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Dzień dobroci
ze świętym Mikołajem
6 grudnia był dniem bardzo radosnym, miłym dla wszystkich podopiecznych w naszej placówce. Kilka dni wcześniej chłopcy pisali
i rysowali listy do św. Mikołaja, w których zawarte były ich prośby
i marzenia. Dzięki dobroci i hojności wielu osób św. Mikołaj mógł
zrealizować otrzymane listy i spełnić marzenia dzieci.
Za Świętym Mikołajem do naszego Domu zawitały bajowe postaci
tj. księżniczka Dobrawa, Kubuś Puchatek, Krzysiu, z „Krainy lodu”
Elsa i bałwanek, smerfy, kot Klakier itp. Był to artystyczny występ
personel Domu przygotowany specjalnie dla podopiecznych.
(cd. na str. 3)

Rekolekcje Adwentowe w naszym kościele w tym roku głosił ks. Krzysztof Herbut, dziekan dekanatu Ząbowice Śl.-Północ.
Nauki cieszyły się wielkim zainteresowaniem wiernych, którzy przez internet łączyli się z naszą parafią
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CUD NAD CUDAMI

Dlaczego większość chrześcijan
nie lubi Mszy świętej? Dlaczego
wielu, nawet praktykujących katolików nudzi się na Eucharystii i szukają najbardziej prozaicznych wymówek, byleby w niej nie uczestniczyć? I jak taki stan rzeczy ma się
do słów św. Ojca Pio, który mówił,
że gdyby mógł, to cały dzień odprawiałby Mszę świętą.
Zobaczmy o ile większą popularnością od „zwykłej, parafialnej
niedzielnej Mszy” cieszą się Msze,
na których gra i śpiewa zespół młodzieżowy, albo gdy celebruje ją
jakiś charyzmatyczny kapłan. Wielu mówi, że wtedy przeżywa „lepiej”
Eucharystię. Rodzi się zatem pytanie, czy przypadkiem nie sprowadzamy w ten sposób Mszy świętej
do swego rodzaju teatru, który ma
nas porwać i zaciekawić.
Tymczasem Eucharystia, to nie
widowisko, ale wydarzenie, które

ma moc przemieniać tego, kto
świadomie i z wiarą w nim uczestniczy. Eucharystia nie polega więc
na oglądaniu, ale na smakowaniu,
bo tylko ten kto smakuje, a nie jedynie patrzy, może się nasycić oraz
zapragnąć więcej. Ale żeby smakować, najpierw trzeba podjąć trud
wejścia w tajemnicę Eucharystii.
Wiemy przecież, że tylko to, co
wymaga trudu, ma prawdziwą wartość.
O nieskończonej wartości Eucharystii wie również szatan, dlatego nic dziwnego, że tak zaciekle się
stara się obrzydzić i strywializować
nam uczestnictwo we Mszy Świętej.
Zatem, żeby dobrze przeżyć
każdą Mszę Świętą, trzeba najpierw odkryć jej wartość i poznać
bogactwo.
Gdzie zaczyna się Eucharystia?
Jeszcze w domu i w drodze do

kościoła Kiedy przygotowuję się do
spotkania z kimś kogo najbardziej
kocham, to myślę o tym spotkaniu
na długo przed nim, wybieram odpowiedni strój, myślę o tej osobie
– staram się jak najlepiej przygotować. A jak wygląda nasze przygotowanie do Eucharystii? Często
jeszcze wchodząc do kościoła piszemy ostatniego SMSa, mamy
w głowie tyle myśli i spraw, że nawet przekraczając próg świątyni
ciężko jest się skupić na tym
w czym za chwilę mam uczestniczyć.
Dlatego przed wejściem żegnamy się wodą święconą – to jest
pierwszy egzorcyzm. Robiąc to
niejako prosimy, aby szatan nie
miał do nas dostępu, żeby nie rozpraszał nas rozmaitymi myślami
i sprawami. Jeżeli źle przeżyjemy
ten moment, to nie dziwmy się, że
na Eucharystii myślimy o wszyst-

W tym roku rozważania adwentowe podczas Rorat prowadził ks. wikariusz Grzegorz Banda
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kim, a nie o Jezusie. Przeżegnanie
się święconą wodą, to również
przypomnienie sobie swojego
chrztu, tzn. momentu, w którym
zostałem dzieckiem Bożym. To
bardzo ważne, aby u samego początku wchodzę do domu mojego
Ojca i za chwilę mam się z Nim
spotkać.
A kiedy już jesteśmy w środku,
zanim wejdziemy do ławki, przyklękamy przed tabernakulum. Niestety wielu robi to byle jak, stosując
jakiś przykuc. Tymczasem wykonując świadomie przyklęknięcie przed
tabernakulum wyznaję jednocześnie wiarę w realną obecność Boga
w kościele oraz oddaję Mu hołd
jako Królowi królów.
Po dzwonku i procesji wejścia
kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go. Pocałunek ołtarza, to czuły

znak miłości. Oznacza, że rozpoczyna się intymne spotkania człowieka z Bogiem, gdyż ołtarz w liturgii zawsze oznacza samego Chrystusa. Nie całuje się byle kogo,
tylko kogoś, z kim jest się w bliskiej
relacji. Warto w tym czasie w duchu
uczynić to samo, a przynajmniej
uświadomić sobie z kim za chwilę
mam się spotkać.
Następnie kapłan wraz z ludem
czyni Znak. Znak Krzyża to wejście
w Trójcę Świętą, wejście w Boży
sposób myślenia – wyjście z mojego myślenia (o mnie, o drugim
człowieku, o Bogu) i weście w myślenie Boże. Jest to czas na oddanie Jezusowi swojego serca, duszy
i ciała. Warto wtedy poprosić Boga,
aby złamał to, co jest zakłamane
w moim życiu i dał mi swoją wyzwalającą prawdę.
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Potem kapłan pozdrawia wiernych słowami: „Pan z Wami”. Pozdrowienie to oznacza wielką
czułą bliskość Boga i zaproszenie
do wejścia w tę bliskość. Kiedy ktoś
przeżywa jakieś trudności i problemy, wystarczy, że jakaś bliska
osoba przyjdzie przytuli i powie:
„Jestem z Tobą” – Bóg robi to samo
u początku Eucharystii.
Zauważmy, że tak naprawdę
jeszcze się na dobre Eucharystia
nie zaczęła, a ile już się powinno
w człowieku wydarzyć, ile łaski
powinien przyjąć od Boga. Kiedy
nie przygotowujemy się do Eucharystii i nie przeżywamy wszystkich
jej momentów w sposób świadomy,
tracimy bardzo wiele darów, których
Bóg chce nam udzielać w tym czasie.
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Dzień dobroci ze świętym Mikołajem
(cd. ze str. 1)

Nie zabrakło również podarunków od księżniczki i jej przyjaciół… Była to miła niespodzianka, która dała
wszystkim wiele radości.

SPOTKANIE WIGILIJNE dla personelu DPS dla Dzieci w Świebodzicach
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17 grudnia br. przed Świętem Narodzenia Pana Jezusa odbyło się SPOTKANIE WIGILIJNE dla personelu
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach. Po Mszy Świętej sprawowanej w intencji pracowników
Domu i ich rodzin wychowankowie, jak co roku wprowadzili nas w klimat Bożego Narodzenia przez artystyczny występ w tradycyjnych, pięknie przygotowanych JASEŁKACH. Następnie Siostra Dyrektor złożyła personelowi Domu Świąteczne życzenia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Parafianom
na czele z Księdzem Proboszczem
i Księżmi Wikarymi składamy życzenia świąteczne i zapewniamy o modlitwie
podczas adoracji przy Bożym Żłóbku.
Zamieszkał z nami Bóg pod postacią Chleba – Eucharystii.
Niech obecność Jezusa w naszym życiu
pomaga nam być ludźmi wiary, nadziei, miłości i pokoju.
Bądźmy ludźmi niosącymi radość i błogosławieństwo innym
w każdym dniu Nowego 2021 Roku.
Wspólnota Sióstr Szkolne de Notre Dame i wychowankowie
Domu Pomocy Społecznej ze Świebodzic

Nasze remonty

Przygotowana płytka marmurowa na posadzkę w naszym kościele. Prace pragniemy rozpocząć w połowie stycznia 2021 r. Jesteśmy wdzięczni
firmie Protrans-Prochera Henryk Prochera ze Świebodzic za przywiezienie i rozładunek płytek oraz pomoc przy rozładunku sarkofagu
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2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 stycznia 2021 r.
Refleksja

Dzisiejsze czytania mszalne pięknie rysują naszą
relację z Bogiem. „Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym”
podkreśla św. Paweł. Natomiast św. Jan Ewangelista
mówiąc o Słowie Wcielonym – Jezusie Chrystusie –
wskazuje: „Wszystkim tym... którzy je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą
w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani
z woli męża, ale z Boga się narodzili”.
Zapewne nieraz widzieliśmy, jak dzieci chwalą się
nawzajem przed sobą swoimi rodzicami. Czasami
nawet kłamią, dodając swojemu tacie lub swojej mamie zalet, talentów, możliwości, funkcji, zarobków. Czy
my, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, bierzemy z nich
przykład i „chwalimy” się przed całym światem, że
naszym Ojcem jest sam Bóg? Czy dajemy świadectwo
naszego wybrania? Czy wykorzystujemy moc, którą
otrzymaliśmy od Słowa Wcielonego?
W drugą niedzielę po uroczystości Narodzenia
Pańskiego, wkroczywszy w nowy rok kalendarzowy,
zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad
swoją godnością dziecka Bożego. Otrzymaliśmy ją
w chwili przyjęcia sakramentu chrztu, gdy zostaliśmy

„wszczepieni w Chrystusa”. Z każdą godnością związane są pewne obowiązki. Z każdą godnością łączą
się także określone zachowania, konkretny styl życia.
Chrześcijanin został wybrany przez Boga do wypełnienia misji na ziemi. Został postawiony w pewnym
miejscu po to, aby inni mogli na niego patrzeć. Każdy
chrześcijanin jest w jakiś sposób wyróżniony.
My, chrześcijanie wśród chrześcijan, katolicy wśród
katolików, winniśmy konsekwentnie dawać świadectwo, że naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. Tego
oczekuje od nas świat. Tego oczekują od nas otaczający nas ludzie. Tego oczekuje od nas Bóg
ks. Artur Stopka

Złota myśl
tygodnia

Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim życiu (Mark Twain)

Na wesoło

Lekcja religii. Katechetka opowiada o cudzie przemienienia przez Chrystusa wody w wino w Kanie
Galilejskiej. Gdy skończyła, pyta dzieci:
– Co myśleli goście biorący udział w tym weselu,
widząc cud?

Piątek 1 stycznia, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Maryja jest najbardziej błogosławioną z kobiet, choć błogosławieństwo, jakim obdarował ją Bóg Ojciec,
nie wiązało się, jakbyśmy tego oczekiwali, z dobrobytem, bezpieczeństwem, społeczną pozycją czy
poważaniem. Maryja żyła w okupowanym kraju. Była uboga. Znalazła się w nie-planowanej ciąży. Warunki zmusiły Ją do urodzenia Dziecka w stajni. Aby uchronić Syna uciekła do Egiptu, dziś może powiedzielibyśmy: wyemigrowała, a po powrocie do kraju wszystko zaczynała od nowa. Być może po śmierci
Józefa musiała sama wychowywać Jezusa, a kiedy dorósł i zaczął nauczać wędrując po kraju, towarzyszyła Mu i podobnie jak On, nie miała gdzie złożyć głowy. A potem przeżyła dramat Jego męczeńskiej
i hańbiącej śmierci. Przyznajmy, że zupełnie nie wygląda to na błogosławieństwo! Jednak zgodnie
z obietnicą anioła, Bóg, czyniąc Maryję Matką swojego Syna, pobłogosławił nie tylko Ją samą, ale przez
Nią cały świat. W jaki sposób Maryja rozpoznawała to błogosławieństwo i żyła nim na co dzień? „Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Miała je nieustannie w pamięci i rozmyślała
nad nimi. Być może pytała Boga: Co czynisz? W jaki sposób wypełniasz swoją obietnicą wobec mnie?
Pomóż mi i naucz mnie ufności. W miarę upływu lat coraz jaśniej rozumiała, że Jej dziecko jest odwiecznym Synem Boga, oraz odkrywała swoją rolę w Bożym planie zbawienia. Dlatego Maryja może nas uczyć,
jak przyjmować Boże błogosławieństwa i nimi żyć. Wraz z Maryją rozważaj dziś Bożą wierność. Spróbuj
nazwać błogosławieństwa, którymi Bóg obdarzył cię w minionym roku – te oczywiste i te pojawiające się
w jednym pakiecie z cierpieniem. Poproś Pana, aby pomógł ci zobaczyć, w jaki sposób wypełnił wobec
ciebie obietnicę błogosławieństwa w 2020 roku. A potem pozwól sobie na odrobinę marzeń. Jakich błogosławieństw oczekujesz od Boga w rozpoczynającym się roku? On jest wierny swoim obietnicom i będzie ci błogosławił. „Panie, otwórz mi oczy, abym w tym roku rozpoznał i przyjął każde z Twoich błogosławieństw.”
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Wstaje mała dziewczynka i mówi:
– Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, to koniecznie muszą zaprosić Pana Jezusa.
Cebula przechodzi obok wierzby płaczącej:
– Zapewniam Cię, to naprawdę nie moja wina.

Patron tygodnia
– bł. Marcelina
Darowska,
zakonnica
– 5 stycznia

Marcelina urodziła się 16 stycznia 1827 r. w Szulakach, w rodzinie ziemiańskiej. W młodości pracowała
w majątku, a także uczyła wiejskie dzieci. Często też
odwiedzała chorych. Od dzieciństwa myślała o życiu
zakonnym; jednak zgodnie z wolą ojca w wieku 22 lat
wyszła za mąż za Karola Darowskiego. Wkrótce urodziła syna i córkę. Obowiązki żony i matki wypełniała
wzorowo, nie pamiętając o sobie. Po trzech latach
małżeństwa jej mąż zmarł nagle na tyfus, w rok później
zmarł ich maleńki synek.

Niedziela, 3 stycznia
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W celach leczniczych
wyjechała za granicę.
W Rzymie w czasie modlitwy zrozumiała, że jest
wezwana do stworzenia
zgromadzenia o charakterze wychowawczym.
Mając 27 lat związała się
prywatnymi ślubami ze
zgromadzeniem tworzącym się wokół o. Hieronima i Józefy Karskiej.
W 1863 r., po śmierci
Józefy, została przełożoną nowej wspólnoty. Pius IX,
błogosławiąc temu dziełu, powiedział: „To zgromadzenie jest dla Polski”.
W tym samym roku matka Marcelina przeniosła
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek) do Jazłowca
(obecnie Ukraina). Otworzyła tam zakład naukowo-wychowawczy dla
dziewcząt, który
wkrótce stał się
ośrodkiem polskości na terenie zaborów. Sercem pracy
Zgromadzenia miało być wychowywa-

Kim są ci wybrani „przed założeniem świata”, „święci i nieskalani”, których Bóg przeznaczył dla siebie?
Może chodzi tu o wielkich świętych, jak Matka Boża czy Jan Chrzciciel, których liturgia stawiała nam
przed oczy w ostatnich dniach? Może o tych, którzy porzucili świat, aby oddać się wyłącznie modlitwie
i kontemplacji lub kapłańskiej posłudze Kościołowi? Do kogo pisze św. Paweł?
Odpowiedź jest tyleż prosta, co niepokojąca. Te wielkie słowa odnoszą się do wszystkich ochrzczonych,
w tym także do mnie i do ciebie.
Paweł zdawał sobie sprawę, że nie pisze do ludzi idealnych. Wiedział, że przed chrztem dopuszczali
się wielu grzechów, a i teraz jeszcze trzeba im wciąż przypominać, by nie wracali do dawnych pogańskich
obyczajów. Wiedział, że dojrzewanie do świętości wymaga trudu, przed którym jego adresaci wzdrygali
się dokładnie tak samo jak my. Ale właśnie takich słabych ludzi, borykających się ze złymi przyzwyczajeniami i skłonnościami do dawnych grzechów, motywował do świętego życia. Motywował pozytywnie.
Nie straszył, nie potępiał, lecz pokazywał, jak wielkie rzeczy Bóg dla nich przygotował, jak bardzo na nich
liczy i jak wielki mają w sobie potencjał.
Podobne słowa kierował do chrześcijan żyjących w V wieku papież Leon Wielki, który w jednym z kazań o Narodzeniu Pańskim tak pisał: „Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem
Boskiej natury, zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła o królestwa Bożego. Przez
chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne
życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa”.
Pamiętajmy o tych słowach, gdy ogarnia nas zniechęcenie, gdy czujemy się zmęczeni walką ze słabościami własnego ciała i psychiki, gdy dają sobie znać skutki dawnych zranień czy grzechów. Bóg obdarzył nas niepojętą godnością, której nikt i nic nie jest nam w stanie odebrać. I to właśnie ty i ja, nie kto
inny, jesteśmy wezwani, aby do tej godności dorastać.
„Panie, Ty widzisz, jaki jestem, a mimo to wzywasz mnie do świętości. Proszę, dodaj mi sił, abym
okazał się godny mojego powołania.”

8

„Głos św. Mikołaja”, nr 1(51), styczeń 2021

nie dzieci i młodzieży. Wprowadziła nowatorską
wówczas zasadę indywidualizacji w nauczaniu.
Po kilku latach otwarto kolejny zakład, w Jarosławiu.
Z czasem powstały też placówki w Niżnowie, Nowym
Sączu, Słonimie. i Szymanowie.
Marcelina zmarła 5 stycznia 1911 r. w Jazłowcu.
Pozostawiła po sobie 144 tomy maszynopisów; stworzyła polską terminologię mistyczno-ascetyczną o zabarwieniu romantycznym. Beatyfikował ją św. Jan
Paweł II w Rzymie 6 października 1996 r.

Opowiadanie

Rozprężenie

Stary, szacowny mnich miał zwyczaj bawić się ze
swoją oswojoną kuropatwą. Pewnego dnia przyszedł
do niego myśliwy i zdziwił się, że tak uduchowiony
człowiek może w taki sposób spędzać czas. Mógłby
przecież w tym czasie uczynić wiele dobrego i pożytecznego, pomyślał o nim. Spytał zatem:
– Po co trawisz swój czas na zabawie? Po co kierujesz swoją uwagę na jakieś tam bezużyteczne
zwierzę?
Mnich spojrzał na niego zdziwiony.
– Czemu łuk w twojej dłoni nie jest napięty?
– Nie wolno tego czynić – odrzekł myśliwy – Łuk
straciłby swoją sprężystość, gdyby był zawsze napięty. Gdybym chciał później wypuścić strzałę, nie miałby
na to wystarczającej siły.

Mnich odpowiedział:
– Młody człowieku, tak jak ty dajesz swojemu łukowi chwile luzu, nie napinając go przez cały czas, tak
musisz również sam siebie wciąż na nowo rozluźniać
i odprężać. Dotyczy to każdego człowieka, mnie samego również. Jeśli nie będę się odprężał i po prostu
bawił, wtedy nie starczy mi energii w czasie dużego
napięcia, wtedy zabraknie mi jej do czynienia tego, co
konieczne i wymagające wykorzystania wszystkich
moich sił.

Nauczanie
papieskie
o Eucharystii

„Dlaczego nie mielibyśmy pochwalić tych, którzy
przyjąwszy pokarm Eucharystyczny, po oficjalnym
zakończeniu zebrania wiernych, w serdecznej zażyłości z Boskim Zbawicielem jakiś czas spędzają, nie
tylko aby z Nim najczulej rozmawiać, lecz również aby
Mu złożyć dzięki, oddać chwałę należną a przede
wszystkim, by o pomoc prosić, by każdy oddalił z duszy swojej wszystko, co umniejsza skuteczność Sakramentu, aby wszyscy zrobili wszystko ze swej
strony, by wspierać najbardziej bezpośrednio działanie
Jezusa Chrystusa?” (Pius XII).

Środa 6 stycznia, Objawienie Pańskie

Świętujemy dziś objawienie Chrystusa pogańskim Mędrcom, przybyłym ze Wschodu, aby zobaczyć
Króla Żydów. Ich pojawienie się w Betlejem jest wypełnieniem proroctwa Izajasza z dzisiejszego pierwszego czytania, które obwieszcza, że chwała Boża przyciąga do Jerozolimy wszystkie narody.
Jednak wczytując się w ten tekst głębiej, odkrywamy w nim coś zaskakującego. Prorok głosi Miastu
Dawidowemu: „Przyszło twe światło” oraz „chwała Boża rozbłyska nad tobą”. To Jerozolima, symbol ludu
wybranego, przyciąga pogan, ponieważ nad nią Jaśnieje Pan”. To blask świadectwa ludu, który jest oddany Panu i bliźnim, sprawi, że wszystkie narody ujrzą chwałę Boga. Spróbujmy sobie uświadomić, że
te słowa odnoszą się również do nas.
To my jako członkowie ludu Bożego, którzy wspólnie pracują modlą się, kochają służą i przebaczają
sobie nawzajem – mamy być objawieniem chwały Bożej wobec świata. Gdy zapali się jedną świeczkę
w mroku bezksiężycowej nocy, widoczność wokół wynosi niewiele ponad metr. Gdy jednak zgromadzą
się setki ludzi i każdemu z nich damy zapaloną świecę, powstanie łuna widoczna z odległości ponad
kilometra. A jeśli zgromadzi się dostateczna liczba ludzi, łuna będzie widoczna z przestrzeni kosmicznej!
Tego oczekuje od nas Bóg. On pragnie, abyśmy wyzbyli się samolubnych, grzesznych i egocentrycznych
postaw, a zaczęli miłować się nawzajem i służyć jeden drugiemu a przez to stali się Jego światłem. Chce,
abyśmy szli za nim nie w pojedynkę, każdy osobno, ale wspólnie, razem z innymi braćmi i siostrami.
Żebyśmy jako Jego uczniowie nawiązywali między sobą relacje i troszczyli się o siebie nawzajem. A wtedy Jego chwała lśni w świecie jaśniejszym blaskiem.
Dołącz więc dziś do Mędrców i oddaj chwałę nowonarodzonemu Chrystusowi. A przy tym módl się za
cały Kościół. Módl się za swoją parafię. Módl się za Kościół domowy, jakim jest twoja rodzina. Proś Ducha
Świętego, aby nie przestawał oczyszczać zarówno ciebie, jak i całego ludu Bożego, abyśmy wszyscy
promieniowali Jego światłem i pociągnęli do Niego coraz więcej ludzi.
„Jezu, naucz nas miłować się nawzajem, abyśmy napełnili świat Twoją chwałą.”
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Opowieści z krypty

(10)

Informacja wnioskodawcy o dotychczas otrzymanych
środkach publicznych przeznaczonych
na przeprowadzenie prac przy tym zabytku
z podaniem celu na jaki zostały przyznane:
2018 – Świebodzice, sarkofag cynowy polichromowany, złocony barona Jana Henryka I von Hochberg
(XVII w.), z krypty grobowej rodu von Hochberg, ratująca konserwacja techniczna i estetyczna. Etap III.
50 000,00 dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
2019 – Świebodzice, sarkofag cynowy polichromowany, złocony barona Jana Henryka I von Hochberg
(XVII w.), z krypty grobowej rodu von Hochberg, ratująca konserwacja techniczna. Etap II.
100 000,00 dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

2020 – Eksploracja cynowego sarkofagu barona
Jana Henryka I von Hochberg (XVII w.) z krypty grobowej rodziny Hochbergów w kościele św. Mikołaja w
Świebodzicach.
50 000,00 dofinansowanie – Urząd Miejski Świebodzice
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Kącik Misyjny
Wiadomości ze Świata

„W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu…”
… Jednak nie wszyscy mogą kolędować i cieszyć się z narodzin Jezusa.

Na całym świecie jest wiele krajów, w których świętowanie Narodzenia Pańskiego różni się od
tego jakie my znamy. Niekiedy różnice są niewielkie, innym razem… ogromne. Są także kraje, w
których Boże Narodzenie jest obchodzone tylko przez nielicznych. W zaciszy izdebki najbliżsi
spotykają się w swoim gronie, bo oficjalne celebrowanie „urodzin Jezusa” jest zakazane i
niejednokrotnie grozi śmiercią.
UZBEKISTAN

Okres komunizmu pozbawił ten kraj wielu tradycji,
również tych Bożonarodzeniowych. Jest to też kraj
muzułmański (wyznawcy Islamu stanowią tu ponad 80%)
zatem nie obchodzi się w nim żadnych świąt
chrześcijańskich. Jeśli Boże Narodzenie wypada w tygodniu
to jest to zwykły dzień roboczy. Ludzie pracują, a dzieci
mają zajęcia w szkole. Oczywiście katolicy starają się
wziąć wtedy urlop czy zwolnić w tym dniu dzieci z lekcji.
Jednak ze względu na sytuację polityczną, nie mogą
napisać, że zwalniają dzieci z powodów religijnych…

Odnowiona została tradycja uczestniczenia w Pasterce o
północy. W Uzbekistanie są też choinki, ale przeważnie sztuczne, ponieważ nie ma tam lasów, a
importowane żywe choinki są eksponowane bardziej na Nowy Rok niż na Boże Narodzenie. Żywe
choinki są jednak bardzo drogie.
WIGILIJNE ATAKI W NIGERII

24.12 i 25.12. 2020 r. w Nigerii doszło do ataków na chrześcijański Kościół, w którym
przebywali wierni. Jedna ze Świątyń została spalona a Islamiści z ugrupowania Boko Haram
zabili co najmniej 11 chrześcijan i uprowadzili księdza. Do zdarzenia doszło w północnowschodniej Nigerii. W wigilię
Bożego Narodzenia dżihadyści
wzięli za cel miasteczko
zamieszkiwane w większości
przez chrześcijan. Według
doniesień lokalnych mediów

w Nigerii porwano

„Głos św. Mikołaja”, nr 1(51), styczeń 2021

katolickiego biskupa. Uzbrojeni porywacze uprowadzili w niedzielę (27.12.2020) wieczorem

biskupa pomocniczego diecezji Owerri, Mosesa Chikwe wraz z jego kierowcą. Pusty samochód
biskupa znaleziono w pobliżu katedry w Owerri. Na chwilę obecną (29.12.2020) nie wiadomo kto stoi
za porwaniem.

Módlmy się za kraje prześladowane, aby wyznawcy Chrystusa mieli zapewniony spokój i
wolność w wyznaniu wiary a przeciwnicy doznali nawrócenia i odkryli Moc
Bożej Miłości.

KUBA

Obecnie Boże Narodzenie na Kubie nie jest powszechnie znane. Katolicy stanowią mniej niż 1%
społeczeństwa. Ochrzczonych jest znacznie więcej, ale są oni
wyznawcami religii synkretycznych, głównie santeri. Święto
Bożego Narodzenia określa się jako Noche Buena, czyli Dobra
Noc. Nazwa to pozostałość po rewolucji kubańskiej w latach 60,
gdy zakazano obchodzenia świąt chrześcijańskich. W 1998
roku w czasie pielgrzymki na Kubę Jan Paweł II poprosił
Fidela Castro, aby Boże Narodzenie było dniem wolnym od
pracy. Jednak do dziś niewielu Kubańczyków zdaje sobie
sprawę, dlaczego przyznano im to prawo. Wielu traktuje to jako
dodatkowy dzień do odpoczynku. To jeden z efektów
ograniczania działania kościoła katolickiego, bo przez wiele
lat nawet liczba misjonarzy w kraju była ściśle określona.
Noche Buena, czyli wieczór 24 grudnia, który jest odpowiednikiem polskiej Wigilii to raczej kolacja.
Na stole pojawiają się 1-2
potrawy w zmienionej formie,
np. zupa z ciecierzycy, potrawka
z
soczewicy, może kawałek
pieczonego mięsa czy jakieś
słodycze, ale to rzadkość.
Problemem nie jest jedynie brak
tradycji, ale też i brak
dostępności podstawowych
produktów w sklepach. A więc
w zależności o której godzinie
będzie Msza Święta tak
dopasowuje się ten posiłek
wieczorny. Jeśli jest tylko jeden kapłan w okolicy i pasterka na pierwszej wiosce może być o 15.00, a
na ostatniej nawet i o północy, to rodziny same decydują, kiedy będzie kolacja świąteczna. A my
staramy się w tym dniu zapewnić po nabożeństwie choć kanapkę czy ciastko z napojem, bo
wielu z naszych odbiorców, to jednak dzieci, które wracają do swych domów, gdzie otrzymają
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talerz ryżu z fasolą i nikt z innych
domowników nie podzieli ich radości,
talerz
ryżu z fasolą
i nikt z jeszcze
innych do
bo zwyczajnie
nie przyjęli
domowników
nie podzieli
ich radości,
serca dobrej nowiny
o Narodzeniu
bo
zwyczajnie
nie przyjęli
Zbawiciela
Jezusa
– opisujejeszcze
s. Anna do
serca
dobrej nowiny o Narodzeniu
Łukasińska
Zbawiciela Jezusa – opisuje s. Anna
Siostry
salezjanki pracują w czterech
Łukasińska
miejscowościach: Havana, Manguito,
Siostry
salezjanki
pracują
w czterech
Camaguey
i Manzanillo.
Prowadzą
miejscowościach:
Havana,
Manguito,
katechezy dla dzieci,
młodzieży
i
Camaguey
i
Manzanillo.
Prowadzą
dorosłych. Jeżdżą do okolicznych
katechezy
dzieci, młodzieży
i
wiosek, abydla
zorganizować
spotkania
dorosłych.
doNarodzenia,
okolicznych dla
modlitewne i formacyjne. W czasie adwentu tłumaczą, czym
są święta Jeżdżą
Bożego
wiosek,
abytych
zorganizować
dzieci przygotowują kolorowanki i uczą kubańskich kolęd.
W czasie
katechez ispotkania
liturgii
modlitewne
i
formacyjne.
W
czasie
adwentu
tłumaczą,
czym
są
święta
Bożego
Narodzenia,
śpiewane są piosenki pochodzenia hiszpańskiego zakorzenione na Kubie ze względu na wesołe dla
rytmy,
dzieci
przygotowują
kolorowanki
i
uczą
kubańskich
kolęd.
W
czasie
tych
katechez
i
liturgii
ale nie mają one wielu treści ewangelicznych. Dla młodych ludzi organizowane są dni skupienia,
śpiewane
piosenki
pochodzenia
hiszpańskiego
zakorzenione
na Kubie ze względu
na wesołe rytmy,
aby moglisą
się
wyspowiadać
i wykonać
ozdoby do
szopki bożonarodzeniowej.
Tak
ale nie mają onesobie
wieluznaczenie
treści ewangelicznych.
Dla młodych ludzi organizowane są dni skupienia,
przypominają
świąt.
aby mogli się wyspowiadać i wykonać ozdoby do szopki bożonarodzeniowej. Tak
przypominają sobie znaczenie świąt.
Źródła: misyjne.pl; misjesalezjanie.pl;
misje.franciszkanie.pl
Źródła: misyjne.pl; misjesalezjanie.pl;
misje.franciszkanie.pl

Moje obłóczyny
Obłóczyny to uroczyste przyjęcie
stroju duchownego. Każdy kleryk
mniej więcej w połowie swojej formacji do kapłaństwa otrzymuje
przywilej noszenia sutanny. Moment ten powinien potwierdzać
wybór dokonany podczas wstąpienia do seminarium. Stara zasada
seminaryjna mówi, że od obłóczyn
kleryk nie powinien już zastanawiać
się czy chcę byś księdzem, ale ma
myśleć o tym jakim chcę być kapłanem w przyszłości.
Do samego momentu przyjęcia
stroju duchownego alumni przygotowują się ponad dwa lata. Jednak
bezpośrednie przygotowanie następuję kilka miesięcy przed 8
grudnia, gdyż wtedy zwyczajowo w
świdnickim seminarium przyjmujemy sutannę. Najpierw odbywamy
pielgrzymkę przez teren całej naszej diecezji idąc ze Świdnicy aż na
Górę Igliczną. Po drodze odbywamy specjalne rekolekcje. Dodatkowo na dziewięć dni przed obłóczy-

nami wspólnotowo odmawiamy
nowennę przed uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP. Z tą
praktyką wiąże się ciekawy zwyczaj, podczas nowenny musimy
nosić garnitury i koszule, a starsi
klerycy, którzy noszą już sutanny,
mogą obciąć nam krawat. Ma to
symbolizować pożegnanie się ze
świeckim ubiorem. Jednak obłóczyny bezpośrednio poprzedza dzień
skupienia, spowiedź i uroczysty
akatyst, czyli śpiew pochwalny ku
czci Maryi Panny.
Dla mnie osobiście obłóczyny
były głębokim przeżyciem duchowym. Podczas uroczystej Mszy
Świętej najbardziej zapadły mi
słowa obrzędu przyjęcia stroju duchownego zaczerpnięte z Listu św.
Pawła do Galatów: „Niech świat
będzie ukrzyżowany dla mnie, a ja
dla świata” (Ga 6,14). Podkreślają
one charakter sutanny, bowiem jej
czarny kolor symbolizuje obumieranie dla świata zewnętrznego oraz

rezygnację z tego co on niesie ze
sobą, także z zaszczytów i uciech.
Przyjęcie sutanny to też wielka
odpowiedzialność, która czuje i już
zauważam. Teraz, choć jeszcze nie
jestem księdzem, to na zewnątrz
wyglądam jak on. Idąc w sutannie
po mieście widzę, że ludzie inaczej
na mnie patrzą i mnie traktują. Nowym doświadczeniem są też pozdrowienia imienia Bożego na mój
widok. Z reguły to ja znajdowałem
się w roli tego, który pierwszy mówił
„Szczęść Boże!”, a teraz najczęściej na to zawołanie odpowiadam,
a często inicjuje je osoba starsza.
W związku z tym zjawiskiem muszę
godnie reprezentować Kościół.
Duża pomocą w tym jest dla mnie
pomoc wiernych. Bardzo dziękuję
za wszelką modlitwę i słowa wsparcia. Zaraz po obłóczynach dostałem wiele gratulacji i życzeń za
które z serca dziękuję. Bóg zapłać!
Kl. Janusz Małysiak
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Jak rozeznawać wolę Bożą?
Pewnego dnia młody dyrektor zapytał prezesa
swojego przedsiębiorstwa:
– W jaki sposób potrafi pan tak doskonale zarządzać
firmą? Zyski zwiększają się z każdym rokiem. Na czym
polega pana sekret?
– Cóż – odparł prezes – po prostu podejmuję słuszne decyzje.
– A jak nauczył się pan podejmować takie słuszne
decyzje?
– Mam sporo doświadczenia – padła odpowiedź.
– Ale w jaki sposób nabrał pan tego doświadczenia?
ciągnął dalej dyrektor, a wtedy prezes uśmiechnął się
i powiedział:
– Przez podejmowanie błędnych decyzji.
Wszyscy staramy się podejmować dobre decyzje
i często rzeczywiście są one słuszne. Każdy z nas
jednak ma na koncie również jakieś błędne decyzje
i miejmy nadzieję, że czegoś się z nich nauczyliśmy.

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

Badania wykazują, że do podejmowania dobrych
decyzji prowadzi zdroworozsądkowy proces, jak na
przykład ten, który prezentujemy poniżej.
• Określ decyzję, jaką masz do podjęcia.
• Zbierz informacje potrzebne do podjęcia świadomej decyzji.
• Wypisz wszystkie opcje, jakie przyjdą ci do głowy.
• Rozważ konsekwencje każdej z opcji.
• Wybierz opcję, która wydaje ci się najlepsza.
• Podejmij kroki w celu wprowadzenia jej w życie.
• Oceń swoją decyzję. Czy okazała się słuszna?
Czego może cię ona nauczyć?
Jest to sensowny i godny polecenia sposób, muszę
jednak stwierdzić, że w żadnym podręczniku zarządzania nie znalazłem jeszcze takiego punktu:
• Poproś Boga o pomoc w podjęciu dobrej decyzji.
Oczywiście nie mówimy tu o codziennych decyzjach
typu: „Co mam dziś na siebie włożyć?”, „Co zrobić na
obiad?” czy „Jaką trasą pojechać dziś do pracy?”. Tego
rodzaju wybory nie nastręczają zwykle wielu kłopotów.
Ale są też poważniejsze i bardziej skomplikowane
postanowienia. Jezus zawsze podejmował takie decyzje w łączności z Ojcem. Doskonały tego przykład
znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza: „W tym czasie
Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał
na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał
swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami” (Łk 6,12-13).
Niewątpliwie wybór tych, którzy zaniosą światu
Ewangelię, był doniosłą decyzją. Jezus nie wybrał ich
sam, aby następnie przedstawić ich Ojcu i poprosić

Go o błogosławieństwo. Najpierw poszedł w miejsce
odosobnione i poprosił o Boże światło, a dopiero potem dokonał wyboru.
Oczywiście wiemy, że Jezus, będąc Synem Bożym,
cieszył się wyjątkową relacją z Ojcem. Był też czysty
i święty, a Jego umysł nie był skażony grzechem.
Dlatego był w stanie słuchać głosu Boga i rozeznawać
Jego wolę w sposób, jaki jest dla nas niedostępny.
Jednak Jego przykład wyznacza nam właściwą drogę,
nawet jeśli nie możemy oczekiwać takiej jasności
rozeznania, jakiej On do-świadczał.

ANTIOCHIA – STUDIUM PRZYPADKU

Sytuacja, która miała miejsce kilkanaście lat po
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa pokazuje, jak
można naśladować Go podejmując decyzje. Starsi
Kościoła w Antiochii stanęli przed poważnym dylematem – czy nadszedł już czas, by wysłać misjonarzy na
głoszenie Ewangelii w innych krajach? A jeśli tak, to
kogo mają tam posłać?
Zamiast rozwiązywać ten problem na własną rękę,
postanowili poprosić Boga o światło. A wtedy, „gdy
odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch
Święty: «Wyznaczcie Mi już Barnabę i Szawła do
dzieła, do którego ich powołałem»„. Kiedy w dalszej
modlitwie nabrali pewności, że jest to rzeczywiście
słowo od Boga, postanowili postąpić zgodnie z nim
i „położywszy na nich ręce, wyprawili ich”. Tak zaczęła się pierwsza podróż misyjna św. Pawła.
Z pewnością Paweł, Barnaba i inni mieli pragnienie
głoszenia Ewangelii, zanim jeszcze starsi zebrali się
na modlitwie. Prawdopodobnie już wcześniej zastanawiali się nad tym, jak zanieść Dobrą Nowinę w kolejne zakątki świata. Tak więc wezwanie do posłania
z misją akurat tych dwóch mężczyzn nie spadło nagle
z nieba. Obaj myśleli o tym już od jakiegoś czasu.
Możemy się również domyślać, że obaj oznajmili, że
chcą wyruszyć, po czym poprosili starszych o modlitwę, aby upewnić się, że ten pomysł rzeczywiście
pochodzi od Boga. Najważniejsze jest jednak to, że
modlili się przed podjęciem ostatecznej decyzji i konkretnych kroków podobnie jak czynił to Jezus.
Kiedy główna decyzja już zapadła, Paweł i Barnaba
mieli jeszcze do podjęcia wiele mniejszych i większych
decyzji. Dokąd się udać? Co mówić? Zacząć od synagogi czy od rynku? Mierząc się z tymi pytaniami
prawdopodobnie także szukali światła na modlitwie
z ufnością, że Duch Święty ich poprowadzi. Być może
nie zawsze rozumieli dokładnie, co Duch Święty do
nich mówi. Być może też nie wszystkie podjęte przez
nich decyzje okazały się słuszne. Nie sądźmy, że
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codziennie po przebudzeniu znajdowali list od Ducha
Świętego z dokładnymi instrukcjami, co mają robić.
Stawiali w wierze kolejne kroki, polegając na swoim
własnym rozeznaniu.

IDĄC ZA BOŻYM NATCHNIENIEM

Także ja sam nauczyłem się przy podejmowaniu
decyzji polegać nie tylko na własnym rozsądku, zasięgniętych informacjach oraz radach zaufanych osób,
ale także pytać Boga na modlitwie. Przed mniej więcej
czterdziestoma laty miałem głębokie pragnienie służenia Panu i budowania Jego Kościoła, ale nie wiedziałem, w jaki sposób mam to robić. Starałem się
sam rozeznać, jakie są potrzeby, pytałem innych
o radę, prosiłem również o prowadzenie Ducha Świętego. Nie otrzymałem odpowiedzi od razu, więc modliłem się dalej.
Pewnego dnia, gdy czytałem o tym, jak Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi, poczułem poruszenie Ducha
Świętego. Słowa Jezusa do Apostołów: „Wy dajcie im
jeść!” wydały mi się jakby skierowane bezpośrednio
do mnie. Wtedy zrodził się we mnie pomysł założenia
pisma, które pomagałoby katolikom w modlitwie i czytaniu Pisma Świętego.
Oczywiście nie miałem pewności, że się nie mylę.
Rozważałem ten pomysł w sercu przez kilka miesięcy.
Badałem, analizowałem, zbierałem informacje. Następnie zwróciłem się o radę do ks. Francisa Martina,
który był moim zaufanym przyjacielem. Po kilku spo-

tkaniach ks. Francis powiedział, że powinniśmy zacząć, ale małymi krokami. Poczuł się nawet wezwany
do tego, żeby mi pomóc. Wkrótce dołączyli do nas
inni, a owocem tego jest pismo, które masz przed
sobą.

ROZEZNANIE, OPCJE I ODCZUCIA

Jezus chciał, abyśmy dali się prowadzić Duchowi
Świętemu. Nie zawsze jest to łatwe. Życiowe drogi
bywają zagmatwane, a wybory trudne. Czasami trzeba postawić krok w wierze, nie mając pewności, jakie
będą konsekwencje naszej decyzji. Nie zawsze będziemy wiedzieć dokładnie, co mamy robić, dokąd
pójść czy jak zareagować. Może nawet nie będziemy
mieli pewności, czego Bóg od nas oczekuje! Nie znaczy to jednak, że nie powinniśmy szukać u Niego
pomocy w podejmowaniu decyzji.
Bóg zazwyczaj nie mówi do nas tak, jak my to robimy rozmawiając ze sobą. On przemawia przez
Ducha Świętego w głębi naszych serc i oczekuje, że
będziemy się starali wyczuwać i rozeznawać te delikatne wewnętrzne poruszenia. A to oznacza, że jeśli
rzeczywiście chcemy poznać wolę Boga, musimy
znaleźć dla Niego czas.
Święty Ignacy Loyola w swoich „Ćwiczeniach duchownych” mówi nam, że kiedy już rozważymy wszystkie możliwe opcje, powinniśmy zaufać naszym odczuciom i postawić krok w wierze. Ignacy nauczał, że
świat jest przeniknięty obecnością Boga. Znaczy to,

Niedziela, 10 stycznia Chrzest Pański

Psychologowie podkreślają jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu słowa uznania. Nie puste komplementy, ale płynące z serca słowa miłości i aprobaty. Dają nam one pewność, że osoba, która je wypowiada, szanuje nas i docenia naszą wartość. Umacniają więź pomiędzy nami i nasze wzajemne oddanie.
Jest więc znamienne, że jeden z nielicznych przypadków, w których słyszymy głos Boga w Piśmie
Świętym – wprost, a nie za pośrednictwem proroka czy wizji – pojawia się właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Bóg Ojciec mówi do Jezusa: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Ojciec uradował się, że Syn rozpoczyna działalność publiczną i wypowiedział to na głos. Wobec Jana i jego uczniów,
w momencie chrztu Jezusa w Jordanie, objawił Jego tożsamość i swoją ojcowską miłość do Niego.
Ty także potrzebujesz podobnych słów aprobaty. Potrzebujesz ich codziennie. I są one ci dane, gdy
modlisz się i wielbisz Boga. Wyznając, kim On jest, wyznajesz równocześnie, kim ty sam jesteś w relacji
do Niego. Otwierasz swoje uszy, by usłyszeć, co On o tobie myśli. Zaczynasz rozumieć, że jesteś Jego
umiłowanym dzieckiem, że On widzi i docenia Twoje wysiłki, by odłożyć na bok swoje sprawy i pełnić
Jego wolę. Także ludzie w twoim otoczeniu potrzebują słów aprobaty i często potrzebują ich od ciebie.
Nie chodzi o to, żebyś mówił im tanie komplementy tylko po to, żeby poprawić im samopoczucie. Po
prostu wykorzystuj nadarzające się okazje – zwłaszcza te nieoczekiwane – aby powiedzieć, co w nich
doceniasz. To mogą być nawet bardzo drobne sprawy. Zauważ na przykład chęć sąsiedzkiej pomocy,
życzliwe słowo albo gest. A może ich znajomość Biblii albo cierpliwość wobec nieznośnej siostry czy
brata. Dobroć i ofiarność. Mów im, jak bardzo cenisz to, że są twoimi braćmi czy siostrami w Chrystusie.
Za każdym razem, gdy to czynisz, twoje słowa wnoszą światło w ich życie, ukazując im jego sens. Pozwól
Bogu, by powiedział ci, jak bardzo cię kocha i jak wielkie ma w tobie upodobanie. A potem idź i czyń to
samo wobec swoich bliźnich.
„Ojcze, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz!”
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że Bóg poprzez ten świat mówi do nas, nawiązuje
z nami relację i nas prowadzi.
Nauczał również, że jeśli kochamy Jezusa i staramy
się stawiać Go w centrum naszego życia, możemy
być pewni, że podejmujemy decyzje oświeceni najlepszym z możliwych świateł – światłem wiary. Z czasem coraz łatwiej będzie nam rozeznawać, jakie decyzje przybliżą nas do Jezusa, a jakie nas od Niego
oddalą.
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NADZIEJA CHWAŁY

W życiu stajemy przed wieloma trudnymi wyborami.
Ale cała ziemia jest przepełniona chwałą Boga, a sercem przesłania Ewangelii jest „Chrystus pośród was
— nadzieja chwały”. Jezus jest z nami. On jest Emmanuelem Bogiem z nami. Jego obecność nas otacza.
On nas kocha i chce pomagać nam w podejmowaniu
jak najlepszych decyzji. Obyśmy zawsze przychodzili do Niego z wiarą i zaufaniem!

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, 17 stycznia

Andrzej był uczniem Jana Chrzciciela, wiedział jednak, że to nie on jest Mesjaszem – a właśnie Mesjasza szukał. Rozważmy dzisiejszy fragment Ewangelii szukając w nim światła na nasze własne poszukiwania i odkrycia. Już po raz drugi w tym miesiącu Kościół daje nam do lektury ten fragment,
przyjrzyjmy mu się więc szczególnie uważnie.
Czego szukacie?. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie to pytanie? Każdego z nas od czasu do czasu
ogarnia tęsknota – i bywa, że nawet sami nie wiemy, za czym właściwie tęsknimy. Próbujemy zaspokoić
ten wewnętrzny głód czymś ulotnym i na jakiś czas to pomaga. Ale tęsknota wciąż powraca, ponieważ
tego, czego szukamy, nie da się znaleźć na zewnątrz. W rzeczywistości bowiem poszukujemy Boga.
Chodźcie, a zobaczycie. Jeśli naprawdę chcemy znaleźć Jezusa, przyjmijmy z wiarą Jego zaproszenie.
Niech to będzie nasz pierwszy krok. Pan może zaprosić nas do rozmowy ze sobą podczas adoracji eucharystycznej lub do zagłębienia się w teksty Pisma Świętego. Może wskazać brata czy siostrę w Chrystusie, którzy nas poprowadzą i będą towarzyszyć nam w tej drodze. Jeśli jednak nie postawimy tego
pierwszego kroku, nie będziemy w stanie Go „zobaczyć”.
Znaleźliśmy Mesjasza. Andrzej był tak przejęty spotkaniem z Jezusem, że odnalazł swego brata Szymona i przekazał mu dobrą nowinę. My także możemy doświadczyć tej radości, kiedy przychodząc do
Jezusa doświadczamy Jego miłości i miłosierdzia. Uświadamiamy sobie wtedy po raz kolejny, że tylko
On może nas naprawdę nasycić.
Wszyscy od czasu do czasu doświadczamy uczucia tęsknoty i przychodzi na nas pokusa, by zaspokoić ją w niewłaściwych miejscach. Jakie są twoje niewłaściwe miejsca, do których uciekasz? I czy te
półśrodki rzeczywiście cię nasycają?
Proś dziś Ducha Świętego, aby pomógł ci przychodzić do Pana z każdą twoją tęsknotą. Jedynie podejmując świadomy wysiłek, by „pójść i zobaczyć” Jezusa, znajdziesz ostatecznie to, czego całe życie
szukałeś.
„Jezu, pomóż mi uwierzyć, że tylko Ty potrafisz zaspokoić najgłębsze tęsknoty mojego serca.”
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PROGRAM ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH
W PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW. ŚW. MIKOŁAJA W ŚWIEBODZICACH

18 stycznia 2021 r. (poniedziałek), godz. 15:00
1) osiedle Sudeckie 2A, 2B, 2C
2) ul. Spokojna 1A, 1B, 1C
3) osiedle Sudeckie 3A, 3B, 3C, 3D
19 stycznia 2021 r. (wtorek), godz. 15:00
1) osiedle Sudeckie 3E, 3F, 4E, 4F
2) osiedle Sudeckie 4A, 4B, 4C, 4D
3) osiedle Sudeckie, 5A, 5B, 5C, 5D
20 stycznia 2021 r. (środa), godz. 15:00
1) osiedle Sudeckie 6A, 6B, 6C, 6D
2) osiedle Sudeckie 5E, 5F, 6E, 6F
3) osiedle Sudeckie 6G, 6H, 6I, 6K
21 stycznia 2021 r. (czwartek), godz. 15:00
1) osiedle Sudeckie 7C, 7D 7E, 7F
2) osiedle Sudeckie 8A, 8B, 8C, 8D
3) osiedle Sudeckie 7B, 7A, 8F, 8E
22 stycznia 2021 r. (piątek), godz. 15:00
1) osiedle Sudeckie 9A, 9B, 9C
2) ul. Pułaskiego
3) osiedle Sudeckie 9D, 9E, 9F

Niedziela 24 stycznia

23 stycznia 2021 r. (sobota), godz. 14:00
1) ul. Wałbrzyska 1-23A (nieparzyste)
2) ul. Wałbrzyska 25-37C (nieparzyste) oraz 34-46
(parzyste)
3) ul. Wałbrzyska 2-32 (parzyste)
25 stycznia 2021 r. (poniedziałek), godz. 15:00
1) plac Dworcowy 47, ul. Kościuszki 36-2 (parzyste)
2) ul. Kościuszki 31-1 (nieparzyste)
3) ul. Zwycięstwa 11-21 (nieparzyste)
26 stycznia 2021 r. (wtorek), godz. 15:00
1) ul. Zwycięstwa 1-9 (nieparzyste)
2) ul. Zwycięstwa 2-12 (parzyste)
3) ul. Zwycięstwa 14-28 (parzyste)
27 stycznia 2021 r. (środa), godz. 15:00
1) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1-14
2) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-29A
3) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30-41
28 stycznia 2021 r. (czwartek), godz. 15:00
1) ul. Świdnicka 2-28 (parzyste), 21-51 (nieparzyste)
2) ul. Świdnicka 30-56 (parzyste)
3) ul. Świdnicka 1-19 (nieparzyste)

Dziś, kiedy dobiega końca tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Kościół obchodzi Niedzielę Słowa
Bożego i dzisiejsze czytania koncentrują się wokół dwóch jego głosicieli: proroka Jonasza i Jezusa, którzy byli świadkami, jak moc tego słowa jednoczy słuchaczy, tworząc z nich wspólnotę.
Chociaż między Jezusem a Jonaszem występuje wiele podobieństw, jeszcze bardziej znamienne są
różnice. W przeciwieństwie do Jonasza, Jezus nie był opornym prorokiem. Z determinacją wędrował od
wioski do wioski powodowany pragnieniem głoszenia słowa Bożego. Wzywał nie tylko do nawrócenia,
ale ogłaszał również nadejście wyczekiwanego czasu Bożego zbawienia. Jezus jest Słowem Bożym,
które osobiście weszło w naszą historię, aby zgromadzić w jedno wszystkie dzieci Boże. Jak sam powiedział: „Tu jest coś więcej niż Jonasz”. To musiało być wspaniałe widzieć i słyszeć Jezusa, wcielone Słowo Boże, w czasach, gdy chodził po ziemi! Jednak dzisiejsza Niedziela Słowa Bożego przypomina nam
przede wszystkim, że to samo potężne Słowo jest dla nas dostępne, ilekroć czytamy Pismo Święte lub
słuchamy jego fragmentów proklamowanych podczas Mszy świętej. Jezus nie przestaje do nas mówić.
To samo słowo Boże, które dotykało serc mieszkańców Niniwy i Galilei, może skłonić także i nas do
pokuty i nawrócenia. Słowo Jezusa, które poruszyło Szymona i Andrzeja tak bardzo, że zostawili swoje
sieci i poszli za Nim, może przeorać naszą hierarchię wartości i zmobilizować do większej wierności
Jezusowi. Słowo, które zjednoczyło Żydów i pogan w jednym Kościele, może doprowadzić nas do jedności z braćmi i siostrami w Chrystusie. Jak powiedział papież Franciszek ustanawiając Niedzielę Słowa
Bożego: „Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem”.
„Panie, przemień nas mocą Twojego słowa i uczyń z nas jedno, aby świat uwierzył.”

„Głos św. Mikołaja”, nr 1(51), styczeń 2021
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29 stycznia 2021 r. (piątek), godz. 15:00
1) ul. Wolności 1-33 (nieparzyste)
2) ul. Wolności 8-28 (parzyste)
3) ul. Wolności 35-49 (nieparzyste)

5 lutego 2021 r. (piątek), godz. 15:00
1) ul. Patronacka 1, 2, 3, 4, 5
2) ul. Patronacka 6, 8, 10, 12
3) ul. Polna i Rekreacyjna

30 stycznia 2021 r. (sobota), godz. 14:00
1) ul. Kolejowa 1-13 (nieparzyste)
2) ul. Kolejowa 15-27F (nieparzyste)
3) ul. Kolejowa 4-18 (parzyste)

6 lutego 2021 r. (sobota), godz. 14:00
1) Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury
2) ul. Strzelecka 2-10 (parzyste)
3) ul. Strzelecka 12-20 (parzyste)

1 lutego 2021 r. (poniedziałek), godz. 15:00
1) ul. Towarowa
2) ul. Kolejowa 20-36 (parzyste)
3) plac Dworcowy, ul. Parkowa

8 lutego 2021 r. (poniedziałek), godz. 15:00
1) ul. Stawowa 2-6 (parzyste)
2) ul. Marii Curie-Skłodowskiej (od końca)
3) ul. Stawowa 1-5 (nieparzyste)

2 lutego 2021 r. (wtorek), godz. 15:00
1) Aleje Lipowe 15-25 (nieparzyste)
2) Aleje Lipowe 2-14 (parzyste), ul. Krótka
3) Aleje Lipowe 1-13A

9 lutego 2021 r. (wtorek), godz. 15:00
1) Rynek, ul. Puszkina, ul. Słowackiego
2) ul. Chmielna
3) ul. Browarowa, ul. Mickiewicza, plac Jana Pawła II

3 lutego 2021 r. (środa), godz. 15:00
1) ul. Wojska Polskiego
2) ul. Metalowców
3) ul. Modrzejewska, ul. Sportowa

10 lutego 2021 r. (środa), godz. 15:00
1) ul. Żeromskiego 2-18 (parzyste)
2) ul. Kopernika 2-16 (parzyste)
3) ul. Kopernika 1-23 (nieparzyste)

4 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 15:00
1) ul. Świętego Ojca Pio 21-42
2) ul. Świętego Ojca Pio 1A-20
3) ul. Strzegomska 2-18A (parzyste)

11 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 15:00
1) Kolęda dodatkowa
2) Kolęda dodatkowa
3) Kolęda dodatkowa

Niedziela, 31 stycznia

To było naprawdę mocne wejście! Jasne, że demon, który opętał mężczyznę, nie mógł znieść obecności Jezusa. Czy jednak nie byłoby mądrzej z jego strony wyślizgnąć się po cichu niż zwracać na siebie
uwagę w tak dramatyczny sposób? Jednak takie właśnie reakcje zda-rzały się dosyć często. Jezus pokazywał się w jakimś miejscu lub w jakiś sposób objawiał swoją chwałę i Jego obecność wywoływała
opór, a czasami nawet wybuchy wściekłości. Odnosiło się to nie tylko do demonów. Już na samym początku działalności publicznej, i to w Jego rodzinnym Nazarecie, zdarzyło się, że kiedy głosił Dobrą
Nowinę, słuchacze wpadli w taką furię, że próbowali strącić Go z urwiska. A zaledwie po kilku dniach
nauczania i czynienia cudów do tego stopnia rozdrażnił niektórych faryzeuszy, że razem ze zwolennikami Heroda postanowili Go zabić. Nawet najbliżsi uczniowie Jezusa nie ustrzegli się podobnej reakcji.
Kiedy Jezus objawił im, że Bóg zamierza zbawić świat przez Jego krzyż, Piotr nie był w stanie tego
przyjąć i zaczął robić Mu wyrzuty. Każdemu z nas, w ten czy inny sposób, zdarza się sprzeciwiać Jezusowi i Jego przesianiu o zbawieniu. W naszych sercach wciąż kryją się mroczne zakątki. Może odmawiamy komuś przebaczenia. Może świadomie wchodzimy w sytuacje pokusy i wybieramy grzech. A może
łatwo osądzamy innych albo potępiliśmy w sercu wierzącego, który myśli inaczej niż my. Jezus mimo to
nie przestaje nas kochać i udzielać nam łaski nawrócenia. Prawda, która objawiła się w synagodze
w Kafamaum, jest aktualna po dziś dzień – ciemność grzechu nigdy nie pokona światła Chrystusa. Nie
bądź zaskoczony, jeśli odkryjesz dziś w swoim sercu jakiś rodzaj buntu wobec Jezusa – może na modlitwie, może bezskutecznie próbując się skupić na Mszy świętej, może niechętnie reagując, kiedy pojawi
się jakaś okazja do usłużenia bliskiej osobie. Jeśli udało ci się to zobaczyć, to już krok do przodu. Doceń
to i zaufaj, że światło Chrystusa może nie tylko odsłonić twoje ciemności, ale również je rozproszyć.
„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że ukazujesz mi moją ciemność i za to, że mnie od niej uwalniasz!”
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Piątek 1.01.2021 r. UROCZYSTOŚĆ BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
godz. 900 + Helena ADAMSKA
godz. 1030 dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla całej rodziny na Rok Pański 2021
godz. 1200 + Łucja JAŃCZYK (greg. 1)
godz. 1800 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 1)
Sobota 2.01.2021 r. Świętych Bazylego Wielkiego
i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów
Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 2)
godz. 900 wynagradzająca Niepokalanemu sercu Maryi
wszystkie grzechy i zniewagi
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 2)
Niedziela 3.01.2021 r. II NIEDZIELA
PO NARODZENIU PAŃSKIM
godz. 730 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 3)
godz. 900 + Helena KRUSZEWSKA w 3 rocz. śmierci,
+ mąż Edward, ++ ich rodzice i rodzeństwo
godz. 1030 + ks. Wojciech JASIŃSKI w 1 rocz. śmierci
(intencja od rodziny Wołoszyn)
godz. 1200 + Łucja JAŃCZYK (greg. 3)
godz. 1800 ++ Zofia CZARNIK w 21 rocz. śmierci
i Andrzej CZARNIK w 11 rocz. śmierci
Poniedziałek 4.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 4)
godz. 900 + Zofia KRUPA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 4)
Wtorek 5.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 5)
godz. 900 + Krystyna KOWALSKA w dniu urodzin
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 5)
Środa 6.01.2021 r. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO
godz. 730 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 6)
godz. 900 + Łucja JAŃCZYK (greg. 6)
godz. 1030 dziękczynna z okazji 31 rocznicy
sakramentu małżeństwa Leontyny i Jana KRYNICKICH
godz. 1200 ++ Zofia, Marian, Grażyna, Jarosław, Henryk
ZABIELSCY
godz. 1200 za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 1800 + Zdzisława (f) ZIAREK w 3 rocz. śmierci
Czwartek 7.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 7)
godz. 900 + Eryka Brygida GOŚCIAK (intencja
od uczestników pogrzebu)

godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 7)
Piątek 8.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 8)
godz. 900 + Alicja Elżbieta MORDECKA (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 8)
Sobota 9.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 9)
godz. 900 + Łucja JAŃCZYK (greg. 9)
godz. 1800 + Jan DROŻDŻ w 10 rocz. śmierci, ++ jego
rodzice: Stanisława (f), Tadeusz i + brat Józef
Niedziela 10.01.2021 r. NIEDZIELA – Święto Chrztu
Pańskiego
godz. 730 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 10)
godz. 900 + Jan DROŻDŻ w 11 rocz. śmierci,
++ Tadeusz, Stanisława (f), Józef DROŻDŻ
godz. 1030 + Łucja JAŃCZYK (greg. 10)
godz. 1200 + Stanisław SOJAK w 4 rocz. śmierci
(intencja od żony i dzieci), ++ Jakub, Ludwika (f)
PELECHATY (intencja od rodziny)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Józefy (f) z okazji urodzin
Poniedziałek 11.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 11)
godz. 900 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej
parafii
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 11)
Wtorek 12.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 12)
godz. 900 + Stanisław w 30 rocz. śmierci
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 12)
Środa 13.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 13)
godz. 900 ++ Irena, Jan KERLIN
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 13)
Czwartek 14.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 14)
godz. 700 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Karoliny JODKO
w dniu urodzin
godz. 900 + Łucja JAŃCZYK (greg. 14)
godz. 1800 + Andrzej SZCZYKAŁA w 4 rocz. śmierci
(intencja od żony i syna z rodziną)
Piątek 15.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 15)
godz. 900 + Jurek CYBULSKI (intencja od uczestników
pogrzebu)
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godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 15)
godz. 1800 ++ rodzice: Maria i Zygmunt LUBASZEWSCY
Sobota 16.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 16)
godz. 900 + Antoni GZARA w 2 rocz. śmierci (intencja
od żony i dzieci)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 16)
Niedziela 17.01.2021 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 17)
godz. 900 ++ Ludwika (f), Irena, Tadeusz i Michał
godz. 1030 + Łucja JAŃCZYK (greg. 17)
godz. 1200 + Barbara LEWANDOWSKA
godz. 1200 + Franciszek KIEŁT w 9 rocz. śmierci,
+ Ewelina KIEŁT, + Krzysztof KARBOWNICZEK
godz. 1800 + Edward ZACHARUK (intencja od
siostrzenicy Aliny)
Poniedziałek 18.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 18)
godz. 900 + Antoni PACUŁA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 18)
Wtorek 19.01.2021 r. św. Józefa Sebastiana
Pelczara, biskupa (wsp. obow.)
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 19)
godz. 900 + Maria KONCEWICZ (intencja od
uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 19)
Środa 20.01.2021 r.
godz. 700 + Janusz SZUMLAS w 12 rocz. śmierci
godz. 900 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 20)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 20)
Czwartek 21.01.2021 r. św. Agnieszki, dziewicy
i męczennicy (wsp. obow.)
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 21)
godz. 900 + Antoni PACUŁA (intencja od Czesława,
Wandy i Ryszarda Pacuła)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 21)
Piątek 22.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 22)
godz. 900 za dusze czyśćcowe
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 22)
Sobota 23.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 23)
godz. 900 dziękczynna za 60 lat życia Małgorzaty
CHMIELEWSKIEJ
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 23)
Niedziela 24.01.2021 r. III NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 24)
godz. 900 + Antoni KOSIŃSKI w 14 rocz. śmierci
godz. 1030 + Fernard GWIAZDA w 5 rocz. śmierci
(intencja od żony)
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godz. 1200 + Łucja JAŃCZYK (greg. 24)
godz. 1800 o potrzebne łaski, zdrowie, błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla Norberta z okazji 30
rocznicy urodzin
Poniedziałek 25.01.2021 r. Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 25)
godz. 900 + Zuzanna SOBIECKA (intencja od sąsiadki
Marianny)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 25)
Wtorek 26.01.2021 r. Świętych biskupów
Tymoteusza i Tytusa (wsp. obow.)
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 26)
godz. 900 + Zuzanna SOBIECKA (intencja od
uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 26)
Środa 27.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 27)
godz. 900 + Florianna WALKOWIAK (intencja od
uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 27)
Czwartek 28.01.2021 r. św. Tomasza z Akwinu,
prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 28)
godz. 900 dziękczynna z okazji urodzin Doroty i Michała
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 28)
Piątek 29.01.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 29)
godz. 900 + Władysław KOŚCIELSKI, + Michał
PŁAZIAK i ++ z rodziny
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK (greg. 29)
Sobota 30.01.2021 r. Święto – rocznica poświęcenia
kościoła katedralnego w Świdnicy
godz. 700 + Aleksandra (f) SOKOŁOWSKA (greg. 30
– ostatnia)
godz. 900 + Łucja JAŃCZYK (greg. 30 – ostatnia)
godz. 1800 + Anna CZUBAK – o szczęście wieczne
w niebie i miłosierdzie Boże, + Edward CZUBAK
Niedziela 31.01.2021 r. IV NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Edward ZACHARUK (greg. 1)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Matki Bożej dla Beaty WICIAK w jubileuszową
rocznicę urodzin
godz. 1030 + Jan WILCZEK w 6 rocz. śmierci
i ++ rodziców z obu stron
godz. 1200 + Mirosława NADOLSKA (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Artur OSTYNOWICZ, + brat Henryk
SOKOŁOWSKI, + szwagier Andrzej KONIECZNY
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Sakrament Chrztu św. przyjęli:
Ignacy SAWICKI, 25.12.2020 r.
Marcelina SMUSZ, 25.12.2020 r.

Bramę wieczności przekroczyli:
+ Alicja Elżbieta MORDECKA z d. Ogór,
zm. 27.11.2020 r., przeżyła 63 lata
+ Jurek Jan CYBULSKI, zm. 28.11.2020 r.,
przeżył 68 lat
+ Antoni PACUŁA, zm. 29.11.2020 r., przeżył 78 lat
+ Maria KONCEWICZ z d. Pernak, zm. 29.11.2020 r., przeżyła 96 lat
+ Zuzanna SOBECKA z d. Ramos, zm. 3.12.2020 r., przeżyła 89 lat
+ Floranna WALKOWIAK, zm. 4.12.2020 r., przeżyła 92 lata
+ Jadwiga Michalina MATYSIAK z d. Janik, zm. 6.12.2020 r.,
przeżyła 89 lat
+ Mirosława Kazimiera NADOLSKA, zm. 10.12.2020 r.,
przeżyła 77 lat
+ Zofia GDOWSKA z d. Faron, zm. 10.12.2020 r., przeżyła 87 lat
+ Julian Stanisław WESOŁOWSKI, zm. 11.12.2020 r.,
przeżył 87 lat
+ Irena PALUCH z d. Golowska, zm. 23.12.2020 r.,
przeżyła 78 lat
+ Krzysztof Grzegorz SZURGOT, zm. 23.12.2020 r.,
przeżył 53 lata
+ Arkadiusz Jerzy STEC, zm. 26.12.2020 r., przeżył 46 lat
+ Urszula Grażyna SZCZYGIEŁ z d. Stańczyk, zm. 24.12.2020 r.,
przeżyła 74 lata
+ Danuta Ludwika ZIEMNICKA z d. Szopian, zm. 25.12.2020 r.,
przeżyła 68 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, 1030 (z udziałem dzieci),
1200 (suma), 1800 (z udziałem młodzieży)
• dni powszednie: 700, 900, 1800
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu
małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 1200
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. 1200
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

