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Ofiarowanie Pańskie

Święto Matki Bożej Gromnicznej
Podstawą historyczną tej uroczystości jest opis tego wydarzenia, zawarty w Ewangelii
według św. Łukasza (Łk 2,2238). Zgodnie z nakazami prawa,
każdy pierworodny żydowski
chłopiec miał być w Świątyni
ofiarowany Bogu. Nie oznaczało to poświęcenia chłopca na
służbę kapłańską, ale był to gest
symboliczny poświęcenia Bogu
tego, co było dla rodziców największą wartością. W zamian
ofiarowano parę synogarlic lub
2 młode gołębie (por. Łk 2,24).
W ewangelicznej scenie biorą
udział (oprócz Jezusa – Dziecięcia): Maria, Józef, starzec Symeon i prorokini Anna.

Ofiarowanie w Świątyni (pędzla Giovanniego Bellini
w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu)

(cd. na str. 5)

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2021 r.
11 lutego 2021 r.

Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8)
Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi
Drodzy Bracia i Siostry!
Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego, które
odbędą się 11 lutego 2021 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, to odpowiedni
moment, by zwrócić szczególną uwagę na chorych

i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na
łonie rodziny czy wspólnot. Nasze myśli kierujemy
w szczególności do tych, którzy na całym świecie
cierpią z powodu skutków pandemii
(cd. na str. 3)
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Orszak Trzech Króli – w tym roku inaczej

Dziecięcy zespół ludowy Wesołe Nutki z Mąkolna
rozpoczął już 9 rok swojej działalności. Zespół liczy
15 członków w wieku od 4 do 17 lat. Towarzyszy mu
kapela: akordeonista Kazimierz Wrona i instrumenty
perkusyjne Stanisław Braszka. Kierownikiem i założycielem zespołu jest Urszula Wróbel – sołtys wsi Mąkolno, a managerem Babcia Jasia – Janina Frankowicz.
Zespół uczestniczył w wielu konkursach i przeglądach zespołów ludowych na Dolnym Śląsku, gdzie
zdobywał nagrody i wyróżnienia. W ostatnim roku
zespół zdobył prestiżowe wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz
I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenek dla
Świętego Jana Pawła II w Bardzie.
Zespół wydał dwie płyty: „Wesołe Nutki na cały rok”
z muzyką ludową i „Przyszliśmy tu po kolędzie” z kolędami i pastorałkami.

Orszak Trzech Króli w tym roku był przeżywany w naszej parafii pod przewodnictwem zespołu „Wesołe nutki z Mąkolna”
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2021 r.

(cd. ze str. 1)

koronawirusa. Wszystkim, zwłaszcza najuboższym
i usuniętym na margines wyrażam moją duchową
bliskość, zapewniając o trosce i miłości Kościoła.
1. Temat tego dnia czerpie inspirację z fragmentu
Ewangelii, w którym Jezus krytykuje obłudę tych,
którzy mówią, ale nie czynią (por. Mt 23, 1-12). Kiedy
wiara sprowadza się do pustej retoryki, nie angażując
się w historię i potrzeby drugiego, wówczas brakuje
spójności między wyznawaną wiarą a prawdziwym
życiem. Jest to poważne zagrożenie. Dlatego Jezus
używa mocnych wyrażeń, aby ostrzec przed niebezpieczeństwem popadnięcia w bałwochwalstwo samego siebie i stwierdza: „Jeden jest wasz Nauczyciel,
a wy wszyscy braćmi jesteście” (w. 8).
Krytyka, którą Jezus kieruje do tych, którzy „mówią,
a nie czynią” (w. 3) jest zbawienna zawsze i dla wszystkich, ponieważ nikt nie jest odporny na zło obłudy, zło
bardzo poważne, które uniemożliwia nam rozwój jako
dzieci jedynego Ojca, powołane do życia powszechnym braterstwem.
Wobec sytuacji potrzeby brata i siostry, Jezus przedstawia wzór zachowania całkowicie przeciwny obłudzie. Proponuje, by zatrzymać się, wysłuchać, nawiązać bezpośrednią i osobistą relację z drugim człowiekiem, poczuć dla niego czy dla niej empatię i wzruszenie, zaangażować się w jego cierpienie do tego
stopnia, by zatroszczyć się o niego w posłudze (por.
Łk 10, 30-35).
2. Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy
naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Jeszcze wyraźniejszym staje
się fakt, iż jesteśmy stworzeniem i w sposób oczywisty
odczuwamy naszą zależność od Boga. Gdy jesteśmy
chorzy, niepewność, strach a niekiedy przerażenie
przenikają bowiem nasze umysły i serca. Znajdujemy
się w sytuacji bezsilności, ponieważ nasze zdrowie
nie zależy od naszych zdolności ani od naszego „zatroskania” (por. Mt 6, 27).
Choroba narzuca pytanie o sens, które w wierze
skierowane jest do Boga: pytanie, które szuka nowego znaczenia i nowego kierunku dla egzystencji,
a które niekiedy nie od razu może znaleźć odpowiedź.
W tych żmudnych poszukiwaniach nie zawsze są
w stanie nam pomóc przyjaciele i krewni.
Symboliczna pod tym względem jest biblijna postać
Hioba. Jego żona i przyjaciele nie potrafią towarzyszyć
mu w nieszczęściu, wręcz przeciwnie, oskarżają go,
potęgując jego samotność i zagubienie. Hiob wpada
w stan opuszczenia i niezrozumienia. Ale właśnie
poprzez tę skrajną kruchość, odrzucając wszelką

obłudę i obierając drogę szczerości wobec Boga i wobec innych, sprawia, że jego uporczywe wołanie dociera do Boga, który w końcu odpowiada, otwierając
przed nim nową perspektywę. Potwierdza, że jego
cierpienie nie jest naganą ani karą, nie jest też stanem
oddalenia od Boga ani oznaką Jego obojętności. Zatem z poranionego i uzdrowionego serca Hioba wypływa ta tętniąca życiem i wzruszająca wypowiedź,
skierowana do Pana: „Dotąd Cię znałem ze słyszenia,
obecnie ujrzałem Cię wzrokiem” (42, 5).
3. Choroba ma zawsze oblicze, i to nie tylko jedno:
ma oblicze każdego chorego i każdej chorej, także
tych osób, które czują się lekceważone, wykluczone,
ofiar niesprawiedliwości społecznej, która odmawia
im praw podstawowych (por. Fratelli tutti, 22). Obecna
pandemia ujawniła wiele nieprawidłowości w systemach opieki zdrowotnej oraz braki w zakresie pomocy udzielanej chorym. Osoby starsze, najsłabsze
i najbardziej bezbronne nie zawsze mają zapewniony
dostęp do opieki i nie zawsze odbywa się to w sposób
sprawiedliwy. Zależy to od decyzji politycznych, sposobu zarządzania zasobami i zaangażowania osób
zajmujących odpowiedzialne stanowiska. Inwestowanie środków w leczenie i opiekę nad chorymi jest
priorytetem związanym z zasadą, że zdrowie jest
podstawowym dobrem wspólnym. Jednocześnie pandemia uwydatniła poświęcenie i wielkoduszność
pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, pracowników i pracownic, księży, zakonników i zakonnic,
którzy dzięki profesjonalizmowi, ofiarności, poczuciu
odpowiedzialności i miłości bliźniego pomagali, pielęgnowali, pocieszali i służyli wielu osobom chorym i ich
rodzinom. To milcząca rzesza mężczyzn i kobiet,
którzy postanowili spojrzeć na te oblicza, troszcząc
się o rany pacjentów, których odczuwali jako bliskich
z racji wspólnej przynależności do rodziny ludzkiej.
Bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem,
który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią
w chorobie. Jako chrześcijanie, przeżywamy bliskość
jako wyraz miłości Jezusa Chrystusa, Dobrego Samarytanina, który ze współczuciem stał się bliskim
każdego człowieka zranionego przez grzech. Zjednoczeni z Nim przez działanie Ducha Świętego jesteśmy
powołani, by być miłosierni jak Ojciec i miłować
zwłaszcza naszych braci chorych, słabych i cierpiących (por. J 13, 34-35). Przeżywamy tę bliskość nie
tyko osobiście, ale także w formie wspólnotowej.
Braterska miłość w Chrystusie rodzi bowiem wspólnotę, która potrafi leczyć, która nikogo nie opuszcza,
która włącza i przyjmuje przede wszystkim najsłabszych.
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W związku z tym chciałbym przypomnieć o znaczeniu solidarności braterskiej, która wyraża się konkretnie w służbie i może przybierać różne formy, które
wszystkie są ukierunkowane na wspieranie naszego
bliźniego. „Służenie oznacza troszczenie się o osoby
słabe w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie,
w naszym narodzie” (Homilia na placu Rewolucji
w Hawanie, 20 września 2015 r.: L’Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 10 (376)/2015, s. 23). W tym
zaangażowaniu każdy jest w stanie „zostawić na boku
swoje dążenia, oczekiwania, swoje pragnienia bycia
wszechmocnym w obliczu konkretnego spojrzenia
najsłabszych. […] Służba zawsze patrzy w twarz brata, dotyka jego ciała, czuje jego bliskość, a nawet
w pewnych przypadkach «znosi» ją i zabiega o rozwój
brata. Dlatego służba nigdy nie jest ideologiczna,
ponieważ nie służy się ideom, ale służy się osobom”
(por. tamże).
4. Dla dobrej terapii decydujące znaczenie ma
aspekt relacyjny, dzięki któremu można mieć podejście
całościowe do chorego. Docenianie tego aspektu
pomaga również lekarzom, pielęgniarkom, specjalistom i wolontariuszom, aby otoczyć opieką osoby
cierpiące, aby im towarzyszyć w procesie uzdrowienia,
dzięki relacji międzyosobowej, opartej na zaufaniu
(por. Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia [2016],
4). Chodzi zatem o ustanowienie paktu między osobami potrzebującymi opieki a tymi, którzy się nimi
opiekują; paktu opartego na wzajemnym zaufaniu
i szacunku, szczerości i dyspozycyjności, aby przezwyciężyć wszelkie bariery obronne, umieścić w centrum godność chorego, chronić profesjonalizm pracowników służby zdrowia i utrzymywać dobre relacje
z rodzinami pacjentów.

To właśnie ta relacja z osobą chorą znajduje niewyczerpane źródło motywacji i mocy w miłości Chrystusa, jak pokazuje tysiącletnie świadectwo mężczyzn
i kobiet, którzy stali się świętymi służąc chorym. Z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wypływa bowiem ta miłość, która potrafi nadać pełen sens
zarówno sytuacji pacjenta, jak i tego, kto się o niego tro
szczy. Zaświadcza o tym wielokrotnie Ewangelia, uka
zując, że uzdrowienia dokonane przez Jezusa nigdy
nie są gestami magicznymi, lecz zawsze są owocem
spotkania, relacji międzyosobowej, w której dar Boży,
ofiarowany przez Jezusa, odpowiada na wiarę osoby,
która go przyjmuje, co podsumowują słowa, które
Jezus często powtarza: „twoja wiara cię ocaliła”.
5. Drodzy bracia i siostry, przykazanie miłości, które Jezus pozostawił swoim uczniom, znajduje konkretną realizację także w relacji z chorymi. Społeczeństwo
jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć
się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła
czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską. Dążmy do tego celu i sprawmy, aby nikt nie został
pozostawiony sam sobie, aby nikt nie czuł się wykluczony lub opuszczony.
Powierzam wszystkich chorych, pracowników służby zdrowia i tych, którzy troszczą się o cierpiących,
Maryi, Matce Miłosierdzia i Uzdrowieniu Chorych.
Niech z Groty w Lourdes i z Jej niezliczonych sanktuariów na całym świecie wspiera naszą wiarę i naszą
nadzieję, i pomaga nam troszczyć się o siebie nawzajem z bratnią miłością. Wszystkim i każdemu z was
z serca udzielam mojego błogosławieństwa.
Franciszek, papież
Rzym, u św. Jana na Lateranie, 20 grudnia 2020 r.,
w IV Niedzielę Adwentu

Słowo Biskupa Świdnickiego
z okazji Światowego Dnia Chorego
Umiłowani w Chrystusie Panu,
Siostry i Bracia!
Jako biskup świdnicki zwracam
się po raz pierwszy do osób starszych, samotnych i chorych. Czynię
to w duchu pokory i miłości, by
przekazać Wam moje serdeczne
pozdrowienia oraz słowa pociechy
i zachęty w tym szczególnym czasie, jaki nam wyznacza pandemia.
Rozumiem pojawiający się niepokój
czy lęk spowodowany z jednej strony możliwością zarażenia, ale też
pojawiającym się być może utrud-

nionym dostępem do sakramentów,
zwłaszcza spowiedzi i Komunii
świętej. Chcę, byście mieli przekonanie, że o Was pamiętamy. Macie
ważne miejsce w Kościele. Każdy
z Was może z ufnością powiedzieć
za św. Pawłem: „W moim ciele
dopełniam braki udręk Chrystusa
dla dobra Jego Ciała, którym jest
Kościół” (Kol 1, 24).
Jezus nas doskonale rozumie.
On zna dobrze wszystkie nasze
obawy i troski. Dlatego kiedy w
pokorze stajemy przed Nim – ustępuję lęki, powraca wolność serca,

odzyskujemy pełnię życia. Wystarczy Mu zaufać.
Ilekroć czytam Pismo święte,
zwłaszcza te fragmenty opisujące
ludzi potrzebujących pomocy, przychodzi mi na myśl obraz wielu
osób, najczęściej chorych i słabych,
którzy idą w kierunku Jezusa: byleby tylko „dotknąć się frędzli Jego
płaszcza”.
Znamy taki moment w Ewangelii,
kiedy Jezus mówi: „Wstań, weź
swoje nosze i chodź”. Jezus mówi
wprost: wyzdrowiałeś, wstań i idź!
Zauważmy: Jezus nie dokonuje

tego, posługując się jakimś wymyślnym rytuałem czy też terapeutyczną wodą. Jezus dokonuje tego
mocą Słowa Bożego. To Słowo –
zawsze czyste, święte, najzdrowsze. Ono wnika w nasz organizm,
który nie jest ani święty, ani czysty
i zdrowy. To Słowo jest lekarstwem
na wszystkie nasze choroby. To
Słowo daje życie. Trzeba nam z
wiarą wsłuchiwać się w to co mówi
Jezus. Słuchać Jezusa – to przyjąć
na serio Jego Słowo, to pozwolić
się przeniknąć Jego Słowu. Słuchać – nie po to, aby więcej wiedzieć, aby zaspokoić własną ciekawość, ale przede wszystkim po to,
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aby poddać się w posłuszeństwie
Jego woli (Łk 8,19-21). Tak jak to
czyniła Maryja i św. Józef.
W tym roku Ojciec Święty –
8 grudnia 2020 r. w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – skierował naszą
uwagę na św. Józefa, Oblubieńca
Maryi, wyjątkowego Patrona i Opiekuna dla nas na dzisiejsze czasy.
Józef jest człowiekiem głębokiej
wiary i ufnej modlitwy. W obliczu
zaskakujących losów Maryi i Jezusa, Józef nie kieruje się własną
spontanicznością czy mądrością,
ale pozostaje wsłuchany w głos
Boga, do końca posłuszny woli

Bożej; także w sytuacjach, które
wymagały od niego wielkiej wiary.
Św. Józef jest człowiekiem Słowa,
jest wierny Słowu. Niech będzie On
Patronem naszego codziennego
zawierzenia Panu Bogu.
Przez jego wstawiennictwo, polecam Waszej serdecznej modlitwie
diecezję świdnicką. Módlcie się o
nowe powołania; módlcie się za
rodziny – niech będą Bogiem silne.
Na koniec też pokornie proszę: módlcie się również za mnie. Powie
rzam Was opiece Maryi i św. Józefa.
Z serca błogosławię
† Marek Mendyk, biskup świdnicki
Świdnica, 11 lutego 2021 roku

Ofiarowanie Pańskie
bowiem, będąc człowiekiem, nie
przestaje być Jednym z Trójcy.
To ofiarowanie jest zapoczątkowaniem, a zarazem znakiem tego
oddania się Ojcu, które swój szczyt
osiągnie na Krzyżu. Rozwijając tę
myśl, teologia i ikonografia Wschodu przedstawia tę scenę w ten
sposób, że między Matką Bożą a
Symeonem znajduje się ołtarz –
symbol ofiary – ponad którym Dziecię jest przekazywane.
Od IV wieku w
Jerozolimie święto
to przeżywano
jako „Spotkanie
Pańskie”. Jest to
symboliczne „spotkanie” z całą ludzkością, reprezentowaną przez Symeona, oświeconego mocą Ducha
Świętego.
Jest to dlatego
święto radosne, a
kantyk starca Symeona, zwany od
pierwszych łacińHans Holbein d. Ä. - Darstellung Christi im Tempel skich słów „Nunc
Hamburger Kunsthalle
(cd. ze str. 1)

Ofiarowanie Jezusa, z uwagi na
jego Bosko-ludzki byt, miało inny
charakter, niż w przypadku pozostałych chłopców. Było ono wyrazem wierności Bogu, jego nakazom
zawartym w Prawie, ale miało
przede wszystkim inną istotę. W
wydarzeniu tym Jezus ofiarowuje
się Bogu, ale jako swemu Ojcu,

dimittis”, jest częścią codziennie
odmawianej przez osoby duchowne i nie tylko Liturgii Godzin, a dokładnie Modlitwy na zakończenie
dnia, czyli Komplety.
Na Zachodzie przeżywano to
święto jako czas wyzwolenia się
kobiety z dziedzictwa grzechu Ewy.
Począwszy od IX wieku wierni w
tym dniu przynoszą do kościoła
świece do pobłogosławienia, zwane gromnicami. Nazwa ta wywodzi
się od słowa „grom”, gdyż zapalano
je w czasie burzy, stawiano w oknie
i modlono się o oddalenie piorunów.

Kantyk Symeona
Teraz, o Panie, pozwól odejść
swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzały Twoje
zbawienie,
któreś przygotował wobec
wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz
i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
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Zaproszenie do modlitwy z okazji
XXV Dnia Życia Konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego 2021 r.

W 1997 r. papież św. Jan Paweł II ustanowił dzień
modlitwy za kobiety i mężczyzn, którzy poświęcili
swoje życie Bogu w życiu konsekrowanym. Obchodzimy go jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Dzień ten stanowi okazję przede wszystkim do
wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za to, że na całym
świecie powołuje osoby, które niepodzielnym sercem
poświęcają się służbie Bogu i ludziom na drodze rad
ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Dziękujemy też osobom konsekrowanym: ojcom,
braciom, siostrom zakonnym, dziewicom, wdowom
konsekrowanym oraz pustelnikom za to, że swoją
modlitwą i pracą apostolską pełnią posługę w różnorodnych dziedzinach życia Kościoła.
Jak każdego roku w diecezji świdnickiej obchody
tego dnia będą miały miejsce w Święto Ofiarowania
Pańskiego, 2 lutego w katedrze. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa będą one tym razem
skromniejsze, co nie oznacza mniejszej intensywności

Niedziela, 7 lutego

naszej modlitwy w intencji osób konsekrowanych,
a także o powołania dożycia konsekrowanego. Serdecznie proszę wszystkich drogich Diecezjan o modlitwę w intencji osób konsekrowanych, zwłaszcza
w parafiach, w których pełnią one swoją posługę.
Podczas Eucharystii, którą będę sprawował w katedrze o godz. 12.00, osoby konsekrowane, pełniące
posługę w naszej diecezji, odnowią swoje śluby zakonne, które złożyły podczas wieczystej profesji.
Prosząc o modlitwę w intencji osób konsekrowanych, gorąco zachęcam do złożenia ofiar na tacę na
potrzeby zakonów klauzurowych w naszej diecezji:
sióstr klarysek od Wieczystej Adoracji
w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich. Już teraz za ten
dar serca bardzo Wam dziękuję.
Wszystkie osoby konsekrowane oraz drogich Diecezjan polecam opiece Matki Bożej i świętych Patronów naszej diecezji. Z serca błogosławię.
† Marek Mendyk, biskup świdnicki

Trudno nie przejąć się tą ponurą skargą Hioba. Wydaje się całkowicie usprawiedliwiona, co więcej,
sądzimy, że z pewnością ten nieszczęśnik zasłużył na chwilę wytchnienia. Wiemy przecież, jak wiele
udręk spadło na niego! Stracił swoje dzieci, cały niemały majątek, a na koniec także i zdrowie. Każdy
byłby załamany na jego miejscu. To chyba naturalne, że wyżalił się przed swoimi przyjaciółmi.
Nie prześlizgujmy się jednak naprędce nad słowami Hioba, uznając je za emocjonalną skargę udręczonego człowieka. Pokazują nam one nie tylko, jak czuł się zmiażdżony nieszczęściem Hiob, ale także
w jaki sposób próbował sobie z nim poradzić. Jego postawa jest bowiem wspaniałą lekcją dla wszystkich,
którzy znajdują się w trudnych sytuacjach, a jest ona następująca: Nigdy nie zrywaj łączności z Bogiem!
Miejmy nadzieję, że Bóg zachowa nas od serii nieszczęść podobnej tej, która spotkała Hioba. Zdarza
się jednak, że nawet niewielkie próby przyprawiają nas o zniechęcenie. Jest oczywiście rzeczą całkowicie naturalną, że kiedy sprawy nie układają się po naszej myśli, czujemy się rozczarowani, a nawet
zdruzgotani. Nie musimy jednak pozostawać w tym stanie.
Jeśli więc złapiesz się na tym, że wciąż narzekasz czy użalasz się nad sobą, spróbuj pójść za przykładem Hioba. Jeśli musisz, wyżal się przed bliskimi przyjaciółmi, ale przede wszystkim zwróć się do
Boga. Wyraź przed Nim swój ból. Opowiedz o niesprawiedliwości, która cię spotkała. Nie ukrywaj tego,
co czujesz. Zadawaj trudne pytania. Taka szczerość pozwala Mu wejść z tobą w dialog i działać w twoim
sercu.
Nie poprzestań jednak na mówieniu do Boga, lecz nasłuchuj Jego odpowiedzi. Pamiętaj, że Hiob
ostatecznie usłyszał głos Boga. Nie otrzymał wprawdzie dokładnego wyjaśnienia, dlaczego stracił wszystko, co było mu drogie, ale z czasem głębiej zrozumiał wielkość Boga. Nie otrzymał potwier-dzenia swojej własnej nieskazitelności, ale z człowieka, który wiedział coś o Bogu, stał się człowiekiem, który miał
z Nim osobisty kontakt. Tak właśnie postępuje Bóg z tymi, którzy są uczciwi wobec Niego i gotowi szczerze z Nim rozmawiać. Ostatecznie usłyszą oni Jego głos.
„Panie, oby niepowodzenia były dla mnie okazją do szczerego i odważnego otwarcia przed Tobą serca.”
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Białe szaleństwo
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BIAŁE „SZALEŃSTWO” W STYCZNIU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – chłopcom (przy pomocy pań
opiekunek) udało się utworzyć piękne bałwanki, zjeżdżać z górki po białym puchu, rzucać się śnieżkami,
jeździć na sankach wokół domu i w naszym parku...
zimowa aura: śnieg i lekki mrozik sprzyjają zimowej
radości dzieciaków.

Wizyta duszpasterska

W niedzielne popołudnie stycznia 2021 r. ks. kanonik Dariusz Strzelecki przybył do naszego Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach
z wizytą duszpasterską, aby dokonać, jak co roku
poświęcenia pomieszczeń i udzielić błogosławieństwa
wszystkim Mieszkańcom Domu. Nasi ministranci
chętnie, z radością służyli pomocą: zapisywali poświęconą kredą na drzwiach: K + M + B + 2021, nieśli wodę
święconą, kadzidło i śpiewali głośno kolędy razem
z siostrami.

Wystarczy
Twój 1%,
aby pomóc
innym...

Można wesprzeć działalność Domu Pomocy
Społecznej Dla Dzieci w Świebodzicach
przekazując 1% – Nr KRS 0000298747
D z i ę k u j e m y!
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Jerycho Różańcowe w parafii św. Mikołaja w Świebodzicach

„Nie ruchliwe stolice są decydującymi ośrodkami historii świata
i świętości, ale modlitwy ludzi.
Gdzie się modli, tam się decyduje
nie tylko o naszym życiu po śmierci, ale także o wydarzeniach tego
świata”. Św. Jan Paweł II
1 września 2020 r. w Kudowie
Zdroju-Czermnej rozpoczęło się

Diecezjalne Jerycho Różańcowe
Diecezji Świdnickiej z aprobatą
i błogosławieństwem JE Ks. Bpa
Ordynariusza Marka Mendyka.
Kolejne parafie podejmowały trud
organizacji tygodniowej adoracji
Najświętszego Sakramentu, aby
uprosić u Boga potrzebne łaski dla
wspólnoty parafialnej, diecezji, ojczyzny i świata – powstrzymanie
pandemii, powrotu do Boga i życia
wg Bożych przykazań.
Od 9 do 16 stycznia czuwała
nasza Parafia wg grafiku zgłoszonych wcześniej godzin obecności.
Rzecz znamienna, że przychodziło
więcej osób, niż było zgłoszonych.
Najwięcej gromadziło się na Godzinie Miłosierdzia, kiedy wsłuchiwaliśmy się we fragmenty z Dzienniczka św. s. Faustyny, co prowadziło
do większego zaufania Jezusowi
Chrystusowi – Królowi Miłosierdzia,
a w czasie Apelu Jasnogórskiego
były przybliżane historie zwycięstwa oręża polskiego, które były

Środa, 17 lutego, Środa Popielcowa

opromienione walką duchową. Pod
Chocimiem w 1621 r. pierwszej
zwycięskiej bitwie pod wodzą hetmana Karola Chodkiewicza podpisano korzystny rozejm i ok. 400
tysięcy Turków odeszło od granic
Rzeczpospolitej, ale wcześniej
w Krakowie zorganizowano wielogodzinną procesję różańcową
w intencji zagrożonej ojczyzny.
Jerycho Różańcowe nawiązuje
do wydarzeń ze Starego Testamentu opisanych w Księdze Jozuego
(Joz 5, 13-6, 20). Potężne miasto
Jerycho zostało zdobyte przez
Izraelitów przy pomocy broni duchowej. Według wskazówek z Nieba obchodzili miasto wokoło przez
7 dni. W tej „procesji” niesiono Arkę
Przymierza. Gdy siódmego dnia
kapłani zagrali na znak zwycięstwa,
a cały naród wydał okrzyk zwycięski – mury Jerycha się rozpadły
i miasto zostało zdobyte.
Pierwsze Jerycho Różańcowe
zostało zorganizowane na Jasnej

Czy Wielki Post nie kojarzy nam się czasem z jakimś obozem przetrwania?
Modlitwa, post, jałmużna – wszystko to wymaga wysiłku i poświęcenia. Oczywiście podejmujemy te
praktyki przede wszystkim dlatego, że są one miłe Bogu (choć nie zawadzi przy okazji zrzucić parę kiło!).
Jednak w dzisiejszej Ewangelii Jezus obiecuje nam, że Ojciec „odda” nam to wszystko, co straciliśmy ze
względu na Niego. Jak to wygląda w praktyce?
Zacznijmy od modlitwy. Bóg chce, abyśmy szczególnie w Wielkim Poście doświadczyli Jego dobroci,
a dzieje się to przede wszystkim wtedy, gdy spotykamy się z Nim na modlitwie. Pójdź na Mszę czy adorację w dzień powszedni, weź udział w rekolekcjach. Możesz też przeczytać jakąś książkę duchową lub
przez następne sześć tygodni dogłębnie rozważyć jedną z Ewangelii. Znajdź czas, by otworzyć serce
dla Boga, a wtedy On objawi ci siebie.
Post nie jest łatwy, ale pomaga zrobić w sercu miejsce dla Boga. Za każdym razem, gdy powstrzymujesz się od sięgnięcia po deser czy inny smaczny kąsek, rezygnujesz ze swoich pragnień pozwalając
Bogu zapełnić powstałą pustkę. Za każdym razem, gdy spędzasz wieczór z dala od ekranu telewizora,
komputera czy smartfona, dajesz sobie szansę, by usłyszeć Boga.
A jałmużna? Przede wszystkim zbliża cię do potrzebujących, ale także uczy oderwania od rzeczy
materialnych. Im bardziej zdystansujesz się do nich dzieląc się z innymi, tym łatwiej będzie ci odkryć, że
jedynie Bóg może cię nasycić. Uświadomisz sobie, że twoje życie i szczęście nie są zależne od tego, co
można kupić za pieniądze.
Wielki Post rzeczywiście może wydawać się długi i ciężki niczym obóz przetrwania. Nawet drobne
wyrzeczenia z czasem stają się uciążliwe. Jednak cokolwiek postanowisz, wiedz, że Bóg hojnie „odda
tobie” – obdarzając cię swoją obecnością, miłością i łaską.
„Panie, pomóż mi w tym Wielkim Poście jak najpełniej otworzyć się na Twoją łaskę.”

„Głos św. Mikołaja”, nr 2(52), luty 2021
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Górze od 1 do 7 maja 1979 r., aby
uprosić u Boga możliwość odbycia
I pielgrzymki do ojczyzny Ojca
Świętego Jana Pawła II. Takie zadanie na modlitwie otrzymał Apostoł Różańcowy Anatol Kaszczuk
(1912-2005). Dopiero 7 maja 1979
r. ogłoszono program pielgrzymki
papieskiej po uzyskaniu zgody od
rządzących. Ks. Bp Józef Zbigniew
Kraszewski stwierdził, że „wasze
różańce skruszyły te mury komunizmu”. Gdy Ojciec Święty został
ranny odbyło się w Częstochowie
drugie takie Jerycho w intencji ratowania papieża. Gdy założyciel
Jerycha przekonał się, że taka

forma modlitwy przyczynia się do
wielkich zwycięstw, organizował
Jerycha w wielu miejscowościach
Polski i świata.
„O losach świata decydują ciche
miejsca modlitwy”. Żeby w to uwierzyć i przyczynić się do Tryumfu
Niepokalanego Serca Maryi potrzeba takich miejsc adoracji, potrzeba
zachęty duszpasterzy i obecności
wierzących przed Najświętszym
Sakramentem. Dopiero w takiej
łączności Nieba z ziemią będziemy
zdolni przeciwstawić się wszelkiemu zagrożeniu.
Zofia Szczur

Czas pandemii

Czas pandemii zburzył dotychczasowy porządek
świata. Nagle odebrano nam większość swobód obywatelskich. Zakaz opuszczania danego obszaru
(lockdown) sparaliżował komunikację między ludźmi.
Upadające gospodarki, niewydolne służby zdrowia,
dziesiątki tysięcy ofiar to niektóre przykłady niekorzystnych zmian.
Problemy pojawiają się jednak w wielu innych obszarach funkcjonowania różnych zbiorowości. Należą
do nich również trzeźwiejący alkoholicy. Kontynuowanie konsumpcji alkoholu w czasie izolacji przyczynia
się do pojawienia nowych przypadków zaburzeń
związanych z alkoholem. Ponadto, należy brać pod
uwagę zwiększone ryzyko infekcji i pogorszenia stanu
zdrowia, a także fakt, że etanol zmniejsza odporność.
Czas pandemii rodzi szereg problemów emocjonalnych. Strach o życie swoje i bliskich. Niepokój o utrzymanie stanowiska pracy. Zmiana dotychczasowych
schematów funkcjonowania rodziny. Duża ilość czasu
wolnego. Brak bezpośredniego kontaktu z innymi
niepijącymi osobami. Przytoczone przykłady są źródłami poważnych zaburzeń emocjonalnych, które
skutkują złamaniem abstynencji. Nie jest to jedyny
negatywny skutek pandemii. W rodzinach powraca
przemoc w jej różnych przejawach. Komunikacja
w wirtualnej rzeczywistości wydaje się być antidotum
na osamotnienie. Niestety, docelowo wpędza jednocześnie całe rodziny w zachowania, które mogą skutkować uzależnieniem od nowych technologii. Rozmowa telefoniczna nie zastąpi mitingu anonimowych
alkoholików (AA). Nie zastąpi spotkań w klubach
abstynenta. Msza, którą możemy obejrzeć na ekranie
telewizora nie zastąpi świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa wiernych w liturgii Kościoła. Msza
z Jasnej Góry czy Lichenia nie zastąpi trzeźwiejącym
alkoholikom corocznych czerwcowych i lipcowych

spotkań. Wiele osób, które funkcjonowały z powodzeniem w środowiskach
abstynenckich nie poradziło sobie. Złamali często kilkuletnią abstynencję. Łatwo było im się się
„schować” przed niepijącymi przyjaciółmi. Wystarczyło nie odbierać
telefonu. Czy jest wyjście
z tej sytuacji? Jak z każdej innej jest, ale wymaga to
zmiany sposobów funkcjonowania tych środowisk.
Mitingi AA w sieci nie są wyjściem choćby z powodu
samej istoty funkcjonowania wspólnoty. Kluby abstynenta uruchomiły swoje „klubowe” telefony i częściej
niż to było dotychczas można przegadać swoje problemy. Punkty konsultacyjne w wielu przypadkach
ograniczają swoje funkcjonowanie wyłącznie do telefonicznych kontaktów. Pozostaje cierpliwość, rozwaga
i rozsądek. Na dokładkę czytanie literatury AA, zwiększenie liczby kontaktów (niestety telefonicznych)
z innymi niepijącymi alkoholikami. Kontakt z liderami
wspólnot AA, duszpasterzami apostolatów trzeźwości,
gospodarzami i zarządami klubów i stowarzyszeń
abstynenckich może uratować pielęgnowaną od lat
abstynencję. Trzeba też dzielić się swoimi lękami
i zmienionymi relacjami w rodzinie czy pracy. To klucze
do przetrwania tego ponurego czasu.
Jesteś osobą uzależnioną, niepijącym alkoholikiem,
ofiarą przemocy domowej – potrzebujesz pomocy
dzwoń: Klub Abstynenta „Odnowa” w Świebodzicach
– 793 384 285. Tam uzyskasz poradę na poziomie
pierwszego kontaktu i zostaniesz poinformowany
gdzie znajdziesz profesjonalną pomoc.
Ryszard Stochła
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Projekt posadzki w naszym kościele

Prosimy o pomoc w dokończeniu wykonania posadzki w naszym kościele.
Wpłaty można dokonywać na konto: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000
z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu religijnego”.
Składając darowiznę, możemy odpisać ją od dochudu w zeznaniu rocznym.

Niedziela, 14 lutego

Gdybyś, jak ten trędowaty, cierpiał na chorobę, która niszczy twoje tkanki i odbiera czucie, nie twierdziłbyś, że nie potrzebujesz uzdrowienia. Byłoby dla ciebie oczywiste, że masz poważny problem. Niemal
instynktownie wołałbyś do Pana o pomoc. Ale co z innego rodzaju ranami, które nie są aż tak widoczne
na zewnątrz?
Jeśli na przykład masz skłonności do zbyt mocnego reagowania lub zamartwiania się, nawet z powodu błahostek, warto zwrócić się do Jezusa o uzdrowienie emocjonalne i być otwartym na Jego natchnienia może pokieruje cię do profesjonalnego terapeuty. Może żyjesz w trudnym mał-żeństwie, przeżywając
wiele napięć i stresu? Jezus może uzdrowić tę relację, pokazując ci, jak lepiej kochać współmałżonka
i szukać jego dobra. Albo jeśli żywisz do kogoś urazę i nie chcesz mu przebaczyć, również potrzebujesz
łaski Bożej, która pomoże ci zmienić to nastawienie. A może uwikłałeś się w nałóg, któremu nie masz
ochoty stawić czoła, i unikasz spowiedzi? Lecz tak czyniąc nie przyjmujesz też miłosierdzia Bożego.
Łatwo jest sobie wmówić, że poradzimy sobie z takimi sytuacjami o własnych siłach. A może nawet nie
przypuszczamy, że Jezus może wejść w nie z łaską uzdrowienia. Jednak On mówi dziś do nas to samo,
co powiedział do chorego z dzisiejszej Ewangelii: „Chcę, bądź oczyszczony!”. Pan chce uzdrowić nas ze
wszystkiego, co nie zgadza się z Jego wolą dla naszego życia.
Poproś dziś Ducha Świętego, aby uświadomił ci co najmniej jedną dziedzinę życia, która potrzebuje
Bożego uzdrowienia. Jakie ukryte rany hamują cię na drodze wiary, zadając ból tobie samemu i twoim
bliskim? W jaki sposób oddalają cię od Boga i prowadzą do grzechu?
W ciągu życia wszyscy gromadzimy w sobie rozmaite zranienia i nie jest to powód, aby się zniechęcać.
Po prostu uwierz, jak trędowaty z Ewangelii, że Jezus ma wolę i moc uzdrowić cię ze wszystkiego, co ci
dolega.
„Jezu, potrzebuję dziś Twego uzdrawiającego dotyku!”
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Nasze remonty

Rozpoczęliśmy ostatni etap remontu posadzki w naszym kościele przewidywany koszt prac to 35 tys. zł.
Prosimy naszych parafian o wsparcie finansowe.

Jakie rekolekcje wybrać?
Odpowiedź na to pytanie wymaga po prostu rozeznania. Warto
przyjrzeć się sobie i temu, czego
potrzebujemy, czego nam brakuje,
z czym chcemy u siebie powalczyć,
za czym tęskni nasza dusza. Może
któraś z poniższych propozycji
pomoże w podjęciu decyzji.
ĆWICZENIA IGNACJAŃSKIE
To trwające osiem dni ćwiczenia
rekolekcyjne, opracowane przez
św. Ignacego Loyolę i opisane
przez niego w książce „Ćwiczenia
duchowne”. Stosowane były najpierw przez jezuitów, następnie

rozpowszechniły się w innych zakonach, a w XX wieku zaczęto je
zalecać także świeckim. Choć powstały w XVI wieku, wciąż cieszą
się ogromną popularnością i zaufaniem, pomimo, a może właśnie
dlatego, że trzeba im poświęcić
sporo czasu i są bardzo wymagające – to nie samo wysłuchanie
nauk, ale też olbrzymia praca rekolektanta. Codzienna Eucharystia,
adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje i wprowadzenia
do osobistej modlitwy podawane
przez rekolekcjonistę, godzinna
modlitwa osobista 3-4 razy dzien-

nie, około 20 minut rozmowy z osobą towarzyszącą (kapłanem, siostrą zakonną lub osobą świecką),
pogłębiony rachunek sumienia.
Rekolekcje te odbywają się w całkowitym milczeniu. Prowadzą do
poznania Boga, a także umożliwiają wgląd w siebie i odkrycie Bożej
obecności w osobistym doświadczeniu.
LECTIO DIVINA
Jak wskazuje sama nazwa, w rekolekcjach opartych na metodzie
„lectio divina” chodzi o pobożną
lekturę Pisma Świętego. Ta wielo-
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wiekowa praktyka modlitwy słowem
Bożym jest szczególnym rodzajem
duchowości. W centrum codzienności stawia słowo Boga, które
porządkuje nasze życie poprzez
szukanie woli Boga, wprowadza
w miejsce niepokoju i chaosu Bożą
harmonię, staje się punktem odniesienia przy większych i mniejszych
wyborach.
W ciągu każdego dnia rekolekcji
uczestnicy przechodzą przez cztery etapy pochylania się nad słowem
Bożym: „lectio”, czyli czytanie,
„meditatio”, czyli medytacja, „oratio”, czyli modlitwa i „contemplado”,
czyli kontemplacja.
Efektem dobrze przeżytych rekolekcji jest zasmakowanie mocy,
mądrości i miłości słowa Bożego.
Pozwalamy, by czytanie Ewangelii
stawało się intymnym spotkaniem
z Jezusem, który objawia nam siebie, dając coraz pełniejsze rozumienie zdarzeń zapisanych na jej
kartach, zadziwiając swą bliskością
i miłością, i ukazując w tym świetle
nasze doświadczenia. W ten sposób to Ewangelia, a raczej sam
Jezus, „czyta” nasze życie. „Lectio
divina” staje się stylem życia, modlitwy, głoszenia słowa i służenia
bliźnim. Dobrze przeżyte rekolekcje
tego typu owocują wprowadzeniem
modlitwy słowem Bożym w naszą
codzienność. Nie jest to łatwe, ale
warte każdego wysiłku.

„Te rekolekcje były dla mnie prezentem od mego kochanego rodzeństwa z okazji srebrnego jubileuszu. To jedna z najlepszych
rzeczy, jaka mnie spotkała” – opowiada pewna urszulanka.
Program pomaga też siostrom
w czasie roku sabatycznego oraz
przeżywającym kryzys. Zakonnice,
które skorzystały z tych rekolekcji
twierdzą że to doświadczenie stało
się kamieniem milowym w ich życiu
konsekrowanym. Mówią o gruntownym przepracowaniu swych motywacji i celów w realizacji powołania.
„Rekolekcje odmieniły mnie jako
człowieka i jako siostrę. Nie mam
już pretensji, żali do wspólnoty,
przełożonych, choć z ich strony
chyba nic się nie zmieniło. Za to ja
przepracowałam swoje motywacje.
Jestem zakonnicą już 25 lat, ale
moje «tak» powiedziane Chrystusowi nigdy nie było tak świadome
i pełne miłości. Warto było przeżyć
te ciężkie chwile stawania w prawdzie o sobie, by dojść do tego
momentu” wspomina z wdzięcznością s. Maria.

ROK ODNOWY
Salwatoriańskie Centrum Formacji Duchowej organizuje kilka form
rekolekcji, cennych zwłaszcza dla
osób konsekrowanych. W Trzebini
jedną z nich jest Rok Odnowy Duchowej. W ciągu siedmiu edycji tego
programu skorzystało z niego ponad
600 osób konsekrowanych. Kurs
przeznaczony jest dla sióstr po ślubach wieczystych, pomaga w odnowie i pogłębieniu konsekracji, dlatego często na Rok Odnowy Duchowej decydują się siostry przeżywające jubileusz życia zakonnego.

REKOLEKCJE W DRODZE
Znaną od wieków formą rekolekcji są pielgrzymki do sanktuariów.
Są wyrazem naszej pobożności,
gdy w akcie wiary wyruszamy
w drogę pieszo, samochodem czy
autokarem i zdążamy do świętego
miejsca, by w trudzie wędrówki,
pokonując własne słabości, doświadczyć spotkania z Bogiem.
Można przeżywać pielgrzymkę
w duchu pokuty i zadośćuczynienia
za grzechy, jako dziękczynienie
za otrzymane laski lub błagając
o nie. Każda pielgrzymka w pewnym sensie odzwierciedla nasze
ż yciowe wędrowanie do Domu
Ojca, d latego powinna być doświadczeniem głęboko wewnętrznym.
Najbardziej intensywne są pielgrzymki piesze, czasem wielodniowe. W Polsce najwięcej uczestni-

ków gromadzą piesze pielgrzymki
na Jasną Górę. Co roku tysiące
pątników z całego kraju zdążają
pieszo do Częstochowy, aby pokłonić się Matce Bożej, Królowej Polski. Przez cały rok Jasna Góra
gości wielu pielgrzymów, przynaglonych głęboką potrzebą oddania
czci Bogu, przebłagania, wyproszenia łask. I wielu z nich odchodzi
pocieszonych, wysłuchanych i nawróconych. Jest też wiele innych
sanktuariów owianych sławą świętości i słynących laskami, do których ludzie ściągają z daleka. Coraz więcej pielgrzymów rusza
w długą pieszą wędrówkę na „Camino” Drogę św. Jakuba do Santiago de Compostela w Hiszpanii, aby
przeżyć wyjątkowe, czasem wielotygodniowe rekolekcje w drodze.
Pamiętajmy, że sam Bóg wybrał
te miejsca i naznaczył swoją szczególną obecnością, znakami i cudami. A jeśli nie mamy możliwości na
długą wyprawę, można przyłączyć
się do kompanii – grupy, która
zgodnie z bardzo starą tradycją
wyrusza w jednodniową wędrówkę
do jakiegoś pobliskiego sanktuarium.
DLA MŁODYCH
Ciekawą propozycją szczególnie
dla młodych, są autostopowe rekolekcje „Piękne stopy”, organizowane od kilku lat. Uczestnicy wyruszają z podręcznym bagażem, bez
wielkich zapasów, bez zaplanowanych noclegów, czasem nawet bez
pieniędzy, a niektórzy co jeszcze
bardziej radykalne w naszych czasach – bez telefonu. Organizatorzy
podpowiadają że warto mieć przy
sobie karimatę, śpiwór, no i Pismo
Święte. Pielgrzymi nie wiedzą kogo
spotkają po drodze ani jak będą
podróżować, po prostu łapią autostop. Nie chodzi tu o nawracanie
podwożących kierowców, choć siłą
rzeczy przy pytaniach o cel podróży dochodzi do rozmów o wierze,
nieraz bardzo głębokich.

Ideą rekolekcji jest zobaczenie,
jak Bóg działa w naszym życiu, gdy
pozwolimy Mu wejść w nasze relacje z drugim człowiekiem. Te rekolekcje w drodze są bardzo starannie aranżowane pod względem
duchowym. Najpierw trzy dni trwa
przygotowanie w kościele pod opieką doświadczonego duszpasterza.
Potem uczestnicy rekolekcji wyruszają w dwu lub trzyosobowych
grupach w ustaloną wcześniej trasę. Można za towarzysza drogi
obrać sobie kogoś znajomego lub
zdać się na Opatrzność i wyruszyć
z osobą przydzieloną na drodze
losowania. Po sześciu dniach
uczestnicy wracają do kościoła,
z którego wyruszyli. Rekolekcje
kończy wieczór świadectw.
Okazuje się, że taka podróż
otwiera oczy na drugiego, pozwala
zobaczyć go jako człowieka. To
świetne antidotum na stereotypowe
myślenie o bliźnich, wyobrażenia
o ludziach zastępuje rzeczywistym
ich obrazem i oczyszcza nasze
oceny innych. A to prowadzi także
do zweryfikowania wyobrażeń o samym sobie. Wszystko to dzieje
się w duchu zaufania Bogu, niezbędnym w tej formie pielgrzymowania.
Z kolei Spotkania Młodych, zarówno te światowe, kontynentalne,
jak też lokalne, organizowane
w diecezjach czy przez zakony,
wymagają sporego zaangażowania
wielu ludzi dobrej woli. Choć organizowane z myślą o młodych, przyciągają ludzi w różnym wieku, także
tych na emeryturze. Takie rekolekcje mogą być doświadczeniem
bardzo odświeżającym wiarę i spojrzenie na świat. Młodość szuka
wyzwań i nie boi się zmian, pragnie
reformować, odna-wiać, stąd Spotkania Młodych zarażają żywiołową
energią wszystkich uczestników
i organizatorów. Po tych rekolekcjach młodzi ze swoim entuzjazmem niczym lawa wylewają się na
swoje środowiska i zmieniają obli-
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cze świata. To o ten raban prosi
papież Franciszek.

PUSTELNIE
Rekolekcje pustelnicze sięgają
po doświadczenie ciszy, odizolowania się od chaosu świata, by w milczeniu i adoracji łatwiej rozeznawać
i dawać się prowadzić Duchowi
Świętemu. Do pu-stelni zapraszają
karmelici, franciszkanie i niektóre
inne zakony. Popularne są weekendy pustelnicze. Te dwa dni bez
telefonu, dostępu do mediów
(zwłaszcza Internetu) i rozmów
o wszystkim i niczym oczyszczają
i pomagają spotkać Boga w ciszy.
Niektórzy decydują się na dłuższe
przebywanie w milczeniu, samotności i skupieniu, widząc w tym
niezbędne warunki dla dobrego
życia modlitwy.
„Przy bardzo wymagającym trybie życia, jaki prowadziłem przed
emeryturą, nie umiałem się skupić
na typowych rekolekcjach. Raz
spróbowałem pustelni i odtąd staram się dwa razy w roku pojechać
do znajomych zakonników na moje
sam na sam z Bogiem. Czas naprawdę dla Boga i z Bogiem może
mi zaoferować tylko pustelnia”
opowiada Robert. „Pierwsze spotkanie nie było łatwe. Dostałem
surowo wyglądającą celę zakonna
blisko kaplicy. Spędzałem tam niemal cały czas, nawet posiłki dostawałem do celi. Na obiad pierwszego dnia dostałem tylko gotowane
buraczki. W pierwszym odruchu
chciałem rzucić nimi o ścianę
i uciec, ale chwilę potem roześmiałem się na głos, wyobrażając sobie
tę scenę. Tu przecież nie chodziło
o buraczki, tylko zaczęła się moja
walka duchowa. Na pustelni zro
zumiałem, że aby się modlić, nie
trzeba wiele mówić, ale trzeba
mocno być. Zaufać Bogu i trwać.
I czerpać z tego doświadczenia w relacjach z ludźmi, w pracy,
w życiu codziennym. Wnuki czasami mnie pytają, d laczego jadę.
A ja już tego potrzebuję jak powietrza”.

Z DIETĄ W TLE
Można powiedzieć, że to rekolekcje holistyczne. Chodzi w nich
o oczyszczenie duszy i ciała. Nie
od dziś wiadomo, że zasada
„w zdrowym ciele zdrowy duch”
rzeczywiście działa. Uznaniem
uczestników cieszą się rekolekcje
z żywieniem według św. Hildegardy
z Bingen oraz rekolekcje z postem
Daniela, roślinną dietą promowaną
przez dr Ewę Dąbrowską. Dieta
i troska o zdrowie ciała jest wprawdzie tematem
wiodą-' cym i być może najważniejszą motywacją dla uczestników,
jednak są to także ; rekolekcje.
Organizatorzy zapewniają; codzienną Eucharystię, opiekę kapłana, duchową lekturę. W przypadku
diety: dr Dąbrowskiej, przy okazji
omawiania zasad żywienia przywoływana jest! postać biblijnego Daniela, wyjaśniane biblijne znaczenie
postu, zwraca się uwagę na znaczenie siły modlitwy przy poście.
Jeśli chodzi o rekolekcje z dietą św.
Hildegardy, to priorytetem jest tu
przywrócenie harmonii w człowieku, która jest niemożliwa, jeśli nie
mamy właściwej relacji z Bogiem.
Dieta jest tylko konsekwencją życia
w harmonii ze Stwórcą i Jego stworzeniem.
Przy tego typu rekolekcjach
szczególnie ważne jest stanięcie
w prawdzie. Czy naszym celem nie
jest jedynie zrzucenie zbędnych
kilogramów? Nie ma nic złego
w tym, że chcemy być zdrowi, zadbać o kondycję ciała. Mamy przecież chrześcijański obowiązek troski o życie i zdrowie. To dobry punkt
wyjścia, ale trzeba pójść dalej.
Zrzucenie wagi, zmiana na lepsze
na-wyków żywieniowych, wyjście
z choroby to wielkie dobro, ale największym jest uleczenie naszej
relacji z Bogiem i bliźnimi właśnie
w tym pomagają rekolekcje.
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Infograf o św. Mikołaju

Uczniowie klas IV i V, aby uczcić patrona swojej parafii św.
Mikołaja, na katechezie poznawali prawdziwą historię jego
życia. Później każdy miał przedstawić za pomocą infografu,
czyli graficznego schematu jak najwięcej informacji z jego życia.
Dzieci w ten sposób zapamiętały wiele informacji, które umieściły w swoich pracach. Nie ma się co dziwić, gdyż infograf to
jedna z metod szybkiego uczenia się. Oto najciekawsze prace.

Niedziela, 21 lutego

Jak myślisz, dlaczego na początku Wielkiego Postu słuchamy historii o arce Noego? Czy dlatego, że
Noe spędził czterdzieści dni dryfując w arce na wodach potopu, podobnie jak Jezus spędził czterdzieści
dni „ze zwierzętami” na pustyni.
W rzeczywistości jest to zaledwie częściowe wyjaśnienie. Boże przymierze z Noem, którego znakiem
była tęcza rozpięta na niebie, skrywa w sobie wielką obietnicę. Przyrzekając nigdy więcej nie wyniszczać
ziemi potopem, Bóg wskazał na doskonalszy sposób pokonania grzechu i śmierci na śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. A Wielki Post daje nam czterdzieści dni na przygotowanie do obchodów tych wielkich
wydarzeń!
W dzisiejszym drugim czytaniu św. Piotr wyjaśnia, dlaczego Noe i jego rodzina są dla nas doskonałymi towarzyszami na czas Wielkiego Postu. Dzięki wodom potopu wyrwali się z grzesznego świata i weszli w nowe życie z Bogiem – tak jak my uwalniamy się od grzechu i wchodzimy w nowe życie przez wody
chrztu.
Jeśli w tym Wielkim Poście przygotowujesz się do sakramentu chrztu, masz szczególny powód do
radości. Doświadczysz osobiście tego, co to znaczy przejść z grzechu do zbawienia. Ale jeśli już zostałeś ochrzczony, raduj się również, ponieważ masz szansę w ciągu tych czterdziestu dni przygo-tować się
do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Wyrzekaj się szatana i wszystkich jego pokus. Wyznawaj
wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wspominaj przymierze, które Bóg zawarł z tobą na chrzcie. Poświęcając się na nowo Bogu w tym Wielkim Poście, poznasz Go głębiej oraz mocniej zaufasz Jego miłości i łasce.
Znajdź więc w nadchodzących tygodniach więcej czasu na modlitwę. Podejmij post, albo odjedzenia,
albo od złych uczynków i nawyków. Może czasem poczujesz się nieco zdezo-rientowany, podobnie jak
musiał czuć się Noe w arce. Ale ta droga jest tego warta, ponieważ gdy dojdziesz wreszcie do radości
Niedzieli Wielkanocnej, wiele głębiej zrozumiesz i doświadczysz, czym jest wierność naszego Boga i czym
jest Jego zbawienie. Wielki Post dopiero się rozpoczął. Wsiadajmy do arki!
„Panie, pomóż mi w tym Wielkim Poście wejść wraz z Tobą do nowego życia.”
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GŁĘBIA EUCHARYSTII
Akt pokuty i Gloria
WEZWANIE DO POKUTY
Po pozdrowieniu i słowie wstępu kapłan wzywa
wiernych do aktu pokuty. Wypowiada takie lub podobne słowa: „Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy
grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii”. Już w samych słowach zachęty kryje się
głęboka treść.
Najpierw uświadamiamy sobie, że stajemy przed
Bogiem, który jest PRAWDĄ. Nie ma więc tu miejsca
na ukrywanie siebie i swoich czynów, myśli, pragnień
czy tęsknot przed Kimś, kto to wszystko doskonale
zna.
Wezwanie kapłana, to wezwanie, do stanięcia
w prawdzie przed Bogiem, ale też przed sobą samym
i naszymi bliźnimi.

Prawda o mnie brzmi następująco: Jestem grzesznikiem, ale jednocześnie jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Co się dzieje, kiedy uznaję moją grzeszność? Wtedy Bóg przywraca mi godność dziecka
Bożego. Uznając moją grzeszność, wyznaję, że to, co
za chwilę wydarzy się na tym ołtarzu, dzieje się z mego
powodu: Jezus umrze przeze mnie, ale też dla mnie,
aby przywrócić mi utraconą godność dziecka Bożego.
Słowo Boże wielokrotnie mówi o sensie stawania
w prawdzie o własnej grzeszności: „Kto się wywyższa,
ten będzie poniżony, a kto się uniża ten będzie wywyższony”; „Ukorzcie się pod mocną ręką Boga, aby
was wywyższył we właściwym czasie”; „Wejrzał na
uniżenie swojej służebnicy (…) strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych”. Stanięcie w prawdzie
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o sobie jest szalenie ważne, ponieważ Bóg chce roz
mawiać z prawdziwym mną, a nie z jakimś moim wyob
rażeniem o sobie, albo karykaturą mnie – dlatego początkiem nawrócenia jest stanięcie w prawdzie o sobie.
SPOWIADAM SIĘ BOGU WSZECHMOGĄCEMU
I WAM BRACIA I SIOSTRY
Wreszcie następuje spowiedź powszechna. Treść
wypowiadanych słów może budzić zakłopotanie już
od samego początku, gdyż zaczyna się od wyznania:
„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry”. O ile rozumiemy sens wyznawania
grzechów Bogu, to jednak po co spowiadać się bliźnim? Jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ
grzech ma wymiar społeczny. Nawet ten mój najbardziej ukryty grzech sprawia, że wspólnota Kościoła
jest mniej święta, dlatego każdy mój grzech rani Kościół, gdyż cechą Kościoła jest jego świętość. Dla
przykładu: grzechy niektórych duchownych sprawiają,
że wielu ludzi nienawidzi wszystkich duchownych. I tak
grzech jednego ściąga jego konsekwencje na pozostałych członków Kościoła. Między innymi dlatego, że
rozumiano społeczny wymiar grzechu, w pierwotnym
Kościele pokuta była publiczna i wszyscy wiedzieli za
co pokutuje dany penitent, który grzesząc zranił
wszystkich członków Kościoła.
Idąc dalej, spowiadając się bliźnim, spowiadam się
przed tymi, którzy może mnie zranili. Wyrażamy w ten
sposób naszą pokorę, tzn. to, że nie ma wśród nas
lepszych i gorszych (mniejszych i większych grzesz-

Niedziela, 28 lutego

ników). Wszyscy zgrzeszyliśmy i potrzebujemy miłosierdzia jednakowo.
ZGRZESZYŁEM MYŚLĄ, MOWĄ, UCZYNKIEM
I ZANIEDBANIEM
Grzechy, to nie tylko zło, które wyrządziłem, ale
również dobro, którego nie uczyniłem, choć miałem
ku temu okazję. Nawet i zaniedbanie jest grzechem,
bo Jezus mówi: „Wszystko, czegoście nie uczynili
jednemu z najmniejszych, tegoście i Mnie nie
uczynili…
Uświadamiam sobie, że grzech, to nie jest wykroczenie przeciw prawu, ale to brak miłości wobec Boga,
drugiego człowieka i siebie. Jest to o tyle ważne, gdyż
kiedy staniemy wreszcie przed Bogiem, to On nie
zapyta nas o nasze grzechy, ale o naszą miłość.
MOJA WINA… GEST BICIA SIĘ W PIERSI
Gest uderzenia w piersi podczas trzykrotnego wymawiania słów: Moja wina” wszedł do liturgii już na
przełomie IV i V wieku. Znany jest z opisów biblijnych
Starego i Nowego Testamentu, ale też ze świata pogańskiego. Np. Rzymianie bili się w pierś podczas
przysięgi na znak odpowiedzialności za wypowiadane
słowa (biorę na siebie konsekwencje wypowiadanych
słów, tzn. wiem, co mówię..!)
Zasadniczo gest ten ma bardzo bogatą symbolikę:
• Symbolika 1: Wyraz żalu i skruchy z powodu popełnionych grzechów. Gest żałoby z powodu utraconego z własnej winy życia łaski.

Jak wspaniały jest nasz Bóg, który umiłował nas tak bardzo, że nie pożałował nawet własnego Syna!
Ale to, o czym już św. Paweł nie pisze, to fakt, że Bóg wytrwale daje nam Jezusa przez cały czas – a my
tak często konsekwentnie opieramy się przyjęciu Go jako Bożego daru dla nas.
Syn Boży został najpierw dany przez Boga jako dar pokoju. Maryja i Józef przyjęli Go otwartym sercem,
radośnie powitała Go też garstka pasterzy, ale reszta świata wydawała się nastawiona przeciwko Niemu.
Herod na wieść o Jego narodzinach „przeraził się, a z nim cała Jerozolima”.
Następnie Jezus został dany przez Ojca jako dar mądrości. „Ten jest mój Syn umiłowany” ogłosił Bóg.
Jezus został posłany, aby uczyć, jak żyć w miłości do Boga i do siebie nawzajem. Zamiast jednak przyjąć
Go z pokorą, wielu Jego rodaków dopatrywało się ukrytych motywów w każdym Jego czynie, byli twardego serca i nieskorzy do wierzenia. Czy my nie czynimy podobnie?
Na górze Przemienienia Jezus został nam dany jako dar chwały. „To jest mój Syn umiłowany” – powtórzył raz jeszcze Bóg Ojciec, dodając do tego gorący apel: „Jego słuchajcie!”. A przecież nawet św. Piotr,
będący naocznym świadkiem cudu przemienienia, nie zrozumiał tego daru. Chciał zamknąć chwałę
Jezusa, będącą żywą obecnością, w statycznym znaku trzech namiotów.
Bóg posłużył się również Piłatem, by dać nam Jezusa, tym razem jako dar ofiary. „Oto Człowiek. (...)
Zabierzcie go” wołał Piłat. Sam nie wiedział, jak ważną odegrał rolę w wypełnieniu misji Jezusa. Ale lud
po raz kolejny odrzucił dar krzycząc: „Precz! Precz!”. Ile razy my krzyczymy tak samo?
W Niedzielę Wielkanocną Bóg ponownie dał nam Jezusa, tym razem jako dar przebaczenia i odkupienia. Odtąd wciąż daje nam Go w pokornej postaci Chleba i Wina: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
świata”. Jezus jest tu. Przyjmij Go i pozwól Mu przemienić twoje serce.
„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale Ty mimo to wciąż mi się oddajesz. Pomóż
mi Cię przyjąć, a moja dusza zostanie uzdrowiona.
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• Symbolika 2: Symboliczne zadanie sobie bólu,
które uświadamia mi, że grzech jest czymś, co rzeczywiście we mnie uderza i mnie niszczy. Jednocześnie wyraża gotowość do przyjęcia zbawiennej, choć
bolesnej pokuty.
• Symbolika 3: Osobiste zaangażowanie. Uderzenie
się we własną pierś uświadamia mi, że tu chodzi
o mnie – że cała rzecz dotyczy najbardziej osobistego
i głębokiego wymiaru mojej egzystencji.
• Symbolika 4: Bicie się w piersi ma wstrząsnąć
moim wnętrzem. Rozbić skamieniałą skorupę znieczulenia na moim sercu i obudzić je do życia. To gest
swoistej duchowej reanimacji, która ma przywrócić
mnie do życia, które ofiarowuje mi miłosierny Bóg,
przed którym wyznaję swoją winę.
BŁAGAM MARYJĘ, ANIOŁÓW, ŚWIĘTYCH I WAS
BRACIA I SIOSTRY O MODLITWĘ ZA MNIE…
Prosząc o modlitwę wszystkie trzy wymiary Kościoła, wyrażamy jedność z Kościołem tryumfującym
w niebie i pokutującym w czyśćcu oraz głęboką wiarę
w moc modlitwy, która odpuszcza grzechy i przyprowadza ludzi do Boga. Dusze czyśćcowe cały czas
modlą się za nas, święci też, żebyśmy zostali zbawieni.

Pismo Święte i mistycy często nazywają życie duchowe walką o zbawienie człowieka: „Kiedy walczymy
w obronie wiary patrzy na nas Bóg, patrzą Jego aniołowie, patrzy Chrystus…”, a nam się wydaje, że nikt
nie widzi tego czy ja grzeszę, czy jestem święty…
Św. Faustyna napisała wręcz, że świat duchowy jest
bardziej realny od świata zmysłowego. Tymczasem
my tak bardzo jesteśmy skupieni tylko na tym co zmysłowe i tylko to nam się wydaje za rzeczywiste. Jest
to jednak tylko złudzenie.
GLORIA
W Niedziele, święta i uroczystości, po Akcie pokuty
śpiewamy hymn „Chwała na wysokości Bogu” Jest to
„pierwsze porwanie człowieka do nieba” (drugie jest
na Sanctus, trzecie na Agnus Dei).
Kiedy człowiekowi zostają odpuszczone grzechy,
staje się na nowo świętym, dlatego zostaje niejako
porwany do nieba, gdzie razem z aniołami śpiewa
hymn chwały Bogu. Dlatego w pierwotnym Kościele
zgromadzenie wiernych na Eucharystii nazywano
„zgromadzeniem świętych”, którzy uwielbiają Jezusa
jako Baranka Bożego, który swoją krwią gładzi grzech
i otwiera drogę do świętości.
ks. Grzegorz Banda

Książki warte przeczytania

Na zimowe wieczory polecam kolejne
pozycje książkowe: Sarah Young „Jezus
na zawsze. Radość w Jego obecności”.
Jezus jest z tobą. Zawsze!
Ta książka nie powstałaby, gdyby nie
radość płynąca ze spotkania żywego Jezusa i z doświadczenia Jego niezwykłej
miłości. Sara Young – autorka bestsellerów: „Jezus mówi do Ciebie”, „Jezus jest
blisko”, „Drogi Jezu” i „Jezus żyje” – mimo
cierpienia i uciążliwej choroby odnajduje szczęście
dzięki osobistej rozmowie z Jezusem.
W tej książce znajdziesz pełne miłości słowa
Jezusa przeznaczone do czytania na każdy dzień
roku. Za ich sprawą możesz codziennie doświad-

czać wielkiego wsparcia, jakie Pan chce
dawać każdemu z nas, mimo towarzyszących nam trudów i bolesnych doświadczeń.
Słowa tej książki sprawiają, ze poczujesz niesamowitą radość płynącą z bycia
ukochanym przyjacielem Jezusa.
Oto fragment książki: „Jestem twoją
radością! Te słowa mogą napełnić światłem twoje życie. Ponieważ jestem z tobą,
zawsze mogę napełnić cię radością przed swoim
obliczem. Możesz się otworzyć na moją obecność
przez zaufanie i miłość do Mnie. Spróbuj powiedzieć:
„Jezu, jesteś moją radością”.

Elwira Kirklo-Rusek

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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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Poniedziałek 1.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 2)
godz. 900 + Jadwiga MATYSIAK (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 ++ Jan, Janina, Włodzimierz, Roman
BARANOWSCY
godz. 1800 dziękczynna za pomyślnie odbytą operację
z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
dla mamy Janiny
Wtorek 2.02.2021 r. Święto Ofiarowania Pańskiego
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 3)
godz. 900 + Zofia GDOWSKA (intencja od ucz. pogrzebu)
godz. 1800 ++ rodzice: Marianna i Włodzimierz,
++ bracia i ++ z rodziny SWATKO
Środa 3.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 4)
godz. 900 + Julian WESOŁOWSKI (intencja od
uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Halina PTAK w 1 rocz. śmierci
Czwartek 4.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 5)
godz. 900 dziękczynna z okazji urodzin Marka z prośbą
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
godz. 1800 + Stanisław STUDNIKI w 25 rocz. śmierci,
za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 1800 + Józef HYŻY w 9 rocz. śmierci i ++ jego
rodzice: Antonina i Józef
Piątek 5.02.2021 r. św. Agaty, dziewicy i męczennicy
(wsp. obow.)
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 6)
godz. 900 + Zofia GDOWSKA (intencja od siostry z mężem)
godz. 1800 ++ Janina, Kamila, Stefania (f), Elżbieta DUBAJ
Sobota 6.02.2021 r. Świętych męczenników Pawła
Miki i Towarzyszy (wsp. obow)
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 7)
godz. 900 wynagradzająca za wszystkie grzechy i zniewagi
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Świętej
Patronki dla Doroty JODKO w dniu imienin
Niedziela 7.02.2021 r. V NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Czesław RÓŻYCKI w 14 rocz. śmierci
i ++ z rodziny
godz. 900 dziękczynna za przeżyte 90 lat życia z prośbą
o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie na
dalsze lata życia
godz. 1030 + Teresa OLESIŃSKA w 2 rocz. śmierci

godz. 1200 o łaskę nieba i o Boże Miłosierdzie
w 15 rocz. śmierci Czesława (m) KOBIERSKIEGO
oraz za ++ z rodziny
godz. 1200 + Alicja WIŚNIEWSKA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Edward ZACHARUK (greg. 8)
godz. 1800 + Eugenia KUSZNIR w 21 rocz. śmierci,
++ Jan, Lidia, Daria BUŚKO i ++ z rodziny KUSZNIR
Poniedziałek 8.02.2021 r.
godz. 700 + Zofia KRUPA (greg. 1)
godz. 900 + Edward ZACHARUK (greg. 9)
godz. 1800 + Zofia GDOWSKA (intencja od siostrzenicy
Renaty z rodziną)
godz. 1800 + Teresa SAJA
Wtorek 9.02.2021 r.
godz. 700 + Zofia KRUPA (greg. 2)
godz. 900 + Edward ZACHARUK (greg. 10)
godz. 1800 + Franciszek w kolejną rocz. śmierci
Środa 10.02.2021 r. św. Scholastyki, dziewicy
(wsp. obow.)
godz. 700 + Zofia KRUPA (greg. 3)
godz. 900 + Edward ZACHARUK (greg. 11)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy
modlitewno-pielgrzymkowej
Czwartek 11.02.2021 r.
godz. 700 + Zofia KRUPA (greg. 4)
godz. 900 + Edward ZACHARUK (greg. 12)
godz. 1800 za chorych, samotnych i cierpiących
w naszej parafii
Piątek 12.02.2021 r.
godz. 700 + Zofia KRUPA (greg. 5)
godz. 900 + Edward ZACHARUK (greg. 13)
godz. 1800 dziękczynna za miniony rok z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny
godz. 1800 dziękczynna z okazji urodzin Elżbiety
z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże,
umocnienie łaską Ducha Świętego i opiekę Maryi
Sobota 13.02.2021 r.
godz. 700 + Zofia KRUPA (greg. 6)
godz. 900 + Edward ZACHARUK (greg. 14)
godz. 1800 + Zofia GDOWSKA (intencja od siostrzenicy
Elżbiety z rodziną)
godz. 1800 + Józefa (f) Regina BINKUŃSKA (intencja
od uczestników pogrzebu)
Niedziela 14.02.2021 r. VI NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Zofia KRUPA (greg. 7)
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godz. 900 + Maria DAJLITKO, ++ Michał i Antoni
godz. 1030 dziękczynna z okazji 7 rocznicy urodzin
Kewina WOŁOSZYNA z prośbą o potrzebne łaski,
zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1200 + Edward ZACHARUK (greg. 15)
godz. 1200 ++ Karol, Janina, Jerzy w 8 rocz. śmierci
CHRZANOWSCY, + Marcin PEKSA
godz. 1800 ++ z rodziny MORDAL: Aniela, Stefan,
Antonina, Józef, Bronisława (f), Antoni
Poniedziałek 15.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 16)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 8)
godz. 1800 + Julian WESOŁOWSKI (intencja od żony
i wnuków)
Wtorek 16.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 17)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 9)
godz. 1800 ++ Kazimierz i Andrzej PIJAROWSCY
(intencja od rodziny Siwek i Wypych)
Środa 17.02.2021 r. Środa popielcowa
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 18)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 10)
godz. 1600 w intencji parafian
godz. 1800 + Irena PALUCH (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Anna NOWAK w 2 rocz. śmierci (intencja
od męża i dzieci z rodzinami)
Czwartek 18.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 19)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 11)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i światło Ducha Świętego
dla Igora
godz. 1800 o powrót do zdrowia, potrzebne łaski
i błogosławieństwo Boże dla Mateusza
Piątek 19.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 20)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 12)
godz. 1800 za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 1800 ++ Anna, Tekla, Lubomir (m) DIDEK
Sobota 20.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 21)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 13)
godz. 1800 za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 1800 ++ Józefa (f), Władysław, Tadeusz,
Gertruda, Józef STOKŁOSA
Niedziela 21.02.2021 r. I NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU
godz. 730 + Teresa SŁOWIK w 8 rocz. śmierci i ++ z rodziny
godz. 900 + Józef DROŻDŻ w 1 rocz. śmierci,
++ Tadeusz, Stanisława (f), Jan DROŻDŻ
godz. 1030 dziękczynna za dar przyjaźni z prośbą
o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę Świętej patronki dla Agnieszki z racji imienin
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godz. 1030 dziękczynna z okazji odwiedzin
duszpasterskich (intencja od Czesławy (f) Kopciuch
i Beaty i Marka Bieleszuk)
godz. 1200 + Zofia KRUPA (greg. 14)
godz. 1200 + Antoni PACUŁA
godz. 1800 + Edward ZACHARUK (greg. 22)
Poniedziałek 22.02.2021 r. Święto Katedry
św. Piotra, Apostoła
godz. 700 + Zofia KRUPA (greg. 15)
godz. 900 ++ Czesława (f), Waldemar GROCHOWICZ
godz. 1800 + Edward ZACHARUK (greg. 23)
Wtorek 23.02.2021 r.
godz. 700 + Zofia KRUPA (greg. 16)
godz. 900 + Arkadiusz STEC (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Edward ZACHARUK (greg. 24)
Środa 24.02.2021 r.
godz. 700 + Urszula Grażyna SZCZYGIEŁ (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 17)
godz. 1800 + Edward ZACHARUK (greg. 25)
Czwartek 25.02.2021 r.
godz. 700 + Zofia KRUPA (greg. 18)
godz. 900 + Edward ZACHARUK (greg. 26)
godz. 1800 w intencji wszystkich kapłanów Kościoła
Katolickiego, szczególnie objętych modlitwą Apostolatu
Margaretka i za osoby modlące się w intencji kapłanów
oraz o łaskę nowych powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych
godz. 1800 o zdrowia, potrzebne łaski
i błogosławieństwo Boże dla Wojciecha z okazji urodzin
Piątek 26.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 27)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 19)
godz. 1800 + Danuta ZIEMNICKA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Józef PENDEL w 9 rocz. śmierci oraz
++ Maria, Marzenna i Zdzisław PENDEL
Sobota 27.02.2021 r.
godz. 700 + Edward ZACHARUK (greg. 28)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 20)
godz. 900 + Jadwiga PIĘCIAK (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Aleksandra (f) TYMOCZKO
Niedziela 28.02.2021 r. II NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Józef w 1 rocz. śmierci DROŻDŻ, ++ jego
rodzice: Tadeusz i Stanisława (f) oraz + brat Jan
godz. 900 dziękczynna za otrzymaną łaskę zdrowia
i opiekę Matki Bożej dla Marioli i całej rodziny
godz. 1030 + Zofia KRUPA (greg. 21)
godz. 1200 + Edward ZACHARUK (greg. 29)
godz. 1200 + Zofia KASPERKIEWICZ w 1 rocz. śmierci
godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI, + Michał PŁAZIAK
i ++ z rodziny
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Michałowa poleca

PĄCZKI PARZONE

SKŁADNIKI:
2,5 szklanki mąki, 3dkg drożdży, 2 szklanki mleka,
8 żółtek, 5 łyżek cukru, 0,5 kieliszka spirytusu,
0,5 kostki masła, starta skórka cytrynowa, sól, 20 dkg
marmolady do nadzienia, 75 dkg smalcu do smażenia, cukier puder i cukier waniliowy do posypania.
WYKONANIE:
Mąkę przesiać. Drożdże rozprowadzić 2 łyżkami
ciepłego mleka i pozostawić w ciepłym miejscu do
wyrośnięcia. Pozostałe mleko zagotować, zaparzyć
nim szklankę mąki, dokładnie rozetrzeć, dodać wyrośnięte drożdże, wymieszać i pozostawić zaczyn na
1 godz. do sfermentowania. Żółtka utrzeć z cukrem,
dodać do zaczynu, wlać spirytus, dodać szczyptę soli
i przesianą mąkę. Wyrobić ciasto. Pod koniec wyrabiania dodać stopione, ciepłe masło. Wyrabiać, aż
tłuszcz zostanie wchłonięty przez ciasto. Na koniec

dodać stratą skórkę z cytryny. Przykryć i pozostawić
do wyrośnięcia. Z wyrośniętego ciasta kształtować
pączki. Układać na posypanej mąką stolnicy, aby
wyrosły. Smażyć w gorącym smalcu po obu stronach.
Wyjmować widelcem, gorące posypać cukrem pudrem zmieszanym z cukrem waniliowym.
Sposób na formowanie pączków:
I SPOSÓB: Ciasto wyłożyć na posypaną mąką stolnicę i jeszcze raz wyrobić. Podzielić na części, formować wałeczki, ciąć je na równe kawałki. Na każdy
kawałek nałożyć marmoladę lub dżem, zawinąć
w ciasto, ukształtować kulki, lekko spłaszczyć i układać na stolnicy posypanej mąką
II SPOSÓB: Ciasto rozwałkować do grubości 1,5 cm,
podzielić na 2 części. W jednej wyciąć koła o średnicy ok 4 cm, na środku położyć konfiturę, przykryć
krążkami z drugiej części, docisnąć boki palcami,
wyrównać foremką i ułożyć na posypanej mąką stolnicy do ponownego wyrośnięcia.
Smacznego!

Bramę wieczności przekroczyli:
+ Stanisława STANISZEWSKA z d. Bazan, zm. 27.12.2020 r.,
przeżyła 90 lat
+ Alicja Anna WIŚNIEWSKA z d. Górska, zm. 2.01.2021 r.,
przeżyła 90 lat
+ Józefa Regina BINKUŃSKA z d. Bogusławska,
zm. 4.01.2021 r., przeżyła 89 lat
+ Krystyna ŚLUSARCZYK z d. Nizioł, zm. 7.01.2021 r.,
przeżyła 79 lat
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+ Henryk BOROWIEC, zm. 8.01.2021 r.,
przeżył 78 lat
+ Anna KALINOWSKA z d. Jachym,
zm. 14.01.2021 r., przeżyła 90 lat
+ Jan STORY, zm. 17.01.2021 r., przeżył 69 lat
+ Alina Maria BISKUP z d. Rojna, zm. 20.01.2021 r., przeżyła 73 lata
+ Jadwiga Urszula PIĘCIAK z d. Cieloszyk, zm. 21.01.2021 r.,
przeżyła 75 lat

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

