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ZADUSZKI

11 listopada 1918 r. 
Rada Regencyjna 
przekazała uwolnio-
nemu z twierdzy mag-
deburskiej Józefowi 
Piłsudskiemu władzę 
wojskową i naczelne 
dowództwo podle-
głych jej wojsk pol-
skich. Tego samego 
dnia Niemcy podpisa-
ły zawieszenie broni 
kończące działania 
bojowe Wielkiej Woj-
ny. Po 123 latach Pol-
ska odzyskała niepod-
ległość.

Zaduszki przypadają rokrocznie w tym samym ter-
minie – na początku listopada. W tym dniu tradycyjnie 
modli się za dusze zmarłych, a przede wszystkim za 
te, które przebywają w czyśćcu. Mimo że święto to 
jest powszechnie znane, to jednak nie wszyscy do 
końca zdają sobie sprawę z tego, jaka jest jego 
 geneza. 

Choć data tego święta jest stała i uroczystość ta 
zawsze wypada w tym samym terminie to rokrocznie 
na przełomie października i listopada wiele osób szu-
ka w sieci informacji na temat tego, kiedy wypada 
Dzień Zaduszny. Święto to tradycyjnie przypada 2 li-
stopada. W 2021 roku będzie to wtorek. Przypomnijmy, 
że dzień wcześniej 1 listopada przypada Uroczystość 
Wszystkich Świętych.

Dzień Zaduszny nie jest dniem ustawowo wolnym 
od pracy. 2 listopada otwarte zatem będą sklepy, 
centra handlowe, supermarkety, punkty usługowo-
-handlowe, itp.

Choć Zaduszki to powszechnie znana uroczystość 
to jednak nie wszyscy zdają sobie do końca sprawę 

z tego, jaka jest geneza tego popularnego święta, 
które rokrocznie przypada 2 listopada.

Co ciekawe, Dzień Zaduszny wywodzi się z praktyk 
pobożnościowych wczesnośredniowiecznych mni-
chów, a dokładniej z nabożeństw odprawianych co-
rocznie w różnych klasztorach za zmarłych współbra-
ci. Od IX wieku natomiast, podczas specjalnych na-
bożeństw w niektórych opactwach, zaczęto obejmo-
wać intencjami modlitewnymi wszystkich zmarłych 
chrześcijan, a nie tylko zakonników, jak to było do-
tychczas.

Odylon, czyli opat klasztoru benedyktyńskiego 
w Cluny, w 998 roku wyznaczył na 2 listopada dzień 
obowiązkowych modlitw za wszystkich wiernych zmar-
łych. Następnie zwyczaj ten przejęły także inne zako-
ny. 1311 roku natomiast, decyzją Stolicy Apostolskiej, 
wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza oraz 
liturgii rzymskiej i stopniowo upowszechniono w całym 
Kościele katolickim.

W Polsce, podczas Dnia Zadusznego, nawiedza 
się cmentarze, ozdabia groby bliskich oraz zapala na 
nich znicze. Tradycyjnie w Dzień Zaduszny modli się 
za dusze zmarłych przebywających w czyśćcu. W tym 
dniu odprawiane są także uroczyste msze święte, 
a w niektórych parafiach odbywają się specjalne pro-
cesje.
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Zostały zakończone prace przy wiacie integracyjnej w ogrodzie parafialnym

Ks. Grzegorz Banda, nasz wikariusz, w Święto Matki Bożej 
Różańcowej poświęcił różańce dzieciom komunijnym

W październiku w naszym kościele został zamontowany – 
po renowacji – ostatni witrażZakupiono opał na zimę
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W tym roku minęły już 43 lata od momentu, gdy 
w 1978 r. pierwszy w historii Polak, Karol Wojtyła, 
został wybrany Papieżem Kościoła Powszechnego 
i przyjął imię Jan Paweł II. Dzięki pełnionej przez nie-
go misji, świat zmienił swoje oblicze.

Ojciec Święty wywarł ogromny wpływ na poszcze-
gólnych ludzi i całe narody, głosząc orędzie wolności, 
solidarności i Bożego miłosierdzia. Z Jana Pawła II 
emanowały czerpane z wiary optymizm i nadzieja. 
Nigdy nie zapomnimy jego modlitwy, odwagi, mądro-
ści, a także poczucia humoru, cierpienia oraz wysiłku 
wręcz niezliczonej liczby spotkań.

Niezwykłą rolę w historii świata odegrały rekordowo 
liczne pielgrzymki papieskie na wszystkich kontynen-
tach. Każda z nich miała także wielkie znaczenie dla 
mieszkającej tam Polonii. To wtedy właśnie nasi ro-
dacy biorąc do ręki narodowe flagi przyznawali się do 
polskiego pochodzenia i czuli się dumni z bycia Pola-
kami. Dotyczyło to także kolejnych pokoleń emigran-
tów. Jan Paweł II w sposób bezprecedensowy potra-
fił także jednoczyć wszystkich Polaków. Z „okna Domu 
Ojca Niebieskiego” czyni to i dzisiaj!

Od 21 już lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
w imieniu Konferencji Episkopatu Polski organizuje 
Dzień Papieski. Jest on wyrazem wdzięczności, jaką 
Polacy czują wobec, dziś już świętego Papieża. Tego 
dnia w Polsce i wśród Polaków na całym świecie po-
wracamy do jego nauczania i jednoczymy się wokół 
jego osoby.

Tegoroczny, XXI już Dzień Papieski obchodzony 
10 października nosił tytuł: „Non abiate paura – Nie 

lękajcie się”. Ta najbardziej chyba znana na świecie 
wypowiedź Jana Pawła II pochodzi z jego homilii wy-
głoszonej 22 października 1978 r. podczas mszy 
świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej 
pontyfikat. Za pośrednictwem tego wezwania Papież 
podkreślał, że jedynie Chrystus może odpowiedzieć 
na każdy ludzki lęk, także na ten najpoważniejszy – lęk 
przed Bogiem, odmowę słuchania Ewangelii i rzeczy-
wistość zamkniętych serc.

I znów chcieliśmy na nowo uczyć się od Jana Paw-
ła II. Dlatego też z tej okazji uczniowie klas VIII Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach – Karolina 
Bodanka, Naomi Duda, Maja Robecka, Zofia Ślusar-
czyk, Oliwer Kiryczuk, Paweł Krzywania oraz Julia 
Trólka – przygotowali akademię poświęconą osobie 
Jana Pawła II, którą zaprezentowali swoim młodszym 
kolegom i koleżankom. Wszyscy mieli również możli-
wość obejrzeć prezentację multimedialną wykonaną 
przez Annę Brzeziak z klasy VII.

Akademia z okazji Dnia Papieskiego
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W naszym parku jesienią jest 
pięknie. Chłopcy lubią bawić się 
kasztanami, żołędziami i kolorowy-
mi liśćmi. W tym roku ku wielkiej 
radości wychowanków – pogoda 
sprzyjała i spacerom i zabawom na 
powietrzu.

Poniedziałek, 1 listopada, Wszystkich Świętych
W ciągu swojej historii Kościół kanonizował ponad dziesięć tysięcy świętych. Jednak dużo więcej, bo 

nieprzeliczone tysiące, jest tych, o których nawet nic nie wiemy, ponieważ ich świętość nie została stwier-
dzona publicznie. W wizji św. Jana pojawia się tak wielki tłum świętych, że nie da się go zliczyć.

Wspominamy dziś wszystkich świętych, w tym także anonimowych mężczyzn i kobiety, którzy bez roz-
głosu służyli Bogu i oddawali swoje życie z miłości do braci i sióstr. Być może ty również znasz kogoś, kogo 
uważasz za świętego, widząc jego miłość i oddanie Panu. Dlaczego jest tak wielu świętych? Ponieważ Bóg 
dał nam taką szansę. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa staliśmy się przybranymi dziećmi Ojca 
niebieskiego. Odtąd w Chrystusie mamy dostęp do wszelkich łask, jakich potrzebujemy, by kroczyć drogą 
świętości. Obchodząc dziś uroczystość Wszystkich Świętych, ucieszmy się tym niezwykłym darem łaski 
otrzymanym przez nas wszystkich od Boga, którego miłość jest niezawodna. Być może tym, co najbardziej 
przyczynia się do świętości człowieka, jest jego wiara w moc łaski Bożej. Święci mężczyźni i święte kobie-
ty wiedzieli bez cienia wątpliwości, jak bardzo są zależni od Boga. Wzywali Go więc codziennie, ufając, że 
będą w stanie uczynić to, czego od nich zażąda, ponieważ On już udzielił im wszystkiego, czego potrzebu-
ją. Wszyscy możemy stać się święty-mi, ponieważ jesteśmy dziećmi Boga. Podziękuj dziś Bogu za to, że 
umożliwia ci wzrastanie w świętości, i wzorem świętych proś Go o potrzebne łaski na dany dzień czy na 
daną chwilę. Ufając, że Bóg szybko odpowie na twoją modlitwę, idź i czyń to, do czego cię wzywa.

„Panie, pomóż mi uwierzyć, że z pomocą Twojej łaski mogę stać się świętym.”
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Chłopcy z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
w Świebodzicach wraz z Siostrami de Notre Dam 
modlitwą różańcową w jesienne dni ogarniają wszyst-
kich i żywych i tych, którzy już odeszli do wieczności. 
BOŻEMU MIŁOSIERDZIU polecamy dusze zmarłych 
kapłanów, sióstr zakonnych, naszych parafian, wy-
chowanków i darczyńców naszego Domu. Modlitwa 
za dusze w czyśćcu jest ważnym zadaniem i powin-
nością każdego chrześcijanina – w miesiącu listopa-
dzie często odmawiamy więc litanię za zmarłych 
w czyśćcu cierpiących modląc się:

Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad 

nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nimi
Bramo niebieska, 
Królowo Wniebowzięta, 
Święty Michale, 
Święty Janie Chrzcicielu, 
Święty Józefie, 
Wszyscy święci i święte Boże. 

Bądź im miłościw – zbaw ich Panie.
Od zła wszelkiego, 
Od cierpień w czyśćcu, 
Przez Twoje wcielenie, 
Przez Twoje narodzenie, 
Przez Twój chrzest i post święty, 
Przez Twój krzyż i mękę, 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 
Przez Twoje zmartwychwstanie, 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, 
Przez zesłanie Ducha Świętego, 
Przez Twoje przyjście w chwale.

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy – wysłu-
chaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, 

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespo-
dziewanej śmierci, 

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych 
i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał 
wieczną nagrodę, 

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wy-
padków, katastrof i wojen, 

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej świa-
tłości naszych nauczycieli i wychowawców, 

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym 
wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwa-
le zmartwychwstania.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmi-
łuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmi-
łuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmi-
łuj się nad nami

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć 

i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i słu-
żebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, 
aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę 
i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom 
i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne 
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 
strąć do piekła. Amen.

Warto odmawiać każdego dnia…

NOWe WyzWANiA W erze uzAleżNień
30 września br. w Centrum Nauki 

i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzy-
chu odbyła się konferencja szkole-
niowa „Nowe wyzwania w erze 
uzależnień. Sieć współpracy, szko-
lenie kadr, efektywność wsparcia”.

W wykładach oraz warsztatach 
uczestniczyły osoby, które z racji 
wykonywanych zawodów stykają 
się z problemem uzależnień. Byli to 
nauczyciele, psycholodzy i peda-
godzy pracownicy socjalni, pracow-
nicy Działu Profilaktyki MOPS, 
funkcjonariusze Policji, Straży 
Miejskiej oraz przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych. Celem 
konferencji była ewaluacja dotych-
czas funkcjonujących form profilak-
tyki oraz specjalistycznego wspar-
cia, które działa na terenie miasta.

Podczas konferencji wiceprezy-
dent Wałbrzycha Sylwia Bielawska 
omówiła raport z diagnozy proble-
mów społecznych miasta. Proble-
matykę uzależnień omówił gość 
specjalny z Centrum Konsultacyj-
nego AKMED – ośrodka terapii 
uzależnień z Warszawy, doktor 
nauk medycznych Bohdan Woro-

nowicz. W swoim wystąpieniu dr 
Woronowicz omówił przyczyny 
uzależnień oraz ich formy. Szcze-
gólną uwagę zwrócił na niespoty-
kany dotychczas rozwój uzależnień 
behawioralnych (uzależnień od 
czynności, zachowań), zwłaszcza 
od smartfonów, tabletów, kompute-
rów oraz gier komputerowych i me-
diów społecznościowych. Obszar 
ten wymaga kompetentnego wspar-
cia specjalistycznego.

W części warsztatowej uczestni-
cy pracowali w czterech grupach. 

Pod okiem psychologów i terapeu-
tów: Grzegorza Kruszyńskiego, 
Moniki Wójtowicz, Macieja Jonka 
oraz Przemysława Mieszkowskie-
go próbowali znaleźć odpowiedzi 
na pytanie jak stworzyć idealny, 
„szyty na miarę” program profilak-
tyki uzależnień. Uczestnicy prezen-
towali swoje pomysły, dzielili się 
doświadczeniami oraz uwagami do 
obecnie działającego programu 
profilaktycznego. Efektem końco-
wym konferencji ma być wspólny 
raport opisujący planowane działa-
nia profilaktyczne dostosowane 
swoją formą do grup docelowych 
oraz przedstawiający sposoby po-
mocy ludziom borykającym się 
z problemem uzależnień, zarówno 
od środków psychoaktywnych, jak 
i uzależnień behawioralnych. Waż-
nym elementem ożywionej dyskusji 
były także zagadnienia związane 
z doskonaleniem zasad współpracy 
pomiędzy instytucjami zaangażo-
wanymi w profilaktykę oraz działa-
nia pomocowe dla osób uzależnio-
nych.
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euCHArySTiA – CuD NAD CuDAMi
ŁAMANie CHleBA

Łamanie chleba to najstarsze 
określenie Eucharystii. Apostołowie 
gromadzili się w pierwszy dzień 
tygodnia na łamaniu chleba, aby 
wspominać i naśladować to, co 
uczynił Jezus podczas Ostatniej 
Wieczerzy.

Moment łamania chleba, to sym-
bol złamania ciała Jezusa na krzy-
żu, czyli moment Jego śmierci. 
Dlatego istnieje ścisły związek 
Eucharystii z Krzyżem. Podczas 
każdej Mszy świętej Jezus realnie 
umiera dla zbawienia człowieka. 
Jego ciało pod postacią chleba 
zostaje złamane, a następnie 
 rozdane wiernym, aby się nim kar-
mili.

Łamanie chleba Eucharystycz-
nego obrazuje również pokorę 
Boga, który oddaje się w ręce ludzi. 
Ponieważ ciało Jezusa jest łamane 

rękoma kapłana, dlatego wyraźnie 
pokazuje to, że powodem cierpie-
nia Boga jest człowiek, a dokładnie 
grzech, który popełnia.

Kawałek połamanego Chleba 
kapłan umieszcza w kielichu z kon-
sekrowanym winem. Ma to podwój-
ne znaczenie: po pierwsze to 
symbol jedności z Biskupem Rzy-
mu, po drugie wyrażenie wiary 
w Zmartwychwstanie Jezusa, dzię-
ki któremu również ja mogę zmar-
twychwstać.

W czasie łączenia postaci kapłan 
odmawia modlitwę: „Ciało i Krew 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
które łączymy i będziemy przyjmo-
wać niech nam pomogą osiągnąć 
życie wieczne”. Eucharystia nie 
kończy się śmiercią, ale zmar-
twychwstaniem. Krew, to życie, 
a więc martwe ciało wchodzi 

w nowe życie. Nie chodzi tu jedynie 
o Ciało Jezusa, ale również o ciało 
każdego, kto karmi się Eucharystią. 
Spożywanie Ciała Jezusa ma pro-
wadzić do wkroczenia w nowe ży-
cie w łasce. Dlatego też Euchary-
stia ma wartość uzdrawiającą 
i ożywiającą – ożywia życie czło-
wieka zatrute przez grzech. Chry-
stus umarł, po to, aby ten, kto karmi 
się Jego ciałem mógł naprawdę 
żyć.

W czasie łamania Chleba śpiewa 
się: „Baranku Boży”. Jest to pieśń 
uwielbienia, jaką Kościół składa 
Jezusowi za dzieło odkupienia. 
Nawiązuje to bezpośrednio do 
Apokalipsy św. Jana i do obrazu 
świętych stojących przed Baran-
kiem oddających Mu chwałę 
i cześć.
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Bóg daje nam wszystkiego, 
czego potrzebujemy

Niedziela, 7 listopada
Co takiego w tej wdowie przykuło uwagę Jezusa i wzbudziło w Nim taki zachwyt? Inni ofiarowali do 

skarbca świątyni o wiele więcej niż ona. To nie wielkość jej daru poruszyła Jego serce, ale gotowość 
oddania wszystkiego.

Podobną postawę widzimy u wdowy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Poświęciła swoje ostatnie 
zapasy, by nakarmić proroka Eliasza. Bóg pobłogosławił jej hojność i zatroszczył się o nią i o Eliasza 
przez cały okres głodu. Gotowość tych dwóch wdów do ofiarowania swoich nikłych zasobów była miła 
Panu, ponieważ ofiarne dawanie jest odbiciem miłości samego Boga. Jezus oddał się nam nie zatrzymu-
jąc niczego dla siebie. Oddał każdą kroplę krwi, każdy gram miłosierdzia i miłości.

Czy to znaczy, że Bóg oczekuje od nas opróżnienia naszych kont bankowych i spiżami? Niekoniecznie. 
Pragnie jednak oddania naszych serc. Byśmy wspierając innych finansowo, poświęcając im swój czas i 
uwagę, stawali się tak ofiarni, jak On sam. Bywają sytuacje, w których wydaje ci się, że jak wdowom z 
dzisiejszych czytań – nie pozostaje ci już zbyt wiele. Nie chodzi tu tylko o finanse. Może już „wyskrobujesz 
z dna baryłki” resztki cierpliwości, współczucia czy wytrzymałości. Pamiętaj jednak, że jeśli poprosisz 
Boga o łaskę i siłę do dawania z tych niewielkich zasobów, jakie posiadasz, On ci pobłogosławi. Uzupeł-
ni to, czego ci brakuje, lub doda ci sił, abyś mógł dać z siebie jeszcze trochę. Nawet jeśli jest to zaledwie 
kropla w morzu, twoja decyzja, aby to oddać, jest miła Panu. Bo ilekroć decydujesz się dać coś od siebie, 
upodabniasz się do Niego, a On kształtuje w tobie swój charakter.

„Panie, pomóż mi dawać siebie tak hojnie, jak Ty się nam dajesz.”

Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś: 
„W chwili śmierci nie będziemy sądzeni z liczby na-
szych dobrych uczynków ani dyplomów, jakie zdoby-
liśmy w ciągu życia. Będziemy sądzeni z miłości, jaką 
włożyliśmy w naszą pracę”. Dobrze czujemy, jak wy-
magające są te słowa. Życie miłością jest mniej lub 
bardziej trudne dla każdego z nas, ze względu na 
nasze wady i słabości.

Także św. Paweł odczuwał napięcie pomiędzy we-
zwaniem do życia w miłości Chrystusa a skłonnością 
do egoizmu i grzechu. Napięcie to jest widoczne 
w jego powiedzeniu o naczyniach glinianych zawiera-
jących wspaniały skarb. Obecność Boga w sercu 
człowieka zawsze rodzi napięcie w konfrontacji 
z ułomną ludzką naturą.

Niewątpliwie mocne strony Apostoła to jego bystry 
umysł, żarliwość, nieustępliwość oraz szczera troska 
o członków Kościołów, które zakładał. Jeśli chodzi 
o słabości, to nie był on najlepszym mówcą, nie miał 
atrakcyjnego wyglądu, bywał też niecierpliwy o poryw-
czy. Widział bardzo jasno, że wielkość Ewangelii, 
którą głosił, o wiele przewyższa świadectwo, jakie 
mógł o niej dać. Stało się to podstawą jego obrony 
przed fałszywymi apostołami, którzy podważali prze-
słanie Pawła poprzez wytykanie jego słabości.

Niemal słyszymy św. Pawła mówiącego: „Żyje we 
mnie Chrystus. I jestem pewien, że ze wzglądu na ten 
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wspaniały skarb Bóg pobłogosławi mój trud głoszenia 
Jego imienia, niezależnie od wszystkich moich słabo-
ści. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdy ma swoje 
wady. Nikt z nas nie potrafi w pełni odpowiedzieć na 
wezwanie Pana. Ale i w nas, jak w Pawle, żyje Jezus. 
Dlatego nie poddawajmy się zwątpieniu. Z  Chrystusem 
w nas możemy mocno oprzeć się na tym, co niewi-
dzialne i wieczne, a nie na tym, widzialne. Możemy 
postępować «według wiary, a nie dzięki widzeniu»”.

OBDArOWANi i uŁOMNi
To zadziwiające, że pomimo naszych ułomności 

Bóg wzywa nas, abyśmy byli światłem dla świata. On 
zna nas na wylot. Widzi nasze ograniczenia. Wie 
o wszystkich naszych grzechach z przeszłości. Wie 
nawet, jakie grzechy jeszcze popełnimy. A mimo to 
powołuje nas, abyśmy szli na cały świat i budowali 
Jego Kościół. Odwołując się do historii zobaczymy, że 
nawet najwięksi słudzy Boży mieli swoje wady i sła-
bości. Abraham był człowiekiem wielkiej wiary, ale 
roześmiał się z niedowierzaniem, gdy Bóg obiecał mu, 
że wraz z Sarą będą mieli syna. Ze strachu o 
siebie okłamał faraona i Abimeleka mówiąc im, że 
Sara jest jego siostrą. Jednak pomimo jego mylnych 
osądów i braku zaufania, został nazwany przyjacielem 
Boga. Mojżesz, człowiek, którego Bóg wybrał, aby 
wyprowadził Izraelitów z Egiptu, był roztropny, dzielny 
i wytrzymały. Jednak mimo to chciał uchylić się od 
pełnienia Bożej woli i podawał pretekst za pretekstem 
chcąc przekonać Boga, by posłał „kogo innego”. Zna-
ny był również z tego, że łatwo wpadał w gniew. Ale 
także i on był wielkim sługą Boga.

Dawid został wybrany przez Boga na króla Izraela. 
Był nieustraszony, żarliwy i lojalny.

Jednak ten wielki przyjaciel Boga popełnił cudzołó-
stwo i chcąc je ukryć, zaaranżował morderstwo jed-
nego ze swoich najwierniejszych oficerów.

Nie zapominajmy też o Eliaszu, wielkim proroku 
Bożym. Dokonał on wielu cudów i wypowiedział wiele 
głębokich słów. Kiedy jednak dowiedział się, że kró-
lowa Izebel nastaje na jego życie, stracił całą ufność 
i uciekł, aby ukryć się na pustkowiu.

Wszyscy ci ludzie służyli Panu przed ujawieniem 
swoich słabości i wtedy, kiedy już stały się jawne, 
przed wyrażeniem skruchy i po jej wyrażeniu. Tak 
samo jest z nami. Bóg zawsze zaprasza nas do służ-
by. Kto mógłby zapomnieć słowa wypowiedziane przez 
Jezusa do Piotra, po tym jak ten trzy razy się Go za-
parł? Jezus nie odrzucił Piotra ani go nie potępił. Nie 
wyśmiewał się z niego. Zapytał tylko: „Czy miłujesz 
Mnie?” A następnie powiedział: „Paś owce moje”.

 BezCeNNe GliNiANe NACzyNiA
Wymienieni bohaterowie wiary – wraz z wieloma 

innymi – stanowią doskonałą ilustracją słów Pawła 

o naczyniach glinianych zawierających wielki skarb. 
Wszyscy oni nauczyli się, że chociaż Boży wysłannik 
jest niedoskonały, to niesione przez niego Boże prze-
słanie wręcz przeciwnie. Jeśli kiedykolwiek sądzili, że 
sami z siebie są godni podziwu, życie szybko wypro-
wadziło ich z błędu. Jeśli natomiast czuli się rozcza-
rowani sobą i bali się, czy zdołają wypełnić Boże po-
wołanie, Pan pocieszał ich i dodawał odwagi. Jeśli 
popadali w grzech, ich skrucha oraz doświadczenie 
Bożego miłosierdzia usuwały wszelkie poczucie klęski, 
winy i wstydu. Łaska Boża dawała im wolność.

Do czasu napisania Drugiego Listu do Koryntian 
św. Paweł przeszedł wiele lekcji pokory. Nie odczuwał 
już potrzeby lansowania siebie. Nauczył się, że tym, 
co naprawdę w życiu się liczy, jest głoszenie Jezusa, 
a nie swojej własnej wielkości. Jego podstawowym 
priorytetem było mówienie Koryntianom o Jezusie 
i przybliżanie ich do Pana. Nie przejmował się więc 
zbytnio tym, jakie on sam robi na nich wrażenie. 
O wiele bardziej interesowało go to, czy dociera do 
nich przesłanie Ewangelii.

Jeśli zatem zależy nam tylko na tym, by wywrzeć 
dobre wrażenie, Bóg przypomina nam o przeogromnej 
wartości skarbu, który w nas złożył – i o tym, że sami 
jesteśmy naczyniami glinianymi. Chce nas nauczyć, że 
„moc (...) w słabości się doskonali”. O wiele ważniejsze 
jest, by ludzie patrzyli na Jezusa niż na nas. Pokora 
jest zresztą nie tylko cenna w oczach Boga, ale także 
atrakcyjna dla ludzi, których mamy wokół siebie.

A jeśli przeciwnie, mamy skłonność do poniżania 
siebie i sądzimy, że nie mamy nic do zaoferowania, 
także jesteśmy wezwani do zmiany postawy. To praw-
da, że nie jesteśmy niczym więcej niż naczyniami 
glinianymi. Ale prawdą jest również to, że każdy z nas 
ma wiele wspaniałych darów. A co więcej, nosimy 
w sobie wielki skarb – Chrystusa, nadzieję chwały! 
Wiemy, że Jezus bardzo nas kocha i że posunął się 
aż do oddania za nas życia na krzyżu. Wiemy też, że 
Wszechmocny Bóg z radością nazywa nas swymi 
dziećmi i dziedzicami. Mamy o wiele większy poten-
cjał, niż sądzimy. Możemy śmiało powtórzyć za Paw-
łem: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

WySŁANNiK PrzeKAzuJe WiADOMOŚĆ
Wszyscy więc jesteśmy naczyniami glinianymi no-

szącymi w sobie wielki skarb. Ale głównym zadaniem 
naczynia w tym przypadku nie jest ukrycie czy tylko 
przechowanie skarbu, ale jego eksponowanie, poka-
zanie innym. O tym właśnie nauczał Jezus mówiąc: 
„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć 
miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy 
i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby 
świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wa-
sze światło ja-śnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 
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w niebie”. Jezus chce, aby Jego światło jaśniało za-
równo w pojedynczych osobach, jak o we wspólnocie 
wierzących. Powierzył nam skarb Ewangelii. Nosimy 
ten skarb w naszych sercach, a jeśli będziemy współ-
pracować z Bożą łaską, jego światło rozbłyśnie i za-
jaśnieje przed światem.

Gdyby Paweł był dzisiaj z nami, powiedziałby, że 
rozmiary i piękno naszych kościołów, liczba progra-
mów duszpasterskich czy wielkość budżetów mają 
znaczenie wtórne. Najważniejsze jest to, czy my, lud 
Boży, chowamy światło, które jest w nas, czy pozwa-
lamy mu świecić? Czy chwała Boża, którą ukazujemy, 
kieruje ludzi ku Jezusowi czy ku nam samym?

BÓG Wierzy W CieBie
Istnieje legenda o archaniele Gabrielu, Bożym po-

słańcu. Pewnego dnia, wkrótce po wniebowstąpieniu 
Jezusa, Gabriel zagadnął Go:

– Panie, czy ludzie na ziemi wiedzą, jak bardzo ich 
kochasz i co dla nich uczyniłeś?

– Nie, jeszcze nie – odpowiedział Jezus. – Na razie 
wie o tym tylko garstka ludzi w Jerozolimie.

To zasmuciło Gabriela, który zapytał:
– To co w takim razie zrobisz, żeby świat dowiedział 

się o Twojej miłości i zbawieniu, które dla niego zdo-
byłeś?

Jezus odpowiedział mu:
– Powiedziałem Piotrowi, Jakubowi, Janowi, Mag-

dalenie i jeszcze paru innym uczniom, żeby ogłosili to 
całemu światu.

Gabriel ze sceptycznym wyrazem twarzy zapytał:
– A jeśli Piotr znowu się Ciebie zaprze? A jeśli po-

zostali uciekną jak poprzednio? A jeśli się zmęczą 
i zrezygnują? Masz jakiś plan B?

A Jezus odparł:
– Nie. Ja w nich wierzę.
Plan Jezusa pozostaje ten sam po dziś dzień. Bóg 

w nas wierzy. Liczy na to, że my – pokorne gliniane 
naczynia ukażemy światu Jego światłość. Chce, aby-
śmy mówili innym o skarbie, który nosimy w naszych 
sercach. A my możemy to uczynić. Możemy czynić 
wszystko z miłością, ponieważ Jezus żyje w naszych 
sercach!

Poniżej w tabelce informacje rodowe o zmarłej:

15 października bieżącego roku 
miała miejsce komisja odbioru koń-
cowego I etapu prac konserwator-
skich i restauratorskich przy sarko-
fagu nr 9. Jest to sarkofag cynowy 
należący do pierwszej żony Jana 
Henryka I von Hochberg, którego 
sarkofag w zeszłym roku powrócił 
do Świebodzic po wykonaniu przy 
nim wszystkich kompleksowych 
prac. Cynowa trumna powstała na 
potrzeby pogrzebania doczesnych 
szczątków Heleny von Gellhorn jest 
zbliżona budową do sarkofagu 
Jana Henryka I.

W tym roku dzięki środkom fi-
nansowym pochodzącym ze źró-
deł Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w ramach 
Funduszu Kościelnego, możliwe 
było wykonanie I etapu prac, który 
polegał na wydobyciu i zabezpie-
czeniu zabytku, wykonaniu nie-
zbędnych badań, wykonaniu peł-
nej konserwacji technicznej i este-

tycznej polichromowanych i złoco-
nych płaskorzeźbionych aplikacji 
oraz wykonaniu ze stali nierdzew-
nej wzmocnienia konstrukcji skrzy-
ni i wieka.

Prace konserwatorskie prowa-
dzone były w firmie A.T. Pracownia 
Konserwacji Zabytków w Tychach, 
prowadzonej przez dyplomowa-
nych konserwatorów dzieł sztuki 
Agnieszkę i Tomasza Trzosów, 
którzy wykonali m.in.: konserwację 
wszystkich metalowych sarkofa-
gów z Grobów Królewskich w pod-
ziemiach Katedry Wawelskiej.

SARKOFAG NALEŻY DO HELENY VON GELLHORN. 

Poniżej w tabelce informacje rodowe o zmarłej

HELENA VON HOCHBERG (HOHBERG) z domu von Gellhorn.
(ur. 01 lub 14 lipca 1610 – zm. 19.03.1662) 

Córka Fryderyka von Gellhorn i Marii von Reibnitz. 

Żona Ślub 19.10.1627 r. Pierwsza żona barona i hrabiego Jana Henryka I von 
Hochberg, Pana na Książu, Pana na Roztoce, Pana na Mieroszowie.

Matka Maria Elżbieta; Henryk Krzysztof; Helena; Konrad; Fryderyk; Jan Henryk II; 
Maksymilian Leopold; Barbara Helena Katarzyna; Zuzanna; Krzysztof IV

15 października bieżącego roku miała miejsce komisja odbioru końcowego I etapu prac

konserwatorskich  i  restauratorskich  przy  sarkofagu  nr  9.  Jest  to  sarkofag  cynowy

należący do pierwszej żony Jana Henryka I von Hochberg, którego sarkofag w zeszłym

roku powrócił do Świebodzic po wykonaniu przy nim wszystkich kompleksowych prac.

Cynowa trumna powstała na potrzeby pogrzebania doczesnych szczątków Heleny von

Gellhorn jest zbliżona budową do sarkofagu Jana Henryka I. W tym roku dzięki środkom

finansowym pochodzącym ze źródeł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w ramach Funduszu Kościelnego, możliwe było wykonanie I etapu prac, który polegał

na  wydobyciu  i  zabezpieczeniu  zabytku,  wykonaniu  niezbędnych  badań,  wykonaniu

pełnej  konserwacji  technicznej  i  estetycznej  polichromowanych  i  złoconych

płaskorzeźbionych  aplikacji  oraz  wykonaniu  ze  stali  nierdzewnej  wzmocnienia

konstrukcji skrzyni i wieka. 

Prace konserwatorskie prowadzone były w firmie A.T. Pracownia Konserwacji 

Zabytków w Tychach, prowadzonej przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki  

Agnieszkę i Tomasza Trzosów, którzy wykonali m.in.: konserwację wszystkich 

metalowych sarkofagów z Grobów Królewskich w podziemiach Katedry Wawelskiej.



„Głos św. Mikołaja”, nr 11(61), listopad 2021 11



„Głos św. Mikołaja”, nr 11(61), listopad 202112

Skąd czerpać siłę do trwania w wierności?
Ludzie zawsze zdobywali się na 

wiele poświęceń, aby zdobyć coś, 
na czym im zależało. Przypomnijmy 
sobie bohatera jednej z przypowie-
ści Jezusa. Sprzedał on wszystko, 
co posiadał, aby nabyć rolę, w któ-
rej ukryty był skarb. Albo pomyślmy 
o tych wszystkich książkach i fil-
mach, w których młody mężczyzna 
porywa się na wielkie ryzyko, aby 
zdobyć kobietę swoich marzeń. 
Albo dobrze zapowiadającej się 
łyżwiarce, która poświęca cały swój 
czas i energię, aby zdobyć złoty 
medal na ważnych zawodach.

Ale co dzieje się, gdy już znaj-
dziesz ten skarb czy zdobędziesz 
medal? Cieszysz się nim. Trzymasz 
go blisko przy sobie albo eksponu-
jesz na honorowym miejscu 
w domu. Wspominasz często, 
w jaki sposób go zdobyłeś i opo-
wiadasz o tym przy każdej nada-
rzającej się okazji. Jak powiedział 
Jezus, twoje światło „jaśnieje przed 
ludźmi”, udziela się wszystkim na-
około.

Tak właśnie postępował św. Pa-
weł. Pisał do wierzących w Koryn-
cie: „Przechowujemy zaś ten skarb 
w naczyniach glinianych”. Odnalazł 
swój skarb samego Jezusa Chry-
stusa trzymał Go blisko przy sercu. 
Chciał wciąż o Nim mówić.

Zobaczmy, w jaki sposób Paweł 
opisywał ten skarb Koryntianom 
i jak ukazywał Go innym podczas 
dobrych i złych chwil swojej  posługi.

PrzeMieNiONy Przez 
ŚWiATŁO

Paweł znalazł swój skarb na 
drodze do Damaszku, kiedy objawił 
mu się Jezus, wzywając go do 
swojej służby. Opisując to spotka-
nie Koryntianom, Apostoł użył na-
stępujących słów: „Albowiem Bóg, 
Ten, który rozkazał ciemnościom, 
by zajaśniały światłem, zabłysnął 
w naszych sercach, by olśnić nas 
jasnością poznania chwały Bożej 
na obliczu Jezusa Chrystusa”.

Dla Pawła spotkanie z Jezusem 
było jak światło, które nagle zaja-
śniało w ciemnościach jego serca. 
Światło to pokazało mu, że Jezus 
naprawdę jest Mesjaszem, który 
umarł i powstał z martwych, aby 
wybawić ludzi z grzechów. Objawi-
ło, że Jezus obiecał życie wieczne 
wszystkim, którzy uwierzą i będą 
trwać w Jego nauce.

Kiedy więc Paweł usłyszał o fał-
szywych apostołach, którzy głosili 
„inną Ewangelię”, odciągając Ko-
ryntian od Jezusa, wzbudziło to 
w nim niepokój. Ostrzegł ich przed 
fałszywymi nauczycielami oznaj-
miając, że „bóg tego świata” zaśle-
pił ich umysły, aby „nie olśnił ich 
blask Ewangelii chwały Chrystusa”. 
Następnie wezwał Koryntian w imię 
Chrystusa, aby pojednali się z Bo-
giem, ponieważ inaczej całkowicie 
stracą z oczu ten wspaniały skarb.

żyJMy W ŚWieTle!
My także powinniśmy wystrze-

gać się fałszywych nauk, tak jak 
Koryntianie. Gdyby Paweł był dzi-
siaj z nami, powiedziałby nam do-
kładnie to samo, co im: Żyjcie 
w świetle Chrystusowej prawdy. 
Wystrzegajcie się myśli i czynów, 
które prowadzą ku ciemności. Przy-
pomniałby nam, że przez chrzest 
staliśmy się „synami światłości”, ale 
jeśli nie pozwolimy tej światłości 
oświecać naszych serc, możemy 
łatwo zejść na manowce.

Paweł powiedziałby nam rów-
nież, że nie ma tu miejsca na kom-
promis. To prawda, że w naszych 
sercach nosimy skarb, ale mamy 
również potężnych nieprzyjaciół 
grzech i diabła, którzy wciąż usiłują 
nas ograbić i pogrążyć w ciemno-
ści. Dlatego pisał: „Ci bowiem, 
którzy żyją według ciała, dążą do 
tego, czego chce ciało; ci zaś, któ-
rzy żyją według Ducha – do tego, 
czego chce Duch. Dążność bowiem 
ciała prowadzi do śmierci, dążność 
zaś Ducha do życia i pokoju”. Jeśli 

chcemy żyć w świetle Chrystusa, 
idźmy za natchnieniami Ducha 
Świętego.

Nie lekceważmy naszego skar-
bu. Ze wszystkich swoich sił staraj-
my się żyć w Chrystusie i niczego 
przed Nim nie ukrywać. A kiedy 
upadniemy, jak najszybciej powróć-
my do Pana ze skruchą. Takie było 
sedno przesłania listu św. Pawła do 
Koryntian. Dla nas również jest ono 
niezwykle ważne.

PrzeOGrOMNA MOC
Jesteśmy tylko ludźmi, naczynia-

mi glinianymi. Dlatego, aby kroczyć 
w świetle, potrzebujemy skarbu 
ukrytego w nas – mocy Boga, która 
nas inspiruje, wspiera i prowadzi. 
To prawda, że sami także musimy 
dołożyć starań. Potrzebny jest nasz 
wysiłek. Ale ważne jest też, byśmy 
prosili Ducha Świętego o pomoc 
i umocnienie, aby nie pokonała nas 
ciemność.

Życie wiarą nie jest tylko kwestią 
naszych wysiłków i dobrych inten-
cji. Wymaga również mocy Bożej. 
Paweł oznajmił Koryntianom, że to 
właśnie dzięki tej przeogromnej 
mocy zdołał pozostać wierny powo-
łaniu pomimo wielu trudów i udręk.

Apostoł Narodów znosił wiele 
cierpień, ale nigdy nie poddawał się 
zwątpieniu. Wraz ze swoimi towa-
rzyszami żył w niedostatku, lecz 
dzięki łasce Ducha Świętego nie 
ulegał rozpaczy. Cierpiał prześla-
dowania, ale wiedział, że w Chry-
stusie nigdy nie jest osamotniony. 
Czuł się obalany na ziemię, zarów-
no na sposób fizyczny, jak i emo-
cjonalny, ale ponieważ trwał w bli-
skości Pana, wiedział, że nie zginie. 
Te cztery przeciwstawienia ukazują 
jasno, że każdego, kto postanawia 
służyć Panu, czekają trudności. 
Lecz jednocześnie przekonują, że 
skarb „prze ogromnej mocy”, która 
jest z Boga, będzie nas zawsze 
wspierał, pozwalając iść naprzód 
z nadzieją.
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Niedziela, 14 listopada
W tych kilku wersach autor Listu do Hebrajczyków stawia śmiałą tezę. Stwierdza, że wielowiekowa 

praktyka składania ofiar Bogu spełniła już swoją rolę. Cały świątynny rytuał – święta, posty, kapłani, ob-
rzędy i przepisy prawne stał się zbędny. Nie potrzeba już ofiar za grzechy. Nie ma już sensu składanie 
na ołtarzu byków, kozłów, baranów czy gołąbków.

Dlaczego? Ponieważ dokonała się jedyna ofiara, której moc i skutki przewyższają wszystkie poprzed-
nie – ofiara Jezusa na krzyżu. Ta ofiara uczyniła o wiele więcej niż wszystkie ofiary składane wcześniej 
przez kapłanów. Podczas gdy starożytne ofiary skutkowały oczyszczeniem z grzechów popełnionych 
w minionym roku i musiały być wciąż ponawiane, ofiara życia Jezusa zmywa wszystkie grzechy wszyst-
kich czasów. Każdy grzech, od grzechu Adama do ostatniego grzechu przed powtórnym przyjściem 
Chrystusa, jest już odkupiony. Odtąd każdy, kto zwróci się do Jezusa, może zostać oczyszczony i otrzy-
mać obietnicę wiecznego zbawienia.

Dochodzimy tu do samego sedna Ewangelii. Chrystus uczynił dla nas to, czego my sami nigdy nie 
bylibyśmy w stanie uczynić dla siebie swoją doskonałą ofiarą otworzył przed nami „raz na zawsze” bramy 
nieba. Niezależnie od tego, kim jesteś i jaka była twoja przeszłość, możesz przybliżyć się „z ufnością do 
tronu łaski”, aby doznać miłosierdzia i znaleźć „łaskę pomocy w stosownej chwili”.

Przypominaj sobie tę wspaniałą prawdę zwłaszcza wtedy, gdy czujesz się zniechęcony własnymi grze-
chami lub zaczynasz doświadczać poczucia winy z powodu grzechów, które już wyznałeś. Jezus „zasiadł 
po prawicy Boga”, a wszyscy Jego wrogowie – w tym także grzech – „staną się podnóżkiem pod Jego 
stopy”. Stoi On także u twego boku, zapewniając cię o swoim miłosierdziu i zbawieniu. Ucisz teraz na 
chwilę swoje serce i wsłuchaj się w Jego głos.

„Wszelka chwała Tobie, Jezu! Ty jesteś moim zbawieniem!”

CzyJ GŁOS?
Paweł mógł w każdej chwili się 

poddać. Z pewnością przeżywał 
takie momenty, kiedy pytał sam 
siebie: Komu potrzebne są moje 
wyrzeczenia? Dlaczego mam wciąż 
narażać życie dla ludzi, którzy 
zwracają się przeciwko mnie? 
A jednak nie zrezygnował. Przyna-
glała go miłość Chrystusa. Wie-
dział, że „za wszystkich umarł 
Chrystus po to, aby ci, co żyją, już 
nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, 
który za nich umarł i zmartwych-
wstał”. Ta Dobra Nowina motywo-
wała go do „ukończenia biegu” 
i wytrwania w wierze. Czyjego wy-
trwałość była wynikiem osobistej 
determinacji? Oczywiście! Ale tak-
że głębokiej wiary w moc, miłość 
i łaskę Boga.

Kiedy czujemy się smutni, przy-
tłoczeni czy osamotnieni, pamiętaj-
my o tym, że Bóg nigdy nas nie 
opuszcza. Jego wszechpotężna 
moc wciąż działa w naszym życiu. 
A jej działanie jest dowodem, że 
Bóg nas kocha i wie, przez co prze-
chodzimy, i cierpi razem z nami. 
Z Nim nigdy nie zginiemy ani nie 
zostaniemy porzuceni. Pamiętajmy 

o obietnicy Jezusa: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni”.

CeńMy NASz SKArB
Wiemy, jak mocne bywają poku-

sy jak łatwo jest dać się wmanew-
rować w robienie czegoś, o czym 
doskonale wiemy, że nie jest do 
końca dobre ani właściwe. Pokusa 
ogarnia wówczas nasz umysł 
i sprowadza nas na złą drogę. Tak-
że Duch Święty pragnie napełniać 
nasze serca i umysły, aby prowa-
dzić nas do Chrystusa. Jednak 
zamiast nas kusić, zachęca nas 
w święty, otwarty sposób. Za-pra-
sza do życzliwości względem ludzi, 
których mamy wokół siebie. Wzbu-
dza w nas pragnienie zrobienia 
krótkiej przerwy w pracy i pomodle-
nia się o mądrość czy pokój. Pocie-
sza nas, gdy czujemy się sfrustro-
wani czy wściekli.

Duch Święty codziennie przyna-
gla nas, kierując do naszych serc 
słowa pociechy i mądrości. Jednak 
często jesteśmy zbyt zajęci, aby Go 
słuchać. Kiedy indziej czujemy się 
zbytnio przytłoczeni wymogami 
życia lub zbyt mocno wierzymy 
w nasze własne możliwości.

Dlatego dobrze jest w ciągu dnia 
od czasu do czasu zatrzymać się 
i świadomie posłuchać głosu Ducha 
Świętego. Z czasem nauczymy się 
słyszeć Go coraz lepiej. Może cza-
sami będziemy mieć wątpliwości, 
czy nie ulegamy wyobraźni. Może 
będziemy się zastanawiać, czy nie 
był to po prostu przysłowiowy łut 
szczęścia, albo czy korzystny obrót 
sytuacji nie był zwyczajnie wyni-
kiem zbiegu okoliczności, a nie 
odpowiedzią na modlitwę. Przypo-
mnijmy sobie jednak, jak Piotr po-
wiedział Jezusowi: „Ty jesteś Me-
sjasz”, a Jezus zapewnił go, że ta 
myśl nie pochodziła od niego sa-
mego, ale od Boga. Skoro Piotr 
mógł otrzymywać słowa z nieba, to 
dlaczego nie my? Pamiętajmy, że 
działa w nas ta sama moc, która 
działała w Piotrze!

Starajmy się więc o kontakt z Bo-
giem w różnych momentach nasze-
go dnia. Uczmy się zwracać uwagę 
na to, co pojawia się w naszych 
myślach, gdy jesteśmy przed Pa-
nem. On chce, abyśmy żyli w świe-
tle Jego chwały, i dał nam wielki, 
wspaniały dar, który nam w tym 
pomaga.
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Program Misji świętych
Sobota 27.11.2021 r.
godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną
godz. 21.00 Apel Jasnogórski

rozpoczęcie Misji Świętych
Niedziela 28.11.2021 r.
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” Mk 16,15
 7.30 Msza św. z nauką ogólną
 9.00 Msza św. nauką ogólną
10.30 Msza św. z nauką ogólną dla dzieci
12.00 Suma – Msza św. nauką ogólną
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla kobiet
21.00 Apel maryjny

Poniedziałek 29.11.2021 r.
„Kto Mnie miłuje, nie trwa w śmierci” J 3,14
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
10.50 Spotkanie misyjne z dziećmi (SP 3 dzieci)
11.45 Spotkanie misyjne z młodzieżą (SP 3)
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 Apel maryjny

Wtorek 30.11.2021 r.
uroczystość Pojednania Parafii
„Jeśli kto zgrzeszył, mamy obrońcę u Ojca, Jezusa 
Chrystusa” J 2,1
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
11.00 Spotkanie misyjne z dziećmi (SP 1 dzieci)
11.45 Spotkanie misyjne z młodzieżą (ZSZ)
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla młodzieży szkół średnich, 
studiującej i pracującej
21.00 Apel maryjny

Środa 1.12.2021 r.
Dzień opowiedzenia się za Chrystusem
„Człowieku odpuszczają ci się grzechy” Łk 5,20
 8.00-9.00 Spowiedź św.
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
11.00 Spotkanie misyjne z młodzieżą (LO)
12.00 Spotkanie misyjne z młodzieżą (LO)
16.30-18.00 Spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla młodzieży szkół średnich, 
studiującej i pracującej
21.00 Apel maryjny

Czwartek 2.12.2021 r.
Dzień Najświętszej eucharystii
„To jest Ciało i Krew moja” Łk 22,19
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
10.00 Odwiedziny Chorych
18.00 Msza św. z nauką ogólną
21.00 Apel maryjny

Piątek 3.12.2021 r.
Dzień Odnowienia Chrztu Świętego
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawio-
ny” Mt 16,16
 9.00 Msza św. z nauką ogólną
10.50 Spotkanie misyjne z dziećmi (SP 3 dzieci)
11.45 Spotkanie misyjne z młodzieżą (SP 3)
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.15 Droga Krzyżowa ulicami miasta

Sobota 4.12.2021 r.
Dzień małżeństw katolickich
„To jest przykazanie Moje, abyście się wzajemnie 
miłowali” J 15,12
 9.00 Msza św. z nauką ogólną oraz odnowienie 
przyrzeczeń małżeńskich
10.30 Msza św. dla ludzi chorych oraz udzielenie 
sakramentu chorych
12.15 Błogosławieństwo matek w stanie błogosła-
wionym i małych dzieci
18.00 Msza św. z nauką ogólną oraz odnowienie 
przyrzeczeń małżeńskich
19.00 Kolacja rodzinna

Niedziela 5.12.2021 r.
zakończenie Misji Świętych
„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” 
Łk 24,48
 7.30 Msza św. z nauką ogólną
 9.00 Msza św. nauką ogólną
10.30 Msza św. z nauką ogólną dla dzieci
12.00 Suma – Msza św. nauką ogólną
17.00 Spotkanie ze św. Mikołajem
18.00 Msza św. z nauką misyjną

Centralna uroczystość zakończenia Misji św.

Poświęcenie Krzyża oraz udzielenie odpustu 
zupełnego
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FrAzeOlOGizMy BiBliJNe

Niedziela, 21 listopada, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Żydzi tak bardzo nastają na życie jednego spośród swoich i to właśnie teraz, przed swoim największym 

świętem. Skąd takie niedorzeczne oskarżenie i ten pośpiech? Przywołał więc oskarżonego i zapytał Go 
wprost: „Czy ty jesteś Królem żydowskim?”. Odpowiedź Jezusa była co najmniej tajemnicza. Stwierdził 
bowiem, iż Jego królestwo „nie jest stąd”, nie jest „z tego świata”.

Gdzie więc znajduje się królestwo Jezusa i jak ono wygląda? Obchodząc dziś uroczystość Chrystusa 
Króla, zastanówmy się nad tym, czym różni się królestwo Boże od królestw tego świata. W królestwach 
tego świata na piedestale znajduje się władza, bogactwo, zaszczyty i przyjemność. Rzeczy te nie są złe 
same w sobie, ale łatwo mogą stać się bożkami. Możemy nawet oszukiwać samych siebie, że wcale nam 
na nich nie zależy, jeśli jednak co rano budzimy się z myślą o nich i z ich powodu wstajemy, i jeśli po-
święcamy im większość swojego czasu, to prawdopodobnie jesteśmy mocno osadzeni w królestwie tego 
świata. Królestwo Boże stawia na pierwszym miejscu ofiarną miłość, przebaczenie, pokorę i służbę. Te 
wartości nie zawsze są atrakcyjne, ponieważ wymagają trudu. Jednak nagroda jest o wiele większa 
nie tylko w tym życiu, gdy przybiera postać miłosiernej miłości Jezusa, ale także w przyszłym, gdy ujrzy-
my naszego Zbawiciela twarzą w twarz i będziemy przebywać z Nim całą wieczność.

Oddając dziś cześć Królowi królów podczas Mszy świętej, zastanów się, co jest dla ciebie najważniej-
sze i na czym ci najbardziej zależy. A potem pomyśl, czy te sprawy wiążą się bardziej z królestwem Boga 
czy z królestwem tego świata? Wszystkich nas od czasu do czasu nawiedza pokusa lawirowania między 
tymi dwoma królestwami. Jednak wciąż na nowo stajemy przed wyborem, czy będziemy służyć sobie 
czy innym. Obyśmy zawsze wybierali służbę Jezusowi, naszemu Królowi i Panu!

„Chwała Tobie, Jezu, który jesteś Królem królów i Panem panów!”

Zastanawiając się nad tematem artykułu, wpadł mi 
pomysł, aby przypomnieć sobie i czytelnikom znacze-
nie niektórych związków frazeologicznych, tym bar-
dziej, że używamy ich na co dzień coraz rzadziej 
i niektóre z nich mogą być niezrozumiałe dla młod-
szych odbiorców.

Na początek kilka słów wprowadzenia. Związek 
frazeologiczny, inaczej frazeologizm, to połączenie 
dwóch lub więcej wyrazów o ustalonym znaczeniu, 
którego nie można zrozumieć dosłownie. Frazeologi-
zmy mają więc znaczenie przenośne. Dzielimy je na:

wyrażenia – to najczęściej związek rzeczownika 
z przymiotnikiem, np.: sokoli wzrok

zwroty – związek, w skład którego wchodzi cza-
sownik, np.: mieć czegoś po dziurki w nosie

frazy – związek mający postać zdania lub równo-
ważnika zdania, np.: gdzie kucharek sześć, tam nie 
ma co jeść

Jednak nie będziemy się rozwodzić nad zasadami. 
Jako że, gazetka ma charakter religijny, zacznę od 
związków frazeologicznych związanych z Biblią, czy-
li tzw. biblizmów.

Wyrażenia:
alfa i omega – ktoś, kto wszystko wie z danej dzie-

dziny, najwyższy autorytet. Wyrażenie wywodzi się 
z Apokalipsy świętego Jana, pełni funkcję określenia 
Boga. Alfa i omega to pierwsza i ostatnia litera grec-

kiego alfabetu, są symbolem wieczności, pełni i Bożej 
wszechmocy. (Ap 1,8)

cierniowa korona – symbol męki, cierpienia; jeden 
z chrześcijańskich symboli męczeństwa Jezusa Chry-
stusa; (Mk 15,17-19)

droga krzyżowa, droga przez mękę – określenie 
życia pełnego trosk, udręczeń, problemów, trudności; 
nawiązuje do drogi krzyżowej Jezusa zdążającego na 
Golgotę; (Łk 23,26-27)

hiobowe wieści – wiadomości zwiastujące nieszczę-
ście, wieści smutne, tragiczne. Wyrażenie pocho dzi 
z biblijnej opowieści o Hiobie, na którego spadły wiel-
kie nieszczęścia. Mimo dotykających go nieszczęść 
i wątpliwości Hiob pozostał wierny Bogu. (Hi 1,12)

judaszowe srebrniki – haniebnie zarobione pie-
niądze, zapłata otrzymana za zdradę; Judasz za 
wydanie Jezusa faryzeuszom otrzymał od nich zapła-
tę w postaci trzydziestu srebrników; (Mt 26,14-15)

judaszowy pocałunek (pocałunek Judasza) – 
fałszywy znak przyjaźni, pocałunek obłudny, ukrywa-
jący prawdziwe, nieprzychylne zamiary wobec kogoś, 
zdrada; Judasz wydał Jezusa, składając na Jego 
twarzy pocałunek, który miał być znakiem rozpoznaw-
czym dla żołnierzy. (Mt 26, 48-49)

kainowe znamię, piętno – piętno zbrodniarza, 
bratobójcy. Jest to wina, która ciąży na zbrodniarzu, 
jego naznaczenie przed ludźmi. Oznacza, że osoba 
z kainowym znamieniem postrzegana będzie już za-
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Niedziela, 28 listopada
To ostrzeżenie Jezusa jest jedną z najlepszych rad na obecny czas. „Troski doczesne” mogą mnożyć 

się w miarę zbliżania się świąt, a ciągłe podkreślanie, że jest to czas świętowania i spotkań rodzinnych 
może sprawić, że poczujemy się zestresowani i osamotnieni. Nie jest też niczym zaskakującym, że na 
początku Adwentu nasze serca mogą być nieco „ociężałe”.

Jednak Adwent nie ma być czasem napięcia i niepokoju, lecz czasem oczekiwania i nadziei. Pan jest 
blisko! Przychodzi ustanowić swoje królestwo. Wszystkie ostrzeżenia dawane przez Jezusa w dzisiejszej 
Ewangelii, wszystkie roztaczane przez Niego mroczne i zatrważające obrazy końca bledną wobec tej 
jednej wspaniałej obietnicy: „Zbliża się wasze odkupienie”.

Jezus wzywa nas więc do badania stanu naszych serc po to, abyśmy mogli jak najgłębiej doświadczyć 
Jego zbawienia w tym Adwencie. Ostrzega nas, abyśmy nie pozwolili niczemu obciążyć się do tego 
stopnia, by zaniedbać przebywanie z Nim na modlitwie i zwracanie się do Niego w ciągu dnia. On wie, 
że jeśli z jakichkolwiek powodów oddalimy się od Niego, ryzykujemy, że staniemy się duchowo ociężali 
– obojętni na głos Jego Ducha i niezdolni do odkrywania Jego obecności. W tym czasie łaski Ojciec 
niebieski pragnie nam dać tak wiele – uzdrowienie wewnętrzne, doświadczenie pokoju i radości, głębo-
kie spotkanie z Jego miłosierdziem, mądrość i światło na nasze życie. Jeśli poświęcisz Mu choćby kilka 
minut dziennie, na przykład czytając czytania mszalne i teksty rozważań z naszego pisma, otworzysz 
swoje serce na te dary i jeszcze wiele innych. Nie pozwól, by Adwent prześlizgnął ci się przez palce. 
Zbliża się twoje odkupienie. Bądź czujny, abyś mógł je przyjąć!

„Jezu, pomóż mi szczerze szukać Ciebie w tym Adwencie!”

wsze jako bratobójca, nie będzie mogła uciec od 
„etykietki” mordercy, co wiąże się z wykluczeniem 
społecznym. (Rdz 4,14)

kamień węgielny – akt erekcyjny umieszczony 
w miejscu przeznaczonym pod budowę; pierwsza 
cegła użyta do budowy, ale też początek jakiejś dzia-
łalności, podstawa czegoś. Kamień węgielny jest tu 
alegorią Mesjasza. (Ps 118,22)

kraina mlekiem i miodem płynąca – kraina żyzna, 
urodzajna, bogata przypominająca raj. Oznacza zie-
mię Kanaan-Ziemię Obiecaną, do której Żydzi wędro-
wali z Egiptu przez pustynię. (Wj 3,8)

manna z nieba – nieoczekiwany zysk, niezasłużo-
ny dar, nagła odmiana losu, zwłaszcza w sensie finan-
sowym. Frazeologizm nawiązuje do wędrówki Izraeli-
tów przez pustynię. Kiedy Żydom groził głód, Bóg 
zesłał im z nieba mannę. (Wj 16,4; J 6,31)

miecz obosieczny – coś, co może stanowić zagro-
żenie dla obu stron, sytuacja, która może mieć 
dwojaki skutek: pożądany i niepożądany. Słowo 
Boże przenika do „serca”, ukazując prawdziwe 
intencje i uczucia tych, których dotyka. (Hbr 4,12)

niebieski ptak – ktoś nieodpowiedzialny, nieroz-
sądny; człowiek, który nie lubi pracować, unika-
jący pracy; pasożyt, zaczerpnięte z kazania na 
Górze. Jezus przestrzega jednak przez nadmiernym 
troszczeniem się o sprawy materialne, które mogą 
nas zupełnie pochłonąć. (Mt 6,25)

niewierny Tomasz – niedowiarek, człowiek nieufny, 
sceptycznie nastawiony; tak na Tomasza Apostoła 
z powodu jego wątpliwości co do zmartwychwstania 
Jezusa. (J 20,24-29)

krzyż pański – ciągłe kłopoty, zmartwienia (z kimś 
lub z czymś), np.: krzyż pański z tymi dziećmi. 
(Mk 8,34-35)

plaga egipska – coś bardzo dokuczliwego, uciąż-
liwego. Frazeologizm nawiązuje do biblijnego wyda-
rzenia, kiedy to faraon nie chciał wypuścić Izraelitów 
z Egiptu, wobec czego Bóg za pośrednictwem Mojże-
sza i Aarona zesłał na Egipt dziesięć plag. Po ostatniej 
Izraelici otrzymali zezwolenie na wyjście z Egiptu. 
(Wj 7,4)

palec boży – przejaw działania sił nadprzyrodzo-
nych, znak, napomnienie, ostrzeżenie. Wyrażenie ze 
Starego Testamentu nawiązujące do opisu plag egip-
skich.(Wj 8,15)

rzeź niewiniątek – pogrom, zabijanie niewinnych. 
Nawiązanie do wymordowania chłopców do lat dwóch 
z Betlejem i okolicy na polecenie Heroda Wielkiego, 
który chciał w ten sposób zabezpieczyć się przed 
ewentualnym konkurentem. (Mt 2,16-18)

salomonowy wyrok – wyrok sprawiedliwy, mądry. 
Wyrażenie wywodzi się z biblijnej historii o królu Sa-
lomonie, synu Dawida, który był obdarzony szczegól-
ną mądrością i potrafił rozstrzygać najtrudniejsze 
sprawy. (1 Krl 3,16-28)

Sodoma i Gomora – miejsce rozpusty i rozwiązło-
ści, siedlisko zła, zepsucia moralnego, zamieszanie, 
chaos. Frazeologizm przywołuje biblijne miasta, które 
zostały zniszczone przez Boga z powodu rozpusty. 
(Jud 1,5-7)

sól ziemi – składnik najważniejszy, nieodzowny; 
grupa wartościowych ludzi w jakiejś społeczności. 
(Mt 5,13)
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syn marnotrawny – człowiek, który zawinił i w porę 
opamiętał się i nawrócił (Łk 15,11-32)

trąby jerychońskie – przeraźliwy, silny dźwięk. 
Frazeologizm nawiązuje do historii biblijnego miasta 
Jerycha, które Izraelici z Jozuem na czele zdobyli, 
grając na siedmiu trąbach z baranich rogów. Trąba 
jerychońska to także żartobliwe określenie osoby 
niezaradnej, roztargnionej. (Joz 6,20)

wdowi grosz – niewielka kwota ofiarowana przez 
osobę niezamożną z dobroci, kosztem wyrzeczeń. 
Wyrażenie wywodzi się z Nowego Testamentu, z przy-
powieści Jezusa. Chrystus, widząc wdowę ofiarowu-
jącą na cele świątyni swoje ostatnie pieniądze, mówi, 
że jej ofiara jest najwyższą ze wszystkich złożonych 
kwot. (Mk 12,41-44)

wieża Babel – określenie zbiorowości ludzi mówią-
cych różnymi językami, ale także niemożność poro-
zumienia się, bałagan, chaos. Frazeologizm pochodzi 
od nazwy biblijnej budowli, przy budowie której Bóg 
pomieszał ludziom języki, aby nie mogli się porozu-
mieć. (Rdz 11,1-9)

wilk w owczej skórze – dwulicowiec, ktoś udający 
pokornego, dobrego, sprawiedliwego,będąc w rzeczy-
wistości złym oraz podstępnym. (Mt 7,15)

zakazany owoc – to, co niedozwolone, ale kuszą-
ce. Frazeologizm ten wywodzi się z historii pierw-
szych rodziców, Adama i Ewy, którzy kuszeni przez 
szatana zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, 
okazując tym Bogu nieposłuszeństwo, co w konse-
kwencji sprowadziło cierpienie na całą ludzkość. 
(Rdz 2,16-17)

ziemia obiecana – miejsce, które ma zapewnić 
szczęśliwe dostatnie życie; cel wędrówki Mojżesza 
i Izraelitów, kraina mlekiem i miodem płynąca. 
(Hbr 11,8)

zwroty:
chodzić jak błędna owca – ktoś, kto się zgubił, nie 

wie gdzie jest; ktoś kto błądzi. (Iz 53,6)
chodzić od Annasza do Kajfasza – być odsyła-

nym z jednej instytucji do drugiej, bezskutecznie 
usiłować załatwić jakąś sprawę w urzędzie; tak jak 
odsyłany był Jezus, gdy Go sądzono w Jerozolimie. 
(J 18,24)

umywać od czegoś ręce – nie brać za coś odpo-
wiedzialności, odcinać się od czegoś; ten gest wyko-
nał Piłat, który nie chciał brać na siebie odpowiedzial-
ności za śmierć Chrystusa; (Mt 27,24)

wypić kielich goryczy – cierpieć, znosić udręki, 
przeżywać trudną sytuację, nie zaznać ulgi do same-
go końca; taka jak Chrystus w dniu Swej męki; 
(Mt26,39)

być jak z krzyża zdjętym – być obolałym, wyczer-
panym fizycznie, zmęczonym, nieszczęśliwym; cier-
pieć; wyglądać tak jak Jezus zdjęty z krzyża.

przechodzić (przeżyć) gehennę – być uczestni-
kiem potwornych wydarzeń, cierpieć straszne męki. 
Wyraz gehenna pochodzi od znanej ze Starego Te-
stamentu Doliny Hinnom (Gehinnom), która w staro-
żytności przylegała do granic Jerozolimy. Tam skła-
dowano i spalano śmieci. W Biblii i judaizmie Dolina 
Hinnom jest symbolem bałwochwalstwa, kultu fałszy-
wego boga, hańby oraz niegodziwości. (Mk 9,43)

przenieść się na łono Abrahama – przenieść się 
na tamten świat, oddać ducha Bogu, wydać ostatnie 
tchnienie, umrzeć. (Łk 16,22)

rzucać perły przed wieprze – ofiarowywać coś 
wartościowego komuś, kto na to nie zasługuje i nie 
potrafi tego docenić. Zwrot ten wywodzi się z Ewan-
gelii wg św. Mateusza. Chrystus w swoim kazaniu na 
Górze w ten sposób nauczał Apostołów. (Mt 7,6)

służyć mamonie – być materialistą, zabiegać tylko 
o dobra doczesne, podporządkować swoje życie za-
rabianiu pieniędzy. (Mt 6,24)

zamienić się w słup soli – zamrzeć w bezruchu, 
skamienieć z wrażenia lub przerażenia, nie wiedzieć. 
(Rdz 19,26)

Frazy:
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny 

– to zapowiedź powtórnego przyjścia na świat Jezusa 
Chrystusa – Syna Bożego. (Mt 25,13)

Dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy 
– zapowiedź nieoczekiwanego nadejścia dnia osta-
tecznego. (1 Tes 5,2)

Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie – zna-
czy, że działanie skierowane przeciwko komuś obróci 
się przeciwko nam, że jeśli próbuje się kogoś skrzyw-
dzić, to zostaje się pokonanym tymi samymi sposo-
bami. (Mt 26,52)

Kto kopie dół – weń wpada – ktoś szkodzący 
komuś potajemnie sam może paść ofiarą własnych 
czynów. (Prz 26,27)

Kto sieje wiatr, ten zbiera burze – ten, kto wywo-
łuje zamęt, niezgodę, może sam paść ofiarą własnych 
poczynań. (Oz 8,7)

Nie samym chlebem żyje człowiek – nie należy 
poświęcać się jedynie materialnej sferze egzystencji.

Do życia człowieka nie jest potrzebne tylko poży-
wienie ale i umysł. Frazeologizm nawiązuje do sceny 
kuszenia Chrystusa na pustyni. (Mt 4,4)

Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju – we 
własnym kraju trudno jest spotkać się ze zrozumie-
niem, łatwiej jest tam gdzie nas nie znają. (Mt 13,57)

Widzi źdźbło w cudzym oku, a w swoim belki nie 
widzi – nie zauważa swoich wielkich wad, a dostrze-
ga i wytyka drobne wady u innych. (Łk 6,41)

z pustego i Salomon nie naleje – istnieją sprawy, 
których nawet najmądrzejsi tego świata nie są wstanie 
rozwiązać (nawet biblijny Salomon), nie można czegoś 
zrobić bez odpowiednich środków. (Mdr 6)
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PONieDziAŁeK 1.11.2021 r. uroczystość 
Wszystkich Świętych
7.30 + Artur SZAREK (1 greg.)
9.00 ++ Antonina, Marceli CZAJKOWSCY, 
++ Karolina, Bolesław HODEL
10.30 ++ Janina, Emilia, Jan ŻEBRYK, ++ z rodz. 
ŻEBRYK, ZAJĄC, DROZDOWSKICH
13.00 Za wszystkich Wiernych Zmarłych
WTOreK 2.11.2021 r. wsp. Wszystkich Wiernych 
zmarłych
7.00 + Artur SZAREK (2 greg.)
9.00 ++ Stanisław, Jarosław, ++ z rodziny
18.00 ++ członkowie Róż Różańcowych i TPS 
(intencja od Róż Różańcowych)
ŚrODA 3.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (3 greg.)
9.00 ++ Wanda, Antoni, Irena, Józef, ++ rodzice oraz 
dusze czyśćcowe, za które nikt się nie modli
18.00 Dziękując za otrzymane dary z prośbą o zdrowie, 
Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Łukasza 
z okazji imienin
CzWArTeK 4.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (4 greg.)
9.00 + Kazimiera CZAPLIŃSKA (od siostry 
Władysławy ze Stróży)
18.00 ++ z rodz. PODCHORODECKICH: Stanisława (k), 
Władysław, Bronisław, Jarosław
PiĄTeK 5.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (5 greg.)
9.00 ++ Zofia, Stanisław KRUPA
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące, zwłaszcza za te, 
za które nikt się nie modli
SOBOTA 6.11.2021 r.
7.00 + Józefa (k) KUBIŃSKA (1 rocz. śm.)
9.00 Wynagradzająca za wszystkie grzechy i zniewagi, 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
18.00 I) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Arkadiusza (intencja 
od żony i synów)
II) + Artur SZAREK (6 greg.)
NieDzielA 7.11.2021 r. 32 Niedziela zwykła
7.30 + Artur SZAREK (7 greg.)
9.00 Dziękczynna w intencji małżonków Małgorzaty 
i Stanisława BARTOL o potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej
10.30 + Andrzej OLENDER (1 rocz. śm.), ++ rodziców 
(od Teresy z rodziną)
12.00 I) Dziękczynna z okazji Chrztu św. Alicji DZIEDZIC
II) + Helena ONYŚKO (4 rocz. śm.)
18.00 ++ Urszula, Czesław WARSZAWA, ++ z rodz.

PONieDziAŁeK 8.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (8 greg.)
9.00
18.00 Za dusze czyśćcowe, zwłaszcza za te, za które 
nikt się nie modli
WTOreK 9.11.2021 r. święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki laterańskiej
7.00 + Artur SZAREK (9 greg.)
9.00
18.00 + Irena WALUS
ŚrODA 10.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (10 greg.)
9.00 ++ Rodzice: Stanisław (13 r. śm.), Maria (4 r. śm.) 
JAROSZ
18.00 + Janina HINC (17 r. śm.)
CzWArTeK 11.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (11 greg.)
9.00 + Marcin ROGALSKI
13.00 W int. Ojczyzny
18.00 + Adam RADLIŃSKI (1 r. śm.)
PiĄTeK 12.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (12 greg.)
9.00 + Stanisław MALIBORSKI (od ucz. pogrz.)
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
SOBOTA 13.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (13 greg.)
9.00 + Józef SERWIN
18.00 I) ++ z rodz. MAŁEK i ZAJĄC
II) + Genowefa JUDYCKA (7 r. śm., od córek)
NieDzielA 14.11.2021 r. 33 Niedziela zwykła
7.30 + Artur SZAREK (14 greg.)
9.00 + Leszek KARCZMARZ (1 r. śm.)
10.30 + Czesław PROĆ (5 r. śm.), ++ rodzice: Rozali 
i Józef, ++ rodzeństwo
12.00 I) + Janina CIELOCH, ++ Henryk, Kazimierz, 
Michał
II) + Józef KULIG
18.00 + Marek BARAN (1 r. śm.)
PONieDziAŁeK 15.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (15 greg.)
9.00 + Kazimiera CZAPLIŃSKA (od siostry Marii 
z rodziną)
18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krystyny w dniu 
urodzin
WTOreK 16.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (16 greg.)
9.00
18.00 + Jan RADLIŃSKI, + Janina RADLIŃSKA, 
+ Anna CZUBAK

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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ŚrODA 17.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (17 greg.)
9.00
18.00
CzWArTeK 18.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (18 greg.)
9.00 + Roman DRZYMULSKI (1 r. śm.), ++ rodzice 
i brat
18.00 W intencji Odnowy w Duchu Świętym
PiĄTeK 19.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (19 greg.)
9.00 + Małgorzata LISAK (od ucz. pogrz.)
18.00 Dziękując za dotychczasowe otrzymane łaski 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 
i Bożą opiekę dla Elżbiety
SOBOTA 20.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (20 greg.)
9.00 ++ rodzice, ++ bracia, ++ z rodz. GRECZYŁO
18.00 + Czesława (k) MISZTAL w 18 r. śm
NieDzielA 21.11.2021 r. uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata
7.30 + Genowefa RÓŻYCKA (8 r. śm.), ++ z rodz.
9.00 + Jerzy PAWŁOWSKI (11 r. śm.), ++ jego 
rodziców i wszystkich zmarłych z rodz. BYRA
10.30 + Zdzisław NIEDOWÓZ (24 r. śm.), ++ 
Zygmunt, Kazimierz, Wiktoria NIEDOWÓZ
12.00 + Artur SZAREK (21 greg.)
18.00 + Józef FALKIEWICZ
PONieDziAŁeK 22.11.2021 r.
7.00 za dusze czyśćcowe
9.00 + Artur SZAREK (22 greg.)
18.00 W intencji pana organisty i scholii dziecięcej
WTOreK 23.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (23 greg.)
9.00 + Helena BARTKOWIAK (7 r. śm.), + Jan 
BARTKOWIAK, ++ Z RODZ.
18.00 + Stanisław SZNAJDER (z okazji urodzin 
za życia)
ŚrODA 24.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (24 greg.)
9.00 ++ Maria, Stanisław KONCEWICZ
18.00
CzWArTeK 25.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (25 greg.)
9.00 ++ Jerzy, Bolesława(k), Andrzej, Zbigniew 
OŁDAKOWSCY
18.00 + Jadwiga CHOROSZY (od Odnowy w DŚ)
PiĄTeK 26.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (26 greg.)
9.00
18.00
SOBOTA 27.11.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (27 greg.)

9.00
18.00
NieDzielA 28.11.2021 r. i Niedziela Adwentu
7.30 + Artur SZAREK (28 greg.)
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego 
dla Michała z okazji urodzin
10.30 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, opiekę 
Matki Bożej i zdrowie dla Janusza BARTOL
12.00 + Marek WYRZYKOWSKI (od Teresy z rodziną)
18.00 + Eryka (k) GOŚCIAK (1 r. śm.), + mąż 
Hieronim GOŚCIAK (5 r. śm.)
PONieDziAŁeK 29.11.2021 r.
7.00 -------------------------------------
9.00 + Artur SZAREK (29 greg.)
18.00 I) ++ Władysław KOŚCIELSKI, ++ z rodziny, 
+ Michał PŁAZIAK
II) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Teresy w dniu urodzin
WTOreK 30.11.2021 r.
7.00 -------------------------------------
9.00 + Artur SZAREK (30 greg.)
18.00

Zachęcamy do nabycia kalendarza parafialnego – 
jest to cegiełka na remont naszej świątyni
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Bramę wieczności 
przekroczyli:

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Alicja ZAWODNI, 3.10.2021 r.
Leon Stanisław URBAŃCZYK, 3.10.2021 r. 
Jagoda SZULC, 16.10.2021 r.
Kacper ZAJĄC, 30.10.2021 r.
Maria KMIECIAK, 31.10.2021 r.

+ Stanisław MALIBORSKI, 
zm. 11.10.2021 r. przeżył 84 lata

+ Stanisław RZESZKOWSKI, zm. 12.10.2021 r. 
przeżył 62 lata

+ Małgorzata LISAK, zm. 15.10.2021 r. 
przeżyła 36 lat

+ Mieczysław BARAN, zm. 22.10.2021 r. 
przeżył 86 lat

+ Jerzy Klekowski, zm. 24.10.2021 r. 
przeżył 66 lat

GĘŚ POD PierzyNKĄ ŚliWKOWO-SelerOWĄ

BABeCzKi DyNiOWe

Michałowa poleca

SKŁADNiKi: 250 g mąki pszennej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 
1 łyżeczka sody oczyszczonej, 3 łyżeczki cynamonu, szczypta soli, 
150 g drobnego cukru (np. brązowego), 4 jajka, 200 ml oleju słonecz-
nikowego, 200 g puree z dyni, 1 jabłko starte na tarce o dużych 
oczkach, cukier puder do posypania gotowego ciasta.
WyKONANie: Wymieszać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, 
sodą oczyszczoną, cynamonem i szczyptą soli. W drugim naczyniu 
lekko roztrzepać jajka, wymieszać z olejem, puree z dyni, startym 
jabłkiem i cukrem. Następnie zawartość obu naczyń wymieszać razem 
delikatnie, do połączenia składników. Formę do muffinków wyłożyć 
papilotkami. Nałożyć do nich ciasto do ok. 3/4 wysokości. Piec w temp. 
175 stopni do tzw. suchego patyczka. Po wystudzeniu posypać cu-
krem  pudrem.
WSKAzÓWKA jak przygotować puree z dyni: można upiec kawałki 
wypestkowanej dyni w piekarniku (160 stopni przez 60 minut), a na-
stępnie obrać ją ze skóry i zmiksować blenderem.

SKŁADNiKi: 2 piersi z gęsi, 3 łyżki miodu, 3 ząbki czosnku, sok 
z połowy cytryny, 1 seler, 3 łyżki powideł śliwkowych, 1 szklanka 
bulionu, sól i pieprz.
WyKONANie: Do soku z cytryny dodać miód i przeciśnięty przez 
praskę czosnek, wszystko wymieszać, doprawić solą i pieprzem. 
Piersi przekroić na pół tak, żeby powstały 4 porcje mięsa. Gęsie por-
cje dokładnie posmarować przygotowaną marynatą i odstawić na 
1 godzinę do lodówki. Seler umyć, obrać i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. Gorący bulion wymieszać z powidłami. Mięso przesmażyć 
na patelni, przełożyć do rondla, posypać selerem i zalać bulionem. 
Piec w temp. 200 stopni ok. 2-3 godziny, co jakiś czas podlewając 
piersi wodą lub tłuszczem, który wytopi się z mięsa.

Smacznego!


