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Najważniejsze dni w roku i w życiu

Wizytacja kanoniczna 
Ks. Bp. Adama Bałabucha

(cd. na str. 3)

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Serdecznie witam Cię Ks. Bp. Admie w imieniu 
wszystkich naszych parafin, księży współpracowników 
ks. Dariusz Strzeleckiego, ks. Damiana Kowalskiego, 
zgromadzonej tutaj młodzieży i swoim własnym. Wi-
tam w czasie szczególnym bo okresie Wielkiego Po-
stu, czasie kiedy duszpasterskie hasło obecnego roku 
w kościele brzmi „Wielka tajemnica wiary”. Pochylając 
się nad tajemnicą Eucharystii wyznajemy, że jest ona 
rzeczywistością wielowymiarową.

Witam Cię księże Biskupie w czasie, kiedy kościół 
przygotowuje się do obchodów stulecia urodzin 

św. Jana Pawła II i beatyfikacją Sługi Bożego kard. 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Cieszymy się bardzo, że Ksiądz Biskup nawiedza 
naszą parafię z posługą pasterską w ramach wizytacji 
kanonicznej. Ostatnia taka wizytacja odbyła się 
14 marca 2015 roku, a przeprowadził ją Jego Eksce-
lencja ks. bp Ignacy Dec.

Na początek kilka faktów z historii naszego miasta 
i naszej parafii.

Korzenie naszego zabytkowego kościoła, któremu 
patronuje św. Mikołaj, sięgają XIII w., a dokładnie 
29 września 1228 roku, kiedy to Biskup 

Triduum Sacrum, czyli Triduum 
Paschalne, to najważniejsze dni w 
roku liturgicznym. Spróbujmy 
przejść przez te trzy dni jak przez 
dzień jeden, przeżywając go tak, 
jakby dla każdego z nas osobiście 
był najważniejszym i ostatnim 
dniem życia. Warto wcześniej przy-
stąpić do sakramentu pokuty i po-
jednania, by w liturgii uczestniczyć 
w pełni, przyjmując Ciało Pana.

PRZYGOTOWANIA
Wcześniej zadbajmy również o 

to, by nie pochłaniały nas zbytnio 
sprawy wokół przygotowań ze-
wnętrznych do Świąt Wielkiej Nocy. 
Zakupy, sprzątanie to ważne czyn-
ności, ale nie najważniejsze, a na 
pewno nie w tym okresie. Przygo-
towania pochłaniające najwięcej 
czasu, nerwów i wysiłku lepiej po-

czynić wcześniej. Warto bowiem 
choć raz przeżyć Triduum tak, by 
najistotniejsza była rzeczywiście 
liturgia, by stanowiła ona szczyt 
każdego dnia. Na pewno dobre, 
pełne przeżycie tych świętych dni 
wyda plon w naszej relacji z Bo-
giem i naszym życiu codziennym, i 
odtąd co roku będziemy czekać z 
tęsknotą na kolejne Triduum. Wy-
starczy raz wejść w pełni w te 
święte dni, by zachwycić się nimi. 
Wtedy każde następne Triduum 
będziemy przeżywać tak, że 
wszystko, co przez te trzy dni bę-
dziemy robić – spotkania z ludźmi, 
rozmowy, czas pracy i odpoczynku, 
zakupy i zajęcia w domu: sprząta-
nie, gotowanie, przygotowywanie 
pisanek, koszyczków, ciast itp. – 
stanie się liturgią, będzie w nią 
wplecione i nią uświęcone.

Właściwie cały okres Wielkiego 
Postu powinien być przygotowa-
niem do tych dni celebracji miste-
rium naszego zbawienia. Dlatego 
warto szukać dobrej lektury czy 
katechez, chociażby w Internecie, 
które pomogą nam lepiej zrozumieć 
sens całości i znaczenie poszcze-
gólnych znaków liturgii. Może war-
to poprosić swego proboszcza o 
poruszenie tego tematu (np. pod-
czas kazań pasyjnych w czasie 
nabożeństw Gorzkich Żali), aby 
dzięki temu wejść w głąb celebracji 
Triduum.

ILE TRWA TRIDUUM?
„Triduum”, czyli trzy dni. Jeśli 

jednak policzymy po kolei: Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek, Wielka 
Sobota, Wielka Noc w Niedzielę – 
mamy tych dni cztery. (cd. na str. 9)
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(cd. ze str. 1) wrocławski Wawrzyniec konsekrował 
kościół św. Mikołaja w Świebodzicach. Rok 1450 za-
owocował gruntowną przebudową kościoła, któremu 
nadano gotycki charakter.

Wiek XVIII był bardzo tragiczną kartą w dziejach 
naszego miasta: aneksja Śląska, znajdującego się 
w rękach Austrii, przez króla pruskiego Fryderyka II 
doprowadziła do wybuchu wojen śląskich. Były one 
dla mieszkańców niezwykle uciążliwe, jako że Świe-
bodzice leżały na drodze przemarszu wojsk pruskich, 
austriackich i węgierskich, co niosło za sobą groźbę 
grabieży.

Latem 1774 roku miasto spętały okowy pożaru: 
wystarczyło parę godzin, by (w większości) drewniana 
zabudowa obróciła się w zgliszcza. Oprócz wszystkich 
budynków użyteczności publicznej (w tym kościołów) 
pożar strawił ponad trzysta domów. Zniszczone miasto 
dźwignęło się z popiołów dzięki finansowemu wspar-
ciu m.in. Króla pruskiego Fryderyka II oraz właścicie-
la Książa Jana Henryka V Hochberga.

W 1811 roku ukończono odbudowę kościoła św. 
Mikołaja. Prawdopodobnie niewystarczające środki 
zdecydowały o tym, że odtworzono tylko jedną nawę 
i przykryto ją płaskim stropem. Pożar oszczędził pre-
zbiterium – do dziś jego boczne ściany są najstarszą, 
romańską częścią świątyni.

Dominanta wnętrza to ołtarz i ambona z baldachi-
mem, datowane na połowę XIX wieku. Z tego okresu 
pochodzi również kaplica boczna upiększona oknami 
witrażowymi. Dwie renesansowe figurki zdobiące oł-
tarz główny przedstawiają św. Jadwigę Śląską i św. 
Mikołaja. Barokowe ołtarze boczne pochodzą z ko-
ścioła Zbawiciela ze Strzegomia.

Po tym krótkim rysie historycznym przejdę teraz do 
zaprezentowania parafii w jej wymiarze personalnym, 
zaczynając od moich poprzedników.

W szeregu powojennych proboszczów nie sposób 
pominąć ks. kan. Władysława Lorka, który w Świebo-
dzicach pracował do 1984 r., z przerwą w latach 1949-
1957. Ten okres przeżył w więzieniu we Wronkach za 
rzekomy udział w grupie przestępczej, której celem 
miało być obalenie władzy ludowej. W czasach reżimu 
komunistycznego w murach tej świątyni kształtowano 
ducha patriotyzmu. Księża odprawiali Msze św. w in-
tencji Wolnej Polski, a historycy z Uniwersytetu Wro-
cławskiego wygłaszali prelekcje odkłamujące prze-
szłość. Także dziś w kościele św. Mikołaja odbywają 
się miejskie uroczystości religijno-patriotyczne: na 
zewnątrz można znaleźć wmurowane tablice poświę-
cone pamięci Józefa Piłsudskiego i Sybiraków, a w ka-
plicy Fatimskiej znajduje się Różaniec  Sybiraków.

Długoletnim Proboszczem naszej wspólnoty – bo 
do 30 czerwca 2011 roku – był ks. prałat Augustyn 

Nazimek (27 lat pracy); a od 1 lipca 2011 r. posługę 
duszpasterską jako proboszcz objął ks. prałat dr Jan 
Gargasewicz.

Po tak zacnych kapłanach, od 9 maja 2016 r., pra-
cuję w naszej wspólnocie parafialnej jako proboszcz 
z obecnym wikariuszem ks. Damianem Kowalskim 
i kapelanem ks. Dariuszem Strzeleckim.

Wspierają nas katechetki pracujące w naszej para-
fii; są to: pani Grażyna Gorska-Kubas, pani Agnieszka 
Pelc i pani Elwira Kirklo-Rusek. Jest pan organista 
Józef Droździak, który w naszej parafii pracuje od 
16 września 1960 r. i we wrześniu bieżącego roku 
będzie obchodził sześćdziesięciolecie pracy przy or-
ganach w naszej parafii. Jest pan kościelny Krzysztof 
Sztebel; pani Wanda Muszyńska, dbająca o wystrój 
kościoła, pan Czesław Sikorski, który sprząta kościół. 
pan Mirosław Ćwieląg dba o reklamę ewangelizacyjną 
przy naszej parafii oraz pani Irena Kowalska, gospo-
dyni na plebani.

W parafii działają następujące grupy parafialne:
Rada parafialna – przewodnicząca, pani Mał-

gorzata Sznajder  – opiekun ks. proboszcz Józef 
Siemasz

Odnowa w Duchu Świętym „Dzieci Żyjącego Boga” 
– lider pani Urszula Starościak – opiekun ks. Piotr 
Ochoński

Schola młodzieżowa – prowadzący panowie Mate-
usz Długosz i Szymon Sznajder – opiekun ks. Damian 
Kowalski

Schola dziecięca – prowadząca pani katechetka 
Agnieszka Pelc  – opiekun ks. Damian Kowalski

Towarzystwo Przyjaciół WSD – przewodniczący, 
pan Tadeusz Krzystek  – opiekun ks. Damian Kowal-
ski

Akcja Katolicka – przewodniczący pan Stanisław 
Działek  – opiekun ks. proboszcz Józef Siemasz

Parafialny Zespół charytatywny Caritas – prowa-
dząca pani Dorota Bugajny – opiekun ks. proboszcz 
Józef Siemasz

Bractwo Św. Józefa – przewodnicząca pani Józefa 
Basista  – opiekun ks. proboszcz Józef Siemasz

Liturgiczna Służba Ołtarza – opiekun ks. wikariusz 
Damian Kowalski

Grupa Modlitewno-Pielgrzymkowa – prowadząca 
pani Dotota Bugajny – opiekun ks. wikariusz Damian 
Bugajny

Żywy Różaniec – opiekun ks. proboszcz Józef Sie-
masz

• I Róża – pani Anny Czubak
• II Róża – pani Czesławy Rutkowskiej
• III Róża – pani Hanny Isko
• IV Róża – pani Wandy Muszyńskiej
• V Róża – pana Tadusza Krzystka

Wizytacja kanoniczna 
Ks. Bp. Adama Bałabucha
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Parafia liczy 7612 mieszkańców zameldowanych 
na terenie parafii.

Tu też znajduje się dom zakonny Zgromadzenia 
Sióstr Szkolnych de Notre Dame wraz z prowadzonym 
przez siostry Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci, 
gdzie jako kapelan posługuje ks. kan. Dariusz Strze-
lecki.

Parafia nie posiada cmentarza parafialnego, ale na 
jej terenie znajduje się cmentarz komunalny przy 
ul. Wałbrzyskiej.

Msze św. odprawiane są w niedziele i święta: o 7:30, 
9:00, 10:15, 11:30, 13:00 i 18:00; w dni powszednie 
są cztery Msze św.: o godz. 7:00 (w kościele i w ka-
plicy sióstr Notre Dame), o godz. 9:00 i 18:00. Fre-
kwencja na niedzielnych Mszach Świętych wynosi ok. 
19%, natomiast w dni powszednie jest to ok. 70 osób.

Kapelanem w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
hospicjum i w szpitalu Mikulicz, jest ks. kan. Dariusz 
Strzelecki; tam również odprawiana jest Msza św. oraz 
roznoszona chorym Komunia święta.

W Przedszkolu Niepublicznym „Koniczynka” w Świebodzicach

W Przedszkolu Niepublicznym „Koniczynka” w Świebodzicach
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W parafii są praktykowane różne nabożeństwa 
i celebracje:

– w poniedziałki po wieczornej Mszy św. odbywa 
się godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu;

– we wtorki o godz. 18:00 Msza św. wieczorna 
z nabożeństwem do św. Józefa;

– w środy o godz. 9:00 i 18:00 Msza św. połączona 
jest z nowenną do MB Nieustającej Pomocy;

– w każdy piątek odmawiamy po Mszy św. o godz. 
9.00 i o godz. 18.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego;

– w każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. wie-
czornej wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne;

– w I piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa;

– w I sobotę miesiąca o godz. 8:30 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu, Różaniec i Msza św. wyna-
gradzająca Matce Bożej za obelgi, zniewagi i bluźnier-
stwa z procesją Figury Fatimskiej wokół kościoła;

– w I niedzielę miesiąca adoracja Najświętszego 
Sakramentu po każdej Mszy św.;

– od 13 maja do 13 października odprawiane są 
w parafii Msze św. Fatimskie połączone z procesją 
ulicami naszego miasta;

– w miesiącu maju nabożeństwa majowe wraz 
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu przed 
Mszą św. wieczorną o godz. 17:30 w kościele, 
a o godz. 20:00 przed Krzyżem Jubileuszowym na 
osiedlu Sudeckim;

– w czerwcu nabożeństwa do Serca Pana Jezusa 
po Mszy św. wieczornej; w październiku o godz. 17:30 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeń-
stwo różańcowe;

– w listopadzie o godz. 17:30 wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia 
połączona z wypominkami;

– w grudniu o godz. 18:00 Msza św. Roratnia.
Parafia nasza, wraz z Miastem oraz parafiami pw. 

Apostołów Piotra i Pawła oraz parafią pw. św. Brata 
Alberta Chmielowskiego, organizuje Orszak Trzech 
Króli połączony ze śpiewaniem kolęd. W czasie Wiel-
kiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 
9:30 i 17:30; Gorzkie Żale o godz. 17:00 z kazaniem 
pasyjnym i wystawieniem Najświętszego Sakramentu. 
Wspólnie z pozostałymi parafiami organizowana jest 
miejska Droga Krzyżowa, w piątek przed Niedzielą 
Palmową.

Życie sakramentalne w parafii:
W ostatnim roku w parafii ochrzczono 59 dzieci; do 

I Komunii św. przystąpiło 41 dzieci; zostało zawartych 
13 ślubów; namaszczenie chorych przyjęło 78 osób, 
21 osób zmarło bez pojednania z Panem Bogiem, a do 
wieczności odeszło 99.

W rekolekcjach parafialnych regularnie uczestniczy 
10% parafian.

Przygotowania do przyjęcia sakramentów św. od-
bywają się w następujący sposób:

– do Chrztu św. – konferencja w sobotę po wieczor-
nej Mszy św. przed Chrztem św., który udziela się 
w I i III niedzielę miesiąca o godz. 13:00.

– do Komunii św. przygotowują się dzieci przez trzy 
lata na katechezie i raz w miesiącu odbywają się 
spotkania w kościele.

– do sakramentu bierzmowania przez trzy lata, 
w każdy co pierwszy piątek miesiąca spotkanie po 
Mszy św. wieczornej.

– do sakramentu małżeństwa – przygotowanie 
odbywa się przez uczestnictwo w naukach przedślub-
nych, które są organizowane dwa razy w roku: wiosną 
i jesienią. Przy parafii działa Poradnia Rodzinna, 
którą prowadzi Pani Dyrektor Elwira Kirklo-Rusek. 
Obecnie parafia cieszy się darem jednego kleryka-
-akolity; jest to Grzegorz Wołoch, który 8 maja 2020 r. 
przyjmie święcenia diakonatu.

Grupy apostolskie i modlitewne:
Na terenie parafii istnieją następujące grupy: Służ-

ba Liturgiczna, Żywy Różaniec, Bractwo Św. Józefa, 
Towarzystwo Przyjaciół WSD Diecezji Świdnickiej, 
Związek Sybiraków, Schola parafialna dziecięca i mło-
dzieżowa, Grupa modlitewno-pielgrzymkowa, Odnowa 
w Duchu Świętym.

W parafii rozprowadzane są czasopisma: „Gość 
Niedzielny”, „Niedziela:, „L'Osservatore Romano”. 
„Mały Gość Niedzielny” dla dzieci i młodzieży, „Świat 
Misyjny”, „Misje Dzisiaj”, „W Akcji” i wydawany jest 
miesięcznik parafiny „Głos św. Mikołaja”.

Kapłani pochodzący z parafii pw. św. Mikołaja 
w Świebodzicach:

1. ks. Mieczysław Adamski (święc. kapłańskie 
w 1957 r. we Wrocławiu)

2. ks. Jan Wiesław Modzelewski (święc. kapłańskie 
w 1973 w Łomży)

3. ks. Bogdan Wolniewicz (święc. kapłańskie 
w 1974 r. we Wrocławiu)

4. ks. Krzysztof Moszumański (święc. kapłańskie 
w 1985 r. we Wrocławiu)

5. ks. Grzegorz Krzystek (święc. kapłańskie 
w 1994 r. w Legnicy)

6. ks. Mariusz Godek (święc. kapłańskie w 1996 r. 
w Legnicy)

7. ks. Piotr Suska (święc. kapłańskie w 2001 r. 
w Legnicy)

8. ks. Robert Jamróz (święc. kapłańskie w 2004 r. 
w Rawennie)

9. ks. Wojciech Sznajder (święc. kapłańskie 
w 2016 r. w Świdnicy)

10. ks. Tomasz Kowalczuk (święc. kapłańskie 
w 2019 r. w Świdnicy)

11. ks. Wojciech Przyborowski (święc. kapłańskie 
w 2019 w Zielonej Górze)

oraz śp. Marek Krzystek IV rok (zm. 2.01.1997 r.)
Siostry zakonne pochodzące z parafii to: Jadwiga 

Siwek oraz Grażyna Klukowska
Na koniec pragnę także w kilku słowach przedstawić 

stan gospodarczy parafii:
w kościele:

– skuto stare tynki, ściągnięto boazerię i supremę 
w kościele
– wykonano nową instalację elektryczną w  kościele
– wykonano nowe tynki renowacyjne w kościele
– wykonano posadzkę marmurową pod ławkami
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– wykonano nową kotłownię przy kościele i zakupiono 
nowy piec na ekogroszek 35kW
– wykonano ogrzewanie podłogowe pod ławkami
– wykonano ubikację przy kościele wraz z nowymi 
schodami
– przeprowadzono kapitalny remont zakrystii dolnej 
i górnej
– wyremontowano górną kaplicę Hochbergów
– odnowiono 5 witraży w kościele
– wykonano nowy konfesjonał do kościoła
– wykonano nową marmoryzowaną podstawę pod 
paschał
– wykonano nową marmoryzowaną podstawę pod 
krzyż procesyjny

– zakupiono nowy zestaw nagłośnieniowy (drzelozo) 
– Rduch
– zakupiono 3 mikrofony dla scholi
– zakupiono 2 pateny głębokie dla komunikowania
– zakupiono jedną puszkę na komunikanty
– zakupiono trzy kapy: Maryjną, Złotą, czerwoną
– zakupiono nowe tabernakulum do ciemnicy
– zakupiono figurę Jezusa Frasobliwego do ciemnicy
– przeprowadzono renowacje wszystkich ławek w na-
wie kościoła
– odnowiono drzwi w zakrystii kościoła
– naprawiono napęd dzwonów na wieży kościoła
– przeprowadzono renowację dwóch sarkofagów 
z krypty Hohbergów

W Przedszkolu nr 3 „Niezapominajka” w Świebodzicach

W Przedszkolu nr 3 „Niezapominajka” w Świebodzicach
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– zamontowano nowe oświetlenie w prezbiterium 
kościoła i ołtarze boczne
– zamontowano nowe kinkiety nad stacjami drogi 
krzyżowej
– zamontowano 6szt kamer, w kościele i na zewnątrz
– zakupiono komplet nowych lekcjonarzy, Mszał 
Rzymski, Agendę liturgiczną i Maryjną
– zakupiono nowe alby, komże, stroje dla ministrantów

na plebani:
– usunięto stare szambo i wykonano nowe przyłącze 
kanalizacyjne
– wykonano nową kotłownię gazową
– przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń na 
parterze; kancelaria, salon, korytarz, kuchnia, zaple-
cze kuchenne, toalety, pomieszczenie Caritasu
– zakupiono i zamontowano nowe drzwi do wszystkich 
ww. pomieszczeń
– wykonano nową wiatę z przeznaczeniem na 
 magazyn
– zamontowano nowe drzwi do kotłowni

– wykonano w pomieszczeniu gospodarczym nową 
kotłownię i zakupiono nowy piec na Eko groszek 50KW
na wikarówce:
– pomalowano salkę ministrancką, mieszkania księży 
wikariuszy i ks. kapelana

W Przedszkolu nr 3 „Niezapominajka” w Świebodzicach

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym 
przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym 
przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
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Młodzież bierzmowana

Natalia BOROWIEC
Nikol DARDZIŃSKA
Wiktoria DOMAŃSKA
Michalina DRZAŁ
Kamil FUKS
Igor GARAZDOWSKI
Tobiasz GARAZDOWSKI
Szymon GRUCHAŁA
Michał HRYCYSZYN
Mateusz IDZIOR
Szymon KOWALCZYK
Mateusz KRZYSIAK
Klaudia KUZIOŁA
Wiktoria LECH

Alan LEMAŃSKI
Maksymilian LIWO
Marcin LUBCZYŃSKI
Weronika MARKOWICZ
Wiktoria MATUSZAK
Aleksandra MIKOSZ
Mateusz MŁYŃCZYK
Oliwia PARKITNA
Dariusz PIETRZYKOWSKI
Anna POCHROŃ
Damian PROKOP
Szymon PRZYBYSZEWSKI
Zuzanna PYTLAK
Dawid RÓŻNICKI

Ewelina SAWA
Klaudia SĘKIELEWSKA
Karolina SIODLARZ
Karol STĘPIEŃ
Michał SWORZYŃSKI
Maria SZMIDLA
Julia WALISZEWSKA
Jakub WITKOWSKI
Anna WÓJCIK
Gracjan WROŃSKI
Maciej ZABIELSKI
Kacper ZAGÓRSKI
Mikołaj ZDYBIEWSKI
Maja ZWIERZYŃSKA

7 marca 2020 roku, z rąk JE ks. bp. Adama BAŁABUCHA, w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego 
Mikołaja w Świebodzicach, sakrament bierzmowania przyjęli:

– przeprowadzono remont salki spotkań Odnowy 
w Duchu Świętym
– wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne

w krypcie Hochbergów:
– odnowiono sarkofag miedziany, polichromowany 
Zuzanny Jadwigi Schaffgotsch (XVIIw.), z krypty grobo-
wej rodu von Hochberg – pełna konserwacja ratująca
– obecnie odnawiany jest sarkofag cynowy polichro-
mowany, złocony barona Jana Henryka I von Hoch-
berg (XVII w.)

Obecnie mam złożony wniosek do MKiDN na re-
mont posadzki kościoła wraz z malowaniem kościoła. 

Został złożony również wniosek MKiDN na renowację 
kolejnego sarkofagu z krypy Hochbergów.

Na zakończenie mojego wystąpienia jeszcze raz 
Księże Biskupie serdecznie witam, i proszę o odpra-
wienie Mszy św., udzielenie Sakramentu Dojrzałości 
Chrześcijańskiej naszej młodzieży, a także proszę 
o umocnienie nas Słowem Bożym i Błogosławień-
stwem Chrystusa.

Szczęść Boże!
Ks. Józef Siemasz – proboszcz

Świebodzice, 7 marca 2020 r.

MODLITWA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ
(w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek)
Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha 
proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości w serce me wlać raczył wraz z prawdziwą 
za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy; podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy 
mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam, mając przed oczyma, co już mówił o Tobie, 
o dobry Jezu, święty król, prorok Dawid: „Przebili ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje”. Amen.
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Niedziela, 5 kwietnia Niedziela Palmowa
Włączmy się dziś w tłum witający Jezusa na drodze do Jerozolimy. Popatrzmy, jak ludzie rozścielają 

swe płaszcze i pochylają gałązki palmowe przed pokornym Królem Izraela. Podnieśmy nasze własne 
palmy i wołajmy: „Hosanna!”, gdyż jest On także naszym Królem.

Ten Król nie przybywa w królewskich szatach ani na wspaniałym wierzchowcu, lecz na skromnym 
osiołku. Wchodzi do Jerozolimy – i do naszych serc nie jako wojownik, ale jako Król – Sługa. Przybywa 
niosąc pokój jako Mesjasz, który oddaje swe życie za lud.

My znamy odpowiedź na zadawane przez mieszkańców Jerozolimy pytanie: „Kto to jest?”. Wiemy, że 
Jezus jest kimś więcej niż prorokiem, kimś więcej niż wybitnym nauczycielem, kimś więcej niż cudotwór-
cą. Wiemy, że jest On Synem Bożym i naszym Panem. Uczcijmy Go tak, jak wzywa nas do tego św. 
Andrzej z Krety, mnich, biskup i autor hymnów (V1I/V111 w.):

„Chodźcie, wstąpmy i my na Górę Oliwną! Biegnijmy naprzeciw Chrystusa, który powraca dzisiaj z Be-
tanii i spieszy dobrowolnie na swoją świętą i czcigodną mękę, aby wypełnić do końca tajemnicę naszego 
zbawienia. Nuże więc, biegnijmy i my razem z Chrystusem, któremu spieszno na mękę. Naśladujmy tych, 
co wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze gałązki palm i oliwek oraz kłaść 
kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i prostocie 
serca, abyśmy przyjęli nadchodzące Słowo. Siebie samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki, mar-
twe gałęzie i łodygi krzewów tracących zieleń,

gdy staną się pokarmem, i przez krótki tylko czas radujących oczy”
Podczas tego najświętszego z tygodni dziękuj Jezusowi za Jego mękę i śmierć. Złóż swoje życie jak 

palmę u Jego stóp, w pokornym posłuszeństwie. Uwielbiaj Go pieśnią chwały za Jego miłosierdzie.
„Błogosławiony jesteś, Jezu! Ty przychodzisz, aby nas wybawić”

Nie jest to żadna po-
myłka. Jak wyjaśniał św. Augustyn 
z Hippony, w tych dniach celebru-
jemy Święte Triduum Chrystusa 
Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i 
Zmartwychwstałego. Z tego jasno 
wynika, że na Triduum składają się 
Wielki Piątek, Wielka Sobota i Nie-
dziela Zmartwychwstania. Dlacze-
go więc pierwsza część Triduum to 
wieczorna Msza Wieczerzy Pań-
skiej w Wielki Czwartek? Otóż li-
czymy tu dni według tradycji pierw-
szych chrześcijan, a ta zakorzenio-
na była w hebrajskim sposobie li-
czenia czasu, gdzie dzień rozpo-
czyna się po zachodzie słońca dnia 
poprzedniego, a nie o północy czy 
o poranku. Żydzi liczą w ten spo-
sób, ponieważ gdy Bóg stwarzał 
świat, najpierw uczynił ciemność, a 
dopiero później stworzył światłość: 
„I tak upłynął wieczór i poranek”.

Zatem gdy Triduum rozpocznie-
my zachodem słońca w czwartek, 
to trzy dni upłyną w niedzielę wie-
czór. Sam Wielki Czwartek nie 
wlicza się do Triduum Paschalne-
go, otwiera je dopiero wieczorna 
(po zachodzie słońca) liturgia Wie-
czerzy Pańskiej, a kończą nie-

szpory chrzcielne w Niedzielę 
 Zmartwychwstania Pańskiego. 
To są właśnie te pełne trzy dni, 
 które  składają się na Triduum Sa-
crum.

Równocześnie trzeba pamiętać 
o fakcie, który cała liturgia bardzo 
mocno podkreśla – w tym czasie 
celebrujemy jedną tajemnicę Chry-
stusa ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego, chociaż celebracja ta 
rozkłada się na trzy dni. Można 
więc powiedzieć, że sprawujemy 
jedną liturgię rozciągającą się na 
trzy dni.

DLACZEGO NAJWAŻNIEJSZE?
Święty Paweł napisał niezwykłe 

słowa: „A jeżeli Chrystus nie zmar-
twychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza 
wiara”. Zastanówmy się, jaka była-
by nasza sytuacja, gdyby Chrystus 
– Słońce sprawiedliwości, Emma-
nuel, Bóg z nami, Droga, Prawda i 
Życie nie zmartwychwstał? Z pew-
nością nadal siedzielibyśmy pogrą-
żeni w ciemnościach, jakie towa-
rzyszą grzechowi, bez nadziei i 
możliwości życia wiecznego w 
obecności Boga.

Życie z Bogiem – zamiast życia 
w grzechu; życie w światłości – za-
miast życia w ciemności; pełnia i 
harmonia życia w miejsce pozba-
wionej głębszego sensu walki o 
przetrwanie; nadzieja życia wiecz-
nego zamiast oddzielenia od Boga 
na wieki oto różnica, jaką przynio-
sła Pascha Chrystusa!

Jeśli rzeczywiście w to wierzymy, 
wówczas nie ma dla nas ważniej-
szych dni w roku niż czas Triduum 
Paschalnego. Oczywiście, chodzi 
o to, żeby to był czas spędzony 
razem z Chrystusem, nie obok 
Niego. Jemu na pewno nie zależy 
tak bardzo na żurku, kiełbasie, pi-
sankach, zajączkach, mazurkach, 
czystych oknach, wiosennym przy-
strojeniu naszych domów, odświe-
żonej garderobie. To tylko najbar-
dziej zewnętrzna i wcale nie naj-
ważniejsza strona świętowania. Nie 
ma sensu czynić z niej sedna 
Świąt.

„CELEBROWAĆ” – CZYLI?
Podczas Triduum Paschalnego 

celebrujemy tajemnicę śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa. Łaciń-
ski czasownik „celebrare” oznacza 
uczęszczać, praktykować, powta-
rzać, sławić. Tajemnica, którą w li-
turgii celebrujemy, jest tak napraw-
dę tajemnicą zmartwychwstania 

Najważniejsze dni w roku i w życiu
(cd. ze str. 1)
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Niedziela, 12 kwietnia, Zmartwychwstanie Pańskie
Wesołych Świąt! Chrystus zmartwychwstał! Grzech został pokonany, a śmierć straciła swój oścień! 

Długie lata oczekiwania i nadziei dobiegły końca, wszystko się wypełniło.
Można by się więc spodziewać, że dzisiejsza Ewangelia będzie tryskać radością, jaką niosą w sobie 

te prawdy. Jest jednak zupełnie inaczej. Czytamy bowiem o niepokoju, zmieszaniu, nie-zrozumieniu 
i niepełnej wierze. Maria Magdalena myśli, że ciało Jezusa zostało wykradzione. Piotr stoi oszołomiony 
przed pustym grobem. A Jan? „Ujrzał i uwierzył”, ale wciąż nie do końca zrozumiał, co właściwie się 
stało. Gdzie jest radość ze zwycięstwa obiecanego przez Jezusa?

Ta radość już stoi w progu gotowa pojawić się w każdej chwili. Lecz musi się jeszcze coś wydarzyć. 
Uczniowie muszą spotkać zmartwychwstałego Pana.

W ciągu kolejnych kilku dni usłyszymy w Ewangelii o Marii Magdalenie, Apostołach, uczniach idących 
do Emaus i Piotrze. Wszyscy przeżywają osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem i dopiero 
po tym wydarzeniu pojawia się w nich radość.

Dziś na Mszy świętej przed Ewangelią zaśpiewamy Alleluja! Usłyszymy też, że jest „godne i sprawie-
dliwe”, abyśmy „w tym dniu” uroczyściej głosili chwałę Jezusa. Będziemy się radować słysząc dobrą 
nowinę zawartą w Ewangelii. Nasza radość będzie jeszcze większa, głębsza i bardziej chwalebna, gdy 
spotkamy się ze zmartwychwstałym Panem w Komunii świętej. Wyobraźmy sobie, co się stanie, gdy 
zbliżymy się do Niego głęboko pragnąc tego osobistego spotkania z Jego miłością i łaską.

Chrystus zmartwychwstał – dla ciebie. Pokonał grzech – dla ciebie. Otworzył niebo – dla ciebie. Przyj-
mij te dary przybliżając się do Jezusa, a twoje serce napełni się radością.

„Panie, nie chcę poprzestać na tym, że słyszę o Tobie. W tym najbardziej uroczystym dniu pozwól mi 
się z Tobą spotkać.”

Jezusa we mnie i w moim życiu. On 
przeszedł drogę z ciemności do 
światła, ze śmierci do życia, by 
każdego z nas przyciągnąć do sie-
bie i pociągnąć ku Ojcu, w łasce 
Ducha Świętego. Świętujemy więc 
w Triduum tajemnicę naszego zba-
wienia, a zbawieniem tym jest 
Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. 
Mamy zatem trzy dni, podczas 
których pochylamy się ze szczegól-
ną uwagą nad tajemnicą męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa. W tym pochyleniu nie chodzi 
o samo wspominanie. Jak w każdej 
świętej liturgii, tak i w Triduum nie 
chodzi o samo sprawowanie pa-
-miątki, o wywoływanie emocji, 
skłanianie do refleksji nad sobą, 
swoim postępowaniem i życiem, o 
rozczulanie się nad umęczonym 
Chrystusem czy tym bardziej nad 
sobą samym. Celebrujemy Jezusa 
Chrystusa, który żyje, działa i w 
każdym z nas chce dokonać swojej 
Paschy – przejścia ze śmierci do 
życia.

„PRZAŚNI JESTEŚCIE”!
W dobre przeżycie Triduum 

świetnie mogą nas wprowadzić 
niosące radość i nadzieję słowa św. 
Pawła: „Wyrzućcie więc stary kwas, 

abyście się stali nowym ciastem, 
bo przecież przaśni jesteście. Chry-
stus bowiem został złożony w ofie-
rze jako nasza Pascha”.

Często sama piekę chleb na 
zakwasie i czasem tak właśnie, jak 
pisze św. Paweł, trzeba pozbyć się 
starego zakwasu, bo na nim już 
ciasto nie wyrośnie. Trzeba ponow-
nie włożyć świeże składniki, swój 
wysiłek, czas i chęci w nastawienie 
i dopilnowanie nowego kwasu, na 
którym będziemy mogli wypiekać 
pożywne i dobrze wyrośnięte bo-
chenki. Stary zakwas mógłby tylko 
zmarnować mąkę przeznaczoną na 
chleb. Ale św. Paweł pisze, że my, 
chrześcijanie, w ogóle nie potrze-
bujemy zakwasu. Jesteśmy prza-
śni, czyli bez fermentacji, bez za-
kwasu i niezakiszeni. Chleby prza-
śne, czyli przaśniki, musiały być 
wypiekane z najlepszej mąki naj-
wyborniejszego gatunku. Co to 
znaczy dla nas? Pozbywamy się 
starego zakwasu – tego, co w nas 
zepsute, z czego już nic duchowo 
dobrego, smacznego i pożywnego 
w nas i wokół nas nie wyrośnie – 
czyli wyrzekamy się grzechu, złych 
przyzwyczajeń – i koncentrujemy 
się na naszej lepszej jakości, którą 
mamy dzięki Chrystusowi. W Nim, 

z Nim i przez Niego jeste-śmy jak 
ta najlepszej jakości mąka do prza-
śników.

Jak ma się to do celebracji Tridu-
um? Już do tej najbliższej celebra-
cji możemy podejść z nastawie-
niem, że chcemy się Bogu oddać, 
aby to On w nas działał według 
swego najlepszego planu, by czynił 
nas przaśnymi. Nie potrzebujemy 
starego zakwasu. Wcześniej – 
przed Paschą Chrystusa – byliśmy 
w niewoli grzechu, zepsuci jego 
kwasem. Teraz doświadczyliśmy 
odkupienia krwią Chrystusa, nowe-
go życia, więc to, co stare, stary 
zakwas – grzech, ciemność, śmierć 
– już nie powinno mieć w nas miej-
sca. Pozwólmy, aby Bóg robił w 
naszym życiu to, co sam chce. 
Niech czyni w nas wzrost. Uwierz-
my, że On ma dobry, najlepszy plan 
na nasze życie. On zawsze działa, 
stwarza, wyzwala, uzdrawia i zba-
wia.

W tych trzech świętych dniach 
tak podejdźmy do celebracji, aby 
to, co się w nich będzie działo, 
wydarzyło się i w naszym życiu. 
Aby Bóg na nowo nas stworzył i 
przemienił, aby w nas zamieszkał i 
wprowadził nas do swego Domu, 
aby wyzwolił nas z naszych grze-
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Niedziela, 19 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego
Jezus ukazał się już uczniom w Niedzielę Wielkanocną. Dlaczego więc po tygodniu przyszedł jeszcze 

raz w to samo miejsce, do Wieczernika? Być może dlatego, że tym razem był tam również Tomasz, 
a Jezus chciał przekonać targanego wątpliwościami ucznia, że naprawdę powstał z martwych. Nie chciał 
zostawić Tomasza w tym stanie, dlatego polecił mu dotknąć swoich ran i upewnić się, że to naprawdę 
On. Ten akt współczucia i wyrozumiałości akt miłosierdzia – doprowadził Tomasza do wyznania: „Pan 
mój i Bóg mój!”. Bardzo możliwe, że to właśnie doznane wówczas miłosierdzie skłoniło Tomasza do 
odbywania dalekich podróży w celu głoszenia Ewangelii, a ostatecznie do oddania życia za Pana.

Historia Tomasza pokazuje nam, że Boże miłosierdzie dotyka nie tylko naszej grzeszności, choć od-
puszczenie grzechów już samo w sobie jest wielką łaską. Miłosierdzie Boże to także współczucie dla 
naszych słabości oraz cierpliwość i wyrozumiałość wobec naszej niemocy, nieufności i małej wiary. Bóg 
uwalnia nas nie tylko od grzechów, ale także od wątpliwości, lęków i poczucia winy, abyśmy jak Tomasz 
mogli iść za Chrystusem dokądkolwiek nas poprowadzi.

Miłosierdzia Boga nie da się w żaden sposób oddzielić od Jego miłości. On jest miłością i miłosierdziem 
– taka jest Jego natura. Codziennie Jezus przychodzi i staje pośród nas, pragnąc nam pokazać, że jest 
naszym Panem i Bogiem. Codziennie chce rozwiewać nasze wątpliwości i przebaczać grzechy. Codzien-
nie chce nas coraz bardziej otwierać na swoje życie i swoje błogosławieństwo.

Nie lekceważmy mocy Bożego miłosierdzia! Czytając księgę Dziejów Apostolskich pamiętajmy, że 
każdy cud zdziałany przez Apostołów i każde wypowiedziane przez nich słowo były zakorzenione w mi-
łosierdziu, którego oni sami najpierw doświadczyli i które wciąż otrzymywali aż do końca życia. Boże 
miłosierdzie jest fundamentem także twojego życia. „Odnawia się (...) co rano” i nigdy się nie skończy! 
„Jezu, ufam Tobie!”

chów, uzdrowił zranienia, dotknął 
serc przebaczeniem i miłosier-
dziem. Aby Chrystus umarł i zmar-
twychwstał w naszym życiu! Bez 
tego jaki sens ma nasza wiara?

OGROM WDZIĘCZNOŚCI
Bóg uczynił dla nas coś niesa-

mowitego – nie tylko stworzył świat, 
stworzył nas, obdarzył swoją miło-
ścią i przywilejem bycia Jego dzieć-
mi, ale też, gdy Go zdradziliśmy i 
odłączyliśmy się od Niego, przy-
szedł na świat, by nas wykupić 
własną krwią. Przeszedł przez 
cierpienie, śmierć na krzyżu, przez 
zdradę i samotność, przez grób, 
aby na końcu powstać z martwych 
i nowym życiem obdzielić hojnie 
wszystkich, którzy zechcą ten dar 
przyjąć. Gdy to sobie uświadomimy, 
czy nie rodzi się w nas wdzięcz-
ność? Tym bardziej, że udział w 
celebracji paschalnej jest wielkim 
zaszczytem. Obyśmy nie zachowa-
li się jak goście z przypowieści 
Jezusa zaproszeni na ucztę wesel-
ną nie skorzystali z tej wyjątkowej 
i zaszczytnej okazji. Woleli zająć 
się majątkiem i przyjemnościami 
doczesnego życia. Samego zapra-
szającego potraktowali lekceważą-
co, a jego sługi jeszcze gorzej. 

Przypomnijmy sobie, co napisał św. 
Paweł: „Bogu niech będą dzięki za 
to, że dał nam odnieść zwycięstwo 
przez Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa”. Właśnie moment Triduum 
Paschalnego jest tym szczególnym 
czasem, kiedy możemy wyrazić 
Bogu naszą wdzięczność. Wzra-
stajmy w niej, zagłębiając się w 
tajemnice naszej wiary. Wtedy po-
zwolimy, by ta wdzięczność rosła 
wraz z naszym poznawaniem wiel-
kich dzieł Bożej dobroci i była rado-
sna, wypełniona szczęściem wy-
zwo-lonych z niewoli.

Udział w Triduum Paschalnym 
stanowi wyraz naszej wdzięczności 
za wszystkie te wielkie dzieła Bożej 
miłości do człowieka, za zbawienie, 
za wyrwanie z głębin ciemności zła, 
za pokonanie szatana i śmierci. To 
również wyraz naszej świadomości, 
że wiemy, za jak wielką cenę zosta-
liśmy wykupieni i do czego wezwa-
ni.

W jedności Triduum Paschalne-
go kryje się istotne przesłanie: ży-
cie rodzi się ze śmierci, dlatego 
krzyża nie wolno oddzielać od 
zmartwychwstania. Celebrując 
zbawcze wydarzenia, stajemy się 
ich uczestnikami. Odkrywamy, że 
wszystko, w czym przez te trzy 

wielkie dni uczestniczymy, stało się 
ze względu na nas, dla naszego 
zbawienia. Dlatego dla nas, chrze-
ścijan, nie ma nic ważniejszego, nic 
bardziej godnego świętowania. I 
tak, jak niedziela zajmuje główne 
miejsce w tygodniu, tak też Triduum 
Paschalne stanowi szczyt roku li-
turgicznego. Można powiedzieć, że 
jako Kościół żyjemy od Paschy do 
Paschy.

POTRZEBA CIERPLIWOŚCI
Każda liturgia wymaga od nas 

wiary, że to, co jest celebrowane, 
staje się naszym udziałem i nas 
przemienia. To po prostu nasze 
świętowanie razem z Chrystusem. 
On jest naszą Głową, my jego Cia-
łem. Dlatego, gdy celebrujemy te 
wielkie tajemnice naszej wiary, 
pamiętajmy, że sami też mamy w 
nich uczestniczyć w pełni, świado-
mie, z ciekawością, otwartością, z 
zasłuchaniem, włączając się w 
modlitwę, w śpiew, odpowiedzi 
ludu, starając się rozumieć znaki. 
Mimo że już może na pamięć zna-
my fragmenty liturgii, niech nas to 
nie zmyli, bowiem wciąż jest to dla 
nas ogromna tajemnica, pragnąca 
być przez nas nieustannie zgłębia-
na, odkrywana!
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Najstarsze pochówki Hochber-
gów w kościele św. Mikołaja 
w Świebodzicach pochodzą z XVI 
wieku. Wśród zachowanych sarko-
fagów jeden należy do córki Kon-
rada I von Hoberg, który w 1509 
roku kupił kompleks dóbr książań-
skich od Johanna von Haugwitza. 
W skład tego kompleksu wchodziły 
Świebodzice, Szczawno, Pełczni-
ca, Ciernie oraz zamki Rogowiec 
i Radosno. Jako właściciel tak 
ogromnego majątku, Konrad von 
Hoberg został mianowany starostą 
księstwa świdnicko-jaworskiego, 
którą to funkcję pełnił w latach 
1512-1520.

Samo przejęcie Książa nie obyło 
się bez trudności, gdyż po śmierci 
Johanna von Haugwitza roszczenie 
do majątku zgłosili jego synowie. 
Sprawa trafiła do sądu i znalazła 
swoje zakończenie dopiero w 
1511 roku, kiedy orzeczenie sądu 
potwierdziło własność Konrada nad 
dobrami książańskimi. Zmarł 31 
lipca 1520 roku i został pochowany 
w kościele w Roztoce.

W krypcie Hochbergów jeden 
z sarkofagów należy do córki Kon-
rada – Cathariny. Sądząc po imie-
niu pochodziła z małżeństwa ojca 
z Kathariną von Reibnitz (drugą 
żoną była Ulryka von Liebenthal). 
Na jej trumnie znajduje się data 
śmierci 1596. Na bokach skrzyni 
znajdują się kwatery z herbami, ale 

najważniejszy herb widnieje na 
czole skrzyni – jest to tarcza herbo-
wa otoczona wieńcem laurowym 
z taśmami, dwupolowa, w prawym 
polu znajduje się półgryf, a w le-
wym dwa koła młyńskie. W klejno-
cie koło młyńskie i prawdopodobnie 
pióra. Po bokach klejnotu mono-
dram d. v. M.

Catharina była żoną Hansa von 
Mühlheim (mühlheim – młyn), co 
tłumaczy symbolikę herbu. Hans 
był przedstawicielem jednego ze 
śląskich rodów rycerskich, który 
jeszcze w XV w. trudnił się rozbój-
nictwem z położonego nieopodal 
Książa zamku Grodno. Sam Książ 
również może pochwalić się taką 
 niechlubną historią, w dodatku po-
partą najsławniejszymi na Śląsku 
nazwiskami takimi jak Czettritz, czy 
 Schellendorf.

Opis kościoła św. Mikołaja autor-
stwa świdnickiego kronikarza Naso 
wspomina o czterech kamiennych 
kolumnach, które zdobią pamiątko-
we nagrobki. Oznaczałoby to, że 
do pochówków wykorzystywana 
była nie tylko krypta, ale całe pod-
ziemia kościoła Św. Mikołaja. We-
dług Naso: „Przed ołtarzem znajdu-
je się grobowiec Konrada Hoberga, 
starosty świdnickiego z 1565 r.” 
Konrad II, wnuk Konrada I, który 
podobnie jak przodek-imiennik 
sprawował urząd starosty Księstwa 
Świdnicko-Jaworskiego, był równie 

zasłużony dla działalności całego 
regionu. Ustanowił nowy ordunek 
górniczy dla kopalń w Boguszowie, 
co przełożyło się na wzrost zalud-
nienia okolic Wałbrzycha oraz 
przebudował zamek Książ w stylu 
renesansowym.

Wspomniana na początku Ca-
tharina von Mühlheim była siostrą 
m. in. Hansa, Christopha i Georga 
Hobergów, którzy zostali spadko-
biercami dóbr książańskich. Naj-
młodszy Hans otrzymał Książ, 
najstarszy Georg Roztokę, a Chri-
stoph dobra w Olszanach. Hans 
zmarł w 1528 roku i na mocy umo-
wy o wzajemnym dziedziczeniu, 
dobra w Książu objął Christoph von 
Hoberg.

Pozostałości pałacu Hochbergów 
w Olszanach, stan z lipca 2019 roku, 
fot. Małgorzata Grudzińska

OPOWIEŚCI Z KRYPTY (cz. V)

Nie wystarczy być biernymi słu-
chaczami, czekającymi niecierpli-
wie na koniec. Te dni będą od nas 
wymagały nie tylko wiary, ale też 
zwykłej cierpliwości. Liturgia jest 
dłuższa niż niedzielna, zgromadzi 
więcej ludzi, trudniej będzie znaleźć 
miejsce siedzące. Może organista 
zaśpiewa niezbyt pięknie, może 
kazanie nie będzie porywające, 
może ktoś niechcący szturchnie 
nas w żebra w drodze na adorację 
Krzyża lub wosk z paschalnej świe-
cy poplami nam płaszcz. Jednak 
gdy uświadomimy sobie fakt, że 
bierzemy udział w najważniejszej, 
trzydniowej liturgii, że mamy szczę-
ście w niej uczestniczyć i korzystać 

z jej owoców, wszystkie inne spra-
wy ujrzymy jako mało istotne szcze-
góły.

COŚ OD SIEBIE
Szczyt całego roku liturgicznego 

jaśnieje w świętym paschalnym 
Triduum Męki i Zmartwychwstania 
Pańskiego. Przed nami zatem waż-
ne zadanie – trzeba nam tak się 
przygotować na te dni, aby Triduum 
rzeczywiście stanowiło także szczyt 
życia każdego z nas i całej naszej 
parafialnej wspólnoty. W te przygo-
towania trzeba też, oczywiście, 
wliczyć stronę „techniczną” czy 
estetyczną celebracji. Może mogli-
byśmy jakoś tu pomóc swoimi ta-

lentami i chęciami? Na przykład 
przy dekoracji świątyni, albo śpie-
wając w chórze parafialnym czy 
zespole śpiewającym? A może 
potrzeba kogoś do niesienia balda-
chimu podczas procesji rezurekcyj-
nej, albo przydałaby się pomoc przy 
ustawieniu kwiatów w kościele? 
Zapytajmy po prostu swego pro-
boszcza lub osoby wyznaczone 
przez niego do przygotowania ce-
lebracji Triduum, czy możemy się 
w jakiś sposób zaangażować. 
Często ta-kie bezpośrednie włącze-
nie się w przygotowania Triduum w 
parafii bardzo pomaga głębiej 
wejść w jego treść.
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Odwiedziny księdza biskupa Adama Bałabucha 
w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach

Z NASZEJ CODZIENNOŚCI…

W sobotnie popołudnie 7 marca w naszym Domu 
gościliśmy Księdza Biskupa Adama Bałabucha ze 
Świdnicy. Był również obecny nasz Ks. Proboszcz 
Józef Siemasz i Ks. Kapelan Dariusz Strzelecki. Po 
wspólnej modlitwie z wychowankami i siostrami w ka-
plicy koronką do Bożego miłosierdzia, nasi dostojni 
goście udali się na hol Domu, gdzie najmłodsi chłop-
cy przedstawili małą, wesołą inscenizację przez którą 
chcieli wyrazić swoją wdzięczność za dar wspólnego 
spotkania. Ksiądz Biskup spotkał się również ze wspól-
notą Sióstr.

Wieczorem o 18.00 w kościele parafialnym św. 
Mikołaja w Świebodzicach 7 wychowanków DPS 
przyjęło z rąk Ks. Biskupa Adama sakrament bierz-
mowania. Chłopcy bardzo oczekiwali na tę chwilę 
i z wielkim przeżyciem uczestniczyli wraz z młodzieżą 
naszej parafii w uroczystej liturgii Mszy św. Dwóch 
chłopców miało gości ze swych rodzin, którzy po uro-

czystości wraz z siostrami i paniami opiekunkami 
spotkali się na wspólnej kolacji przygotowanej w sali 
Domu.

Podopieczni Domu Po-
mocy Społecznej dla 
Dzieci w Świebodzicach 
lubią w ramach zajęć te-
rapeutycznych między 
innymi rysować i malo-
wać. Ulubione rysunki to: 
bajkowe postaci, wiosna, 
sportowcy, kwiaty, samo-
chody itd... ich wyobraź-
nia i twórczość jest boga-
ta i piękna. Artyści dumni 
są ze swoich osiągnięć 
i wykonanych prac.
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Niedziela, 26 kwietnia
Czy znasz słowo „kerygmat”? Pochodzi ono od greckiego „kerygma”, co oznacza „głoszenie”. Kościół 

używa tego słowa na określenie podstawowego przesłania głoszonego przez Piotra i pozostałych Apo-
stołów po zmartwychwstaniu Jezusa. W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy doskonały przykład ke-
rygmatu głoszonego przez pierwotny Kościół. Przemawiając do tłumów w dzień Pięćdziesiątnicy Piotr 
głosi kluczowe wydarzenia stanowiące fundament naszej wiary:

• Jezus podczas swego ziemskiego życia zdziałał wiele „niezwykłych czynów, cudów i znaków”.
W Ewangeliach czytamy o tym, jak Jezus uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, uciszał burze i wy-

rzucał złe duchy. Wszystkie te cuda świadczyły o tym, że nie jest On zwyczajnym człowiekiem.
• Jezus został wydany na śmierć
„z woli, postanowienia i przewidzenia Boga”. Jego śmierć nie była jedynie wypaczeniem sprawiedli-

wości ani zrządzeniem losu, ale częścią Bożego planu. Jezus poszedł na śmierć dobrowolnie, jako 
niewinna ofiara, aby wybawić nas od grzechu.

• „Bóg wskrzesił Go”. Jezus powstał z martwych i jest dziś żywy. Zerwał więzy śmierci i objawił nam, 
czym jest obietnica zmartwychwstania dla Niego samego i dla wszystkich, którzy za Nim pójdą.

• Po wstąpieniu do nieba Jezus „otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego zesłał Go”. Dzięki dzia-
łaniu Ducha Świętego każdy z nas może doświadczyć życia i miłości Boga w swoim własnym wnętrzu. 
Możemy otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów, nadzieję życia wiecznego, a także moc 
do nowego życia już tu i teraz.

Kerygmat nie jest jedynie zbiorem prawd, w które mamy uwierzyć. Jest historią naszego zbawienia, 
zbiorem obietnic, których wypełniania możemy doświadczyć. Są to uzdrowienia fi-zyczne i duchowe, 
przebaczenie, życie wieczne, wreszcie sam Duch Święty.

Takie jest twoje dziedzictwo. Aby je dla ciebie zdobyć, Jezus oddał życie. Tak bardzo cię kocha i tak 
bardzo jesteś dla Niego ważny.

„Jezu, jak wielka jest Twoja miłość i hojność wobec mnie. Przyjmij moje dziękczynienie i podziw.”

Klerycy i Diakoni Wyższego Seminarium Duchownego ze 
Świdnicy w ramach praktyki duszpasterskiej przyjeżdżają rów-
nież do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świe-
bodzicach, aby spotkać się z niepełnosprawnymi Wychowan-
kami Domu. Charakter wizyt jest różnorodny: wspólna modlitwa, 
rozmowy, śpiewy, zajęcia terapeutyczno-rekreacyjne itd... Ra-
dość, zadowolenie i ubogacenie się spotkaniami jest obopólne. 
Dzieci cieszą się, że mają gości, którzy po prostu są z nimi i dla 
nich, a Klerycy lub Diakoni uczą się otwartości i prostoty dzie-
cięcej, którą ofiarują im nasi mieszkańcy. W tym roku takie 
spotkanie odbyło się w lutym oraz pierwsze dwie niedziele 
Wielkiego Postu, gdzie klerycy V roku prowadzili nabożeństwo 
Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym.

W NASZYCH MODLITWACH PAMIĘTAMY 
O NASZYCH KLERYKACH I DIAKONACH

ORAZ WSZYSTKICH KAPŁANACH, SZCZE-
GÓLNIE Z NASZEJ PARAFII.

NIECH BĘDĄ KAPŁANAMI NA WZÓR SERCA 
JEZUSOWEGO.

NIECH JEZUS NAJWYŻSZY KAPŁAN BŁOGO-
SŁAWI,

UDZIELA DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO I PO-
TRZEBNYCH ŁASK.

POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA…
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#ZOSTAŃWDMOMU 
– SPĘDź Z DZIECKIEM CZAS

Łatwo być mamą latem kiedy 
słońce świeci wystarczy rower, plac 
zabaw, piknik.

A co zrobić gdy sytuacja wymaga 
siedzenia w czterech ścianach tak 
jak dziś w dobie pandemii?

Mam kilka porad dla mam, które 
tak jak ja nie chcą żeby dziecko od 
rana do wieczora siedziało przed 
telewizorem lub komputerem. Za-
baw jest mnóstwo ogranicza nas 
jedynie wyobraźnia.

Opiszę na własnym przykładzie, 
jak ja spędzam czas z dziećmi, żeby 
nie zwariować, być może któraś 
mama wykorzysta moje pomysły :-)

Zacznijmy myć ręce!
Na przykładzie eksperymentu 

i zabawy zarazem wytłumaczyłam 
mojemu 6 latkowi jak ważną sprawą 
jest higiena mycia rąk:

– do płaskiego talerza wlej trochę wody następnie 
posyp wodę pieprzem, każ dziecku zanurzyć palec 
w kilku miejscach na talerzu, następnie niech namydli 
rączki i powtórzy tę samą czynność wkładając namy-
dlony palec do talerza z wodą i pieprzem – jego mina 
bezcenna jak bakterie – w tym wypadku pieprz ucie-
kają z dala od namydlonych palców.

Wspólne kuchcenie! ugniatanie, formowanie ciasta 
i wypiekanie np. ciasteczek daje dziecku niesamowi-
cie dużo frajdy!

Wiadomo, że czasami nerwy sięgają szczytu 
zwłaszcza jak kuchnia jest cała w mące ale pamiętaj-
my, że takie zajęcia niesamowicie zbliżają i będzie to 
służyć naszym relacjom do końca życia!

Dla niejadków przygotowanie śniadania lub koloro-
wych tostów (uśmiech z papryki, włosy ze szczypior-
ku) pomaga w przełamaniu się do spróbowania no-
wych smaków

Połów fasolki!
Zabawa z odrobiną rywalizacji zarówno dla rodzeń-

stwa jak i mamy z dzieckiem.
Przygotujcie po dwa kubki na każdą osobę oraz 

słomki i ziarna fasolki. Na spód jednego kubka wsyp 
fasolki.

Zasysajcie końcówką słomki fasolki przekładając je 
do drugiego kubka. Wygrywa ten kto przełoży jak 
najwięcej fasolek w określonym czasie.

Ciecz Nieniutonowska!

Tak naprawdę nie dawno odkryłam to doświadcze-
nie i pokochałam tę zabawę bo dzieci mogą ekspery-
mentować bez końca. Świetna zabawa sensoryczna 
dla każdego. Jeśli nie próbowałaś to do dzieła! Skład-
niki zapewne masz w domu nie musisz nawet wycho-
dzić do sklepu.

Składniki:
mąka ziemniaczana lub kukurydziana
woda
miska
Konsystencja musi być właściwa, żeby móc ugnieść 

kulkę z mąki. Więc ja dodaję „na oko”. Mąki powinno 
być więcej niż wody. Zachęcam do eksperymentowa-
nia cieczą aby odkryć jej właściwości dlatego warto 
spróbować robić bąbelki przez słomkę, dmuchanie na 
powierzchnię w celu wytworzenia fali na powierzchni, 
uderzanie pięścią w taflę płynu i przeciekanie przez 
palce. Obracając rękoma szybko chwytając można 
utworzyć kulę. To naprawdę super zabawa. Można 
ciecz zabarwic barwnikiem spożywczym lub paskami 
z bibuły. Kiedy puszczą kolor wyłowić fragmenty bibu-
ły i bawić się tęczową cieczą.

Pamiętaj, że dzieci nie muszą mieć kolejnej drogiej 
zabawki z reklamy lub gry, która szybko trafi do szu-
flady. Dla dziecka najważniejszy i najcenniejszy jest 
czas spędzony z mamą. Więc wykorzystaj ten trudny 
okres na „bycie” mamą a uśmiech Twojego dziecka 
będzie bezcenna nagrodą!

Kacper

Anna Chudaś
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Sobota 9 maja 2020 r.
Rozpoczęcie MiSji Świętych
godz. 17.30 Nabożeństwo majowe
godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną
godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela 10 maja 2020 r.
„idźcie na cały świat i głoście ewangelię” Mk 16,15
 7.30 Msza św. z nauką ogólną
 9.00 Msza św. nauką ogólną
10.15 Msza św. z nauką ogólną dla dzieci
11.30 Msza św. z nauką ogólną dla młodzieży
13.00 Suma – Msza św. nauką ogólną
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla kobiet
21.00 Apel maryjny

poNiedziałek 11 maja 2020 r.
„kto Mnie miłuje, nie trwa w śmierci” j 3,14
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
10.50 Spotkanie misyjne z dziećmi (SP 3 dzieci)
11.45 Spotkanie misyjne z młodzieżą (SP 3)
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 Apel maryjny

Drodzy Parafianie,
Czas Misji Świętych, to czas szczególny. Jest to czas, kiedy Bóg może każdego z nas dotknąć swoją łaską 

i swoją miłością. Jest to czas, kiedy poprzez naszą parafię będzie przechodził Jezus Chrystus, aby prosto-
wać nieraz bardzo pogmatwane ścieżki naszego życia. On swoją miłością naprawi to, co człowiek popsuł 
poprzez grzech i poprowadzi nas drogą osobistego nawrócenia i przemiany życia.

Jezus ma moc, aby to uczynić, niezależnie od tego, jak bardzo odeszliśmy od Boga i od tej Drogi, którą 
On nas prowadzi.

Lecz, by tak mogło się stać, trzeba abyśmy przeżyli dobrze czas Misji Świętych, które są przed nami.
To nowa, kolejna szansa, którą daje nam Bóg, abyśmy mogli przemienić swoje życie.
Szansa, abyś mógł jeszcze bardziej przybliżyć się do Niego i być szczęśliwym.
Nie zmarnuj tego czasu, który Bóg  stawia przed Tobą i pragnie abyś go dobrze  wykorzystał.

„oto teRaz czaS UpRaGNioNy, oto teRaz dzieŃ zbawieNia”
Przyjmij Siostro i Bracie to zaproszenie do udziału w Misjach Świętych!

Misjonarze Redemptoryści z Krakowa oraz Ksiądz Proboszcz Józef Siemasz

program Misji Świętych

9-17 maja 2020 r.
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wtoRek 12 maja 2020 r.
URoczyStoŚć pojedNaNia paRafii
„jeśli kto zgrzeszył, mamy obrońcę u ojca, 
jezusa chrystusa” j 2,1
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
11.00 Spotkanie misyjne z dziećmi (SP 1 dzieci)
11.45 Spotkanie misyjne z młodzieżą (ZSZ)
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla młodzieży szkół średnich, 

studiującej i pracującej
21.00 Apel maryjny

ŚRoda 13 maja 2020 r.
dzieŃ opowiedzeNia Się za chRyStUSeM
„człowieku odpuszczają ci się grzechy” łk 5,20
 8.00 Spowiedź św.
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
11.00 Spotkanie misyjne z młodzieżą (LO)
12.00 Spotkanie misyjne z młodzieżą (LO)
16.00 Spowiedź św.
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. Fatimska
19.00 Rozpoczęcie Procesji Fatimskiej szlakiem parafii
 świebodzickich: pw. św. Ap. Piotra i Pawła
 pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
 pw. św. Franciszka z Asyżu
 pw. Matki Bożej Królowej Polski (Ciernie)

czwaRtek 14 maja 2020 r.
dzieŃ NajŚwiętSzej eUchaRyStii 
„to jest ciało i krew moja” łk 22,19
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
10.00 Odwiedziny chorych
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z nauką ogólną
21.00 Apel maryjny

piątek 15 maja 2020 r.
dzieŃ odNowieNia chRztU  ŚwięteGo
„kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie 
zbawiony” Mt 16,16
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
10.50 Spotkanie misyjne z dziećmi (SP 3 dzieci)
11.45 Spotkanie misyjne z młodzieżą (SP 3)
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.15 Droga Krzyżowa ulicami miasta

Sobota 16 maja 2020 r.
dzieŃ MałŻeŃStw katolickich
„to jest przykazanie Moje, abyście się 
wzajemnie miłowali” j 15,12
 9.00 Msza św. z nauką ogólną oraz odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich
10.30 Msza św. dla ludzi chorych oraz udzielenie 

sakramentu chorych
12.15 Błogosławieństwo matek w stanie 

błogosławionym i małych dzieci
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z nauką ogólną oraz odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich
19.00 Kolacja rodzinna

Niedziela 17 maja 2020 r.
zakoŃczeNie MiSji Świętych
„wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” łk 
24,48
 7.30 Msza św. z nauką ogólną
 9.00 Msza św. nauką ogólną
10.15 Msza św. z nauką ogólną dla dzieci
11.30 Msza św. z nauką ogólną dla młodzieży
13.00 Suma – Msza św. nauką ogólną
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z nauką misyjną.
Centralna uroczystość zakończenia Misji św.
Poświęcenie Krzyża świętego oraz udzielenie 

odpustu zupełnego
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Środa 1.04.2020 r.
godz. 700 + Stanisław RZEPA (intencja od wnuczki Kamili 
i Marty)
godz. 900 I) + Teresa MOLĘDA w 22 rocz. śmierci, + Halina 
w 7 rocz. śmierci
II) ++ Władysław i Regina SASAL
godz. 1800 ++ Łucja w 2 rocz. śmierci i Julian BALUK
Czwartek 2.04.2020 r.
godz. 700 + Zygmunt w 29 rocz. śmierci i ++ rodzice
godz. 900 + Wanda KRAJEWSKA w 5 rocz. śmierci – o życie 
wieczne (intencja od córki, zięcia, wnuków, wnuczek i od 
przyjaciół)
godz. 1800 + Halina PTAK
Piątek 3.04.2020 r.
godz. 700 + Stanisław RZEPA (intencja od szwagra Janka 
z rodziną)
godz. 900 + Władysław PRZYBYCIEŃ w 12 rocz. śmierci
godz. 1800 + Józef PALUCH w 15 rocz. śmierci i ++ rodzice 
oraz ++ z rodziny PALUCH
Sobota 4.04.2020 r.
godz. 700 + Feliksa (f) PACHOWICZ
godz. 900 wynagradzająca za wszystkie grzechy i zniewagi, 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 ++ rodzice: Władysława (f) w 5 rocz. śmierci 
i Tadeusz, + brat Tadeusz, ++ z rodziny
Niedziela 5.04.2020 r. NIEDZIELA PALMOWA, 
CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
godz. 730 + Józef MAJOWICZ
godz. 900 + Zofia TĘTNOWSKA w 20 rocz. śmierci
godz. 1015 + Beata KRYNICKA w 4 rocz. śmierci
godz. 1130 ++ Henryk, Elżbieta, Anna KROGUL, 
++ Konstanty, Rozalia, Konstanty GOLON
godz. 1300 ++ rodzice: Marianna i Ignacy WRZODEK, 
++ z rodziny: bracia Stanisław, Franciszek oraz 
++ Weronika, Teofila (f), Stefania
godz. 1800 dziękczynna z okazji 40 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Genowefy i Leszka z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże
Poniedziałek 6.04.2020 r. WIELKI PONIEDZIAŁEK
godz. 700 + Stanisław RZEPA (intencja od Barbary i Grażyny)
godz. 900 ++ Krystyna i Kazimierz WESOŁOWSCY i + Alina 
KARCZEWSKA
godz. 1800 + Emilia GRUDZIŃSKA w 4 rocz. śmierci
Wtorek 7.04.2020 r. WIELKI WTOREK
godz. 700 + Stanisław RZEPA (intencja od rodziny Szpyrków)
godz. 900 + Maria – o łaskę nieba
godz. 1800 + Adela WĘGŁOWSKA, ++ Jan, Leonard, 
Franciszek, Petronela, Paweł
Środa 8.04.2020 r. WIELKA ŚRODA
godz. 700 + Andrzej CHMIELEWSKI (intencja od uczestników 
pogrzebu)

godz. 900 ++ Wojciech, Józef, Antonina, Józef ŚLUSARCZYK
godz. 1800 dziękczynna z okazji 7 rocznicy urodzin Jagody 
i brata Wojciecha w 4 rocznicę urodzin oraz ich rodziców 
i rodziców chrzestnych
Czwartek 9.04.2020 r. WIELKI CZWARTEK, 
WIGILIA WIECZERZY PAŃSKIEJ
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, asystencję Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 
oraz Świętego Józefa dla kapłanów posługujących w parafii 
(intencja od grup parafialnych)
godz. 1800 dziękczynna za dar życia i powołania 
kapłańskiego
godz. 1800 ++ Jan i Barbara PESTYK
Piątek 10.04.2020 r. WIELKI PIĄTEK
godz. 1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Sobota 11.04.2020 r. WIELKA SOBOTA, WIGILIA 
PASCHALNA
godz. 1800 ++ Łucja, Anna, Eugeniusz, Franciszek, 
Stanisław, Władysław, Ryszard i ++ z rodziny oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące
godz. 1800 ++ z rodziny: KOWALSKICH, BORYNIEC 
i SZUMLAS
godz. 1800 + Halina PTAK
Niedziela 12.04.2020 r. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (I DZIEŃ ŚWIĄT)
godz. 600 w intencji parafian
godz. 900 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże w nowym roku dla całej rodziny 
z okazji urodzin Jana
godz. 1015 ++ rodzice: Eugenia i Eugeniusz Jóźków, 
++ Kazimiera i Stanisław JAKUBOWSCY oraz 
++ dziadkowie
godz. 1130 ++ Helena, Czesław, Krzysztof KOWALCZUK
godz. 1300 + Henryka (f) ZABIELSKA w 2 rocz. śmierci 
(intencja od syna i córki z rodzinami)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne 
łaski i opiekę Matki Bożej dla Marii SZYDŁOWSKIEJ i jej 
najbliższych
Poniedziałek 13.04.2020 r. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
(II DZIEŃ ŚWIĄT)
godz. 730 + Sebastian MARCHEWKA w 10 rocz. śmierci
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny KOWALCZUKÓW
godz. 1015 ++ rodzice: Władysław i Janina DZIWISZ, + córka 
Małgorzata, + mąż Stanisław DZIDUCH
godz. 1130 ++ Adela i Edmund KUBIAK
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 
zdrowie, asystencję Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 
dla kleryka Grzegorza i jego rodziców
godz. 1800 + Ryszard MANIERAK w 12 rocz. śmierci, 
++ Wanda, Teodor, Zbigniew IWANOWSCY

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Wtorek 14.04.2020 r.
godz. 700 ++ Marianna i Józef OLCZYK, + Marianna 
PRÓBKA
godz. 900 + Edward HAJDUK, + Zdzisław SŁOWIK
godz. 1800 ++ Antoni DAJLIDKO w 13 rocz. śmierci, Maria, 
Michał oraz + Antoni ŻEŁUDZIEWICZ
Środa 15.04.2020 r.
godz. 700 + Zofia RYBAK (intencja od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ Tadeusz, Stanisław PANKIEWICZ, + Józef 
MULICA
godz. 1800 + Justyna CHUCHRA w 4 rocz. śmierci
Czwartek 16.04.2020 r.
godz. 700

godz. 900 o zdrowie, błogosławieństwo Boże, i opiekę Matki 
Najświętszej dla Zofii oraz o przemianę serc najbliższych
godz. 1800 + Jan ADAMSKI w 40 rocz. śmierci, ++ Waldemar, 
Tomasz ADAMSKI
Piątek 17.04.2020 r.
godz. 700

godz. 900 dziękczynna w intencji wnuków: Łukasza i Marka 
z okazji urodzin z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla nich i ich rodziców
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, asystencję Ducha Świętego i opiekę Najświętszej 
Maryi Panny dla księdza Stanisława z okazji imienin 
i rocznicy święceń prezbiteratu
Sobota 18.04.2020 r.
godz. 700 ++ Piotr i Rozalia KURIATA, + Franciszek ŁABATY 
i ++ z rodziny
godz. 900 ++ Wiktoria i Kazimiera BUGAJNY i ++ z rodziny
godz. 1800 + Jan PUŁANIAK w 25 rocz. śmierci, + Fabian 
PUŁANIAK, ++ Emilia, Aleksander, Antonina PIJANOWSCY
godz. 1800 dziękczynna z okazji 11 rocznicy urodzin Oskara 
z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie
Niedziela 19.04.2020 r. II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
godz. 730 ++ z rodziny TALARSKICH: Elżbieta, Piotr i Marian
godz. 900 dziękczynna za dar życia, otrzymane łaski, zdrowie 
i błogosławieństwo Boże z prośbą o potrzebne łaski dla 
Heleny, dzieci i wnuków
godz. 1015 dziękczynna z okazji 60 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Marii i Franciszka KOROPCZUK
godz. 1130 ++ Zofia, Wojciech ERAZMUS
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Świętej Rodziny dla Wojciecha, Ireny, Jacka, Jakuba, 
Jana i Stanisławy SADKO oraz Mikołaja PRYMAKA
godz. 1800 + mama Irena WILCZYŃSKA w 12 rocz. śmierci
godz. 1800 + Janina LASOTA w 2 rocz. śmierci, ++ Zofia, 
Wojciech LASOTA, ++ Ludmiła, Franciszek KARKOSA
Poniedziałek 20.04.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Janusz JARECKI w 5 rocz. śmierci
Wtorek 21.04.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 dziękczynna z okazji 1 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Grażyny i Krzysztofa z prośba o potrzebne łaski, 
zdrowie i błogosławieństwo Boże
Środa 22.04.2020 r.
godz. 700

godz. 900 ++ Bronisław, Paulina, Maria MULICA
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewno-
pielgrzymkowej
Czwartek 23.04.2020 r. UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 ++ Jan. Jacek, Zofia, Franciszek SAMULSCY, 
++ Jan, Stanisława (f) MUZYK, ++ Jan, Anna GAWEŁ, 
+ Franciszka (f) FLONC, + Wojciech JASZEWSKI oraz 
++ z rodzin: GAWŁÓW, WIECZOREK i SAMULSKICH
Piątek 24.04.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 ++ Krystyna, Tadeusz, Roland DONOCH
Sobota 25.04.2020 r. ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
godz. 700

godz. 900 + Zbigniew SKOTNICKI w 1 rocz. śmierci
godz. 1800 ++ Jadwiga, Józef SZENDERSCY, + Aleksandra (f)
Niedziela 26.04.2020 r. III NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 730 + Stanisław STELMACH z racji urodzin
godz. 900 + Bronisław TĘTNOWSKI w 7 rocz. śmierci
godz. 1015 + Helena HYŻY w 2 rocz. śmierci
godz. 1130 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny 
KOŚCIELSKICH i ŚLUSARCZYKÓW
godz. 1300 + Julia CZAJKOWSKA
godz. 1800 + Marek KIERAŚ (intencja od żony, dzieci i rodziny)
Poniedziałek 27.04.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 ++ Stanisław, Małgorzata, Krzysztof, Barbara 
PIKIEWICZ
Wtorek 28.04.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Jan CZARNIK w 1 rocz. śmierci
Środa 29.04.2020 r. ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, 
DZIEWICY DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI
Czwartek 30.04.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Stanisław SZNAJDER w 4 rocz. śmierci – 
o radość życia wiecznego
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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

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Tymoteusz Bogdan ŚLÓSAREK, 
1 marca
Zuzanna Pola STACHNIUK, 7 marca

Małżeństwo zawarli:
Adrian GRZEGORCZYK 
i Patrycja Ewelina 
SKOCZYLAS, 22 lutego
Jan Bogdan STELMACH i 
Danuta Stanisława STELMACH, 22 lutego

+ Stanisław Jan RZEPA,  
zm. 24 lutego, przeżył 84 lata

+ Andrzej Jerzy CHMIELEWSKI,  
zm. 5 marca, przeżył 72 lata

+ Zofia RYBAK z d. Gajewska,  
zm. 18 marca, przeżyła 74 lata

Drodzy Parafianie!
Doznajcie w te święta wyjątkowego szczęścia,
poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów,
zrozumcie sens życia i potęgę rodziny.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wasi Duszpasterze


