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Rozdzwoniły się 
dzwony na Wielkanoc:

Czym jest Zmartwychwstanie?

Życzę nam wszystkim radości wielkanoc-
nej, radości prawdziwie chrześcijańskiej, ra-
dości zwyczajnej, która jest z nami przy 
wielkanocnym stole w domu pańskim i rodzin-
nym. Miłujmy, wierzmy i miejmy nadzieję.

Alleluja! Jezus żyje, 
ten co za nas 
życie dał!!!

Zmartwychwstanie jest łaską 
i darem. Jako łaska przychodzi 
dwiema drogami: drogą miłości do 
bliźniego i drogą miłości do Boga. 
Człowiek zmartwychwstaje na tyle, 
na ile miłuje. Na tyle, na ile uwierzy 
w zmartwychwstanie. Trzeba umi-
łować i trzeba uwierzyć – aby zmar-
twychwstać.

Nie wystarczy samo zmartwych-
wstanie Chrystusa, by kroczyć 
Jego śladami. Trzeba jeszcze, 
ażeby w człowieku coś zmartwych-
wstało, żeby odbudowało się to, co 
człowiek stracił, ażeby z serca 

człowieka została wygnana roz-
pacz. Zwycięstwo wewnętrzne ma 
miejsce wówczas, kiedy człowiek 
potrafi odbudować w sobie wiarę, 
odbudować nadzieję i odbudować 
miłość.

ks. Józef Tischner  
„Wiara ze słuchania”

Okres Wielkanocy to czas, kiedy 
zastanawiamy się nad naszym 
życiem, które ma sens, dzięki 
Zmartwychwstaniu Chrystusa. 
W ten trudny dla nas czas, rodzi się 
w nas wiele refleksji, postanowień, 

zmiany swojego zachowania, czy 
jego poprawy. Wielokrotnie obiecu-
jemy sobie, że zwyciężymy słabo-
ści, zrealizujemy postanowienia, 
pokonamy przyzwyczajenia, ale 
aby to zrobić musimy wyzbyć się 
pychy, egoizmu, zazdrości, złości, 
a to bardzo trudne. A może trzeba 
zacząć od rzeczy najprostszych: 
pacierza, modlitwy – nie tylko od 
święta. Czas postu, rekolekcje, 
okres przedświąteczny, Wielki Ty-
dzień, to możliwość przewartościo-
wania swojego życia i zmienia go 
na lepsze.
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Wielkanocny pacierz
Nie umiem być srebrnym aniołem –
Ni gorejącym krzakiem –
Tyle Zmartwychwstań już przeszło
A serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami –
Tyle już alleluja –
A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy –
Jak na koślawej fujarce –
Żeby choć papież spojrzał Na mnie –
przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
Przez chmur zabite wciąż deski –
Uśmiech mi Swój zesłała
Jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
Jak złoty kamyk z procy –
Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku –
Sumienia wywróci podszewkę –
Serca mojego ocali
Czerwoną chorągiewkę. 

ksiądz Jan Twardowski

Na myśl o Wielkanocy pojawiają się w mojej głowie 
obrazy: wielkanocny koszyk, umyte okna, kurze wy-
grzebywane z najmniejszych zakamarków, radosny 
śpiew wiosennych ptaków, pachnąca kuchnia z przed-
świąteczną krzątaniną, to takie przydomowe myślenie. 
Kościół z palmami, które upamiętniają wjazd Jezusa 
do Jerozolimy, ustrojony grób Chrystusa, głowy opusz-
czone w pokorze i posypane popiołem, krzyż leżący 
na posadzce świątyni, pochyleni w modlitwie wierni 
odmawiający pacierze i paciorki różańca, adoracja 
w ciszy. W sercu każdego kto tu przychodzi, nasze 
modlitwy jakże różne, ale autentyczne, wielkanocne 
śniadanie zawsze niezmiennie rodzinne na pięknie 
przystrojonym stole z królującym na nim barankiem 
i świąteczna babką. I to jest myślenie też przydomowe, 
ale o domu Ojca, pełnym wiary.

Kiedy mówię Wielkanoc wypowiadam słowa modli-
twy, rozważam stacje drogi krzyżowej towarzysząc 
Jezusowi w jego ostatniej wędrówce, klękam na stop-
niach przy kratce spowiednika, odmawiam pokutę za 
moje winy, wsłuchuję się w słowa i melodię Gorzkich 
Żali przedstawiających Mękę Jezusa, śpiewam rado-
śnie Alleluja i moją ulubioną pieśń Świąt Wielkiej Nocy 
„Alleluja, Jezus żyje, ten co za nas życie dał”, mówię, 

że będę coraz doskonalsza w wierze i czynieniu dobra, 
ale przede wszystkim ufam, że miłość zwycięża przez 
śmierć.

Kiedy czuję Wielkanoc, doświadczam jakże innego 
wesołego dźwięku rezurekcyjnych dzwonów. Oglądam 
kartki z coraz rzadziej rozsyłanymi świątecznymi ży-
czeniami, doznaję panującej dookoła radości, słyszę 
wesołe głosy ludzi, czuję miłość rodzącą się wokół, 
która jest taka prosta i jednocześnie trudna, bo czegoś 
od nas wymaga, czuję Chrystusa, który jest w naszych 
sercach i czuję pewność, że powtórzymy jego los, bo 
przecież powiedział: „Znacie drogę. Gdzie Ja idę i wy 
kiedyś pójdziecie”. To wszystko nadaje sens i cel na-
szemu życiu, bo jest w człowieku potrzeba poczucia, 
że to, co przerasta sferę materialną, musi trwać.

Czas przed Wielkanocą, czas Wielkanocy i czas po 
Wielkanocy to okres wyjątkowo sprzyjający rozmyśla-
niom i często całkowitym zmianom przekonań. Jednak 
czy łatwo nam dokonać zmian, żeby nie stały się tylko 
świątecznym kaprysem, ale na stałe zagościły w na-
szym życiu? Z pewnością nie.

Przewaga dobra nad złem widoczna w każdym 
pokoleniu jest przyczyną naszych refleksji, rozmyślań, 
a w konsekwencji przemian. Szukamy w sobie dru-
giego nowego człowieka: pokornego, pełnego miłości, 
empatii, otwartego na innych. To właśnie Jezus naj-
pierw umęczony, a potem ukrzyżowany, powstały ze 
zmarłych, dał najwyższe świadectwo człowieczeń-
stwa. Starajmy się nie dać zwieść wartościom zastęp-
czym, szukajmy zwyczajnego dobrego rodzinnego 
życia, szukajmy w sobie zwyczajnego nowego czło-
wieka. Czas Wielkanocy niech umożliwi rodzinne 
spotkania, a życzenia składane sobie przy świątecz-
nym stole wyrażą to, że chcemy dla innych dobrze 
i przypomną o tym, co najważniejsze.

Zwyczajny (wiersz klasyka)
Nie od święta
właśnie na co dzień
taki co przychodzi w czwartek po środzie
nie martwi się że kiepska pogoda
spokojny że nic się nie stało
bo mleko wykipiało
nie myśli z lękiem
że małe zawsze za wielkie
tłumaczy że ktoś zmęczony
bo serce ma z każdej strony
wie że ktoś zgrzeszył po drodze
a łza mu kapie po brodzie
w kuchni
w przedpokoju
w ogrodzie
mój Bóg zwyczajny na co dzień.

ksiądz Jan Twardowski
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Organista Józef DrOźDziak
Jeden z najdłużej pracujących w zawodzie 
organistów w Polsce odchodzi na emeryturę. 
Za lata posługi w Świebodzicach podziękowało 
mu trzech kolejnych proboszczów

Uroczyste pożegnanie odbyło się 20 marca w ko-
ściele św. Mikołaja, gdzie przez ponad sześć dekad 
Józef Droździak pracował jako organista.

– Dzisiaj pragniemy mu z głębi serca podziękować 
za tę jego służbę. Trzeba pamiętać, że taka służba 
wymaga nie tylko umiejętności gry na tak trudnym 
i wymagającym instrumencie, jakim są organy, ale 
także wymagane są cierpliwość, dyspozycyjność, 
religijna wiedza, a nade wszystko duchowość, jaka 
płynie z liturgii. Podczas nabożeństw nie gra się ja-
kichkolwiek pieśni, nie gra się czegokolwiek i jakkol-
wiek. Do tego potrzebne są wiedza, doświadczenie 
i stan ducha – doceniał muzyka w homilii bp Marek 
Mendyk, który przewodniczył liturgii.

Pasterz diecezji świdnickiej dziękował panu Józe-
fowi także za jego wierność, ofiarność i znoszony trud. 
– Przez całe lata grając na instrumencie organowym, 
nie tylko trzeba dbać o kondycję samego instrumentu, 
ale też trzeba dbać o swoją kondycję, o swoje zdrowie. 
Proszę sobie wyobrazić, czego doświadcza organista 
w kościele niekiedy przez cały dzień; kościele, który 

jest często zimną świątynią, nierzadko zawilgoconą; 
cały czas jest to postawa siedząca. Po latach ujaw-
niają się rozmaite choroby – zauważył.

Talent i pracowitość odchodzącego na emeryturę 
organisty docenili również pozostali duszpasterze, 
którzy zabierali głos, składając mu gratulacje. Przy-
pominali jego zasługi i relacje słuchających go znaw-
ców muzyki. Obecni byli zarówno trzej proboszczowie, 
którzy z nim pracowali, jak i pochodzący ze Świebodzic 
kapłani. – Pan Józef rozpoczął swoją muzyczną edu-
kację jako młodzieniec w Salezjańskiej Szkole Orga-
nistowskiej w Przemyślu, gdzie pobierał lekcje od 

najlepszych profesorów, m.in. od ks. Chlondowskiego, 
ks. Rączkowskiego czy ks. Mańskiego. Jest absol-
wentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Zielonej Górze. W październiku 1960 r. przyjechał 
do Świebodzic, aby posługiwać w naszej parafii u boku 
ówczesnego proboszcza ks. Władysława Lorka, z któ-
rym współpracował przez 24 lata. Mimo zmiany pro-
boszczów nieustannie pełnił swoją funkcję przez 27 lat 
za czasów ks. Augustyna Nazimka i przez 5 lat za 
ks. Jana Gargasewicza. Dzięki Bogu również za mo-
jej posługi tutaj grał przez 6 lat. Za ten czas składamy 
mu serdeczne Bóg zapłać – mówił ks. Józef Siemasz, 
aktualny proboszcz parafii św. Mikołaja.

Na koniec biskup wręczył panu Józefowi list gratu-
lacyjny, a parafianie kwiaty i drobne upominki, dzię-
kując za lata wzbogacania liturgii. Życzeniem pana 
Józefa było, by tę wyjątkową Mszę św. po raz ostatni 
spędzić za organami. fot. swidnica.gosc.pl
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rekOLekCJe WiLkOPOstne 
3-6 kwietnia 2022 r.

ks. Łukasz Bankowski

Józef Droździak urodził się w Kalwarii Pacławskiej, 
gdzie przez wiernych czczony jest obraz w Sanktu-
arium Matki Bożej Kalwaryjskiej. Matka Boża jest 
obecna w życiu pana Józefa cały czas.

Rozpoczął edukację muzyczną w Salezjańskiej 
Szkole Organistowskiej w Przemyślu, gdzie naukę 
pobierał od najlepszych profesorów, tj. ks. Antoni 
Chlondowski, Feliks Rączkowski, ks. Lewandowski, 
Idzi Mański, ks. Ormiński i wielu innych. Po ukończe-
niu szkoły grał w parafii w Dubiecku.

W październiku 1960 roku przyjechał do Świebodzic 
aby posługiwać w parafii św. Mikołaja, u księdza pro-
boszcza kanonika Władysława Lorka.

Pan Józef dalej podnosił swoje kalifikacje. Został 
absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Szczecinie. Również Absolwentem Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Zielonej Górze, na wydziale Wy-
chowania Muzycznego. W 1983 roku został Dyrekto-
rem Świebodzickiego Ogniska Muzycznego, któremu 
podlegały także filie m.in. w Strzegomiu aż do zakoń-

czenia roku szkolnego w 2009 roku. Oprócz pracy na 
rzecz ogniska muzycznego był także wiceprezesem 
Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wie-
niawskiego. Uczył wiele lat także w świebodzickich 
szkołach zarówno podstawowych jak i w szkołach 
średnich.

W nawale obowiązków zawsze sumiennie wykony-
wał także posługę organisty w naszej parafii: 24 lata 
współpracował z ks. kan. Władysławem Lorkiem, 
27 lat z ks. prałatem Augustynem Nazimkiem, 5 lat 
z ks. prałatem Janem Gargasewiczem i od 2016 roku 
współpracuje z obecnym proboszczem ks. kan. Józe-
fem Siemaszem.

Pan Józef prowadził prze wiele lat chór parafialny, 
który uświetniał uroczystości parafialne i nie tylko.

Za te 62 lata pracy przy organach w naszej parafii 
chcielibyśmy panu Józefowi Droździakowi podzięko-
wać i życzyć zdrowia, błogosławieństwa Bożego 
opieki Matki Bożej i św. Mikołaja i długich lat życia.

Sobota, 2 kwietnia
18:00 Msza święta z nauką ogólną
19:00-20:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

niedziela, 3 kwietnia
7:30 Msza św. z nauką ogólną
9:00 Msza św. z nauką ogólną
10:30 Msza św. z nauką dla dzieci
12:00 Msza św. z nauką ogólną
17:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18:00 Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek, 4 kwietnia
9:00 Msza św. z nauką ogólną
16:30 Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
17:15 spotkanie z kandydatami do bierzmowania
18:00 Msza św. z nauką ogólną
19:00 konferencja dla mężczyzn

Wtorek, 5 kwietnia
9:00 Msza św. z nauką ogólną
16:30 Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
17:15-18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w ciszy
18:00 Msza św. z nauką ogólną
19:00 konferencja dla kobiet

Środa, 6 kwietnia
8:30-9:00 Spowiedź
9:00 Msza św. z nauką ogólną
16:30 Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
17:15-18:00 Spowiedź; Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu w ciszy
18:00 Msza św. z nauką ogólną

sPOWieDź WieLkOPOstna 
W DekanaCie ŚWieBODziCe

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA W DEKANACIE 
ŚWIEBODZICE

PARAFIA DZIEŃ SPOWIEDZI GODZINA 
SPOWIEDZI

ŚW. FRANCISZKA
ŚWIEBODZICE

23.03.2022r.
Środa

9.15-10.00
17:00-18:00

NMP KRÓLOWEJ POLSKI
ŚWIEBODZICE - CIERNIE

28.03.2022r.
Poniedziałek

8:30-9:00
17:00-18:00

ŚW. BRATA ALBERTA
ŚWIEBODZICE

29.03.2022r.
wtorek

8:30-9:30
17:00-18:00

ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
DOBROMIERZ

04.04.2022r.
Poniedziałek

8:30-9:00
15:30-18:00

ŚW. MIKOŁAJA
ŚWIEBODZICE

6.04.2022r.
Środa

8:00-9:00
17:00-18:00

PIOTRA I PAWŁA 
ŚWIEBODZICE

9.04.2022r.
Sobota

9:00-10:00
16:00-17:00

ŚW. JADWIGI 
MOKRZESZÓW

10.04.2022r.
Niedziela

15:00-16:00
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ekstremalna Droga krzyżowa

edycja 2022 – sztUka 
BUDOWania reLaCJi
„DrOga POJeDnania”

„Ekstremalna, bo trzeba pokonać 
trasę 43 km w nocy. Samotnie, 
w niewielkiej grupie, w skupieniu. 
Bez rozmów i pikników. Będzie 
boleć, bo opuściliście swoją strefę 
komfortu. Będziesz tutaj, podej-
miesz ten trud nie dlatego, że 
oczekujesz, aby Bóg coś dla ciebie 
zrobił. Podejmiesz ten wysiłek, bo 
chcesz się z NIM spotkać.”

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
(EDK) odbyła się po raz pierwszy 
w 2009 roku.

W 2018 roku Świebodzice poja-
wiły się na liście prawie 300 miast 
z kilkunastu krajów skąd można 
było wyruszyć na trasę o długości 
43 km. Liderzy EDK tworzyli moż-
liwość poczucia Drogi Krzyżowej 
w inny niż dotychczas sposób. 
W sposób EKSTREMALNY.

W świebodzickich edycjach EDK 
na trasę wychodziło średnio około 
40 osób. Przedział wiekowy uczest-
ników, którzy ją ukończyli wynosił 
od 12. do 73 lat.

W tym szczególnym roku (koro-
nawirus i wojna na Ukrainie) można 
wyruszyć na ponad 300 tras z po-
nad 100 miejscowości w 25 krajach 
(dane z połowy marca br.).

W 2022 roku po raz piąty w Świe-
bodzicach możemy przejść EDK. 
Rozpoczynamy 1  kw ie tn ia . 
Msza św. w intencji uczestników 
odbędzie się o godz. 20:00 w pa-
rafii św. Mikołaja w Świebodzicach. 
Po zakończeniu Mszy św. wyrusza-
my na trasę św. Mikołaja o długości 
43 kilometrów. Zaczynamy ją i koń-
czymy w Świebodzicach. Jak co 
roku decydujecie się na trud długie-
go marszu. Będziecie szli przez 
całą noc. Może być mgła, deszcz, 
śnieg i błoto. Znów samotnie lub 
małych grupach oderwani od świa-
ta, ze swoimi fizycznymi ogranicze-
niami i chęcią ich pokonania. To 
czas na stworzenie przestrzeni na 
spotkanie i rozmowę z Bogiem. Ci, 
którzy przeszli EDK mówią, że było 
to wyzwanie, głębokie przeżycie, 
doświadczenie własnej słabości 
i chociaż ułamka ciężaru, jaki dźwi-
gał Jezus podczas Swojej Drogi. 
Bo inaczej patrzy się na Jego cier-
pienie z ciepłej ławki w kościele, 
inaczej gdy na stopach pojawiły się 
odciski, nogi stają się ciężkie, raz 
po raz targane są skurczami, a do 
końca trasy pozostało jeszcze kilka 
lub kilkanaście kilometrów.

tO trzeBa PrzeŻYĆ.
Zapraszamy mieszkańców Świe-

bodzic i okolicznych miast i wsi do 
udziału w Ekstremalnej Drodze 
Krzyżowej. Do spotkania się z sa-
mym sobą. Do spotkania z NIM.

Rejestracja internetowa uczest-
ników na: www.edk.org.pl, telefo-
niczna: Piotr 781 378 781, Rysiek 
535 145 615.

UWAGA: Należy pamiętać, że 
udział w EDK ma charakter indywi-
dualnej praktyki religijnej, każdy 
uczestnik wyrusza w trasę na wła-
sną odpowiedzialność.

Jeżeli masz wątpliwości czy po-
dołasz trudom tej wędrówki obejrzyj 
filmy o EDK na You Tube lub za-
dzwoń na podany numer telefonu.

Lider rejonu: Rysiek Stochła
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PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ
Przed tegorocznymi maturzysta-

mi ostatnia prosta. Za kilka dni 
zakończą oni edukację w liceum 
i podejdą do egzaminu dojrzałości. 
Matura, to nie tylko jak najlepsze 
rozwiązanie papierowego testu, ale 
również podjęcie decyzji co do 
wyglądu przyszłości młodego czło-
wieka. Wybór studiów, nowego 
miejsca zamieszkania, zamknięcie 
dotychczasowych relacji i rozpo-

częcie nowych, a dla wielu pierw-
sze próby samodzielnego życia „na 
własnym garnuszku” – to tylko 
główne wyzwania, przed którymi 
staje nastolatek opuszczający mury 
szkoły ponadpodstawowej.

Oprócz przyjaciół, bliskich, wy-
chowawców, doradców zawodo-
wych, grupa maturzystów z nasze-
go liceum zdecydowała się zawie-
rzyć te ważne decyzje, które ich 

czekają Panu Bogu oraz Maryi. 
Dlatego wraz z katechetą ks. Grze-
gorzem Bandą udali się 18 marca 
na pielgrzymkę do tronu jasnogór-
skiej Pani w Częstochowie. Tam 
wraz z pozostałymi maturzystami 
z diecezji świdnickiej (przybyło 
około 400 osób) uczestniczyli we 
Mszy św. pod przewodnictwem Bpa 
Marka Mendyka. Po Eucharystii 
w kaplicy Cudownego Obrazu za-
wierzyli swoją maturę oraz dorosłą 
przyszłość Matce Bożej Królowej 
Polski. Korzystając z przepięknej 
pogody oraz gościnności oo. pau-
linów, gospodarzy jasnogórskiego 
sanktuarium, nasza młodzież mo-
gła również zwiedzić zabytkowy 
klasztor i pobliskie tereny. Całość 
zwieńczyła konferencja oraz Droga 
Krzyżowa na jasnogórskich wałach, 
w której nasza młodzież brała czyn-
ny udział.

Z relacji samych młodych wyni-
ka, że był to bardzo udany i owoc-
ny czas. Wszyscy podkreślają, że 
przeżyli tę pielgrzymkę w sposób 
bardzo duchowy i są już spokojniej-
si o losy swojej matury oraz doro-
słości wiedząc, że są one w rękach 
najlepszej z Matek – Maryi. Każdy 
również wzbudził w sobie postano-
wienie, żeby w przyszłości powró-
cić do tego miejsca, tak bardzo 
ważnego dla Polaków, aby Matce 
Bożej powierzać wszystkie ważne 
momenty swojego życia.
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Program triduum Paschalnego
WieLki CzWartek – Liturgia Wieczerzy Pańskiej 
– Ustanowienie eucharystii i kapłaństwa
kateDra ŚWiDniCka
godz. 10:00 Uroczysta Msza św. dla wszystkich kapłanów 
pod przewodnictwem ks. bpa Marka Mendyka
Poświęcenie Olejów i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich

kOŚCióŁ ParafiaLnY
godz. 18:00 Uroczysta Msza Święta wieczerzy Pań-
skiej, a po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu 
do Ciemnicy, adoracja do godziny 22:00

Program adoracji przy Bożym grobie i Ciemnicy
godz. 9.00 Al. Lipowe, ul. Browarowa, ul. Kolejowa, 

os. Sudeckie bloki 2, 3, 4
godz. 10.00 ul. Chmielna. ul. M. Skłodowskiej-Curie, 

ul. Metalowców
godz. 11.00 ul. Kopernika, ul. Kościuszki, 

os. Sudeckie bloki 5, 6, 7
godz. 12.00 ul. Mickiewicza, ul. Modrzejewskiej. 

os. O. Pio
godz. 13.00 os. Sudeckie bloki 8, 9, Park Miejski
godz. 14.00 ul. Parkowa, ul. Patronacka, 

ul. Żeromskiego, ul. Żwirki i Wigury.
godz. 15.00 ul. Piłsudskiego, plac Jana Pawła II, 

plac Dworcowy
godz. 16.00 plac Kościelny, ul. Polna, 

ul. Pułaskiego, ul. Puszkina, ul. Rekreacyjna.

godz. 17.00 Rynek, ul. Słowackiego, ul. Spokojna, 
ul. Sportowa, ul. Zwycięstwa

godz. 20.00 ul. Stawowa, ul. Strzegomska, 
ul. Strzelecka, ul. Świdnicka

godz. 21.00 ul. Towarowa, ul. Wałbrzyska, 
ul. Wojska Polskiego, ul. Wolności

WieLki PiĄtek – Liturgia Męki Pańskiej – w tym 
dniu nie sprawuje się Mszy św.
godz. 8.30 Rozpoczęcie adoracji przy Ciemnicy
godz. 9.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej
Adoracji przy Bożym Grobie przez całą noc

WieLka sOBOta – Liturgia Wigilii Paschalnej
godz. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 – Świę-
cenie pokarmów w kościele parafialnym
godz. 10:30 Święcenie pokarmów przy Krzyżu Jubi-
leuszowym na osiedlu Sudeckim
godz. 20:00 Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej

niedziela zmartwychwstania Pańskiego
Msze św.: godz. 6:00 Rezurekcja, 9.00, 10.30, 12.00, 
18.00

Poniedziałek Wielkanocny
Msze św.: godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

POŻegnanie siOstrY DYrektOr 
MariOLi WiJas

23 marca 2022 r. – był 
dniem wdzięczności dla 
siostry dyrektor Marioli 
Wijas za kilkunastoletnią 
służbę w Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci 
w Świebodzicach, a jed-
nocześnie dniem poże-
gnania, gdyż Siostra ma 
obecnie nowe zadanie 
– służbę w zarządzie 
prowincjalnym w Opolu. 
Uroczystość rozpoczęła 
o godz. 15.00 koncele-
browana Msza św. spra-
wowana przez ks. pro-
boszcza Józefa Siema-
sza i ks. Damiana Ko-
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walskiego, wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta 
w Świebodzicach.

Panie terapeutki przygotowały na tę okoliczność 
bajkową scenkę „Wrona i ser” J. Brzechwy, którą naj-
młodsi chłopcy z całą swą emocjonalnością pięknie 
przedstawili dla Siostry Dyrektor i obecnych w tym 
dniu gości. Natomiast wychowankowie/młodzież wy-
konali taniec „zorba” i otrzymali od wszystkich duże 
oklaski za pięknie wykonany występ. Na koniec spo-
tkania wszyscy (goście i domownicy) zostali zapro-
szeni do sali kolumnowej na poczęstunek.

Była to też dobra oka-
zja, aby przywitać w na-
szym Domu nową sio-
strę dyrektor Agnieszkę 
Muchę, która obejmuje 
obecnie odpowiedzial-
ność za Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci 
w Świebodzicach. Ży-
czymy Siostrze wielu 
łask Bożych, błogosła-
wieństwa oraz zdrowia 
do pięknej służby wśród 
i dla niepełnospraw-
nych dzieci w Świebo-
dzicach.
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Dzień iMienin 
ks. PrOBOszCza 
Józefa sieMasza

W patronalny dzień imienin naszego czcigodnego 
ks. proboszcza Józefa Siemasza w naszej kaplicy 
odprawiona została Msza św. w intencji Solenizanta. 
Wszyscy składali serdeczne życzenia imieninowe 
z wyrazami wdzięczności i życzliwości za gorliwą 
i pełną miłości posługę kapłańską w parafii i w naszym 
Domu.

Dzień kOBiet
8 marca 2022 r. 
w Domu Pomo-
cy Społecznej 
w Świebodzi-
cach chłopcy 
wręczyli kwiaty 
i przekazali sło-
wa wdzięczno-
ści dla swoich 
PAŃ – w dniu 
ich święta.
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WieLkanOCnY ŻUr

CHrzan tartY z JaJkaMi

ĆWikŁa PO starOPOLskU

skŁaDniki:
3/4 szklanki mąki żytniej, 3 ząbki 
czosnku, 2 szklanki przegotowanej 
wody, 1 gruba kromka razowego chleba, 
1 pęczek włoszczyzny (bez kapusty), 
15 dkg chudego wędzonego boczku, 
1 cebula, 4 ziarna ziela angielskiego, 
4 ziarna pieprzu, 2 liście laurowe, 3 łyżki 
kwaśnej śmietany, 1 łyżka mąki

skŁaDniki:
10 dkg chrzanu 
w kawałku, 2 jajka 
ugotowane na 
twardo, 125 ml 
kwaśnej śmietany, 
1 winne jabłko, sól, 
cukier puder, 
sok z cytryny

skŁaDniki:
1 kg buraków, 
8 dkg chrzanu w korzeniu, 
1 łyżka kminku, sól, cukier, 
sok z jednej cytryny, 
1/2 szklanki surowego 
kwasu buraczanego, 
kieliszek czerwonego wina 
wytrawnego

Michałowa poleca

PrzYgOtOWanie:
Przegotowanie zakwasu – do wyparzonego szklanego 

naczynia wsypać mąkę i zalać wodą, dodać czosnek, na 
wierzchu położyć kromkę razowca. Szczelnie przykryć lnianą 
ściereczką i odstawić w ciepłym miejscu na tydzień. Ugotować 
wywar z boczku i włoszczyzny z cebulą oraz przyprawami. 
Boczek wyjąć i ostudzić. Wywar połączyć z przecedzonym 
żurem, zagotować i dodać wymieszaną z mąką śmietanę. 
Pokroić boczek w drobną kostkę, wrzucić do zupy i podawać.

PrzYgOtOWanie:
Chrzan umyć, oskrobać, zamrozić, a następnie zetrzeć na drobnej tarce. Jajka 

(całe lub tylko żółtka – jak kto woli) drobniutko posiekać i utrzeć ze śmietaną. 
Dodać obrane, utarte jabłko. Połączyć chrzan i masę śmietanowo-jajeczną, do-
prawić do smaku solą, cukrem pudrem i sokiem z cytryny. Smakuje wyśmienicie 
jako dodatek do wędlin.

Aby przy tarciu chrzanu nie ronić łez, należy go wcześniej zamrozić. Trzeć go 
należy, trzymając przez ściereczkę, żeby nie odmrozić palców, ani nie rozgrzać 
chrzanu.

PrzYgOtOWanie:
Buraki wyszorować i opłukać. Upiec w piekarniku lub ugotować-zale-

wając wrzącą wodą. Ostudzić i obrać ze skórki i poszatkować na cieniut-
kie plasterki. Chrzan umyć oskrobać, zetrzeć na drobnej tarce. Dodać 
sparzony wrzątkiem kminek oraz sól, cukier, sok z cytryny, pół szklanki 
surowego kwasu buraczanego i kieliszek wytrawnego wina. Wszystko 
wymieszać, przełożyć do słoika i ubić, żeby buraki były przykryte płynem, 
przechowywać w lodówce. Ćwikłę należy przygotować na dwa dni przed 
spożyciem, aby się „przegryzła”.

Smacznego!

20 marca 2022 r. 
w naszej kaplicy Jakub 
przy ją ł  sakrament 
chrztu św. Był to dla 
niego ważny dzień. 
Jakub, pomimo swej 
niepełnosprawności 
i licznych deficytów 
zdrowotnych, dużo ro-
zumie z otaczającego 
go świata. Szafarzem 
sakramentu był ks. 
Grzegorz Banda, wika-
riusz z naszej parafii, 
a matką chrzestną 
p. Marta.

sakraMent CHrztU ŚW.
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akcje pomocowe dla przybyłych obywateli Ukrainy
Drodzy Parafianie,
W imieniu Burmistrza Miasta Świebodzice pragnę przekazać prośbę o włączanie się do akcji pomocowych 

dla przybyłych do Gminy Świebodzice obywateli Ukrainy. Pomóc można na wiele sposobów, od udzielenia 
schronienia po wsparcie żywnościowe i materialne. Żywność o długim terminie przydatności do spożycia 
proszę przynosić do parafii lub na Halę Sportowo-Widowiskową (osiedle Piastowskie w godzinach 8.00-20.00 
również w weekendy). Produkty te trafiają do najbardziej potrzebujących. Co można przynieść: kasze, pie-
czywo tostowe, zupy instant, kisiele i budynie dla dzieci, wodę mineralną, soki, wszystkie produkty w puszkach 
lub słoikach tj. konserwy, paszteciki, warzywa, mleko UHT, oleje, mąki, cukier, dżemy, słodkości dla dzieci.

Produkty takie jak świeże pieczywo, warzywa, owoce, nabiał, jajka, parówki czy wędliny można dostarczać 
do Klubu Senior + w Świebodzicach (Osiedle Sudeckie 10 pawilon handlowy I piętro w godzinach 8.30-13.30 
od poniedziałku do piątku) z uwagi na konieczność zapewnienia im niskiej temperatury.

Dary przyniesione do parafii będą przekazywane za pośrednictwem pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej do potrzebujących.

Ponadto najbardziej potrzebnymi produktami są: środki czystości, środki chemiczne, zwłaszcza proszki do 
prania, bielizna damska, skarpetki zarówno dziecięce jak i damskie, buty sportowe dziecięce od 5 roku życia, 
buty sportowe damskie rozmiar 37-39.

Prosimy nie przynosić odzieży. O wszelkich potrzebach bieżących informuje Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach. Kontakt do OPS: tel. 74 666 95 81 lub bezpośrednio do Agaty Koperskiej: tel. 502 336 252.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga bardzo dziękuje za dotychczasową pomoc 
mieszkańców. Świebodzice są miastem dobrych ludzi, a Wasze serca otwarte na ludzkie cierpienie.



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(66), kwiecień 2022 13



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(66), kwiecień 202214



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(66), kwiecień 2022 15



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(66), kwiecień 202216



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(66), kwiecień 2022 17



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(66), kwiecień 202218

PiĄtek 1.04.2022 r.
7.00 + Anna MIŚTA (od ucz. pogrz.)
9.00 + Leon PIOTROWSKI (od ucz. pogrz.)
18.00 + Anna MIŚTA (od rodziny BŁAZIK)
sOBOta 2.04.2022 r.
7.00 + Zygmunt (31 r. śm.) ++ rodzice
9.00 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi, 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce NMP
18.00 I) + Władysława (k) CHROBOCIŃSKA (7 r. 
śm.) + ojciec Tadeusz
II) + Zbigniew SKOTNICKI, ++ z rodz. LIPKÓW, 
WASIŁOWSKICH i SKOTNICKICH
nieDzieLa 3.04.2022 r. 5 niedziela Wielkiego 
Postu
7.30 ++ Antoni, Róża KŁYSZEJKO
9.00 + Jan, Marianna STUS
10.30 ++ JANINA, MICHALINA, STEFAN (od 
rodziny)
12.00 I) ++ Zofia, Wojciech, Adam ERAZMUS
II) O łaskę zdrowia dla Dariusza FALKIEWICZ
18.00 + Zdzisław (30 r. śm.), Janina, Mieczysław
POnieDziaŁek 4.04.2022 r.
9.00 + Wanda ŁUSZCZAK (od ucz. pogrz.)
16.30 + Andrzej PIOTROWSKI (od ucz. pogrz.)
18.00 I) + Tadeusz DĄBROWSKI (od chrześnicy)
II) O ulgę w cierpieniu dla Wiktorii i Józefa
WtOrek 5.04.2022 r.
9.00 ++ Teresa MOLENDA (23 r. śm.), Halina, 
Genowefa
16.30 + Bogumił PIOTROWSKI (od ucz. pogrz.)
18.00 I) + Irena Danuta FRANKÓW (od ucz. pogrz.)
II) + Kazimierz, Antonina KUCHARZYK (od rodz. 
DZIDEK)
ŚrODa 6.04.2022 r.
9.00 + Irena FRANKÓW (od rodziny)
16.30 I) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski dla Michała w 10 r. ur.
II) O dary Ducha Św. dla Beaty
18.00 ++ Bolesława (k), Jerzy, Andrzej 
OŁDAKOWSCY
CzWartek 7.04.2022 r.
7.00 + Magdalena RAPIOR (od ucz. pogrz.)
9.00 + Adela WĘGŁOWSKA, ++ Jan, Leonard, 
Franciszek, Petronela, Paweł
18.00 ++ Kazimierz PRZYBYSZEWSKI, Edward 
WOJCIECHOWSKI, Jacek LIWO, Andrzej 
JĘDRZEJAK, Andrzej JĘDRZEJCZYK
PiĄtek 8.04.2022 r.
7.00 + Jadwiga SKAWIŃSKA (od rodz. 
SKAWIŃSKICH z Kowęczyna)
9.00 ++ z rodz. KĄDZIELAWYCH

18.00 + Bronisława (k) GUMOWSKA (2 r. śm.) 
+ Vitalis GUMOWSKI
sOBOta 9.04.2022 r.
7.00 + Helena BRYŁA
9.00 I) + Emilia GRUDZIŃSKA (6 r. śm.)
II) + Stanisława SKRZYŃSKA (1 r. śm.)
18.00 O zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Św. 
dla Jagódki (9 lat), i Wojtusia (6 lat)
nieDzieLa 10.04.2022 r. niedziela Męki Pańskiej
7.30 + Adela WĘGŁOWSKA, ++ Jan, Leonard, 
Franciszek, Petronela, Paweł
9.00 + Beata KRYNICKA (6 r. śm.)
10.30 ++ rodzice: Zofia (22 r. śm.), Bronisław 
(9 r. śm.) TĘTNOWSCY
12.00 I) Dziękczynno-błagalna w 40 r. ślubu 
Danuty i Jerzego URBANIAK
II) ++ Piotr, Domicela RZYMOWSCY
18.00 ++ Łucja JAŃCZYK, Eugeniusz
POnieDziaŁek 11.04.2022 r. Wielki 
Poniedziałek
7.00 + Alicja KOWALCZYK (od ucz. pogrz.)
9.00 ++ z rodz. BARANÓW, OLENCKICH, 
ROCICKICH, WOŁOCH, KOWALCZYKÓW, 
MALCÓW
18.00 ++ Krzysztof, Czesław, Helena, 
KOWALCZUK
WtOrek 12.04.2022 r. Wielki Wtorek
7.00 + Stanisław NADŁONEK (od ucz. pogrz.)
9.00 + Zbigniew KIEŁTYKA
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
ŚrODa 13.04.2022 r. Wielka Środa
7.00 + Stanisław NADŁONEK (od brata Józefa 
z żoną)
9.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Heleny, dzieci i wnuków
18.00 ++ Stanisław (77 r. śm.), Józefa (k) 
FAŚCISZEWSCY, ++ ich rodziców
CzWartek 14.04.2022 r. Wielki Czwartek
18.00 W int. kapłanów pracujących w naszej 
parafii i z niej pochodzących, o potrzebne łaski, 
zdrowie i błogosławieństwo Boże (od RŻR, RP 
i OwDŚ)
18.00 + Ryszarda MOSZUMAŃSKA (od ucz. 
pogrz.)
18.00 + Maria KONOPKA (od ucz. pogrz.)
PiĄtek 15.04.2022 r. Wielki Piątek
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
sOBOta 16.04.2022 r. Wielka sobota
20.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, 
dary Ducha Świętego dla Kasjana w 18 r. ur.

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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20.00 O łaskę wytrwania w wierze, nadziei 
i miłości dla Rafała w dniu przyjęcia sakramentów 
inicjacji chrześcijańskiej
20.00 + Adam SŁOWIK (od ucz. pogrz.)
nieDzieLa 17.04.2022 r. niedziela 
zmartwychwstania Pańskiego
6.00 Za parafian
9.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski dla rodziny GŁĄB
10.30 + Mieczysław JAROSZ
12.00 I) ++ Regina (30 r. śm.), Eugeniusz, 
Ireneusz, Halina NOWAKOWSCY ++ z rodz.
II) + Elżbieta MROCZKOWSKA
III) + Marzena JAROSIŃSKA (4 r. śm.)
18.00 + Robert BĄCŁAWEK (1 greg.)
POnieDziaŁek 18.04.2022 r. Poniedziałek 
Wielkanocny
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (2 greg.)
9.00 ++ z rodz. GROCHOWSKICH, ++ Anna, 
Katarzyna, Edward
10.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski dla Oskara z okazji urodzin
12.00 I) + Stanisława (k) BARAŃSKA (1 r. śm.)
II) ++ Antoni DAJLITKO (15 r. śm.), Maria, Michał
18.00 + Józef SURMA
WtOrek 19.04.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (3 greg.)
9.00 + Jerzy SZTAJNHAUSER (od ucz. pogrz.)
18.00 Dziękczynno-błagalna w intencji Ewy 
i Dariusza w 30 rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata, w intencji mamy i rodzeństwa
ŚrODa 20.04.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (4 greg.)
9.00 ++ z rodz. ROGALA i KRZYŻANOWSKICH
18.00 I) Za kapłanów i Służbę Liturgiczną naszej 
parafii
II) ++ Krystyna, Tadeusz, Roland DONOCH
CzWartek 21.04.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (5 greg.)
9.00 ++ Franciszek, Anna, Maria, Józef SKURA
18.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, 
potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę 
Maryi dla wnuków Marianny i Konstantyna
PiĄtek 22.04.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (6 greg.)
9.00 ++ Małgorzata, Władysław, ++ rodzice, 
rodzeństwo, z rodz.
18.00 Dziękczynno-błagalna w 30 r. ślubu Alicji 
i Sławomira, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski
sOBOta 23.04.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (7 greg.)
9.00 + Ryszard MOTAK (10 r. śm.) od żony z dziećmi

18.00 I) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
dary Ducha Świętego dla Romana w rocznicę 
urodzin
II) + Grażyna
nieDzieLa 24.04.2022 r. niedziela Miłosierdzia 
Bożego
7.30 + Robert BĄCŁAWEK (8 greg.)
9.00 I) + Edmund JAKUBISZYN (2 r. śm.)
II) + Irena FRANKÓW (od szwagra Władysława 
z rodziną)
10.30 + Henryka (k) ZABIELSKA 4 r. śm. (od 
męża i dzieci z rodzinami)
12.00 I) ++ Jadwiga, Władysław, Wiesław 
KOTOWICZ
II) ++ Aniela, Józef KOZDROWSCY, ++ Jan, 
Agnieszka FLIS
18.00 + Helena HYŻY (4 r. śm.)
POnieDziaŁek 25.04.2022 r.
7.00 + Stefania OCZKOWSKA
9.00 O zdrowie dla Krystyny, Rafała, Grażyny, 
Pawła, Piotra
18.00 I) + Robert BĄCŁAWEK (9 greg.)
II) + Halina NYSZTAL (od ucz. pogrz.)
WtOrek 26.04.2022 r.
7.00 + Stanisława (k) WIŚNIEWSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 ++ mąż Stefan, syn Henryk, teściowie: 
Michał, Maria SEMENIUK
18.00 I) + Robert BĄCŁAWEK (10 greg.)
II) + Krystyna OGOR (od ucz. pogrz.)
ŚrODa 27.04.2022 r.
7.00 Przebłagalna za grzechy moje i całego świata
9.00 Dziękczynna z okazji imienin i urodzin 
Wojciecha, z prośbą o potrzebne łaski, wiarę 
i zdrowie
18.00 + Robert BĄCŁAWEK (11 greg.)
CzWartek 28.04.2022 r.
7.00 + Tadeusz MARSZAŁEK (23 r. śm.)
9.00 ++ rodzice: Krystyna, Kazimierz 
WESOŁOWSCY, siostra Alina KARCZEWSKA
18.00 I) + Robert BĄCŁAWEK (12 greg.)
II) + Andrzej SZCZEPANKOWSKI
PiĄtek 29.04.2022 r.
7.00 ++ Anna, Elżbieta
9.00 + Robert BĄCŁAWEK (13 greg.)
18.00 I) + Stanisław SZNAJDER (6 r. śm.)
II) + Władysław KOŚCIELSKI i dusze w czyśćcu 
cierpiące
sOBOta 30.04.2022 r.
7.00 ++ Magdalena (1 r. śm.), Barbara (1 r. śm.), 
Marian (3 r. śm.), ++ z rodz. MIKOSZ 
i RASZEWSKI
9.00 + Robert BĄCŁAWEK (14 greg.)
18.00 I) ++ Rodzice: Irena, Witold CHWILCZYŃSCY
II) + Damian DROŹDZIAK (od ucz. pogrz.)
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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

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

sakrament Chrztu św. przyjęli:
Przemysław Piotr Ozga, 6.03.2022 r.
Szymon Jakub Dworzański, 6.03.2022 r.
Jakub Wałęza, 20.03.2022 r.

Bramę wieczności przekroczyli:

+ Zbigniew Julian Kiełtyka, zm. 25.02.2022 r., 
przeżył 71 lat

+ Ryszarda Lidia Moszumańska, 
zm. 26.02.2022 r., przeżyła 85 lat

+ Jerzy Franciszek Sztajnhauser, zm. 28.02.2022 r., przeżył 90 lat
+ Maria Konopka zd. Kaczmarczyk, zm. 2.03.2022 r., 

przeżyła 88 lat
+ Stanisława Wiśniewska zd. Dembek, zm. 4.03.2022 r., 

przeżyła 95 lat
+ Adam Słowik, zm. 4.03.2022 r., przeżył 70 lat
+ Jadwiga Bronisława Sternicka, zm. 13.09.2022 r., 

przeżyła 82 lata
+ Anna Rutkowska zd. Trzebiatowska, zm. 13.03.2022 r., 

przeżyła 91 lat
+ Stefania Zaborska, zm. 15.03.2022 r., przeżyła 96 lat
+ Apolonia Smykowska, zm. 16.03.2022 r., przeżyła 88 lat
+ Elżbieta Staniszewska, zm. 15.03.2022 r., przeżyła 66 lat
+ Iwona Błazik zd. Spirydowicz, zm. 17.03.2022 r., przeżyła 54 lata
+ Helena Matwiejew zd. Lewko, zm. 18.03.2022 r., przeżyła 71 lat
+ Halina Nysztal, zm. 18.03.2022 r., przeżyła 72 lata
+ Damian Adam Drozdziak, zm. 19.03.2022 r., przeżył 25 lat
+ Krystyna Ogór zd. Sklaska, zm. 15.03.2022 r., przeżyła 67 lat
+ Wiesława Longina Rutkowska zd. Słomińska, przeżyła 91 lat


