* Parafia p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach * nr 2(64) * luty 2022 *

WIZYTA DUSZPASTERSKA
w naszym Domu
Ks. Proboszcz Józef Siemasz w niedzielne popołudnie 9 stycznia 2022 r. podczas Eucharystii modlił
się razem z Siostrami de Notre Dame, Wychowankami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach oraz Personelem , a następnie przeszedł
przez cały Dom błogosławiąc nasze pokoje mieszkalne oraz miejsca pracy.
Chłopcy w miłej, radosnej atmosferze, towarzysząc
Księdzu Proboszczowi i Siostrom podczas całej wizyty, głośno śpiewali kolędy, nieśli wodę święconą
i dzwonili dzwoneczkami.
(cd. na str. 3)

Orszak Trzech Króli
– Świebodzice

fotoreportaż na str. 2
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Orszak Trzech Króli
– Świebodzice

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację Orszaku Trzech Króli: Panu Burmistrzowi Pawłowi Ozga, Panu Jarosławowi Pizuńskiemu,
Prezesowi Hali sportowej OSIR, Panu Prezesowi ZGK
Grzegorzowi Cabanek i wszystkim pracownikom,
Straży Miejskiej, Policji, Pani Dyrektor Miejskiego
Domu Kultury Katarzynie Woźniak, Wydziałowi Promocji Pani Ilonie Szczygielskiej, Panu Dariuszowi
Błaszczykowi za przygotowaną pyszną grochówkę,
Osobom, które upiekły wspaniałe ciasta, Paniom,
które stanęły przy stoiskach z ciastem, grochówką,
kawą i herbatą. Dziękujemy Pani Katechetce Grażynie
Gorskiej Kubas i Pani Katarzynie Wronie za przygotowanie dzieci i młodzieży. Panu Piotrowi Ślusarczykowi i Andrzejowi Lubczyńskiemu, którzy nieśli nagło-

śnienie. Panu organiście Bartoszowi Bryle, Scholi
parafialnej z parafii pw. św. Brata Alberta i Zespołowi
Muzycznemu Świebodziczanie. Księżom: Ks. Danielowi Szymanikowi proboszczowi z parafii pw. św.
Brata Alberta, z wikariuszem Ks. Damianem Kowalskim, Ks. Tadeuszowi Chlipale proboszczowi parafii
pw. Ap. Piotra i Pawła z wikariuszem Ks. Emilem
Dudkiem, naszym kapłanom Ks. Grzegorzowi Bandzie
i Ks. Janowi Putyrale.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
w naszym Domu
Wspólna modlitwa i pokropienie przez
Kapłana wodą święconą osób i pomieszczeń podczas
wizyty tzw kolędowej – przyjęte z wiarą – to wielki dar,
za który jesteśmy wdzięczni naszym Kapłanom. Często w naszych modlitwach wraz z Wychowankami
modlimy się za naszych Duszpasterzy i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

(cd. ze str. 1)
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Dawid i Tomasz przyjęli
sakrament chrztu św.

W niedzielę podczas Eucharystii – Dawid i Tomasz
(bracia) przyjęli sakrament chrztu św. w kaplicy DPS
dla Dzieci w Świebodzicach. Szafarzem udzielającym
sakramentu chrztu był ks. Grzegorz Banda, wikariusz
parafii św. Mikołaja w Świebodzicach.
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Tak niewiele trzeba…

Mając w pamięci zaangażowanie
wielu uczniów, rodziców oraz nauczycieli, po raz kolejny Panie katechetki ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Świebodzicach, zwróciły się
z zaproszeniem do wzięcia udziału
w akcji charytatywnej „Paczuszka
dla Maluszka”. Jest to bożonarodzeniowa akcja Fundacji Małych
Stópek ze Szczecina. Fundacja jest
instytucją pro-life, której działania
skupiają się wokół szeroko pojętej
obrony życia ludzkiego. Celem
akcji jest zbiórka artykułów chemii
kosmetycznej i przygotowanie bożonarodzeniowych prezentów dla
dzieci. Pomoc idąca za pośrednictwem akcji, obejmuje maluszki
w trudnej sytuacji życiowej oraz

mamy, oczekujące narodzin swojego dzieciątka.
Tegoroczna akcja w „Trójce” ruszyła 29 listopada i trwała aż do 14
stycznia. Przyniosła, podobnie jak
w ubiegłych latach, dobre owoce.
Wszystkie ofiarowane dary w postaci artykułów higienicznych do
pielęgnacji niemowląt, takich jak:
pieluszki, pampersy, żele, pudry,
kremy, szampony i oliwki, przy zaangażowaniu klasy VIIIb, zostały
dostarczone do Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre
Dame.
Przy tej okazji pragniemy gorąco
podziękować wszystkim osobom

dobrej woli i serca, które przyłączyły się do tak wspaniałego dzieła
a przez to pomogły bardziej potrzebującym.
Agnieszka Pelc
i Grażyna Gorska-Kubas
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Ofiarowanie Pańskie

Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się
od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte
tou Katharismou, co oznacza święto spotkania
i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela
podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn
u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego
czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce
kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą
5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo
szekel to 4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni
pracy robotnika niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego
syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę
z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie
ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub
gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę,
świadczy, że byli bardzo ubodzy.
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej
i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty
charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy
do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem
Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się
fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do
świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na
ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze
słowa: „Światłość na oświecenie pogan i na chwałę
Izraela” (Łk 2, 32). Według podania procesja z zapa-

lonymi świecami była znana w Rzymie już w czasach papieża św.
Gelazego w 492 r. Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania
świec, których płomień symbolizuje
Jezusa – Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na
zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. Momentem najuroczystszym apoteozy Chrystusa
jako światła, który oświeca narody,
jest podniosły obrzęd Wigilii Paschalnej – poświęcenie paschału
i przepiękny hymn Exultet.
W Kościele Wschodnim dzisiejsze święto (należące do 12 najważniejszych świąt)
nazywane jest Spotkaniem Pańskim (Hypapante), co
uwypukla jego wybitnie chrystologiczny charakter.
Prawosławie zachowało również, przejęty z religii
mojżeszowej, zwyczaj oczyszczenia matki po urodzeniu dziecka – po upływie 40 dni od porodu (czyli po
okresie połogu) matka po raz pierwszy przychodzi do
cerkwi, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Ślad tej
tradycji był kultywowany w Kościele przedsoborowym
– matka przychodziła „do wywodu” i otrzymywała
specjalne błogosławieństwo; było to praktykowane
zazwyczaj w dniu chrztu dziecka i – tak jak wówczas
także chrzest – poza Mszą św. Zwyczaj ten opisał
Reymont w „Chłopach”.
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma
nadal charakter wybitnie maryjny (do czasów posoborowej reformy Mszału w 1969 r. święto to nosiło
nazwę „Oczyszczenia Maryi Panny” – „In purificatione
Beatae Mariae Virginis”). Polacy widzą w Maryi Tę,
która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła.
Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza
w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej
śmierci. Niegdyś wielkim wrogiem domów w Polsce
były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły domostwa, przeważnie wówczas drewniane.
Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona
pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy
zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję
o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym,
aby ochronić ich przed napaścią złych duchów.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się
w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków
i choinek – kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny –
ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres
Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc
cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym
roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.
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Gromnica

W symbolice liturgicznej
płonąca świeca oznacza Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością
świata. Kto idzie za Mną, nie
będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia”
(J 8,12). Światło w rękach
wiernych oznacza płomień ich
żywej wiary, z którą winni iść
na spotkanie ze Światłem najdoskonalszym, z Chrystusem.
To światło swoimi rękami podaje nam Maryja i to światło
towarzyszy wszystkim ważniejszym wydarzeniom w życiu
chrześcijanina – od chrztu aż
do śmierci. Gromnica znajduje
się w każdym chrześcijańskim
domu, jako ochrona na różne
trudne chwile w życiu
człowieka.
Gromnica to świeca inna niż
wszystkie. Jest ona związana
z jednym z najstarszych świąt
w chrześcijaństwie – Ofiarowaniem Pańskim. W Polsce to
święto ma charakter maryjny
i nazywane jest także świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa ta pochodzi od gromnic
– świec przynoszonych do
świątyni, by kapłan je pobłogosławił. Potem zabiera się je do
domu i zapala w razie grożących niebezpieczeństw.
Święto Ofiarowania Pańskiego obfituje w symbole. Płonąca świeca jest symbolem Chrystusa – Światła Najdoskonalszego. Nikt
inny nie przebije ciemności grzechów, jedynie Światło,
jakim jest Jezus, a to Światło podaje nam Maryja. Całe
więc życie chrześcijanina powinno się spalać, na wzór
świecy, w służbie Bogu i bliźnim. W czasie chrztu
dziecko otrzymuje zapaloną świecę, która towarzyszy
mu przez całe życie. Pali się ją w czasie I Komunii św.,
modlitwy dziękczynnej za otrzymane łaski, modlitwy
nad chorym i w chwili śmierci.
Powszechna jest wiara, że z tym światłem lżej człowiekowi umierać. Cała rodzina modli się, by światło
to było dla umierającego odbiciem światła doskonałego, Chrystusa, który przyjmuje swego wiernego
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sługę. Płomień świecy jest jakby przedłużeniem
tchnienia człowieka u bram wieczności, jest świadectwem jego wiernej służby Bogu. Człowiek w tej trudnej
dla siebie chwili staje się spokojniejszy, znika gorycz
przeżytych lat, giną w morzu
niepamięci doznane krzywdy i upokorzenia, niestraszny jest lęk przed sądem
Bożym. W serce wstępuje
ufność, że u jego łoża stoi
Pani Gromniczna, by swego
wiernego czciciela przeprowadzić przez bramę śmierci
ze światłem gromnicy
w ręku.
Z gromnicą wiąże się wiele legend i podań, przenikniętych miłością i ufnością
do Bożej Opiekunki. Zapalony płomień gromnicy, doniesiony do domu po Mszy św.,
ma zwiastować zgodę i miłość w rodzinie. Dawniej
z zapaloną gromnicą obchodzono całe obejście, przyklękając na każdym progu
i na każdym rogu, by złe
moce nie miały dostępu do
domu. Gromnicą wypalano
znak krzyża na belce sufitowej, co miało chronić przed
letnimi burzami. W niektórych rejonach Polski gospodarze błogosławili gromnicą
swój dobytek w stajni, a kawałek gromnicy obciętej od
spodu dawano psu, by dobrze pilnował obejścia.
Światło gromnicy miało
też chronić przed atakami
dzikich zwierząt, zwłaszcza
wilków. Znany jest obraz Piotra Stachiewicza przedstawiający wieś pokrytą śniegiem i pogrążoną we śnie,
do której zbliża się stado wygłodniałych wilków. Pomiędzy domami, w jasnej szacie, kroczy Maryja
i gromnicą odgania drapieżniki. Symbolika obrazu jest
oczywista – to jasność światła zwycięża mroki zła
i grzechu. Dzisiaj także, jak złe wilki, chcą nas opanować: niezgoda narodowa i rodzinna, alkoholizm,
narkomania, brutalność, kłamstwo i niesprawiedliwość. I to właśnie u Maryi współczesny człowiek może
szukać wsparcia i pociechy. Zachowajmy szacunek
dla gromnicznej świecy, jaki mieli do niej nasi ojcowie
i dziadowie.
Katechetka Grażyna Gorska-Kubas
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Święty Błażej, biskup i męczennik

Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św. Bazylego
Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy, św. Piotra z Sebasty, św. Cezarego i wielu
innych. Był to niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po
pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią
w położonej nieopodal Sebaście
(wcześniej w Armenii, dziś Sivas
w Turcji). Podczas prześladowań
za cesarza Licyniusza uciekł do
jednej z pieczar górskich, skąd
nadal rządził swoją diecezją. Ktoś
jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym umacniał
swój lud w wierności Chrystusowi.
Tam właśnie miał cudownie uleczyć
syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając
oddychanie. Chłopcu groziło udu-

szenie. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia Kościół do dziś w dniu
św. Błażeja błogosławi gardła.
W niektórych stronach Polski na
dzień św. Błażeja robiono małe
świece, zwane „błażejkami”, które
niesiono do poświęcenia i dotykano
nimi gardła. W innych stronach
poświęcano jabłka i dawano je do
spożycia cierpiącym na ból gardła.
Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa namowy
i groźby, zastosowano wobec niego
najokrutniejsze tortury, by zmusić
go do odstępstwa od wiary, a za
jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem
prawdopodobnie w 316 roku. Jest
patronem m.in. kamieniarzy i gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz
wszystkich innych osób, które muszą dbać o swoje gardło i struny
głosowe; jest także patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego
kult był znany na całym Wschodzie
i Zachodzie. Przyzywany podczas

Litania do św. Błażeja

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
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 Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.

chorób gardła, opiekun zwierząt,
jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.
W ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który
błogosławi. Atrybutami jego są:
jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem
w dziobie, dwie skrzyżowane świece, zgrzebło – narzędzie tortur.

Święty Błażeju, obdarzony łaską leczenia chorób
gardła,
Święty Błażeju, opiekunie chorych i cierpiących,
Święty Błażeju, wspomożycielu w każdej potrzebie.

Przez męczeństwo świętego Błażeja obdarz nas,
Panie, prawdziwą wolnością ducha, wysłuchaj nas,
Panie.
Przez męczeństwo świętego Błażeja daj nam, Panie,
abyśmy zawsze zachowali nienaruszoną wiarę, wysłuchaj nas, Panie.
Przez męczeństwo świętego Błażeja spraw, Panie,
Święty Błażeju, szlachetny w swoim człowieczeństwie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia, wysłuchaj
módl się za nami,
nas, Panie.
Święty Błażeju, wzorze życia chrześcijańskiego,
Przez męczeństwo świętego Błażeja daj, Panie, abyŚwięty Błażeju, przykładzie gorliwości biskupiej,
śmy pokonali zasadzki szatana, ciała i świata. wysłuŚwięty Błażeju, pocieszycielu smutnych i strapionych, chaj nas, Panie.
Święty Błażeju, gorliwy o chwałę Bożą,
Święty Błażeju, zabiegający o wzorowe życie chrze- Módlmy się:
ścijan,
Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennicŚwięty Błażeju, nieugięty w świętej wierze,
twem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, któreŚwięty Błażeju, mężnie znoszący złość oprawców,
mu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach, otocz nas
Święty Błażeju, przyozdobiony palmą męczeństwa, swoja opieką i wybaw od chorób i zasadzek nieprzyŚwięty Błażeju, patronie lekarzy i służby zdrowia,
jaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Święci Cyryl – mnich
i Metody – biskup
patroni Europy (14 lutego)

Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. jako siódme dziecko w rodzinie Leona, który był wyższym oficerem miejscowego garnizonu. Jego właściwe imię to
Konstanty, imię Cyryl przyjął pod koniec życia, wstępując do zakonu. Po studiach w Konstantynopolu
został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia.
Później usunął się na ubocze. Z czasem podjął w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem,
w 855 r. udał się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii,
gdzie przebywał już jego starszy brat – św. Metody.
Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do
kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami.
Cyryl przygotował się do tej misji bardzo starannie –
nauczył się języka hebrajskiego (by dyskutować
z Żydami) i syryjskiego (by prowadzić dialog z Arabami, przybyłymi z okolic Syrii). Po udanej misji został
wysłany z bratem przez patriarchę św. Ignacego, aby
nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat. Następnie, na prośbę księcia Rościsława
udali się z podobną misją na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem
greckim (głagolicę). Potem jeden z uczniów św. Metodego wprowadził do tego pisma majuskuły (duże
litery) alfabetu greckiego. Pismo to nazwano cyrylicą.
Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijaństwa stała
się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań.
Z Panonii (Węgier) bracia udali się do Wenecji, by tam
dla swoich uczniów uzyskać święcenia kapłańskie.
Jednak duchowieństwo tamtejsze przyjęło ich wrogo.
Daremnie Cyryl przekonywał swoich przeciwników, że
język nie powinien odgrywać warunku istotnego dla
przyjęcia chrześcijaństwa. Bracia zostali oskarżeni
w Rzymie przed papieżem św. Mikołajem I niemal
o herezję. Posłuszni wezwaniu namiestnika Chrystusowego na ziemi, udali się do Rzymu. W tym jednak
czasie zmarł papież św. Mikołaj I (+ 867), a po nim
został wybrany Hadrian II. Ku radości misjonarzy nowy
papież przyjął ich bardzo serdecznie, kazał wyświęcić
ich uczniów na kapłanów, a ich słowiańskie księgi liturgiczne kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele Matki Bożej, zwanym Fatne.
Wkrótce potem Cyryl wstąpił do jednego z greckich
klasztorów, gdzie zmarł na rękach swego brata 14 lutego 869 r. Papież Hadrian (Adrian) urządził Cyrylowi
uroczysty pogrzeb.

Metody (jego imię chrzcielne – Michał) urodził się
między 815 a 820 r. Ponieważ posiadał uzdolnienia
wybitnie prawnicze, wstąpił na drogę kariery urzędniczej. W młodym wieku został archontem – zarządcą
cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Zrezygnował z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii,
gdzie został przełożonym. Tam też przyjął imię Metody. Około 855 roku dołączył do niego jego młodszy
brat, św. Cyryl. Odtąd bracia dzielą razem swój los
w ziemi Chazarów, Bułgarów i na Morawach.
Po śmierci Cyryla (w 869 r.) Hadrian II konsekrował
Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (Węgier)
oraz dał mu uprawnienia legata. Jako biskup, Metody
kontynuował rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzymu, był atakowany przez arcybiskupa Salzburga,
który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów. Spędził tam dwa lata
(870-872). Interwencja papieża Jana VII przyniosła
Metodemu utraconą wolność.
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Nękany przez kler niemiecki, Metody udał się ponownie do Rzymu. Papież Jan VIII przyjął go bardzo
życzliwie i potwierdził wszystkie nadane mu przywileje. Aby jednak uspokoić kler niemiecki, dał Metodemu
za sufragana biskupa Wickinga, który miał urzędować
w Nitrze. W tym czasie doszło do pojednania Rzymu
z Konstantynopolem. Metody udał się więc do patriarchy Focjusza, by mu zdać sprawę ze swojej działalności (881 lub 882). Został przyjęty uroczyście przez
cesarza. Kiedy powracał, przyprowadził ze sobą
liczny zastęp kapłanów. Powróciwszy na Morawy,
umarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r.
W roku 907 rozpadło się państwo wielkomorawskie,
a z jego rozpadem został usunięty obrządek słowiański na rzecz łacińskiego. Mimo tego dzieło św. Cyryla

i św. Metodego nie upadło. Ich językiem w liturgii
nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci
(nazywani Braćmi Sołuńskimi – od Sołunia, czyli
obecnych Salonik w Grecji) są uważani za apostołów
Słowian. W roku 1980 papież św. Jan Paweł II ogłosił
ich – obok św. Benedykta – współpatronami Europy,
tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące
wspomnienie do rangi święta.
W ikonografii Bracia Sołuńscy przedstawiani są
w stroju pontyfikalnym jako biskupi greccy lub łacińscy.
Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl
ukazywany jest w todze profesora, w ręce ma księgę
pisaną cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich, rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim.

Święta Agata, dziewica i męczennica – 5 lutego

Agata (etymologicznie: „dobrze
urodzona, ze szlachetnego rodu”)
zwana Sycylijską jest jedną z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. Wiadomości o niej
mamy przede wszystkim w aktach
jej męczeństwa. W pierwszych
wiekach chrześcijaństwa istniał
bowiem zwyczaj, że sporządzano
akta męczenników; większość
z nich nie doczekała do naszych
czasów. Akta męczeństwa Agaty
pochodzą dopiero z V wieku.
Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w Katanii na Sycylii
ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym
senatorze nienawiść i pragnienie
zemsty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, zarządzone
przez cesarza Decjusza. Kwincjan
aresztował Agatę. Próbował ją
zniesławić przez pozbawienie jej
dziewiczej niewinności, dlatego
oddał ją pod opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem Afrodyssa. Kiedy te zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na
tortury, podczas których odcięto jej
piersi. W tym czasie miasto nawie-

dziło trzęsienie ziemi, w czasie
którego zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym
karę Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r.
Jej ciało chrześcijanie złożyli
w bezpiecznym miejscu poza miastem. Papież Symmachus (+ 514)
wystawił ku jej czci w Rzymie przy
Via Aurelia okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w Rzymie poświęcił jej
św. Grzegorz Wielki w roku 593.
Wreszcie papież Grzegorz II (+ 731)
przy bazylice św. Chryzogona na
Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci
rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej
czci, jaką otaczano ją w owych
czasach. Obecnie ciało Agaty znajduje się w katedrze w Katanii.
Wielkiej czci doznają jej relikwie,
m.in. welon, dzięki któremu, jak
niesie podanie, Katania niejeden
raz miała doznać ocalenia. W dzień
św. Agaty w niektórych okolicach
poświęca się pieczywo, sól i wodę,
które mają chronić ludność od pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by
wiatr odwrócił pożar w kierunku
przeciwnym. W dniu jej pamięci
karmiono bydło poświęconą solą
i chlebem, by je uchronić od zarazy.
Św. Agata jest patronką Sycylii,

miasta Katanii oraz ludwisarzy.
Wzywana przez kobiety karmiące
oraz w chorobach piersi.
W ikonografii św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni,
z kleszczami, którymi ją szarpano.
Atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, kość
słoniowa – symbol czystości i niewinności oraz siły moralnej, palma
męczeńska, obcięte piersi na misie,
pochodnia, płonąca świeca – symbol Chrystusa.
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Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich
dziewica (9 lutego)

Anna przyszła na świat 8 września 1774 roku w Flamschen,
w Westfalii. Pochodziła z ubogiej
wiejskiej rodziny. Jako dziecko razem z rodzeństwem (było ich dziewięcioro) wiele pracowała w domu
i na gospodarstwie. Do szkoły
chodziła tylko przez 4 miesiące.
Nauczyła się jednak szyć i zarabiała na utrzymanie jako krawcowa.
W dzieciństwie wyróżniała ją wielka
i szczera pobożność. Już wtedy
miała pierwsze wizje. Nie uważała
ich za coś nadzwyczajnego. Była
przekonana, że podobne wizje
mają również inne dzieci. Wielokrotnie chciała wstąpić do klasztoru, ale było to trudne, bo nie miała
posagu. Była zbyt uboga.
Klaryski z Münster obiecały, że
przyjmą ją, jeśli nauczy się grać na
organach. W tym celu Anna Katarzyna zamieszkała u organisty
Söntgena w Coesfeld. Nie znalazła
jednak czasu na naukę, ponieważ
opiekowała się jego liczną i biedną
rodziną. Pomagała im we wszystkim, a w końcu oddała im nawet
swoje oszczędności. Gdy miała 24
lata, ujrzała Chrystusa niosącego
jej dwa wieńce – jeden z kwiatów,
drugi cierniowy. Wtedy na jej głowie
pojawiły się bolesne, krwawe rany.
Od tego dnia, niczego nie wyjaśniając, zaczęła nosić na głowie opaskę. Potem, po wielu trudach,
w 1802 roku, przyjęły ją augustianki w Agnetenbergu. Rok później
złożyła śluby zakonne. Wszystkie
swoje obowiązki wypełniała z wielką gorliwością. Dobrowolnie podejmowała się najcięższych i upokarzających zajęć. Jej gorliwość
w przestrzeganiu reguły budziła
podejrzliwość innych sióstr, które
posądzały ją o hipokryzję. W klasztorze bardzo wiele wycierpiała,
zarówno ze względu na otaczającą
ją wrogość, jak i z powodu słabego
zdrowia. W okresie wojen napole-

ońskich, w 1811 roku, klasztor został zamknięty. Przeprowadzano
wtedy przymusową laicyzację.
Anna Katarzyna znalazła schronienie w Dülmen, w domu francuskiego kapłana J.M. Lamberta, który
uciekł z Francji w czasach rewolucyjnych prześladowań Kościoła.
Wkrótce po opuszczeniu klasztoru
bardzo poważnie zachorowała i do
końca życia nie podniosła się już
z łóżka. W tym czasie otrzymała
stygmaty – widzialny znak cierpień,
które jednoczyły ją z ukrzyżowanym Chrystusem. Od tej pory zaczęło ją odwiedzać wielu ludzi
i zyskała szczerych przyjaciół, takich jak jej lekarz doktor Franz
Wesener czy Klemens Brentano,
niemiecki poeta i prozaik, który
przez 5 lat, począwszy od 1818
roku, codziennie spisywał jej mistyczne wizje, dotyczące szczegółów z życia Jezusa i Maryi. Zostały
one opublikowane już po jej śmierci, w 1833 roku. Anna Katarzyna
swoje cierpienia ofiarowywała za
nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące, które często
prosiły ją o modlitwę. Była przy tym

kobietą całkiem naturalną,
nawet wesołą, ale mającą
w sobie coś nieokreślonego.
„Ona jakby widziała człowieka od środka” – mówili ci,
którzy z nią rozmawiali. Miała dar rozpoznawania stanu
ducha ludzkiego. Przez lata
nie przyjmowała żadnych
pokarmów, z wyjątkiem Komunii świętej.
Zmarła w Dülmen w dniu
9 lutego 1824 roku.
Od 2005 roku możemy
w Polsce oglądać film „Pasja”, reżysera i aktora Mela
Gibsona. Obrazy tam przedstawione wiernie oddają
wizje Błogosławionej. Są
w swym wyrazie mocne, ale
prawdziwe. Jest to pierwszy w historii film tak uczciwie i rzetelnie
ukazujący wielkość cierpienia i ofiary Chrystusa.
Podczas beatyfikacji Anny Katarzyny Emmerich, w dniu 3 października 2004 roku, św. Jan Paweł II
powiedział: „Kontemplowała bolesną Mękę naszego Pana Jezusa
Chrystusa i doświadczała jej w swoim ciele. Dziełem Bożej łaski jest
to, że córka ubogich rolników,
żarliwie szukająca bliskości Boga,
stała się znaną mistyczką z landu
Münster. Jej ubóstwo materialne
stanowi kontrast z bogactwem życia wewnętrznego. Zdumiewa nas
cierpliwość, z jaką znosiła dolegliwości fizyczne, a także wywiera na
nas wrażenie siła charakteru nowej
błogosławionej oraz jej wytrwałość
w wierze. Siłę czerpała z Najświętszej Eucharystii. Jej przykład sprawił, że serca ubogich i bogatych,
ludzi prostych i wykształconych
otwierały się i z całą miłością oddawały Jezusowi Chrystusowi. Do
dziś głosi wszystkim zbawcze orędzie: dzięki Chrystusowym ranom
zostaliśmy uzdrowieni”.
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ŚWIĘTY WALENTY i WALENTYNKI

Święty Walenty był kapłanem
rzymskim, lekarzem, wyznawcą i męczennikiem. Był prześladowany za
wiarę i został skazany na ścięcie
mieczem za panowania cesarza
Klaudiusza Gota, około 269 r., w Rzymie. W Polsce jest czczony jako
patron chorych na dżumę, podagrę,
choroby nerwowe i psychiczne,
a przede wszystkim jako opiekun
chorych na epilepsję, zwaną niegdyś
chorobą św. Walentego. Do końca
XIX w. i w początkach XX w. na Kurpiach odbywały się uroczystości
wotywne – „mały odpust” – w intencji
chorych na padaczkę i różne inne
choroby. Woskowe wota – kulki,
krążki zwane korunami (od korony
cierniowej), oraz wyobrażenia różnych organów: serca, ręce, szczęki,
nogi – brano za opłatą od kościelnego, zwanego brastewnym i podczas
nabożeństwa obchodzono z nimi
trzykrotnie ołtarz, modląc się, zgarniając i wcierając pył z desek w chore bolące miejsca. Natomiast na
Pomorzu odlewano wielkie świece
wotywne, wysokości chorego epilep-

tyka, i w jego intencji 14 lutego zanoszono je do kościoła Świętego Walentego w ofierze proszalnej. Na
zachodzie Europy, głównie w Anglii
i Stanach Zjednoczonych, św. Walentego uważa się za patrona zakochanych. Znany tam i powszechnie
praktykowany zwyczaj wysyłania
kartek z pozdrowieniami i wyznaniami miłosnymi oraz wręczania sobie
okolicznościowych upominków został
zapoczątkowany w Anglii w XVI w.
Zwyczaj ten przyjął się również
w Polsce i rozpowszechnił w ostatnim dziesięcioleciu XX w. i nosi nazwę walentynek.
Mimo, iż zwyczaj ten się u nas już
przyjął to jednak część polskiego
społeczeństwa krytykuje walentynki
jako amerykanizm, wypierający starsze, rodzime tradycje. Według innego argumentu święto to powstało
z powodu stagnacji handlowej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą. Tuż po Bożym Narodzeniu
niemal we wszystkich sklepach pojawia się asortyment typowo „walentykowy”. Witryny sklepów udekoro-

wane są czerwonymi serduszkami,
lokale organizują walentynkowe zabawy, w repertuarze kin przeważają
romantyczne komedie. Tego dnia
wszystko ma kojarzyć się z miłością.
Wszystko po to, by zakochanym
umilić walentynki.
Niechęć wzbudza jednak skomercjalizowana forma, w której się je
podaje w krajach anglosaskich
i z czego wzorce zaczyna czerpać
rodzimy przemysł. Niemniej sama
idea święta zakochanych jest sympatyczna. Może warto kolejnego
zezowatego pluszaka z uczepionym
plastikowym serduszkiem zamienić
na urodziwy owoc czy jedną pąsową
różę, a kiczowatą kartkę czy SMS-a zastąpić prawdziwą poezją? I chociaż wartości uniwersalne jakimi są
miłość i przyjaźń pielęgnować należy
stale, bez szukania pretekstu dla
słowa kocham, dlaczego nie zaakceptować dnia okazywania uczuć?
Wszak łakną ich wszyscy, niezależnie kto i w jakim dniu im patronuje.
I. Wirzeska

2 lutego, Ofiarowanie Pańskie
Kto nie miałby dziś ochoty na odrobinę pociechy? Kto nie chciałby poczuć, jak Pan obejmuje go ramieniem i mówi: „Wszystko będzie dobrze”? Symeon wyczekiwał Bożej pociechy. Bóg obiecał przecież
odnowić los swego ludu, Izraela. Obiecał zesłać Mesjasza, który zasiądzie na tronie Dawida i pociągnie
wszystkie narody do Izraela. Symeon przez wiele lat modlił się o wypełnienie tych obietnic, ale nic się
nie wydarzyło. Izrael wciąż był narodem okupowanym, a jego lud podzielony na biednych i bogatych,
faryzeuszy i saduceuszy, Galilejczyków i Judejczyków. Symeon jednak nie przestawał modlić się o odkupienie. I nie przestawał czekać. Wreszcie nadszedł ten dzień. Wyobraź sobie tę przepiękną chwilę,
w której Symeon rozpoznał „pociechę Izraela” w Dziecięciu przyniesionym do świątyni i wziął Je w swoje ramiona. Poczuj głębię emocji zawartą w słowach tego starego człowieka, całe lata wyczekującego tej
właśnie chwili: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju” (Łk 2,29). Wreszcie Go
ujrzałem. Teraz, Panie, mogę już odejść, ponieważ przybyłeś, aby zbawić swój lud. Symeon w jednej
chwili zrozumiał, że wszystko będzie dobrze. Nie wiedział jak, ani kiedy to się stanie, ale to nie miało
znaczenia. Wiedział, że się stanie i to mu wystarczyło, by wierzyć. Bóg widzi twoją udrękę, słyszy twoje
modlitwy, zna twoje troski. Pozwól Mu cię pocieszyć. Dziś, w domu Pańskim, spotkasz Jezusa pod zaskakującymi postaciami chleba i wina – podobnie jak Symeon spotkał Go w zaskakującej postaci niemowlęcia. Kiedy Go przyjmiesz, przypomnij sobie tego pobożnego starca. Wraz z nim weź Jezusa
w swoje ramiona i do swojego serca. On przychodzi, aby przynieść ci wybawienie i pociechę. Może nie
powie ci, jak i kiedy to się stanie, ale to nie ma znaczenia. Chrystus jest w tobie i wszystko będzie dobrze.
„Panie, moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, powierzam się Tobie”.
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Naznaczony cierpieniem
ksiądz Gerhard Hirschfelder

Urodził się 17 lutego 1907 r. w Kłodzku jako nieślubne dziecko Marii Hirschfelder. Dwa dni później został dzieckiem Bożym
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Niejednokrotnie musiał znosić przykrości związane ze swoim pochodzeniem. Jak większość pobożnych dzieci często bawił się
w odprawianie Mszy św. lub kościelnych nabożeństw. W miejscowym gimnazjum humanistycznym zdał w 1926 r. egzamin
dojrzałości.
Pokonując trudności wynikające z faktu bycia nieślubnym
dzieckiem, wstąpił do wrocławskiego seminarium duchownego.
W 1931 r. został wyświęcony na diakona, a rok później na
prezbitera; obu święceń udzielił mu kard. Adolf Bertram. Również z powodu swojego pochodzenia Mszę św. prymicyjną
odprawił nie w rodzinnej parafii, ale w kaplicy domu sanatoryjnego Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
w Długopolu-Zdroju. Jego pierwszą parafią była Czermna.
Optymizm, otwartość i komunikatywność neoprezbitera szybko
zjednały mu serca młodych ludzi, których otaczał duszpasterską
troską. Od początku zdawał sobie sprawę, jak wielkie zagrożenie dla młodzieży niesie nazizm. Nie osądzał jednak tych
młodych, którzy podlegli jej wpływom, uważał, iż nie są straceni, ale zagubieni. Odważnie jednak piętnował naganne zachowanie i poczynania młodzieży hitlerowskiej oraz jej przywódców.
Waldemar Wieja

Za radą Matki
Maryja uczy mnie stawać
w obecniości Pana

„Potrzebujesz się po prostu wypłakać” – słowa te
były odpowiedzią Maryi na mój chaos emocjonalny,
gdy w sierpniu 1984 roku klęczałem w kaplicy w Rzymie. Po dwóch latach spędzonych w Nepalu, gdzie
posługiwałem naszym hinduskim kandydatom jako
mistrz nowicjatu, zostałem wezwany na spotkanie
marianistów zaangażowanych w formację w naszych
domach na całym świecie. Właśnie wysłuchałem
konferencji o rozeznaniu, podczas której hinduski jezuita niezwykle precyzyjnie wyjaśnił fragment Listu do
Filipian (1,9-11). Był to doskonały wykład na temat
tekstu, który analizowałem przed dwudziestu pięciu
laty w mojej rozprawie doktorskiej.

MOJA MATKA
I  PRZEWODNICZKA DUCHOWA

Jednak podczas tego świetnego wykładu poczułem
wzburzenie i złość, a następnie gniew na siebie za to,
że się złoszczę. Co mi się stało? Wykład był doskonały, ale we mnie szalała burza. Dlaczego? Przy
pierwszej sposobności poszedłem do kaplicy, aby
zapytać moją duchową Matkę, Maryję, co się ze mną

dzieje. Kiedy zacząłem się modlić, pokazała mi Ona,
że stanięcie w roli słuchacza i ucznia wobec wykładowcy ożywiło we mnie wspomnienie czasów sprzed
wyjazdu do Nepalu, kiedy sam z powodzeniem pracowałem jako nauczyciel i wykładowca w Stanach
Zjednoczonych. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo mi
tego brakuje.
Nie jechałem do Nepalu z niechęcią. Wola przełożonych była dla mnie potwierdzeniem wewnętrznego
przekonania, że jest to moje miejsce. Jednak był we
mnie nieprzepracowany żal za tym, co pozostawiłem,
i właśnie teraz dał o sobie znać. Jak miałem sobie
z nim poradzić? „Potrzebujesz się po prostu wypłakać”
– powiedziała Maryja. Stało się to następnego dnia,
gdy podczas Komunii świętej śpiewaliśmy Pescador
de Hombres (Rybacy ludzi), pieśń o powołaniu Piotra.
Ta pieśń poruszyła mnie do głębi. „Wszystko, co sobie
ceniłem, pozostało tam, na brzegu. W Twojej bliskości
odnajdę nowe morza.” Przez łzy odkryłem radość
pozostawienia wszystkiego, co sobie ceniłem, by iść
za Panem ku nowym morzom.
Dzielę się tą historią nie dlatego, że jest szczególnie
traumatyczna, ale ponieważ jest typowym przykładem
tego, co robię, gdy czuję się wzburzony czy niespokojny. Biegnę do Maryi niczym małe dziecko ze stłuczonym kolanem, a Ona jak matka uspokaja mnie, że
to nie koniec świata. Zapewnia, że jeśli pozwolę Du-
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chowi Bożemu unieść się nad moim chaosem, jak to
uczynił przy stworzeniu, usłyszę: „Niech się stanie
światło”, i nauczę się właściwych reakcji. Przekonam
się też, że Bóg jest w stanie stworzyć coś pięknego
z chaosu!
Maryja jest nie tylko moją Przewodniczką duchową.
Pomaga mi wzrastać w czterech ważnych aspektach
modlitwy, którymi są: słuchanie, uwielbienie, wsta
wiennictwo i obecność.

SERCE SŁUCHAJĄCE

Przed dwoma tysiącami lat w zapadłej galilejskiej
wiosce uchem całej ziemi stała się młoda Dziewczyna.
W imieniu całego
świata usłyszała Ona głos Boga, a następnie, również w imieniu całego świata, na niego odpowiedziała.
Bóg rzekł: „Przychodzę zbawić świat i chcę, abyś była
moją Matką”. Maryja wysłuchała Jego słów i odpowiedziała „tak”.
Każdego ranka podczas medytacji przeżywam swój
Nazaret, stając przed Bogiem, aby Go słuchać. W medytacji najważniejszy jest nie mój głos, ale głos Boga.
Podobnie jak Maryja potrzebuję Ducha Świętego,
który na mnie zstępuje, aby Jezus, Słowo, mógł stać
się ciałem w moim życiu. Zwykle polega to na tym, że
czytane słowo z Biblii ożywa, niosąc mi przesłanie na
daną chwilę.

UWIELBIENIE I WSTAWIENNICTWO

Maryja ukazuje mi również znaczenie modlitwy
uwielbienia. Kiedy idzie do Elżbiety podzielić się z nią
dobrą nowiną, wyrywa się z Jej serca śpiew Magnificat.
Mogę podobnie poddać się porywowi Ducha, kiedy
wpatruję się w miłosierną miłość Boga ujawniającą się
w cudach, które czyni w moim życiu i w życiu ludu
Bożego. Podobnie jak w przypadku Matyi, moje oso
biste uwielbienie wpisuje się w uwielbienie całego
ludu, będąc także kroplą w oceanie chwały oddawanej
Bogu przez aniołów i świętych. Uwielbienie pomaga
mi oderwać się od siebie samego i złączyć się z chórem niezliczonych głosów wypełniających wszechświat wysławianiem Boga.
Maryja uczy mnie wreszcie wstawiać się za innych.
Aby Ją w tym naśladować, potrzebuję najpierw łaski
dostrzegania potrzeb innych. W mojej rodzinie, miej
scu pracy, parafii są ludzie, którzy cierpią. Kobieta,
która właśnie dowiedziała się, że ma raka piersi;
mężczyzna przeżywający żałobę po śmierci żony;
kobieta porzucona przez męża; nastolatek nicmogący
uporać się z emocjami po rozwodzie rodziców.
Zaabsorbowany własnymi sprawami, łatwo mogę
przeoczyć pobitego człowieka leżącego przy drodze.
Ale Maryja z matczyną intuicją dostrzega potrzeby
swoich dzieci. To od Niej mogę się uczyć zauważać
tych, którym zabrakło wina, i wsłuchiwać się w Jej głos
w moim sercu: „Wina nie mają”. A kiedy widzę, że nic
jestem w stanie zaspokoić ich potrzeb, mogę za przy-

kładem Maryi mówić o nich Jezusowi z jeszcze większą natarczywością niż ta, na którą pozwoliła sobie
Ona jako Jego Matka. Na tym polega modlitwa wstawiennicza.

OBECNOŚĆ, WSPÓŁCZUCIE I  DUCH

Maryja uczy mnie również, czym jest obecność.
W domu Elżbiety nie tylko posługa Maryi, lecz także
Jej obecność była wsparciem dla starszej krewnej
w ostatnich tygodniach ciąży. Wiemy, jak ważna jest
nasza obecność na przykład na pogrzebach, nie tyle
ze względu na zmarłego, ile na pogrążonych w żałobie
bliskich.
Sama obecność, bycie z kimś jest formą współczucia. Współczucie oznacza zjednoczenie w cierpieniu.
Od Maryi stojącej u stóp krzyża uczę się mądrości
i owocności bólu. Patrzeć na ukrzyżowanego Jezusa
oczyma i sercem Jego Matki to doświadczać niewymownego współczucia. Maryja, która była zjednoczona z Jezusem przez wszystkie dni Jego życia, pozostała przy Nim także wtedy, gdy On najbardziej Jej
potrzebował na Kalwarii. To, co miało miejsce przed
Jej oczami, działo się również w Jej sercu. Na długo
przed św. Pawłem mogła powiedzieć: „W moim ciele
dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). Tylko w Chrystusie
nasze cierpienie znajduje godność i sens – niezależnie od tego, czy płynie z naszego własnego ciała, czy
też z bólu innych, który staje się naszym poprzez
współczucie.
Obecność ma podwójne znaczenie. Maryja nieustannie znajdowała się w obecności Jezusa, bądź to
fizycznie, bądź duchowo przez miłość. Była też obecna przy Elżbiecie, gdy ona tego potrzebowała. Uczę
się więc od Niej być obecnym przy innych, a zwłaszcza
być obecnym przy Bogu na modlitwie. Czasami Maryja rozmawiała z Jezusem, a czasami po prostu
patrzyła na Niego z miłością, jak wtedy, gdy będąc
Dzieckiem spoczywał w Jej ramionach. Był to niemy
podziw i adoracja. Staram się czynić to samo wobec
Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
A świadomość, że czynię to wraz z Maryją, dodaje do
mojego podziwu nutę czułości.
Spotykamy także Maryję obecną na modlitwie we
wspólnocie oczekującej zesłania Ducha Świętego,
a następnie radującej się Jego obecnością. Pismo
Święte nie mówi nam o żadnej innej Jej roli – jedynie
o tym, że trwała ze wszystkimi na modlitwie. Maryja
modląca się w Wieczerniku zaprasza mnie do nieustannej modlitwy o wylanie Ducha Świętego na Kościół. Kto może wspierać mnie w niej lepiej niż Ta,
która przyjęła Ducha Świętego już w chwili poczęcia
Jezusa?
Nikt nam lepiej nie towarzyszy w modlitwie niż Matka Boża.
George T. Montague SM,
„Słowo wśród nas” Nr 2 (246) 2014
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6 Wymówek by nie brać ślubu

Usprawiedliwienia są jak wyjścia ewakuacyjne.
Zawsze gotowe, gdyby trzeba było uciekać. Nawet
przed małżeństwem.
Lubimy je i wciąż mamy w zanadrzu.
Brzmią nie jak kapitulacja, lecz
wynik racjonalnego namysłu. I dlatego właśnie mamy z nimi problem.
Bardzo często kamuflują nasz brak
zdecydowania, nieumiejętność
podejmowania decyzji i lęk przed
konsekwencjami.
Coraz częściej spotykam je, gdy
słucham zakochanych i narzeczonych. Ale usprawiedliwienia są
pierwszą widoczną warstwą. Pod spodem najczęściej
są ukryte lęk i egoizm, które na dobre paraliżują.
Oto 6 najczęstszych powodów, dla których pary nie
mogą zdecydować się na ślub.
1. Nie wiem czy Bóg chce bym był/była z tą właśnie osobą...
Wola Boża – to brzmi dobrze jako usprawiedliwienie. Wtedy kompletnie zrzekamy się odpowiedzialności za nasze decyzje – za całość odpowiada Bóg,
a gdy coś się nie uda winę zrzucimy na Niego. Czekamy na jakiś magiczny znak, orędzie lub objawienie,
tak naprawdę wciąż nie wiedząc co by nas przekonało. Zachowujemy się trochę tak, jak uczniowie w czasie Wniebowstąpienia – nieruchomo stoimy wpatrzeni w niebo.
2. Panie oddaję Ci tę relację, rób z nią co
chcesz...
Związek dla osoby wierzącej jest poniekąd jak projekt unijny. Musi być wkład własny. Nie da się trwać
z założonymi rękoma, nie podejmując żadnych decyzji. Bóg od początku stworzenia człowieka oczekuje
od niego działania. Będzie nas w tym wspierał swoją
Łaską, Darami Ducha Świętego, lecz wciąż na sterach
są moje ręce. W miłości nie da się korzystać z boskiego autopilota.
3. Nie jestem gotów, by z kimś być...
Gdy słyszę tego typu usprawiedliwienie (najczęściej
z męskich ust), zastanawiam się jakim narzędziem
można zmierzyć taką gotowość. Szczególnie gdy jestem sam lub decyduję się na odejście ze związku.
Nie ma takich symulatorów, które nauczą mnie na
sucho być z drugą osobą. Odejście, rozstanie, samotność nie może stać się lekcją budowania relacji z innymi. Dopiero gdy jest ktoś obok mnie, wiem co wymaga jeszcze mojej pracy w tym związku.
4. Nie jestem pewien...
Może to zabrzmi zbyt szekspirowsko, ale... czym
jest pewność? Zbiorem argumentów za, zbiorem
emocji jakie mi towarzyszą? Kiedy jest ten moment,

że jestem na sto procent przekonany?
Czy rzeczywiście miłość i przekonanie, to
nierozłączna para?
Miłość jest zawsze
szalonym ryzykiem.
Nie da się jej zadekretować i opisać jej warunki jak w umowie.
Pewność podszyta pychą, znieczula i prowadzi
związek na manowce. Jesteśmy siebie już tak pewni, że
tracimy zaangażowanie i wtedy nie tyle scala, lecz
rozbija nasz związek.
5. Jak się ustabilizujemy...
Tym usprawiedliwieniem stawiamy wszystko na
głowie. Nie małżeństwo, czy rodzina będzie najpewniejszą stabilizacją, lecz wykształcenie, umowa o pracę i oszczędności na koncie. Na tak grząskim i niepewnym gruncie nie da się zbudować żadnego małżeństwa. Myśląc w taki sposób z fundamentu robimy,
jedynie ornament – zwieńczenie pseudo stabilnej
konstrukcji.
6. Te koszty...
Całkiem zdroworozsądkowe usprawiedliwienie.
Odkładamy decyzję o ślubie, bo nie jesteśmy przygotowani na wydatki z nim związane. Oczywiście chodzi
nie tyle o sakrament, ile o związane z nim dodatki.
Zaślepieni myślimy, że są one konieczne, nierozerwalnie złączone z tym co najważniejsze, że gdy ich zabraknie, to w naszym małżeństwie będzie coś nie tak.
Jednak tym usprawiedliwieniem, bardzo często
kamuflujemy innego rodzaju koszty. Do głosu dochodzi egoistyczna ekonomia, która podpowiada, że
małżeństwo to rachunek strat. Muszę oddać coś
swojego czas, racje, przyzwyczajenia. Bronię się tym
samym przed dopuszczeniem do głosu myśli, że
małżeństwo jest też ofiarą z mojego życia.

Przedstawiony przeze mnie zbiór wymówek powstał
na podstawie kilkudziesięciu rozmów z narzeczonymi
lub parami myślącymi o narzeczeństwie. Nie jest
z pewnością tak, że w podanych przeze mnie zdaniach
nie ma słuszności. Jednak wspominam o nich dlatego,
że maskują one zupełnie inne problemy – jak lęk przed
ostatecznymi wyborami, przed odpowiedzialnością za
życie drugiej osoby. To niepewność, czy jestem w stanie sam podejmować ważne decyzje, czy poradzę
sobie z ich konsekwencjami.
o. Jacek Szymczak OP
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Eco-anxiety – klimatyczny niepokój
17 września 2020 r. na wysokości dziesięciu pięter
na Union Square na Manhattanie ustawiono gigantyczny zegar. Zegar będący instalacją artystyczną
stworzoną przez Gana Golana i Andrew Boyda ustawiono na 7 lat, 103 dni, 15 godzin, 40 minut i 7 sekund.
Tyle czasu pozostało wówczas, zanim wzrost średniej
globalnej temperatury przekroczy punkt krytyczny.
Szacunki dotyczące czasu oparto na danych Instytutu Badawczego Mercator ds. Globalnych Zmian Klimatu w Berlinie – podaje smithsonianmag.com. Zamysłem artystów było dotarcie do świadomości, że
ludzka cywilizacja zbliża się do ostatecznego terminu
zapobieżenia katastrofie klimatycznej.
Kiedy „Zegar Klimatyczny” dojdzie do zera, a emisja
gazów cieplarnianych nie będzie się zmniejszała to
średnia globalna temperatura nieodwracalnie wzrośnie
o 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed
epoki przemysłowej. Eksperci uznają to jako punkt
krytyczny, po przekroczeniu którego klimat stanie się
niesprzyjający dla wielu istniejących ekosystemów
i samego człowieka. Ludzie mogą stanąć w obliczu
poważnych fal upałów, susz i coraz bardziej ekstremalnych burz. Według NASA około jedna piąta ludzkości doświadczyła już co najmniej jednego sezonu
ze średnią temperaturą o co najmniej 1,5 st. C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Jak twierdzą
autorzy instalacji artystycznej to nie jest zegar dnia
zagłady. Liczba mówi nam, że wciąż jest czas na
odwracanie destrukcyjnych procesów, ale nie możemy
go marnować.
Ten nieco katastroficzny przykład posłużył mi do
zwrócenia uwagi na kolejne zjawisko, z którym zaczynają się borykać mieszkańcy naszej planety. Jest nim
eko-lęk, eko-depresja, eko-niepokój itp.
Szeroko rozumiane media, a szczególnie internet
stały się źródłem, które pozwala na bieżące śledzenie
zjawisk pogodowych. Tematyka ekologiczna jest na
top-ie. I słusznie. Niemniej jednak coraz więcej ludzi
przestaje sobie radzić z natłokiem katastroficznych
scenariuszy i zjawisk, które mają swoje odzwierciedlenie w kolejnych anomaliach pogodowych i ich
konsekwencjach.

W systemie diagnostycznym zaburzeń psychicznych od 2017 r. istnieje kategoria, która nazywa się:
chroniczny lęk ekologiczny.
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne lęk
klimatyczny definiuje jako „chroniczny strach przed
kataklizmem środowiskowym, który wynika z obserwacji pozornie nieodwracalnego wpływu zmian klimatycznych i związanej z tym troski o przyszłość własną
i przyszłych pokoleń”. Organizacja uznaje zmiany
klimatyczne za rosnące zagrożenie dla zdrowia psychicznego.
W pojęciu „lęk ekologiczny” kryje się całe spektrum
różnych objawów: od codziennych zmartwień o losy
dzieci, bliskich, świata, planety, aż po gwałtowne ataki paniki. Może nawet obejmować strach, jaki doświadczają ofiary klęsk żywiołowych. Termin „lęk ekologiczny”, choć nie do końca czytelny, pomaga ludziom
zrozumieć swój problem i wyrazić to, czego doświadczają. Psychologowie zgadzają się, że skutki zmian
klimatycznych mają wpływ na zdrowie psychiczne.
W ich gabinetach pojawia się coraz więcej osób szukających fachowej pomocy.
W 2005 r. przez Stany Zjednoczone przeszedł huragan Katrina. Jego wpływ na zdrowie psychiczne był
ogromny. Na zniszczonych terenach podwoiła się
liczba samobójstw i przypadków myśli samobójczych.
PTSD (zespół stresu pourazowego) diagnozowano
u co szóstej osoby dotkniętej kataklizmem, a 49%
osób cierpiało na stany lękowe i zaburzenia nastroju,
w tym depresyjne.
Lęk to emocja, która inspiruje do działania. Eco-aktywność jest jednym z najskuteczniejszych mechanizmów radzenia sobie z niepokojem ekologicznym.
Zanim lęk zmusi was do kontaktu z psychologiem
zacznijcie od małych zmian w życiu codziennym, jak
recykling czy częstsze obcowanie z naturą. Odpuście
sobie bombardowanie się informacjami o kolejnych
tornadach, topniejących lodowcach, śniegu na Saharze, 1 st. C na Cyprze i 6 st. C na Grenlandii. To są
fakty, ale mierzenie się z nimi nie każdemu wychodzi
na dobre.
Ryszard Stochła

JAK PRZECZYTAĆ W ROK PISMO ŚWIĘTE

Roczny plan czytania Pisma Świętego to rozkład na każdy konkretny dzień roku - można zacząć lekturę
w dowolnym dniu (nawet dzisiaj!) i trzymając się planu oraz przeznaczając na lekturę około 20 minut dziennie,
w ciągu roku można przeczytać całe Pismo Święte. Praca z tekstem jest dość szybka i intensywna – ale też
urozmaicona (codzienny fragment Starego i Nowego Testamentu, codzienna lektura Psalmów). Bardzo wskazane jest unikanie większych opóźnień).
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STYCZEŃ
Rdz 1-2
Ps 1
Rdz 3-4
Ps 2
Rdz 5-6
Ps 3
Rdz 7-8
Ps 4
Rdz 9-10
Ps 5
Rdz 11-12 Ps 6
Rdz 13-14 Ps 7
Rdz 15-16 Ps 8
Rdz 17-18 Ps 9
Rdz 19-20 Ps 10
Rdz 21-22 Ps 11
Rdz 23-24 Ps 12
Rdz 25-26 Ps 13
Rdz 27-28 Ps 14
Rdz 29-30 Ps 15
Rdz 31-32 Ps 16
Rdz 33-34 Ps 17
Rdz 35-36 Ps 18,1-20
Rdz 37-38 Ps 18,21-51
Rdz 39-40 Ps 19
Rdz 41-42 Ps 20
Rdz 43-44 Ps 21
Rdz 45-46 Ps 22
Rdz 47-48 Ps 23
Rdz 49-50 Ps 24
Wj 1-2
Ps 25
Wj 3-4
Ps 26
Wj 5-6
Ps 27
Wj 7-8
Ps 28
Wj 9-10
Ps 29
Wj 11-12
Ps 30
KWIECIEŃ
Pwt 27-28 Syr 1
Pwt 29-30 Syr 2
Pwt 31-32 Syr 3
Pwt 33-34 Syr 4
Joz 1-2
Syr 5
Joz 3-4
Syr 6
Joz 5-6
Syr 7
Joz 7-8
Syr 8
Joz 9-10
Syr 9
Joz 11-12
Syr 10
Joz 13-14
Syr 11
Joz 15-16
Syr 12
Joz 17-18
Syr 13
Joz 19-20
Syr 14
Joz 21-22
Syr 15
Joz 23-24
Syr 16
Sdz 1-2
Syr 17
Sdz 3-4
Syr 18
Sdz 5-6
Syr 19
Sdz 7-8
Syr 20
Sdz 9-10
Syr 21
Sdz 11-12 Syr 22
Sdz 13-14 Syr 23
Sdz 15-16 Syr 24
Sdz 17-19 Syr 25
Sdz 20-21 Syr 26
Rt 1-2
Syr 27
Rt 3-4
Syr 28
1 Sm 1-2
Syr 29
1 Sm 3-4
Syr 30

PRZECZYTAJ BIBLIĘ W CIĄGU JEDNEGO ROKU
LUTY
MARZEC
Łk 1
Hi 1
Dz 8
Hi 29
1 Wj 13-14
1 Lb 1-2
Łk 2
Hi 2
Dz 9
Hi 30
2 Wj 15-16
2 Lb 3-4
Łk 3
Hi 3
Dz 10
Hi 31
3 Wj 17-18
3 Lb 5-6
Łk 4
Hi 4
Dz 11
Hi 32
4 Wj 19-20
4 Lb 7-8
Łk 5
Hi 5
Dz 12
Hi 33
5 Wj 21-22
5 Lb 9-10
Łk 6
Hi 6
Dz 13
Hi 34
6 Wj 23-24
6 Lb 11-12
Łk 7
Hi 7
Dz 14
Hi 35
7 Wj 25-26
7 Lb 13-14
Łk 8
Hi 8
Dz 15
Hi 36
8 Wj 27-28
8 Lb 15-16
Łk 9
Hi 9
Dz 16
Hi 37
9 Wj 29-30
9 Lb 17-18
Łk 10
Hi 10
Dz 17
Hi 38
10 Wj 31-32
10 Lb 19-20
Łk 11
Hi 11
Dz 18
Hi 39
11 Wj 33-34
11 Lb 21-22
Łk 12
Hi 12
Dz 19
Hi 40
12 Wj 35-36
12 Lb 23-24
Łk 13
Hi 13
Dz 20
Hi 41
13 Wj 37-38
13 Lb 25-26
Łk 14
Hi 14
Dz 21
Hi 42
14 Wj 39-40
14 Lb 27-28
Łk 15
Hi 15
Dz 22
Ps 31
15 Kpł 1-2
15 Lb 29-30
Łk 16
Hi 16
Dz 23
Ps 32
16 Kpł 3-4
16 Lb 31-32
Łk 17
Hi 17
Dz 24
Ps 33
17 Kpł 5-6
17 Lb 33-34
Łk 18
Hi 18
Dz 25
Ps 34
18 Kpł 7-8
18 Lb 35-36
Łk 19
Hi 19
Dz 26
Ps 35
19 Kpł 9-10
19 Pwt 1-2
Łk 20
Hi 20
Dz 27
Ps 36
20 Kpł 11-12
20 Pwt 3-4
Łk 21
Hi 21
Dz 28
Ps 37,1-20
21 Kpł 13-14
21 Pwt 5-6
Łk 22
Hi 22
Mt 1
Ps 37,21-40
22 Kpł 15-16
22 Pwt 7-8
Łk 23
Hi 23
Mt 2
Ps 38
23 Kpł 17-18
23 Pwt 9-10
Łk 24
Hi 24
Mt 3
Ps 39
24 Kpł 19-20
24 Pwt 11-12
Dz 1
Hi 25
Mt 4
Ps 40
25 Kpł 21-22
25 Pwt 13-14
Dz 2
Hi 26
Mt 5
Ps 41
26 Kpł 23-24
26 Pwt 15-16
Dz 3
Hi 27
Mt 6
Ps 42
27 Kpł 25-26
27 Pwt 17-18
Dz 4
Hi 28
Mt 7
Ps 43
28 Kpł 27
28 Pwt 19-20
Dz 5
Ps 37
Łk 15
Ps 44
29 Iz 54-55
29 Pwt 21-22
Dz 6
Ps 45
30 Pwt 23-24
Dz 7
Ps 46
31 Pwt 25-26
MAJ
CZERWIEC
Rz 11
Syr 31
1 Kor 9
1 1 Sm 5-6
1 1 Krl 13-14 Ps 57
Rz 12
Syr 32
1 Kor 10
2 1 Sm 7-8
2 1 Krl 15-16 Ps 58
Rz 13
Syr 33
1 Kor 11
3 1 Sm 9-10
3 1 Krl 17-18 Ps 59
Rz 14
1 Kor 12
4 1 Sm 11-12 Syr 34
4 1 Krl 19-20 Ps 60
Rz 15
1 Kor 13
5 1 Sm 13-14 Syr 35
5 1 Krl 21-22 Ps 61
Rz 16
1 Kor 14
Ps 62
6 1 Sm 15-16 Syr 36
6 2 Krl 1-2
Mk 1
1 Kor 15
Ps 63
7 1 Sm 17-18 Syr 37
7 2 Krl 3-4
Mk 2
1 Kor 16
Ps 64
8 1 Sm 19-20 Syr 38
8 2 Krl 5-6
Mk 3
2 Kor 1
Ps 65
9 1 Sm 21-22 Syr 39
9 2 Krl 7-8
Mk 4
2 Kor 2
Ps 66
10 1 Sm 23-24 Syr 40
10 2 Krl 9-10
Mk 5
2 Kor 3
11 1 Sm 25-26 Syr 41
11 2 Krl 11-12 Ps 67
Mk 6
2 Kor 4
12 1 Sm 27-29 Syr 42
12 2 Krl 13-14 Mdr 1
Mk 7
2 Kor 5
13 1 Sm 30-31 Syr 43
13 2 Krl 15-16 Mdr 2
Mk 8
Syr 44
2 Kor 6
14 2 Sm 1-2
14 2 Krl 17-18 Mdr 3
Mk 9
Syr 45
2 Kor 7
15 2 Sm 3-4
15 2 Krl 19-20 Mdr 4
Mk 10
Syr 46
2 Kor 8
16 2 Sm 5-6
16 2 Krl 21-22 Mdr 5
Mk 11
Syr 47
2 Kor 9
17 2 Sm 7-8
17 2 Krl 23-25 Mdr 6
Mk 12
Syr 48
2 Kor 10 18 1 Krn 1-2
Mdr 7
18 2 Sm 9-10
Mk 13
2 Kor 11 19 1 Krn 3-4
Mdr 8
19 2 Sm 11-12 Syr 49
Mk 14
2 Kor 12 20 1 Krn 5-6
Mdr 9
20 2 Sm 13-14 Syr 50
Mk 15
2 Kor 13 21 1 Krn 7-8
Mdr 10
21 2 Sm 15-16 Syr 51
Mk 16
Ga 1
22 2 Sm 17-18 Ps 47
22 1 Krn 9-10 Mdr 11
1 Kor 1 23 2 Sm 19-20 Ps 48
Ga 2
23 1 Krn 11-12 Mdr 12
1 Kor 2 24 2 Sm 21-22 Ps 49
Ga 3
24 1 Krn 13-14 Mdr 13
1 Kor 3 25 2 Sm 23-24 Ps 50
Ga 4
25 1 Krn 15-16 Mdr 14
1 Kor 4 26 1 Krl 1-2
Ps 51
Ga 5
26 1 Krn 17-18 Mdr 15
1 Kor 5 27 1 Krl 3-4
Ps 52
Ga 6
27 1 Krn 19-20 Mdr 16
1 Kor 6 28 1 Krl 5-6
Ps 53
Kol 1
28 1 Krn 21-22 Mdr 17
1 Kor 7 29 1 Krl 7-8
Ps 54
Kol 2
29 1 Krn 23-24 Mdr 18
1 Kor 8 30 1 Krl 9-10
Ps 55
Kol 3
30 1 Krn 25-26 Mdr 19
Kol 4
31 1 Krl 11-12 Ps 56

Mt 8
Mt 9
Mt 10
Mt 11
Mt 12
Mt 13
Mt 14
Mt 15
Mt 16
Mt 17
Mt 18
Mt 19
Mt 20
Mt 21
Mt 22
Mt 23
Mt 24
Mt 25
Mt 26
Mt 27
Mt 28
Rz 1
Rz 2
Rz 3
Rz 4
Rz 5
Rz 6
Rz 7
Rz 8
Rz 9
Rz 10
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J 10
J 11
J 12
J 13
J 14
J 15
J 16
J 17
J 18
J 19
J 20
J 21
1J1
1J2
1J3
1J4
1J5
2J
3J
Jud
Flm
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

WTOREK 1.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (1 greg.)
9.00 O świętość i wierność Chrystusowi
dla kapłanów oraz o łaskę nieba dla kapłanów
w czyśćcu
18.00 Za dusze czyśćcowe
ŚRODA 2.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (2 greg.)
9.00 + Zofia Długosz (od ucz. pogrz.)
18.00 + Marianna, Włodzimierz SWATKO,
++ z rodziny
CZWARTEK 3.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (3 greg.)
9.00 + Krystyna MISZKIEWICZ (od ucz. pogrz.)
18.00 + Marcin PEKSA (3 r. śm.)
PIĄTEK 4.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (4 greg.)
9.00 Dziękczynna z okazji urodzin Marka
z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB
18.00 + Marian DUBAJ (1 r. śm.)
SOBOTA 5.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (5 greg.)
9.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu
NMP za wszystkie grzechy i zniewagi
18.00 ++Ludmiła, Aleksander GORZKOWSCY,
+Daniel SOKOŁOWSKI, ++z rodziny
GORZKOWSKICH, GROCHOWICZÓW,
SOKOŁOWSKICH
NIEDZIELA 6.02.2022 r.
7.30 + Stanisław GAMZA (6 greg.)
9.00 + Zuzanna SOBIECKA
10.30 ++Jan, Maria WIETRZYŃSCY
12.00 I) ++ rodzice: Maria, Tadeusz DZIEGIEĆ,
++siostry: Krystyna, Halina, szwagier Leszek
II) + Czasław KOBIERSKI (16 r. śm.), ++ z rodz.
18.00 + Czesław RÓŻYCKI
PONIEDZIAŁEK 7.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (8 greg.)
9.00 + Agnieszka LECH (od ucz. pogrz.)
18.00 + Eugenia KUSZNIĆ (21 r. śm.), ++Stefan,
Maria, Lidia, Jan BUŚKO, ++rodzice
WTOREK 8.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (8 greg.)
9.00 + Gabriela NOWAK (1 r. śm.)

18.00 + Zbigniew BYLICKI, ++ jego rodzice
ŚRODA 9.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (9 greg.)
9.00 Za dusze czyśćcowe
18.00 O zdrowie, Boże błog., potrzebne łaski
i dary Ducha św. dla Janiny w 91 r. urodzin.
CZWARTEK 10.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (10 greg.)
9.00 + Mieczysław SMĘDRA (od ucz. pogrz.)
18.00 + Józef SERWIN
PIĄTEK 11.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (11 greg.)
9.00 + Barbara DZWONKOWSKA (od ucz. pogrz.)
18.00 Dziękczynno-błagalna w 50 rocznicę
ślubu Marianny i Władysława NOWAK
SOBOTA 12.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (12 greg.)
9.00 Za dusze czyśćcowe
18.00 + Józef PENDEL (10 r. śm.), ++Maria,
Marzena, Zdzisław PENDEL
NIEDZIELA 13.02.2022 r.
7.30 + Stanisław GAMZA (13 greg.)
9.00 + Zuzanna SOBIECKA
10.30 + Jan WILCZEK, ++ rodzice z obu stron
12.00 I) + Anna NOWAK (od męża z dziećmi
w 3 r. śm.)
II) Dziękczynno-błagalna z okazji 8 r. ur. Kevina
WOŁOSZYN
18.00 + Teresa SŁOWIK, ++ z rodz.
KOWALSKICH
PONIEDZIAŁEK 14.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (14 greg.)
9.00 Wynagradzająca Panu Jezusowi
Eucharystycznemu za zniewagi, profanacje,
świętokradztwa i profanacje NS
18.00 Za dusze czyśćcowe
WTOREK 15.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (15 greg.)
9.00 + Róża KŁYSZEJKO (od ucz. pogrz.)
18.00 Za dusze czyśćcowe
ŚRODA 16.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (16 greg.)
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9.00 Wynagradzająca Panu Jezusowi
Eucharystycznemu za zniewagi, profanacje,
świętokradztwa i profanacje NS
18.00 Za Roksanę
CZWARTEK 17.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (17 greg.)
9.00 + Antoni LISAK (18 r. śm.), ++ rodzice:
Józef, Stanisława
18.00 W intencjach Matki Bożej
PIĄTEK 18.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (18 greg.)
9.00 + Piotr BĄK (od ucz. pogrz.)
18.00 + Kazimierz AMERYK (21 r. śm.),
++z rodz. SLEDŹ i AMERYKÓW
SOBOTA 19.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (19 greg.)
9.00 W intencjach Matki Bożej
18.00 + Edmund CZARNIK
NIEDZIELA 20.02.2022 r.
7.30 + Stanisław GAMZA (20 greg.)
9.00 O Boże błog. i opiekę MB Nieustającej
Pomocy oraz światło Ducha Świętego dla Igora
10.30 + Hieronim WRÓBLEWICZ
12.00 + Leopold MOŃCZYŃSKI, ++ z rodz.
18.00 + Róża KŁYSZEJKO (od chrześnicy Elwiry)
PONIEDZIAŁEK 21.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (21 greg.)
9.00 + Aniela RYCZEK
18.00 O łaskę zdrowia dla ciężko chorego syna
Adama
WTOREK 22.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (22 greg.)
9.00 + Jerzy Mróz
18.00 + Krystyna WRZODEK
ŚRODA 23.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (23 greg.)
9.00 O błogosławieństwo, wiarę, nadzieję
i miłość dla córki Anny z mężem i dziećmi

Bramę wieczności przekroczyli:
+ Zofia Franciszka DŁUGOSZ,
żyła lat 83
+ Krystyna MISZKIEWICZ,
żyła lat 88
+ Agnieszka Anna LECH, żyła lat 39
+ Maria DZWONKOWSKA, żyła lat 71
+ Mieczysław SMĘDRA, żył lat 74
+ Róża KŁYSZEJKO, żyła lat 81
+ Piotr BĄK, żył lat 58
+ Łucja Teresa PENKALA, żyła lat 93
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18.00 W int. Bogu wiadomej
CZWARTEK 24.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (24 greg.)
9.00
18.00 O Boże błog. potrzebne łaski, dary Ducha
Świętego dla Ewy CHLEBOWSKIEJ z ok. urodzin
PIĄTEK 25.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (25 greg.)
9.00
18.00 W int. Elżbiety (dziękczynno-błagalna
z ok. urodzin)
SOBOTA 26.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (26 greg.)
9.00
18.00 I) + Aleksandra TYMOCZKO, ++ z rodz.
II) + Helena URBANIAK (1 r. śm.), Jan
URBANIAK (10 r. śm.), ++z rodz.
NIEDZIELA 27.02.2022 r.
7.30 + Stanisław GAMZA (27 greg.)
9.00 O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże,
opiekę MB dla Marioli z rodz.
10.30 + Józef DROŻDŻ (2 r. śm.), ++Tadeusz,
Jan, Stanisława
12.00 Dziękczynno-błagalna w kolejną rocznicę
ślubu Danuty i Jana STELMACH
18.00 + Maria MUCHA (20 r. śm.)
PONIEDZIAŁEK 28.02.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (28 greg.)
9.00
18.00 + Władysław KOŚCIELSKI, za dusze
czyśćowe
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Michałowa poleca

WIEPRZOWINA W SOSIE PIWNYM

SKŁADNIKI:
80 dkg łopatki wieprzowej,
pęczek włoszczyzny, 1 cebula,
1 szklanka ciemnego piwa, 1
łyżka mąki ziemniaczanej, 2

listki laurowe, 1/4 łyżeczki
nasion kolendry, 1/2 łyżeczki
czarnego pieprzu w ziarnach,
sól

PRZYGOTOWANIE:
Włoszczyznę umyć, obrać, opłukać, pokroić w kawałki. Cebulę
obrać i pokroić w kostkę. Zagotować 1/2 litra wody z listkami laurowymi, ziarnami kolendry, ziarnami pieprzu i szczyptą soli. Mięso umyć
i włożyć do wody razem z włoszczyzną oraz cebulą. Zagotować,
zdejmować powstającą pianę. Dodać piwo i dusić pod przykryciem
na małym ogniu 1 godzinę. Wyjąć mięso z wywaru, odstawić pod
przykryciem w ciepłe miejsce. Wywar przecedzić i zagotować w oddzielnym naczyniu. Mąkę ziemniaczaną rozmieszać w kilku łyżkach
zimnej wody, połączyć z odrobiną wywaru, następnie wlać do reszty wywaru i zagotować cały czas mieszając. Sos doprawić do solą
i pieprzem. Mięso pokroić w plastry i podawać polane sosem.
Smacznego!

KURCZAK W BOCZKU
NA PATYCZKU

SKŁADNIKI:
2 filety z kurczaka, 20 dkg
wędzonego boczku w plastrach,
papryka słodka i ostra, sól, pieprz
PRZYGOTOWANIE:
Filety pokroić w podłużne paski.
Przyprawić solą, pieprzem i przyprawami. Każdy kawałek fileta
nadziać na patyczek do szaszłyków i owinąć plasterkami boczku.
Piec w temperaturze 180 stopni
przez 30 minut. Na ostatnie 10 minut włączyć termoobieg, aby boczek się zarumienił.
Smacznego!

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…

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

