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ODPUST PARAFIALNY
(cd. na str. 4)

(cd. na str. 3)

Z NADZIEJĄ WEJDŹ W NOWY ROK!
Pod koniec roku przeważnie robimy bilans. Często 

w tym okresie zastanawiamy się jakie wydarzenia 
w szczególny sposób nami poruszyły? Co wspomina-
my z przyjemnością? Co chcielibyśmy zmienić, zapo-
mnieć, a wręcz cofnąć? Co nie powinno było się 
zdarzyć? Komu powinniśmy dziękować, a komu je-
steśmy coś winni? Co nam zostało z minionych dwu-
nastu miesięcy? Być może tylko rozczarowania i nie-
powodzenia? Być może cichy ból w sercu, że wszyst-
ko minęło tak szybko, a szczęście, którego doświad-
czyliśmy było kruche i krótkie? Być może nikt nie umiał 
nam pomóc, by przedłużyć dobre, a skrócić złe dni? 
Być może jesteśmy zmęczeni i czujemy, że już nic 
dobrego nas nie spotka? Jeżeli te ostatnie spostrze-
żenia dominują, a my czujemy rosnące zrezygnowa-
nie, to byłoby tragedią gdybyśmy stracili wiarę w nad-
chodzący Nowy Rok. W tym miejscu ciśnie się na usta 
pytanie: jak wejdziemy w te nowe, czekające nas 365 

dni? Czy zrobimy to jako optymiści, czy pesymiści? 
Jesteśmy pełni obaw, czy ten nadchodzący rok prze-
żyjemy lepiej. Czy będziemy pełni wiary? Niech do 
refleksji skłoni nas, dobrze znana bajka o dwóch ża-
bach.

Były sobie dwie żaby, które pewnego razu zabłą-
dziły do mleczarni. Bawiły się w najlepsze, aż w pew-
nej chwili znalazły się w metalowym wiadrze pełnym 
śmietany. Jedna z nich spojrzała przerażona na gład-
kie jak lustro ściany wiadra, po których nie mogła się 
wspiąć i zrezygnowana stwierdziła, że nigdy się stam-
tąd nie wydostanie, więc czeka ją pewna śmierć. 
Przepłynęła parę razy z jednego końca wiadra na 
drugi, po czym zaniechała walki i utonęła. Druga żaba 
też w pierwszej chwili była zrozpaczona, lecz nie zre-
zygnowała i postanowiła walczyć o przetrwanie. Przez 
całą noc wytrwale machała kończynami. Po długich 
godzinach nieustannego wysiłku siedziała 

W dniu święta patrona naszej pa-
rafii, Świętego Mikołaja, Mszy Świętej 
odpustowej przewodniczył o. Miro-
sław Grakowicz, CSsR – proboszcz i 
kustosz sanktuarium Matki Bożej 
„Strażniczki Wiary” w Bardzie. Eucha-
rystię koncelebrowali ks. prał. Augu-
styn Nazimek – były długoletni pro-
boszcz naszej parafii, ks. proboszcz 
Józef Siemasz i ks. Artur Mercholc – 
były wikariusz.

Przybyli również kapłani z naszego 
dekanatu Świebodzice. Świątynia 
parafialna wypełniła się wiernymi. 
W uroczystości uczestniczyli także 
członkowie Bractwa Świętego Józefa 
oraz Siostry Szkolne de Notre Dame 
wraz ze swoimi wychowankami.

Oprawę muzyczną poprowadziła 
schola parafialna wraz z panem orga-
nistą Józefem Droździkiem.
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Rynek, ul. M. Kopernika, ul. Mickiewicza,  
ul. Browarniana, ul. Świdnicka, ul. Kolejowa,  
ul. Wolności do sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3

Świebodzice 

godz. 14.00 rozpoczęcie orszaku na Świebodzickim rynku

Parafia św. Mikołaja
Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła
Urząd Miasta Świebodzice 

zapraszają na
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ODPUST PARAFIALNY Na zakończenie Mszy Świętej 
wszyscy wzięli udział w procesji 
eucharystycznej wokół naszej świą-
tyni.

Po Mszy św. do zgromadzonych 
w kościele grzecznych dzieci i wier-
nych, przybył Święty Mikołaj obda-
rowując skromnymi podarunkami.

(cd. ze str. 1)
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WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ CECYLII, DZIEWICY 
I MĘCZENNICY, PATRONKI MUZYKI KOŚCIELNEJ

(cd. ze str. 1)

już na czubku ulepionej przez siebie góry masła. W ten 
sposób ocaliła życie. Postawy bohaterek opowiadania 
zupełnie się od siebie różnią. Wniosek z bajki nasuwa 
się sam: nie należy się poddawać. Jednak ktoś mógł-
by powiedzieć, że przecież to tylko bajka, jednak nie 
od dzisiaj wiadomo, że w każdym takim utworze znaj-
dziemy mnóstwo życiowej mądrości. Jeśli będziemy 
podobni do pierwszej żaby, to na samą myśl o nad-
chodzącym roku, może ogarnąć nas przerażenie 
i trwoga przed wszystkim co może się wydarzyć. 
Jednak możemy przyjąć podstawę drugiej żaby, która 

się nie poddała i optymistycznie wierzyła, że wszystko 
będzie dobrze. Pamiętajmy, że kto ma Boga po swo-
jej stronie zawsze znajdzie odwagę, aby zacząć Nowy 
Rok z dobrymi myślami. Niech noworoczne życzenia 
wyrażone będą słowami jednego z największych 
optymistów naszych czasów, Phila Bosmansa:

„Nowy rok powinien być najszczęśliwszym rokiem 
w twoim życiu.

Znajdź czas, aby być szczęśliwym (…),
a każdy rok, także ten nowy rok,
jest darem Boga danym bezinteresownie.
Czemuż nie być szczęśliwym?”

Z NADZIEJĄ WEJDŹ W NOWY ROK!

22 listopada 2019 roku odbyła 
się uroczysta Eucharystia we 
wspomnienie patronki muzyki ko-
ścielnej – Świętej Cecylii.

Msza Święta koncelebrowana 
sprawowana była przez ks. pro-
boszcza Józefa Siemasza, który 
modlił się w intencji muzyków ko-
ścielnych scholi dziecięcej, scholi 
parafialnej, pana Józefa Droździa-
ka – wieloletniego organisty w na-
szej wspólnocie parafialnej i pana 
Sławomira Pelca – organisty za-
przyjaźnionego z naszą parafią, a 
który na co dzień posługuje w pa-
rafii Świętego Franciszka z Asyżu 
w Świebodzicach oraz przez księ-
dza wikariusza Damiana J. Kowal-
skiego – opiekuna scholi dziecięcej 
i parafialnej.

Pan Sławomir oraz schola dzie-
cięca pod kierunkiem pani Agniesz-
ki Pelc – katechetki i animatorki 
scholi dziecięcej – przygotowali 
specjalną oprawę muzyczną na 
dzień wspomnienia swojej patronki.

Z tej okazji życzymy Wam 
uświetniającym liturgię swoim śpie-
wem, abyście poprzez tę formę 
uwielbienia Boga czerpali siły na 
każdy dzień. Wielkie Bóg zapłać za 
trud i poświęcenie.
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PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
23 listopada 2019 roku grupa naszych parafian wraz 

z ks. Damianem udali się na pielgrzymi szklak w stro-
nę Jasnej Góry przed tron Królowej Polski.

Pierwszym punktem naszego programu była nie-
spodzianka, której do końca nie chciał zdradzić nasz 
kapłan przewodnik ;-) Podczas zbliżania się do celu 
dowiedzieliśmy się, że niespodzianką jest Sanktu-
arium Relikwii Krwi Chrystusa w Częstochowie. Reli-
kwiami opiekują się Ojcowie Misjonarze Krwi Chrystu-
sa. O relikwii oraz sanktuarium opowiadał nam o. Jó-
zef, który pochodzi z Wrocławia. Następnie rozpoczę-
ła się Eucharystia, której przewodniczył i homilię wy-
głosił ks. Damian, wikariusz naszej parafii. Całość 

celebracji dopełniła asysta naszej świebodzickiej 
Służby Liturgicznej. Na zakończenie cała nasza piel-
grzymka otrzymała indywidualne błogosławieństwo 
relikwiami Krwi Chrystusa.

Następne wspólnie udaliśmy do Kaplicy Cudowne-
go Obrazu, aby przywitać się z naszą Matką i Królową 
Maryją Jasnogórską. Każdy miał czas na osobista 
modlitwę, na zakup pamiątek oraz posilenia się obia-
dem na Jasnej Górze. Punktualnie o godzinie 14.30, 
pomimo słonecznej i mroźnej aury, wyruszyliśmy na 
Drogę Krzyżową rozważając jej czternaście stacji.

Po nabożeństwie udaliśmy się na parking, skąd 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Świebodzic.
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Oto ja, poślij mnie
Chyba każdy z nas stanął kiedyś 

przed wyborem drogi, drogi życio-
wej, ścieżki zawodowej, meandrów 
codzienności. Niełatwe były owe 
decyzje, zarówno te dotyczące 
naszego tu i teraz, jak i te wyzna-
czające kierunek na przyszłość. 
Jeśli do tego dojdzie jeszcze głos 
Pana Boga, który jest tak odmienny 
od propozycji otaczającej nas rze-
czywistości, sprawa jeszcze bar-
dziej się komplikuje. Nie każdy ma 
odwagę zawołać za Izajaszem – 
„Oto ja, poślij mnie”. Okrzykowi 
pełnemu zaufania blokuje drogę 
mnogość pytań: „Czy dam radę?” 
„Jak nie stracić swoich wartości?” 
„Jak wiele jestem w stanie poświę-
cić dla Jezusa?”

Są i tacy, którzy bez wahania 
oddają się w ręce Opatrzności i z 
impetem (ale nie na oślep) gnają 
na drugi koniec świata, aby podzie-
lić się Dobrą Nowiną z każdym, 
nawet najmniejszym człowiekiem. 
Do tej grupy właśnie należą wolon-
tariusze Salezjańskiego Wolonta-
riatu Misyjnego „Młodzi Światu” z 
Wrocławia.

SWM to organizacja pozarządo-
wa, działającą na rzecz krajów 
Afryki, Ameryki Południowej, Azji i 
Europy Wschodniej. Wolontariusze 
realizują projekty w różnych czę-
ściach świata, dzięki czemu włą-
czają się w rozwój lokalnych spo-
łeczności – od rozwoju infrastruk-
tury, poprzez edukację czy pomoc 
medyczną. Do tej pory, w znacznej 
części dzięki ludziom, którzy aktyw-

nie wspierają nasze działania, 
udało się zrealizować 34 projekty 
misyjne z udziałem 50 wolontariu-
szy (są to krótkoterminowe lub 
dłuższe wyjazdy do pracy misyjnej) 
oraz 20 projektów pomocowych. 
Inicjatywy te są dofinansowywane 
ze środków zebranych podczas 
niedziel misyjnych w wielu para-
fiach – zarówno archidiecezji wro-
cławskiej, jak i diecezji świdnickiej. 
Zawsze z radością odpowiadamy 
na zaproszenie i przygotowujemy 
animacje misyjne, aby każdy mógł 
zobaczyć, czego udało się wspól-
nymi siłami dokonać. Ogromną 
dumą, a zarazem wyzwaniem, jest 
Adopcja Miłości – możliwość oto-
czenia opieką dzieci, które pragną 
się kształcić w Liberii i Indiach. 
Studenci mogą znaleźć nas (a tym 
samym czynnie włączyć się w na-
szą działalność) na spotkaniach 
formacyjnych w oddziale wolonta-
riatu mieszczącym się przy ul. 
Świętokrzyskiej 45-55 we Wrocła-
wiu.

Do tej pory z pomocą dotarliśmy 
do 11 krajów. Organizowaliśmy 
obozy wakacyjne dla dzieci, remon-
towaliśmy palcówki wychowawcze, 
doposażaliśmy kliniki, budowaliśmy 
studnie – odpowiadaliśmy na kon-
kretne potrzeby konkretnych wspól-
not. Byliśmy tam, gdzie nas zapra-
szano. Pracowaliśmy, pomagali-
śmy, a niekiedy jedynie – a może 
nade wszystko – budowaliśmy 
wspólnotę, wspólnotę ludzi, których 
łączy jedno – Boża miłość i pragnie-
nie dzielenia się dobrem.

Nie zawsze nasze działania mają 
wymierne rezultaty. Dzieci, z który-
mi się spotykamy, potrzebują bo-
wiem nie tylko kredek czy podręcz-
ników, ale uwagi i dostrzeżenia. Z 
ogromnym przejęciem przyjmowa-
ły wszystko, czym chcieliśmy się z 
nimi podzielić. Umorusane. W po-
dartych portkach. Boso lub w pla-
stikowych klapkach. Przybiegały 
zewsząd, z okrzykami radości i 
wyrazem zachwytu na twarzy. Wie-
działy, że byliśmy tam dla nich. 



„Głos św. Mikołaja”, nr 1(39), styczeń 2020 7

Niekiedy zastanawiam się – pewnie 
jak i niektórzy z Was – czy te nasze 
krótkie wizyty są potrzebne. Ale 
kiedy tylko przypomnę sobie, jak 
przez półtorej godziny rzucałam 
piłką w stronę najmłodszej gromad-
ki i po raz 378 odliczałam do czte-
rech, żeby sprawiedliwie obdzielić 
możliwość uchwycenia piłki przez 
wszystkich – nie mam żadnych 
wątpliwości. Nadal brzmi mi w 
uszach perlisty śmiech brzdąców, 
którzy (złośliwie oszukani) nie zdą-
żyli złapać lecącej w ich stronę 
zabawki. Wciąż ocieplają moje 
serducho iskierki w ich oczach, 
kiedy wreszcie przyszła na nich 

kolej. Wśród kurzu. Wśród hałasu. 
Bez specjalnych fajerwerków. Ktoś 
komuś okazał czułość. Ktoś kogoś 
ukochał.

Potrzebę pochylenia się nad 
niedolą drugiego człowieka podkre-
ślił w tym roku papież Franciszek, 
ogłaszając październik Nadzwy-
czajnym Miesiącem Misyjnym. 
Ofiarował ten czas szczególnie lu-
dziom najuboższym, zachęcał, aby 
każdy chrześcijanin – bez wyjątku 
– obudził w sobie ducha miłości i 
posłania. W swoim orędziu podkre-
ślił: „Jest to nakaz, który dotyczy 
nas bardzo bezpośrednio: zawsze 
jestem misją; zawsze jesteś misją; 
każda ochrzczona i każdy ochrzczo-
ny jest misją. Ten kto, miłuje wyru-

sza w drogę, jest pobudzony, by 
wyjść ze swoich ograniczeń, jest 
pociągnięty i pociąga, daje siebie 

drugiemu i nawiązuje relacje rodzą-
ce życie. Nikt nie jest bezużyteczny 
i nieistotny dla Bożej miłości. Każdy 
z nas jest misją w świecie, ponie-
waż jest owocem Bożej miłości”. 
Ewangelia nie jest produktem, 
który za wskazaną kwotę możemy 
nabyć. Ewangelia nie jest suchą 
literą, która odłożona na bok nie 
znaczy. Ewangelia jest darem. Jest 
życiem, które promieniuje na nas 
samych i tych, do których jesteśmy 
posłani. Jesteśmy owocem miłości 
i owoce te powinniśmy rodzić dalej. 
Nieliczni z nas mają okazję wyje-
chać. Ale każdy z nas może budo-
wać jedność z potrzebującymi. 
Tylko razem jesteśmy w stanie 
działać małe cuda już dziś. Czynić 
niebo na ziemi. Zawołacie z nami: 
„Oto ja, poślij mnie?” „Wyruszycie 
w misyjną drogę?”
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PROMOCJA NOWYCH MINISTRANTÓW

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (24 listopada 2019 roku) na Eucharystii o godzinie 
9.00, dwóch kandydatów zostało włączonych do grona ministrantów. Obrzędowi przewodniczył ks. kan. Józef 
Siemasz, proboszcz naszej wspólnoty parafialnej, a kandydatów przedstawiał opiekun Służby Liturgicznej 
– ks. Damian J. Kowalski, wikariusz parafii.

Jednocześnie zachęcamy do włączenia się w szeregi Służby Liturgicznej wszystkich chętnych chłopców, 
młodzież męską i dorosłych. Serdecznie zapraszamy!

Niedziela, 5 stycznia
Gdybyśmy zapytali przypadkowych przechodniów, z czym kojarzy im się Bóg, z pewnością znalazłoby 

się wiele osób, których skojarzenia wcale nie byłyby pozytywne. Słowo „Bóg” przywodziłoby im na myśl 
poruszający się groźnie palec ojca czy matki i słowa: „Zobaczysz, Bóg cię skarze”. Albo nudę przedłu-
żających się modlitw w kościele; poczucie, że wszystko, co przyjemne, jest grzechem; wreszcie pamięć 
o tym, jak modlili się w trudnej sytuacji, nie uzyskując od Boga upragnionej odpowiedzi. Ich postawę 
dobrze wyraża ateistyczny slogan, który pojawił się kiedyś na londyńskich autobusach: „Boga najpraw-
dopodobniej nie ma – przestań się bać i ciesz się życiem”.

Jak wytłumaczyć komuś – a także samemu sobie, gdy ogarniają nas wątpliwości – że Bóg nie jest 
straszakiem na dzieci, bardziej wszechmocną wersją swoich najmniej sympatycznych wyznawców ani 
automatem, który ma nam wydać konkretny produkt za wrzuconą do otworu monetę modlitwy? Że jest 
Bogiem, który nas przerasta, którego nie potrafimy ogarnąć rozumem, a przy tym wszystkim jest po 
naszej stronie i kocha nas miłością wymykającą się ludzkiemu doświadczeniu?

Podobny dylemat odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus – Słowo Ojca – przychodzi do stworzo-
nego przez siebie świata, ale ten świat Go nie poznaje. Przychodzi do swojej własności, ale nie zostaje 
przyjęty. Jest pełen łaski i prawdy, ale tylko nieliczni są w stanie to zobaczyć. Przyszedł pouczyć nas o 
Ojcu, o którym jako jedyny z chodzących po ziemi mógł coś powiedzieć z pierwszej ręki – ale czy mogło 
to zainteresować tych, którzy wiedzieli lepiej, choć przecież sami nigdy Boga nie oglądali?

Jednak mimo że Jezus nie przekonał wszystkich, to z pewnością przykuł ich uwagę. Ci, którzy się z 
Nim stykali, wyczuwali, że jest w Nim prawdziwe życie – wolne od fałszu, zakłamania i lęku. Życie, któ-
rego podświadomie pragnęli, nawet jeśli nie byli jeszcze w stanie przyjąć prawdy o sobie i o zbawieniu, 
które przyniósł Jezus.

Kiedy nasza wiara staje się żywa, kiedy zabiegamy o kontakt z Jezusem, On udziela nam nowego 
życia – życia dzieci Bożych. Swoim postępowaniem, wewnętrznym pokojem, radością, postawą służby 
zaczynamy świadczyć o Nim. Zaczynamy nie tylko przekonywać innych o Bogu, ale także ich do Niego 
pociągać.

„Panie Jezu, daj mi swego Ducha, abym mógł oglądać Twoją chwałę”.
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Spotkanie wigilijne w Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swo-
jego brata i wyciągasz do niego ręce, jest 
Boże Narodzenie. (…) Zawsze, ilekroć po-
zwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, 
zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”. Te 
szczególne słowa Świętej Matki Teresy z Kal-
kuty po raz kolejny wybrzmiały 17 grudnia br. 
podczas Wigilijnego Spotkania w Domu Po-
mocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach 
zorganizowanego dla Pracowników Domu, 
Członków Stowarzyszenia im. Bł. M. Teresy 
Gerhardinger przy DPS w Świebodzicach, 
Wolontariuszy i zaproszonych Gości. Spotka-
nie poprzedziła uroczysta Masza Święta 
odprawiona przez Księdza Proboszcza Józe-
fa Siemasza oraz Księdza Dariusza Strzelec-
kiego. Po Mszy Świętej Komendant Hufca 

Ziemi Wałbrzyskiej przekazał nam Światło Betlejemskie z przesłaniem, abyśmy przyjmując to symboliczne 
światełko przyjęli CHRYSTUSA PRAWDZIWE ŚWIATŁO – ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC I ROZŚWIETLA 
WSZELKIE MROKI NASZEGO ŻYCIA. W czasie spotkania nie zabrakło również TRADYCYJNYCH JASEŁEK 
w wykonaniu podopiecznych Domu i wspólnego dzielenia się opłatkiem.
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WDZIĘCZNI ZA DAR BOŻEGO NARODZENIA

BOŻE NARODZENIE
„Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie. 
Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo. 
Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce. 
Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się Mnie nie lękał. 
Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w Moją miłość. 
Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył,
iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. 
Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą. 
Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się synem Bożym. 
Narodziłem się prześladowany od początku,
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. 
Narodziłem się w prostocie, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. 
Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg,
aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca”. (Lambert Noben)

Klękając przy ŻŁÓBKU I ADORUJĄC DZIĘCIĘ JEZUS dziękujemy Bogu za to że zechciał być EMMANU-
ELEM – BOGIEM Z NAMI. Wspólnota sióstr wraz z podopiecznymi w swoich modlitwach, cichej Adoracji oraz 
radosnym śpiewie kolęd proszą by Bóg błogosławił nam wszystkim, by obdarzał świat pokojem.
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Podziękowania dla organizacji działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych

Jak trud św. Grzegorza z Nazjanzu przyczynił się 
do przyjęcia prawdy o Trójcy Świętej

11 grudnia 2019 
roku w Dolnośląskim 
Centrum Filmowym 
we Wrocławiu odbyła 
się uroczysta gala 
w ramach której Sa-
morząd Województwa 
Dolnośląskiego prze-
kazał szczególne po-
dziękowania dla dol-
nośląskich organizacji 
pozarządowych dzia-
łających w mijającym 
roku na rzecz osób 
z niepełnosprawno-
ściami. Wśród wyróżnionych organizacji znalazł się 
również Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowa-
dzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre 
Dame w Świebodzicach.

Wiek IV był czasem sporów teologicznych, w któ-
rych klarowały się odpowiedzi na fundamentalne py-
tania chrześcijaństwa. Czy Jezus był w pełni Bogiem 
i w pełni człowiekiem, czy też może w pełni Bogiem, 
a częściowo człowiekiem, bądź odwrotnie? Czy Ojciec 
i Syn są jednym bytem czy dwoma bytami? A co z Du-
chem Świętym – czy On także jest Bogiem? A jeśli 
tak, to jak to możliwe, że jest tylko jeden Bóg? Natura 
Trójcy była wówczas równie tajemnicza jak dzisiaj, 
toteż jedynie najlepiej ukształtowane umysły teolo-
giczne miały szansę zaproponować starożytnemu 
światu spójne wyjaśnienie tego, kim jest Ojciec, Syn 
Boży i Duch Święty.

Jednym z teologów, którzy poświęcili się badaniu 
tych kwestii, był św. Grzegorz z Nazjanzu. W dużej 
mierze to właśnie dzięki niemu w każdą niedzielę 
wypowiadamy słowa: „Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela”. Jest on dziś uznany za święte-
go zarówno w Kościele wschodnim, w którym nosi 
przydomek Teolog, jak i w zachodnim, z tytułem 
doktora Kościoła katolickiego. Jednak za dni swego 
życia był on kontemplatykiem, który przeżywał wiele 
napięć i frustracji. Wśród licznych burz realizował 
się w cudowny sposób plan Boga wobec Kościoła. 
Zwracając się w swojej desperacji do Boga, Grzegorz 

trwał na  drodze  zbawienia i wprowadzał na nią wielu 
innych.

Grzegorz urodził się około 329 roku w Kapadocji, 
rzymskiej prowincji leżącej na terenie dzisiejszej Tur-
cji. Zaraz po narodzinach jego matka, Nonna, ofiaro-
wała go na służbę Bożą. Jednak w młodych latach 
Grzegorz skupiał się bardziej na studiach klasycznych 
niż na życiu duchowym. Początkowe nauki pobierał 
w swym rodzinnym Nazjanzie, po czym podjął studia 
w Egipcie, w Aleksandrii, która była znanym ośrodkiem 
naukowym. Następnie, jeszcze przed ukończeniem 
dwudziestego roku życia, postanowił przeprawić się 
przez Morze Śródziemne, aby udać się do słynnej 
ateńskiej szkoły retoryki. W drodze rozszalał się 
straszliwy sztorm, stanowiący ogromne niebezpie-
czeństwo dla statku. Gdy fale zaczęły wdzierać się na 
pokład, towarzysze Grzegorza wołali o pomoc do 
swoich pogańskich bożków. Także Grzegorz wołał do 
Boga, błagając Go o ocale-nie od śmierci: „Pozbawio-
ny wszelkiej nadziei, zwracam się do Ciebie, Boże, 
moje życie, moje tchnienie, moje światło, moja mocy, 
moje zbawienie”. Obiecał wtedy Bogu, że jeśli ocali 
mu życie, będzie żył dla Niego. Wkrótce pojawił się 
przepływający obok statek handlowy, którego załoga 
zdołała ocalić ich przed utonięciem.
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Niedziela, 12 stycznia Niedziela Chrztu Pańskiego
Dziś kończy się okres Bożego Narodzenia. Teksty Ewangelii o narodzinach i dzieciństwie Jezusa po-

zostały już za nami. Ochrzczony przez Jana i napełniony Duchem Świętym, Jezus jest już gotów do 
głoszenia Dobrej Nowiny. Przyjrzyjmy się więc jeszcze raz wydarzeniom, które do tego doprowadziły.

Na początku Adwentu czytaliśmy wspaniałą zapowiedź tego, że wszystkie narody popłyną do świętej 
góry Boga (Iz 2,1-5). Ale potem pojawiły się teksty mówiące o prostych, pokornych ludziach: starszym 
kapłanie Zachariaszu, pobożnym cieśli Józefie i jego młodej żonie Maryi. Czytaliśmy o ich podróży do 
Betlejem, o Dziecku owiniętym w pieluszki, o pasterzach z gór. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem 
były odwiedziny tajemniczych Mędrców ze Wschodu.

Gdzie więc są te „narody”, o których prorokował Izajasz?
Odpowiedzią jest dzisiejsza uroczystość. Jezus przyjmuje chrzest w wodach Jordanu z rąk Jana 

Chrzciciela, a następnie wyrusza, by „przynieść narodom Prawo”. Będzie to nowe Prawo, Prawo miłości. 
Napełniony Duchem Świętym, ustanowiony „przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów”, będzie 
przemierzał całą Palestynę, aby „otworzyć oczy niewidomym, aby z zamknięcia wypuścić jeńców, z wię-
zienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Począwszy od dnia swojego chrztu, Jezus nie przestaje wychodzić do ludzi na całym świecie. Najpierw 
czynił to osobiście. Następnie posyłał Piotra i Apostołów, Pawła i kolejnych uczniów. A teraz posyła ciebie.

Nie martw się jednak, nie posyła cię samego. Dziś i każdego dnia napełnia cię tym samym Duchem, 
który spoczął na Nim w chwili Jego chrztu. Spróbuj więc w dzisiejszych czytaniach zobaczyć siebie. 
Jesteś dzieckiem Boga, w którym On ma upodobanie. Wzywa cię, byś „niósł Prawo” temu zakątkowi 
„narodów”, w którym mieszkasz – i jest gotów ci w tym pomagać.

„Oto jestem. Panie! Poślij mnie, abym głosił Dobrą Nowinę”.

Był to dla Grzegorza początek głębokiego nawró-
cenia. Rozpoczął studia w Atenach z ożywionym za-
pałem do modlitwy. Wkrótce na uczelni pojawił się inny 
chrześcijanin rodem z Kapadocji, Bazyli z Cezarei, 
nazywany potem Wielkim. Dzięki pomocy Grzegorza 
Bazyli w ostatniej chwili zdołał uniknąć nieprzyjemnych 
„otrzęsin” ze strony kolegów. Po tym incydencie obaj 
zamieszkali w jednej izbie, razem też uczęszczali na 
wykłady i uczyli się. Wkrótce połączyła ich głęboka 
przyjaźń, wolna od zazdrości i rywalizacji.

POTRZEBNY W DOMU
Ukończywszy naukę, Grzegorz opuścił Ateny i po-

wrócił do ojczyzny, aby pomagać starzejącym się 
rodzicom. Wciąż jednak rósł w nim głód ciszy i kon-
templacji. Udał się więc na pewien czas do Pontu, 
rodzinnej posiadłości Bazylego, która została zamie-
niona na klasztor. Grzegorz rozkoszował się tą moż-
liwością „ucieczki od świata” i jego trosk: „Mógłbym 
napełniać swój umysł wyłącznie Chrystusem. Mógł-
bym żyć w oddzieleniu od innych, wznosząc czystego 
ducha jedynie ku Bogu... Byłem jednak przytłoczony 
troską o moich drogich rodziców i przygięty do ziemi 
tym ciężarem”.

Oprócz pogarszającego się stanu zdrowia rodziców, 
„ciężarem”, o którym mówi tu Grzegorz, była praca 
duszpasterska jego ojca. Grzegorz Starszy był od 
dawna biskupem Nazjanzu, co nie sprzeciwiało się 
ówczesnym przepisom kościelnym. A ponieważ po-
trzebował pomocy w zarządzaniu diecezją, poprosił 
Grzegorza, by wrócił do domu. Ulegając prośbom 
mieszkańców Nazjanzu oraz widząc w swoim rozmo-

dlonym synu odpowiedniego kandydata, nakłonił on 
Grzegorza do przyjęcia kapłaństwa. Grzegorz inaczej 
widział swoje powołanie i czego innego pragnęło jego 
serce, ale z drugiej strony rozumiał, jak wielkie są 
potrzeby. Tak więc z dużymi oporami zgodził się 
i w Boże Narodzenie 361 roku przyjął święcenia ka-
płańskie. Święci Grzegorz z Nazjanzu, Bazyli Wielki 
i Grzegorz z Nyssy – Ojcowie kapadoccy.

PRZYGOTOWANIE PRZEZ MODLITWĘ
Grzegorz nadal jednak tęsknił do życia pustelnicze-

go i po dwóch latach udał się do Pontu na kilkumie-
sięczne rekolekcje. Tam rozważał wady i zalety życia 
czynnego, porównując je z kon-templacyjnym, które-
go pragnął. Zdawał sobie sprawę, że jeśli nie będzie 
co jakiś czas oddalał się na dłuższą samotną modlitwę, 
padnie ofiarą lęków i wypali się wewnętrznie. Z drugiej 
jednak strony wiedział, że bez zaangażowania 
w  posługę ludowi jego „droga do miłości” będzie nie-
pełna.

Czas spędzony na odosobnieniu wzmocnił Grze-
gorza na tyle, że na Wielkanoc powrócił do Nazjanzu, 
gotów podjąć pracę. Już jego pierwsze kazania poka-
zały, że jedną z trosk najbardziej spędzających mu 
sen z oczu było wykładanie ludowi doktryny o Trójcy 
Świętej: „Stanowi to bardzo wielkie ryzyko dla tych, 
którym powierzono oświecanie innych (...) Gdyż musi 
zarówno być zachowana jedność Bóstwa, jak i wy-
znana Trójca Osób, każda ze swymi charakterystycz-
nymi właściwościami (...) Jak trudno jest omawiać tak 
istotne kwestie, zwłaszcza wobec audytorium złożo-
nego z ludzi każdego wieku i stanu!”.
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UWIKŁANY W SPORY
Grzegorz miał rację – stawka była wysoka. Niemal 

czterdzieści lat po tym, jak Sobór Nicejski rozstrzygnął, 
że Syn jest współistotny Ojcu (są jednym Bogiem), 
wciąż trwała na ten temat gorąca debata. Postano-
wieniom soboru przeciwstawiali się arianie, uważając, 
że Syn jest stworzony, a nie zrodzony, i odrzucając 
naukę o Trójcy Świętej. Jeszcze inni twierdzili, że Bóg 
wykracza poza ludzkie zrozumienie. Niemal wszyscy 
jednak zgadzali się co do tego, że nie da się zapewnić 
ani stabilności politycznej w cesarstwie, ani spokoju 
w Kościele bez ostatecznego porozumienia w tak 
istotnej kwestii, jak prawda o Trójcy Świętej.

Przez kolejne dwadzieścia lat Grzegorz robił co 
mógł, aby w swoich kazaniach i pismach rozpo-
wszechniać Credo nicejskie. Rozszerzył nawet – co 
okazało się prorocze – rozumienie prawdy o jedności 
Ojca i Syna także na Ducha Świętego. Jednak jego 
działalność kaznodziejska sytuowała go w centrum 
sporów w Kościele. Częstą reakcją Grzegorza było 
chronienie się w jakimś miejscu odosobnienia, gdzie 
mógł w samotności przebywać z Bogiem. Pisał wte-
dy głęboko przemyślane listy na temat najbardziej 
złożonych kwestii jego czasów – listy, które wciąż 
są cennym źródłem wiedzy dla studentów teologii – 
a także piękne utwory poetyckie. Z czasem, pomimo 
wysiłków, by trzymać się na uboczu, zasłynął jako 
wiodący głos cesarstwa w obronie „sprawy nicejskiej”. 
Czas spędzony w samotności nie został przez niego 
zmarnowany, ponieważ wkrótce „Credo” nicejskie 
miało zostać  potraktowane z należytą powagą.

SOBÓR KONSTANTYNOPOLITAŃSKI
Jesienią 379 roku żona wpływowego polityka po-

prosiła Grzegorza o posługę kapelana wobec małej 
wspólnoty chrześcijan dochowującej wierności Sobo-
rowi Nicejskiemu i wierze w Trójcę Świętą. Wspólno-
ta ta znajdowała się w Konstantynopolu, gdzie więk-
szość społeczeństwa stanowili w tym czasie zwolen-
nicy arianizmu. W Konstantynopolu Grzegorz wygłosił 
pięć mów teologicznych, w których w przystępny 
sposób wyjaśniał wiarę w Trójcę Świętą. Pewnego 
dnia, gdy Grzegorz wy-głaszał kazanie, do kościoła 
wtargnęła grupa arian, obrzucając kamieniami kazno-
dzieję i jego słuchaczy. Przebywanie w tak wrogim 
otoczeniu było dla niego trudnym doświadczeniem.

Debata nicejska zaczęła powodować tak wielkie 
podziały, że w 381 roku cesarz wezwał do siebie bi-
skupów ze wszystkich regionów, aby ostatecznie 
rozstrzygnąć tę kwestię. Jeden z biskupów, Grzegorz 
z Nyssy, żartował, że już nikt nie jest w stanie uchylić 
się od debaty na temat Trójcy. Nawet jeśli rozmowa 
na początku dotyczy pieniędzy, jakości pożywienia 
czy higieny osobistej, to po jakimś czasie nieuchronnie 
przeradza się w spór na temat, czy Syn jest zrodzony 
czy niezrodzony!

W tej buzującej emocjami atmosferze schorowany 
i starzejący się Grzegorz został wybrany na biskupa 
Konstantynopola i przewodniczącego obrad zwołane-
go przez cesarza soboru. Z jego punktu widzenia była 
to klęska od momentu, gdy uzbrojeni strażnicy wpro-
wadzili go na salę obrad. Miał nadzieję, że będzie 
pełnił funkcję kogoś w rodzaju dyrygenta orkiestry, 
nadającego jedność poszczególnym frakcjom, ale nie 
udało mu się doprowadzić do wypracowania wspól-
nego stanowiska. Wrogość ze strony przeciwników 
nauki o Trójcy Świętej stała się dla niego ciężarem 
ponad siły.

Rozczarowany i przekonany, że to on sam jest 
źródłem niezgody, Grzegorz zrezygnował z pełnionej 
funkcji i powrócił do Nazjanzu, aby tam w domowym 
zaciszu zająć się redakcją swoich pism. Na krótko 
przed wyjazdem z Konstantynopola wygłosił jeszcze 
płomienną mowę do uczestników soboru: „Podzielili-
śmy Chrystusa, my, którzyśmy tak bardzo miłowali 
Boga i Chrystusa! Okłamywaliśmy jedni drugich z po-
wodu Prawdy, żywiliśmy uczucia nienawiści z powodu 
Miłości, oddzieliliśmy się jedni od drugich (...) Dzieci 
moje, błagam was, strzeżcie depozytu wiary, który 
został wam powierzony”. Było to jego ostatnie błaga-
nie o wiarę.

Grzegorz napominał swoich zwolenników, aby roz-
powszechniali „Credo” nicejskie z łagodnością, nie 
próbując osiągnąć dobra za pomocą niegodziwych 
środków. Przepowiadał, że Bóg zapewni im sukces, 
podobnie jak sprawił, że wbrew wszelkim przewidy-
waniom w pogańskim cesarstwie zakorzeniło się 
umiłowanie Chrystusa. „Trzech zebranych w imię Pana 
znaczy więcej u Boga niż kilkadziesiąt tysięcy tych, 
którzy odrzucają Jego Bóstwo” mówił z przekonaniem 
które, zważywszy na okoliczności, przekraczało wszel-
ką logikę.

A JEDNAK SUKCES
Uczyniwszy wszystko, co było w jego mocy, Grze-

gorz pozostawił Konstantynopol i losy Kościoła pro-
wadzeniu Ducha Świętego. Wbrew wszelkim przewi-
dywaniom, sobór przyjął nicejską naukę o Trójcy 
Świętej, która do dziś jest akceptowana przez niemal 
wszystkich chrześcijan.

Do dziś podczas każdej niedzielnej Eucharystii 
odmawiamy „Credo” nicejsko-konstantynopolitańskie, 
które wtedy zostało sformułowane i przyjęte.

Sam Grzegorz prawdopodobnie nie uważał swego 
życia za udane, zresztą, obiektywnie rzecz biorąc, 
obfitowało ono w rozczarowania i trudności. Dochował 
jednak wierności swej złożonej na morzu obietnicy, że 
będzie żył dla Boga, a jego wytrwałość przyniosła 
nadzwyczajne owoce dla całego Kościoła na długie 
wieki.
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Niedziela, 19 stycznia
Słyszymy te słowa podczas każdej Mszy świętej, gdy kapłan podnosi i ukazuje wiernym Hostię. Są 

one dla nas tak znajome, że czasem nawet nie zwracamy na nie uwagi. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu 
zaszczytnemu zaproszeniu, by patrzeć na Baranka Bożego.

Oto. Oto On. Patrz na Niego – nie przelotnym spojrzeniem, ale wpatruj się głęboko, uważnie, w sku-
pieniu, z nadzieją, że odkryjesz coś nowego. Uwierz, że Jezus pragnie ci się objawić.

Oto Baranek Boży. Uświadom sobie, na co patrzysz. Na największy dar Boga dla świata – i dla ciebie. 
Na Jezusa, jedyną prawdziwą Ofiarę zesłaną z nieba. On jest niewinnym Barankiem bez skazy, o cichym 
i łagodnym sercu. Jest wypełnieniem starożytnej Paschy Izraela. Przyszedł, aby przeprowadzić cię ze 
śmierci do życia, z niewoli do wolności.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech. Przyjrzyj się dokładnie. Zobacz w tej Hostii obietnicę przeba-
czenia. Zobacz Jezusa, który wydał za ciebie swoje ciało i krew na krzyżu. Zobacz Jezusa, który przyjął 
na siebie każdy twój grzech, aby złożyć go ze sobą do grobu,

gdzie pozostaje do dziś, martwy i pogrzebany. Nie musisz już żyć w niewoli. Jezus zniszczył twój grzech 
i nie musisz do niego wracać. Możesz od niego odejść tym pewniejszym krokiem, im bardziej pokładasz 
nadzieję w Panu.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie tylko twój grzech, ale grzech każdego bez wyjątku 
człowieka na ziemi, przeszły, teraźniejszy i przyszły. Nikt nie jest wyłączony. Nikt nie jest pozbawiony 
nadziei. Każdy może doznać przebaczenia i wolności. Nawet ci, którym tak trudno jest ci przebaczyć. 
Patrz na Niego z wiarą. On przynosi pojednanie i uzdrowienie wszystkim ludziom.

Oto Baranek Boży! Przyjmij Go z radością i otwartym sercem.
„Panie, nie jestem godzien. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.
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PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
27 grudnia godz. 15.00
1. 1-23a ul. Wałbrzyska
2. 25-37c oraz 36-46 
ul. Wałbrzyska
3. os. Sudeckie 2 a, b
28 grudnia godz. 14.00
1. 2-34 ul. Wałbrzyska
2. 15-29a ul. Piłsudskiego
3. os. Sudeckie 2 c, 3 a
30 grudnia godz. 15.00
1. 2-10 ul. Piłsudskiego
2. 31-41 ul. Piłsudskiego
3. os. Sudeckie 3 b, c
2 stycznia godz. 15.00
1. ul. Patronacka 7-12
2. ul. Skłodowskiej (od końca)
3. os. Sudeckie 3 d, e
3 stycznia godz. 15.00
1. ul. Patronacka 1-6
2. ul. Strzelecka 2-10
3. os. Sudeckie 3 f, 4 a
4 stycznia godz. 14.00
1. ul. Polna i Rekreacyjna
2 ul. Strzelecka 12-20
3. os. Sudeckie 4 b, c
7 stycznia godz. 15.00
1. ul. Browarowa, ul. Mickiewicza, 
pl. Jana Pawła II
2. ul. Chmielna
3. os. Sudeckie 4 d, e
8 stycznia godz. 15.00
1. ul. Strzegomska – cała
2. ul. Metalowców 2-18
3. os. Sudeckie 4 f, 5 a
9 stycznia godz. 15.00
1. ul. Wojska Polskiego
2. ul. Modrzejewska ul. Sportowa
3. os. Sudeckie 5 b, c
10 stycznia godz. 15.00
1. ul. o. Pio 21-42
2. ul. o. Pio 1a-20
3. os. Sudeckie 5 d, e

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

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

Zachęcamy do nabycia kalendarza 
parafialnego – jest to cegiełka 

na remont naszej świątyni
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„Upuszczone kule” – UZDROWIENIE JANINY LACH
Częstochowa – Jasna Góra – 28 stycznia 1979 r.

W 1976 r. łodziance Janinie 
Lach, 26-letniej matce dwójki ma-
łych dzieci, z uwagi na trwałe ka-
lectwo przyznano pierwszą grupę 
inwalidzką. Od 1969 r. kobieta 
miała bezwładne nogi i niedowład 
w prawej ręce. Aby móc się poru-
szać, potrzebowała dwóch kul 
i aparatu ortopedycznego. Leczyła 
się w wielu szpitalach i lekarze 
stwierdzili ponad wszelką wątpli-
wość, że cierpi na stwardnienie 
rozsiane. Choroba wciąż postępo-
wała i młodej matce groził całkowi-
ty paraliż, utrata wzroku i władz 
umysłowych. Na dodatek porzucił 
ją mąż poślubiony w 1969 r. Zała-
mana modliła się gorąco do Matki 
Bożej, by zaopiekowała się dziećmi 
i dała jej szybką śmierć.

W nocy z 26 na 27 stycznia 1979 
r. Janina Lach miała dziwny sen. 
Przyśnił jej się jakiś ogromny ko-
ściół i kaplica. Pośrodku kaplicy 
dostrzegła jakąś postać. Okazało 

się, że jest nią Matka Boża. Naj-
świętsza Panna przemawiała do 
ludzi wersami z litanii, a w pewnej 
chwili obróciła się do niej i powie-
działa: „ A ty przybądź do mnie na 
Jasną Górę. Tu otrzymasz łaski”. 
Po chwili zdumiona kobieta usły-
szała grzmoty, zobaczyła niesamo-
wity blask i przed jej oczyma pojawił 
się cudowny obraz Jasnogórskiej 
Pani.

Obudziła się o 4.00. Kilka godzin 
później poszła do spowiedzi i Ko-
munii św., zabrała ze sobą 7-letnią 
córeczkę Ewę i wsiadła do pociągu. 
Po męczącej podróży o północy 
dotarły do Częstochowy. Noc spę-
dziły w hotelu. Rano taksówką 
podjechały pod klasztor. Janina 
Lach spostrzegła, że to świątynia, 
którą widziała we śnie.

Chora wzięła udział we Mszy św. 
o godz. 11.00. Potem podeszły 
z córką do kaplicy. Janina Lach 
doznała wtedy zachwycenia. Zoba-

czyła jasność, a zamiast obrazu....
żywą Matkę Bożą. Odniosła wraże-
nie, że Najświętsza Matka przema-
wia do niej, zapraszając ją, by po-
deszła bliżej. Uczyniła to. Nawet nie 
zauważyła, kiedy upuściła kule. 
Była bardzo zdziwiona, że mogła 
samodzielnie stać i chodzić. W jed-
nej chwili odzyskała władzę w no-
gach. Bezpowrotnie minęły też sil-
ne bóle, których co jakiś czas do-
znawała.

Wśród świadków tego niezwykłe-
go wydarzenia były: s. Rafaela 
Marek i Wanda K. z Głuchołaz. 
Obie widziały moment upuszczenia 
kul. Zakonnica rozmawiała z uzdro-
wioną i – nie bez oporów z jej stro-
ny – zaprowadziła ją do zakrystii, 
by złożyła świadectwo o cudzie.

Po uzdrowieniu kobietę badało 
wielu lekarzy. Stwierdzili, że jest 
zupełnie zdrowa. Po stwardnieniu 
rozsianym i innych dolegliwościach 
nie było śladu.

Niedziela, 26 stycznia
30 września ubiegłego roku papież Franciszek ogłosił list apostolski ustanawiający Trzecią Niedzielę 

Okresu Zwykłego w ciągu roku Niedzielą Słowa Bożego. Ojciec Święty zachęcił pro-boszczów do uro-
czystego świętowania tego dnia poprzez głoszenie specjalnych homilii, podkreślenia w liturgii czci, jaką 
się oddaje słowu Pana, oraz przez zachęcanie wiernych do codziennej lektury Pisma Świętego i szuka-
nia w nim skarbów słowa Bożego dla naszego życia.

W liście papież Franciszek pisał, że nie możemy czytać Biblii tak jak każdej innej książki: „Ponieważ 
wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie jest skoncentrowane na słowie Chrystusa, zaproszenie, które 
rodzi się w tej relacji, staje się pilne i ważne, tak że wierzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie 
Słowa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, jak i modlitwie oraz refleksji osobistej”.

To „słuchanie Słowa Pana” zawiera w sobie prośbę do Ducha Świętego, który natchnął Pismo Święte, 
aby tchnął życie w słowa, które czytamy. Oznacza uciszenie wszystkich innych głosów w naszych my-
ślach, a także niepokoju naszego serca, aby otworzyć się na głos Boga, który do nas mówi. Jak pisał 
papież Franciszek, bez działania Ducha Świętego „ryzyko zamknięcia się w obrębie samego tekstu pi-
sanego byłoby zawsze wysokie”. Jeśli natomiast rozważamy słowo Boże na modlitwie, „Duch Święty 
przekształca Pismo Święte w żywe Słowo Boże, przeżywane i przekazywane w wierze swego świętego 
ludu”.

Bóg ma dziś dla ciebie osobiste przesłanie i niewykluczone, że usłyszysz je w czytaniach dzisiejszej 
Mszy świętej. Ma być ono inspiracją właśnie dla ciebie. Nikt ze słuchających dziś czytań nie usłyszy w 
nich dokładnie tego samego, co ty. Wsłuchaj się więc uważnie w proklamowane dziś słowo Boże, jak 
zachęca nas do tego papież Franciszek. Co Pan mówi do ciebie? Jak „wielka światłość” słowa Bożego 
może dziś rozbłysnąć w twoim sercu.

„Przyjdź, Duchu Święty! Otwórz dziś moje uszy i serce na Twoje słowo”.
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SCHAB PO WARSZAWSKU
Michałowa poleca

SKŁADNIKI: (na 8 porcji)

1,2 kg schabu, 3-4 łyżki oleju, 
majeranek, sól, pieprz

na farsz: 3 plastry ananasa, 
1 cebula, 4 jajka ugotowane 
na twardo, 10 dag 
marynowanych pieczarek, 
4 łyżki gęstej śmietany, 
5 łyżek majonezu, 4 łyżki 
szczypiorku, sól, pieprz

dodatki: 1 l esencjonalnego 
rosołu, 4 łyżeczki żelatyny, 
oliwki, kapary, pomidorki 
koktajlowe

PRZYGOTOWANIE:
Schab umyć, osuszyć i natrzeć majerankiem, 

solą, pieprzem i odstawić na całą noc do lodów-
ki. Po tym czasie obsmażyć na oleju schab na 
rumiano. Włożyć mięso do brytfanki lub żarood-
pornego naczynia i piec około 1 godziny w temp. 180 stopni często 
polewając sosem. Po upieczeniu pozostawić do wystudzenia. Ananasa 
pokroić w kostkę. Cebulę posiekać i przelać wrzątkiem. Żółtka jajek 
posiekać, białka przetrzeć przez sitko. Pieczarki posiekać. Wszystko 
razem wymieszać z majonezem, śmietaną i szczypiorkiem. Doprawić 
solą i pieprzem. Schab pokroić na grube plastry, wyciąć w nich kieszon-
ki, napełnić je farszem i ułożyć na głębszym półmisku. Żelatynę rozpu-
ścić w gorącym bulionie. Tężejącą galaretką zalać schab i udekorować 
pokrojonymi oliwkami, kaparami i pomidorkami koktajlowymi.

Smacznego!

Z wdzięczności 
Matce Bożej Janina 
Lach wielokrotnie 
brała udział w pie-
szej pielgrzymce 
warszawskiej na Ja-
sną Górę. Bez trudu 
przemierzała prawie 
250– kilometrową 
trasę. Kule, których 
używała przez 5 lat, 
wiszą dziś jako wo-
tum na ścianie pra-
wej nawy kaplicy 
Cudownego Obrazu.

Odzyskanie zdro-
wia przez Janinę 
Lach jest jedną z 
ponad 1400 nad-
zwyczajnych łask 
o t rzymanych  za 
wstawiennictwem 
Matki Bożej Często-
chowskiej zanoto-
wanych w sanktu-
aryjnej księdze cu-
dów. Z uwagi na to, 
że nie było takiej 
potrzeby, uzdrowie-
nie to nie było nigdy 
badane przez komi-
sję kościelną i nie 
zostało oficjalnie 
uznane za cud.

Kardynał Wyszyński napisał ABC Społecznej Krucjaty 
Miłości. W skrócie po prostu ABC Miłości

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje, bądź 
wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się 
nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. 
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń 
rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. 
Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. 
Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, 
jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co 
tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, 
radą, pociechą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak
ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim 
i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec 
potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. PO TYM 
CIĘ POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA...

Przyznacie, że to wszystko aktualne jest i dziś. I miał rację 
kardynał Wyszyński, kiedy powiedział: „Kiedyś mnie 

zabraknie, ale wyto sobie przypomnicie”.
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Środa, Nowy Rok 1.01.2020 r.
godz. 900 Msza św. dziękczynna z ok. 80-tej rocz. 
urodzin Janiny z prośbą o zdrowie i błog. Boże
godz. 1015 + Janina (greg. 1)
godz. 1130 + Władysław Lencki (greg. 1)
godz. 1300 W intencji parafian
godz. 1800 + Andrzej Tałach
Czwartek 2.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 2)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 2)
godz. 1800 + Zdzisława (k) Ziarek (2 r. śm.)
Piątek 3.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 3)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 3)
godz. 1800 Mama: + Józefa (k) Czubak (21 r. śm.), 
Ojciec: + Antoni, brat; + Antoni Czubak
Sobota 4.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 4)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 4)
godz. 1800 + Wanda Jańska (2 r. śm.)
Niedziela 5.01.2020 r.
godz. 730 + Władysław Lencki (greg. 5)
godz. 900 O Boże błog., zdrowie potrzebne łaski 
i opiekę NMP dla Mamy, Babci Krysi z okazji 
90 rocz. urodzin (intencja od córek z dziećmi)
godz. 1015 + Janina (greg. 5)
godz. 1130 + Jan Drożdż (10 r. śm.) i zm jego 
rodziców; + Stanisławę (k), + Tadeusza
godz. 1300 + Helena Kruszewska (2 r. śm.), 
+ Edward Kruszewski i ich rodziców
godz. 1800 + Wacław Hinc (22 r. śm.) i zm. z rodziny 
Hinc i Wiśniewskich
Poniedziałek 6.01.2020 r. Uroczystość 
Objawienia Pańskiego
godz. 730 + Władysław Lencki (greg. 6)
godz. 900 Dziękczynna z prośba o Boże błog. 
i potrzebne łaski z ok. 60-tej rocz. Zawarcia Związku 
Małżeńskiego Leontyny i Jana
godz. 10015 + Janina (greg. 6)
godz. 1130 Mama + Stefania (7 r. śm.)
godz. 1300 + Rodziców, + Braci i zm. z rodziny 
Greczyło
godz. 1800 + Rodziców; + Helena, + Kazimierz Pels 
i zm. z rodziny
Wtorek 7.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 7)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 7)
godz. 1800

Środa 8.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 8)
godz. 900

godz. 1800 + Teresa Matuszak (intencja od uczestników 
pogrzebu)
Czwartek 9.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 3)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 9)
godz. 1800 + Janina Rogoz (od uczestników pogrzebu)
Piątek 10.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 10)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 10)
godz. 1800 + Marek Kieraś (od uczestników pogrzebu)
Sobota 11.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 11)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 11)
godz. 1800 + Marianna i + Tadeusz Marszałek
Niedziela 12.01.2020 r. Chrztu Pańskiego
godz. 730 + Antoni Gaza (1 r. śm.)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 12)
godz. 1015 + Marianna (k) + Jan Stus, + Maria, + Jan 
Wietrzyńscy
godz. 1130 + Janina (greg. 12)
godz. 1300 + Stanisław Sojak (3 r. śm.) + Ludwikę (k) 
i + Jakuba Pielechaty (int. od żony i dzieci)
godz. 1800 + Konstanty Łoknicki (20 r. śm.), 
+ Marianna, + Jerzy, + Natalia
Poniedziałek 13.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 13)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 13)
godz. 1800 + Jan, Irena Kerlin
Wtorek 14.01.2020 r.
godz. 700 I) + Janina (greg. 14)
II) + Andrzej Szczykała (3 r. śm.)
godz. 900 O Boże błog. zdrowie, potrzebne łaski 
i opiekę NMP dla Karoliny Jodko
z ok. urodzin
godz. 1800 + Władysław Lencki (greg. 14)
Środa 15.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 15)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 15)
godz. 1800 + Rodziców; + Maria, + Zygmunt 
Lubaszwscy (11 r. śm.)
Czwartek 16.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 16)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 16)
godz. 1800

Piątek 17.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 17)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 17)
godz. 1800

Sobota 18.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 18)
godz. 900 + Władysław Lencki (greg. 18)

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i nie-
godziwości 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…

godz. 1800 + Aleksander Gorzkowski (10 r. śm.) + 
rodziny; + Gorzkowskich
i + Grochowiczów
Niedziela 19.01.2020 r.
godz. 730

godz. 900 + Fernand Gwiazda (4 r. śm.)
godz. 1015 + Janina (greg. 19)
godz. 1130 + Władysław Gronostaj (20 r. śm.)
godz. 1300 + Barbara Lewandowska (13 r. śm.) i zm. 
jej rodziców
godz. 1800 + Artur Sostynowicz (5 r. śm.)
Poniedziałek 20.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 20)
godz. 900

godz. 1800 + Janusz Szumlas (11 r. śm.)
Wtorek 21.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 21)
godz. 900

godz. 1800 O łaskę nieba dla + Aleksandry 
i zm. z rodziny
Środa 22.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 22)
godz. 900

godz. 1800 + Bolesław, + Karolina Hodel
Czwartek 23.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 23)
godz. 900

godz. 1800 + Marianna Miśkowiec
Piątek 24.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 24)
godz. 900

godz. 1800 + Rodzice; + Zofia (13 r. śm. i Kazimierz 
Bombałów, + Czesław (23 r. śm.) i + Zofia 
Ślusarczyk

Sobota 25.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 25)
godz. 900

godz. 1800 + Natalia Ciepła (15 r. śm.)
Niedziela 26.01.2020 r.
godz. 730 + Antoni Kosiński (13 r. śm)
godz. 900 + Jerzy Martyszewski (5 r. śm.)
godz. 1015 Msza św. dziękczynna z ok. I Rocz. 
Karola Kulpa z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla 
całej rodziny
godz. 1130 + Janina (greg. 26)
godz. 1300

godz. 1800 + Jan Rycerz (9 r. śm.)
Poniedziałek 27.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 27)
godz. 900

godz. 1800

Wtorek 28.01.2020 r.
godz. 700 + Janina (greg. 28)
godz. 900

godz. 1800 + Marek Kieraś (intencja od szwagierki 
Alicji z dziećmi)
Środa 29.01.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Janina (greg. 29)
Czwartek 30.01.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Janina (greg. 30)
Piątek 31.01.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Emilia Kułysz, 23 listopada 2019 r.
Marcin Dariusz Ostrowski, 
1 grudnia 2019 r.
Nina Maria Słonko, 14 grudnia 2019 r.
Liliana Matejko, 15 grudnia 2019 r.
Kazimierz Sozański, 15 grudnia 2019 r.
Klara Rydzyk, 25 grudnia 2019 r.
Julia Rydzyk, 26 grudnia 2019 r.

+ Teresa Matuszak z d. Olejniczak, zm. 2.12.2019 r., 
przeżyła 94 lat

+ Janina Helena Rogoz, zm. 4.12.2019 r., przeżyła 79 lat
+ Marek Kieraś, zm. 12.2019 r., przeżył 63 lata
+ Maria Wydrych z d. Jackowska, zm. 14.12.2019 r., przeżyła 76 lat
+ Lidia Jedlińska z d. Bator, zm. 17.12.2019 r., przeżyła 62 lata
+ Florentyna Gębska z d. Zarzycka, zm. 18.12.2019 r., 

przeżyła 93 lata
+ Zbigniew Kot, zm. 18.12.2019 r., przeżył 64 lata
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,  
sobota w godz. 1000-1200

Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 730, 900, 1015 (z udziałem dzieci),  
1130 (z udziałem młodzieży), 1300 (suma), 1800

• dni powszednie: 700, 900, 1800

• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 1300

Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 645, 845, 1800 
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św. 
• I piątek miesiąca w godz. 830-900 i 1700-1800

Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 1300

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św. 
• I sobota miesiąca w godz. 730-900

• w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

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

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Damian Kowalski

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

Zespół wokalno-instrumentalny AMICIS to grupa przyjaciół, których połączyła miłość do muzyki i drugiego 
człowieka. Zespół powstał w 2018 roku i od tamtej pory występuje w parafiach ziemi wałbrzyskiej uświetnia-
jąc różne okresy roku liturgicznego i święta narodowe. Tym razem wystąpi w parafii św. Mikołaja w Świebo-
dzicach z repertuarem kolęd i pastorałek. Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka na rzecz wałbrzy-
skiego hospicjum.

Niech sentencją naszego spotkania będzie zdanie wypowiedziane przez papieża Franciszka, „Jakże by-
łoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego 
człowieka” AMICIS


