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XIX Piesza Pielgrzymka Świdnicka  
na Jasną Górę

Light For LiFe FestiwaL

Za nami XIX PPŚ na Jasną Górę. 
W tym roku pielgrzymom towarzy-
szyło wezwanie „Wolni i wyzwala-
jący”. Pątnicy zgromadzili się jak co 
roku – w katedrze świdnickiej, na 
Mszy Świętej sprawowanej przez 
biskupa Adama Bałabucha. W ka-
zaniu ksiądz biskup poruszył temat 
prawdziwej wolności i świadectwa 
ludzi wyzwolonych z grzechu. Za-
raz po zakończonej Eucharystii 
pielgrzymi ruszyli na ponad dwustu 
kilometrowy szlak. W drodze prze-
żywali oni swoje prywatne rekolek-
cje – był czas na modlitwę, śpiewa-
nie godzinek, różaniec, koronkę, 
strefę ciszy, konferencje wygłasza-
ne przez różnych księży i wieczor-
ne apele. Zespół muzyczny również 
w tym roku nie zawiódł i dbał 

o oprawę muzyczną naszej grupy 
piątej. Jak zwykle nie zabrakło 
również ludzi, którzy wychodzili na 
drogę, przed dom i darzyli nas 
wszystkich otwartym sercem dzie-
ląc się przeróżnym jedzeniem – 
mówią pielgrzymi. Nie można za-
pomnieć również o niezastąpio-

nych parafianach, którzy na posto-
jach gościli nas ciepłym posiłkiem. 
Gdy dochodziliśmy do bazy nocle-
gowej – często czekała na nas 
niespodzianka, którą był przyjazd 
księży z kolacją, w tym naszego 
proboszcza – księdza Józefa Sie-
masza.

Festiwal Light For Life w tym roku przypada na 17 wrze-
śnia. Jest to festiwal w Wambierzycach, który gromadzi 
młodzież z całej naszej diecezji. Młodzi ciałem i duchem 
przyjeżdżają tutaj – do sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Rodzin – po to, by wspólnie uwielbić Boga. Zaczyna się 
od rozgrzewki tanecznej i śpiewu, a kończy się na kon-
cercie znanego zespołu OWCA. To dla wielu czas jedno-
dniowego rozważania nad miłością Chrystusa. To również 
czas radości i głoszenia Dobrej Nowiny innym. Do Wam-
bierzyc przyjeżdżają również specjalnie zaproszeni goście 
– ludzie, którzy usłyszeli w sercu wezwanie do głoszenia 
Chrystusa.
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Rozpoczęcie godz. 10.00 – stoiska z grillem, kuchnia: zupa grochowa, bigos, pierogi, ciasta, kawa, 
herbata, napoje, wata, popkorn oraz dmuchaniec dla dzieci, zabawa fantowa
godz. 13.00 Występ Zespołu Muzycznego „OLD Friends” z Bystrzycy Kłodzkiej
godz. 13.30 Występ Zespołu Ludowego „Dobromierzanie”
godz. 14.00 Występ Seniorów z Dziennego Klubu Seniora przy parafii Chrystusa Króla w Głuszycy
godz. 14.30 Występ Scholii parafialnej
godz. 15.00 Występ Zespołu Tanecznego „Świebodziczanie”
godz. 16.00 Występ Zespołu Muzycznego „OLD Friends” z Bystrzycy Kłodzkiej
godz. 17.30 Losowanie głównych nagród z zabawy fantowej
godz. 19.00 Występ Zespołu Muzycznego „OLD Friends” z Bystrzycy Kłodzkiej
W tym dniu nie gotujemy obiadów w domach tylko przychodzimy na festyn parafialny na: 
pyszną grochówkę, bigos, pierogi ruskie, gril, ciasta, napoje

godz. 14.00 Występ Seniorów z Dziennego Klubu Seniora przy parafii Chrystusa Króla w Głuszycygodz. 14.00 Występ Seniorów z Dziennego Klubu Seniora przy parafii Chrystusa Króla w Głuszycygodz. 14.00 Występ Seniorów z Dziennego Klubu Seniora przy parafii Chrystusa Króla w Głuszycy

W tym dniu nie gotujemy obiadów w domach tylko przychodzimy na festyn parafialny na: 

Dochód z festynu 

przeznaczony jest 

na remont dachu 

na plebanii

VI Letni Festyn Para� alny
u Mikołaja

niedziela 11 września
Świebodzice, pl. Kościelny 2
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Na początek nowego roku szkolnego
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Warto więc podziękować Bogu za czas wakacji i prosić 

o potrzebne łaski, światło Ducha Świętego, mądrość i umiejętność na kolejne, dni, tygodnie i miesiące wytę-
żonej pracy umysłowej dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Oto kilka modlitw, którymi 
można się modlić w trudach szkolnej codzienności.

• Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była 
dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

• Wejrzyj na nas, mocny Boże. Niech nam łaska Twa pomoże. Byśmy dobrze się uczyli i w nauce pilni byli.
• Wszystkie sprawy nasze, prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj i pomocą wspieraj, aby 

każda nasza modlitwa, nauka i praca, od Ciebie się zaczynała i w Tobie znajdowała dopełnienie. Przez Chry-
stusa Pana naszego. Amen.

Na drodze zdobywania wiedzy i umiejętności nie jesteśmy sami. Kościół daje nam świętych patronów, do 
których w sposób szczególny powinni się zwracać uczniowie. Są to: św. Józef z Kupertynu, św. Benedykt 
z Nursji, św. Grzegorz I Wielki.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy owoców Ducha Świętego na czas nowego roku szkolnego 
i katechetycznego! Niech Pan Bóg nieustannie ma was w swojej opiece, a Maryja niech wyprasza wszelkie 
potrzebne wam łaski! Szczęść Boże!

To oni dają świadec-
two i umacniają nas historią swoje-
go życia, która zawsze ma morał 
– z Bogiem moje życie stało się 
niesamowite. Czy warto się wybrać 
w tym roku na LFL? Odpowiedź 
brzmi: TAK! Tutaj nie tylko uwielbia-
my Boga i modlimy się, ale także 
zawieramy nowe i trwałe przyjaź-
nie! Jest to czas rozmowy z Bo-
giem, czas bycia z Nim sam na 
sam… Czas, który może zmienić 
resztę naszego życia.

Light For LiFe FestiwaL

(cd. ze str. 1)
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(cd. ze str. 1) Mimo upalnej pogody wciąż byliśmy 
uśmiechnięci i pełni sił na kolejne kilometry. Watro 
dodać, że w grupie piątej jest odgórny zakaz narze-
kania, więc wszyscy są dla siebie życzliwi i pomocni. 
Nie zabrakło również popularnej belgijki w trasie, czy 
na postojach. Pielgrzymka jest niesamowitym czasem. 
To tydzień, który może zmienić całe życie. To spotka-
nie jednej wspólnoty ludzi wierzących, którzy nie 
wstydzą się przed innymi wyznać swojej wiary. To 
przyjaźnie, które trwają na zawsze. To niesamowita 
atmosfera, w której czuje się obecność Boga. To wyj-
ście ze swojej strefy komfortu. To nieopisana radość, 
kiedy wchodzi się na Jasną Górę. W tym roku na 
ostatnim etapie do Kawodrzy dojechali pielgrzymi 
duchowi i dzięki temu wszyscy razem mogliśmy 
przejść ostatnie kilometry. Na Wałach Jasnogórskich 
pielgrzymów przywitał biskup Marek Mendyk, który 
później sprawował Mszę Świętą. To był niesamowity 
czas – pełen radości i obecności Żywego Boga. Mamy 
nadzieję, że znów wszyscy spotkamy się za rok 
i wspólnie będziemy podejmować kolejne wyzwania 
– bo naprawdę warto!

XIX Piesza Pielgrzymka Świdnicka  
na Jasną Górę
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Niedziela 4 września
Czy słyszałeś o Narodowym Pomniku Szkocji? Jeśli nie, to nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ nigdy 

go nie ukończono. Według projektu miała to być replika Partenonu w Atenach, jednak z powodu wyczer-
pania funduszy, budowę zarzucono wkrótce po umieszczeniu sześciotonowego kamienia węgielnego. 
Pomnik zwany jest dziś popularnie „Hańbą Edynburga”, a jego niewykończone kolumny stanowią smęt-
ną pamiątkę kiepskiego planowania.

Przypomina to sytuację budowniczych, o których mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Zanim przystą-
pi się do budowy, najpierw należy obliczyć koszty i sprawdzić, czy starczy pieniędzy na wykończenie. 
Wydaje się to oczywiste. Jednak Jezus mówi tu nie tylko o kosztach budowy. Mówi o kosztach bycia Jego 
uczniem. Jezus chciał, by Jego słuchacze zrozumieli, co oznacza pójście za Nim. Ten, kto decyduje się 
zostać Jego uczniem, musi być przygotowany na zmianę życia, sposobu modlitwy, miejsca zamieszkania, 
planów na przyszłość. Pójście za Nim będzie wymagało wzięcia krzyża i Jezus chciał, aby Jego poten-
cjalni uczniowie byli tego świadomi. Kochał ich i nie chciał, aby znaleźli się w sytuacji budowniczych 
niezdolnych dokończyć to, co zaczęli.

Każdy z nas trochę przypomina ten niedokończony pomnik – wciąż jesteśmy w trakcie budowy. Na 
szczęście jednak mamy szansę tę budowę dokończyć. Wystarczy, że będziemy wierni naszej decyzji 
pójścia za Jezusem. Pan mówi nam, że ta droga wykracza poza nasze zdolności naturalne, jednak mówi 
to nam nie po to, by nas zniechęcić, ale by skierować nas ku Niemu, „który nam w wierze przewodzi ją 
wydoskonala”.

Jezus do każdego, także do ciebie, kieruje swoje: „Pójdź za Mną”. Wie, jakie wyzwania staną przed 
tobą i nie chce, abyś poddał się, widząc, że koszt jest większy niż tego oczekiwałeś. Udzieli ci wszelkich 
łask, jakich potrzebujesz, by oprzeć się pokusom. Jego miłość będzie cię umacniać na drodze do nieba. 
A Jego niewyczerpane zasoby miłosierdzia pomogą ci dzień za dniem wybierać Go na nowo.

„Panie, udziel mi Twojej łaski, abym mógł wiernie iść za Tobą.”
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PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
4 sierpnia wychowankowie Domu Pomocy Społecz-

nej dla Dzieci w Świebodzicach wraz z siostrą Cze-
sławą SSND uczestniczyli w pielgrzymce samocho-
dowej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach. Szczególną intencją pielgrzymów 
była modlitwa o dar POKOJU na świecie i ustanie 
wojny na Ukrainie. Chłopcy uczestniczyli też w modli-
twie koronką do Bożego Miłosierdzia – transmitowaną 
przez TVP – w kościele św. Siostry Faustyny. Miesz-
kańcy, którzy pozostali w Domu łączyli się w modlitwie 
z grupą pielgrzymów poprzez TV. Byli bardzo zado-
woleni, że mogli zobaczyć swoich kolegów w telewizji.

Msza św. odpustowa Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy Sióstr Zakonnych De Notre Dame w Świebodzicach
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ZDROWIE i NATURA
Pod hasłem „ZDROWIE i NATURA” Chłopcy z DPS dla 

Dzieci w Świebodzicach realizowali wiosenno-letni projekt 
w ogrodzie placówki, pod kierunkiem pań terapeutek. Wiosną 
przygotowali grządki, siali kwiaty i warzywa. Czasem je 
podlewali, gdy słońce zbyt mocno grzało. Teraz latem zbie-
rali z radością swoje plony i spożywali smaczne owoce 
swojej pracy... Projekt był dofinansowany przez Gminę Mia-
sta Świebodzice.

Co za wspaniały widok! Możemy sobie wyobrazić słuchaczy Jezusa biorących gwałtowny wdech na 
myśl o bogatym właścicielu ziemskim, w dodatku już niemłodym, który podkasuje szaty i wybiega na 
spotkanie krnąbrnego synalka! W patriarchalnej kulturze starożytnego Izraela takie zachowanie ojca 
uznano by za upokarzające. To dziecko powinno przyjść do ojca z pokorą i skruchą, a on mógłby co 
najwyżej stanąć z założonymi rękami i wysłuchać tego, co ma ono do powiedzenia na swoje usprawie-
dliwienie. Gdyby jakiś ojciec postąpił tak, jak ojciec z tej przypowieści, wywołałby powszechne  zgorszenie.

Jednak „zgorszenie” jest nadzwyczaj właściwym słowem, jakim można skomentować przypowieść 
Jezusa. Opowiedział On bowiem tę przypowieść grupie faryzeuszy, którzy czuli się zgorszeni Jego zwy-
czajem jawnego „przyjmowania grzeszników”. Powiedział im więc mniej więcej tyle, co: „Uważacie, że 
to Ja powoduję zgorszenie? Pozwólcie, że opowiem wam przypowieść o moim Ojcu niebieskim i głębinach 
Jego miłosierdzia!”.

Boże miłosierdzie wykracza poza naszą ograniczoną ludzką logikę. Kto słyszał o Bogu, który wybiega 
na powitanie grzesznika, zanim jeszcze ten zdąży wyrazić skruchę? O Bogu, który przebacza grzechy 
uważane przez nas za niewybaczalne? O Bogu, który cieszy się nami nawet wtedy, gdy dajemy Mu 
niewiele powodów do radości? Ale taki właśnie jest Bóg! Jego miłość jest niepojęta i ogarnia wszystko. 
W świecie rządzonym pychą i egoizmem, w świecie wzywającym do odwetu za każdą najmniejszą ob-
razę jest to absolutnym zgorszeniem. To miłosierdzie jest dla ciebie. Ojciec niebieski miłuje cię nieskoń-
czenie i żaden twój grzech nie jest w stanie tej miłości przekreślić. On nigdy nie zrezygnuje z ciebie ani 
też z żadnego z twoich bliskich.

Przyjmij dziś miłość Boga. Pozwól Mu wybiec ci naprzeciw, przytulić cię i ogarnąć swoim miłosierdziem. 
Nawet jeśli cię to gorszy, pozwól, by to miłosierdzie wypełniło twoje serce i przelało się na tych, których 
masz wokół siebie.

„Ojcze, dziękuję Ci za Twoją wspaniałą, szokującą miłość!”

Niedziela, 11 września
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ParafialNa droga do świętości
Na początku naszego spotkania 

ks. Joshua Johnson mówi, że 
chciałby zacząć od pewnego wy-
znania. „Jako nastolatek nie lubiłem 
Kościoła – stwierdza bez ogródek. 
Miałem zamiar skończyć szkołę 
i już nigdy nie pojawić się na Mszy”. 
Plany te zostały pokrzyżowane, 
kiedy wybrał się na konferencję 
młodzieżową i doświadczył miłości 
Jezusa w czasie adoracji euchary-
stycznej. Potrafi nawet podać do-
kładną datę: 26 czerwca 2004 roku. 
Jak mówi: „Tego wieczoru podczas 
adoracji moje życie uległo zmianie. 
Bóg dał mi łaskę wiary”. I tak 
wszystko się zaczęło. Z czasem 
młody Josh Johnson został ks. 
Joshem Johnsonem – i nie tylko 
odmienił bieg własnego życia, ale 
także życie tysięcy ludzi w diecezji 
Baton Rouge w amerykańskim 
stanie Luizjana.

Historia ta opowiada o tym, jak 
jeden ksiądz i kilkudziesięciu odda-
nych wolontariuszy przemieniło 
podupadającą parafię w tętniący 
życiem ośrodek realizowania kato-
lickiej nauki społecz-nej. Dziś pod 
każdym względem jest to miejsce, 
gdzie ubodzy, wykluczeni i odrzu-
ceni na margines znajdują nie tylko 
swój duchowy dom, ale także szan-
sę działania na rzecz innych jako 
uczniowie Chrystusa. „Uchwycił on 
w bardzo konkretny sposób to we-
zwanie i wizję, jakie wytycza Ko-
ściołowi papież Franciszek mówi 
biskup Baton Rouge, Michael G. 
Duca. – Znalazł sposób, aby ożywić 
swoją parafię oraz przypomnieć 
nam, że misja Kościoła skierowana 
jest na zewnątrz”.

PragNiENiE SŁUŻBY
Jak więc zaczęła się ta niepraw-

dopodobna podróż? Przyjmując 

święcenia kapłańskie w 2014 roku, 
26-letni ks. Josh stał się najmłod-
szym kapłanem diecezji Baton 
Rouge. Trzy lata później został 
proboszczem parafii Matki Bożej 
Różańcowej w St. Amant. Była to 
niełatwa funkcja, ponieważ czasy 
były trudne. „Rok wcześniej była 
tam wielka powódź – wspomina 
ksiądz. – Zniszczone domy, bliscy, 
którzy odeszli. 80% parafii uległo 
zniszczeniu. W pewnym sensie 
była to martwa parafia. W pierwszy 
weekend zapowiedziałem miesz-
kańcom, że chcę pobłogosławić ich 
domy, a kiedy tak chodziłem i spo-
tykałem się z ludźmi, wszędzie 
słyszałem to samo. Wszyscy byli 
tak bardzo wdzięczni za wszelką 
pomoc, jaką otrzymali od innych 
w czasie powodzi, że chcieli ją ja-
koś odwzajemnić. Chcieli słu-
żyć  ludziom. Chcieli im poma-
gać tak, jak kiedyś im dopomogli 
inni”.

Ks. Josh nie musiał daleko szu-
kać inspiracji: „Rozejrzałem się po 
plebanii, biurze parafialnym i po-
mieszczeniach gospodarczych, po 
czym pomyślałem: «Dlaczego nie 
zorganizować tu większego banku 
żywności?». W tym czasie niewiel-
ki bank żywności mieścił się na 
tyłach i ubodzy musieli obchodzić 
całą plebanię, by do niego dotrzeć. 
Nie podobało mi się to. Następnie, 
wsłuchując się w głosy parafian, 
dowiedziałem się, że chcieliby, aby 
wydawano u nas gorące posiłki. 
Mnie natomiast marzyła się kawiar-
nia, więc powiedziałem: «Zorgani-
zujmy kawiarnię». A kiedy ludzie 
zaczną przychodzić, będziemy 
mogli zapraszać ich na spotkania 
biblijne, proponować modlitwę czy 
przygotowanie do przyjęcia sakra-
mentów”.

W Adwencie 2018 roku, zaledwie 
rok po objęciu parafii przez ks. 
Josha, rozpoczęła działalność ka-
wiarnia (pod jakże trafną nazwą: 
„Kawiarnia pełna łaski”), a wkrótce 
po niej darmowy salon fryzjerski 
i nowy bank żywności. „Przyjęliśmy 
model Dorothy Day – wyjaśnia ks. 
Josh. – Bogaci i ubodzy jedzą ra-
zem”. Wszyscy służą sobie nawza-
jem. W „Kawiarni pełnej łaski” 
wszyscy są na równych prawach.

Jedzenie to był dopiero począ-
tek. Dziś kawiarnia jest miejscem, 
w którym ludzie otrzymują nie tylko 
pokarm fizyczny, ale i duchowy. 
Przede wszystkim panuje tu duch 
wspólnoty. Ludzie zajmujący się 
rekrutacją pracowników pomagają 
bezrobotnym w napisaniu CV. Na-
uczyciele pomagają dzieciom 
w lekcjach. Prawnicy i psycholodzy 
udzielają darmowych porad.

Oprócz tego parafia prowadzi 
sklep z upominkami, aptekę, a tak-
że poradnictwo rodzinne, gdzie 
pielęgniarka uczy naturalnego 
planowania rodziny. Na terenie 
parafialnym znajduje się także 
pralnia i prysznice dla bezdomnych. 
Organizowane są wieczory uwiel-
bienia we współpracy z protestanc-
kimi sąsiadami. Parafia wychodzi 
też na zewnątrz – wolontariusze 
zanoszą żywność ubogim i chorym 
zamkniętym w czterech ścianach.

wartośĆ wSPÓŁPracY
Kiedy pytam ks. Josha, w jaki 

sposób to wszystko funkcjonuje, 
odpowiada: „Dzięki zaangażowaniu 
całej parafii, całego ciała Chrystu-
sa. Wszystko robią parafianie. Ja 
przychodzę i odmawiam kilka mo-
dlitw. Ale to ludzie z parafii biorą 
odpowiedzialność – kobiety i męż-
czyźni. Każdy ma swoją mądrość 

święty Michale archaniele! wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i nie-
godziwości złego ducha bądź naszą obroną. oby go Bóg pogromić raczył, pokor-
nie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 
amen.

Warto odmawiać każdego dnia…
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Modlić się za królów i innych sprawujących władzę? Dlaczego pierwsi chrześcijanie mieliby modlić się 
za władze rzymskie, które w najlepszym razie traktowały ich z podejrzliwością, a w najgorszym wszczy-
nały prześladowania? Paweł mówi jednak, że taka modlitwa jest potrzebna nie tylko po to, żeby wierzą-
cy mogli w spokoju oddawać cześć Panu, ale również po to, by sami sprawujący władzę mogli Go poznać. 
Z rady Apostoła możemy skorzystać także i my. Tak często jesteśmy zbulwersowani tym, co widzimy 
i słyszymy w mediach. Jesteśmy wściekli na agresywnych przywódców czy tchórzliwych polityków i pa-
trzymy z lękiem w niepewną przyszłość. Czujemy się też bezradni, sądząc, że nie mamy żadnego wpły-
wu na to, co dzieje się na świecie.

A jednak mamy wpływ, właśnie poprzez „prośby, modlitwy, wspólne błagania”. Nasza modlitwa ma 
potężną moc! Bóg w odpowiedzi na nią może przemieniać serca, odwracać bieg wydarzeń, a nawet 
wydobywać dobro ze zła.

Co równie ważne, taka modlitwa zmienia także nas. Kiedy popadamy w niezdrowy nawyk reagowania 
złością czy rozgoryczeniem na to, co podają media, wtedy nasze serca twardnieją nie tylko w stosunku 
do sprawujących władzę, ale także wszystkich, którzy nie zgadzają się z naszymi poglądami. Gdy jednak 
zwrócimy się do Boga, On pokaże nam, za kogo i o co mamy się modlić. Pomoże nam także zrozumieć, 
jak bardzo kocha każdego człowieka, nie wyłączając tych, których uważamy za swoich „wrogów”.

Kiedy następnym razem ogarnie cię irytacja na polityków czy sytuację, spróbuj przestać się złościć 
i zacznij się modlić. Im częściej będziesz to robić, tym miększe stanie się twoje serce. A poza tym, mo-
dlitwa za modlitwą, zaczniesz zmieniać świat!

„Panie, udziel mi łaski modlitwy za sprawujących władzę.”

Niedziela, 18 września

i coś, co może wnieść do wspólne-
go dzieła”.

Ksiądz chwali także swoich pra-
cowników parafialnych: „Mam 
wspaniałą drużynę, posiadającą 
o wiele więcej darów niż ja. 
A wszystko jest zakorzenione 
w modlitwie”. Rzeczywiście, godzi-
ny pracy zostały ustalone w taki 
sposób, aby wszyscy mogli uczest-
niczyć w codziennej Mszy świętej. 
W rozkład zajęć wpisany jest także 
post i cotygodniowa godzina  święta.

Z kolei pracownicy parafialni 
chwalą ks. Josha. Michael Parker, 
parafialny asystent duszpasterski 
oraz kandydat na diakona stałego 
diecezji Baton Rouge, mówi: „Ma 
on wizję tego, do czego Pan nas 
prowadzi. Na podstawie współpra-
cy z nim przez ostatnie dwa lata, 
mogę powiedzieć jedno – poważnie 
traktuje czas modlitwy. To właśnie 
w tym czasie rozeznaje, czego Pan 
od niego pragnie. Ma też umiejęt-
ność słuchania parafian i dostrze-
gania ich potrzeb. Jego zaangażo-
wanie przemienia całą wspólnotę”.

Przemiana dokonywana przez 
ks. Josha dokonuje się między in-
nymi dzięki jego gorącemu pragnie-
niu sprawiedliwości, zakorzenione-
mu w katolickiej nauce społecznej: 

„Mamy dwa priorytety chwała Boża 
i służba ubogim. Jezus w ubogich 
i Jezus w Eucharystii. Jeśli będzie-
my o tym pamiętać. Bóg pobłogo-
sławi wszystko inne”.

daĆ BogU świętYcH
Ks. Josh uważa, że to, co dzieje 

się w parafii Matki Bożej Różańco-
wej, wynika wprost z jego powoła-
nia – jest jego odpowiedzią daną 
Bogu: „Matka Teresa mawiała: 
«Dam Świętej Matce Kościołowi 
świętych». Zainspirowało mnie to 
tak bardzo, że obiecałem Panu iż 
z wdzięczności za to, czym mnie 
obdarzył, z wdzięczności za powo-
łanie do kapłaństwa, dam Mu świę-
tych”.

Ksiądz wielokrotnie był świad-
kiem przemiany dokonującej się 
w ludziach, którzy podjęli wolonta-
riat w parafii. Zaczynają od obsłu-
giwania stołów czy przygotowywa-
nia posiłków, a potem zaczynają 
pytać o przygotowanie do sakra-
mentów. Służąc innym, spotykają 
Jezusa i ich wiara ożywa.

„Stąd rozlewa się strumień świę-
tości na Luizjanę – mówi z zapałem 
ksiądz Josh. – Widziałem ludzi 
żyjących w grzechu ciężkim, którzy 
doświadczyli całkowitej przemiany 

dzięki miłości do Pana. Widzę owo-
ce; one są namacalne. Katolicka 
nauka społeczna nie jest czymś 
nadobowiązkowym. Bóg chce, 
abyśmy wszyscy byli świętymi, ale 
możemy zamknąć sobie niebo 
przez grzechy zaniedbania. Bóg 
stworzył nas wszystkich dla świę-
tości. Powinniśmy nawracać się 
z grzechów popełnionych uczyn-
kiem, ale także grzechów popełnio-
nych zaniedbaniem, przez które nie 
pozwalamy Bogu być miłowanym 
w naszym życiu i przez nasze ży-
cie”.

Pod koniec rozmowy pytam, czy 
jest jeszcze coś, co chciałby dodać. 
„Tak. I mówię bardzo poważnie. 
Módlcie się za mnie. Módlcie się 
dla mnie o mądrość, abym umiał 
rozeznać, na co powiedzieć: 
«tak»„– mówi cicho. Zaskakująca 
prośba ze strony człowieka, który 
– jak się wydaje – nigdy nie mówi 
„nie”.

Rozmowa, która zaczęła się od 
wyznania, kończy się modlitwą – 
i ja także modlę się szeptem wła-
snymi słowami. Dziękuję Bogu za 
to, że przemienił młodego, niewie-
rzącego człowieka w gorliwego 
kapłana, który rozpalił zakątek 
Luizjany miłością do ubogich.
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Kończąc sierpniowy felieton pt. 
„Wakacje – z Bogiem czy bez” 
w post scriptum zaproponowałem, 
aby na drugi rok wyruszyć z bliski-
mi na sierpniową pielgrzymkę na 
Jasną Górę. Szybko zorientowałem 
się, że oferta spędzenia wakacji 
z Bogiem może być znacznie szer-
sza. Przecież podczas wędrówek 
w różne atrakcyjne miejsca nasze-
go pięknego kraju bez trudu można 
zauważyć, że Polski pejzaż wypeł-
niają różne symbole religijne. Nie-
zliczone przydrożne kapliczki, figur-
ki Matki Boskiej czy świętych. 
Spacerując, jadąc rowerem lub 
samochodem możemy natknąć się 
na wyrastające z pól, poboczy dróg, 
łąk, i leśnych polan krzyże. Dużo 
jest ich w miastach i na wsiach. I to 
nie tylko przy parafiach. Nie trzeba 
przekonywać, że symbolika religij-
na jest wszechobecna od kapliczek 
i figurek Beskidu Niskiego przez 
drewniane krzyże na północnej 
Suwalszczyźnie, nieopodal granicy 
polsko-litewskiej do kapliczek, figu-
rek i krzyży w krainie hałd i kopal-
nianych szybów na Górnym Śląsku.

W Polsce symbolem, do którego 
najczęściej sięgamy jest właśnie 
krzyż. Kraj nasz przynależy do 
kręgu kultury chrześcijańskiej od 
ponad tysiąca lat – i czy się to ko-
muś podoba, czy też nie – trudno 
się temu dziwić.

Skąd się wzięła tradycja stawia-
nia krzyży na szczytach górskich? 
Na licznych tyrolskich szczytach 
(jest ich ponad 1000), stoją krzyże. 
Krzyże są symbolem fenomenu, 
który trwa już od ponad dwustu lat. 
Pierwsze krzyże wznoszone były 
na szczytach już w 1799 r. (szczyt 
Klein) i w 1800 r. (Großglockner) 
– za każdym razem ku chwale 
pierwszego zdobycia. Krzyże sym-
bolizują z jednej strony zwycięstwo, 
pierwsze zdobycie szczytu, a z dru-
giej strony są znakiem wdzięczno-
ści i pokory. Tam powstawały jako 
symbol triumfu człowieka nad siła-

mi natury. Po II wojnie światowej ci, 
którzy wracali w rodzinne strony, 
dziękowali Bogu za ocalenie życia. 
Wznosili też krzyże ku pamięci 
poległych, wierząc, że na szczycie 
znajdują się bliżej nieba.

W Polsce krzyże zaczęto wzno-
sić na wzór tych z Tyrolu. Najbar-
dziej znany, stalowy krzyż na Gie-
woncie funkcjonuje od ponad 100 
lat jako symbol Tatr. Powstał, gdy 
kończył się wiek XIX i zaczynał XX. 
Zakopiański proboszcz ks. Kazi-
mierz Kaszelewski za namową 
znaczących góralskich rodów po-
stanowił w maju 1900 r. zająć się 
przeniesieniem pomysłu (stawiania 
tyrolskich krzyży na szczytach gór) 
w Tatry. Postanowiono, że krzyż 
będzie umieszczony na Giewoncie 
ponieważ najlepiej go widać z Za-
kopanego. Walery Eljasz-Radzi-
kowski w 1880 r. pisał o Giewoncie: 
„Z każdej prawie chaty Giewonta 
widać, toteż słusznie mu się należy 
tytuł króla zakopiańskiego”. Montaż 
konstrukcji trwał pięć dni i zakoń-
czył się 8 lipca 1901 r.. Uroczyste 
poświęcenie krzyża przez ks. Wła-
dysław Bandurskiego (przyszłego 
kapelana Legionów) odbyło się 19 
sierpnia 1901 r. i uczestniczyło 
w nim 300 osób. Krzyż na Giewon-
cie składa się z 400 elementów, ma 
wysokość 15 m, jego ramiona za-
kończone ozdobnymi kwadratowy-
mi okuciami mają szerokość 5,5 m, 

a waga wynosi 1819 kg. W central-
nej części na skrzyżowaniu ramion 
znajduje się okrągła plakieta z na-
pisem: „Jesu Christo Deo, restitutæ 
per ipsum salutis MCM” (łac. Jezu-
sowi Chrystusowi Bogu, w 1900 
rocznicę przywrócenia przez Niego 
zbawienia) — taka sama sentencja 
zdobi inne krzyże jubileuszowe. 
Natomiast u podstawy krzyża znaj-
duje się tablica z napisem: „Zbawi-
cielowi świata na przełomie wieków 
1900/1901 parafia Zakopane ze 
swoim proboszczem postawiła 
krzyż ten wykonany w fabryce Jó-
zefa Góreckiego w Krakowie”. 
Krzyż na Giewoncie od roku 2007 
jest wpisany do rejestru zabytków 
województwa małopolskiego.

W pasmie Sudetów mamy kilka 
szczytów z krzyżami. Waszą uwagę 
zwrócę na kilka z nich. Na Krzyżnej 
Górze (654 m n.p.m.) w Rudawach 
Janowickich stoi 7 – metrowy me-
talowy krzyż. Krzyż powstał z ini-
cjatywy księżnej Marii Anny von 
Hessen-Homburg, która tym ge-
stem chciała upamiętnić urodziny 
męża – pruskiego księcia Wilhelma 
von Hohenzollerna. Na Średniej 
Górze (427 m n.p.m.) na Pogórzu 
Kaczawskim stoi 13 – metrowy, 
metalowy krzyż. Został postawiony 
na chwałę bożą pomiędzy 1931 
a 1936 rokiem. Jego fundatorem 
był hrabia von Lüttichan – właściciel 
karczmy sądowej w pobliskiej miej-

Wakacje – z Bogiem, czy bez? (2)

Rogowiec



„Głos św. Mikołaja”, nr 9(71), wrzesień 2022 11

Niedziela, 25 września
Jak ten bogaty człowiek sobie z tym radził? Czy unikał przechodzenia przez bramę, u której leżał Ła-

zarz? Czy kazał słudze usuwać żebraka sprzed pałacu, gdy zamierzał wejść lub wyjść? Czy przechodząc 
obok niego, odwracał wzrok w drugą stronę? Trudno zrozumieć, jak człowiek, który nosił kosztowne 
szaty i „ucztował wystawnie”, mógł całkowicie ignorować biedaka, który cierpiał na jego oczach. Musiał 
mieć naprawdę kamienne serce, skoro dzień za dniem przechodził mimo Łazarza i udawał się spokojnie 
w swoją stronę!

A przecież tak dzieje się cały czas. Weźmy choćby „beztroskich” i „dufnych” z dzisiejszego pierwszego 
czytania, którzy: „Leżą na łożach z kości słoniowej (...) a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa”. 
Oczywiście tak jest również teraz. Łatwo jest stać się obojętnym na los tych, którzy cierpią lub znajdują 
się w potrzebie. Uważamy, że jesteśmy zbyt zajęci, boimy się zaangażować lub też odzywa się w nas 
– w mniejszym lub większym stopniu – ten sam egocentryzm, który zawładnął bogaczem z  przypowieści.

Być może my także jesteśmy winni odwracania wzroku w drugą stronę, gdy spotykamy człowieka 
w potrzebie. Pomyśl o uchodźcach, którzy szukają schronienia i pracy, o bezdomnym, którego widujesz 
przed kościołem. O mieszkającej obok ciebie młodej mamie, której przydałoby się życzliwe wysłuchanie 
lub pomocna dłoń. O pensjonariuszach domu opieki, których nikt nie odwiedza. Jak często przechodzisz 
nad nimi do porządku dziennego, zajmując się swoimi sprawami?

Dzisiejsze czytania zachęcają do zrobienia rachunku sumienia z tego, jak traktujemy ludzi, którym 
w życiu powiodło się gorzej niż nam. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zatroszczyć się o wszystkich. 
Możemy jednak prosić Pana, aby pozwolił nam patrzeć na nich Jego oczami. Możemy rozwijać w sobie 
wrażliwość na natchnienia Ducha Świętego, gdy wskazuje nam ludzkie potrzeby. Starajmy się też zaufać, 
że jeśli czujemy przynaglenie od Boga w jakimś kierunku, On na pewno nie odmówi nam swojej łaski.

„Panie, pomóż mi nie odwracać wzroku, gdy ktoś potrzebuje mojej pomocy.”

scowości Wilków. Na górze Cheł-
miec (851 m n.p.m.) w Górach 
Wałbrzyskich stoi 45-metrowy, 
metalowy Krzyż Milenijny. Jest 
najwyższym krzyżem w Europie. 
Powstał w 2000 r. wzniesiony 
przez Społeczny Zespół Budowy 
Krzyża. Krzyż Milenijny poświęcił 
23 września 2000 roku biskup Ta-
deusz Rybak. Stanowi ostatni 
przystanek rozpoczynającej się 
w pobliskim mieście Boguszów-
-Gorce Drogi Krzyżowej Górnicze-
go Trudu oraz jest miejscem licz-
nych uroczystości religijnych (m.in. 
msze św. polowe i pielgrzymki). 
Warto jeszcze wspomnieć o drew-
nianym Krzyżu Milenijnym na górze 
Ślęży (718 m n.p.m.) postawionym 
w 2000 r. z okazji 1000-lecia Bi-
skupstwa Wrocławskiego. Został 
ufundowany przez dolnośląskich 
leśników.

Zauważam, że powoli zanika 
tradycja umieszczania takich sym-
boli w przestrzeni. Trwają te posta-
wione dawniej, choć i one często 
niszczeją i podupadają. Cóż docze-

kaliśmy czasów gdy pobocza dróg 
zajmują kolejne stacje benzynowe, 
sklepy i reklamowe tablice. Może 
właśnie to reklamy zastępują dzisiaj 
krzyże i kapliczki, bardziej trafiając 
w potrzeby emocjonalne i estetycz-
ne pokoleń wychowanych na ma-

sowej telewizji i internecie. Ze 
szkodą dla nich samych.

Wakacje i spacery weekendowe 
są najlepszą okazją, by wędrować 
ich śladem i przypomnieć sobie nie 
tylko te najpiękniejsze i największe.

Ryszard Stochła

Chełmiec Ślęża
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co warto obejrzeć?
„Niebo istnieje naprawdę” – to 

prawdziwa historia chłopca, który 
podczas operacji znalazł się na 
granicy życia i śmierci. Rodzice nie 
spodziewali się, że w ciągu następ-

nych kilku miesięcy usłyszą piękną 
i wyjątkową opowieść o podróży 
chłopca do nieba i z powrotem. 
Czteroletni Colton oznajmił rodzi-
com, że opuścił swoje ciało pod-

czas zabiegu, opisując, co jego 
rodzice robili, gdy on leżał na stole 
operacyjnym. Mówił o wizycie 
w niebie i przekazywał historie lu-
dzi, z którymi spotkał się w zaświa-
tach, a których nigdy wcześniej nie 
widział. Wspominał nawet o zda-
rzeniach mających miejsce jeszcze 

ocalona z piekła
Obecnie, gdy w świecie liczy się tylko to, co masz 

i jaki sukces udało Ci się osiągnąć, gdzie o wielko-
ści człowieka decyduje stan jego konta bankowego, 
gdzie zamiast Boga czci się idoli, powstała książka, 
która jest przestrogą przed poddaniem się temu 
i podążaniem taką drogą. „Ocalona z piekła” to au-
tobiograficzna opowieść Ani Golędzinowskiej, która 
z chęci ucieczki przed szarą rzeczywistością i bra-
kiem miłości, trafiła do świata, w którym wszystko 
jest towarem. Także człowiek.

Każdy potrzebuje miłości, akceptacji i korzeni. 
Miejsca, które będzie dla niego punktem odniesienia 
w świecie. Ania, pozbawiona tych podstaw, despe-
racko próbując zaistnieć, wołając o zainteresowanie, 
o miłość, schodzi na drogę która wydaje się prowa-
dzić ja na dno, prosto do tytułowego piekła. Momen-
tami ma się wrażenie, że tych zakrętów i upadków 
jest zdecydowanie za wiele jak na jedno i to tak 
krótkie życie bohaterki. Jawi się nam ona jak nad-
łamana trzcina, którą byle podmuch zniszczy zupeł-
nie. Wtedy jednakże na jej drodze pojawia się ktoś, 

kto pokazuje jej zupełnie inny kierunek życia. Co 
zrobi Ania? Jak potoczyły się jej losy? Przeczytajcie 
sami.

weekend z Bogiem
Książka Williama P. Younga pt. „Chata” jest już 

tak popularna, że zastanawiałam się, czy w ogóle 
o niej pisać. Ale jeśli ktoś o niej jeszcze nie słyszał, 
szkoda byłoby takiego stanu rzeczy nie zmienić. 
Pierwszy raz czyta się tę książkę szybko, bo fabuła 
wciąga na tyle mocno, że trudno się od

niej oderwać. Dlatego zaraz po przeczytaniu 
ostatniej kartki miałam ochotę podelektować się 
nieco jej treścią. Czy mogą być wśród nas tacy, 
którzy nigdy nie zastanawiali się, skąd bierze się 
tyle zła w świecie tworzonym przez Boga? Gdzie 
On jest, kiedy ktoś cierpi czy umiera? I po co to 
wszystko istnieje? Czy Bóg rzeczywiście kocha 
takiego niedoskonałego człowieka? Któż nie starał 
się zrozumieć relacji między Osobami Boskimi?

Takie dylematy towarzyszą również bohaterowi 
książki Younga. Otóż, główny bohater Mackenzie 

ma(potocznie mówiąc)
niepoukładane stosunki 
z Bogiem. Ten stan rzeczy 
potęguje jeszcze jego ży-
ciowa tragedia, która zda-
rzyła się mu się jakiś czas 
temu, którą wciąż przeży-
wa. Dlatego Bóg postana-
wia spotkać się z naszym 
bohaterem osobiście i za-
prasza go do tytułowej 
„Chaty”. Czy przyjmie za-
proszenie i co z tego wy-
niknie? Przeczytajcie...

Fikcja literacka czy nie, 
książka zmusza do reflek-
sji, pochylenia się nad 
naszym istnieniem i do 
postawienia sobie pytań 
o własne życie, wybory, 
relacje ze Stwórcą i innymi 
ludźmi.

KSiąŻKi wartE PrzEczYtaNia
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Michałowa poleca

ciaSto MicHaŁEK
SKŁadNiKi: (na formę o wym. 24 x 32 cm)
na ciasto: 1 szklanka cukru, 1/2 szklanki wody, 3/4 szklanki oleju, 3 łyżki kakao
oraz: 5 jajek, 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej, 1/2 szklanki cukru, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1  łyżeczka 
sody oczyszczonej
na masę: 500 g serka mascarpone, 100 ml śmietanki kremówki 30%, 250 g cukierków „MICHAŁKI”, 3  łyżki 
cukru pudru, 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej (rozpuścić w 1 łyżce wody), 2 łyżki alkoholu
na bitą śmietanę: 500 ml śmietanki kremówki 30%, 2 łyżki cukru pudru, 2 op. śmietan-fix.
ponadto: słoiczek powideł śliwkowych lub dżemu wiśniowego, lub malinowego, 50 g czekolady mlecznej, 
100 g orzechów laskowych

wYKoNaNiE:
Ciasto: wodę, kakao, cukier i olej umieścić w garnuszku i zagotować. Dobrze wymieszać, aby cukier się 
rozpuścił, a wszystkie składniki połączyły. Tak powstałą mieszankę całkowicie wystudzić (pozostałe skład-
niki powinny być w temp. pokojowej). Białka oddzielić od żółtek i ubić z cukrem na sztywno i ciągle miksu-
jąc, dodawać kolejno po jednym żółtku. Do powstałej masy jajecznej wlewać cienkim strumieniem przygo-
towaną wcześniej mieszankę i delikatnie mieszać łyżką lub mikserem na najniższych obrotach. Następnie 
dodać przesianą mąkę, proszek do pieczenia, sodę i delikatnie wymieszać do połączenia składników. 
Formę wyłożyć papierem do pieczenia. Wylać ciasto, wyrównać. Wstawić do nagrzanego do temp. 180 stop-
ni C piekarnika i piec około45 minut, do tzw. suchego patyczka. Studzić w uchylonym piekarniku.
Masa: (wszystkie składniki powinny być dobrze schłodzone)
Serek mascarpone, śmietankę i cukier umieścić w misie miksera. Ubić na sztywny krem (niezbyt długo, 
by kremu nie zwarzyć). Dodać rozpuszczoną kawę i alkohol. Wymieszać. Cukierki zetrzeć na tarce o gru-
bych oczkach. Dodać do masy i wymieszać.
Bita śmietana: do dobrze schłodzonej śmietany dodać cukier i śmietan-fix i ubić na sztywno.

SKŁadaNiE ciaSta: wystudzone ciasto przekroić na dwa blaty (można ciasto naponczować).
Pierwszy blat posmarować dżemem. Następnie wyłożyć masę z Michałków, rozsmarować i przykryć dru-
gim blatem. Na górny blat nałożyć bitą śmietanę i równomiernie ją rozprowadzić. Ciasto wstawić do lodów-
ki na 2-3 godziny (a najlepiej na całą noc, ciasto zdecydowanie lepiej smakuje jak smaki dobrze się prze-
gryzą). Czekoladę zetrzeć na wiórki. Orzechy wrzucić na suchą patelnię. Dobrze podprażyć. Wyłożyć na 
suchą ściereczkę, umieścić między dłońmi i pocierać, by pozbyć się skórki. Gotowe orzechy posiekać 
i odstawić by ostygły. Czekoladą i orzechami ozdobić ciasto. Smacznego!

przed jego narodzinami. Zaskoczył 
opisami i mało znanymi szczegóła-
mi o niebie, dokładnie pasującymi 
do tego, co podaje Biblia, a o któ-
rych, jako dziecko nie mógł wie-
dzieć. Colton opowiadał z rozbra-
jającą dziecięcą niewinnością 
o spotkaniach z członkami rodziny, 
którzy już odeszli z tego świata.

„Spotkanie” – ludzie z różną 
historią spotykają się w restauracji, 
w której kelnerem jest sam Jezus. 
Jezus przygotowuje im posiłki i wy-
jaśnia im ich całe życie. Każdy ze 
zgromadzonych w restauracji za-

daje Jezusowi osobiste pytania 
dotyczące jego życia, dlaczego coś 
się wydarzyło w jego życiu. Jezus 
z chęcią odpowiada i wyjaśnia im, 
dla każdego znajduje odpowiednie 
rozwiązanie! Bohaterzy pytają się 
także o nie zrozumiałe fragmenty 
z Pisma Świętego, które Jezus im 
wyjaśnia, oczywiście żaden z nich 
nie musi się przedstawiać, bo Jezus 
ich zna! W filmie jest obecny także 
diabeł, który ukrył się pod pewna 
postacią, czy go rozpoznasz?

„Bóg nie umarł” – to przygoda 
studenta Josha Wheaton, który 

wykazał się niezwykłą wiarą i udo-
wodnił Profesorowi Radissonowi, 
że Bóg istnieje i działa w naszym 
życiu. Młodzieniec posłużył się 
przykładami i dowodami naukowy-
mi oraz własnymi doświadczeniami 
Boga w jego życiu. Cała fabuła fil-
mu skoncentrowana jest wokół 
uczelni, do której uczęszcza główny 
bohater. Czy Joshowi uda się prze-
konać Profesora, i studentów? 
Sprawdź sam, jest to nie wątpliwie 
jeden z filmów religijnych który 
warto obejrzeć!
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czwartek 1.09.2022 r.
godz. 7.00 + Małgorzata Fereżyńska (30 greg.)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (1 greg.)
godz. 18.00 I) Dziękczynna w int. ks. Grzegorza 
Bandy i o potrzebne łaski zdrowie i błog. Boże i dary 
Ducha Św.
II) W int. wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym 
o łaskę Ducha św. i błog. Boże
Piątek 2.09.2022 r.
godz. 7.00 + Jerzy Martyszewski (8 r. śm.)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (2 greg.)
godz. 18.00 Dziękczynno-błagalna z ok. 18 r. 
urodzin Michała
Sobota 3.09.2022 r.
godz. 7.00 + Tomasz Żurek (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi 
jakimi obrażane jest NSM
godz. 15.00 Ślub: Mateusz Nicgórski i Anna 
Melańczuk
godz. 18.00 I) Msza św. w int. ks. Grzegorza Bandy 
(od R.Ż.R.)
II) + Dioniza Mickiewicz (3 greg.)
Niedziela 4.09.2022 r.
godz. 7.30 + Antoni, + Róża Kłyszejko
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (4 greg.)
godz. 10.30 + Jan Olesiński (3 r. śm.), + Teresa 
Olesińska
godz. 12.00 I) O Boże błog. zdrowie i dary Ducha Św. 
dla Franciszka w 5 rocz. urodzin
II) + Irena Broszczak
godz. 18.00+ Jan, + Jarek, + Franciszek, + Zofia 
Samulscy. + Jan, + Stanisława (k) Muzyk, + Jan, 
+ Anna Gaweł i zm. z rodz. Samulskich, Muzyków, 
Wieczorków, Gawłów
Poniedziałek 5.09.2022 r.
godz. 7.00 W int. Grażyny o łaskę zdrowia i błog. 
Boże i opiekę Matki Bożej
godz. 9.00 O Boże błog. opiekę Maryi, zdrowie 
z okazji imienin dla Jasi (od koleżanek).
godz. 18.00 I) + Dioniza Mickiewicz (5 greg.)
II) + Maria Wiśniewska (6 r.śm.)
wtorek 6.09.2022 r.
godz. 7.00 + Marcin Żurek (od rodziny Żurków 
i Bujaków z Krzeczowa)
godz. 9.00 + Andrzej Sztorc (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 18.00 + Dioniza Mickiewicz (6 greg.)
środa 7.09.2022 r.
godz. 7.00 ++ Michał Gocól (od uczestników 
pogrzebu)

godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (7 greg.)
godz. 18.00 + Ryszard Piórkowski (6 r.śm.), 
+ Rodzice;+ Irena, + Stanisław Piórkowscy 
(int. od żony z rodziną)
czwartek 8.09.2022 r.
godz. 7.00 + Zygmunt Strojczyk (19 r. śm.)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (8 greg.)
godz. 18.00 I) + Rodzice; + Maria, + Józef 
Majewscy, + Katarzyna, + Jan Kuska
II) O Boże błog. potrzebne łaski, dary Ducha Św. dla 
Jana i Oksany Swinickich w 10 rocz. ślubu
Piątek 9.09.2022 r.
godz. 7.00 + Za dusz w czyśćcu cierpiące
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (9 greg.)
godz. 18.00 + Rodzice: + Maria, + Stefan. Wnuczek; 
+ Norbert Dolecki. Mąż; + Józef Matkowski, Tadeusz 
Aliberski
Sobota 10.09.2022 r.
godz. 7.00 + Zbigniew Szirszow (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (10 greg.)
godz. 18.00 I) + Tadeusz, + Stanisław Pankiewicz
II) + Władysław Suproń (Podpułkownik Armii Krajowej 
Wojska Polskiego, Kawaler najwyższych odznaczeń 
państwowych za walkę w obronie Ojczyzny
Niedziela 11.09.2022 r.
godz. 7.30 + Stanisław, + Jan (od rodziny)
godz. 9.00 + Mirosław Rawski (syn)
godz. 10.30 + Antonina, + Wanda, + Ignacy, + Józef 
Szewczyk
godz. 12.00 I) + Wita
II) + Wanda i + Anna Misiaczyk. + Dariusz, 
+ Elżbieta Gęgotek
godz. 18.00 I) + Dioniza Mickiewicz (11 greg.)
II) Jan Bednarczyk (15 r. śm), zm. Rodziców z obu 
stron
Poniedziałek 12.09.2022 r.
godz. 7.00 + Weronika Zięba (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (12 greg.)
godz. 18.00 I) + Helena, + Czesław, + Krzysztof 
Kowalczuk
II) Msz św. dziękczynna z ok. 10 urodzin Patrycji 
Furtyk z prośbą o z drowie i błog. Boże
wtorek 13.09.2022 r.
godz. 7.00 + Ewa Hryniewicz (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (13 greg.)
godz. 18.00 Fatimskie
środa 14.09.2022 r.
godz. 7.00 + Maria

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w świebodzicach
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godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (14 greg.)
godz. 17.00 Eucharystia pod Krzyżem 
Jubileuszowym
godz. 18.00 I) + Lidia Kucab (12 r. śm.)
II) + Stanisława i Michał Kubas
czwartek 15.09.2022 r.
godz. 7.00 + Jerzy Kamiński (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 + Regina Perwenis z ok. imienin za życia 
+ Witold Perwenis
godz. 18.00 I) + Dioniza Mickiewicz (15 greg.)
II) O Boże błog. potrzebne łaski dary Ducha Św. dla 
Jana Swinickiego z okazji urodzin
Piątek 16.09.2022 r.
godz. 7.00 + Dariusz, Piotr Matyjaszczyk 
(od uczestników pogrzebu)
godz. 9.00 Msza św. dziękczynna z ok 3 rocz. 
Urodzin Klary i 6 rocz. Zawarcia Związku 
Małżeńskiego Katarzyny i Norberta o błog. Boże 
i łaskę miłości małżeńskiej
godz. 18.00 I) + Dioniza Mickiewicz (16 greg.)
II) + Kazimierz Zawadzki (3 r.śm.), od żony i córki
Sobota 17.09.2022 r.
godz. 7.00 + Agnieszka Ptak (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (17 greg.)
godz. 18.00 I) + Damian Droździak (od taty, siostry 
Anny z Marcinem i od dziadków)
II) + Marianna (k) Pieczeniak (9 r.śm.), + Anna 
Siewierska
Niedziela 18.09.2022 r.
godz. 7.30 + Zenon Sobczak (12 r.śm.), + Anna 
Sobczak (16 r. śm.)
godz. 9.00 O Boże błog. opiekę MB Nieustającej 
Pomocy i światła Ducha Św. dla wnuczek
godz. 10.30 + Daria (5 r. śm.), + Dimitr, + Ludwik
godz. 12.00 I) + Sztebel
II) Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Teresy 
i Bogdana Kożuchowicz z prośba o dalsze Boże 
błog. i potrzebne łaski
godz. 18.00 + Dioniza Mickiewicz (18 greg.)
Poniedziałek 19.09.2022 r.
godz. 7.00 + Wacława (k) (10r. śm.), + Jan Mistarz 
i zm. z rodziny Rydzyk
godz. 9.00 + Wiesław Barczyn (16 r. śm.), + Anna, 
+ Grzegorz
godz. 18.00 + Dioniza Mickiewicz (12 greg.)
wtorek 20.09.2022 r.
godz. 7.00 + Honorata Pijarowska (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 Za Adama i Edytę w kolejną rocznicę 
ślubu o zdrowie błog. Boże i opiekę MB
godz. 18.00 + Dioniza Mickiewicz (20 greg.)
środa 21.09.2022 r.
godz. 7.00 + Kazimierz Gumowski (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 W int. kapłanów posługujących w parafii 
i służby liturgicznej
godz. 18.00 + Dioniza Mickiewicz (21 greg.)

czwartek 22.09.2022 r.
godz. 7.00 + Marianna Lech (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (22 greg.)
godz. 18.00 + Regina Perwenis
Piątek 23.09.2022 r.
godz. 7.00 + Robert Szulc (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (23 greg.)
godz. 18.00 I) Za dusze czyścowe
II) + Tekla, + Piotr Wróblewicz i zm. z rodziny
Sobota 24.09.2022 r.
godz. 7.00 + Stefania Oczkowska
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (24 greg.)
godz. 18.00 + Beata Wróbleska (1 r. śm.)
Niedziela 25.09.2022 r.
godz. 7.30 + Stefania (k) + Piotr, + Stanisław, 
+ Roman Niderla
godz. 9.00 + Lena, + Jan Petryszak, + Miron, 
+ Julia, + Irena Zając
godz. 10.30 Msza św. dziękczynna z ok. urodzin 
ks. Grzegorza Wołoch z prośbą o zdrowie i błog. 
Boże i opiekę MB. Niech Dobry Pasterz prowadzi 
w posłudze kapłańskiej
godz. 12.00 I) + Jerzy Sajpel (21 r. śm.), + Leon, 
+ Klara, + Tadeusz Sajpel
II) + Tekla (k), + Adam Glińscy
godz. 18.00 I) + Dioniza Mickiewicz (25 greg.)
II) + Anna Siemasz (28 r. śm.)
Poniedziałek 26.09.2022 r.
godz. 7.00 + Tadeusz Kwieciński (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (26 greg.)
godz. 18.00 + Kazimierz Styrna (9 r. śm.) i zm. 
z rodziny
wtorek 27.09.2022 r.
godz. 7.00 + Stefan Lech
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (27 greg.)
godz. 18.00 + Juliusz Kowalczyk i zm. z rodziny
środa 28.09.2022 r.
godz. 7.00 + Czesława (k) Lech
godz. 9.00 Tato + Józef (30 r. śm.), Mama 
+ Stefania
godz. 18.00 I) + Dioniza Mickiewicz (28 greg.)
II) + Michał Siemasz
czwartek 29.09.2022 r.
godz. 7.00 + Dariusz Matyjaszczyk (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 9.00 + Dioniza Mickiewicz (29 greg.)
godz. 18.00 I) + Maria Piwońska
II) + Władysław Kościelski i za dusze w czyśćcu 
cierpiące
III) W int. ks. Michała Gibka
Piątek 30.09.2022 r.
godz. 7.00 + Marianna Lech (od córki Ewy z mężem 
i rodziny)
godz. 9.00 + Robert Szulc (od rodziny Załubskich)
godz. 18.00 + Dioniza Mickiewicz (30 greg.)
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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, ks. Michał Gibek

www.swmikolajswiebodzice.pl

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Kruczek Patryk, 7.08.2022 r.
Urbańczyk Laura Maria, 7.08.2022 r.
Begielski Gustaw, 14.08.2022 r.
Gabriel Marcel, 14.08. 2022 r.
Skowroński Igor, 15.08.2022 r.
Borek Aleks, 15.08.2022 r.
Wróbel Michał, 28.08.2022 r.

+ Honorata Pijarowska, 
zm. 30.07.2022 r.  
przeżyła 82 lata
+ Robert Tomasz Szulc, zm. 3.08.2022 r. 
przeżył 55 lat
+ Kazimierz Gumowski, zm. 5.08.2022 r. 
przeżył 69 lat
+ Marianna Teresa Lech, zm. 5.08.2022 r. 
przeżyła 90 lat
+ Tadeusz Kwieciński, zm. 5.08.2022 r. 
przeżył 74 lata
+ Krzysztof Kaczmarek, zm. 11.08.2022 r. 
przeżył 62 lata
+ Mirosław Zduńczyk, przeżył 62 lata
+ Krystyna Chołuj, przeżyła 71 lat
+ Barbara Kaczor

Łukasz Bartłomiej Goścień 
i Alicja Maria Krupa, 
20.08.2022 r.

Małżeństwo zawarli:


