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Festiwal Młodych „light For liFe”

Już po raz szósty w dniu 11.09.2022 r., odbył się w naszej parafii festyn. Pomimo niezbyt sprzyjających 
warunków atmosferycznych wzięło w nim udział bardzo wielu parafian i gości. Panowała radosna i przyjazna 
atmosfera.

Vi letNi FestyN ParaFialNy 
u MiKołaJa

17.09.2022 roku w Wambierzycach 
w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny odbył się Festiwal Młodych 
„Light for Life”. Tegorocznym hasłem 
wydarzenia było wezwanie: „Pokój 
Wam”. Z naszej parafii pojechała kilku-
nastoosobowa grupa, która chciała 
uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu 
młodych. Festiwal rozpoczął się zawią-
zaniem wspólnoty i modlitwą. Kolejnym 
punktem było spotkanie w grupach z te-
gorocznymi prelegentami, którzy dawa-
li świadectwo swojej wiary. Zaproszony-
mi gośćmi byli: ks. Rafał Główczyński 
SDS, Magdalena Czech, Joanna Jóź-
wiak oraz Krzysztof Sowiński. Ostatnim 
punktem pierwszej części spotkania był 
koncert Muodych Kotów. 
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(cd. ze str. 1) Największym zainteresowaniem cieszy-
ła się zabawa fantowa. Zwieńczeniem jej było losowa-
nie nagród głównych, ufundowanych przez wielu 
sponsorów.

Panie z rady parafialnej i innych grup działających 
przy parafii serwowały wspaniałe ciasta, pyszne pie-
rogi, gorącą grochówkę i bigos. Grillowaną kiełbaskę, 
kaszankę czy też karkówkę oferowali panowie.

W ogrodzie parafialnym młodzież zorganizowała dla 
najmłodszych różne gry i zabawy.

W „festynowym punkcie medycznym” była możli-
wość zbadania poziomu cukru oraz wykonania pomia-
ru ciśnienia krwi.

W udostępnionej do zwiedzania kaplicy Hochbergów 
odbyło się spotkanie historyczne w ramach programu 
# w PoszukiwaniuHistoriiŚwiebodzic, w trakcie które-
go można było dowiedzieć się o wielu ciekawych 
wydarzeniach z przeszłości naszego miasta i ludziach 
ich tworzących.

Występy Zespołu Ludowego „Dobromierzanie” 
z Dobromierza i Seniorów z Dziennego Klubu Seniora 
przy par. Chrystusa Króla w Głuszycy bawiły i umilały 
uczestnikom niedzielne popołudnie. Do zabawy ta-
necznej porwała wielu muzyka w wykonaniu Zespołu 
Muzycznego „OLD Friends” z Bystrzycy Kłodzkiej.

Prowadzącym całą imprezę był Jakub Nowak. Do-
chód z festynu przeznaczony został na remont dachu 
na plebanii.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyni-
li się do zorganizowania i przeprowadzenia festynu 
z głębi serca składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

Już dziś zapraszamy na kolejny festyn za rok.

Vi letNi FestyN ParaFialNy 
u MiKołaJa
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Nasze reMoNty

(cd. ze str. 1)

Po przerwie na posiłek uczestnicy byli zaproszeni do 
wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia, 
do wysłuchania konferencji przygotowującej do spo-
wiedzi oraz do skorzystania z sakramentu pokuty i do 
udziału w Eucharystii pod przewodnictwem ks. bp. Mar-
ka Mendyka, który w homilii zachęcał wszystkich do 
odważnego przyznawania się do Chrystusa w swoim 
codziennym życiu. Na zakończenie festiwalu wystąpił 
zespół „Owca”.

Festiwal Młodych „light For liFe”

Remont dachu na plebanii

Remont przedsionka 
bocznego kościoła – drzwi 
po renowacji

Remont dachu na budynku gospodarczym

Remont słupka bramy 
wjazdowej

Moje obłóczyny
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Obchody Dnia Sybiraka

List 13-letniego chłopca do rodziny, którą wywieźli na Syberię

Modlitwa syBiraKÓw
Nie proszę Cię Boże o złoto,
Ni drogę usłaną różami,
Lecz proszę Cię bardzo o wiarę
Bo bez niej nie przetrwamy.
Nie proszę o pieniądz lichy,
Lecz proszę o nadzieję,
By mogła podtrzymać mą wiarę.
Że sprawiedliwość istnieje.
Nie proszę o domy ogromne,
Lecz o miłość prawdziwą,
Bym mógł do końca życia,
Być tak naprawdę szczęśliwy.
O te trzy cnoty Cię proszę,
Bo to podstawa jest życia,
A reszta w geście jest ludzkim,
Tylko to nie do zdobycia.
Bo w świecie pustej mamony,
Ubrane w szaty nagości,
Najbardziej chyba brakuje,
Prawdziwej wiernej miłości.
Kiedy się drzewo życia
W geście pochyla starości,
Nic przecież nie pozostaje,
Prócz dłoni ludzkich w nagości.
Splecionych przez trudy życia,
Dłoń jedna ściska dłoń drugą,
I wszystko wtedy jest piękne,
Nawet gdy łzy płyną strugą,
Żegnając siebie na zawsze,
Odchodząc stąd gdzieś w nieznane,
Oto Cię proszę mój Boże,
I mówię na koniec Amen.



„Głos św. Mikołaja”, nr 10(72), październik 20226

aNioł strÓŻ
Rozpoczynając październik kie-

rujemy nasze spojrzenie w stronę 
Maryi, naszej Matki, wzywamy Jej 
opieki i wsparcia nazywając często 
„przewodniczką pewną do Nieba”. 
Październik to bez dwóch zdań 
miesiąc Maryjny.

Niemniej jednak, jeżeli ktoś 
uważnie śledzi codzienną liturgię 
Kościoła to zauważy, że Maryja to 
nie jedyna opiekunka jaką w tym 
czasie czcimy, mamy bowiem na 
przełomie września i października 
dwa inne ważne wspomnienia. Już 
29 września obchodzimy wspo-
mnienie świętych Archaniołów: 
Michała, Rafała i Gabriela a kilka 
dni później, 2 października, modli-
my się za wstawiennictwem Świę-
tych naszych Aniołów Stróżów.

Wszyscy znamy doskonale mo-
dlitwę, której uczyły nas nasze 
babcie, nasi rodzice... Aniele Boży 
stróżu mój... to jeden z pierwszych 
zapamiętanych w dzieciństwie tek-
stów. Kim zatem są owe tajemnicze 
istoty zwane Aniołami? Opierając 
się jedynie na przekazie biblijnym 
możemy z całą pewnością stwier-
dzić, że są to istoty duchowe stwo-
rzone przez Boga dla Jego Chwały, 
ale i dla pomocy człowiekowi. Mówi 
o tym wiele tekstów choć często ich 
nie dostrzegamy. Można tu przyto-
czyć choćby Psalm 91 którym 
przewrotnie posługuje się diabeł 
kusząc Jezusa na pustyni: „Niedo-
la nie przystąpi do ciebie, a cios nie 
spotka twojego namiotu, bo swoim 
aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię 
strzegli na wszystkich twych dro-
gach. Na rękach będą cię nosili, 
abyś nie uraził swej stopy o ka-
mień.” (Ps 91).

Również sam Jezus w Ewange-
lii Mateusza przestrzega: „Strzeżcie 
się, żebyście nie gardzili żadnym 
z tych małych; albowiem powiadam 
wam: Aniołowie ich w niebie wpa-
trują się zawsze w oblicze Ojca 
mojego, który jest w niebie.” 
(Mt 18,10).

Widać więc wyraźne, że opieka 
aniołów nad nami jest aktywna 
i stale nam towarzyszy.

Nie są to oczywiście wszystkie 
teksty biblijne mówiące o tych isto-
tach. Pośród tych mniej lub bardziej 
znanych można przypomnieć cho-
ciażby o opiece anioła nad Hagar 
i jej synem, Izmaelem (Rdz 16, 
7-12); o tym jak anioł powstrzymu-
je Abrahama, by nie dokonywał 
zabójstwa swego pierworodnego 
syna, Izaaka (Rdz 22, 11), pamię-
tamy anioła który ratuje Lota i jego 
rodzinę (Rdz 19), anioł również 
ratuje trzech młodzieńców od 
śmierci w piecu ognistym (Dn 3, 
49-50) i Daniela w lwiej jamie (Dn 
6-22), żywi proroka Eliasza i ratuje 
go od śmierci głodowej (1 Krl 19, 
5-8), Archanioł Rafał towarzyszy 
Tobiaszowi w jego niebezpiecznej 
wyprawie (Tb), A Michał walczy 
w naszym imieniu z szatanem. Ar-
chanioł Gabriel zaś wyraźnie trosz-
czy się o Maryję zapewniając ją, że 
nie ma się czego obawiać. W koń-
cu to anioł przecież wyprowadza 
Apostołów z więzienia (Dz. 5, 19-
20) i ratuje św. Piotra z rąk Heroda 
(Dz. 12, 7-23).

Wszystkie te teksty świadczą 
wyraźnie o tym, że Bóg nie zosta-
wia nas samymi sobie, nie rzuca 
nas bezbronnych na „pożarcie” 
świata, ale każdemu przydziela 
osobistą ochronę, tego jednego 
Anioła, który ma jedno zadanie, 
strzec przed niebezpieczeństwem. 
Św. Augustyn, jeden z najwięk-
szych Ojców Kościoła powtarzał: 
Wielkie jest staranie, jakie ma Pan 
Bóg o ludzi. Wielką nam miłość 
okazał przez to, że ustanowił anio-
łów, aby nas strzegli. Dlatego war-
to pamiętać na co dzień o modlitwie 
do swojego Niebieskiego Stróża, 
choćby wypowiadając te znane 
z dzieciństwa słowa. Przytoczmy je 
tutaj jeszcze raz:

„Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota 

wiecznego.
Amen.”
Anioły zajmują również pocze-

sne miejsce w sztuce i poezji warto 
zatem na koniec przywołać polskie-
go księdza i poetę, Jana Twardow-
skiego, który pisał w jednym z wier-
szy:

„Pierwsza nasza modlitwa
była i jest do naszego Anioła 

Stróża
w tym jest nasza wiara
że Bóg nam towarzyszy
przez swojego Wysłannika
unosi się na skrzydłach
by zawsze być na czas
nasza modlitwa
niezupełnie zrozumiała
nie stój a bądź
zawsze ze mną
dlatego daję Ci skrzydła
byś mógł wszędzie dolecieć.”
Niech Maryjny miesiąc paździer-

nik będzie również okazją do odno-
wienia w sobie nabożeństwa do 
świętych Aniołów Stróżów, pamię-
tajmy o nich, kiedy nad naszym 
życie zaczną się zbierać ciemne 
chmury, kiedy poczujemy się zagu-
bieni, zabłąkani na drogach co-
dzienności, Oni są po to, aby na 
prowadzić i potrafią to robić sku-
tecznie.
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wyjazd wakacyjny a zarazem zdrowotny Mieszkańców 
domu Pomocy społecznej dla dzieci nad Morze Bałtyckie
30 wychowanków wraz z paniami opiekunkami 

i nauczycielkami z ZSzS w Świebodzicach w dniach 
od 3 do 17 września 2022 r. przebywali nad morzem.

Firmy PEPCO ze Świebodzic zafundowała dzieciom 
darmowy przejazd autokarem w ramach programu 
grantowego PEPCO landia. Było to duże wsparcie 
finansowe, dzięki któremu dzieci mogły zrealizować 
swoje marzenia. Podczas pobytu nad morzem chłop-
cy nie tylko wdychali cenny jod spacerując brzegiem 

morza, ale również korzystali z wielu atrakcji i przy-
jemności kulinarnych w przydrożnych kawiarenkach 
oaz zabawach sportowych na plaży np. piłka plażowa, 
gokarty, trampolina.

Spacery i zabawy nad brzegiem morza oraz wielo-
wymiarowa integracja społeczna sprawiały, że Chłop-
cy bardzo dobrze czuli się podczas całego wakacyj-
nego pobytu nad Polskim morzem. Czuli się szczęśli-
wi, byli zadowoleni, a nade wszystko zdrowi.
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Michałowa poleca

KloPsiKi z grzyBaMi 
i czosNKieM NiedŹwiedziM

zaPieKaNe PlacKi

sKładNiNKi (4 porcje):
200 ml mleka, 400 g czerstwych bułek (mogą być z sezamem), 2 cebule, 4 łyżki oleju,  
100 g liści czosnku niedźwiedziego, 4 jaja, sól, pieprz, 200 g pieczarek, 100 g boczniaków, 
150 ml wywaru warzywnego, 3  łyżki kwaśnej kremowej śmietany 30%.

wyKoNaNie:
Rozgrzać mleko, namoczyć w nim bułki i zostawić na 20 minut. Cebulę obrać i posiekać. Poło-
wę zeszklić na 2 łyżkach oleju. Czosnek pokroić na kawałki i wraz z cebulą i jajami dodać do 
odciśniętej i rozdrobnionej bułki. Doprawić solą i pieprzem do smaku, a następnie wyrobić 
i uformować 12 klopsów. Włożyć do wrzącej osolonej wody i gotować do wypłynięcia (ok. 20 min.). 
Wymyć grzyby i pokroić na mniejsze kawałki. Resztę cebuli wraz z grzybami zeszklić i dusić na 
pozostałym oleju 3 minuty. Wlać wywar warzywny i gotować jeszcze 2-3 minuty, na koniec do-
prawić do smaku. Klopsy podawać polane sosem.

sKładNiNKi (4 porcje):
600 g mieszanych grzybów, 3 łyżki oleju, 80 g pora, 1 ząbek czosnku (drobno pokrojonego), 
1 pęczek posiekanego tymianku, 80 g śmietany, sól, pieprz, 2 pomidory, 650 g dużych  ziemniaków, 
75 g twardego sera żółtego (startego na grubej tarce), 1 żółtko, 1 łyżka mąki, 4 łyżki masła.

wyKoNaNie:
Oczyszczone i dokładnie umyte grzyby pokroić na kawałki. Obsmażyć na złoto brązowo. Dodać 
pokrojony w talarki por, czosnek, połowę tymianku i śmietanę i doprowadzić całość do wrzenia. 
Doprawić solą i pieprzem. Ziemniaki obrać, zatrzeć na grubej tarce i doprawić solą i pieprzem, 
a następnie dobrze odcisnąć. Wymieszać z serem, żółtkiem i mąką. Uformować 8 placków 
i usmażyć je na 4 łyżkach masła. Oczyścić pomidory i pokroić w plastry. Połowę placków ułożyć 
na dnie naczynia żaroodpornego, obłożyć grzybami i pomidorami, na wierzch ułożyć kolejną 
warstwę placków. Wstawić do rozgrzanego do 220 st.C (termoobieg 200 st.C) piekarnika i piec 
30 minut. Podawać udekorowane tymiankiem. Smacznego!
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Ze wszystkich pór roku to właśnie jesień w naj-
wyższym stopniu napełnia człowieka nostalgią. 
Stanowi inspirację wielu pejzażystów, poetów i ar-
tystów reprezentujących różne dziedziny sztuki. 
Nastrojowa aura schyłku roku, okres uśpienia 
w przyrodzie, krótsze dni i dżdżysta pora współtwo-
rzą nastrój, w którym psychika ludzka ujawnia wy-
jątkowe emocje – niejednokrotnie po to, by się 
obronić przed obumieraniem, opuszczeniem, sa-
motnością.

Poeta R. M. Rilke pisze:
„Panie: już czas. Tak długo lato trwało.
Rzuć na zegary słoneczne twój cień
i rozpuść wiatry na niwę dojrzałą. /.../
Kto teraz nie ma domu, nigdy mieć nie będzie.
Kto teraz sam jest, długo pozostanie sam
i będzie czuwał, czytał, długie listy będzie
pisał i niespokojnie tu i tam
błądził w alejach, gdy wiatr liście pędzi.”
(„Jesienny dzień”)

Jesienią o Stwórcy i sobie mówi ksiądz Jerzy 
Szymik:
„Październik
dbał o dominację bezwzględną gorzkich kolorów. 
Dyskretnie, skutecznie. Żółć i czerwień zdały się 
bezpowrotnie odbierać światu zieleń.
I resztki iluzji.
Zdawało się, że i obecność Boga mówiła
o tym, ze nie rozumie swojego życia.
I że najprawdopodobniej zna ścieg jego sensu
jedynie Bóg
Słuchałem z zachwytem i bezradnością. Czułem jak
mnie ubywa z każdym
jej słowem i z każdą łzą. Jak zagarnia mnie jesien-
ny
zmierzch, starość.”
(„Wczesna jesień późny wieczór Bóg”)

Jednak jesień swoją paletą zamienia na chwilę 
w niepowtarzalną galerię barw lasy, parki i ogrody. 
Czaruje tym, co zwykłe na pozór. Deszcz kompozy-
tor układa za szybą niepowtarzalną melodię. Wiatr 
szaleniec niebieski haftuje powietrze czerwienią li-
ści. Mgła otulona nocną latarnią zmienia w baśń 
dobrze znaną ulicę.

Jak więc mówić, że nie lubimy jesieni? Płynie 
z niej prosta nauka:
„Za tym co zwykłe, kryje się najważniejsze,
milcz, patrz i słuchaj,
nie nazywaj na siłę,
naucz się od jesieni
przemijać bez smutku”

Anna Kamieńska prosi:
„Panie daj mi dni kilka

zdmuchniętych z jesieni/.../
Ludzi dobrocią mądrych i prawdziwych
kurhan powstańczy w parku
owoc orzecha na pół podzielony
grad śliwek w sadzie
wianek z dzikiej róży
siwy szal zakonnicy uśmiechniętej
sen krótki

światło w porannej kaplicy
Panie daj mi to
co już dałeś
w modlitwie
wysłuchaj wcześniej
niż wypowiedzianej”
(„Modlitwa jesienna”)

Może trzeba iść za słowami starego, mą-
drego poety Jarosława Iwaszkiewicza:
„Szczęśliwy, który kocha; szczęśliwy, kto 
wierzy;
Szczęśliwy... albo tylko tak jemu się zdaje...
Szczęśliwy, który łąką o świtaniu bieży
I na jesiennym niebie widzi gwiazdy maja.
(„Plejady V”)

JesieNNe NastroJe PoetÓw
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Sobota 1.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (1 greg.)
9.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
18.00 I) ++ Bronisława (k), Teodor
II) Za ks. Michała, z okazji imienin
Niedziela 2.10.2022 r.
7.30 ++ Antoni, Róża KŁYSZEJKO
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Teresy z ok. imienin
10.30 + Mirosław LEŚNIEROWSKI (3 r. śm.)
12.00 I) + Stanisława WIŚNIEWSKA (2 greg.)
II) ++ Janina, Antoni ŁUCZAK, Marianna, Józef 
OLCZYK
18.00 Dziękczynna w dniu urodzin wnuków Ajlen 
i Ajwen
Poniedziałek 3.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (3 greg.)
9.00 + Helena BRYŁA
18.00 + Marianna LECH (od Zygmunta Zaręba 
z rodziną)
wtorek 4.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (4 greg.)
9.00 + Marianna LECH (od Zofii i Kazimierza Działek)
18.00 I) + Helena (2 r. śm.), Kazimierz (11 r. śm.) 
PRZEPIÓRA
II) + Helena ONYŚKO
Środa 5.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (5 greg.)
9.00 + Marianna LECH (od Zofii i Piotra Zaręba 
z rodziną)
18.00 I) + Zbigniew RATAJCZAK (1 r. śm.)
II) + Felicja KOLENDA i ++ z rodz. KOLENDA
czwartek 6.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (6 greg.)
9.00 + Krzysztof KACZMAREK (od ucz. pogrz.)
18.00 + Marianna LECH (od Zofii i Stanisława 
Zaręba z rodz.)
Piątek 7.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (7 greg.)
9.00 O uwolnienie z nałogu dla Adama
18.00 + Marianna LECH (od rodziny Kulczak)
Sobota 8.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (8 greg.)
9.00 + Marianna LECH (od Stowarzyszenia Krwi 
Chrystusa w Makowie Podh.)
18.00 ++ z rodz. JARZEMSKICH, RZECZKÓW, 
CAŁUJKÓW, DUDKÓW

Niedziela 9.10.2022 r.
7.30 + Stanisława WIŚNIEWSKA (9 greg.)
9.00 ++ Katarzyna, Andrzej, Michał, Józef 
SOROKA, ++ Janina, Jan FRANCZAK
10.30 ++ Janina, Jan CZERNIAWSCY, ++ Maria, 
Tadeusz BUŁATEK
12.00 ++ z rodz. ŻEBRYKÓW, ++ siostra Janina, 
Maria i rodziców Emilia i Jan, ++ z rodz.
18.00 + Marta KRUCZANOWSKA (z ok. urodzin)
Poniedziałek 10.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (10 greg.)
9.00 + Marianna LECH (od Stowarzyszenia Krwi 
Chrystusa z Makowa Podhal.)
18.00 + Maria STRĄK (od męża i dzieci)
Wtorek 11.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (11 greg.)
9.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz dary 
Ducha św. dla małej Esmej i jej matki Anny
18.00 + Marianna LECH (od wnuczki Eweliny 
z synem Oskarem)
Środa 12.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (12 greg.)
9.00 + Mirosław ZDUŃCZYK (od ucz. pogrz.)
18.00 Przebłagalna o zdrowie i błog. Boże dla 
chorej Mamy
czwartek 13.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (13 greg.)
9.00 + Krystyna CHOŁUJ (od ucz. pogrz.)
18.00 INTENCJE FATIMSKIE
Piątek 14.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (14 greg.)
9.00 + Barbara KACZOR (od ucz. pogrz.)
18.00 + Józef BUGAJNY (39 r. śm.) i ++ z rodz.
sobota 15.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (15 greg.)
9.00 + Marianna LECH (od siostry Janiny z mężem 
i rodz.)
18.00 + January RAJKOWSKI (15 r. śm.), + Janina, 
Jadwiga
Niedziela 16.10.2022 r.
7.30 + Stanisława WIŚNIEWSKA (16 greg.)
9.00 + Eugeniusz PIEKARSKI (2 r. śm.), ++ rodzice
10.30 + Tadeusz DOMARADZKI, + Aniela 
DOMARADZKA, ++ rodzice
12.00 I) + Agnieszka PTAK (od kolegów i koleżanek)
II) + Maria, + Czesław (25 r. śm.), + Jadwiga BUŚKO
18.00 ++ teściowie w dniu imienin, + mamę w dniu 
imienin, + mąż Andrzej

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Poniedziałek 17.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (17 greg.)
9.00 ++ Wioletta, Andrzej TABIŚ, + Eugeniusz 
GŁOWIŃSKI
18.00 I) ++ Edward WOJNICZ (11 r. śm.), ++ jego 
rodziców, + Iwona
II) ++ Stefania, Henryk CIELOCH
Wtorek 18.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (18 greg.)
9.00 + Marianna LECH (od siostrzeńca Grzegorza 
z rodz.)
18.00 W int. Łukasza, o Boże błog., opiekę Maryi 
i potrzebne łaski
Środa 19.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (19 greg.)
9.00 + Zdzisława GAMZA (od ucz. pogrz.)
18.00 + Marcin JANIAK, + Agnieszka JANIAK 
(3 r. śm.), + Stanisław JANIAK (6 r. śm.)
czwartek 20.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (20 greg.)
9.00 + Józef ZAWADA (od ucz. pogrz.)
18.00 + Jan BRĄGIEL (10 r. śm.)
Piątek 21.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (21 greg.)
9.00 + Ryszard ŁOBODZIŃSKI (od ucz.pogrz.)
18.00 + Gabriela NOWAK
Sobota 22.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (22 greg.)
9.00 + Zygmunt NADOLSKI (8 r. śm.), ++ z rodz. 
PYTEL i NADOLSKICH
18.00 + Mieczysław BARAN (1 r. śm.) ++ z rodz.
Niedziela 23.10.2022 r.
7.30 + Stanisława WIŚNIEWSKA (23 greg.)
9.00 ++ Anna TRYL (3 r. śm.), Wiesław TRYL (7 r. śm.)
10.30 ++ Agnieszka, Piotr, Wojciech JANOWSCY, 
++ Marianna, Mikołaj GRUSZKA
12.00 I) + Irena BROSZCZAK
II) + Edward DYMCZAK, + Helena MAZUR
18.00 ++ Helena, Alojzy SKRZYPCZAK
Poniedziałek 24.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (24 greg.)
9.00 + Stefania OCZKOWSKA
18.00 I) + Jerzy KLEKOWSKI (1 r. śm.)
II) + Szczepan SIEMASZ (38 r. śm.)

wtorek 25.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (25 greg.)
9.00 ++ Andrzej OLENDER, Krystyna KUPIEC 
(4 r. śm.), Władysław KUPIEC (43 r. śm.) od Teresy 
i Edwarda
18.00 I) Za Joannę i Waldemara z ok. kolejnej rocz. 
ślubu
II) ++ Stanisława (k), Władysław, Bronisław, 
Jarosław, Helena PODCHORODECCY
Środa 26.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (26 greg.)
9.00 Dziękczynna za szczęśliwie przebytą operację 
i powrót do zdrowia, z prośbą o Boże błog. dla Elżbiety 
i rodziny
18.00 + Karol NOWAKOWSKI (2 r. śm.)
czwartek 27.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (27 greg.)
9.00 I) Lidia FRANCK-SZWECJA z 83 rocznicy 
życia dziękuje Panu Bogu i Matce Bożej za opiekę, 
prosi o dalszą opiekę i zdrowie dla siebie i jej dzieci, 
wnuków i prawnuków
II) + Majka, Stanisław w 8 rocz. śmierci
18.00 + Ryszard MAJ (8 r. śm.), ++ z rodz.
Piątek 28.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (28 greg.)
9.00 + Zbigniew KOZŁOWSKI (od ucz. pogrz.)
18.00 ++ Krystyna, Edward STUS
sobota 29.10.2022 r.
7.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (29 greg.)
9.00 + Stanisław NIDERLA (10 r. śm.)
18.00 + Władysław KOŚCIELSKI i ++ dusze 
czyśćcowe
Niedziela 30.10.2022 r.
7.30 + Roman WOJTOWICZ (38 r. śm.), ++ Jan, Anna
9.00 + Stanisława WIŚNIEWSKA (30 greg.)
10.30 + Władysława KOSIŃSKA (3 r. śm.)
12.00 + Józef KUBAS (2 r. śm.) ++ rodzice (od żony 
z dziećmi)
18.00 + Marianna, Roman KIMAK
Poniedziałek 31.10.2022 r.
7.00 + Maria KONIARCZYK
9.00 + Witold SIWAK (od ucz. pogrz.)
18.00 + Tadeusz SAJPEL

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 niebie-
skich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. amen.

Warto odmawiać każdego dnia…
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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:

Leon Grzybek, 4.09.2022 r.
Kacper Natan Jamrozik,  
3.09.2022 r.
Tymon Martelus, 11.09.2022 r.

+ Zdzisława Gamza, 
zd. Woźniakowska, 
zm. 31.08.2022 r., 
przeżyła 86 lat
+ Józef Zawada, zm. 31.08.2022 r., 
przeżył 73 lata
+ Ryszard Łobodziński, zm. 1.09.2022 r., 
przeżył 70 lat
+ Zbigniew Kozłowski, zm. 2.09.2022 r., 
przeżył 64 lata
+ Witold Siwak, zm. 6.09.2022 r., 
przeżył 76 lat
+ Jan Wróbel, zm. 14.09.2022 r., 
przeżył 82 lata


