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60 lat pracy organisty Józefa Droździaka

Pan Józef Droździak
urodził się w Kalwarii Pacławskiej, gdzie przez
wiernych czczony jest
obraz w Sanktuarium
Matki Bożej Kalwaryjskiej
i Znalezienia Krzyża
Świętego. Matka Boża
jest obecna w życiu Pana
Józefa cały czas.
Jako młodzieniec rozpoczął edukację muzyczną w Salezjańskiej Szkole
Organistowskiej w Przemyślu, gdzie naukę pobierał od najlepszych profesorów tj. Ks. Antoni Chlondowski, Ks. Feliks Rączkowski, Ks. Lewandowski,
(cd. na str. 3)

Z nich zaś największa jest miłość

Większość z nas zgodzi się, że
w dzisiejszym świecie podziały i
niezgoda są o wiele bardziej widoczne niż jedność i wspólne wartości. Istnieje tak wiele różnych
poglądów, a wszystkie mają zagorzałych zwolenników. Co więcej,
podziały i niezgoda prowadzą w
prostej linii do wrogości i pogardy.
Czasami trudno jest nawet prowadzić zwyczajną, uprzejmą rozmowę!
Patrząc z nostalgią wstecz możemy pomyśleć: Gdybyśmy mogli
żyć ze sobą tak, jak pierwsi chrześcijanie! Wszyscy byli zjednoczeni

miłością Chrystusa i tak bardzo
troszczyli się o siebie nawzajem.
Jednak w rzeczywistości ówczesne
podziały były równie ostre i bolesne
jak dzisiejsze.
KORYNT – PODZIELONY KOŚCIÓŁ
Podobnie jak Galaci, o których
była mowa w poprzednim artykule,
chrześcijanie z Koryntu również
cierpieli z powodu podziałów i wrogości. Korynt był gęsto zaludnionym, wielokulturowym miastem
portowym w środkowej Grecji,
którego mieszkańcy pochodzili z

bardzo różnych środowisk i słynęli
ze swobodnych obyczajów. W dodatku jako stolica rzymskiej prowincji Achai, Korynt uchodził za swoiste kosmopolityczne centrum rozrywki dla rzymskich elit. Łatwo więc
przewidzieć, że w tym tyglu kultur i
ludów różnice pomiędzy członkami
Kościoła mogły przeistoczyć się w
poważne spory prowadzące do
rozłamów. I tak dokładnie się stało.
Ci, którzy mówili językami i prorokowali, patrzyli z góry na tych,
którzy nie posiadali tych darów, a
uchodzący za prawych i bardziej
zaangażowanych
(cd. na str. 5)
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Pierwsza Komunia Święta
30 sierpnia 2020 r.
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KLASA IIIA
1. Banaszkiewicz Piotr
2. Bydłowska Antonina
3. Chwast Nadia
4. Weronika Czeremys
5. Gniot Robert
6. Kmiecik Zuzanna
7. Konieczna Julia
8. Lubczyński Jakub
9. Marciniuk Nadia
10. Matlęga Kacper
11. Michalik Daniel
12. Nowak Aleksandra
13. Partyka Dominik
14. Sobecka Amelia
15. Subczyńska Karina
16. Ślusarczyk Maria
17. Urbanowski Jakub
18. Wawrzyniak Igor
19. Wójtowicz Adam
20. Angelo Charyk
KLASA IIIB
1. Adamczyk Iga
2. Kirklo Maja
3. Krzemień Jakub
4. Kuzera Joanna
5. Pierzchała Kacper
6. Tomczyk Piotr
7. Twardowska Magdalena
8. Wierzbicka Antonina
9. Włodarczyk Ludwik
10. Wojciechowska Emilia
11. Wolkenstein Michał
12. Wzgarda Daniel
13. Kacper Sawicki
14. Julia Kowalska
KOMUNIA 20 września 2020 r.
1. Kowalczyk Dominik
2. Igor Wojdak
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60 lat pracy organisty
Józefa Droździaka
(cd. ze str. 1)

Ks. Idzi Mański, Ks. Ormiński i
wielu innych.
Po ukończeniu szkoły organistowskiej grał w parafii w Dubiecku.
W Październiku 1960 roku przyjechał do Świebodzic, aby posługiwać w parafii św. Mikołaja, u księdza proboszcza kanonika Władysława Lorka, który uważał Pana
Józefa za wilki skarb naszej parafii.
Pan Józef uczył się dalej. Jest
Absolwentem Państwowej Szkoły
Muzycznej II stopnia w Szczecinie.
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Zielonej Górze, na wydziale Wychowania Muzycznego.
Pan Józef Droździak, od 1983
roku był dyrektorem Świebodzickiego Ogniska Muzycznego, któremu
podlegały także filie m.in. w Strzegomiu do zakończenia roku szkolnego w 2009 roku. Oprócz Pracy
na rzecz Ogniska był także wiceprezesem Wałbrzyskiego Towarzy-

stwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. Uczył wiele lat w świebodzickich szkołach zarówno podstawowych jak i w szkołach średnich.
W nawale obowiązków zawsze
sumiennie wykonywał z oddaniem
posługę organisty w naszej parafii.
24 lata współpracował z ks. kan.
Władysławem Lorkiem, 27 lat z ks.
prałatem Augustynem Nazimkiem,
5 lat z ks. prałatem dr. Janem Gargasewiczem i od 2016 roku współpracuje z obecnym proboszczem
ks. kan. Józefem Siemaszem.
Pan Józef prowadził bardzo dobry i duży chór parafialny, który
uświetniał uroczystości parafialne i
nie tylko. Swoim wspaniałym głosem nie odstępuje od nas i pozwala nam przeżywać uroczystości w
sposób bardzo godny.
Za te 60 lat chcielibyśmy Panu
serdecznie podziękować i prosić o
kolejne lata posługiwania w naszej
wspólnocie parafialnej.
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Z nich zaś największa jest miłość

(cd. ze str. 1)

lekceważyli mniej wtajemniczonych. Celebracje Eucharystii, które
w tych czasach wiązały się z posiłkiem, również stały się przyczyną
napięć. Ich uczestnicy „wcześniej
zabierali się do własnego jedzenia”,
ponieważ zamożniejsi członkowie
wspólnoty nie chcieli się dzielić
posiłkiem z uboższymi braćmi i
siostrami i zdarzało się, że „jeden
jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy”. Wśród wierzących pojawiły się spory dotyczące rozpusty i
reakcji na kazirodczy związek
dwóch członków Kościoła. Niektórzy pozywali nawet swoich współbraci przed sądy świeckie, zamiast
próbować rozstrzygnąć we wspólnocie dzielące ich nieporozumienia.
Paweł porusza takie i inne konkretne sprawy w swoim liście, wciąż
ponawiając apel o to, co najistotniejsze przy rozwiązywaniu problemów – aby wierzący pokonywali
dzielące ich różnice jako bracia i
siostry w Chrystusie.
FUNDAMENTEM JEST MIŁOŚĆ
Paweł zdawał sobie sprawę, że
dobre rady – choć ważne – same
nie wystarczą. Ludzie potrzebowali duchowego prowadzenia, aby ich
jedność opierała się na mocnym
fundamencie. Przede wszystkim
więc uświadamiał im, że sam Bóg
pragnie przychodzić im z pomocą,
aby żyli razem w sposób godny
rodziny Chrystusa. W tym celu
skupił się na pierwszym i najważniejszym owocu Ducha Świętego,
jedynej sile, która jest w stanie
uleczyć wszystkie podziały – na
miłości. Przypominał im, że „Miłość
nigdy nie ustaje”. Nie chodzi tu o
jakąkolwiek miłość. Paweł wzywał
do radykalnej, zaangażowanej miłości, którą może dać jedynie Duch
Święty.
Miłość, o której nauczał Paweł w
każdej wspólnocie chrześcijańskiej,

nie może ograniczać się do sentymentalnych uczuć. Z pewnością
zgodziłaby się tu z nim większość
rodziców, którzy wiedzą, że miarą
ich miłości do dzieci jest stałe zaangażowanie, a nie przelotne emocje. Nawet gdy czują się rozdrażnieni czy zirytowani kolejnym napadem złości swego malucha albo
trudną rozmową z dorosłym dzieckiem, ich miłość trwa nadal i pozostaje moc-na. Jest to miłość, która
„wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”.
Owoc Ducha, jakim jest miłość,
wyraża się w czynach, a nie jedynie
w słowach.
Jak więc ta miłość, o której mówi
Paweł, działa w naszym życiu? Co
ciekawe, zawiera ona w sobie także inne owoce Ducha Świętego. W
przepięknym, dobrze znanym nam
wszystkim Hymnie o miłości Paweł
wymienia jej cechy: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest; nie cieszy się
z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą”. Nie obraża
innych ordynarnym słowem. „Nie
szuka swego”, zapominając o innych. „Nie unosi się gniewem”, ani
nie rozpamiętuje doznanych
krzywd. Jak widzimy, miłość jest
nieustannym wyborem, stawianiem
Gdybyśmy wszyscy zaczęli
uczyć się miłości poprzez służenie
sobie nawzajem, zaobserwowalibyśmy szybko, jak zanikają podziały w naszych rodzinach, parafiach
i społecznościach. Wiele zadawnionych urazów zostałoby uleczonych
przez przebaczenie. W miejsce
krytykanctwa i wrogości pojawiłaby
się wyrozumiałość i pokój.
Starajmy się więc zabiegać o
dobro tych, których Bóg postawił
obok nas, tych, których mamy wokół siebie, a zwłaszcza naszych
najbliższych oraz naszej wspólnoty
czy rodziny parafialnej. Rezygnujmy z własnej wygody, aby czynić

im dobro. Troszczmy się też o
tych, którzy różnią się od nas lub
których trudno nam zaakceptować.
Bądźmy praktyczni, uczynni, pokorni. Tam, gdzie panuje niezgoda,
starajmy się zasiewać ziarna pokoju. I nie bądźmy zaskoczeni, gdy
okaże się, że mamy w sobie o
wiele więcej miłości niż wcześniej!
JEZUS – NAJWIĘKSZY ZNAK
MIŁOŚCI
Paweł pisał do Koryntian, że
miłość jest największym spośród
wszystkich darów udzielonych nam
przez Boga, a jej najwyższym i
ostatecznym przejawem jest sam
Jezus. I tę myśl spotykamy w każdym jego liście.
W każdym dniu swego ziemskiego życia Jezus ukazywał tę miłość
przez swoje słowa i czyny – uzdrawiając chorych, przebaczając
grzesznikom, głosząc obietnicę
nieba. Z pewnością bywały dni,
kiedy czuł się wyczerpany, kiedy
irytowała Go słaba wiara uczniów,
lecz nie przestawał ich nauczać. A
kiedy nadszedł czas, dał największy z możliwych dowodów miłości
dobrowolnie poszedł na krzyż.
Jezus ukazywał na wszystkie
możliwe sposoby, że miłość chrześcijańska wyraża się w konkretnej,
codziennej służbie. Na przykład
może nam się wydawać, że umycie
nóg Apostołom było ze strony Jezusa pięknym, wzruszającym gestem. Ale mycie nóg komuś uważano za poniżające zajęcie, które
pozostawiano niewolnikom. A po
oddaniu uczniom tej posługi, Jezus
powiedział: „Jeżeli więc Ja, Pan
Nauczyciel, umyłem wam nogi,
to i wy powinniście sobie nawzajem
umywać nogi”. Dał tym jasno do
zrozumienia, że miłość chrześcijańska nie cofa się przed brudnymi,
poniżającymi zajęciami, ale mimo
to jest największym powołaniem,
jakie można otrzymać.
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MIŁOŚĆ OWOCEM DUCHA
Paweł wyjaśnił, że miłość, do
jakiej wzywa Koryntian, jest doskonałą, nieskończoną miłością Bożą.
Ukazał, że miłowanie naszych
braci i sióstr w Chrystusie, jest
sprawą nie tylko naszej własnej
decyzji oraz ludzkich starań, ale
wynika z miłości Bożej, która „roz-

lana jest w sercach naszych przez
Ducha Świętego”. Św. Jan zaś
napisał: „My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował”.
Im bardziej będziemy otwarci na
Ducha Świętego każdego dnia, z
tym większą łatwością i prostotą
będziemy potrafili służyć sobie

nawzajem, przebaczać tym, którzy
nas krzywdzą, oraz odnosić się do
wszystkich z łagodnością i dobrocią
– niezależnie od tego, jak oni nas
traktują. Nie zawsze będzie to łatwe
i nie rozwiąże wszystkich problemów, ufajmy jednak, że Duch Święty jest blisko nas, że nas umacnia
i daje łaskę wytrwania.

APOSTOLSTWO TRZEŹWOŚCI JUŻ DZIAŁA

W niedzielę 20.09.2020 r. Mszą św. o godz. 12.15
w parafii pw. św. Trójcy w Boguszowie-Gorcach, przy
udziale członków Apostolatu Trzeźwości Diecezji
Świdnickiej, odbyła się jego inauguracja. Homilię wygłosił ks. Bronisław Piśnicki, Duszpasterz Trzeźwości
Diecezji Legnickiej. Przybyli także przedstawiciele
Apostolstwa Trzeźwości z zaprzyjaźnionej Diecezji
Legnickiej, którzy opowiedzieli o swoim życiu i o wychodzeniu z nałogu. Dzisiaj dają świadectwo własną
osobą, iż jest to możliwe, aby przezwyciężyć swoje

nałogi, pod warunkiem, jeżeli człowiek stanie ze swoimi słabościami w prawdzie przed Bogiem i samym
sobą.
Dziękuję Ks. Bronisławowi, członkom obu Apostolatów, przybyłym gościom i parafianom za wspólną
modlitwę, zaangażowanie, za obecność i bycie razem.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się w przygotowania jak i przebieg tego wydarzenia. Bóg zapłać.
Ks. Rafał Chudy, duszpasterz trzeźwości
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Głównym zadaniem i kierunkiem działalności Kościoła Chrystusowego, jest głoszenie Orędzia Zbawiciela zawartego w Ewangelii oraz praca duszpasterzy
na różnych polach działania, aby doprowadzić ludzi
do chwały nieba.
Jednym z takich pól, jest niesienie pomocy osobom
chorym z powodu różnych nałogów. Tymi zadaniami
w dużej mierze zajmuje się Diecezjalny Duszpasterz
Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
To w jego kompetencji leży współpraca z różnymi
instytucjami kościelnymi, czy państwowymi, klubami
abstynenta oraz powoływanie zespołów, które niosą
pomoc osobom uwikłanym w różne nałogi, w tym
uzależnionym od alkoholu, a także osobom z bliskiego ich otoczenia.
W związku z powyższymi założeniami działalności
duszpasterskiej, został utworzony Apostolat Trzeźwości Diecezji Świdnickiej.
Do jego głównych zadań i celów należy:
– uświadamianie, że alkoholizm to choroba;
– kształtowanie w ludziach nowych obyczajów i zachowań, bez alkoholu;
– krzewienie w społeczeństwie postawy abstynencji i wstrzemięźliwości od alkoholu;
– budowanie odpowiedniej postawy wobec osób
uzależnionych;
– udzielanie informacji, związanych z uzależnieniem, bądź współuzależnieniem;
– Msze Św. i pielgrzymki w intencji trzeźwości;
– pomoc w organizacji rekolekcji szkolnych i parafialnych;
– opieka duchowa nad uzależnionymi i współuzależnionymi.

7

Apostolat Trzeźwości Diecezji Świdnickiej opiera
się na wolontariacie osób świeckich, które same
w swoim życiu miały problem z uzależnieniem, niejednokrotnie przez długie lata i jego bolesnymi konsekwencjami dla nich i ich najbliższych, a dziś chcą
nieść pomoc innym w wyjściu z ich nałogów uzależnień.
W ramach działalności Apostolatu, od 22 września 2020 r. działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny przy Poradni Rodzinnej Diecezji Świdnickiej.
Punkt ma swoją siedzibę w Świdnicy, przy ul.
Budowlanej 6 (II piętro) i jest czynny w każdy wtorek w godz. 17.00-19.00 (z wyjątkiem świąt kościelnych, państwowych oraz ferii i wakacji).
Możesz tam uzyskać rzetelne i potrzebne informacje takie jak:
– lista sygnałów ostrzegawczych (picie towarzyskie
czy uzależnienie);
– czy jesteś alkoholikiem – krótki test do samodzielnego wykonania;
– czym jest współuzależnienie;
– jeżeli jesteś osobą uzależnioną/współuzależnioną” – porady gdzie szukać pomocy i wsparcia;
– kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA);
– możliwość rozmowy z Duszpasterzem.
W powołanym punkcie otrzymasz ulotki z cennymi
informacji dotyczącymi choroby alkoholowej, która
dotknęła Ciebie, bądź bliską i drogą Ci osobę.
KONTAKT: Ks. Rafał 600 310 251, Andrzej 600
440 974, Rysiek 535 145 615
Przyjdź! Czekamy! Służymy!

REFLEKSJA W TYGODNIU WYCHOWANIA KATOLICKIEGO W POLSCE

Przy okazji X Tygodnia Wychowania chciałabym przedstawić rodzinę z pewnej parafii naszej diecezji. W rodzinie tej jest trzech
dorosłych synów (najmłodszy ma
18 lat), którzy są ceremoniarzami
przy ołtarzu i wzorem dla całej
miejscowej służby Liturgicznej.
Mimo trwającej pandemii są zawsze obecni na Eucharystii. W
miesiącach maju i czerwcu CODZIENNIE! uczestniczyli w nabożeństwach ku czci Matki Najświęt-

szej i Serca Pana Jezusa oraz 13.
dnia miesiąca w nabożeństwach do
Matki Bożej Fatimskiej. Serce rośnie, gdy patrzy się na tych dorodnych (każdy ok. 190 cm wzrostu)
młodzieńców skupionych, z nabożnie złożonymi rękami, wokół ołtarza. Jeśli, któryś z nich ma potrzebę
skorzystania z sakramentów pokuty, idzie przez cały kościół do konfesjonału także ze złożonymi rękami. Kiedy uczestniczą w porannej
Mszy Świętej, to po skończonej

Eucharystii, klękają przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i kilka minut modlą się. Piękny
widok!
Rodzicom należy się wielkie
uznanie i szacunek za to, że tak
wspaniale wychowują swoich synów, blisko Pana Boga i Matki
Najświętszej. Chłopcy Ci są wzorem katolickiego wychowania dla
innych rodzin. Wielkie gratulacje
dla tej Rodziny!
Barbara
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Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego festynu, m.in. upiekli ciasta, złożyli
fanty, a także wszystkim, którzy wzięli udział w festynie – dziękujemy za wspaniałą, rodzinną atmosferę!

Ofiarodawcy IV Letniego Festynu u św. Mikołaja
Urząd Miasta Świebodzice – Pan Burmistrz Paweł
Ozga
Wydział Promocji – Pani Dyrektor Ilona Szczygielska
Zakład Gospodarki Komunalnej – Pan Prezes
Grzegorz Cabanek
Miejski Dom Kultury – Pani Dyrektor Katarzyna
Woźniak
Wójt Gminy Dobromierz – Pan Jerzy Ulbin
Dom Kultury w Dobromierzu – Pani Dyrektor
Marzena Puć-Piotrowska
Kopalnia Złota w Złotym Stoku – Pani Elżbieta
Szumska
Caritas Diecezji Świdnickiej – Ks. Dyrektor
Radosław Kisiel
Spółdzielnia Mieszkaniowa Świebodzice – Pani
Dyrektor Elżbieta Krzan
Sklep Zegar – Pani Teresa Kożuchowicz
Towarzystwo Lotnicze Świebodzice – Pan Prezes
Dariusz Błaszczyk
Piekarnia – Ślęzak
Firma Tester – Prezes Tadeusz Hajnowski

Niedziela, 4 października

Zakład Termet S.A. – Prezes Ryszard Satyła
Zakład Pogrzebowy Hades – Pan Bogusław
Krzysztofowicz
Zakład Pogrzebowy KIR – Pan Janusz
Kościukiewicz
Spółka cywilna „Szukonaj” – Janusz Kościelniak
Księgarnia – Pani Małgorzata Rachwał
Super Market Intermarche „Kambo”
ul. Jeleniogórska – Pan Prezes Roman Kozak
Veltrom – Tomasz Chromow
PZU TUW – Ewa Macińska
Hurtownia papiernicza BiuroSerwis – Pani
Agnieszka Bednarz
Protrans-Prochera. Transport, spedycja – Pan
Henryk Prochera
Rada Parafialna przy Parafii św. Mikołaja w
Świebodzicach
Zespół AMICIS z Wałbrzycha
Zespół Folklorystyczny Dobromierzanie z
Dobromierza
Zespół Taneczny Świebodziczanie ze Świebodzic

Motyw winnicy pojawia się w Piśmie Świętym bardzo często. W czterech dzisiejszych czytaniach występuje aż trzykrotnie. Zwykle, tak jak w refrenie dzisiejszego psalmu responsoryjnego, winnica interpretowana jest
jako „dom Izraela”, stanowiący własność Boga.
Izajaszowa pieśń o winnicy z dzisiejszego pierwszego czytania maluje niezbyt optymistyczny obraz Izraela.
Otóż słyszymy, że starannie pielęgnowana winnica wydaje tylko „cierpkie jagody”, dlatego właściciel zamierza
przestać się o nią troszczyć i chce pozwolić jej popaść w ruinę. Chociaż Izajasz nie przesądza, jak Bóg postąpi wobec Izraela, jest raczej pewne, że jeśli nic się nie zmieni i lud będzie nadal trwał w grzechu, doświadczy
skutków swojego odejścia od Boga.
Ale nawet ta ponura historia niesie pewną nadzieję. Nie zapominajmy, że właściciel niestrudzenie pielęgnuje swoją winnicę. On się nie poddaje! Owszem, oczekuje od swojego ludu czyli od nas owocu, ponieważ wie,
że możemy go wydać. Kiedy zatem oddalamy się od Boga, doświadczamy tego skutków, ale Bóg nieustannie
wzywa nas do powrotu i jest gotów nam pomóc, abyśmy mogli pokonywać swoje słabości i wzrastać w wierze.
A to jest powód do nadziei.
Zobaczmy, jak wiele wysiłku opisany przez Izajasza właściciel włożył w przygotowanie gleby i ochronę
swojej winnicy. Zasadził ją w żyznej, oczyszczonej z kamieni ziemi. Otoczył żywopłotem i zbudował wieżę, aby
czuwać, czy nie nadciąga nieprzyjaciel. Podobnie Bóg otacza nas swoją łaską i w swojej opatrzności zapewnia każdemu z nas pokarm, jakiego potrzebujemy do wzrostu.
Chrzest czyni cię własnością Boga. Sakramenty Eucharystii i pojednania odżywiają cię i odnawiają na duchu.
Duch Święty żyje w tobie i jak żywa woda pomaga ci wzrastać w świętości. A twoi bracia i siostry w Panu,
winorośle tej samej winnicy, wzmacniają cię i mobilizują do wzrostu.
Bóg troszczy się o ciebie jak ogrodnik o szlachetną winorośl. Łaska wzrastania w Jego miłości i wydawania
owocu dla Jego królestwa jest na wyciągnięcie ręki – nie wahaj się po nią sięgnąć!
„Ojcze niebieski, pomóż mi odpowiedzieć na Twoją nieustającą laskę i wydać owoc dla Ciebie.”
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Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas
w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg
pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Warto odmawiać każdego dnia…

Niedziela, 11 października

Czy to zdanie nie przyprawia cię o dreszcz? Może myślisz sobie: No cóż, pozostaje mieć nadzieję, że
jednak zostałem wybrany do nieba. A może zastanawiasz się, czy jest to sprawiedliwe: Skoro Bóg już
kogoś powołuje, to dlaczego miałby go nie wybrać?
Dzisiejsza przypowieść daje odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Słyszymy w niej o królu, który zaprosił na ucztę weselną swego syna wielu gości. Część z nich jednak zignorowała królewskie zaproszenie, inni wystąpili
przeciw wysłannikom króla znieważając ich, a nawet pozbawiając życia. „Uczta weselna wprawdzie
jest gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni” oświadcza król i wydaje polecenie sługom, aby poszli i zapraszali wszystkich, których napotkają aby nikt nie został pominięty.
Przyjrzyjmy się, kim byli zaproszeni przez króla goście czyli do kogo posłany został Jezus, odwieczne
Słowo Boga. Najpierw do Żydów, a gdy ci odrzucili zaproszenie, kolejne zostało wystosowane do pogan.
Czy Bóg nie znał zamiarów tych, do których posyłał swego Syna? Z pewnością wiedział, kim są ale
nie było to dla niego ważne. Ich grzeszność nie zdyskwalifikowała ich w Jego oczach. Gdyby bowiem
przyjęli zaproszenie i przybyli na ucztę, weszliby na drogę nawrócenia i nowego życia. To samo odnosi
się również do drugiej grupy, złożonej ze „złych i dobrych” (Mt 22,10). Boże zaproszenie nie było uzależnione od tego, co ktoś zrobił lub czego nie zrobił w przeszłości.
To samo odnosi się do ciebie. To, czy jesteś godny, aby uczestniczyć w Bożej uczcie, nie zależy od
tego, czy zawsze postępowałeś słusznie. Stajesz się godny przyjmując zaproszenie. Każdy kolejny krok
w kierunku sali, gdzie odbywa się niebiańska uczta, czyni cię coraz bardziej godnym. Jest jak kolejna nić
wpleciona w szatę weselną, którą noszą wszyscy święci w niebie.
Bóg zaprasza wszystkich na ucztę. Jego światło pada na złych i dobrych, na „sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. On teraz i zawsze wzywa nas, przynagla, wręcz błaga, abyśmy do Niego przyszli.
Każdy z nas jest zaproszony. Obyśmy wszyscy przyjęli to zaproszenie, a przez to zostali zaliczeni do
grona „wybranych”. „Dziękuję Ci, Jezu, że zapraszasz mnie na ucztę. Pomóż mi dziś wybierać Ciebie
i Twoje drogi.”

„Głos św. Mikołaja”, nr 10(48), październik 2020
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IMIENINY SIOSTRY DYREKTOR MARIOLI

Zenon w imieniu wszystkich wychowanków Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci złożył życzenia imieninowe dla Siostry Dyrektor Marioli mówiąc:
W dniu Twych Imienin, w dniu Twego święta
Siostro Dyrektor kochana
Serce nam bije szybciej od rana!
Niech marzenia się spełniają i sił Tobie Siostro dodają.
Jak masz na imię – dobrze wiemy,
Więc dziś życzenia złożyć pragniemy.
Mnóstwo radości, odwagi i siły, marzeń, o które warto
zabiegać!
Radości, którą warto się dzielić i nadziei, bez której
nie da się żyć!
Te skromne życzenia, modlitwę i kwiatki
Składają Ci Siostro Dyrektor
Duże i małe dziatki.

W tym pięknym dniu otaczaliśmy Siostrę Dyrektor naszą modlitwą, szczególnie podczas Mszy Świętej
odprawionej przez Księdza Dariusza w kaplicy naszego Domu. Do życzeń dołączył się również personel
Domu oraz siostry ze wspólnoty SSND.

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK – to miesiąc, w
którym w sposób szczególny czcimy Maryję modląc się na różańcu.
W naszym Domu codziennie o
godz. 17.15 siostry SSND oraz
chętni wychowankowie (młodsi i
starsi) wspólnie odmawiają modlitwę różańcową. Modlimy się za

Ojczyznę, Parafię, o pokój na
świecie, za chorych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Chłopcy, którzy potrafią mówić
bardzo chętnie włączają się do
modlitwy w tajemnicach różańcowych. Ufamy, że nasza szczera
modlitwa wyprosi potrzebne łaski
tym, za których wstawiamy się u
Maryi Królowej Różańca Świętego.
Chłopcy mają różne różańce:
piękne zakupione w sklepie i proste robione własnoręcznie z
kasztanów, żołędzi, kulek plastikowych, masy papierowej itd....
– wszystkie są cenne bo zrobione
z miłości do najlepszej z Matek:
MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ.
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KAPLICZKI MARYJNE

Maj jest chyba najpiękniejszym
miesiącem w roku. Obudzona z zimowego snu przyroda wprawia w
zachwyt każdego, kto czuły jest na
piękno otaczającego go świata. Trudno o tej porze nie zauważyć rozkwitających pąków na drzewach i krzewach, kwiatów na łąkach, rozśpiewanych ptaków, pachnącej świeżo
zieleni. Morze śnieżnobiałego kwiatu
otula sady owocowe, kwitną narcyzy,
pachną konwalie i fiołki.
Cała ziemia wygląda jak wspaniale utkany dywan, rzucony pod stopy
Matki Bożej w miesiącu Jej poświęconym. Wydaje się, że rozbudzona
kolorami i zapachem, ciepłym wiatrem i śpiewem ptaków ziemia, chce
oddać cześć Tej, która całym sercem
ją ukochała. Żyła bowiem na niej,
chodziła po ziemskich drogach, przeżywała różne kłopoty, jakie są udziałem każdej ziemskiej matki. W wioskach, pośród lasów, łąk, na rozstajach i przy drogach stoją stare i nowe

kapliczki ku czci Matki Bożej, która
dla wszystkich ludzi żyjących na
ziemi była ideałem najwspanialszego
piękna i wielkości. Kapliczki te są
drogowskazami naszego życia tu, na
ziemi. Mniej czy piękniej wykonane,
wszystkie są drogie, bo w nich jest
myśl, że oprócz ziemskiej matki
mamy też Matkę w niebie.

Niedziela, 18 października

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
3 podczas zdalnego nauczania zapoznali się z tradycją polskiego kościoła modlącego się do Matki Bożej
w miesiącu maju i przygotowali
swoje kapliczki jako dowód swojej
miłości do Niej. A oto niektóre z nich:

Faryzeusze i zwolennicy Heroda, doznawszy już niejednej porażki w dyskusji z Jezusem, sądzili, że
tym razem na pewno pochwycą Go na słowie, tym bardziej że na postawione przez nich pytanie nie było,
jak mniemali, dobrej odpowiedzi. Jeśli bowiem Jezus powie, że należy płacić podatek cezarowi, lud obróci się przeciwko Niemu, ponieważ wszyscy nienawidzą tego podatku. Jeśli powie, że nie należy tego
robić, wejdzie w konflikt z władzami rzymskimi. Aby ich intencje przedstawiały się szczerze i wiarygodnie,
dialog z Jezusem rozpoczęli od pochlebstwa. On jednak przejrzał ich plan i wytknął im obłudę.
Hipokryzja zawsze budziła gniew Jezusa. W serii kolejnych „biada” nazwał obłudnikami atakujących
go uczonych w Piśmie i faryzeuszy, wykazując, że sami nie przestrzegają zasad, których nauczają.
A w kazaniu na górze ostrzega, by nie modlić się ani nie pościć jak obłudnicy, którym zależy głównie na
tym, by dobrze wypaść przed innymi.
Słowo „hipokryzja” pochodzi od greckiego „hypokrisis”, które oznacza udawanie i grę na scenie. Obłudne zachowanie to takie, kiedy udajemy przed innymi mówiąc jedno, a czyniąc co innego.
Kiedy widzimy, że nasze czyny zaprzeczają słowom, to najwyższy czas zapytać samych siebie, czy
naprawdę wierzymy w to, co wyznajemy ustami. Wszyscy mamy pewną skłonność do obłudy, staramy
się pokazać z najlepszej strony i zrobić dobre wrażenie. Jest to jeden z nieszczęśliwych skutków skażenia naszej ludzkiej natury. Na przykład wygłaszamy dzieciom całą pogadankę na temat szkód wynikających ze zbyt długiego przesiadywania przed komputerem, a następnie sami godzinami oglądamy telewizję. Albo w pracy twierdzimy, że świetnie potrafimy tworzyć zespół, po czym niszczymy jedność poprzez
ostrą krytykę któregoś z kolegów.
Badanie własnego sumienia i szukanie, gdzie nasze czyny rozchodzą się z tym, w co wierzymy, może
być bolesnym procesem. Jednak Bóg, który rozumie nasze zmagania, pomoże nam się z tym zmierzyć.
A co najlepsze, im bardziej autentycznie będziemy żyć wiarą, tym skuteczniejsze będzie nasze
świadectwo o Jezusie – i o królestwie, jakie przyszedł zapoczątkować.
„Jezu, pomóż mi żyć zgodnie z tym, co wyznaję ustami.”

„Głos św. Mikołaja”, nr 10(48), październik 2020
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Remont posadzki w kościele parafialnym

Niedziele, 25 października

Jezus miał ciężki dzień. Od rana kolejne grupy przywódców religijnych Jerozolimy zadręczały go wydumanymi problemami i pytaniami, mającymi na celu pochwycenie Go na bluźnierstwie. Najpierw pojawili się arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi ludu, następnie faryzeusze, po nich saduceusze i jeszcze
kolejna grupa faryzeuszy.
A przecież przez cały ten czas Jezus był otoczony tłumem ludzi, także „niewidomych i chromych”,
którzy się przy Nim gromadzili.
Czy widzisz paradoksalność tej sytuacji? Parada mniej lub bardziej dostojnych dygnitarzy usilnie zajmuje się tym, żeby skompromitować Jezusa, zamiast pomóc Mu zatroszczyć się o otaczający Go lud.
Ich postępowanie dowodzi, że nie mają pojęcia, co to znaczy kochać Boga (Jezusa) oraz swego bliźniego (lud). Aż dziw bierze, że Jezus czekał tak długo, by wytknąć im hipokryzję!
Oczywiście nie znaczy to, że mamy od razu uznać ich za ludzi z gruntu złych czy zagubionych. Wszyscy możemy znaleźć w swoim życiu sytuacje, kiedy zignorowaliśmy oczywiste okazje do świadczenia
miłości.
Dlaczego tak jest? Częściowo może wynikać to ze zbyt wąskiego rozumienia Jezusowego przykazania
miłości. Może miłowanie Boga kojarzy nam się wyłącznie z uczestnictwem w niedziel-nej Mszy i codzienną modlitwą czyli konkretnymi czynnościami ograniczonymi w czasie i niezbyt wymagającymi. Z kolei
gdy idzie o miłość bliźniego, możemy wpaść w pułapkę samodzielnego decydowania o tym, kto jest, a kto
nie jest naszym bliźnim. I tak, mój mąż jest moim bliźnim, ale ten marudny kolega z pracy, który stale robi
mi na złość, już nim nie jest. Moja siostra, owszem, jest moim bliźnim, ale teściowa, wciąż udzielająca
nam dobrych rad, o które nikt jej nie prosi, już niekoniecznie.
Jezus przyszedł obnażyć grzech i obojętność, które leżą u podstaw naszych niepowodzeń w miłości.
Ale na tym się nie zatrzymał. Przezwyciężył je w jedyny możliwy sposób – oddając za nas z miłości samego siebie. Obyśmy idąc za Jego przykładem także oddawali samych siebie w miłości.
„Jezu, naucz mnie kochać wszystkich moich bliźnich.”
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Książki warte przeczytania

Polecam książki na jesienne wieczory.
Marianne J. Legato, Laura Tucker: „Dlaczego
mężczyźni nigdy nie pamiętają, a kobiety nigdy nie
zapominają?”
– Dlaczego on nigdy nie pyta o szczegóły?
– Dlaczego ona stale chce rozmawiać o związku?
– Dlaczego on nie dostrzega, że coś ją gnębi?
Tego rodzaju pytania można sprowadzić do jednej
kwestii:
Dlaczego kobietom i mężczyznom tak trudno się
porozumieć? Kobiecy i męski mózg różnią się pod
ważnymi względami – strukturalnymi, funkcjonalnym
i chemicznym – dlatego inaczej podchodzimy do
problemów i odmiennie doświadczamy świata. Jak
pokonać ów dystans? Autorka przedstawia przyjazny poradnik, w którym uczy sposobów myślenia

płci przeciwnej, a także podpowiada mądre strategie
radzenia sobie z problemami.
Książka ta pozwoli kobietom i mężczyznom lepiej
zrozumieć siebie nawzajem zarówno w relacjach
osobistych, rodzinnych, jak i zawodowych.
Autorka książki jest kardiologiem, profesorem
medycyny klinicznej, a przede wszystkim ekspertem
w dziedzinie medycyny uwzględniającej płeć.
Kolejna książka to: „Dasz radę. Ostatnia rozmowa”
Ksiądz Jan Kaczkowski był inspiracją dla milionów
ludzi – wierzących i niewierzących. Każdy, kto go
słuchał, czuł, on mnie rozumie. Ksiądz ten nie oferował tanich rad ani łatwych pocieszeń. swoim życiem mówił: nie odpuszczaj sobie, a dasz radę,
wstaniesz.

Elwira Kirklo-Rusek

Michałowa poleca

PRZEPISY NA ODPORNOŚĆ I WZMOCNIENIE Z MEDYCYNY LUDOWEJ

1. CYTRYNY Z CZOSNKIEM NA ODPORNOŚĆ
I OCHRONĘ PRZED WIRUSAMI
2 główki czosnku obrać i zetrzeć na tarce (powinno
być ok. 90-100 gram). Włożyć do słoika i zalać sokiem wyciśniętym z 4 cytryn. Przed wyciśnięciem
starannie umyte cytryny należy włożyć do gorącej
wody na 15 minut, wypuszczą wtedy prawie 2 razy
więcej soku. Przykryć gazą i odstawić w ciemne
miejsce na 2 tygodnie. Następnie sfermentowaną
zawartość przecedzić, zlać do małych słoiczków
i przechowywać w lodówce. Codziennie wieczorem
zażywać 1 łyżeczkę mikstury rozpuszczoną w pół
szklance wody.
2. SYROP NA ODPORNOŚĆ – NATURALNY ANTYBIOTYK (bardzo smaczny)
Składniki: 10 plastrów cytryny, kawałek imbiru
(ok. 6 cm), pół szklanki miodu.
Cytrynę sparzyć, dokładnie wyszorować i pokroić
w półplasterki. Imbir umyć (nie obierać) i zetrzeć na
tarce o drobnych oczkach. Wszystko przełożyć do
słoika, zalać miodem, wymieszać i odstawić na
24 godz. w chłodne miejsce. Po tym czasie syrop
jest już gotowy do spożycia. Dla wspomagania od-

porności spożywać 1 łyżkę dziennie, w razie choroby 3 razy po 1 łyżce.

3. CZARNY SŁOIK Z CZARNUSZKĄ
Składniki: po pół szklanki czarnuszki i miodu, 10 g
anyżu, 15-20 goździków, 10-12 kropli olejku tymiankowego. Czarnuszkę, anyż i goździki zmielić w młynku do kawy. Wymieszać z miodem i olejkiem tymiankowym. Przechowywać w słoiku. W okresie osłabionej odporności zażywać 3 razy dziennie po małej
łyżeczce, profilaktycznie 1 łyżeczkę dziennie.
4. OCET „CZTERECH ZŁODZIEI”
Składniki: po 2 łyżki rozmarynu, mięty pieprzowej
i tymianku, 1 łyżka cynamonu i 1 łyżka goździków,
4-5 ząbków czosnku, 1 litr octu jabłkowego (najlepiej
niefiltrowanego). Zioła i czosnek posiekać. W szklanym naczyniu składniki zalać octem (w niektórych
przepisach zalewa się winem) i odstawić w ciepłe
miejsce na 10-14 dni. Po tym czasie ocet przesączyć
mocno odciskając i przelać do butelki. Na wzmocnienie i ochronę przed infekcjami pić 1 łyżeczkę octu
rozcieńczoną 1 szklanką wody.
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Czwartek 1.10.2020 r. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Antoni MAŁEK
godz. 900 ++ Michał i Helena KOWALSCY
godz. 1800 ++ Leon, Stanisława (f) i Janina DOŁHAŃ
Piątek 2.10.2020 r. Świętych Aniołów Stróżów (wsp. obow.)
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od Alicji i Jacka Michury)
godz. 900 + Andrzej RYNKIEWICZ – 3 miesiąc po śmierci
godz. 1800 ++ rodzice: Józefa (f) i Klemens
Sobota 3.10.2020 r.
godz. 700 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Teresy
godz. 900 wynagradzająca wszystkie grzechy i zniewagi
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 + Daniel SOKOŁOWSKI, + Ludmiła i Aleksander
GORZKOWSCY oraz za ++ z rodziny GORZKOWSKICH,
GROCHOWICZÓW i SOKOLOWSKICH
Niedziela 4.10.2020 r. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Antoni MAŁEK (intencja od Marii i Andrzeja
Rudowica)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski
dla mamy Reneuszy SIWEK
godz. 1015 dziękczynna za przeżyte 35 lat w sakramencie
małżeństwa Teresy i Mariana HAWRYLUK z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla nich i dzieci: Łukasza i Marka
godz. 1015 dziękczynna z okazji 10 rocznicy urodzin Julii z
prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
godz. 1130 dziękczynna z okazji 20 rocznicy sakramentu
małżeństwa Dominiki i Pawła z prośbą o potrzebne łaski,
zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1300 + Stefan ADAMCWICZ
godz. 1800 + Teofil TRAWKA w 1 rocz. śmierci
Poniedziałek 5.10.2020 r. św. Faustyny Kowalskiej,
dziewicy (wsp. obow.)
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od Marii i Andrzeja
Rudowica)
godz. 900 + Władysława (f) GRUSZKA (intencja od rodziny
z Krosna)
godz. 1800 + Anna CZUBAK (intencja od rodziny Czubaków
i Naglerów)
godz. 1800 ++ Jadwiga i Welicja KOLĘDA, + Jadwiga FRĄCZAK
Wtorek 6.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od pracowników
Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego
w Limanowej)
godz. 900 + Anna CZUBAK (intencja od rodziny Szczotków
z Dzielic)
godz. 1800 + Ryszard ZIN (intencja od uczestników pogrzebu)
Środa 7.10.2020 r. NMP Różańcowej (wsp. obow.)
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od Agaty i Marka Greń
z rodziną)
godz. 900 + Kazimierz PIJAROWSKI
godz. 1800 + Anna CZUBAK (intencja od Kazimiery Frąckowiak
z mężem i od Przemysława Frąckowiak z rodziną)
Czwartek 8.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od siostrzeńca Pawła
Więcława z żoną Natalią)

godz. 900 + Anna CZUBAK (intencja od Sławomira i Iwony
Frąckowiaków z dziećmi)
godz. 1800 + Ryszard CICHOPEK
Piątek 9.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od siostry Zofii i męża
Andrzeja Więcław)
godz. 900 + Ryszard CHWIR (intencja od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Anna CZUBAK (intencja od rodziny KOSTKÓW
i KALAKÓW)
Sobota 10.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od siostry Zofii i męża
Andrzeja Więcław)
godz. 900 + Anna CZUBAK (intencja od Wiesława z rodziną
z Dzierżoniowa)
godz. 1800 ++ Bernard, Jan, ++ rodzice i teściowie
Niedziela 11.10.2020 r. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę Matki Bożej dla Anety i Daniela
godz. 730 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej parafii
godz. 900 ++ z rodziny SOROKA: Katarzyna, Andrzej i Michał
oraz ++ z rodziny FRANCZAK: Janina i Jan
godz. 1015 + Ryszard MAJ w 6 rocz. śmierci i ++ z rodziny
godz. 1130 + Maria STRĄK w 2 rocz. śmierci (intencja
od męża i dzieci)
godz. 1300 w intencji Józefa DROŹDZIAKA z okazji 60-tej
rocznicy posługi przy organach w naszej wspólnocie
parafialnej
godz. 1800 dziękczynna z okazji 20 rocznicy sakramentu
małżeństwa Dominiki i Pawła WITKOWSKICH z prośbą
o potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże
Poniedziałek 12.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od Łucji i Józefa
Sułkowskich z rodziną)
godz. 900 + Anna CZUBAK (intencja od Heleny i Władysława
Ubycha ze Strzegomia)
godz. 1800 ++ rodziców z obu stron i + męża Jana
Wtorek 13.10.2020 r. bł. Honorata Koźmińskiego,
prezbitera (wsp. obow.)
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od chrześnicy
Małgorzaty z rodziną)
godz. 900 dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Janiny NOWAK
godz. 1800 INTENCJE FATIMSKIE
Środa 14.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od rodziny Janeczków)
godz. 900 + Andrzej DAWLUD (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 ++ Jadwiga i Edward KRUK oraz ++ z rodziny
KRUK i SZCZEPANKOWSKICH
Czwartek 15.10.2020 r. św. Teresy od Jezusa, dziewicy
i doktora Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od siostrzeńca Wojciech
z rodziną)
godz. 900 + Tadeusz DROŻDŻ w 22 rocz. śmierci oraz
++ Stanisława (f), Jan i Józef
godz. 1800 ++ z rodziny SOKOŁOWSKICH: Sławomir,
Barbara, Alicja i Zbigniew
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Piątek 16.10.2020 r. UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI
ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od siostry Stanisławy
z rodziną)
godz. 900 + Henryka (f) BORKOWSKA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 ++ Eugeniusz, Helena WALCZAK
godz. 1800 + Krystyna PALUCH (intencja od uczestników
pogrzebu)
Sobota 17.10.2020 r. św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika (wsp. obow.), patronalne święto
bp. Ignacego Deca
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od rodziny Klocków
z Nowego Targu)
godz. 900 + Marta WELC i + Maria ZIĘTEK (intencja od
koleżanki)
godz. 900 + Janina TOMCZAK (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Edward WOJNICZ w 9 rocz. śmierci, ++ rodzice
godz. 1800 + Janina ŻEBRYK w 1 rocz. śmierci, ++ Maria
i Stanisław DROZDOWSCY, ++ rodzice: Emilia i Jan
ŻEBRYK i ++ z rodziny
Niedziela 18.10.2020 r. XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 ++ Marceli i Antonina CZAJKOWSCY
godz. 900 + Tadeusz DOMARACKI w 33 rocz. śmierci
i + Aniela DOMARADZKA oraz ++ ich rodzice
godz. 1015 + Irena BROSZCZAK
godz. 1130 dziękczynna z okazji 45 rocznicy sakramentu
małżeństwa Krystyny i Ryszarda GRZĄBKA
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę Świętej Rodziny dla Anny, Ryszarda, Andrzeja
i Mariusza PASTUSZYŃSKICH oraz rodziny DURASIEWICZ
godz. 1800 dziękczynna z okazji urodzin i imienin córki Teresy
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej (intencja od mamy)
Poniedziałek 19.10.2020 r. bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
prezbitera i męczennika (wsp.)
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od siostry Maryli z mężem)
godz. 900 + Jerzy SAJPEL w 19 rocz. śmierci oraz ++ Leon,
Klara i Tadeusz
godz. 1800 o potrzebne łaski, zdrowie, błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla Łukasza
Wtorek 20.10.2020 r. św. Jana Kantego, prezbitera
(wsp. obow.)
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od siostry Haliny
z rodziną)
godz. 900 + Barbara KIEŁTYKA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 ++ Jan BRĄGIEL w 8 rocz. śmierci
Środa 21.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od siostrzeńca
Grzegorza z rodziną)
godz. 900 + Barbara KIEŁTYKA (intencja od Teresy
Sikorskiej)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewnopielgrzymkowej
Czwartek 22.10.2020 r. św. Jana Pawła II, papieża
(wsp. obow.)
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od rodziny Grzybów)
godz. 900 ++ z rodziny KOWALEWSKICH: ojciec Tadeusz,
brat Edward, mama Halina
godz. 1800 dziękczynno-błagalna w intencji Teresy i Adama
w 45 rocznicę sakramentu małżeństwa
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Piątek 23.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od Michała i Patrycji
Więcław)
godz. 900 ++ rodzice: Maria w 3 rocz. śmierci i Stanisław
w 12 rocz. śmierci JAROSZ
godz. 1800 + Barbara KIEŁTYKA (intencja od Janiny Pach)
Sobota 24.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od Jolanty i Jana
Florków z rodziną)
godz. 900 ++ Władysława (f), Józef, Julian KLINCZAK
i ++ z rodziny
godz. 1800 + January RAJKOWSKI w 13 rocz. śmierci
i + Janina
Niedziela 25.10.2020 r. XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
(w kościołach, których rocznica nie jest znana –
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO)
godz. 730 + Karol NOWAKOWSKI w 1 rocz. śmierci
godz. 900 ++ Wiesław w 5 rocz. śmierci i Anna w 1 rocz.
śmierci TRYL
godz. 1015 + Roman WÓJTOWICZ w 36 rocz. śmierci
i ++ rodzice: Jan i Anna
godz. 1130 dziękczynna z okazji 40 rocznicy sakramentu
małżeństwa Barbary i Andrzeja z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla jubilatów, dzieci i wnuków
godz. 1300 ++ Tadeusz i Stanisław PANKIEWICZ
godz. 1800 ++ Agnieszka, Wojciech, Piotr JANOWSCY,
++ Marianna i Mikołaj GRUSZKA
Poniedziałek 26.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od Jana Dudek)
godz. 900 + Kazimierz PRZYBYSZEWSKI w 14 rocz. śmierci
oraz + Edward WOJCIECHOWSKI i + Tadeusz BURDZY
godz. 1800 + Barbara KIEŁTYKA (intencja od Stanisławy
Wiśniewskiej)
Wtorek 27.10.2020 r.
godz. 700 + Antoni MAŁEK (intencja od Bogumiły i Grzegorza
Kuchtów z rodziną)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę Matki Bożej dla Józefy (f) KUNY z dziękczynieniem
za przeżyte 100 lat
godz. 1800 + Roman KIMAK w 20 rocz. śmierci, + Marianna
KIMAK
Środa 28.10.2020 r. święto Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza
godz. 700 + Helena PRZEPIÓRA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 dziękczynna z okazji 25 rocznicy sakramentu
małżeństwa Renaty i Andrzeja z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha
Świętego i potrzebne łaski na dalsze życie
godz. 1800 + Tadeusz BUCZEK z okazji imienin
Czwartek 29.10.2020 r.
godz. 700 + Helena PRZEPIÓRA
godz. 900 + Czesław SARA
godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI
Piątek 30.10.2020 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 o szczęście wieczne w niebie i Miłosierdzie Boże
dla + Tadeusza SAJPEL w 9 rocz. śmierci
Sobota 31.10.2020 r.
godz. 700
godz. 900 + Władysława (f) KOSIŃSKA w 1 rocz. śmierci
godz. 1800 + Adela WĘGŁOWSKA, ++ Jan, Leonard,
Franciszek, Petronela, Paweł
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Sakrament Chrztu św. przyjęli:
Nikodem WAWRZYNIAK, 6.09.2020 r.
Nela Kamila DUBIEL, 20.09.2020 r.
Mikołaj GONET, 20.09.2020 r.

Małżeństwo zawarli:

Paweł Michał JAKUBOWSKI
i Paulina Małgorzata JACKIEWICZ,
29.08.2020 r.
Maciej Paweł MICHAŁOWSKI
i Daria Monika ŻYCZKOWSKA,
12.09.2020 r.

Bramę wieczności przekroczyli:
+ Maria Izabela JACHWAN, zm.
20.08.2020 r., przeżyła 87 lat
+ Ryszard CHWIR, zm. 26.08.2020 r.
przeżył 78 lat
+ Andrzej Stanisław DAWLUD,
zm. 27.08.2020 r., przeżył 68 lat
+ Barbara KIEŁTYKA z d. Jasionowicz, zm. 5.09.2020 r.
przeżyła 66 lat
+ Henryka BORKOWSKA, zm. 6.09.2020 r. przeżyła 89 lat
+ Krystyna Maria PALUCH z d. Szydłowska, zm.
12.08.2020 r. przeżyła 77 lat
+ Janina TOMCZAK z d. Stasiak, zm. 12.09.2020 r.
przeżyła 97 lat
+ Helena PRZEPIÓRA z d. Jarosz, zm. 15.09.2020 r.
przeżyła 90 lat
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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

