matki.
Przed przeszło stu laty żył w 

Rzymie, w dzielnicy Zatybrze, a 
więc blisko Watykanu, dwunasto-
letni chłopiec. Jego ojciec zmarł, a 
on mieszkał z matką w ubogim 
mieszkaniu. Pewnego dnia matka 
poważnie zachorowała. Lekarz 
zapisał jej lekarstwa. Chłopiec po-
szedł do apteki i dowiedział się, że 
kosztują one 37 lirów. Suma jak na 
tamte czasy dość duża. Chora nie 
miała tylu pieniędzy. nie mogła też 
liczyć na pomoc sąsiadów, bo i oni 
nie byli bogaci. Zmartwionemu 
chłopcu po modlitwie przychodzi do 
głowy oryginalny pomysł. Przecież 
papież Pius IX ma dobre serce. 
Napiszę więc do niego list. Wyrywa 
kartkę z zeszytu, pisze dość nie-
zdarnymi literami, robi kilka błędów, 
a na dodatek jeszcze kleks. Ale tym 
się nie przejmuje. Kupuje znaczek, 

przykleja go i adresuje Jego Świę-
tobliwość, Ojciec Święty Pius IX. 
Watykan. Dodaje na kopercie PIL-
NE. I tak list pisany z miłością do-
ciera do Watykanu. List pełen na-
dziei dziecka, ale też pełen troski. 
Włoscy urzędnicy dostarczają go 
do Watykanu. Jeden z księży po 
przeczytaniu zanosi go Ojcu Świę-
temu. Ten wzruszony miłością 
chłopca do matki, a jednocześnie 
jego pomysłowością i odwagą, 
odpisuje przez sekretarza, by stawił 
się osobiście w Watykanie. Gdy 
chłopiec zjawił się przed bramą 
pałacu papieskiego, gwardia szwaj-
carska nie chciała go wpuścić. 
Dopiero, gdy pokazał list od Ojca 
Świętego, zaprowadzono go do 
Papieża. Papieżowi podobał się 
bardzo odważny i miły chłopiec, 
więc wręczył mu złotą monetę na 
lekarstwo. Chłopiec, trochę zaże-
nowany zauważył – Ojcze Święty, 
ona ma wartość tylko 20 lirów, a ja 
potrzebuję 37. Pius IX wręczył mu 
drugą złotą monetę. Chłopiec wziął 

ją, ale dodał.– Teraz jest za dużo. 
Jutro po zakupie lekarstw odniosę 
3 liry. Ojciec Święty uśmiechnął się 
z powodu tej dokładności i powie-
dział: – Dobrze, jutro czekam na 
ciebie. Chłopiec dotrzymał słowa, 
co podobało się Papieżowi, który 
pomógł mu jeszcze wielokrotnie.

Taka nadzwyczajna i pomysłowa 
miłość do matki zdarza się bardzo 
rzadko. Na co dzień miłość do ro-
dziców wyraża się w posłuszeń-
stwie, chętnej pomocy w drobnych 
domowych pracach. Ale jak wiemy 
z doświadczenia, Łatwiej jest zdo-
być się na jakiś nadzwyczajny czyn 
niż dzień po dniu, dziesiątki i setki 
razy chętnie pomagać i być po-
słusznym rodzicom. To w codzien-
ności naszej troski o rodziców 
przychodzi nadzwyczajność. Za-
stanówmy się jak to jest z nami Jak 
w naszym życiu okazujemy szacu-
nek i troskę naszym rodzicom Jeśli 
jest coś nie tak to zmieńmy to, po-
prośmy o to Pana Boga. Nigdy nie 
jest za późno się zmienić, nigdy.

POSŁuSZEŃSTWO I TROSKA 
W MIŁOŚCI ROdZICóW
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MAMY NOWYCH CEREMONIARZY I NOWYCH lEKTORóW!
W sobotę, 6 maja 2017 r., po długich przygotowa-

niach trzech naszych lektorów: Filip Brzeziak, Paweł 
Kowalczuk oraz Wojciech Kargol, otrzymało promocję 
ceremoniarską, a także trzech naszych ministrantów: 
Marcin Jóźwik, Michał Mazur oraz Oktawian Pilarski 
otrzymali promocję lektorską. To wydarzenie miało 
miejsce w naszej Katedrze Świdnickiej. 

Mszy Świętej z ustanowieniem nowych ceremonia-
rzy i lektorów miał przewodniczyć Biskup pomocniczy 
– Adam Bałabuch. Jednakże z powodu złego samo-
poczucia, w ostatnim momencie zdecydowano, że tej 
uroczystej Mszy Świętej będzie przewodniczył pro-
boszcz katedry – ks. prałat Piotr Śliwka.

Na tej Mszy Świętej byli obecni także rodzice na-
szych ceremoniarzy i lektorów. To było wielkie prze-
życie nie tylko dla naszych chłopaków, ale także dla 
ich rodziców i nie ukrywam, że dla mnie samego 
także, ponieważ z naszej parafii w tym roku, było 
najwięcej kandydatów do wspomnianych wcześniej 
funkcji. 

Bardzo mnie cieszy fakt, że w naszej parafii jest tylu 
ministrantów, którzy chcą służyć przy Ołtarzu. A trze-
ba wspomnieć, że są to chłopcy w różnym wieku. 
Zaczynając od szkoły podstawowej, a kończąc na 
studentach i pracujących. Podziwiam szczególnie tych 
starszych, że pomimo wyśmiewania w szkole, czy 
w swoich rówieśniczych środowiskach, nie wstydzą 
się swojej wiary oraz tego, że mogą wypełniać swoje 
zaszczytne funkcje podczas liturgii. Jestem pełen 
uznania dla nich wszystkich!

Bardzo mnie cieszy, jako opiekuna całej Liturgicznej 
Służby Ołtarza, że ta wyjątkowa grupa działająca przy 
naszej parafii rośnie w siłę. Zawsze porównuję chło-
paków do armii wojskowej, gdzie poszczególni ofice-
rowie zdobywają różne odznaczenia i wyższe stopnie 
oficerskie. Tak samo tutaj, u nas; gdzie nasi chłopcy 
zaczynają od bycia kandydatem, następnie bycie 
ministrantem, później lektorem i najwyżej – ceremo-
niarzem. Oczywiście, każdy zdobyty wyższy stopień 
wiąże się z większą odpowiedzialnością. 

Nowi lektorzy są powołani do tego, aby odczytywać 
Słowo Boże podczas liturgii. W naszej parafii mamy 
sporo lektorów. Ich strojem liturgicznym jest biała alba, 
biały sznur na biodrach oraz krzyż na piersiach także 
na sznurze o kolorze białym. Natomiast ceremoniarze 
są tymi, którzy najwięcej pomagają podczas każdej 
liturgii. Ich strój to także biała alba, ale sznur na bio-
drach i sznur krzyża jest już koloru czerwonego. To 
oni przy pomocy swojego opiekuna (głównego cere-
moniarza) pomagają przygotowywać każdą celebrę, 
a szczególnie te uroczyste. To na nich spoczywa  wiele 
obowiązków, które nie zawsze można zauważyć. Czę-
sto ta funkcja wiąże się z tym, że muszą wcześniej 
przyjść, od innych do kościoła, aby przygotować zakry-
stię i prezbiterium do uroczystości, a także wiąże się 
z tym, że jako ostatni wraz ze swoim opiekunem wycho-
dzą z kościoła, po wcześniejszym jego  uporządkowaniu. 

Wielką radością jest dla mnie także to, że co roku 
przybywa nam ministrantów, i praktycznie nie ubywa. 
A to jest bardzo ważne. Dlatego zachęcam także – jako 
opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza parafii pw. św. Mi-
kołaja, młodych chłopców, szczególnie tych po I Ko-
munii Świętej albo po rocznicy I Komunii Świętej, aby 
zechcieli dołączyć do tej wyjątkowej grupy w naszej 
parafii, aby zechcieli służyć przy ołtarzu, bo to jest coś 
wyjątkowego i zaszczytnego, ponieważ nie każdy jest 
powołany do tego, aby stać najbliżej Pana Jezusa 
w kościele, na Mszy Świętej. Chętnych chłopców 
zapraszamy w każdy czwartek na wikarówkę, na godz. 
16:30 na spotkanie formacyjne. W naszej grupie pa-
nuje bardzo miła, wręcz rodzinna atmosfera.

Nowym lektorom i ceremoniarzom składam ser-
deczne gratulacje i życzę im, aby jak najdłużej wy-
trwali przy ołtarzu Pańskim. Moim marzeniem byłoby, 
aby każdy z nich wytrwał w Służbie Chrystusowi do 
samego ślubu albo do samych święceń kapłańskich. 
Życzę każdemu z nich, aby z radością i większą gor-
liwością wypełniali powierzone im zadania, w naszej 
parafii. Otaczam całą Liturgiczną Służbę Ołtarza 
swoją modlitwą. ks. Artur Merholc
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PRZYJACIElE I SŁudZY 
NIEPOKAlANEJ

„Święty Jan Paweł II i ksiądz 
Franciszek Blachnicki przyjaciele 
i słudzy Niepokalanej” pod takim 
hasłem Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 1 w Wałbrzychu wraz 
z parafią św. Józefa Oblubieńca 
ogłosiła konkurs dla uczniów szkół 

podstawowych w naszej diecezji. 
Pragnęli w ten sposób zachęcić 
dzieci do zapoznania się z życiory-
sem obu świętych, naśladowania 
ich w codziennym życiu oraz pobu-
dzić do służby drugiemu człowie-
kowi na wzór Maryi. Uczniowie klas 
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uCZESTNICZę WE MSZY ŚWIęTEJ 
RAZEM Z dZIECKIEM

Dziecko w wieku pierwszokomunijnym pragnie być 
z ojcem i matką właściwie wszędzie. Ich fizycznej 
bliskości nie potrzebuje wprost tylko wówczas, gdy 
jest wśród koleżanek i kolegów. Chętnie naśladuje 
dorosłych, przede wszystkim rodziców. Dzięki temu 
uczy się zachowań odpowiednich do sytuacji, klękania, 
żegnania się. Odpowiedniej postawy w czasie Mszy 
Świętej nie nauczy się w domu czy w szkole, ale wła-
śnie obserwując rodziców w kościele. Wynika to 
z zaufania do rodziców. Dzięki temu, że rodzice idą 
na Mszę Świętą, z tej okazji ładniej się ubierają, o tym 
mówią, po Mszy Świętej dyskutują o homilii, dziecko 
ma świadomość, iż Msza jest czymś dobrym, potrze-
bnym, że jest rzeczywiście święta. W takiej sytuacji 
nawet pewne opory ze strony dziecka, które bardzo 
chce pójść na Mszę Świętą, ustępują wobec bardzo 
pozytywnej postawy rodziców w tej sprawie.

Niedzielna i świąteczna Eucharystia jest jeszcze 
jedną okazją nie tylko do wzrostu wiary dziecka i ro-
dziców, ale także do pogłębienia wzajemnych więzi. 
Tę okazję warto wykorzystać. Bardzo niekorzystna 
sytuacja powstaje wówczas, gdy dziecko uczy się 
i wychowuje do tego, że na Msze Świętą „trzeba cho-
dzić”, ale ten obowiązek i potrzeba nie jest taka sama 
dla dziecka, jak i dla rodziców. W takiej sytuacji może 
powstać przeświadczenie, że na Mszę Świętą chodzi 
się w związku z Pierwszą Komunią Świętą, a nie 
z powodu wiary w Boga i miłości do Niego. Dziecko 

zrozumie, że każdy z domowników uczestniczy w Eu-
charystii o innej godzinie, ale nie zrozumie, że tylko 
ono samo „musi chodzić”.

W niedzielne popołudnie prawie wszędzie rodziny 
spożywają obiad przy jednym stole. Ta wspólnota 
posiłku jeszcze bardziej scali rodzinę, jeśli wcześniej 
była razem przeżywaną wspólnotą Eucharystii. W ser-
cu dziecka może powstawać przeświadczenie, że stół 
zawsze łączy, ten w kościele i ten w domu. A kiedy 
jeszcze przed obiadem odmawiana jest modlitwa, ileż 
pięknych przeżyć powstaje w sercu dziecka i pozo-
stałych członków jego rodziny...

Katechetka Grażyna Gorska

młodszych mogli wykazać się 
wykonując dowolną techniką, 
pracę plastyczną, natomiast 
uczniowie klas starszych mieli 
do wyboru, napisać list do kole-
gi, albo zrobić prezentację mul-
timedialną. I tym razem można 
było liczyć na dzieci z naszej 
szkoły. Pracę plastyczną wyko-
nał Andrzej Wutte z kl. III, a list 
napisali: Alicja Kwaśniak – kl. IV, 
Oliwier Kulesza – kl. IV, Iga Lu-
chowska – kl. VI, Wiktoria Ra-
tuszniak – kl. VI. Komisja oce-
niając prace brała pod uwagę 
zgodność z treścią tematu, 
oryginalność interpretacji, po-
prawność językową i estetykę. 
Na wyniki konkursu trzeba było 
długo czekać, ale było warto. 

Andrzej zdobył I miejsce w swo-
jej kategorii pokonując konku-
rentów z całej diecezji świdnic-
kiej. 17 maja odbyła się uroczy-
sta gala, związana z kolejną 
rocznicą urodzin św. Jana Paw-
ła II i 100 rocznicą Objawień 
Fatimskich, na której nastąpiło 
wręczenie nagród. Najpierw 
laureaci obejrzeli przestawienie 
związane z postaciami obu 
świętych, których dotyczył kon-
kurs, następnie przyznano na-
grody a spotkanie zakończyło 
się słodkim poczęstunkiem.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy, szczegól-
nie Andrzejowi i życzymy dal-
szych sukcesów.
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Niedziela, 11 czerwca Trójcy Przenajświętszej
Myśląc o Trójcy Świętej, mamy prawo czuć się nieco oszołomieni. Doktryna naszej wiary mówi, że 

jest jeden Bóg, który odwiecznie istnieje w trzech odrębnych Osobach. Jak jednak Bóg może być jeden, 
a zarazem w trzech Osobach?

Chociaż nasze rozumienie Trójcy Świętej wzrastało i pogłębiało się na przestrzeni wieków, ten dogmat 
naszej wiary na zawsze pozostanie tajemnicą. Wierzymy, że jest jeden Bóg – jeden w substancji, w isto-
cie i w naturze. Zarazem jednak wierzymy, że ten jeden Bóg istnieje w trzech Osobach, i że te trzy 
Osoby Trójcy Świętej są współistotne, a każda z nich jest Osobą w pełni Boską.

Nie oznacza to, że Bóg jest trzema odrębnymi, niezależnymi Istotami w takim sensie, w jakim każdy 
człowiek jest odrębną istotą. Różnica pomiędzy Ojcem, Synem a Duchem Świętym nie polega na ich 
autonomii, ale „na Ich wzajemnym odniesieniu do siebie”. Innymi słowy, Bóg istnieje w relacji miłości 
– i zaprasza nas do udziału w niej.

Wierzymy wreszcie, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Znaczy to, że my także 
funkcjonujemy w relacjach. Przykazanie miłości Boga i bliźniego ukazuje, że Bóg pragnie, abyśmy 
starali się budować jedność między sobą. Chce, abyśmy byli jedno, tak by świat mógł widzieć niezli-
czonych świadków miłości Boga.

Oby w tę piękną uroczystość miłość Boga stała się twoją miłością. Oby skłoniła cię do przebaczenia 
tym, którzy cię skrzywdzili, do powiedzenia życzliwego słowa, do przyjścia z pomocą tym, którzy są 
w potrzebie, czy do przezwyciężania niezgody w twojej rodzinie. Oby pomogła ci stać się światłem 
wnoszącym miłość Boga światu pogrążonemu w ciemnościach grzechu i podziałów.

„Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, pomóż mi przyjąć Twoją miłość i żyć nią na co dzień”.

MAJóWKA 2017 Z „KSIęCIuNIEM”
W dniach od 1 do 3 maja 

2017r. udałem się wraz z 
moimi grupami, którymi się 
zajmuję w parafii, na trzy-
dniową wycieczkę śladami 
św. Papieża Jana Pawła II. 
Te dwie grupy to Liturgiczna 
Służba Ołtarza oraz Schola 
dziecięca „Dzieci św. Miko-
łaja”. Wraz ze mną pojecha-
li także niektórzy rodzice, 
którzy pomagali mi w opiece 
nad dziećmi.

Może na początku wyja-
śnię, dlaczego taki tytuł ar-
tykułu. Otóż w poprzedniej 
mojej parafii, w Bielawie 
także byłem na wycieczce z 
ministrantami i oni nazywali 
mnie „wujku”. Natomiast 
ciekawa historia, że w tej 
parafii moi ministranci nazy-
wają mnie „Księciuniu”. 
Skąd się to wzięło? Otóż 
chłopaki dowiedzieli się od 
swoich kolegów ze szkoły, w 
której uczę (Zespół Szkół im. 
Stanisława Prosińskiego w 

Świebodzicach), że ucznio-
wie witają się ze mną: 
„Szczęść Boże Księciuniu”. 
I tak już zostało. Cała nasza 
wycieczka przebiegała pod 
hasłem: „Księciuniu”. Dlate-
go ten wyjazd nazwałem: 
Majówka z Księciuniem.

W poniedziałek 1 maja 
wszyscy zgromadziliśmy się 
o 6:40 przy wikarówce, na 
zbiórce. W tym momencie 
nasz autobus, którym podró-
żowaliśmy był sprawdzany 
przez naszą świebodzicką 
Policję, której za to składa-
my serdeczne podziękowa-
nie. Następnie, o godz. 7:00 
rano wyruszyliśmy. 

Pierwszym naszym przy-
stankiem były Wadowice – 
miejsce narodzin i dorasta-
nia przyszłego papieża Jana 
Pawła II. Zwiedziliśmy tam 
dom, w którym przyszedł na 
świat Karol Wojtyła. Można 
było tam zobaczyć piękne 
eksponaty – pamiątki po 
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Papieżu. Znajduje się 
tam nawet broń, z której 
strzelał do Papieża Ali 
Agca, w dniu 13 maja 
1981r. Znajdują się tam 
osobiste rzeczy takie 
jak: sutanny (kapłań-
skie, biskupie, kardynal-
skie i papieskie), zega-
rek, Pismo Święte i za-
znaczony fragment, 
który był czytany przez 
siostrę Tobianę – w mo-
mencie śmierci Papie-
ża, w dniu 2 kwietnia 
2005 roku. Ten dom – 
muzeum pomógł nam 
wiele zobaczyć i zrozu-
mieć życie tego Wielkie-
go Świętego. Po zwie-
dzeniu tego domu wszy-
scy poszliśmy na kre-
mówki, do pobliskiej 
cukierni. Następnie uda-
liśmy się do Kościoła, 
który znajduje się obok 
domu Jana Pawła II, aby 
zobaczyć obraz Matki 
Bożej Nieustającej Po-
mocy, przy którym przy-
szły papież miał powie-
dzieć po śmierci swojej 
mamy: „Od dzisiaj to Ty 
będziesz moją Mamą”; 
zobaczyliśmy chrzcielni-
cę i ucałowaliśmy reli-
kwie. Z Wadowic udali-
śmy się do Kalwarii Ze-
brzydowskiej.

Po dotarciu do Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, która 
stała się dla nas pod-
czas tego wyjazdu na-
szą główną bazą, nastą-
piło rozlokowanie pokoi, 
a następnie obiadokola-
cja. Po posiłku uczestni-
czyliśmy w wieczornej 
Mszy Świętej  spra-
wowanej w Bazylice 
OO. Bernardynów w 
Kalwarii. 

Następnego dnia, z 
samego rana wcześnie 
zjedliśmy śniadanie 
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Niedziela, 18 czerwca
W Polsce trudno wyobrazić sobie taką sytuację, że nie ma kto odprawić niedzielnej Mszy świętej 

w kościele parafialnym, że chcemy się wyspowiadać, ale nie ma spowiednika – nie naszego zaufanego, 
u którego lubimy się spowiadać, ale po prostu żadnego.

Że z braku księdza musimy odłożyć ślub czy chrzest dziecka albo że bliska osoba odchodzi do 
wieczności bez sakramentów świętych. Tego typu historie, kojarzone przez nas zazwyczaj z Kościołem 
na Wschodzie za czasów Związku Radzieckiego, mają miejsce także dzisiaj w wielu krajach misyjnych. 
Misjonarze obejmujący opuszczone parafie, gdzie od lat nie było księdza, mogliby wiele opowiedzieć 
o tym, w jakim stanie żyli tam wierni – „znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza”.

Jednak kapłani nie są jedynymi robotnikami Bożego żniwa. Jezus powołał Apostołów, ale także sie-
demdziesięciu dwóch uczniów, posyłał też z misją ewangelizacyjną inne osoby, czasem, wydawałoby 
się, zupełnie do tego nieodpowiednie – na przykład Samarytankę, której dotychczasowe życie nie było 
budujące, czy opętanego, zaraz po wyrzuceniu z niego złego ducha.

A czyja czuję się robotnikiem na Bożym żniwie? Czy jestem gotów być posłanym tam, dokąd popro-
wadzi mnie Duch Święty? Jest to zasadne pytanie dziś, gdy w dużych miastach naszej ojczyzny karie-
rę robi praktyka, określana z angielskiego churching, co można z grubsza przetłumaczyć jako „turysty-
ka kościelna”. Polega ona na tym, że wierny nie czuje się związany z jedną parafią, lecz z bogatej 
oferty duszpasterskiej wybiera sobie to, co mu w danym momencie najbardziej odpowiada – Msze 
odprawiane przez znanych księży, atrakcyjne nabożeństwa, kościół z odpowiednią atmosfe-rą lub do-
brym organistą. Zjawisko to można uznać za pozytywne, jeśli wynika z autentycznych poszukiwań 
duchowych. Bywa jednak, że staje się czymś w rodzaju ciągłego szukania „usługi na najwyższym po-
ziomie”. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo widzenia siebie w roli „usługobiorcy”, który życzy sobie być 
odpowiednio obsłużony, konsumenta, a nie robotnika gotowego do podjęcia służby.

Żniwo jest naprawdę wielkie i przydaje się każda para rąk – rodziców i dziadków przekazujących 
wiarę młodym pokoleniom, ludzi, którzy w różnych środowiskach dają świadectwo swojej wiary słowem 
i sposobem życia, którzy czują się odpowiedzialni za wiarę innych – a także gorliwie modlą się o dobre 
i święte powołania kapłańskie, jaka jest moja rola?
„Panie Jezu, poślij robotników na swoje żniwo. Pokaż, gdzie mnie posyłasz, abym mógł przynieść Ci plon”.

i wyruszyliśmy do Krakowa. Nasze 
zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
 Wawelu. Najpierw poszliśmy 
na  Zamek Królewski, a później 
do Katedry, gdzie z pomocą 
 Przewodnika lepiej poznaliśmy 
 historię naszego kraju i historię 
tych miejsc. 

W Katedrze Wawelskiej mieliśmy 
okazję zobaczyć ołtarz z konfesją 
nad grobem biskupa Stanisława, 
weszliśmy na wieżę, gdzie znajdu-
je się „dzwon Zygmunta”, a także 
zeszliśmy do krypt, gdzie pochowa-
ni są królowie polscy oraz para 
prezydencka. Widzieliśmy wiele 
pięknych eksponatów, można po-
wiedzieć, że doświadczyliśmy na-
macalnie historii. Po skończonym 
zwiedzaniu Wawelu udaliśmy się w 
stronę Rynku oraz Kościoła Mariac-
kiego, gdzie zobaczyliśmy otwarty 
Tryptyk. Później był czas na obiad 
i chwilowy odpoczynek. 

O godz. 15:00 uczestniczyliśmy 
we Mszy Świętej, która była spra-
wowana w Centrum św. Jana Paw-
ła II – nieopodal krakowskich Ła-
giewnik. Zgromadziliśmy się w ka-
plicy kapłańskiej, gdzie najpierw 
odmówiliśmy koronkę do Bożego 

Miłosierdzia, a później Eucharystia. 
Po Mszy zwiedziliśmy to Centrum. 
Weszliśmy do górnego kościoła, w 
którym znajduje się za szybą su-
tanna św. Jana Pawła II z zamachu, 
cała pokrwawiona, która była przez 
te wszystkie lata przechowywana 
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przez byłego sekretarza osobistego 
Papieża Jana Pawła II – kard. Sta-
nisława Dziwisza. A dzisiaj dzięki 
jego życzliwości możemy tą reli-
kwię oglądać. Robi wrażenie. 

Skoro sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego jest nieopodal, poszliśmy 
tam spacerkiem, aby nawiedzić 
grób św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej i zobaczyć te miejsce, z któ-
rego wyszła ta Iskra Bożego Miło-
sierdzia. Późnym popołudniem 
powróciliśmy do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, gdzie w ogrodzie klasz-
tornym czekał nas grill. To była 
nasza kolacja, na świeżym powie-
trzu, w przepięknej scenerii. 

W trzeci – ostatni dzień, wstali-
śmy nie co później. Tak naprawdę 
do końca nie wiedziałem co będzie. 
W planie mieliśmy Oświęcim, ale… 
sporo problemów z tym związanych 
przed wyjazdem – zabrakło biletów 
na majówkę i co tu zrobić? W razie 
czego mieliśmy coś zastępczego. 
Wstałem wcześniej przed wszyst-
kimi i skierowałem swoje kroki do 
Bazyliki do obrazu Matki Bożej 
Kalwaryjskiej. I tam klęknąłem z 
brewiarzem w ręku, żeby się pomo-
dlić. Jednakże nie szło mi coś. 
Przerwałem modlitwę i własnymi 
słowami mówię do Matki Bożej: 
Przyjechałem tutaj z tymi dziecia-
kami, aby poznały ścieżki, którymi 
chadzał św. Jan Paweł II. Chciałem, 
żeby doświadczyły tego wyjątkowe-

go klimatu tego miejsca, ciszy i 
spokoju. Chciałem, aby zostały 
ubogacone historią naszego kraju. 
Dlatego proszę Cię pomóż mi za-
łatwić za chwilę przez telefon bilety 
dla naszej grupy. Może jest jakaś 
szansa? Pomóż mi, aby wszystko 
przebiegło tak, jak zaplanowaliśmy. 
Amen. Wróciłem do pokoju w klasz-
torze i dzwonię i pytam, czy jest 
szansa, aby dzieci z parafii św. 
Mikołaja w Świebodzicach mogły 
wejść do muzeum dzisiaj? Słyszę 
w słuchawce: ile osób, więc poda-
łem i słyszę odpowiedź: tak, oczy-
wiście, tylko proszę wcześniej 
podjechać, aby je odebrać. Podzię-
kowałem i rozłączyłem się. Od razu 
wiedziałem, że to była szybka in-
terwencja Matki Bożej. Więc posze-
dłem z dziećmi i tam jej za to po-
dziękowaliśmy. O godz. 10:00 od-
prawiłem w Kalwarii Zebrzydow-
skiej Mszę Świętą, w kaplicy Męki 
Pańskiej, a następnie zaczęliśmy 
się pakować tak, aby na 13:30 do-
trzeć do Oświęcimia, ponieważ o 
14:00 mieliśmy zwiedzanie Au-
schwitz-Birkenau.

Dotarliśmy na czas. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy o godz. 14:00. Zwie-
dziliśmy to wyjątkowe miejsce, 
gdzie człowiek człowiekowi zgoto-
wał przykry los. Obawiałem się o 
młodsze dzieci, jak zareagują, ale 
ku mojemu zdziwieniu wszyscy 
uczestnicy zachowywali się godnie, 

spokojnie, nie musiałem nikogo 
upominać. Dzieci zadawały prze-
wodniczce wiele ciekawych pytań, 
oglądały wszystkie eksponaty w 
skupieniu. Modliliśmy się pod ścia-
ną śmierci, odwiedziliśmy miejsce 
śmierci św. Maksymiliana Kolbe. Po 
Oświęcimiu udaliśmy się do drugie-
go obozu – Brzezinki, oddalonej od 
Oświęcimia o 3 km. Zwiedzanie 
zakończyliśmy około 16:30. Wszy-
scy byli głodni, więc podjechaliśmy 
do KFC na obiad. Po tym obiedzie, 
wsiedliśmy do naszego autokaru i 
wracaliśmy do domu. Na miejscu 
byliśmy około 22:00. 

Nasz wyjazd był bezpieczny od 
samego początku do samego koń-
ca. Wszyscy byli szczęśliwi i usły-
szałem słowa: prosimy o jeszcze! 
Więc pomyślę. 

Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim uczestnikom tego wyjaz-
du: ministrantom i dziewczynkom 
ze scholii. Dziękuję wszystkim ro-
dzicom za okazaną pomoc i życz-
liwość. Dziękuję naszym sponso-
rom: Panu Burmistrzowi Miasta 
Świebodzic – P. Bogdanowi Kożu-
chowiczowi, Pani Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świebodzicach – Pani Izabe-
li Siekierzyńskiej, Panom przedsię-
biorcom pogrzebowym: Panu Bo-
gusławowi Krzysztofowiczowi (Fir-
ma Hades) i Panu Januszowi Ko-
ściukiewiczowi (Firma KIR). Gdyby 
nie ich pomoc, byłoby ciężko. Sło-
wa szczególnej wdzięczności kie-
ruję wobec rodziców, którzy poma-
gali mi w opiece nad dziećmi: Pani 
Beacie Boguś, Pani Annie Mazur, 
Pani Agnieszce Wojtkiewicz, Pani 
Agacie Świerczek-Kirklo, Pani 
Agnieszce Ptak oraz Panu Piotrowi 
Ślusarczykowi. 

To był naprawdę piękny wyjazd, 
pożyteczne z przyjemnym. Grupy 
zwarte i gotowe. Z takimi grupami 
mogę jeździć. Do wakacji pomyśli-
my o czymś jeszcze, bo te dzieci 
za swoją pracę przy parafii na to 
zasługują. Jestem z nich wszyst-
kich DUMNY!!!

ks. Artur Merholc
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Niedziela, 25 czerwca
Większość słów Jezusa jest dla nas zachętą i inspiracją. Jednak od czasu do czasu Jezus mówi coś 

absolutnie wstrząsającego. Na przykład, że jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryze-
uszy, nie dostaniemy się do nieba. Albo że ten, kto nie spożywa Jego Ciała i nie pije Jego Krwi, nie 
osiągnie życia wiecznego (J 6,51). Powiedział nawet: „Biada wam, bogaczom”.

Oczywiście Jezus jest Bogiem miłości i miłosierdzia. Jednak dzisiejsza Ewangelia jest właśnie jedną 
z tych niosących ostre na pozór przesłanie, które podaje w wątpliwość nasze wieczne szczęście. Jakie 
wnioski powinniśmy wyciągnąć z takich tekstów?

Przypomnijmy sobie św. Piotra. On, „Skała” Kościoła, zaparł się Jezusa! Jednak zamiast zmieszać 
go z błotem czy oświadczyć: „Zaprę się ciebie przed moim Ojcem”, Jezus zapytał go tylko: „Czy miłujesz 
Mnie?”. Widział ogromną skruchę Piotra, widział jego gorzkie łzy smutku i ubolewania nad własną sła-
bością, dlatego zadane Piotrowi pytanie było zaproszeniem do pojednania.

Jezus zna także i naszą słabość. Wie, że każdy z nas zdradza Go w ten czy inny sposób. I traktuje 
nas dokładnie tak samo, jak potraktował Piotra.

Kluczem do zrozumienia tych niepokojących fragmentów Ewangelii jest odpowiedź na pytanie: Gdzie 
jest twoje serce? Piotr kochał Jezusa. Jego największym

pragnieniem było służyć Mu jak najlepiej. Nie był tchórzem. Był po prostu słabym człowiekiem, który 
dał się pokonać lękowi.

Podobnie jak w przypadku Piotra, także i dla nas, ludzi słabych i grzesznych, najważniejsze jest, by 
kochać Boga. Piotr kochał Boga. Kochali Go także pozostali Apostołowie, którzy uciekli przy pojmaniu 
Jezusa. Chociaż w tym momencie zawiedli Jezusa, On ich nie zawiódł. Nie zawiedzie i nas.

„Jezu, kocham Ciebie. Naucz mnie być Ci wiernym w każdej sytuacji”.

Caritas diecezji Świdnickiej zaprasza dzieci na kolonię
w terminie 17-30.07.2017 r. do Zagórza Śląskiego – cena 650 zł za turnus
Cele i oczekiwane efekty realizacji zadania
• Wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości  narodowej.
• Poszerzenie wiedzy historycznej poprzez ukazanie 
dzieciom historii Polski w sposób
nieszablonowy: wycieczki, spotkania, zaangażowanie 
w twórcze działania oraz
uczestnictwo w zajęciach. Cel ten zostanie osiągnię-
ty poprzez niecodzienne spotkania, zaangażowanie 
w twórcze działania oraz uczestnictwo we wspólnych 
zajęciach.
• Budowa postaw patriotycznych u dzieci w oparciu 
o przekazana wiedzę oraz żywe lekcje historii.
• Integracja środowiska polonijnego dzieci z Białorusi 
z dziećmi polskimi.
• Bezpośredni kontakt z Polakami i językiem polskim 
w zachowaniu poczucia własnej wartości i tożsamości 
narodowej.
• Rozwój kompetencji językowych w zakresie posłu-
giwania się językiem polskim w mowie i w piśmie. Cel 
ten zostanie osiągnięty poprzez realizację poszcze-
gólnych warsztatów, intensywne interakcje z rówie-
śnikami z Polski. Oficjalnym językiem projektu, w któ-
rym prowadzone będą wszystkie warsztaty i zajęcia 
będzie język polski.
• Nauka nowych gier, zabaw, pląsów i piosenek.
• Poznawanie regionu i kraju, jego środowiska przy-
rodniczego, historii i kultury, tradycji i obyczajów oraz 
zabytków.
• Integracja dzieci, nawiązywanie nowych znajomości.

• Poznanie zasad odpowiedniego i bezpiecznego 
zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach 
(środki komunikacji, miejsca zakwaterowania, obiekty 
muzealne i sakralne, przyrodniczo- krajobrazowe).
• Stworzenie pogodnego, radosnego nastroju poprzez 
zabawę i czynny wypoczynek.
• Aktywizacja dzieci w aktywny i zdrowy sposób. Cel 
ten zostanie osiągnięty poprzez prezentację walorów 
ich pracy w trakcie zajęć.
• Podtrzymanie więzi i tożsamości narodowej u dzie-
ci pochodzenia polskiego z Białorusi.
• Wzmocnienie relacji środowisk polonijnych z Biało-
rusi z krajem ojczystym.
• Pogłębienie wiedzy na temat Polski i polskiej kultury 
a zwłaszcza na temat symboli narodowych.
• Rozwój kompetencji językowych. Stała troska o kul-
turę języka polskiego.
• Rozwój kompetencji i umiejętności związanych 
z tworzeniem różnych form artystycznych.
• Poznanie i wzbogacenie wiedzy historycznej o re-
gionie Dolnego Śląska i jego mieszkańcach.
• Nabycie umiejętności empatycznego współdziałania 
w grupie różnorodnej narodowościowo.
• Zorganizowanie wycieczek historyczno-krajoznaw-
czych.
• Wzrost możliwości nawiązywania kontaktów pomię-
dzy Polonią a Polakami.

Zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
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Historia nabożeństw 
majowych  

pod krzyżem 
Jubileuszowym  

na osiedlu Sudeckim 
w Świebodzicach

Na 2000-lecie chrześcijaństwa – z inicjatywy ów-
czesnych: dziekana i proboszcza naszej parafii ks. Au-
gustyna Nazimka oraz burmistrza Świebodzic Jana 
Wysoczańskiego – został postawiony Krzyż  Jubileuszowy.

Koszt budowy krzyża i całej inwestycji z tym zwią-
zanej wyniósł około 100.000 zł. Środki pieniężne po-
chodziły z wpłat zakładów pracy naszego miasta, jak 
również ze składek parafian przeznaczonych na ten cel.

I jak mówi ks. Augustyn Nazimek, cała inwestycja 
została wykonana z białego granitu pochodzącego 
z Zimnika koło Strzegomia – jest to jedyna kopalnia 
białego granitu w Europie.

Poświęcenie krzyża Jubileuszowego nastąpiło już 
w październiku 1999 roku przez Biskupa Legnickiego 
– ks. Tadeusza Rybaka – wtedy Świebodzice należa-
ły do diecezji legnickiej. W tej ponadczasowej uroczy-
stości uczestniczyły wszystkie służby kościelne, grupy 
modlitewne, władze miasta, parafianie oraz mieszkań-
cy Świebodzic.

Począwszy od 200 roku pod krzyżem Jubileuszo-
wym, co roku odprawiane są nabożeństwa majowe 
z licznym udziałem parafian. Nabożeństwa prowadzo-
ne są przez Panią Annę Czubak, która codziennie 
modli się razem z nami. Dziękujemy Ci Aniu za Twoją 

obecność i gorliwość. W pierwszych latach „majówek” 
przewodniczył również Pan Tadeusz Krzystek, 
a w ostatnich latach Pani Wanda Muszyńska. Nagło-
śnienie zabezpiecza od samego początku Pan Cze-
sław Kolenda który przez cały miesiąc maj przychodzi 
zawsze ze sprzętem nagłaśniającym. Gorąco za to 
dziękujemy.

Dziękujemy również następcom ks. Augustyna 
Nazimka (inicjatora „majówek” pod krzyżem), księdzu 
Janowi Gargasewiczowi i obecnemu dziekanowi – 
naszemu proboszczowi ks. Józefowi Siemaszowi, za 
kontynuowanie tej pięknej tradycji. Nasi księża – za-
równo poprzedni jak i obecni – uczestniczyli i uczest-
niczą, kiedy to nie koliduje z innymi obowiązkami 
kapłańskimi, w tych modlitwach i śpiewach Maryjnych.

Pod krzyżem Jubileuszowym śpiewamy Litanię 
Loretańską, pieśni Maryjne, Apel Jasnogórski. Modli-
my się na Różańcu za tych, którzy tutaj się modlili ale 
już odeszli do wieczności i za nas żywych. I również 
za tych, którzy jeszcze tu nie byli.

Zapraszamy zatem wszystkich na te przyszłe pięk-
ne „majówki”, którym towarzyszą śpiewy ptaków 
z pobliskich drzew. Na chwałę Pana.

Uczestniczka „od początku” – Krystyna Szafraniec
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Michałowa poleca OdWRóCONE CIASTO Z RABARBAREM I KRuSZONKą
SKŁAdNIKI:
Składniki na ciasto
1 kostka masła (podzielić na części: 
2/3 i 1/3)
3 duże jaja
1 szklanka cukru
1,5 szklanki mąki
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
świeżo strata skórka z 1 pomarańczy
1 łyżka świeżo wyciśniętego soku 
z pomarańczy
1 szklanka kwaśnej śmietany 18%
szczypta soli
Ponadto:
0,5 kg rabarbaru, pociętego na kawałki 
bez konieczności wcześniejszego 
obierania
3/4 szklanki cukru

Składniki na kruszonkę
4 łyżki roztopionego masła
1/2 szklanki mąki pszennej
1/4 szklanki cukru
szczypta soli
Przygotowanie ciasta:
Wszystkie składniki połączyć w miseczce, 
wyrobić palcami na kruszonkę.
Mikserem utrzeć 2/3 kostki masła z 1 szkl. 
cukru na puszystą masę. Dodać sok i skór-
kę z pomarańczy oraz jaja, wbijając jedno 
po drugim, miksując do uzyskania jedno-
litej masy. Następnie dodać mąkę i śmie-
tanę i wymieszać szpatułką tylko do połą-
czenia składników.
Rabarbar wymieszać z cukrem, odłożyć 
na 2 minuty, po czym ponownie wymie-
szać.

Tortownicę o średnicy 23 cm, wyłożyć 
papierem do pieczenia, pozostałą część 
masła (1/3 kostki) pokroić na kawałki 
i rozłożyć na dnie.
Na spód, pomiędzy masło wyłożyć rabar-
bar w cukrze i wyrównać. Na rabarbar 
wyłożyć ciasto (jest dość gęste). Całość 
równomiernie posypać kruszonką. Piec 
w temp. 180 stopni przez ok. 60 min. Po 
upieczeniu, ciasto wyjąć, lekko przestudzić 
w formie. Następnie nożem oddzielić 
brzegi ciasta od tortownicy, odwrócić 
spodem do góry i umieścić na paterze. 
Kruszonka powinna być spodem ciasta, 
a rabarbar na górze.

Smacznego!

POZWOlIć SIę PRZEMIENIć 
PRZEZ MIŁOŚć JEZuSA

Spróbujmy zobaczyć, w jaki spo-
sób Jezus przemienia nasze serca 
swoją miłością. Chcemy pokazać, 
że osobiste spotkanie z Jezusem 
zmiękcza nasze serca, tak że stają 
się one jak glina, którą może On 
formować na swoje podobieństwo. 
Czy zauważyłeś, w jakich sytu-
acjach miękną nam serca? Dzieje 
się tak, gdy jesteśmy świadkami 
czyjejś wyjątkowej dobroci, bezin-
teresowności, gdy niespodziewanie 
otrzymujemy upominek od współ-
małżonka, gdy bliski przyjaciel 
odłoży swoje sprawy, by przyjść 
nam z pomocą, wysłuchać, wes-
przeć życzliwym słowem. Takie 
gesty poruszają nas i budzą w nas 
pragnienie, by także samemu stać 
się lepszym i bardziej kochającym. 
Miłość rodzi miłość – nie dlatego, 
że czujemy potrzebę wyrównania 
rachunków, ale ponieważ nasze 
serca rozpływają się w zetknięciu z 
miłością i czują pragnienie naśla-
dowania miłości, jakiej doświad-
czają.

SPOTKANIE Z dOSKONAŁą 
MIŁOŚCIą

Każda, nawet najbliższa relacja 
– miedzy małżonkami, bliskimi 
przyjaciółmi czy rodzeństwem – ma 
swoje słabe punkty. Małżonkowie, 
którzy się szczerze kochają, mimo 
to mogą się ranić – czasem nawet 
nieświadomie. Przyjaciel może być 
tak bardzo pochłonięty swoimi oso-
bistymi sprawami, że nie znajdzie 
czasu, by cię odwiedzić w chorobie. 
Młody człowiek ucieka się do ma-
nipulacji i oszustwa, by dobrze 
wypaść w oczach rodziców, którzy 
oczekują od niego uczciwości i 
odwagi cywilnej.

Jakże inna jest miłość Jezusa! 
On kocha w sposób dokonały. Nie 
wygłasza cierpkich uwag, nie oszu-
kuje, nie jest samolubny ani aro-
gancki. Ponieważ Jego miłość nie 
ma granic, nasze serca miękną pod 
jej wpływem bardziej niż w zetknię-
ciu z jakąkolwiek inną miłością, 
której doświadczamy. Jak możemy 
doświadczyć Jezusa tak, by On 

rzeczywiście zmiękczył nasze ser-
ca? Jednym ze sprawdzonych 
sposobów jest wzięcie do ręki Pi-
sma Świętego i skupienie się na 
tym, kim jest Jezus i co dla nas 
uczynił.
NATCHNIONE PRZEZ BOGA

Św. Paweł wyraził znaczenie 
słowa Bożego jednym prostym 
zdaniem. Napisał: „Wszelkie Pismo 
jest przez Boga natchnione”. Dla-
tego właśnie wierzymy, że Biblia 
zawiera objawienie Boże skierowa-
ne do nas. Nie jest ona tylko zbio-
rem nauk moralnych, ale słowem 
Boga, Jego skierowanym do nas 
przesłaniem. Kiedy więc czytamy o 
majestacie Boga Stworzyciela, o 
naukach Jezusa czy powołaniu do 
życia w świętości, pamiętajmy, że 
są to słowa natchnione przez Boga. 
Oznacza to, że Duch Święty może 
przemówić przez nie do naszych 
serc, zaspokoić nasze najgłębsze 
tęsknoty i pragnienia, udzielić nam 
łaski i mocy do nowego życia. O 
mocy natchnionego słowa Bożego 
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zaświadcza między innymi św. 
Augustyn. Pośród dramatycznych 
zmagań pomiędzy tęsknotą za 
wiarą a pragnieniami ciała pewne-
go razu usłyszał głos, który mówił: 
„Weź i czytaj”. Augustyn zrozumiał, 
że po-lecenie dotyczy Pisma Świę-
tego, otworzył więc je i przeczytał 
pierwsze słowa, które rzuciły mu się 
w oczy: „Żyjmy przyzwoicie, jak w 
jasny dzień: nie w hulankach i pija-
tykach, nie w rozpuście i wyuzda-
niu, nie w kłótni i zazdrości. Ale 
przyobleczcie się w Pana Jezusa 
Chrystusa i nie troszczcie się zbyt-
nio o ciało”. W jednej chwili jego 
serce zostało skruszone, walka 
została rozstrzygnięta – Augustyn 
zdecydował się iść za Panem.

Wyrabiając w sobie nawyk co-
dziennej lektury i rozważania Pisma 
Świętego, otwieramy się na działa-
nie Ducha Świętego, który jednoczy 
nas z Jezusem. Studio-wanie Biblii, 
połączone z modlitewnym jej roz-
ważaniem, zmiękcza nasze serca, 
budzi w nas pragnienie przemiany 
na podobieństwo Jezusa. Mówiąc 
słowami św. Pawła, poznajemy 
„miłość Chrystusa, przewyższającą 
wszelką wiedzę”, i zostajemy „na-
pełnieni całą Pełnią Boga”.
ŚWIęCI, KTóRZY WIdZIElI 
JEZuSA

Nie tylko Pismo Święte ma moc 
kruszenia naszych serc i przemie-
niania nas na wzór Jezusa. Mamy 
do dyspozycji również cale wieki 
tradycji i historii Kościoła. Bóg w 
każdej epoce wzbudzał świętych, 
których pisma, doświadczenia i 
historie mogą być dla nas inspiracją 
do szukania Jego obecności w 
naszym życiu.

Na przykład św. Małgorzata Ma-
ria Alacoąue (1647-1690) miała 
wizję Naj-świętszego Serca Jezu-
sa. Patrząc na to zranione Serce, 
odczuła, że Pan chce, aby każdy 
dostrzegł miłość i współczucie, ja-
kie On ma dla świata, a zwłaszcza 
dla tych, którzy cierpią.

Z kolei karmelitanka Małgorzata 
Maria od św. Piotra (1816-1848) 
miała inną wizję – Świętego Oblicza 
Jezusa. Jej także Pan przekazał 

szczególne przesłanie: „Ci, którzy 
kontemplują rany mojego Oblicza 
tu, na ziemi, będą kontemplować 
moje chwalebne oblicze w niebie”.

W czasach bardziej nam współ-
czesnych wizję Jezusa otrzymała 
św. Faustyna (1905-1938), która 
widziała Go z promieniami wypły-
wającymi z serca. Bóg wezwał ją 
do zostania Apostołką Bożego Mi-
łosierdzia, tak by wszyscy ludzie 
mogli zobaczyć czułą miłość Boga 
do nich.

Prawdopodobnie większość z 
nas nigdy nie miała żadnych wi-
dzeń. Nie każdy otrzymuje tego 
rodzaju łaskę. Wierzymy jednak, że 
Bóg daje takie wizje po to, by zo-
stały przekazane wszystkim wie-
rzącym. Wszyscy więc możemy 
kontemplować owe obrazy i słowa, 
ufając, że Duch Święty udzieli nam 
swojej laski.

Spróbuj w tym tygodniu rozwa-
żać codziennie na modlitwie którąś 
z tych wizji. Mając je przed oczami, 
zastanów się, co Jezus chce ci 
przez nie powiedzieć. Roz-ważaj w 
sercu prawdy, jakie one wyrażają. 
Otwieraj się na łaskę Bożą, a Duch 
Święty będzie kruszył twoje serce.
PRZEMIENIENI PRZEZ 
 EuCHARYSTIę 

Nie możemy zakończyć tego 
artykułu, nie wspominając o jesz-
cze jednym, najbardziej osobistym 
sposobie doświadczania obecności 
Jezusa – podczas Mszy świętej. Ile 
razy przyjmujemy Ciało i Krew 
Chrystusa, nasze oczy otwierają 
się na Jego obecność, a serca 
topnieją, pozwalając Mu się kształ-
tować. Dzieje się tak dlatego, że 
Jezus jest fizycznie obecny pod 
postaciami chleba i wina. Msza 
święta jest uobecnieniem Jego 
ofiary na krzyżu, celebrowaniem 
miłości, która skłoniła Go do odda-
nia za nas życia. Kiedy w niej 
uczestniczymy, Duch Święty rozpa-
la ogień miłości w naszych sercach.

O Mszy świętej można powie-
dzieć bardzo wiele, my jednak 
skupimy się tylko na jednym jej 
aspekcie. Chcemy zachęcić was, 
abyś świętą głodni Jezusa, spra-

gnieni Jego obecności. Proście Go, 
by w swoim krzyżu ukazał wam 
największy znak Jego miłości do 
nas. Proście też, by pokazał wam, 
co pragnie uczynić dla was w przy-
szłości.
PANIE, PRZEMIEŃ MOJE  SERCE!

Pewnego razu, na mniej więcej 
siedemset lat przed Chrystusem, 
prorok Izajasz, modląc się w świą-
tyni jerozolimskiej, otrzymał wizję 
nieba: „Ujrzałem Pana zasiadają-
cego na wysokim i wyniosłym tro-
nie, a tren jego szaty wypełniał 
świątynię. Serafiny stały ponad Nim 
(...) I wołał jeden do drugiego: 
«Święty, Święty, Święty jest Pan 
Zastępów. Cała ziemia pełna jest 
Jego chwały»”. Widząc to, Izajasz 
poczuł, że całe jego dotychczaso-
we życie rozpada się w gruzy. 
„Biada mi! – wykrzyknął. – Oczy 
moje oglądały Króla, Pana Zastę-
pów!”. Jego serce zostało skruszo-
ne, poczuł jedno-cześnie pragnie-
nie całkowitego oddania się Bogu 
jako Jego sługa: „Oto ja, poślij mnie!”.

Wkraczając w Bożą obecność, 
my także możemy czuć, że rozpada 
się całe nasze dotychczasowe ży-
cie – ale w pozytywnym sensie. 
Uciszają się lęki. Niepokój ustępu-
je poczuciu bezpieczeństwa w 
Bogu. Pojawia się radość i wdzięcz-
ność dla Jezusa. Na usta cisną 
nam się słowa: „Kocham Cię, Jezu. 
Chcę całym moim życiem oddawać 
Ci chwałę”. Tak właśnie czujemy 
się, gdy Jezus swoją miłością 
zmiękcza nasze serca.

Módlmy się więc dziś i codzien-
nie: „Przyjdź, Panie Jezu i pozwól 
mi doświadczyć Twojej obecności. 
Przyjdź i przemień moje serce Two-
ją miłością. Przyjdź i ukształtuj mnie 
na Twoje podobieństwo. Panie, 
chcę żyć dla Ciebie i cie przycho-
dzili na Mszę Jezus swoją miłością 
zmiękcza nasze serca.

Módlmy się więc dziś i codzien-
nie: „Przyjdź, Panie Jezu i pozwól 
mi doświadczyć Twojej obecności. 
Przyjdź i przemień moje serce Two-
ją miłością. Przyjdź i ukształtuj mnie 
na Twoje podobieństwo. Panie, 
chcę żyć dla Ciebie i tylko dla  Ciebie”.
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Czwartek 1.06.2017 r. św. Justyna, męcz.
godz. 700 + Roman + Jan Zachwieja i za dusze 
w czyśćcu cierpiące
godz. 900 W int. Agnieszki i Roberta oraz ich dzieci: 
Michaliny i Wojciecha. O zdrowie, potrzebne łaski, dary 
Ducha św. i opiekę Matki Bożej
godz. 1800

Piątek 2.06.2017 r.
godz. 700 + Roman + Jan Zachwieja i za dusze 
w czyśćcu cierpiące
godz. 900 + Honorata Moszumańska (14 rocz. śm.) 
+ Władysław Moszumański (27 rocz. śm.)
godz. 1800

Sobota 3.06.2017 r. św. męcz. Karola lwangi i Tow.
godz. 700 + Roman + Jan Zachwieja i za dusze 
w czyśćcu cierpiące
godz. 900 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 + Maria + Józef Mleczek (od brata Adama)
Niedziela Zesłania ducha Świętego 4.06.2017 r.
godz. 730 + Julian Przybylski (7 rocz. śm.)
godz. 900 + Stanisław Bieniasz (10 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 1015 + Stanisława (k) Sowa (20 rocz. śm.)
godz. 1130 Rocznica dzieci I Komunii Świętej
godz. 1300+ Genowefa + Franciszek Urbańczyk
godz. 1800 + Maria + Jan Stus
Poniedziałek 5.06.2017 r. NMP, Matki Kościoła
godz. 700 + Elżbieta Karczmarz (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 W intencji Bogu wiadomej
godz. 1800

Wtorek 6.06.2017 r.
godz. 700 + Stanisław Uliasz (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 W intencji Bogu wiadomej
godz. 1800 + Helena + Waleria + Władysław Smyk
Środa 7.06. 2017 r.
godz. 700 W intencji Bogu wiadomej
godz. 900 + rodziców: Aniela i Wojciech + dziadków
godz. 1800 + Tadeusz Wojciechowski
Czwartek 8.06.2017 r. Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
godz. 700 + Aniela Gąsior (2 rocz. śm.)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Katarzyny z okazji urodzin
godz. 1800 O Boże błog. opiekę Matki Bożej, dary 
Ducha św. w rocznicę urodzin dla ks. Grzegorza 
(od wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym)

Piątek 9.06.2017 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + rodzice: Anna i Józef + brat Michał 
z rodziny Płaziak
Sobota 10.06.2017 r. bł. Bogumiła, bpa
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + z rodziny: Kolendrów, Żywiołów, Rajników, 
Frączaków
Niedziela Trójcy Przenajświętszej 11.06.2017 r.
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Teresy i Jana Olesińskich 
z okazji 60 rocznicy ślubu
godz. 900 + Katarzyna + Józef Wojaczek + z rodziny 
Wojaczek i Łaba
godz. 1015 + Maria + Józef + Anna + Jan
godz. 1130 + Stanisław + Edmund Rębski + Marianna 
+ Jan + Czesław
godz. 1300 I) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Kingi z ok. 18 rocz. urodzin
II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Marii i Józefa Kiwała 
z ok. 60 rocz. ślubu
godz. 1800 + Henryk Potoczny + Leokadia + ich rodziców
Poniedziałek 12.06.2017 r.
godz. 700

godz. 900 + Jan + Janina (k) + Krystyna Kawala 
+ Stanisław Wróbel + Feliks Pałaszczuk
godz. 1800

Wtorek 13.06.2017 r. św. Antoniego z Padwy, 
kapłana i dK
godz. 700

godz. 900 + Eugeniusz + Zofia + Stefan
godz. 1800 W intencjach Matki Bożej Fatimskiej
Środa 14.06.2017 r. bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 W intencji grupy modlitewno-pielgrzymkowej
Czwartek 15.06.2017 r. Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa
godz. 730

godz. 900 + Fernad Gwiazda
godz. 1000

godz. 1800 Msza św. o uzdrowienie wewnętrzne

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Piątek 16.06. 2017 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Witold Drabo (3 rocz. śm.) + rodziny 
Drabo, Rymar
Sobota 17.06. 2017 r. św. brata Alberta 
Chmielowskiego
godz. 700

godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Łukasza
godz. 1800 + Edmund Misztal (14 rocz. śm.)
XI Niedziela zwykła 18.06.2017 r.
godz. 730 + Edward + Zbigniew Mleczek (od wujka 
Adama)
godz. 900 + Ryszard Tereszkiewicz (15 rocz. śm.) 
+ z rodziny: Wrześniewskich, Szuberge, Tereszkiewicz
godz. 1015 + Józefa (k) + Władysław + Marianna 
+ Franciszka + Stanisława (k) + Henryk
godz. 1130 + Helena Kowalczyk (15 rocz. śm.)
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Teresy i Jana z okazji 
60 rocz. ślubu
godz. 1800 + Jerzy Krzysztofowicz (10 rocz. śm.) 
+ Krzysztof Krzysztofowicz (6 rocz. śm.)
Poniedziałek 19.06.2017 r.
godz. 700 + Amelia Chojniak (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 mamy Alicji z okazji 
urodzin
Wtorek 20.06.2017 r. św. Alojzego Gonzagi, zak.
godz. 700 + Mariusz Fleszar (od uczestników pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800 + Aniela Piotrowska (5 rocz. śm.)
Środa 21.06. 2017 r. NMP Przyczyny Naszej Radości
godz. 700 + Wanda Piekarska (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zygmunt Nadolski (3 rocz. śm.) + rodziców 
+ teściów + brata
godz. 1800 + Czesław + Urszula + z rodziny Warszawa
Czwartek 22.06.2017 r.
godz. 700

godz. 900 + Stefan Sułkowski
godz. 1800 Dziękując Trójcy Przenajświętszej i Matce 
Bożej, za otrzymane łaski, dary, charyzmaty oraz 
opiekę i wsparcie kapłana w roku formacyjnym 
Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym – „Dzieci 
Żyjącego Boga”
Piątek 23.06.2017 r. Najświętszego Serca Pana Jezusa
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Jan + Maria + Józefa (k)

Sobota 24.06.2017 r. Narodzenie św. Jana Chrzciciela
godz. 700 + Jan Wieczorek (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Jan Gospodarczuk
godz. 1200 W intencji Niny Heleny Rejman – z okazji 
przyjęcia sakramentu chrztu św.
godz. 1800

XII Niedziela zwykła 25.06.2017 r.
godz. 730 + Stefania Zawada (4 rocz. śm.) + z rodziny 
Masłowskich
godz. 900 + Jan + Piotr + Jan + Piotr + Genowefa 
+ Jolanta Polak
godz. 1015 + Tadeusz + Aniela + Józef Szymczyk
godz. 1130 + Michał Chruszcz (10 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Jadwigi Gulak 
z ok. 95 rocz. urodzin (od dzieci)
godz. 1800 I) + Norbert (14 rocz. śm.)
II) + Helena + Zygmunt + Jan + Władysław Dwoczyński 
+ Henryka (k) + Krzysztof Matusiak
Poniedziałek 26.06.2017 r.
godz. 700

godz. 900 + Marian Gałek – 1 greg
godz. 1800 + Anna + Karolina + Anastazja + Michał 
Filajeccy
Wtorek 27.06.2017 r.
godz. 700 + Marian Gałek – 2 greg
godz. 900

godz. 1800 + Mariusz Hinc (18 rocz. śm.)
Środa 28.06. 2017 r. św. Ireneusza, bpa i męcz.
godz. 700

godz. 900 + Marian Gałek – 3 greg
godz. 1800 + Mieczysław Marcinek (23 rocz. śm.)
Czwartek 29.06.2017 r. św. Apostołów Piotra i Pawła
godz. 700 + Marian Gałek – 4 greg
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 ks. Piotra z okazji 
imienin (od Róż Różańcowych)
Piątek 30.06.2017 r.
godz. 700

godz. 900 + Marian Gałek – 5 greg
godz. 1800 + Franciszek Rapior 
(8 rocz. śm.)



„Głos św. Mikołaja”, nr 6(8), czerwiec 201720

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: 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

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas 
w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości 
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg po-
gromić 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…

+ Stanisław Piotr Uliasz, 
zm. 1 maja, przeżył 78 lat

+ Elżbieta Karczmarz, zm. 1 maja,  
przeżyła 86 lat

+ Mariusz Fleszar, zm. 15 maja, przeżył 40 lat
+ Amelia Chojniak, zm. 15 maja, przeżyła 89 lat
+ Jan Ławniczak, zm. 21 maja, przeżył 80 lat

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Zapraszamy na wyjazd
do

M  EDJUGORIE

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
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Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:

Oskar Zygmunt Kwieciński, 13 maja


