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Adwent – czas nadziei
Podnieście głowy
Eliza wzięła głęboki oddech
i mocno ścisnęła rękę męża. Zaczęła się aktywna faza porodu
i skurcze stawały się coraz bardziej
bolesne.
Ból był trudny do zniesienia, ale
Eliza widziała światełko na końcu
tunelu – już wkrótce będzie trzymała na rękach swoje pierwsze dziecko. Ta nadzieja podtrzymywała ją
podczas kolejnych skurczów.
W Liście do Rzymian Paweł posłużył się obrazem rodzącej kobiety mówiąc o nadziei, która jest
w centrum każdego Adwentu: „Cale
stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia i my również
całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odku-

pienia naszego ciała”. Adwent jest
czasem pełnym nadziei, która płynie z przyjścia Jezusa jako nowonarodzonego króla w Boże Narodzenie oraz nadziei, w której wciąż
trwamy oczekując Jego przyjścia
w chwale. Podobnie jak w przypadku Elizy wydającej na świat dziecko, jest to nadzieja pełna radości
i oczekiwania, która nie opuszcza
nas nawet w cierpieniu. Pomaga
nam iść naprzód z ufnością w trudnych czasach. Do takiej nadziei
wzywa nas Jezus mówiąc: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy”,
także w czasach wielkiego zamętu.
Jest to nadzieja oparta na przekonaniu, że Bóg może wyprowadzić
dobro z każdej sytuacji, zarówno
dobrej, jak i złej.

NADZIEJA W CZASACH PRÓBY
W Ewangelii pierwszej niedzieli
Adwentu Jezus, na krótko przed
Ostatnią Wieczerzą, mówi o wojnach, głodzie i zamęcie, jakie pojawią się przy końcu czasów. Choć
nie mamy pewności, czy żyjemy
właśnie w tych czasach, coraz bardziej uświadamiamy sobie, że dzisiejszy świat przeżywa wielki zamęt. Nie tylko zmagamy się z pandemią, ale wszędzie wokół siebie
widzimy podziały, przemoc, nienawiść albo obojętność. Także we
własnych sercach nosimy wiele
niepokoju – boimy się o przyszłość
własną i naszych dzieci, o swoją
pracę, zdrowie i bezpieczeństwo,
a nawet o losy Kościoła.
(cd. na str. 3)

Moc Adwentowej modlitwy
Spróbuj postawić się na miejscu jednego z pasterzy,
których spotkał przywilej usłyszenia anioła ogłaszającego narodziny Pana: „Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz,
Pan”. Choć w pierwszej chwili zdumiał i przeraził cię
widok anioła, jego pełne nadziei słowa napełniły cię
radością – narodził się długo wyczekiwany Mesjasz!
Boże zbawienie jest już blisko!
Ale co widzisz przybywając do żłóbka? Dziecko
urodzone w ubóstwie, którego całe otoczenie to Rodzice, pani innych pasterzy i kilka zwierząt gospodarczych. A wszystko to dzieje się podczas rzymskiego
spisu powszechnego, który boleśnie przypomina, że
żyjesz w okupowanym kraju. Następnego ranka bu-

dzisz się i widzisz, że wciąż jesteś ubogim pasterzem.
Pamiętasz śpiew aniołów, ale życie toczy się dalej tak,
jak gdyby nic się nie wydarzyło. Z wolna zaczynasz
zapominać o tej niezwykłej nocy.
PRZYGOTOWANI NA PRZYJŚCIE JEZUSA
Można w taki właśnie sposób patrzeć na cud Bożego Narodzenia – i tak pewnie reagowało wielu ludzi
spoglądających na Dzieciątko Jezus w ubóstwie stajenki. Była jednak również garstka takich, którzy dostrzegli coś więcej. I to, co zobaczyli, skłoniło ich do
„przygotowania drogi Panu” w swoim życiu.
Kiedy anioł ukazał się Maryi przy zwiastowaniu,
odpowiedziała „tak” na jego zapowiedź, (cd. na str. 3)
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC

W miesiącu różańcowym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wzięli udział w konkursie na „Najładniejszy różaniec”. Prace dzieci kolejny
raz zachwyciły różnorodnością
i niezwykle oryginalnymi pomysłami. Jury w składzie: p. dyrektor
Jolanta Styrna-Grossman, p. Wiesława Senczyszyn, p. Sylwia Jasińska i p. Aneta Przybyszewska,
miało nie lada problem, by wyłonić
zwycięzców. Oto oni:
I miejsce Andrzej Wutte kl. VIIIa
I miejsce Bianka Czekaj kl. Ia
II miejsce Kevin Wołoszyn kl. Ib
III miejsce Stanisław Swincicki kl. IIa
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
katechetki Grażyna Gorska-Kubas
i Agnieszka Pelc
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Moc Adwentowej modlitwy
że urodzi Syna Bożego. Jednak po tym
wydarzeniu Jej życie codzienne wyglądało mniej więcej tak samo jak wcześniej. Poszła do swej starszej
krewnej Elżbiety i pozostała u niej trzy miesiące, pomagając w codziennych pracach. Po powrocie nadal
wykonywała domowe prace, wypełniała swoje obowiązki, rozważała Pisma hebrajskie, może też pomagała swoim rodzicom. Jednak przy tych wszystkich
zajęciach Maryja przygotowywała drogę Panu Jezusowi. Czując rozwijające się w Niej nowe życie, ufała
słowom anioła, że Jej Syn „zostanie nazwany Synem
Najwyższego”.
Na widok gwiazdy mędrcy wyruszyli w długą nużącą podróż. Na pozór nic się nie zmieniło, ale oni wędrowali dalej, ufając, że na końcu znajdą nowonarodzonego Króla żydowskiego.
Symeon i Anna na widok maleńkiego Jezusa
w świątyni napełnili się radością. A przecież był On
dopiero niemowlęciem, jednym z setek dzieci przynoszonych do świątyni. Musiały upłynąć jeszcze całe
lata, zanim to Dziecko mogło wypełnić swoją rolę
w życiu Izraela. Jednak Symeon był tak o tym przekonany, że oznajmił Bogu, iż jest już gotów umrzeć,
bowiem jego oczy ujrzały zbawienie, które Bóg „przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę Izraela”. Z kolei Anna nie mogła
przestać mówić o tym, co zobaczyła. Żadne z nich nie
powróciło już do tego życia, jakie wiodło wcześniej.
Przykłady te pokazują jak możemy trwać w wierze,
ufając, że Bóg czyni coś dobrego, nawet gdy na pozór
sytuacja wcale się nie zmienia. Wtedy znajdziemy
sposób, by przygotować drogę Panu niezależnie od
okoliczności. I w rezultacie zaczniemy dostrzegać
działanie łaski Bożej w naszych sercach.

(cd. ze str. 1)

GÓRY I DOLINY
Bóg obiecuje nam, że jeśli i my zechcemy przygotować drogę Panu, już ten Adwent może stać się dla
nas czasem radości i światła. Czego możemy się
spodziewać? Jan Chrzciciel, cytując proroka Izajasza,
mówi, że zobaczymy, jak Bóg wyrównuje góry i wypełnia doliny w naszym życiu.
Czym są owe „góry”? To wszystkie przeszkody,
które wydają nam się zbyt wielkie do pokonania. Każdy z nas zmaga się z uporczywymi grzechami, egoistycznymi postawami czy bólem z powodu doznanych
niegdyś krzywd, który nie mija pomimo upływu lat.
Przyszedł już czas, aby te „góry” zostały zrównane.
Natomiast „doliny” to te obszary naszego życia,
w których odczuwamy jakieś braki. Stają się one widoczne w sytuacjach, gdy nasza wiara wydaje się za

słaba, by nas podtrzymać; gdy nie potrafimy zaufać
Bożym planom w stosunku do nas lub przebaczyć
bliskiej osobie. A może sami nie jesteśmy w stanie
przyjąć Bożego przebaczenia, nawet po wyznaniu
winy na spowiedzi.
Innymi słowy, góry i doliny to wszystkie te sytuacje
naszego życia, w których wydaje nam się, że Bóg nie
może – lub nie chce – nam pomóc. Jednak Jan Chrzciciel zapewnia nas, że żadna góra nie jest zbyt wysoka ani żadna dolina zbyt głęboka dla naszego Boga.
Oczywiście Boże działanie jest często dyskretne
i nie jest łatwo od razu je dostrzec. Cieszmy się jednak,
ilekroć zauważymy znaki działania Ducha Świętego
w naszym życiu.
MOC MODLITWY
Jednym z najważniejszych sposobów radzenia
sobie z górami i dolinami jest modlitwa. W pogłębieniu
życia modlitwy mogą pomóc rozważania z naszego
pisma. Dołóż starań, aby codziennie stawać w obecności Pana, a z czasem zaczniesz zauważać w swoim życiu niektóre z poniższych znaków Jego działania:
• Na modlitwie będziesz odczuwać coraz głębszy
pokój, choć czasami będzie on odchodził i powracał.
Towarzyszyć mu będzie poczucie bliskości Boga oraz
coraz mocniejsze pragnienie codziennego spotkania
z Nim.
• Możesz też wyczuwać subtelny głos Ducha Świętego mobilizujący cię do wytrwania pomimo pokus.
Nawet jeśli upadniesz, już sam fakt, że zaczynasz im
się opierać, jest znakiem, że Duch działa w tobie. Nie
poddawaj się!
• Możesz otrzymać nowe światło, jak uzdrowić
trudną relację z bliską osobą. Albo pojawi się w tobie
mocne pragnienie przyjścia z pomocą tym, którzy
cierpią.
Takie doświadczenia są często przebłyskami łaski
Bożej. Niektóre z nich są ukryte przed oczami innych,
jak narodziny Jezusa. Ale każde z nich jest jasnym
znakiem, że Bóg działa w twoim życiu oraz że przygotowujesz drogę Panu!
PRZYGOTUJCIE DROGĘ
Jedynie garstka osób była gotowa na spotkanie
z Panem, gdy narodził się On pośród nas. Ale ci, którzy byli gotowi, mogli powitać Mesjasza tak, jak nie
był w stanie tego uczynić nikt inny. Przy-gotujmy się
więc na spotkanie z Panem wygospodarowując codziennie czas na modlitwę. Pozwólmy, aby Jezus
wypełnił wszystkie doliny i zrównał wszystkie góry
w naszym życiu!
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Adwent – czas nadziei
Jednak pośrodku
wszelkich światowych zawirowań,
nawet przygotowując nas na cierpienia, Jezus poleca nam nabrać
ducha i podnieść głowy. Zapewnia
nas: „Zbliża się wasze odkupienie”.
Nasze odkupienie – wolność od
grzechu, wybawienie od cierpienia
-jest już blisko! Ta prawda może
wyzwolić nas od lęku i dać mocny
fundament naszemu życiu, a także
przynieść nam radość!
Czym więc możemy ucieszyć się
już teraz? Co stanowi podstawę
nadziei na przyszłość? Nasza nadzieja oparta jest na prawdzie, że
niezależnie od tego, co dzieje się
w nas i wokół nas, Jezus jest
z nami. On w nas żyje i już teraz
możemy doświadczyć Jego mocy
i dobroci.
Nasza nadzieja oparta jest na
prawdzie, że Jezus dał nam największy z możliwych skarbów –
swego Ducha, który nas prowadzi,
poucza o wszystkim, pociesza
i napełnia pokojem.
Nasza nadzieja oparta jest na
prawdzie, że Jezus nas odkupił
i wyzwolił od grzechu. Nawet kiedy
nie „czujemy się” odkupieni, wystarczy spojrzeć na krzyż, aby się o tym
upewnić.
Nasza nadzieja oparta jest na
prawdzie, że podobnie jak Eliza –
znamy już koniec historii! Jezus
przyjdzie powtórnie, aby wprowadzić nowe niebo i nową ziemię,
gdzie nie będzie już cierpienia ani
smutku.

(cd. ze str. 1)

Na tym właśnie oparta jest nasza
nadzieja. Możemy być pewni, że to,
co Bóg już dla nas uczynił i co jeszcze zamierza uczynić, jest dobre.
Jak wyraził to św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna nie
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz
z Nim wszystkiego nam nie darować?”.
TRZYMAĆ SIĘ NADZIEI
Wiemy, jak łatwo jest stracić nadzieję, gdy przechodzimy czas
zamętu. Kiedy rozpada nam się
życie, zaufanie do Boga wcale nie
przychodzi spontanicznie. Jednak
Jezus chce, abyśmy właśnie wtedy
wytrwale trzymali się nadziei. Nadzieja nie jest bowiem myśleniem
życzeniowym, ale przyjęciem Bożej
perspektywy, co zawsze pomaga
podejmować decyzje zgodne
z wolą Bożą.
Nadzieja pozwala nam patrzeć
na sprawy tak, jak Bóg na nie patrzy, i podejmować decyzje w oparciu o to widzenie.
Nadzieja pozwala nam ufać wierności Boga nawet wtedy, gdy On
nie daje nam wszystkiego, o co
prosimy.
• Nadzieja pozwala wierzyć
w przebaczającego Boga, który
okaże się miłosierny, gdy spotkamy
Go twarzą w twarz.
• Nadzieja pozwala nam utkwić
wzrok w Jezusie, w którym wypełniły się wszystkie obietnice Ojca.
• Nadzieja pozwala wciąż pamiętać o tym, że Jezus ostatecznie

zatriumfuje nad wszelkim grzechem, zmaganiem, cierpieniem
i podziałem.
Kiedy więc stajesz wobec wyzwań życiowych, pamiętaj, że zawsze masz przed sobą dwie drogi
– albo staniesz z podniesioną głową ufając Bożej miłości, albo pozwolisz przygnieść się ciężarom
życia. Jeśli wybierzesz pierwszą
drogę, znajdziesz pociechę i światło Ducha Świętego. Jeśli jednak
wybierzesz tę drugą drogę, ryzykujesz, że twoje serce stanie się
„ociężałe” z powodu „trosk doczesnych” i przyjście Chrystusa spadnie na ciebie „znienacka”.
PATRZĄC „DUCHOWYMI
OCZAMI”
Adwent jest czasem nadziei,
czasem spoglądania na życie „duchowymi oczami” i dostrzegania
tego, co ukryte przed wzrokiem
ludzkim. Jest czasem, w którym
wpatrujemy się w nowonarodzone
Dzieciątko widząc w Nim Zbawiciela świata, który obiecał powrócić
w chwale. Jest także czasem patrzenia na siebie samych jako na
ludzi, którzy już zostali odkupieni,
chociaż jeszcze oczekują pełni
zbawienia w niebie. Podobnie jak
młoda matka, która cierpiąc bóle
porodu oczekuje z nadzieją chwili
narodzin swego dziecka, tak i my
możemy czekać z radosną nadzieją pełni ufności, że „zbliża się odkupienie”.

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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W nadziei życia wiecznego zawiadamiamy, że 26 października 2021 r.
w 50. roku życia i 25. roku kapłaństwa odszedł do Pana

ks. kan. Mariusz Godek

Urodził się 9 lutego 1971 roku w Świebodzicach, święcenia prezbiteratu przyjął 25 maja 1996 roku
w Legnicy. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu,
św. Jana Chrzciciela w Leśnej, Zwiastowania NMP w Mirsku. Następnie, w Centrum Formacji Misyjnej
w Warszawie, rozpoczął przygotowania do pracy w Boliwii, którą zajmował się później jako misjonarz
przez kilkanaście lat. Był także rezydentem parafii św. Mikołaja we Wleniu.
Uroczystości pogrzebowej ks. kan. Mariusza Godka, misjonarza z Boliwii, przewodniczył ks. prałat
Leopold Rzodkiewicz, wikariusz biskupi diecezji legnickiej. Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Madej.
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COVID-19 – MINĘŁY DWA LATA

Od momentu ujawnienia pierwszego przypadku
choroby COVID-19 (17.11.2019 r. Wuhan, prowincja
Hubei, w środkowych Chinach) minęły dwa lata. To
ponad 700 dni, w których zmieniła się cała znana nam
rzeczywistość. Zatrzymanie dynamicznie rozwijającej
się gospodarki. Przeobrażenie polskiego systemu
edukacji z tradycyjnego modelu nauczania do nowego,
opartego na wykorzystaniu świata nowych technologii.
Upływające 24 miesiące zmusiły rodziny do spędzenia
ze sobą większej ilości czasu. Członkowie rodzin
zadawali i odpowiadali sobie na pytania: na ile się
znamy, na ile kochamy i szanujemy, na ile akceptujemy swoje nawyki, na ile w naszych domach jest bezpiecznie, czy potrafimy wspólnie spędzać czas, również ten trudny. Dwa lata przyniosły również strach,
poczucie niepewności, uwolniły tłumione lęki. Dla
bardzo, bardzo wielu stratę najbliższych i ból. Jeszcze
inni w tych ponad stu tygodniach odmienili swoje życie,
zmienili myślenie o karierze, związku, zdrowiu i życiowych priorytetach.
W tym czasie każdy z nas! oddał coś, co było stałym
elementem życia. Nieważne, czy były to codzienne
zakupy, śniadania i plotki ze współpracownikami, czas
spędzony z rówieśnikami na przerwie między lekcjami,
odwołana operacja, wyjście na mszę świętą, na cmentarz, czy wyjazd na narty, niedzielny obiad w restauracji lub koncert do klubu muzycznego. Każde z tych
doświadczeń mniej lub bardziej bolało.
Liczba powstałych problemów jest znacznie większa:
• Problemy ekonomiczne, bankructwa, utrata pracy,
• Przepracowanie i nadmiar obowiązków (np. lekarze, nauczyciele, kurierzy itd.),
• Niewydolna służba zdrowia – przerwane leczenie
odłożone operacje i zabiegi rehabilitacyjne,
• Permanentny lęk, niepokój, życie w przewlekłym
stresie,
• Nadużywanie środków zmieniających świadomość
alkohol/narkotyki/leki,
• Postępujące uzależnienia behawioralne (czynnościowe) – w tym wszelkie e-uzależnienia, związane
z wykonywaniem czynności w sieci, w tym zakupoholizm, uzależnienie od
gier, pornografii, przebywania w social mediach,
• Izolacja ofiar przemocy ze sprawcami w zamkniętych powierzchniach,
• Brak regularnego i swobodnego dostępu do opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej,
• Eskalacja problemów sprzed okresu pandemii,
Każdy z wymienionych problemów, to temat na
osobny artykuł. Spójrzmy na wpływ pandemii na dzieci.

Dwa lata, które minęły miały i mają ogromny wpływ
na dzieci i młodzież. Edukacja zdalna, postawiła poprzeczkę znacznie wyżej. Wymaga ustawicznej,
konsekwentnej i samodzielnej pracy. Jest na pewno
bardziej akceptowalna dla dzieci bardziej introwertycznych, które cenią sobie pracę w samotności i spokoju.
Jeśli znajdują w domach dobre warunki do nauki
i otrzymują wsparcie, bez trudu radzą sobie z obowiązkami szkolnymi. Dzieci ekstrawertyczne, uczące
się poprzez zabawę, relacje i doświadczanie oraz
potrzebujące rozmaitych bodźców płynących z otoczenia zewnętrznego, na edukacji zdalnej traciły,
a długotrwała izolacja wpływa negatywnie na motywację do nauki. Obydwa typy młodych ludzi natomiast
na pewno traciły w wyniku braku kontaktów rówieśniczych. Dzieci introwertyczne, poprzez brak kontaktu
z rówieśnikami, tracą możliwość socjalizacji i treningu
kompetencji psychospołecznych, a dzieci ekstrawertyczne, potrzebujące stymulacji płynącej z relacji rówieśniczych, będą nadmiernie poszukiwać kontaktu
i aprobaty w środowisku on -line, na forach internetowych, w mediach i grach społecznościowych. Niezależnie od charakteru dziecka, brak swobodnego
i prywatnego kontaktu z nauczycielami, wychowawcami czy pedagogami i psychologami szkolnymi zaowocuje brakiem okazji do sygnalizowania przez nie
problemów dorosłym spoza środowiska rodzinnego.
Przebywając na małej powierzchni z osobami, których
dotyczą problemy, ciężko jest otworzyć się i zawierzyć
swoje kłopoty. Specjaliści szkolni nie mają także szans
na prowadzenie swobodnej obserwacji dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wychwytywać niepokojących
sygnałów, zwiastujących na przykład doświadczanie
przemocy, biedy, rozwijających się uzależnień. Młodzież, mająca już samodzielny kontakt z mediami,
przeżywa silny lęk związany z pandemią, nie rozumieją informacji które znajdują w sieci, nie potrafią oddzielić fake news od wiedzy naukowej, doświadczają
przerażających wizji dotyczących ich przyszłości
(przemijania, kruchości ludzkiego istnienia, śmierci,
końca świata}. Tłumaczyć to może aktywność dzieci
i młodzieży w sieci, które tworzą rówieśnicze grupy
wsparcia, kontaktują się z zewnętrznymi psychologami, telefonami zaufania. Warto pamiętać także, że
osoba niepełnoletnia sama nie może umówić się ani
na wizytę lekarską, ani konsultację psychologiczną,
których odbycie nie jest możliwe bez zgody opiekuna.
Wszystko to oznacza to, że dzieci nie mogące liczyć
na wsparcie swoich opiekunów, zostały dosłownie
same ze wszystkimi swoimi problemami. W najtrudniejszym położeniu są jednak dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym, najmłodsze, które są poza jaką-
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kolwiek kontrolą osób spoza najbliższej rodziny. Przed
pandemią miały częstszy kontakt choćby z pediatrami
lub lekarzami rodzinnymi, obecnie opiekunom krzywdzącym swoje dzieci łatwo jest ukryć prawdę o sytuacji
w rodzinie, choćby poprzez możliwość teleporad.
Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, osoby które
już pracują z rodzinami dysfunkcyjnymi, mogą pełnić
tu kluczową rolę, ponieważ często mają dostęp do
informacji o otoczeniu rodzin już objętych wsparciem
systemu pomocy społecznej. Odbywając wizyty domowe, prowadząc wywiady pozyskują informacje nie
tylko o swoich podopiecznych, ale także ich sąsiadach,
członkach dalszej rodziny i znajomych. Sprawnie
działający system wczesnej interwencji miałby ogromne znaczenie. Podobną rolę spełniają kampanie informacyjne na rzecz zgłaszania wszelkich przypadków
patologii społecznych przez obywateli do odpowiednich instytucji. U dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym problemy skutkować mogą nasilonymi tendencjami do zachowań agresywnych, także skierowanych
na siebie, problemami zdrowotnymi, regresją do
wcześniejszych stadiów rozwojowych, zachowaniami
lękowymi, moczeniem się, częstszymi chorobami,
intensywną potrzebą skupiania na sobie uwagi osób
dorosłych. Starsze dzieci wchodzą w rolę, przybierają maski, symulują dobre samopoczucie, uciekają
w uzależnienia od gier i Internetu, nawiązują kontakty

z osobami poznanymi
w sieci. Wszystkie obserwują częściej niż dotychczas relacje pomiędzy dorosłymi członkami rodziny.
Uczą się od nich szacunku
dla drugiej osoby. Akceptują podział obowiązków domowych, wspierają rodzeństwo w nauce i zabawie.
Niestety widzą również jak rodzice się kłócą i obserwują przemoc we wszystkich jej odmianach. Sami jej
doświadczają. Przenoszą te zachowania na grunt
relacji z rodzeństwem. Obserwują i wyciągają wnioski,
że np. alkohol powoduje, że tata jest weselszy po
wypiciu. Uciekają w inne nierealne światy choćby
wspomniane e-uzależnienia. Sami zaczynają próbować używek.
Niestety pobożnym życzeniem zaistnienia pozytywnych efektów w rodzinie było świadome podejście
rodziców/opiekunów do ułożenia życia rodziny w ekstremalnej sytuacji pandemii. Wyłącznie zdolność zarządzania własnymi emocjami będzie skutkowała
zapewnieniu dzieciom bezpiecznych warunków do
rozwoju w nieznanym dotychczas czasie. To wyzwanie
dla wszystkich.

EUCHARYSTIA – CUD NAD CUDAMI

wa: „nie daj mi nigdy odłączyć się
od Ciebie”.
Następnie kapłan ukazuje wiernym połamaną Hostię, nazywając
Ją Barankiem Bożym, który gładzi
grzechy świata, a błogosławieni są
ci, którzy zostali wezwani na ucztę
Baranka, czyli znajdują się w stanie
łaski uświęcającej i mogą karmić
się Ciałem Pańskim. Jest to apokaliptyczna wizja uczty, liturgii niebiańskiej. Liturgia, to w rzeczywistości przedsmak nieba, czyli
słodka zażyłość i przebywanie
z Bogiem. Jezus jako Król zasiada
na tronie naszych serc. Jest to
triumf Baranka, który pokonuje
grzech, śmierć i nieprzyjaciół. Komunia święta jest ucztą ludzi wyzwolonych, do których nie ma dostępu żadne zło.
Na słowa kapłana wierni odpowiadają: „Panie, nie jestem godzien…”.
Jest to wyznanie wiary, że Bóg,
który Słowem stworzył wszechświat, Słowem może przywrócić mi

Źródło: Ewa Ambroziak – Wpływ pandemii Covid-19
na funkcjonowanie rodziny.
Opracował: Ryszard Stochła

Komunia Święta

Bezpośrednio po znaku pokoju
i łamaniu Chleba następuje najbardziej intymny moment Eucharystii
– Komunia święta. Rozpoczyna się
ona cichą modlitwą samego kapłana:
„Panie Jezu Chryste, Synu Boga
Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez
swoją śmierć dałeś życie światu,
wybaw mnie przez najświętsze
Ciało i Krew Twoją od wszystkich
nieprawości moich i od wszelkiego
zła; spraw także, abym zawsze
zachowywał Twoje przykazania
i nie dozwól mi nigdy odłączyć się
od Ciebie” lub „Panie Jezu Chryste,
niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej
nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało”.
Modlitwy te mają swoją głęboką
treść. Najpierw są prośbą o uwol-

nienie od grzechów i niegodności,
bo kto niegodnie spożywa Ciało
Pańskie ściąga na siebie sąd Boży.
Dalej to prośba o uzdrowienie duszy (łaska uświęcająca) i ciała.
O ile łatwiej przychodzi nam uwierzyć, że Komunia święta uzdrawia
i oczyszcza naszą duszę, to jednak
wiara w to, że Komunia może nas
uzdrowić fizycznie sprawia nam
wielki kłopot. Gdyby tak nie było
i mielibyśmy głęboką wiarę w moc
uzdrawiania ciała przez Jezusa, to
bylibyśmy świadkami takich uzdrowień na każdej Mszy świętej. Jezus
przecież mówił, że to właśnie wiara
jest źródłem uzdrowienia człowieka.
Wreszcie modlitwa kapłana wyraża najgłębszy sens Komunii,
którą ma za chwilę spożyć: ścisłe
zjednoczenie z Chrystusem, nie
tylko w momencie Mszy świętej, ale
przez całe życie. Wyrażają to sło-
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utraconą godność dziecka Bożego
– NOWE STWORZENIE – tego
dokonuje łaska odpuszczenia grzechów.
W tym świetle widać wyraźnie,
że Komunia święta, to nie nagroda
za dobre sprawowanie, ale lekarstwo dla grzesznej duszy człowieka.
Słowo „Amen”, które każdy wierny wypowiada tuż przed spożyciem
konsekrowanego Chleba, to nie
tylko potwierdzenie „Tak, wierzę”,
ale to przede wszystkim wyznanie,
że Jezus Chrystus jest Amen – Alfą
i Omegą – źródłem i celem mojego
życia, ostateczną wartością, moim
wszystkim.
Współcześnie wiele kontrowersji
budzi postawa i forma przyjmowania Komunii świętej. Należy więc
jasno zaznaczyć, że do XII wieku
przyjmowano Komunię na stojąco
stojąca. Dopiero potem rozwinęła
się postawa klęcząca. Jedna i druga postawa jest tak samo dobra
i tak samo wartościowa. Podczas
gdy postawa klęcząca wyraża
cześć wobec Najświętszego Sakra-

mentu, postawa stojąca wyraża
wiarę w to, że i ja jestem powołany
do zmartwychwstania. Kościół zna
również dwie formy udzielania Komunii świętej: do rąk i bezpośrednio
do ust. Przez pierwsze wieki chrześcijaństwa przyjmowano Komunię
tylko do rąk i nie było to nic nadzwyczajnego, a tym bardziej gorszącego. Bez znaczenia w jakiej
formie i postawie przyjmujemy
Komunię, najważniejsze jest byśmy
robili to z odpowiednią świadomością, przygotowaniem i przede
wszystkim wiarą. Reszta jest drugorzędna.
Można się również zastanawiać,
dlaczego przyjmujemy Komunię
jedynie pod jedną postacią Chleba.
Kościół naucza jasno, że w każdej
postaci, czy to konsekrowanego
Chleba, czy Wina, jest cały Chrystus. Zatem przyjmując jedynie
Chleb, nie przyjmuję tylko Ciała
Jezusa, ale również Jego Krew,
duszę i bóstwo.
Komunia, to najbardziej intymny
moment Eucharystii. Jezus nie

Niedziela, 5 grudnia

chce wchodzić do serca, które Go
nie kocha. Dlatego, kiedy przyjmujesz Komunię, to nie mów Jezusowi jedynie o swoich prośbach, ale
przede wszystkim o swojej do
Niego miłości. Jezus powiedział do
boliwijskiej mistyczki takie słowa:
„Umarłem z miłości i zmartwychwstałem. Z miłości czekam na
każdego z was i z miłości pozostaję z wami. Ale wy nie zdajecie sobie
sprawy, że potrzebuję waszej miłości. Pamiętaj, że jestem Żebrakiem
Miłości w tej wzniosłej dla duszy
godzinie. Ostatnia Wieczerza była
momentem największej intymności
z Moimi bliskimi. W czasie tej godziny miłości, ustanowiłem to, co
mogło być uważane za akt szaleństwa w oczach ludzi, uczynienie
Siebie więźniem Miłości. Ustanowiłem Eucharystię. Chciałem pozostać z wami do końca wieków, ponieważ Moja Miłość nie mogła
znieść, żebyście pozostali sierotami, wy, których ukochałem bardziej
niż własne życie.”

Wyobraź sobie Jana Chrzciciela, oczekującego na pustyni chwili wybranej przez Boga. Może był już
znużony żywieniem się szarańczą i miodem leśnym, nie ustawał jednak w modlitwach i postach. A gdy
tak trwał w oczekiwaniu. Bóg działał,
dlatego Jan „wzrastał i umacniał się na duch aż do dnia ukazania się przed Izraelem”. Wreszcie jednak
ten dzień nastał! Bóg przemówił i Jan rozpoczął swoją posługę.
Adwent to oczekiwanie. Słyszymy, jak Izrael przez całe wieki wyczekiwał Mesjasza. Spotykamy Elżbietę i Zachariasza, którzy do starości oczekują na dziecko. Widzimy Jana czekającego przez całe lata,
aż przyjdzie właściwy czas, by zacząć głosić słowo Boże i chrzcić.
My również czekamy. Nie tylko na Boże Narodzenie, ale także na powtórne przyjście Jezusa, kiedy to
zostanie wypełniona każda obietnicę i naprawione wszelkie zło. Trudne jest czekanie, aż Pan wysłucha
naszą modlitwę, zwłaszcza gdy nie widzimy żadnych efektów. Jak więc możemy nauczyć się z nadzieją
czekać na Pana?
Przypomnijmy sobie Bożą wierność. Jan z pewnością nie raz rozważał na modlitwie, jak Bóg wybawiał
Izraela, oraz przypominał sobie, co Bóg obiecał mu osobiście. My także, jak Jan, przypominajmy sobie
łaski, jakimi Bóg nas obdarzył, oraz to, co uczynił dla nas wszystkich, posyłając Jezusa, aby nas zbawił.
To uczyni nasze czekanie łatwiejszym, a także pomoże nam głębiej zaufać Bogu.
Oczekiwanie jest też dobrym czasem, by uwielbiać Boga – z wdzięczności za to, co już dla nas uczynił
i za to, co jeszcze uczyni w przyszłości. Wychwalajmy Go, bo pewnego dnia położy kres wszystkim naszym zmaganiom i przyjmie nas do swego niebieskiego domu. Ale wychwalajmy Go także za to, co
czyni w tej chwili. On działa w naszych rodzinach, w naszych parafiach i w całym świecie. Kiedy Go
wielbimy, wzrasta nasza nadzieja i umacnia się wiara. A kiedy przyjdzie czas wybrany przez Boga, nasze
serca będą gotowe – jak gotowe było serce Jana!
„Panie, poznałem Twoją dobroć, będę więc czekać na Ciebie z ufnością.”
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Czy warto przebaczać?

Już niedługo Święta Bożego
Narodzenia. W tradycji chrześcijańskiej jest to czas pojednania
i miłości. Podczas uroczystej,
rodzinnej kolacji „przebaczamy”
sobie nawzajem, chowamy wcześniejsze urazy i waśnie, ale zaraz
po światach wracamy do stanu
poprzedniego. Niestety wpływa na
to fakt, że takie przebaczenie często nie jest pogłębione refleksją, nie
ma elementu pojednania i próby
zrozumienia drugiej osoby.
Przebaczenie, podobnie jak nawrócenie, jest procesem. Przebaczenie to sedno chrześcijaństwa,
w którego centrum jest Bóg miłości
i miłosierdzia. Dzięki tej miłości
każdy, nawet najbardziej zatwardziały grzesznik, uzyska przebaczenie, kiedy zwróci się do Boga
w szczerości swego serca i będzie
prosił o łaskę przebaczenia. Przykładem jest jeden z łotrów, który
zawisł na krzyżu obok Jezusa.
Umierają usłyszał słowa: „Jeszcze
dziś ze mną będziesz w raju”. To
chrześcijańskie przesłanie jest niezwykle optymistyczne i uniwersalne, albowiem otwiera ono drogę do
zbawienia wszystkim ludziom.
Istnieje południowoamerykańskie przysłowie, które rodzice powtarzają swoim dzieciom: „Za
każdym razem, kiedy przebaczasz
drugiemu, osłabiasz go, a siebie
samego wzmacniasz”. Ta ludowa
prawda świetnie koresponduje
z postawą ewangelicznego króla.
Przez przebaczenie dłużnikowi
i danie mu szansy staje się on
wspaniałomyślny, myślący o innych, nieszukający zemsty czy
odwetu. Brak przebaczenia wielokrotnie niszczy wnętrze człowieka,
staje się on „wulkanem” niedobrych
myśli, które są pełne zemsty. Taki
człowiek nie nosi w sobie pokoju,
a wręcz przeciwnie – żyje w ciągłym napięciu.
Jean-Paul Sartre napisał w jednej ze swoich książek: „Człowiek
nie jest nigdy tak piękny jak wtedy,
gdy prosi o przebaczenie lub gdy

sam przebacza”. W tym stwierdzeniu kryje się ważna prawda ewangeliczna.
Adwent, jako początek roku liturgicznego, przygotowuje nas do
przeżycia wielkiej tajemnicy narodzenia Boga. Adwent to również
czas nadziei, radości i miłości, ale
niestety dla wielu z nas jest to czas
wzmożonych zakupów. Warto
w tym szczególnym momencie roku
zatrzymać się i zadać sobie pytanie
za czym tak biegniemy i jaki jest
tego sens. Zdaje się, że komercyjna lawina prezentów, ozdób, Mikołajów, czekoladek i promocji sklepowych, która spada na nasz świat
już w połowie listopada, przysypuje głębsze znaczenie tego okresu
grubą warstwą powierzchowności.
Trzeba dziś nie lada wysiłku, aby
się do niej dokopać.
W kościołach przez cały czas
adwentu ustawione są wieńce adwentowe, które odmierzają czas do
narodzin Pana Jezusa. Cztery
świece ustawione są w formie koła
i zapalane są po kolei rozpoczynając każdy nowy tydzień. Zieleń jest
znakiem życia, a okrągły kształt
przypomina o Bogu, który nie ma
początku ani końca.
Przebaczenia uczył nas Jezus
poprzez konkretne sytuacje, kiedy
jako Człowiek żył na ziemi. Nikogo
nie pomijał, działał wbrew opinii
publicznej, która gorszyła się na
widok celników, cudzołożnic czy
innowierców. On podejmował
z nimi dialog, odpuszczał grzechy,
uzdrawiał, dawał nadzieję na życie
wieczne każdemu, kto miał wiarę.
Największego przebaczenia dokonał na krzyżu. Ubiczowany, wyszydzony i konający wołał do Boga
Ojca, prosząc o przebaczenie dla
tych, którzy doprowadzili Go na
Golgotę. Wiedział, że ludzie błądzą
i są owładnięci nienawiścią, a ta
nienawiść warunkuje ich zachowanie. Ówcześni ludzie widząc wagę
przebaczenia zastanawiali się,
gdzie leży granica przebaczenia.
Dlatego pytali Jezusa, ile razy po-
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winno się przebaczyć? Usłyszeli,
że zawsze.
Postępowanie Jezusa wyznacza
kierunek naszego postępowania.
Przebaczenie jest dla Jego uczniów
wypełnieniem woli Boga, ale także
ważnym elementem miłości bliźniego. Jeżeli na krzywdę odpowiem
krzywdą, kiedy będzie koniec
krzywdy? – pytał ks. Józef Tischner
sugerując, że ktoś kiedyś musi
zatrzymać nieszczęsne koło zła.
Ktoś kiedyś musi odpowiedzieć
miłością na nienawiść. Ktoś kiedyś
musi powiedzieć „dość”. Tym kimś
powinien być chrześcijanin.
Drogą Chrystusa podążało wielu
świętych i błogosławionych, którzy
chcieli i potrafili wybaczać. Jednym
z przykładów aktu przebaczenie
jest św. Jana Pawła II, który nie
tylko przebaczył zamachowcowi
strzelającym do niego, ale odwiedzał go, kiedy ten odsiadywał wyrok. Drugim dobitnym przykładem
przebaczenia jest bł. Jerzy Popiełuszko, który nękany przez funkcjonariuszy byłego systemu komunistycznego, w końcu pozbawiony
życia, modlił się za swoich oprawców. Matka ks. Jerzego, Marianna
Popiełuszko, publicznie wybaczyła
zabójcom syna. Czy było jej łatwo
wybaczyć? Cierpiała, ale zdobyła
się na wybaczenie, ufając Bogu do
końca.
Przebaczenie nie jest łatwe dla
człowieka, często nawet w małych
sprawach nie potrafimy tego zrobić.
Ma jednak ono ogromną moc przemieniania dusz, jest dobrem „zalewającym” zło, ponieważ przebaczenie zawiera w sobie miłość, wydobywającą u drugiego człowieka
pokłady ukrytego dobra. Tylko miłość ma zdolność przemieniania.
Tylko miłość ma moc zatrzymania
nienawiści. W momencie, gdy przebaczamy, stopniowo uwalniamy się
od silnych negatywnych uczuć:
nienawiści, zemsty, które szybko
opanowują serce człowieka, zniewalając je. Stajemy się ograniczeni,
choć nie od razu to dostrzegamy.
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Zamykamy się na innych, wykluczając ze swojego grona „winowajców” i w końcu dochodzimy do
wniosku, że nie ma wokół nas ludzi
godnych zaufania. Czy wtedy możemy być szczęśliwi? Nie tylko
stajemy się sędziami, ale ograniczamy się wykluczając z kręgu
zainteresowania poszczególnych
ludzi. Czy tak postąpiłby Jezus?
Odpowiedź na to proste pytanie
wskaże nam właściwą ścieżkę.
Jeżeli nie znamy odpowiedzi na to
pytanie, to z pomocą przyjdzie nam
Ewangelia.
Przebaczenie przywraca nam
wewnętrzną wolność. Pozwala ono
spojrzeć na człowieka z dystansu.

Ks. Mariusz Rosik w książeczce
„Osiem szczęść. Całkiem inne kazania o Ośmiu Błogosławieństwach” wymienił cztery kroki na
drodze do przebaczenia:
Krok pierwszy: Trzeba zdać sobie sprawę, że Bóg jako pierwszy
nam przebaczył, choć ze względu
na nasze grzechy, nie zasłużyliśmy
na przebaczenie.
Krok drugi: Trzeba podjąć decyzję woli o przebaczeniu wbrew
emocjom (negatywne emocje skierowane w stronę osób jawnie
i świadomie wyrządzających zło)
i odstąpić od odwetu.
Krok trzeci: Trzeba modlić się za
tych, którzy wyrządzają nam zło,

aby zrozumieć motywy ich działania i odczuć współczucie dla nich.
Często bowiem agresorzy sami są
bardzo mocno poranieni.
Krok czwarty: Trzeba trwać w postawie przebaczenia, nie traktować
go jako jednorazowego incydentu,
tylko starać się wyzbywać złości
oraz nienawiści wobec innych.
Przebaczenie to sztuka, której
powinniśmy się uczyć, doskonalić
ją i wcielać w życie. Wtedy możemy
spokojnie prosić Boga o to, aby
i nam przebaczył nasze winy,
tak samo jak my przebaczamy innym.

UROCZYSTA I KOMUNIA ŚWIĘTA

W niedzielę 24 października 2021 r. w kaplicy DPS
dla Dzieci w Świebodzicach sześciu Wychowanków
i jeden chłopiec z miasta przyjęli uroczyście do swego
serca po raz pierwszy Pana Jezusa podczas Eucharystii. Chłopcy przygotowywali się do przyjęcia sakramentu pokuty i Eucharystii prawie półtora roku. Byli
bardzo gorliwi, ufni i przejęci. Czasem dopytywali się
siostry M. Czesławy, która przygotowywała ich do tej
ważnej chwili: „czy Pan Jezus już zawsze będzie
mój?”, „niech siostra mnie nauczy, ja chcę zaśpiewać
dla Pana Jezusa na Mszy św.”, „ja nie chcę prezentów,
bo Pan Jezus jest najważniejszy!”, „co się stanie jak
ubrudzi się znowu moje serce?”. Rozmowy, spotkania,
modlitwa z tymi chłopcami były czasem bardzo wzruszające dla siostry, która towarzyszyła im. Również
sam dzień I spowiedzi i I Komunii św. był bardzo
podniosły i uroczysty. Chłopcy bardzo przeżywali ten
moment. Rano gdy weszli do kaplicy i zobaczyli jak
pięknie jest przyozdobiona kwiatami i bielą – byli zdumieni i bardzo grzeczni. Cieszyli się, gdy zobaczyli

jr

znajome osoby swych opiekunek i ich rodziny przybyłe w tym dniu. Mszę św. odprawiał ks. Grzegorz
Banda – nasz wikary z parafii św. Mikołaja w Świebodzicach. Po uroczystej celebracji Mszy św. – był
smaczny, poczęstunek i duży tort dla wszystkich gości.
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11 LISTOPADA – 103 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Siostra dyrektor Mariola Wijas wraz z delegacją
chłopców z DPS dla Dzieci w Świebodzicach przekazała zapalony znicz przy tablicy Marszałka Piłsudskiego na placu parafialnym przy kościele św. Mikołaja,
podczas uroczystych obchodów tego święta.

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – W ZAMKU ŚWIEBODZICKIM
W pierwszych dniach listopada 2021r Wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach świetnie bawili się na balu „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”, który zorganizowały nasze panie terapeutki i pracownik kulturalno-oświatowy. Wszyscy mamy chrześcijańskie korzenie i otrzymaliśmy dar sakramentu chrztu świętego, więc chłopcy poznają piękne postaci naszych świętych. Jednocześnie bawią się, formują
duchowo i edukują przy okazji.

Środa, 8 grudnia, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, jak wielką rolę odegrało „tak” Maryi w Bożym planie zbawienia.
Podkreśla, że Maryja nie była jedynie bierną stroną tego planu, lecz w wolności ofiarowała się Bogu jako
pokorna służebnica, gotowa w pełni przyjąć Jego wolę. Ta wyjątkowa Kobieta, poczęta bez grzechu pierworodnego, nie tylko zgodziła się, by Jezus przez dziewięć miesięcy kształtował się w jej łonie, lecz pozwoliła Mu całkowicie odmienić bieg swojego życia. Od momentu swojego „tak” Maryja przestała być
jedynie żoną Józefa. Stała się Matką wszystkich wierzących.
Papież Franciszek podkreślił otwartość, z jaką Maryja przyjęła swoje powołanie, mówiąc: „Zaraz po
zwiastowaniu anioła poszła dzielić się darem płodności z krewną Elżbietą”. Maryja niezwłocznie zaczęła
realizować Boże wezwanie do bycia dla innych! Ojciec Święty powiedział następnie, że to samo odnosi
się również do nas. Bóg pragnie uczynić nas „darem dla innych”, podobnie jak uczynił nim Maryję. Co
więc mamy czynić? „Pozwolić, by Duch Święty uczynił nas narzędziami gościnności, narzędziami pojednania, narzędziami przebaczenia.” Mówiąc najkrócej, mamy okazywać ludziom, którzy są wokół nas, tę
samą miłosierną miłość, jaką nam okazał Jezus.
Rozważ dziś życie tej pokornej Dziewczyny z Nazaretu. Jak możesz naśladować Jej gotowość dzielenia się tym, co otrzymała? Jak możesz zwłaszcza w tym okresie, kiedy często dochodzą do głosu napięcia w rodzinach, stać się narzędziem pojednania, przebaczenia i uzdrowienia? Czasami wystarczy niewiele – gotowość wysłuchania, przyjęcia, zapewnienie o modlitwie. Łaska pochodzi od Boga, nie od
ciebie. Ty jedynie przekazujesz dar, którego On ci bezinteresownie udzielił.
„Panie, uczyń mnie swoim sługą! Pomóż mi, abym jak Maryja stał się narzędziem Twojej łaski wobec
ludzi, których spotykam”.
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Spotkania synodalnej
grupy młodzieżowej
Koordynatorzy Młodzieżowej Grupy z Dekanatu
pragną zaprosić wszystkie osoby młode, które
chciałyby zabrać głos w sprawach Kościoła, na cykl
spotkań, podczas których będziemy przede wszystkim słuchać Was.
To, co zostanie w tym czasie wypowiedziane
zostanie dalej przekazane przez Biskupa Świdnickiego, bp. Marka Mendyka aż do Stolicy Apostolskiej. Więcej informacji dot. spotkań i działań synodalnej grupy młodzieżowej można uzyskać na
stronie diecezji świdnickiej oraz u ks. Grzegorza
Bandy, z parafii św. Mikołaja w Świebodzicach.
Przypomnijmy: od października bieżącego roku
w Kościele na całym świecie trwa Synod, ogłoszony
przez papieża Franciszka. Jest to czas wspólnego
zastanawiania się nad sprawami Kościoła, jego
teraźniejszością i przyszłością. Tym razem papież
pragnie oddać głos nie tylko biskupom, ale także
ludziom ochrzczonym, które chcą pochylić się nad
obecną sytuacją w Kościele.
• Jeśli masz swoje przemyślenia.
• Chcesz się nimi podzielić.
• Nie zwlekaj! Zapraszamy!

Niedziela, 12 grudnia

Trzecia Niedziela Adwentu zwana jest także Niedzielą Gaudete. „Gaudete” znaczy po łacinie: „Radujcie
się”. Dziś zapalamy różową świecę na wieńcu adwentowym, kapłan zakłada różowy ornat i cały Kościół
wezwany jest do radości.
Oczywiście, że mamy się z czego radować – przebyliśmy już ponad połowę drogi do świąt Bożego
Narodzenia! Jednak w dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Sofoniasz mówi nam, że Bóg także ma
dziś powody do radości. Zastanówmy się, jakie:
Pan raduje się, ponieważ czas oczekiwania dobiegł końca. Skoro lud Boży z tak wielką tęsknotą oczekiwał przyjścia Mesjasza, to jak bardzo sam Jezus musiał pragnąć nadejścia tej chwili, kiedy będzie mógł
się narodzić! Jak wielką radość musiał przeżywać, gdy wypełniło się Jego pragnienie, by zawrzeć z nami
nowe nierozerwalne przymierze w niewyobrażalnym akcie odkupienia.
Pan raduje się, kiedy zapraszamy Go do naszego życia. Cieszy się, gdy przyjmujemy zbawienie, które
nam wysłużył na krzyżu. Gdy przychodzi do Niego kolejny człowiek, Jego serce śpiewa z radości.
Pan raduje się za każdym razem, gdy odnawia nas w swojej miłości. Cieszy się uzdrawiając nasze
rany, przebaczając grzechy, kojąc cierpienia. Cieszy się, gdy przedstawiamy Mu nasze potrzeby i otwieramy serca na Jego uzdrawiającą miłość.
Pan raduje się, ponieważ może dzielić się z nami swoim Boskim życiem. Wyobraź sobie, z jak wielką
radością przyjmuje swoje dzieci na końcu ich ziemskiej wędrówki. Każde ludzkie życie jest cenne w Jego
oczach. Cieszy się, mogąc każdemu z nas zaofiarować życie wieczne.
Pan raduje się z tego, że jest z nami. Nie tylko będąc człowiekiem przebywał na ziemi wśród nas, ale
także teraz mieszka w nas przez Ducha Świętego. Odnosi się to także do ciebie osobiście - On cieszy
się, że może być blisko ciebie, że pozwalasz Mu wejść w swoje życie. Uciesz się dziś z Jego radości.
„Jezu, cieszę się wraz z Tobą gdy przybliża się czas świętowania Twoich narodzin!”

FII
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Z)

koły
nich,

zieci)

koły
nich,

13

„Głos św. Mikołaja”, nr 12(62), grudzień 2021

MISJE ŚWIĘTE

Program Misji Świętych
SoboTa 27 listopada 2021 r.
RoZPoCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH
godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną
godz. 21.00 Apel Jasnogórski
NIEDZIELa 28 listopada 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

Parafia pw. św. Mikołaja
w Świebodzicach
27.11. – 5.12.2021 r.
CZWaRTEK 2 grudnia 2021 r.
DZIEŃ NaJŚWIĘTSZEJ EUCHaRYSTII
„To jest Ciało i Krew moja” Łk 22,19
9.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Msza św. z nauką ogólną
21.00 Apel maryjny

PoNIEDZIaŁEK 29 listopada 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)
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 Apel maryjny

SoboTaSoboTa
4 grudnia
4 grudnia
2021 r.2021 r.
DZIEŃ MaŁŻEŃSTW
DZIEŃ MaŁŻEŃSTW
KaToLICKICH
KaToLICKICH
„To jest przykazanie
„To jest przykazanie
Moje,Moje,
abyście
abyście
się się
wzajemnie
wzajemnie
miłowali”
miłowali”
J 15,12
J 15,12
9.00 Msza9.00
św.Msza
z nauką
św. z nauką
ogólnąogólną
oraz oraz
odnowienie
odnowienie
przyrzeczeń
przyrzeczeń
małżeńskich
małżeńskich
10.30 Msza
10.30
św.Msza
dla ludzi
św. dlachorych
ludzi chorych
orazoraz
udzielenie
udzielenie
sakramentu
sakramentu
chorych
chorych

PIĄTEK 3 grudnia 2021 r.
12.15 Błogosławieństwo
12.15 Błogosławieństwo
matekmatek
w stanie
w stanie
DZIEŃ oDNoWIENIa CHRZTU ŚWIĘTEGo
błogosławionym
błogosławionym
i małych
i małych
dzieci
dzieci

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie18.00 Msza
18.00
św.Msza
z nauką
św. z nauką
ogólnąogólną
oraz oraz
zbawiony” Mt 16,16
odnowienie
odnowienie
przyrzeczeń
przyrzeczeń
małżeńskich
małżeńskich
9.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Kolacja
19.00 rodzinna
Kolacja rodzinna
10.00 Odwiedziny chorych
NIEDZIELa
NIEDZIELa
5 grudnia
5 grudnia
2021 2021
r. r.
18.00 Msza św. z nauką ogólną
ZaKoŃCZENIE
ZaKoŃCZENIE
MISJI MISJI
ŚWIĘTYCH
ŚWIĘTYCH
19.15 Droga Krzyżowa ulicami miasta

„Wy zaś macie
„Wy zaśświadczyć
macie świadczyć
o tymo wszystkim”
tym wszystkim”
Łk 24,48 Łk 24,48
7.30 Msza7.30
św.Msza
z nauką
św. z nauką
ogólnąogólną
9.00 Msza9.00
św.Msza
z nauką
św. z nauką
ogólnąogólną
10.30 Msza
10.30
św.Msza
z nauką
św. z nauką
ogólnąogólną
dla dzieci
dla dzieci
10.30 Msza
10.30
św.Msza
z nauką
św. z nauką
ogólnąogólną
dla dzieci
dla dzieci
12.00 Suma
12.00
– Msza
Suma –św.
Msza
odpustowa
św. odpustowa
z nauką
z nauką
ogólną ogólną
18.00 Msza
18.00
św.Msza
z nauką
św. z nauką
misyjną
misyjną
CentralnaCentralna
uroczystość
uroczystość
zakończenia
zakończenia
MisjiMisji
św. św.
Poświęcenie
Poświęcenie
Krzyża Krzyża
oraz udzielenie
oraz udzielenie
odpustu
odpustu
zupełnego
zupełnego

WToREK 30 listopada 2021 r.
URoCZYSToŚĆ PoJEDNaNIa PaRaFII
„Jeśli kto zgrzeszył, mamy obrońcę u ojca,
Jezusa Chrystusa” J 2,1
9.00 Msza św. z nauką ogólną
11.45 Spotkanie misyjne z młodzieżą (ZSZ)
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla klas VII i VIII szkoły
podstawowej, młodzieży szkół średnich,
studiującej i pracującej
21.00 Apel maryjny
ŚRoDa 1 grudnia 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
10.50 Spotkanie misyjne z dziećmi (SP 1 dzieci)
16.30-18.00 Spowiedź św.
18.00 Msza św. z nauką ogólną
19.00 Nauka stanowa dla klas VII i VIII szkoły
podstawowej, młodzieży szkół średnich,
studiującej i pracującej
21.00 Apel maryjny

Drodzy
Drodzy Parafianie,
Parafianie,
Czas
Czas Misji
MisjiŚwiętych,
Świętych,
to czas
to czas
szczególny.
szczególny.
Jest Jest
to
to czas,
czas, kiedy
kiedyBóg
Bóg
może
może
każdego
każdego
z naszdotknąć
nas dotknąć
swoją
swoją łaską
łaskąi iswoją
swoją
miłością.
miłością.
Jest Jest
to czas,
to czas,
kiedy kiedy
poprzez
poprzez naszą
nasząparafię
parafię
będzie
będzie
przechodził
przechodził
Jezus Jezus
Chrystus,
Chrystus, aby
abyprostować
prostować
nieraz
nieraz
bardzo
bardzo
pogmapogmatwane
twane ścieżki
ścieżkinaszego
naszego
życia.
życia.
On swoją
On swoją
miłością
miłością
naprawi
naprawi to,
to,cococzłowiek
człowiek
popsuł
popsuł
poprzez
poprzez
grzechgrzech
iipoprowadzi
poprowadzi nas
nasdrogą
drogą
osobistego
osobistego
nawrócenia
nawrócenia
ii przemiany
przemiany życia.
życia.Jezus
Jezus
ma ma
moc,moc,
aby toaby
uczyto uczynić,
nić, niezależnie
niezależnie odod
tego,
tego,
jak jak
bardzo
bardzo
odeszliśmy
odeszliśmy
od
od Boga
Boga iiod
odtejtejdrogi,
drogi,
którą
którą
On nas
On prowadzi.
nas prowadzi.
Lecz,
Lecz, by
bytak
takmogło
mogło
sięsię
stać,
stać,
trzeba
trzeba
abyśmy
abyśmy
prze- przeżyli
żyli dobrze
dobrze czas
czasMisji
Misji
Świętych,
Świętych,
którektóre
są przed
są przed
nami.
nami. To
Tonowa,
nowa,kolejna
kolejna
szansa,
szansa,
którąktórą
daje nam
daje nam
Bóg,
Bóg, abyśmy
abyśmymogli
mogliprzemienić
przemienić
swojeswoje
życie. życie.
Szansa,
Szansa, abyś
abyśmógł
mógłjeszcze
jeszcze
bardziej
bardziej
przybliżyć
przybliżyć
się
się do Niego
Niegoi ibyć
byćszczęśliwym.
szczęśliwym.
Nie zmarnuj
Nie zmarnuj
tego
tego czasu,
czasu, który
któryBóg
Bóg
stawia
stawia
przed
przed
TobąTobą
i pra- i pragnie,
gnie, abyś
abyśgo
godobrze
dobrze
wykorzystał.
wykorzystał.
„oTo
„oTo TERaZ
TERaZ
CZaS
CZaS
UPRaGNIoNY,
UPRaGNIoNY,
oTo
oTo TERaZ
TERaZ
DZIEŃ
DZIEŃ
ZbaWIENIa”
ZbaWIENIa”

Przyjmij
Przyjmij Siostro
Siostroi Bracie
i Bracie
to zaproszenie
to zaproszenie
do
do udziału
udziału wwMisjach
Misjach
Świętych!
Świętych!
Misjonarze
Misjonarze Redemptoryści
Redemptoryści
z Krakowa
z Krakowa
oraz oraz
Ksiądz
Ksiądz
Proboszcz
Proboszcz
Józef Józef
Siemasz
Siemasz

CZW

DZI
„To

9.0

18.0
21.0

PIĄT
DZI
„Kto
zbaw

9.0
10.0
18.0
19.1

MI

Par

27.1
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Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie! – od dziś
tym pozdrowieniem będzie się witało czterech chłopców, którzy rozpoczęli swoją kandydaturę do bycia
ministrantem oraz dwóch do bycia lektorem w naszej
parafii.
Wspólnota naszej parafii cieszy się nowymi osobami, które chcą służyć Bogu przy ołtarzu. Niech nie
zabraknie im naszej życzliwości i wsparcia na tej
drodze!

Niedziela, 19 grudnia

Czy wiesz, że w Starym Testamencie jest ponad trzysta wersetów wskazujących na Jezusa jako Mesjasza? Choćby w dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Micheasz mówi o wielkim władcy, który wyjdzie
z Betlejem, miasta narodzin Dawida (Mi 5,1). Zgadza się to z innymi proroctwami, które także wskazują
na to, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida.
Słowa Micheasza, jak również innych proroctw, zostały spisane całe wieki przed narodzeniem Jezusa.
Żydzi z czasów Jezusa, żyjący pod rzymską okupacją już od wielu pokoleń czuwali i modlili się oczekując wypełnienia Bożej obietnicy.
Teraz jednak oczekiwanie dobiegło końca, o czym wiedzą Maryja i Elżbieta. Dlatego właśnie w dzisiejszej Ewangelii ogarnia je tak wielka radość. Elżbieta wita Maryję głośnym okrzykiem i nawet maleńki Jan
Chrzciciel w jej łonie skacze z radości.
Może dla ciebie Adwent jest dłużącym się czasem oczekiwania. Może czekasz na jakieś słowo od
Jezusa, ale nic nie słyszysz. Może już od dawna czekasz, aż wysłucha twoją modlitwę, i chciałbyś przynajmniej mieć pewność, że w ogóle cię słyszy. Może twoje oczekiwanie będzie trwać jeszcze długo po
zakończeniu Adwentu.
Jednak w przeciwieństwie do Żydów sprzed przyjścia Jezusa nie musisz czekać na pojawienie się
Mesjasza. I na cokolwiek czekasz, z pewnością nie musisz czekać na to, by się do ciebie przybliżył. On
już przybył i kocha cię tak bardzo, że w Eucharystii daje ci swoje własne Ciało i Krew. Przyszedł na świat
po to, aby cię zbawić i zjednoczyć się z tobą.
Tak więc jeśli nawet wciąż na Niego czekasz, wiedz, że On zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Dziś
czeka na spotkanie z tobą w Komunii świętej i już samo to jest powodem do radości!
„Panie, napełnij mnie radością, dziś i przy Twoim przyjściu w dzień Bożego Narodzenia.”
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NIETYPOWE ZUPY WIGILIJNE

MOCZKA (typowo śląska zupa podawana na słodko)
SKŁADNIKI:
400 g piernika miodowego,
1 litr piwa karmelowego,
400 g suszonych śliwek bez
pestek, 200 g rodzynek,
150 g płatków migdałowych,
250 g fig, 250 g orzechów
włoskich, 250 g daktyli, 1 słoik
kompotu ze śliwek, 1 tabliczka
gorzkiej czekolady, 2 łyżki masła,
2 łyżki mąki tortowej, cukier.

PRZYGOTOWANIE:
Piernik należy ususzyć, a następnie zetrzeć na tarce. Starty piernik zalać
piwem i odstawić na noc. Śliwki, figi i daktyle drobno pokroić. Rodzynki
zalać wrzątkiem i pozostawić do napęcznienia, po czym odcedzić. Orzechy
posiekać. Bakalie wymieszać ze sobą, przełożyć do garnka, zalać wodą
i gotować stale mieszając, aż zmiękną. Namoczony piernik zmiksować,
dodać ugotowane owoce i dolać kompot ze śliwek. Czekoladę zetrzeć na
tarce i dodać do zupy. Całość dosłodzić do smaku i ponownie zagotować.
Masło rozpuścić na patelni, dodać mąkę i przygotować zasmażkę. Przełożyć do zupy i wymieszać. Przed podaniem Moczkę udekorować można
skórką z cytryny lub pomarańczy. Podawać na zimno lub ciepło.

GÓRALSKA KWAŚNICA RYBNA (typowe danie z Podhala)
SKŁADNIKI:
głowy i podroby z ryb, 30 dkg
kapusty kiszonej, sok z kapusty
kiszonej, kilka suszonych grzybów, 5 ziaren ziela angielskiego,
2 ząbki czosnku, szczypta
suszonego imbiru i przyprawa do
zupy

PRZYGOTOWANIE:
Głowy i wątroby z ryb dokładnie oczyścić. Kiszoną kapustę poszatkować,
włożyć do garnka, zalać odrobiną wody, sokiem z kiszonej kapusty i gotować. Dodać grzyby, ziele angielskie i gotować, aż kapusta zmięknie. Do
gotującej się kapusty dodać podroby i głowy z ryb. Gotować przez 20 minut, następnie je wyjąć, doprawić czosnkiem, imbirem i innymi przyprawami do smaku i ponownie zagotować. Kwaśnica powinna być mocno
kwaśna, dlatego im więcej soku z kiszonej kapusty tym lepiej.

ZUPA MIGDAŁOWA (typowa dla bogatych domów na Kresach)
SKŁADNIKI:
15 dkg płatków migdałowych,
4 szkl. mleka, 10 łyżek cukru,
1 łyżeczka cukru waniliowego,
2 łyżki mąki ziemniaczanej,
4 łyżki dobrej śmietany,
cynamon, 4 kromki chleba
tostowego, łyżka masła.

PRZYGOTOWANIE:
Mleko przelać do garnka, dodać cukier, cukier waniliowy i cynamon (wg
uznania), zagotować. Płatki migdałowe uprażyć na suchej patelni, Śmietanę rozmieszać z mąką, dodać odrobinę mleka i dokładnie rozmieszać.
Następnie mieszankę dodać do mleka, dorzucić migdały, całość zagotować
cały czas mieszając. Chleb tostowy pokroić w kostkę. Na patelni rozpuścić
masło, podsmażyć kostki chleba. Zupa migdałowa podawana jest z jeszcze ciepłymi grzankami.

ZUPA RYBNA (przepis z Pomorza)
SKŁADNIKI:
2-3 głowy karpia, włoszczyzna, 1 cebula, 2 liście
laurowe, 5 ziaren ziela
angielskiego, 5 ziaren
pieprzu, 2 goździki, sól,
pieprz mielony,
pół szkl. śmietanki 18%,
natka pietruszki.

PRZYGOTOWANIE:
Głowy z ryb dokładnie oczyścić, przełożyć do garnka i zalać zimną wodą.
Dodać sól i pieprz, podgrzewać na wolnym ogniu i co jakiś czas odszumować. Umyć i obrać warzywa, pokroić na kawałki, dodać do wywaru.
Cebulę zarumienić na patelni i dodać do zupy. Doprawić zielem angielskim,
goździkami i liśćmi laurowymi. Gotować na wolnym ogniu przez 40 minut,
a następnie przecedzić. Zabielić śmietanką i ponownie doprawić do smaku. Zupa rybna z Pomorza podawana jest z natką pietruszki i grzankami
lub domowym makaronem.
Smacznego!
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Dzień Skupienia w Nowej Rudzie-Słupcu
20 listopada nasza młodzież wraz z ks. Grzegorzem wzięła udział w Dniu Skupienia w Nowej Rudzie-Słupcu w ramach Rekolekcji Diecezjalnych.

Niedziela, 26 grudnia Świętej Rodziny

Pewien mądry człowiek obdarzony poczuciem humoru zauważył, że słowo „małżeństwo” brzmi nieco
podobnie jak „męczeństwo”. „Ten święty stan wydał wielu świętych męczenników!” - stwierdził. A kiedy
na świat przychodzą dzieci, szansa na męczeństwo wzrasta wielokrotnie.
Odkładając żarty na bok zauważmy, że Święta Rodzina dlatego była święta, że wszyscy jej członkowie
miłowali się wzajemnie – byli gotowi rezygnować ze swoich własnych upodobań i dawać siebie innym.
W cierpliwości Maryi i Józefa nierozumiejących postępowania Jezusa, w pokornym posłuszeństwie Syna
wracającego wraz z nimi do Nazaretu jaśnieje świętość, przeja-wiająca się w trosce o siebie nawzajem.
Obchodząc dziś uroczystość Świętej Rodziny pamiętaj, że twoje powołanie do życia rodzinnego ma
być dla ciebie pomocą, a nie przeszkodą we wzrastaniu do świętości. Bóg postawił cię w ro-dzinie jako
męża, żonę, rodzica czy dziecko. To znaczy, że możesz osiągnąć świętość naśladując Świętą Rodzinę
w swoim własnym życiu rodzinnym.
Co więcej, jesteś wezwany do budowania „cywilizacji miłości”, jak pisał św. Jan Paweł II w Liście do
rodzin. Budowanie tej cywilizacji rozpoczyna się w podstawowej komórce, jaką jest rodzina, i stamtąd
rozprzestrzenia się na zewnątrz. Polega na tym, że każdy oddaje się Bogu, a następnie w miłości daje
siebie innym. Jan Paweł II nauczał, że gdy dochowujemy wierności swojemu powołaniu – jako mąż czy
żona, osoba stanu wolnego, ksiądz czy osoba konsekrowana – nasze świadectwo miłości dotyka wszystkich w naszym otoczeniu. Zastanów się więc dziś przez chwilę, w jaki sposób twoja rodzina pomaga ci
wzrastać w świętości. Pomyśl też, co możesz zrobić, aby bardziej konsekwentnie wypełniać wobec
twoich bliskich przykazanie miłości. A potem pozwól sobie na chwilę marzeń i zobacz, że przez swoje
dobre decyzje budujesz w świecie cywilizację miłości.
„Maryjo i Józefie, módlcie się, aby wasz Syn, Jezus, pomógł mi uświęcić się w tym stanie, do którego
powołał mnie Bóg.”
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Program wizyty duszpasterskiej 2020/2021
27 grudnia 2020 r. godz. 15.00
1. ul. Wałbrzyska 1-23a
2. ul. Wałbrzyska 25-37c oraz 36-46
3. os. Sudeckie 2 a, b, c

13 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 1-13
2. al. Lipowe 1-13a
3. os. Sudeckie 8 a, b, c

28 grudnia 2020 r. godz. 15.00
1. ul. Wałbrzyska 2-34
2. ul. Piłsudskiego 2-10
3. os. Sudeckie 3 a, b, c, d

14 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. A1. ul. Stawowa 2-6
2. Lipowe 14-19
3. os. Sudeckie 8 d, e, f
15 stycznia 2021 r. godz. 14.00
1. ul. Stawowa 1-5
2. al. Lipowe 2-8, 21-25, ul. Krótka
3. os. Sudeckie 9 a, b, c

29 grudnia 2020 r. godz. 15.00
1. ul. Piłsudskiego 15-29a
2. ul. Piłsudskiego 31-41
3. os. Sudeckie 3 e, f, 4 a, b
30 grudnia 2020 r. godz. 15.00
1. ul. Patronacka 7-12
2. ul. Skłodowska (od końca)
3. os. Sudeckie 4 b, c, d, e
3 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Patronacka 1-6
2. ul. Strzelecka 12 -20
3. os. Sudeckie 4 f, 5 a, b, c
4 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Polna i Rekreacyjna
2 ul. Strzelecka 2-10
3. os. Sudeckie 5 d, e, f,
5 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Browarowa, ul. Mickiewicza, pl. Jana Pawła II
2. ul. Chmielna
3. os. Sudeckie 6 a, b, c
7 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Strzegomska – cała
2. ul. Metalowców 2-18
3. os. Sudeckie 6 d, e, f
8 stycznia 2021 r. godz. 14.00
1. ul. Wojska Polskiego
2. ul. Modrzejewska ul. Sportowa
3. os. Sudeckie 6 g, h, i
10 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. o. Pio 21-42
2. ul. o. Pio 1a-20
3. os. Sudeckie 6 j, k
11 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. Rynek, ul. Puszkina, ul. Słowackiego
2. ul. Kolejowa 15-27f
3. os. Sudeckie 7 a, b, c
12 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 4-6, 8a -16
2. ul. Kolejowa 18-36
3. os. Sudeckie 7 d, e, f

17 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 1-9,
2. ul. Zwycięstwa 2-6
3. os. Sudeckie 9 d, e, f
18 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Towarowa
2. ul. Zwycięstwa 11-21
3. ul. Kopernika 1-23
19 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 8-28
2. ul. Spokojna 1 abc
3. ul. Kopernika 2-16
20 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury
2. pl. Dworcowy ul. Parkowa
3. ul. Pułaskiego
21 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. pl. Dworcowy ul. Parkowa
2. ul. Świdnicka 1-19
3. ul. Żeromskiego 2-18
22 stycznia 2021 r. godz. 14.00
1. ul. Świdnicka 2-18, 21-25
2. ul. Świdnicka 32-56
25 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Kościuszki 2-47
2. ul. Kościuszki 1 -31
3. ul. Wolności 1-15
26 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Wolności 8-28
2. ul. Wolności 17-35
3. ul. Wolności 37-49
27 stycznia 2021 r. godz. 15.00
Kolęda dodatkowa
Kolęda dodatkowa
Kolęda dodatkowa
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

ŚRODA 1.12.2021 r.
9.00 + Artur SZAREK (1 greg.)
18.00 I) + Franciszek DZIDEK (9 r. śm.), ++ z rodz.
DZIDEK i GŁOGIEWICZ
II) Dziękczynna w intencji wszystkich, którzy
uczestniczyli w nabożeństwach majowych
pod Krzyżem Jubileuszowym z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich
CZWARTEK 2.12.2021 r.
9.00 + Witold PERWENIS (1 r. śm.), + Regina
PERWENIS (0,5 r. śm.)
18.00 I) + Marian KOWALSKI (7 r. śm.), + Ks. Zbigniew
KOWALSKI, ++ z rodz. KOWALSKICH i PALUCH
II) + Artur SZAREK (2 greg.)
PIĄTEK 3.12.2021 r.
9.00 + Barbara
18.00 I) + Artur SZAREK (3 greg.)
II) + Weronika BORKOWSKA (od ucz. pogrz.)
SOBOTA 4.12.2021 r.
9.00 Wynagradzająca za wszystkie grzechy i zniewagi,
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
18.00 I) + Roman ZYGART (3 r. śm., od żony i syna)
II) + Artur SZAREK (4 greg.)
NIEDZIELA 5.12.2021 r.
7.30 + Artur SZAREK (5 greg.)
9.00 + Zuzanna SOBIECKA (1 r. śm., od męża)
10.30 ++ Rodzice: Witold i Irena
12.00 za parafian
18.00 I) ++ Ryszard, Eugeniusz KUNA
II) ++ Maria, Władysław JEŻ
PONIEDZIAŁEK 6.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (6 greg.)
9.00 + Kazimiera (k) CZAPLIŃSKA (od siostry
i Andrzeja FLAZIKÓW ze Stróży)
18.00 za parafian
WTOREK 7.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (7 greg.)
9.00 + Barbara NOSSEL (od ucz. pogrz.)
18.00 + Antoni RYŻ (7 r. śm.)
ŚRODA 8.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (8 greg.)
9.00 + Maria, Michał ZUPKOW
16:30
18.00 + Jan WIŚNIEWSKI (28 r. śm.)
CZWARTEK 9.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (9 greg.)
9.00 + Katarzyna WÓJTOWICZ
18.00 + Wiesław ŚWIERCZEK (5 r. śm.)

PIĄTEK 10.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (10 greg.)
9.00 + Bożena TERESZKIEWICZ (od ucz. pogrz.)
18.00 + Mirosława (k) NADOLSKA (1 r. śm.)
SOBOTA 11.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (11 greg.)
9.00 + Julian WESOŁOWSKI (1 r. śm., od żony i córki
z rodziną)
18.00 + Jerzy SAJPEL
NIEDZIELA 12.12.2021 r.
7.30 + Artur SZAREK (12 greg.)
9.00 + Bronisław SZAREK (7 r. śm.), ++ rodzice: Anna,
Stanisław MIKOŁAJCZYK, ++ bracia: Henryk, Józef
10.30 O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże
i opiekę Maryi dla Marii ZAJĄC
12.00 ++ rodzice: Natalia, Czesław JAŚKIEWICZ,
++ bracia: Tadeusz, Ryszard JAŚKIEICZ
18.00 ++ Marcin, Sławomira (k), Mikołaj ROGALSCY,
+ Roman ZYGART
PONIEDZIAŁEK 13.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (13 greg.)
9.00 + Józef SERWIN
18.00 Za dusze cierpiące w czyśćcu
WTOREK 14.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (14 greg.)
9.00 + Janina WŁODARCZYK (od ucz. pogrz.)
18.00
ŚRODA 15.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (15 greg.)
9.00
18.00 ++ Maria (2 r. śm.), Jan WYDRYCH
CZWARTEK 16.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (16 greg.)
9.00
18.00 + Janusz POPRAWA (16 r. śm.) ++ rodzice,
++ z rodziny
PIĄTEK 17.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (17 greg.)
9.00 + Małgorzata ZAREMBA (od ucz. pogrz.)
18.00
SOBOTA 18.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (18 greg.)
9.00 + ks. Mariusz GODEK (od ucz. pogrz.)
18.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,
zdrowie, potrzebne łaski dla Iwony w dniu urodzin
NIEDZIELA 19.12.2021 r.
7.30 + Artur SZAREK (19 greg.)
9.00 + Zuzanna SOBIECKA
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10.30 Dziękczynna z okazji 70 r. urodz. Barbary,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie,
potrzebne łaski oraz opiekę Maryi
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
asystencję Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla
ks. Dariusza z okazji imienin (int. od Róż Różańcowych)
18.00 + ks. Mariusz GODEK (od ucz. pogrz.)
PONIEDZIAŁEK 20.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (20 greg.)
9.00 + Józef WÓJTOWICZ
18.00 + Piotr WRÓBLEWICZ (35 r. śm.)
WTOREK 21.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (21 greg.)
9.00 + Marcin JANIAK (od ucz. pogrzebu)
18.00
ŚRODA 22.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (22 greg.)
9.00 + Krystyna KWIATKOWSKA (od ucz. pogrz.)
18.00
CZWARTEK 23.12.2021 r.
7.00 Za dusze czyśćcowe
9.00 + Artur SZAREK (23 greg.)
18.00 + FATYGA (od uczest. pogrz.)
PIĄTEK 24.12.2021 r.
7.00 ++ parafianie w 2021 r.
22.00 I) + Artur SZAREK (24 greg.)
II) + Norbert
24.00 I) Za parafian
II) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę
Świętej Rodziny dla rodziny SZNAJDER i GRZESIŃSKICH
SOBOTA 25.12.2021 r.
9.00 + Artur SZAREK (25 greg.)
10.30
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Świętej Rodziny dla Ewy, Stanisława, Adama,
Eli, Ewy, Krzysztofa i Karola
18.00 + Józef SURMA
NIEDZIELA 26.12.2021 r.
7.30 + Artur SZAREK (26 greg.)
9.00 + brat Marian oraz ++ Tadeusz i Zenon, ++ z rodziny
10.30 ++ Rodzice: Maria, Henryk JACASZEK
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Świętej Rodziny dla Wojciecha, Ireny, Jacka,
Jakuba, Jana i Stanisławy (k)
18.00 I) ++ Jan, Jacek, Franciszek, Zofia SAMULSCY,
++ Jan, Stanisława (k) MUZYK, ++ z rodz.
SAMULSKICH, WIECZORKÓW i MUZYKÓW
II) ++ Józefa (k), Władysław, Gertruda, Tadeusz
STOKŁOSA i zm. z rodz.
PONIEDZIAŁEK 27.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (27 greg.)
9.00 ++ z rodz. CIEŚLIŃSKICH: Monika (20 r. śm.),
Kazimierz (8 r. śm.), Dariusz (7 r. śm.), ++ z rodz.
ZIMNOCH: Wiktoria, Józef, ++ rodzice i ++ z rodziny
18.00

WTOREK 28.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (28 greg.)
9.00 Dziękczynna z okazji 47 r. zawarcia związku
małżeńskiego z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo
Boże oraz opiekę MB
18.00
ŚRODA 29.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (29 greg.)
9.00
18.00 ++ Władysław KOŚCIELSKI, ++ z rodziny,
+ Michał PŁAZIAK
CZWARTEK 30.12.2021 r.
7.00 + Artur SZAREK (30 greg.)
9.00 + Eugeniusz PIEKARSKI, ++ RODZICE
18.00 + Jadwiga TUMOWSKA (2 r. śm.), + Kazimierz
TUMOWSKI (34 r. śm.)
PIĄTEK 31.12.2021 r.
7.00
9.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę MB dla Krystyny i Józefa w 54 r. ślubu
18.00 Za parafian

Polskie Biuro Podróży w Meksyku

Pielgrzymka: Matka Boża z Guadelupe
Meksyk – 13 dni – luty 2022
Lot Lufthansa LH1359 4.02.2021 godz.10:35 /Wrocław -> Frankfurt
Lot Lufthansa LH0438 4.02.2021 godz. 13:35 / Frankfurt -> Mexico City
Dzień 1: Miasto Meksyk / 4.02.2021
Dzień 2: Miasto Meksyk – Muzeum Antropologiczne – Xochimilco / 5.02.2021
Dzień 3: Miasto Meksyk – Guadalupe – Teotihuacan / 6.02.2021
Dzień 4: Miasto Meksyk – Tenango del Aire - Oaxaca/ 7.02.2021
Dzień 5: Oaxaca – Monte Alban – Santa Maria del Tule - Mitla - Oaxaca/ 8.02.2021
Dzień 6: Oaxaca – Cholula – Tonantzintla – Puebla / 9.02.2021
Dzień 7: Puebla – Cacahuamilpa – Taxco/ 10.02.2021
Dzień 8: Taxco – Acapulco / 11.02.2021
Dzień 9: Acapulco 12.02.2021
Dzień 10: Acapulco – Quebrada – Rejs katamaranem 13.02.2021
Dzień 11: Acapulco / 14.02.2021
Dzień 12: Acapulco – Miasto Meksyk / 15.02.2021
Dzień 13: Miasto Meksyk / 16.02.2021

Lot Lufthansa LH0499 16.02.2021 godz. 21:00 / Mexico City -> Frankfurt
Lot Lufthansa LH1354 17.02.2021 godz. 17:15 / Frankfurt -> Wrocław
Cena – 2100 USD
1) wpłata przy zapisie na konto – 3000 zł
2) wpłata do 30 listopada 2021 r. – 850 Euro
3) wpłata na miejscu – 500 Euro

Więcej informacji: tel. 696 122 006
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Anna GIDZIŃSKA
Marcel Jerzy FLISAK
Nadia WÓJCIK

Bramę wieczności
przekroczyli:
Barbara Elżbieta NOSSEL,
żyła lat 87
Janina WŁODARCZYK, żyła lat 77
Bożena Wanda TERESIEWICZ, żyła lat 71
Małgorzata ZAREMBA, żyła lat 63
Tomasz Mieczysław MALINOWSKI, żył lat 46
Marcin Marek JANIAK, żył lat 39
Krystyna KWIATKOWSKA, żyła lat 88

Zachęcamy do nabycia nowego kalendarza parafialnego
– jest to wsparcie Duszpasterstwa Młodzieży „CAMINO”
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000
Proboszcz: ks. Józef Siemasz
Wikariusz: ks. Grzegorz Banda
Rezydent: ks. Jan Putyra
www.swmikolajswiebodzice.pl
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,
sobota w godz. 1000-1200
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 730, 900, 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

