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Adwentowe wołanie serca

Co takiego ma w sobie Boże
Narodzenie, że budzi w nas poczucie radosnego oczekiwania? Dostrzegamy je w oczach naszych
dzieci i wnucząt. Zauważamy u
siebie samych, kiedy planujemy
rodzinne spotkania. Widzimy je w
choinkach i dekoracjach, które niedługo pojawią się w domach i na
ulicach.
Chociaż wszyscy cenimy sobie
nasze świąteczne i rodzinne tradycje, chodzi tu o coś więcej. W głębi
serca przeczuwamy, że wkrótce ma
wydarzyć się coś bardzo ważnego,
do czego trzeba się przygotować.
Taki jest sens Adwentu, świętego
czasu łaski i błogosławieństwa od
Pana. Co roku Bóg daje nam cztery tygodnie, w czasie których mamy
przygotować się na powitanie Jezusa w Boże Narodzenie. W tego-

rocznym adwencie chcemy dać się
poprowadzić Bogu poprzez czytania czterech kolejnych niedzielnych
Mszy świętych. Zwrócimy szczególną uwagę na czytania ze Starego
Testamentu, przez które Bóg przygotowywał starożytnego Izraela na
dzień przyjścia Jezusa. Jeśli pójdziemy podobną drogą duchowego
przygotowania, nasze serca otworzą się i przyjmą dar przemiany
życia.

CZEMU, O PANIE, DOZWALASZ NAM BŁĄDZIĆ?
Spróbuj postawić się na miejscu
Żyda żyjącego pomiędzy V a VI
wiekiem przed Chrystusem (dokładnie pomiędzy 540 a 450 rokiem
p.n.e.). Wyobraź sobie, że przyszło
ci żyć w tych niezwykle dramatycznych czasach; że jesteś świadkiem,

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas
i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy
(J 1,14)

W Boże Narodzenie przybywamy do żłóbka, wpatrujemy się w Maryję, Józefa i Dziecię Jezus, które wyciąga
do nas swoje ręce, prosząc, by Je przyjąć do siebie,
bo pragnie, byśmy szli z Nim przez naszą codzienność.
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy, by Chrystus, który się narodził, ubogacił wszystkich swoją łaską,
napełnił pokojem i radością, umocnił ufność w Bożą
pomoc i błogosławił na wszystkie dni nowego 2021 roku
Redakcja

jak wojska babilońskie spaliły doszczętnie świątynię jerozolimską,
może nawet znalazłeś się wśród
tysięcy wygnańców uprowadzonych do odległego Babilonu.
Tak wiele widziałeś strat i zniszczeń! Teraz jednak stoisz przed
wyzwaniem, jakim jest odbudowa
twojego wspaniałego niegdyś miasta. Patrząc na jego gruzy, myślisz
o tym, jak nisko upadł twój naród,
zarówno pod względem materialnym, jak i duchowym, a w twoim
sercu wzbiera modlitwa: „Czemu,
o Panie, dozwalasz nam błądzić z
dala od Twoich dróg, tak iż serca
nasze stają się nieczułe na bojaźń
przed Tobą?. Oto Ty zawrzałeś
gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw
Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani”.
(cd. na str. 3)
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Patron naszej parafii

Św. Mikołaj

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był
jedynym dzieckiem zamożnych rodziców. Od młodości
wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom
zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w swoim
eposie. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie
Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby
materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za
jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do

Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych
ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako
patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka
nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym
z narażeniem własnego życia. Św. Grzegorz I Wielki
w żywocie św. Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana
i Maksymiana (pocz. wieku IV) Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313.
Święty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione
zostały przez biskupów błędy Ariusza. Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem
345 a 352). Ciało Świętego zostało pochowane ze
czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia
9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta
włoskiego Bari. Dnia 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej
ku jego czci papież bł. Urban II.
Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy
w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił Świętemu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych
bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w samym
pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego.
Do Miry udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św.
Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w wieku
IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował
ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę.
Z czasem liczba kościołów Św. Mikołaja w Rzymie
doszła do kilkunastu! W całym chrześcijańskim świecie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz
średniowieczny pisze: „Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc
języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci”. W XIII wieku pojawił
się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem
św. Mikołaja stypendiów i zapomóg. O popularności
św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj
przebierania ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów.
Święty odbierał kult jako patron panien, marynarzy,
rybaków, dzieci, więźniów i piekarzy. Zaliczany był do
14 Orędowników. Zanim jego miejsce zajął św. Antoni Padewski, św. Mikołaj był wzywany we wszystkich
naglących potrzebach. Postać Świętego, mimo braku
wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej
barwnych w hagiografii. Jest patronem Grecji, Rusi,
Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców,
marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy,
pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.
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Adwentowe wołanie serca
(cd. ze str. 1)

Uświadamiasz sobie, że także
twój grzech przyczynił się do zniszczenia Jerozolimy, bowiem Ty
również, jak wszyscy inni, błądziłeś,
odchodząc od Pana i Jego przykazań. Twój lud składał ofiary fałszywym bogom okolicznych narodów,
bogaci wyzyskiwali ubogich, szerzyła się niemoralność, a w rodzinach panowała zazdrość, niezgoda
i podziały.
Wielcy prorocy, jak Ezechiel i
Jeremiasz, wzywali naród do nawrócenia, ale odzew był zbyt słaby
i zbyt późny. Lud nie „bał się” Pana
dostatecznie mocno, żeby wziąć na
serio słowa Jego proroków. W końcu nastąpiła tragiczna w skutkach
inwazja Babilończyków.
PANIE, OTWÓRZ NIEBIOSA I
ZSTĄP DO NAS!
W pewnym sensie historia Jerozolimy jest także naszą historią. My
również patrząc na nasz świat widzimy grzech, niezgodę i bezbożność, a wejrzawszy we własne
serca dostrzegamy, że grzech
świata znalazł drogę także do nas,
wpływając na nasze postępowanie.
Oczywiście wierzymy, że Bóg nas
kocha, ale wiemy także, jak trudno
jest za Nim iść i okazywać innym tę
samą miłość, jaką On nas umiłował.
Nasz egocentryzm, pycha czy niewiara mogą nie rzucać się w oczy,
ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy od nich wolni.
Może postanawialiśmy poprawę,
by po pewnym czasie stwierdzić,
że znowu popadamy w te same
grzechy. Chcemy się zmienić, ale

jakoś nie mamy na to siły. Łączymy
się więc z ludem Jerozolimy we
wspólnym wołaniu:
„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
– przed Tobą zatrzęsłyby się góry,
gdy dokonasz dziwów nadspodziewanych, o których z dawna nie
słyszano”.
Panie, gdybyś tylko otworzył
niebiosa, zstąpił i naprawił wszystko! Czy to nie doskonała modlitwa
na Adwent? Przez cały ten okres
liturgiczny modlimy się słowami:
„Przyjdź, Panie Jezu!”. Słuchamy
czytań biblijnych zapowiadających
nową jutrzenkę, gdy niebo zstąpi
na ziemię. Zapalamy roratnie świece, aby w ten symboliczny sposób
rozświetlić drogę przychodzącemu
Jezusowi. I podobnie jak starotestamentalni Żydzi, tęsknimy za
Bogiem, który przyjdzie i przywróci
normalność w naszym życiu, rodzinach i na całym świecie.
A Bóg wysłuchuje naszych modlitw, podobnie jak wysłuchał modlitw Izraelitów. Ale często czyni to
w najbardziej nieoczekiwany sposób. Zamiast przybyć w wielkim
majestacie jako potężny król, wśród
grzmotów i trzęsienia ziemi, przychodzi jako małe dziecko. Zamiast
dokonywać „dziwów nadspodziewanych” przed całym światem,
przychodzi w sposób ukryty przed
wszystkimi oprócz garstki świadków. I chociaż rzeczywiście niebiosa zostają rozdarte ukazując aniołów wychwalających Boga, dzieje
się to w niewielkiej mieścinie Betlejem, na oczach zaledwie małej
grupki pasterzy. Taka jest tajemnica
Bożego Narodzenia – tajemnica,

która porusza nas po dziś dzień.
Bóg wypełnił obietnice dane Izraelowi posyłając swego Syna, Jezusa, aby dokonał czynów przekraczających nasze wyobrażenia.
Jednak najbardziej zadziwia nas to,
że Jezus dokonał ich w pokorze i
uniżeniu.
ON PRZYJDZIE NA PEWNO
Powróć w tym tygodniu do przepięknego czytania z I Niedzieli
Adwentu. Stań duchowo wraz ze
starotestamentalnymi Izraelitami
przed zrujnowaną świątynią i módl
się: Przyjdź, Panie Jezu. Nie pozwól nam, nie pozwól mnie, dłużej
błąkać się z dala od Twoich dróg.
Potem stań na wzgórzu z pasterzami, Maryją i Józefem przy żłóbku i
módl się: Panie, otwórz moje serce!
Pomóż mi w tym Adwencie rozpoznać wszystkie Twoje ukryte, nieoczekiwane wejścia w moje życie.
Jeśli zmagasz się z jakimś grzechem, wołaj: Panie, przebacz mi!
Rozedrzyj niebiosa i przyjdź, aby
zbawić mnie i cały Twój lud, który
ukochałeś i jest cenny w Twoich
oczach! Uwierz, że Bóg wysłucha
Twoją modlitwę. Może przyjść cicho
i pokornie, wybierając drogi, które
nie będą dla ciebie oczywiste. Ale
uwierz, że przyjdzie na pewno – z
obfitością swojej miłości i miłosierdzia – do ciebie i twoich najbliższych cicho i pokornie, wybierając
drogi, które nie będą dla ciebie
oczywiste. Ale uwierz, że przyjdzie
na pewno – z obfitością swojej
miłości i miłosierdzia – do ciebie i
twoich najbliższych w tym Adwencie.

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…
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Hasło programu duszpasterskiego na rok 2020/2021:
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
„Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32)

Zaproszenie na Rekolekcje Adwentowe

„Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał
Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez
głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących”
(1 Kor 1,21)
Jezus przyszedł na ziemie, by opowiedzieć o Swoim ojcu. Część ludzi, którzy go słuchali i w to słowo
uwierzyli np. Apostołowie, Maria Magdalena oraz

poszli za nim. Bóg mógł ich uświęcić, obdarować
wewnętrznie wolnością, odbudować godność dziecka
bożego. Niestety byli też ludzie jak faryzeusze, którzy
Boże Słowo odrzucili. Odrzucając Boże Słowo, odrzuca się łaskę zbawienia, i nic się nie zmieniło. Jezus
przez wieki chce głosić Ewangelie, czyli dobrą nowinę.
Czas rekolekcji, tj. czas głoszenia Bożego Słowa,
a w ten sposób przychodzi do każdego z nas, z łaską
zbawienia. Dlatego mówi się, że rekolekcje to czas
wielkiej łaski Bożej. Wiem, że każdy ma wiele zajęć,
że jest też trudny czas związany z pandemią, ale
bardzo zachęcam by mimo wszystko dać sobie okazję
na słuchanie Bożego Słowa. Jak pisze autor listu do
hebrajczyków „ żywe jest bowiem słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielnia duszy i ducha, stawów
i szpiku, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca”
(Hbr 4,12)
Życzę aby państwa serca były żywą i urodzajną
glebą, na którą spadnie Słowo Boże i będą pięknie
owocować.
ks. Krzysztof Herbut, rekolekcjonista

Przesłanie Niedzieli Gudete

Nikt z nas nie lubi czekać – zwłaszcza jeśli to, na
co czekamy, jest dobre i przyjemne. Im dłużej czekamy, tym bardziej czas wydaje się zwalniać. Przeżywamy to co roku mniej więcej w połowie grudnia. Dzieci
czekają na prezenty pod choinką. Dorośli cieszą się
a spotkania rodzinne i chwilę oddechu cud pracy zawodowej. Wszystko to wydarzy się już niedługo –

ale jednak nie tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli.

NAMASZCZONY WYSŁANNIK
Niedziela Gaudete przypada w połowie Adwentu,
kiedy nasze dachowe oczekiwanie zaczyna się nam
już powoli dłużyć. W kościele widzimy wieniec adwen-
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towy, ale jeszcze nie śpiewamy kolęd. W domu być
może mamy kalendarz adwentowy, ale jeszcze nie
wyjmujemy świątecznych dekoracji. Wszystko kieruje
nas ku świętom, które mają dopiero nadejść. Jednak
w samym środku naszego oczekiwania Bóg daje nam
coś niespodziewanego: III Niedzielę Adwentu, nazywaną Niedzielą Gaudete, co znaczy: „Radujcie się”.
Jesteśmy wezwani do wielbienia Boga i radowania się
w Nim z powodu czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło!
To niespodziewane wezwanie do wychwalania Boga
pojawia się w pierwszym czytaniu III Niedzieli Adwentu. Specjalny wysłannik od Boga głosi nam słowa
nadziei i obietnicy: „Duch Pana Boga nade mną, bo
Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą
nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych,
żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej”. Wyobraź sobie Jezusa czytającego te słowa jako dziecko.
Już wtedy przeczuwał, że to On jest tym „Namaszczonym” (po hebrajsku Mesjaszem). Wyobraź sobie Jego
radość i przejęcie na myśl o tym, że to właśnie On jest
posłany przez Ojca, aby przynieść Izraelowi długo
wyczekiwane zbawienie. Wyobraź sobie też radość,
jaką odczuwał wybierając ten fragment dla objawienia
siebie na samym początku swojej działalności publicznej. Dlatego właśnie dzisiaj czytamy te słowa i możemy radować się, że Jezus przyszedł wybawić nas
z niewoli grzechu i winy, uzdrowić nasze poranione
serca i ogłosić upragniony czas łaski.
WYCHWALANIE BOGA ZA TO, CO NASTĄPI
Jednak jak powiedziano wyżej, wciąż jeszcze jesteśmy w okresie Adwentu i wciąż czekamy. Co więcej,
wielu z nas w trakcie tego oczekiwania cierpi i doznaje krzywd, podobnie jak Żydzi z czasów Izajasza. Boża
obietnica widnieje gdzieś na horyzoncie, ale jeszcze
się nie spełnia. Kiedy to się stanie? – pytamy. Kiedy
wreszcie czas łaski zaświta nade mną i nad moją
rodziną?
Izajasz nie udziela nam odpowiedzi. Zamiast tego
serwuje nam potężną eksplozję uwielbienia!” Ogromnie się weselę w Panu, Dusza moja raduje się w Bogu
moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości”. Fragment
ten ukazuje nam, jak istotną rolę w naszej wierze
odgrywa radość. Widzimy, jak Boże obietnice wyzwalają w nas uwielbienie, a oczekiwanie ustępuje radości,
bowiem już sama wizja tego, co ma się wydarzyć,
sprawia, że zaczynamy wysławiać Boga za to, co
dopiero nastąpi. Uczy nas wychwalać Boga zanim
jeszcze stanie się to, za co Go wychwalamy.
Ale zaraz! – możesz zaprotestować. Czy nie byłoby
lepiej poczekać spokojnie na dalszy rozwój sytuacji,
zamiast działać tak, jak gdyby to wszystko już się
wydarzyło? A jeśli spotka mnie rozczarowanie?
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Nie! — zapewnia nas Bóg. Nie czekaj! Ponieważ
wszystkie obietnice Boże spełniają się w Jezusie
Chrystusie. Nawet jeśli trzeba będzie jeszcze poczekać, nie ma wątpliwości, że Bóg wszystkie je wypełni.
Wiemy, że nasz Zbawiciel nadchodzi i jest to wystarczający powód, aby Go wychwalać.
FUNDAMENT WIARY
Wychwalanie Boga jest również jednym z najcenniejszych sposobów pogłębiania wiary i umacniania
nadziei. Wielbiąc Boga przywołujemy na myśl Jego
dobroć, miłość i wierność. Wyznajemy znane nam
prawdy o Bogu i Jego pragnieniu zbawienia ludzi.
A ilekroć to czynimy, kładziemy mocny fundament, na
którym możemy się oprzeć, gdy jakieś wydarzenia
zdają się kwestionować naszą wiarę. Najlepszym
wzorem tej postawy jest dla nas Maryja Panna. Wyobraź sobie, jakie myśli przechodziły Jej przez głowę,
kiedy anioł ogłosił, że stanie się Matką Boga. Ta jedna
chwila zaważyła na całym Jej życiu, a przyszłość była
zupełnie nie do przewidzenia. Czy Józef Ją odrzuci?
Czy zostanie wygnana? Czy Jej dziecko będzie bezpieczne? Jednak zmagając się z tymi wszystkimi
pytaniami, zdecydowała się uwielbiać Boga za to, kim
On jest:
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój
w Bogu, moim Zbawcy”. Ty także możesz czynić to
samo dziś i każdego dnia. Codziennie po przebudzeniu uwielbiaj swojego Pana niezależnie od tego, co
przyniesie ci rozpoczynający się dzień. Wychwalaj
Boga za Jego miłość i wierność. Czyniąc akt wiary
wyznaj przed Panem i przed samym sobą, że w Niego wierzysz i że Mu ufasz. To wszystko umocni twoją więź z Bogiem. Będziesz miał w sobie więcej
pokoju i z większą odwagą stawisz czoła życiowym
burzom.
UWIELBIAJ SWEGO PANA!
Być może w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz, radowanie się jest ostatnią rzeczą, która przychodzi ci na myśl. Ale właśnie w takich chwilach
uwielbianie Boga jest najcenniejsze. Przypominanie
sobie dobroci Pana, wychwalanie Go za wszystko, co
uczynił w twoim życiu i radowanie się tym, co jeszcze
uczyni, pomoże ci wznosić oczy ku niebu i otwierać
serce na działanie Ducha Świętego. Pomoże ci też
nabrać pewności, że Jezus, twój Mesjasz, rzeczywiście przyjdzie, by uzdrowić twoje poranione serce oraz
przynieść wolność i pokrzepienie tobie i twoim bliskim.
Raduj się więc świadomie właśnie w tym tygodniu!
Wysławiaj z odwagą wielkość Pana. Jego przyjście
jest bliskie. Oby zastał nas czuwających w uwielbieniu,
gotowych Go powitać i przyjąć wszystkie łaski, jakie
dla nas przygotował.
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Jan Chrzciciel nazywany jest często poprzednikiem Chrystusa, ponieważ poprzedzając Jego przyjście
przygotował Mu drogę. Ale dlaczego to przygotowanie było niezbędne? Marek daje nam wskazówkę,
wyjaśniając, że Jan „głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Jan zdawał sobie sprawę,
że grzech nie pozwala ludziom zbliżyć się do Boga, toteż proponował jedyny środek zaradczy, który mógł
im pomóc przyjąć przychodzącego Jezusa – nawrócenie i odpuszczenie grzechów.
My także podczas Adwentu przygotowujemy się na przyjście Mesjasza, a to przygotowanie zakłada
również nasze nawrócenie. Podobnie jak ludzie przychodzący nad Jordan wiemy, że zgrzeszyliśmy
i potrzebujemy przebaczenia. I także w naszym przypadku nawrócenie – nawet z niewielkich grzechów
– kruszy nasze serca oraz otwiera nas na Jezusa i Jego łaskę.
Jak to się dzieje? Otóż nawrócenie wymaga od nas zrobienia duchowego remanentu tego wszystkiego, co w naszym życiu wymaga zmiany, co nie jest zgodne z Bożymi przykazaniami. Nie musimy robić
tego sami – Duch Święty, jeśli Go o to poprosimy, pomoże nam zbadać nasze serca i z delikatnością
odsłoni przed nami nasze grzechy i zaniedbania. A kiedy już zobaczymy, gdzie odeszliśmy od Boga, ten
sam Duch pomoże nam uświadomić sobie, jak bardzo potrzebujemy Bożej łaski. To sprawi, że będziemy
częściej zwracać się do Jezusa i mocniej do Niego przylgniemy. Kiedy doświadczymy tego, że Bóg
oczyszcza nas z grzechu, pobudzi nas to do dziękczynienia za Jego nieskończoną miłość i nie zawodne,
niewyczerpane miłosierdzie.
Postanów więc sobie koniecznie przed świętami skorzystać z sakramentu pokuty. Niech twoją codzienną praktyką stanie się rachunek sumienia, który pomoże ci oczyszczać sumienie z tych wszystkich
grzechów, które kumulując się osłabiają twoją relację z Chrystusem. Skrucha i nawrócenie mają potężną
moc. Bóg posłuży się nimi nie tylko by cię oczyścić, ale także by uzdrowić twoje serce i pociągnąć cię do
siebie.
„Jezu, daj mi łaskę poznania moich grzechów i nawrócenia.”

7

8

„Głos św. Mikołaja”, nr 12(50), grudzień 2020

„Głos św. Mikołaja”, nr 12(50), grudzień 2020

9

10

„Głos św. Mikołaja”, nr 12(50), grudzień 2020

„Głos św. Mikołaja”, nr 12(50), grudzień 2020

11

12

„Głos św. Mikołaja”, nr 12(50), grudzień 2020

Opowieści z krypty
Sarkofag cynowy Jana Henryka Hochberga
z krypty kościoła św. Mikołaja w Świebodzicach
BARON HOCHBERG
Jan Henryk I (ur. 10 grudnia 1598 roku) – syn Henricha Hochberga z Olszyn (1564–1613) i jego drugiej
żony Susanny Kuhl (1678–1620). Mając 8 lat rozpoczął naukę w szkole miejskiej w Świebodzicach, następnie w gimnazjum ewangelickim w Świdnicy.
W Lipsku, Frankfurcie i w Padwie studiował prawo.
Podróżował po Europie zdobywając wykształcenie.
W 1628 roku został Panem Książa. W 1652 roku
wspomógł budowę kościoła Świętej Trójcy w Świdnicy,
gdzie miał honorową lożę kolatorską. W Jaworze był
fundatorem ołtarza oraz baptysterium. Po zakończeniu
wojny trzydziestoletniej odbudował swoje majątki,
między innymi, na zamku w Książu rozebrał mury
i umocnienia, a w ich miejscu powstały tarasy i ogrody, co sprawiło, że z zamku obiekt stał się rezydencją.
W 1650 uzyskał od cesarza tytuł barona, a w 1666
roku tytuł hrabiego. Był on pierwszym hrabią Książa.
Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną – Heleną
Gellhorn (jej sarkofag znajduje się w krypcie kościoła),

Przed konserwacją

(9)

miał dziewięcioro dzieci. Po śmierci pierwszej małżonki, ożenił się z Zuzanną Jadwigą von Schaffgotsch,
której sarkofag został poddany konserwacji jako
pierwszy w 2017.
Jan Henryk Hochberg zmarł w 1671 roku. Został
pochowany w krypcie kościoła św. Mikołaja w Świebodzicach.
OPIS SARKOFAGU
Sarkofag sześcioboczny, typu trumiennego, boki
krótkie ustawione są pod kątem prostym do dna. Na
wieku sarkofagu umieszczone są kartusze z malowanymi. Na bokach skrzyni znajdują się herby rodowe.
Pola sarkofagu ozdabia listwa koronkowa z motywem
liści laurowych.
Na owalnych kartuszach wypisano złotymi literami
wersy z ksiąg Nowego i Starego Testamentu.
Sarkofag ma budowę monolityczną, jedynym otwieranym elementem jest bok krótki w części znajdującej
się w „głowie” sarkofagu. Upodabnia to sarkofag barona do królewskich sarkofagów króla Zygmunta III,
jego żony Konstancji Habsburżanki oraz królewicza
Aleksandra Karola Wazy. Jedyny dostęp do wnętrza
sarkofagu był możliwy tylko przez ten wąski otwór.
Ciało barona rozłożyło się niemal kompletnie. We
wnętrzu sarkofagu oprócz małych ilości szczątków
kostnych znaleziono także fragmenty tkanin z jedwabiu.
INFORMACJE O PRACACH
KONSERWATORSKICH
Sarkofag pochodzący z krypty grobowej rodu Hochberg, która mieści się w podziemiach świebodzickiego
kościoła, został z niej wydobyty w 2017 roku i w latach
2018 – 2019 przeprowadzono przy nim prace konserwatorskie finansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona
Zabytków oraz przez Parafię. Aktualnie w 2020 roku
kończony jest ostatni etap prac finansowany z budżetu Gminy Świebodzice.
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W trakcie konserwacji

Obiekt został rozebrany na części składowe, aby
uzyskać dostęp do skorodowanych odwroci kartuszy
i aplikacji oraz fragmentów blach pod nimi. W wyniku
przeprowadzenia prac konserwatorskich, wszystkie
elementy za wyjątkiem skrzyni sarkofagu zostały
poddane pełnej konserwacji technicznej i estetycznej
wraz z rekonstrukcją złoceń i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
W pierwszej fazie prac konserwatorzy przeprowadzili bardzo złożone i skomplikowane prace, które
miały na celu przywrócenie pierwotnej bryły i geometrii sarkofagu (obiekt był bardzo zniszczony, zapadnięty pod własnym ciężarem, powyginany w nienaturalny sposób, co wynikało zarówno z właściwości fizyko-chemicznych stopów cynowych, jak i sposobu
ustawienia w krypcie; wykonana została konstrukcja
wzmacniająca, która zapewnia stabilność i prawidłową
nośność obiektowi).
W drugiej fazie, co bardzo istotne dla obiektów
cynowych o silnej korozji, przeprowadzono wieloetapowe, naprzemienne zabiegi chemiczne i mechaniczne, które pozwoliły usunąć grube warstwy produktów
korozji. Na sarkofagu występowały w zasadzie prawie
wszystkie typy korozji metalu (ogólna, wżerowa, naprężeniowa, szczelinowa, podsadowa, międzykrystaliczna, mikrobiologiczna). Usunięcie twardych, grubych i zwartych produktów tych reakcji zatrzymuje
proces degradacji metalu. Jednak aby zapewnić
prawidłową ochronę antykorozyjną konieczne jest
wykonanie zabezpieczeń, które odetną w możliwie jak
najlepszy sposób cynę od powietrza i czynników atmosferycznych (np.: założenie warstw lakieru + wosk).

Skrzynia po I etapie prac konserwatorskich

Przy zdemontowanych aplikacjach w 2019 r. wykonano pełną konserwację techniczną jak i estetyczną,
elementy te zostały w pełni zabezpieczone antykorozyjnie. Trwające aktualnie prace prowadzone są przy
monolitycznej skrzyni sarkofagu, która posiada otwierany bok w „głowie”, który umożliwiał umieszczenie
wewnątrz sarkofagu trumny z doczesnymi szczątkami
barona.
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Jezus objawia swoją chwałę i miłosierdzie
W pierwszym tygodniu Adwentu
łączymy się z prorokiem Izajaszem
w wołaniu do Boga o pomoc. Błagaliśmy: „Obyś rozdarł niebiosa i
zstąpił!”. Widząc grzech świata, a
także grzech kryjący się w naszych
własnych sercach, prosiliśmy Boga,
aby przyszedł i nas wybawił. Z ko-lei pierwsze czytanie II Niedzieli
Adwentu ukazuje nam, w jaki sposób Bóg odpowie na naszą modlitwę, czego chce On dla nas dokonać w tym Adwencie. Za pośrednictwem proroka Izajasza Bóg oznajmia, że pragnie okazać nam swoje
miłosierdzie, objawić nam swoją
chwałę oraz posłać nas z Dobrą
Nowiną do innych. Zobaczmy, w
jaki sposób ujawniają się te trzy
błogosławieństwa.
POCIECHA I MIŁOSIERDZIE
OD BOGA
Pierwsze słowa brzmią jak wołanie zrozpaczonego ojca wzywającego swoje zbuntowane dziecko do
powrotu do domu: „Pocieszajcie,

pocieszajcie mój lud!. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie
do niego, że czas jego służby się
skończył, że nieprawość jego odpokutowana”. W słowach tych
można usłyszeć współczucie Boga.
To tak, jakby Pan mówił: Izraelu,
moje dziecko, widzę, jak cierpisz
na wygnaniu. Widzę, że zrozumiałeś, że to twoja niewierność doprowadziła cię do tego stanu. Nie
mogę już patrzeć, jak cierpisz ucisk
jęcząc pod ciężarem winy. Przebaczam ci wszystko! Wróć do Mnie!
Chcę oczyścić twoje sumienie i dać
ci pokój. Pocieszenie i miłosierdzie
od Boga stanowią istotę naszej
adwentowej drogi. Bóg prosi nas,
abyśmy wznieśli nasze serca do
Jezusa, który przycho-dzi na świat
wybawić nas od grzechu. Chce,
abyśmy w historii Bożego Narodzenia rozpoznali Boga, który cierpi ze
swoim ludem, który mu przebacza
i nie spocznie, dopóki nie sprowadzi go z powrotem do siebie i nie
pocieszy. Spróbuj teraz, choćby
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przez minutę, rozważyć tę prawdę.
Pozwól, by zapadła ci głęboko w
myśli i serce. Zamknij oczy i zobacz
Jezusa, który mówi do ciebie: Pozwól mi cię pocieszyć, niezależnie
od tego, co cię trapi. Jeśli to grzech
sprawił ci ból, wiedz, że ci przebaczyłem. Nie przyszedłem cię potępić, ale zbawić. Jestem teraz o
wiele bliżej ciebie, niż przypuszczasz.
CHWAŁA BOGA
Przesłanie miłosierdzia, przy
całej swojej wielkości i mocy, jest
zaledwie początkiem Bożego planu
wobec nas. Po przekazaniu nam
przez proroka słów pociechy, Bóg
mówi dalej: „Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na
pustkowiu gościniec dla naszego
Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą”. Wszystkie doliny.
Wszystkie góry. Bóg obiecał usunąć każdą przeszkodę oddzielającą Izraela od Niego – i składa także

Obchodzimy dziś Niedzielę Gaudete czy, jak czasami mówią dzieci, niedzielę „różowej świeczki”
w wieńcu adwentowym. Jest to dzień radości, według słów św. Pawła, nieustannej i możliwej „w każdym
położeniu”. Z czego mamy się dziś radować? Z tego, że Jezus jest blisko!
W dzisiejszej Ewangelii przysłani z Jerozolimy przez żydowskich przywódców kapłani i lewici wypytują Jana Chrzciciela o to, kim on właściwie jest? Jan odpowiada, że nie jest Mesjaszem, który miał przyjść
wybawić Izraela, że jedynie daje o Nim świadectwo nawołując: „Prostujcie drogę Pańską”.
A potem Poprzednik Pański, jak nazywany jest Jan Chrzciciel w tradycji wschodniej, oznajmia kapłanom
niezwykłą nowinę: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie”. To właśnie On jest Mesjaszem. Tak
świętym, że Jan nie śmiałby nawet rozwiązać Mu rzemyka u sandałów.
Ale wysłannicy przybyli z Jerozolimy nie ucieszyli się z bliskości Mesjasza – nie byli w stanie Go dostrzec. Jezus jest także blisko nas, ale i nam może być trudno Go rozpoznać. W wirze świątecznych
przygotowań. W żałobie po kimś ukochanym. W lęku o przyszłość. W poczuciu własnej bylejakości.
Chociaż wiara mówi nam, że Jezus jest w tym wszystkim, to jednak często trudno nam odczuć Jego
obecność pośród nas. Nawet Jan nie od razu Go rozpoznał: „Ja Go przedtem nie znałem, ale ujrzałem
i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. Co sprawiło, że Jan jednak rozpoznał w Jezusie, jednym
z setek Żydów przybywających na brzeg Jordanu, Mesjasza? Duch Święty. Jezus nazywa Go „Duchem
Prawdy”, który prowadzi nas „do całej prawdy”. To On wskazał Janowi Syna Bożego. Duch Święty jest
Tym, który także nas otwiera na obecność Jezusa i ukazuje nam, kim On jest. Jan próbował uświadomić
tym, którzy go wypytywali, że przeoczyli coś bardzo ważnego. Duch Święty otwiera nasze oczy, abyśmy
nie przeoczyli Jezusa obecnego w naszym życiu. Jezus nie chowa się przed nikim; dał nam swego Ducha, aby każdy mógł Go poznać. I jest to powód do radości.
„Duchu Święty, otwórz mi oczy, abym dziś zobaczył Jezusa obecnego w mojej codzienności.”
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nam tę samą obietnicę. Obiecuje
obniżyć wszelkie góry stojące między Nim a nami. Obiecuje wybaczyć nam takie grzechy jak pycha,
złość czy zawiść, które powodują
wypiętrzanie się tych gór. Obiecuje
również zasypać doliny wstydu,
winy i lęku, które nie pozwalają nam
stanąć przed Nim na modlitwie. A
następnie składa jeszcze większą
obietnicę: „Wtedy się chwała Pańska objawi”.
Prawda, że to niewiarygodne?
Bóg chce objawić nam własną
chwałę! Nie jest to jednak chwała,
do której dąży świat – chwała wynikająca z zamożności i bezpieczeństwa finansowego czy ze
statusu społecznego, wpływu na
innych i władzy. Ta chwała objawiła
się w odwiecznym Synu Bożym,
który porzucił wszystko, aby nas
odkupić. Objawiła się w Dziecku
ubogich Małżonków z zapadłej
mieściny, jaką był Nazaret. Objawiła się w Synu cieśli, który poświęcił
życie głoszeniu miłosierdzia swego
Ojca. Ten rodzaj chwały wymaga
poświęcenia i służby, pokory i miłości. Święty Ireneusz powiedział
niegdyś: „Chwałą Boga jest człowiek w pełni żyjący”. Kto z nas żył

bardziej „w pełni” niż Jezus? Nie był
On obciążony grzechami, z którymi
my się zmagamy. Codziennie doświadczał obecności Ojca na modlitwie. Miłował Boga całym sercem
i dawał siebie braciom. Taką właśnie chwałę objawił nam Jezus,
chwałę ofiarnej miłości. Spróbuj
dziś przez jakiś czas rozważyć
chwałę Bożą zastanów się, w jaki
sposób możesz jej doświadczyć.
Jest ona widoczna w pięknie stworzenia i w Eucharystii, w miłości
męża do żony i ofiarności, na jaką
zdobywa się matka wobec swego
dziecka. Jest widoczna w ludziach,
którzy poświęcają całe swoje życie
służbie ubogim. Chwała Boża jest
wszędzie wokół nas. Napełniając
ziemię, napełnia także nasze serca
podziwem i wdzięcznością.
MISJA OD BOGA
Tak więc w Adwencie Bóg chce
nam przebaczać i objawiać swoją
chwałę. Ale to jeszcze nie koniec.
Chce także powierzyć nam określoną misję: „Wstąp na wysoką
górę! Podnieś mocno twój głos!
Podnieś głos, nie bój się! Powiedz
miastom judzkim: «Oto wasz
Bóg!»”. Jak kiedyś Izraelici żyli
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otoczeni przez narody idące za
fałszywymi bogami, tak my dziś
żyjemy na świecie, który ma swoich
bożków. Są to: „pożądliwość ciała,
pożądliwość oczu i pycha tego
życia”. Bóg pragnie jednak, abyśmy
zamiast uginać się pod brzemieniem tego otoczenia, głosili Dobrą
Nowinę: „Oto twój Bóg!”. Chce,
abyśmy świadczyli wobec innych o
tym, co zobaczyliśmy – w chwale,
pokorze i miłości Boga. Niektórzy
ludzie noszą w sobie obraz mściwego Boga, ale przecież w rzeczywistości jest On miłosierny. Niektórzy sądzą że Bóg jest odległy i
nieprzenikniony, ale naprawdę jest
On bardzo blisko nas. Niektórzy
mają Go za obojętnego, ale my
możemy zaświadczyć o Jego czułości i troskliwej opiece: „Podobnie
jak pasterz, pasie On swą trzodę,
jagnięta nosi na swej piersi, owce
karmiące prowadzi łagodnie”. W
święta Bożego Narodzenia wszyscy usłyszą kolędy głoszące pokój
ludziom dobrej woli – a ty będziesz
wiedział, skąd bierze się ten pokój
i dobra wola. Nie bój się więc mówić
innym, jak bardzo są kochani przez
Jezusa. Idź, ogłoś to na górach!

Boże Narodzenie jest tuż, tuż! Ta myśl budzi w naszych sercach radosną nadzieję. Cieszymy się na
spotkania z krewnymi i przyjaciółmi. Nie możemy się doczekać reakcji ukochanej osoby po otwarciu
prezentu, który tak starannie wybraliśmy. A może po prostu chcemy cieszyć się świętowaniem narodzin
Jezusa wraz z naszymi braćmi i siostrami w wierze. Pomyślmy też o tej radosnej nadziei, jaka towarzyszyła Żydom oczekującym przyjścia Mesjasza. Ta nadzieja została rozniecona prawie tysiąc lat przed
Chrystusem, gdy Bóg obiecał potomstwu Dawida królewski tron. Wyobraźmy sobie zaskoczenie Maryi,
gdy anioł opisał Jej Syna niemal tymi samymi słowami, jakie Bóg przed wiekami skierował do Dawida.
Będzie nazwany Synem Najwyższego, zasiądzie na tronie swego ojca Dawida i będzie królował na wieki.
Długie oczekiwanie Izraela dobiegło końca – narodziny tego Dziecka miały być spełnieniem wszystkich na
dziei. Jako chrześcijanie wierzymy, że Mesjasz już przyszedł, ale mimo to wciąż przeżywamy ból tęsknoty.
Tęsknoty za pokojem, sprawiedliwością bezpieczeństwem. Jezus jest spełnieniem także i tych tęsknot.
Kiedy konflikty – na małą i wielką skalę – grożą rozbiciem naszym rodzinom i wspólnotom, Jezus
przychodzi z łaską pojednania, dając nam kolejną szansę życia w pokoju z Bogiem i ludźmi. Kiedy bolejemy z powodu niesprawiedliwości, Jezus zapewnia, że przyszedł, aby wszystko naprawić, i daje nam
siłę do czynienia dobra w naszym zakątku świata. Kiedy szybkie zmiany zachodzące w świecie burzą
nasze poczucie bezpieczeństwa, Jezus przypomina, że Jego królestwo jest wieczne, i daje nam solidny
fundament, na którym możemy budować nasze życie. Oto w jaki sposób Jezus jest spełnieniem naszych
tęsknot. Oto co obiecuje. Jest to dar, który wszyscy możemy od Niego otrzymać w święta Bożego Narodzenia.
„Jezu, Ty jesteś spełnieniem moich pragnień! Kocham Cię, Panie!”
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A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI…
Bóg obecny w Najświętszym Sakramencie jest
zawsze z nami. Możemy przyjmować Go codziennie
w Komunii Świętej, możemy trwać na Adoracji uwielbiając Go i zanosząc nasze modlitwy.
Kościół w Polsce ogłosił trzyletni program duszpasterski: EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE.
W pierwszym etapie 2019/2020 realizacja tego
programu przebiega pod hasłem: WIELKA TAJEMNICA WIARY. My Siostry Szkolne de Notre Dame we
wspólnocie świebodzickiej wraz z naszymi Wychowankami włączamy się w ten program z wielką ufnością, świadomością i wdzięcznością. Jesteśmy bardzo
wdzięczni duszpasterzom naszej parafii, a szczególnie Księdzu Dariuszowi Strzeleckiemu, za to że codziennie rano (niezależnie czy świeci słońce, czy pada
deszcz) przychodzi do naszej kaplicy i celebruje Eucharystię, w której uczestniczymy.
W tym roku tj. 04 października 2020r pięciu chłopców (w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością)
przyjęło po raz pierwszy Chrystusa do swego serca.
Chłopcy: Ernest, Kuba, Mateusz, Paweł i Rafał już od
dłuższego czasu bardzo pragnęli w pełni uczestniczyć
we Mszy Świętej. Byli bardzo gorliwi, otwarci i ufni
podczas całego przygotowywania ich do przyjęcia
tego sakramentu. Dużą pomocą była tu również pani
Ela D. katechetka, siostra Czesława i opiekunowie
prawni chłopców, którzy pomagali wychowankom

zarówno od strony religijnej jak i praktycznej. Ceremonia Uroczystej I Komunii Świętej odbyła się w kaplicy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach w małym gronie, w miłej atmosferze.

Niedziela, 27 grudnia, Świętej Rodziny

Wiemy wszyscy, że życie rodzinne jest mieszaniną szczęścia i bólu, z dużą dozą zwyczajności pośrodku. Ale jak wyglądało życie Świętej Rodziny? Można by sądzić, iż tacy Rodzice i takie Dziecko z pewnością żyli w niezmąconej radości i pokoju.
Otóż nie do końca. Ich życie wcale nie układało się jak po różach. Nie wszystko poszło tak, jak tego
pragnęli czy się spodziewali. Przypomnijmy sobie, jak Józef początkowo chciał po-tajemnie oddalić Maryję, żeby zaoszczędzić Jej wstydu, gdy okazało się, że jest w ciąży. Albo jak Maryja była zmuszona
urodzić Dziecko w stajni, czy też jak Maryja i Józef zorientowali się, że Jezusa-nastolatka nie ma z nimi
w drodze powrotnej z Jerozolimy. Rodzina musiała również radzić sobie z biedą, o której świadczy ofiara z pary synogarlic, nazywana ofiarą ubogich, jaką złożyli w świątyni, z ucieczką do Egiptu z powodu
morderczych planów Heroda, a potem po paru latach z powrotem z wygnania ponownym osiedleniem
się w Nazarecie, a także zapewne ze śmiercią Józefa. Przy tych wszystkich a także wielu innych okazjach
musieli przeżywać niepokój i lęk. W takich warunkach wychowywanie Syna nie było idyllą. Na miejscu
Świętej Rodziny pewnie często narzekalibyśmy twierdząc, że inni mają o wiele łatwiej. Jednak niezależnie od tego, co Maryja, Józef i Jezus myśleli o swojej sytuacji, jest rzeczą pewną że nigdy się nie załamywali. Dzięki swojej wierności i zaufaniu – a przede wszystkim dzięki ofiarnej miłości ku sobie nawzajem
– są dla nas wzorem stawiania czoła życiowym burzom. To właśnie miłość sprawia, że rodzina staje się
święta a dzieci mogą spokojnie rosnąć i nabierać mocy, wzrastając w łasce u Boga i u ludzi. Nie sentymentalna miłość z filmów i piosenek, ale mocna, nieugięta i uparta miłość Boga. Miłość, którą wlewa
w nasze serca Duch Święty. Bezinteresowna miłość, która wszystko znosi, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przebacza. Czysta miłość Boga, który stał się jednym z nas i umarł, aby nas zbawić.
Życie żadnej rodziny nie jest doskonałe. Na każdą spadają takie czy inne kłopoty i nieszczęścia. Ale
każda rodzina może liczyć na niebieskiego Ojca, który ją kocha i z radością będzie uczył jej członków
wzajemnej miłości. Tak więc w dzisiejszą uroczystość módlmy się za nasze rodziny i za wszystkie rodziny świata. Obyśmy wszyscy uczyli się żyć we wzajemnej miłości, tworząc dobre środowisko dla rozwoju
naszych dzieci.
„Ojcze, wylej dziś na wszystkie rodziny swą miłosierną uzdrawiającą miłość.”
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Książki warte przeczytania
Polecam Państwu – na późne, jesienne wieczory – kolejne pozycje książkowe:
A. Zwoliński „Etyka urzędnika”
Kiedy przekraczamy progi urzędów, widzimy formularze, druki, okienka i twarde miny ludzi siedzących
za biurkami. często wydaje się, że urzędowe spotkanie nie dotyczy człowieka, tylko numeru sprawy zapisanej czarną czcionka na śnieżnobiałej kartce papieru. Dlatego zetknięcie z biurokracją bywa tak często
nieprzyjemne i uciążliwe, że spotkanie kogoś, kto
spokojnie wytłumaczy, doprecyzuje niejasne terminy,
podprowadzi pod właściwe okienko, przyjmowane jest
zwykle ze zdziwieniem i stwierdzeniem: To ludzki
urzędnik?
Za nim jednak urzędnik „straci duszę”, autor wskazuje na zasady etyki katolickiej nauki społecznej jako
drogę do zachowania człowieczeństwa. Poszanowanie
wolności i godności osoby
ludzkiej, troska o dobro wspólne i zasada pomocniczości są
skutecznym lekarstwem na
bezduszność spotykaną
w urzędach. Z tych zasad
wypływa również rozumienie
pracy w administracji jako
służby drugiemu człowiekowi.

Ks. K. Grzywocz, „Patologia
Duchowości. Od niezdrowej religijności do dojrzałej wiary”
Czy duchowość może szkodzić?
Gdzie zaczyna się opętanie a gdzie
choroba? Czy myśli bluźniercze podsycają nam demony? Czym różni się
zwykły smutek od depresji? Ksiądz
K. Grzywocz był niewątpliwie jednym
z najbardziej cenionych autorytetów
duchowych w Polsce. Olbrzymią
wiedzę z dziedziny psychologii, psychiatrii i teologii duchowości łączy z praktyką kierownika duchowego, formatora
i egzorcysty. Pokazywał, że jeśli chcemy wierzyć dojrzale, nie
możemy bać się konfrontacji z wiedzą o człowieku, a poznanie Boga idzie w parze z poznaniem człowieka.
Ta książka stanowi cykl jego wykładów na Uniwersytecie
Opolskim, ostatnich, jakie obok Mistyki chrześcijańskiej wygłosił w swoim życiu. W niezwykle przystępny i pełen pasji
sposób pomagał w nich spojrzeć na człowieka jako „ złożoną
mieszaninę światła i cienia” (Franciszek) i lepiej go zrozumieć.
Fascynująca podróż po meandrach ludzkiej psychiki i duchowości, gdzie obok miejsc pięknych i kojących nie brakuje
również mrocznych i bolesnych zakamarków.

Elwira Kirklo-Rusek

Michałowa poleca

PIERNIK ŚWIĄTECZNY
SKŁADNIKI:
5 jajek
1 szklanka cukru
250 g miodu
1 szklanka oleju
1 szklanka mocnej ostudzonej herbaty
3 szklanki mąki tortowej
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki przyprawy do piernika
1 łyżka kakao
SKŁADNIKI NA KREM MLECZNY:
1 kostka masła
0,5 szklanki cukru
1 łyżeczka cukru waniliowego
0,3 szklanki mleka 3,2%
1 szklanka mleka w proszku
SKŁADNIKI NA POLEWĘ:
70 g gorzkiej czekolady
70 ml śmietanki kremówki

DODATKOWO:
ok 400 g marmolady o ulubionym
smaku
PRZYGOTOWANIE:
Mąkę przesiać razem z sodą,
proszkiem, przyprawą do pierników
i kakao. Białka oddzielić od żółtek
i zmiksować na sztywną pianę. Pod
koniec dodać stopniowo cukier
i jeszcze miksować przez 2-3 min.
zmniejszyć obroty miksera na średnie i dodawać po jednym żółtku,
powoli wlać płynny miód (można
lekko podgrzać i ostudzić), olej
oraz herbatę. Cały czas miksując
na wolnych obrotach dodać suche
składniki. Trzy formy o wymiarach
24 x 24 cm lub większe wyłożyć
papierem do pieczenia. Ciasto
podzielić na trzy części. Można
upiec także jedna po drugiej. Piec

w temp. 180 stopni przez około
15-20 min. do tzw. suchego patyczka. Wyjąć i wystudzić. Masło, cukry
oraz mleko przełożyć do rondelka
i podgrzać do rozpuszczenia, a następnie wystudzić. Dodać przesiane mleko w proszku i mieszać do
uzyskania gęstej konsystencji (jeśli
jest za rzadka można włożyć na
chwilę do lodówki). Jeden blat
piernikowy ułożyć w formie, posmarować połową marmolady.
Przykryć drugim blatem, na który
wyłożyć masę mleczną. Przykryć
trzecim blatem i posmarować marmoladą. Kremówkę mocno podgrzać, dodać kawałki gorzkiej
czekolady i zostawić na 2 min. Po
tym czasie wymieszać i polewać
wierzch ciasta. Włożyć do lodówki
na całą noc. Piernik z tego przepisu można wykonać tuż przed świętami i będzie idealny.
Smacznego!
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Wtorek 1.12.2020 r.
godz. 900 + Ewa JAROSZ (greg. 1)
godz. 1800 + Franciszek DZIDEK w 8 rocz. śmierci
i ++ z rodziny GŁOGIEWICZ i DZIDEK
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (intencja od uczestników
pogrzebu)
Środa 2.12.2020 r.
godz. 900 + Ewa JAROSZ (greg. 2)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla
Krystyny, Teresy i Zofii
godz. 1800 ++ Józefa (f) w 35 rocz. śmierci i Roman
GREGORCZYK
Czwartek 3.12.2020 r. św. Franciszka Ksawerego,
prezbitera (wsp. obow.)
godz. 700 + Ewa MARTYNOGA (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Ewa JAROSZ (greg. 3)
godz. 1800 dziękczynna za dar życia z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mamy Marii
Piątek 4.12.2020 r.
godz. 700 + Józefa (f) HOŁUBECKA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 + Ewa JAROSZ (greg. 4)
godz. 1800 + Barbara KIEŁTYKA
Sobota 5.12.2020 r.
godz. 700 + Ewa JAROSZ (greg. 5)
godz. 900 wynagradzająca Niepokalanemu sercu Maryi
wszystkie grzechy i zniewagi
godz. 1800 + Roman ZYGART w 2 rocz. śmierci (intencja
od żony i syna)
Niedziela 6.12.2020 r. II NIEDZIELA ADWENTU,
ODPUST PARAFIALNY
godz. 730 ++ Antonina w 1 rocz. śmierci i Marceli
w 31 rocz. śmierci CZAJKOWSCY
godz. 900 ++ rodzice: Edward i Leokadia SOBCZYK,
+ Kazimierz CHMIELEWSKI
godz. 1015 ++ Emilia, Bronisława (f) CZAPLA,
++ z rodziny: CZAPLA i BOREK
godz. 1130 + Ewa JAROSZ (greg. 6)
godz. 1300 suma odpustowa: w intencji parafian
godz. 1800 ++ rodzice: Natalia, Czesław JAŚKIEWICZ
oraz ++ bracia: Tadeusz i Ryszard
godz. 1800 + Marian KOWALSKI w 6 rocz. śmierci
i ++ jego rodzice i teściowie, + ks. Zbigniew Kowalski
Poniedziałek 7.12.2020 r. św. Ambrożego, biskupa
i doktora Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Józef KUBAS (intencja od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Jan WIŚNIEWSKI w 27 rocz. śmierci
godz. 1800 + Ewa JAROSZ (greg. 7)
Wtorek 8.12.2020 r. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NMP
godz. 700
godz. 900 o łaskę zdrowia i o uzdrowienia na ciele i duszy,
o moc darów Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny
dla Stanisława (intencja od żony i dzieci)

godz. 1800 + Ewa JAROSZ (greg. 8)
Środa 9.12.2020 r.
godz. 700 + Robert MAJEWSKI (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 + Ewa JAROSZ (greg. 9)
godz. 1800 + Katarzyna WÓJTOWICZ
Czwartek 10.12.2020 r.
godz. 700 + Zofia KRUPA
godz. 900 + Ewa JAROSZ (greg. 10)
godz. 1800 ++ Franciszek, Maria DĄBROWSCY, + siostra
Halina CIESIELSKA
Piątek 11.12.2020 r.
godz. 700 + Ewa JAROSZ (greg. 11)
godz. 900 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej parafii
godz. 1800 + Marek KIERAŚ w 1 rocz. śmierci
Sobota 12.12.2020 r.
godz. 700 + Ewa JAROSZ (greg. 12)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, dary
Ducha Świętego i zdrowie dla Iwony
godz. 1800 + Bronisław w 6 rocz. śmierci SZAREK,
++ rodzice: Anna i Stanisław MIKOŁAJCZYK, + brat Józef
MIKOŁAJCZYK
Niedziela 13.12.2020 r. III NIEDZIELA ADWENTU
godz. 730 ++ Karolina w 21 rocz. śmierci, Bolesław
w 30 rocz. śmierci HODEL
godz. 900 + syn Janusz
godz. 1015 + Ewa JAROSZ (greg. 13)
godz. 1015 + Maria WYDRYCH w 1 rocz. śmierci
godz. 1130 + Łucja JAŃCZYK z okazji imienin za życia
i ++ z rodziny
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny
CHLEBOWSKICH
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
opiekę Matki Bożej i asystencję Ducha Świętego dla
Pawła z racji urodzin
Poniedziałek 14.12.2020 r. św. Jana od Krzyża,
prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Robert MAJEWSKI
godz. 900 ++ rodzice: Maria, Jan STUS i ++ bracia:
Edward, Stanisław i ich żony
godz. 1800 + Ewa JAROSZ (greg. 14)
Wtorek 15.12.2020 r.
godz. 700 + Janina KOWALCZYK (intencja od
uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Aleksander GRADOWSKI w 10 rocz. śmierci,
+ Marianna, ++ rodzice
godz. 1800 + Ewa JAROSZ (greg. 15)
Środa 16.12.2020 r.
godz. 700 + Ewa JAROSZ (greg. 16)
godz. 900 + Romana DRZYMUSLKI (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewnopielgrzymkowej
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Czwartek 17.12.2020 r.
godz. 700 + Hieronim FRANTCZAK (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Ewa JAROSZ (greg. 17)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Magdy i jej
najbliższych
Piątek 18.12.2020 r.
godz. 700
godz. 900 ++ z rodziny POLAK: Jan, Genowefa,
Jolanta, Piotr, Jan, Piotr
godz. 1800 + Ewa JAROSZ (greg. 18)
Sobota 19.12.2020 r.
godz. 700 + Ewa JAROSZ (greg. 19)
godz. 900 dziękczynna z okazji 31 rocznicy sakramentu
małżeństwa Marzenny i Grzegorza LESIŃSKICH
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski
godz. 1800 o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski,
asystencję Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
dla księdza Dariusza z okazji imienin (intencja od Róż
Różańcowych)
Niedziela 20.12.2020 r. IV NIEDZIELA ADWENTU
godz. 730 + Józef BŁASZCZYK
godz. 900 + Józef WÓJTOWICZ
godz. 1015 + Janina BILAK (intencja od córki z mężem
i rodziną)
godz. 1130 ++ Józef SURMA w 2 rocz. śmierci
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Ewy, Krzysztofa,
Karola i Franciszka SZTEBEL
godz. 1800 + Ewa JAROSZ (greg. 20)
Poniedziałek 21.12.2020 r.
godz. 700 + Ewa JAROSZ (greg. 21)
godz. 900 + Marek BARAN (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Kingi i jej najbliższych
Wtorek 22.12.2020 r.
godz. 700 + Ewa JAROSZ (greg. 22)
godz. 900 + Elżbieta GUMOWSKA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Janusz POPRAWA w 15 rocz. śmierci,
++ rodzice: Henryka (f), Stanisław, + brat Henryk
FRĄCZEK i ++ z rodziny
Środa 23.12.2020 r.
godz. 700 o opamiętanie dla Eugeniusza
godz. 900 + Leszek KARCZMARZ (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Ewa JAROSZ (greg. 23)
Czwartek 24.12.2020 r.
godz. 900 ++ parafianie w roku 2020
godz. 2200 o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i potrzebne łaski dla mamy Reneuszy SIWEK
godz. 2200 + Ewa JAROSZ (greg. 24)
godz. 2400 w intencji parafian
godz. 2400 + Norbert
Piątek 25.12.2020 r. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
PAŃSKIEGO
godz. 900 o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla
Heleny z rodziną
godz. 1015 + Ewa JAROSZ (greg. 25)
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godz. 1130 ++ z rodziny CIEŚLIŃSKICH: Monika
w 19 rocz. śmierci, Kazimierz w 7 rocz. śmierci,
Dariusz w 6 rocz. śmierci, ++ rodzice: Wiktoria
w 1 rocz. śmierci, Józef ZIMNOCH
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Barbary, Teresy,
Anny i ich najbliższych
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Izabeli i Zdzisława
GIL z okazji 25 rocz. sakramentu małżeństwa
Sobota 26.12.2020 r. Święto św. Szczepana,
pierwszego męczennika
godz. 730 + Ewa JAROSZ (greg. 26)
godz. 900 ++ rodzice: Maria, Henryk JACASZEK
godz. 1015 + Henryka (f) SZYDLARSKA w 1 rocz. śmierci
godz. 1130 dziękczynna za dar życia Łukasza z okazji
34 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo,
nowe życie w Duchu Świętym i opiekę Maryi
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny
NEUMANN
godz. 1800 + Jan SAMULSKI
Niedziela 27.12.2020 r. Święto Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa
godz. 730 + Kazimiera (f) KURAS (intencja od
uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Stefan ROBASZKIEWICZ w 25 rocz.
śmierci, ++ rodzice: Franciszka (f) i Franciszek oraz
+ brat Józef
godz. 1015 ++ Jadwiga TUMOWSKA w 1 rocz. śmierci
i jej mąż Kazimierz w 33 rocz. śmierci
godz. 1130 + Ewa JAROSZ (greg. 27)
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Ireny, Wojciecha,
Stanisławy (f), Jacka, Jakuba i Jana SADKO
godz. 1800 ++ Henryk w 15 rocz. śmierci, Anna
w 17 rocz. śmierci KAMIŃSCY
Poniedziałek 28.12.2020 r. Święto Świętych
Młodzianków
godz. 700 + Ewa JAROSZ (greg. 28)
godz. 900 + Andrzej STRYJSKI (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 ++ dziadkowie: Aniela i Józef
PIOTROWSCY
Wtorek 29.12.2020 r. Oktawa Narodzenia Pańskiego
godz. 700 + Marek BARAN
godz. 900 + Ewa JAROSZ (greg. 29)
godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI
Środa 30.12.2020 r. Oktawa Narodzenia Pańskiego
godz. 700 + Eugeniusz BRZYSZCZ (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Eugeniusz PIEKARSKI (intencja
od Mariusza Skawińskiego z rodziną)
godz. 1800 + Ewa JAROSZ (greg. 30 – ostatnia)
Czwartek 31.12.2020 r. Oktawa Narodzenia
Pańskiego
godz. 700
godz. 900 dziękczynna z okazji 53 rocznicy sakramentu
małżeństwa Krystyny i Józefa BĄCŁAWEK z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1800 w intencji parafian
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Sakrament Chrztu św. przyjęli:
Nadia KĘDROŃ, 25.10.2020 r.
Filip SZCZEPAŃSKI, 25.10.2020 r.
Adam Sylwester KARAMAŃSKI, 15.11.2020 r.
Nadia NERKA, 15.11.2020 r.

Bramę wieczności przekroczyli:
+ Janina BILAK z d. Kempa, zm. 23.10.2020 r.,
przeżyła 85 lat
+ Józefa HOŁUBECKA z d. Madziała,
zm. 23.10.2020 r., przeżyła 90 lat
+ Józef KULIG, zm. 28.10.2020 r., przeżył 80 lat
+ Ewa Teresa MARTYNOGA z d. Kotulska, zm. 29.10.2020 r.,
przeżyła 47 lat
+ Józef Andrzej KUBAS, zm. 31.10.2020 r., przeżył 82 lata
+ Robert Wiesław MAJEWSKI, zm. 4.11.2020 r., przeżył 71 lat
+ Józefa KUBIŃSKA z d. Bekas, zm. 6.11.2020 r., przeżyła 85 lat
+ Janina KOWALCZYK, zm. 11.11.2020 r., przeżyła 96 lat
+ Marek Mirosław BARAN, zm. 12.11.2020 r., przeżył 59 lat
+ Hieronim FRONTCZAK, zm. 12.11.2020 r., przeżył 78 lat
+ Leszek KARCZMARZ, zm. 14.11.2020 r., przeżył 64 lata
+ Elżbieta Teresa GUMOWSKA z d. Mielniczuk, zm. 17.11.2020 r.,
przeżyła 63 lata
+ Roman DRZYMULSKI, zm. 18.11.2020 r., przeżył 79 lat
+ Andrzej STRYJSKI, zm. 20.11.2020 r., przeżył 67 lat
+ Eugeniusz BRZYSZCZ, zm. 21.11.2020 r., przeżył 85 lat
+ Kazimiera Janina KURAŚ z d. Gloc, zm. 22.11.2020 r., przeżyła 86 lat
+ Zofia KRUPA z d. Sałaga, zm. 23.11.2020 r., przeżyła 83 lata
+ Barbara TOPIŃSKA z d. Krzyważnia, zm. 23.11.2020 r., przeżyła 50 lat
+ Eryka Brygida GOŚCIAK z d. Baehr, zm. 24.11.2020 r., przeżyła 89 lat
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Zachęcamy do nabycia
kalendarza parafialnego –
jest to cegiełka na remont
naszej świątyni

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, 1300 (suma), 1800 (z udziałem młodzieży)
• 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

