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Podnieście głowy!
Każdego listopada, gdy rok zmierza ku końcowi, 

Kościół kieruje naszą uwagę ku powtórnemu przyjściu 
Jezusa. Zaczynamy od spojrzenia w niebo w uroczy-
stość Wszystkich Świętych i we wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych, a kończymy świętowaniem 
panowania Jezusa w uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata. A w międzyczasie podczas Mszy 
świętych czytamy teksty opisujące ostatnie tygodnie 
Jezusa w Jerozolimie, kiedy to opowiadał On liczne 
przypowieści na temat Sądu Ostatecznego.

Myśląc o powtórnym przyjściu, zwykle skupiamy się 
na zapowiedzianych przez Jezusa, a wcześniej przez 
proroków, przerażających znakach – wszechobecnym 
chaosie i bezprawiu oraz katastrofach kosmicznych, 
kiedy „Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc 
w krew”. Być może myślimy też o cierpieniach i prze-
śladowaniach wierzących, o czym także mówił Jezus, 
i zastanawiamy się, czy aby starczy nam sił, aby je 
godnie znieść.

Jednak te przerażające obrazy to tylko element 
większej całości. Mówiąc o swoim powrocie, Jezus 

dawał jasno do zrozumienia, że przemoc i zamiesza-
nie stanowią jedynie ostatnie podrygi grzechu i zła 
przed ich ostatecznym unicestwieniem, a każde 
ostrzeżenie równoważył słowami nadziei i obietnicy.

„A gdy się to dziać zacznie, nabieracie ducha i pod-
nieście głowy, ponieważ zbliża się 

Poświęcenie różańców
W środę 7 października 2022 r. w Świę-

to Matki Bożej Różańcowej, dzieci przy-
gotowujące się do Pierwszej Komunii 
Świętej wraz ze swoimi rodzicami, 
uczestniczyły we Mszy św., którą spra-
wował ks. Michał. W czasie liturgii zosta-
ły poświęcone różańce, aby dzieci mogły 
na nich lepiej się modlić, tak jak prosiła 
o to Matka Boża. Modlitwa różańcowa ma 
łączyć nasze życie z życiem Maryi i Je-
zusa. Wierzymy, że ta modlitwa będzie 
dużą pomocą w przygotowaniu do spo-
tkania z Panem Jezusem w sakramencie 
pokuty i Eucharystii.
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(cd. ze str. 1) Życzymy dzieciom, aby przez tę modli-
twę jeszcze pełniej mogły zapraszać Pana Jezusa 
i Maryję do swojego życia, aby doświadczali Bożej 
pomocy w chwilach radosnych i smutnych – każdego 

dnia, tak, aby nie ustały w drodze do nieba. Wierzymy, 
że różaniec pomoże dzieciom również w dobrym 
przygotowaniu się do pierwszej spowiedzi i Komunii 
Świętej.

XXii Dzień Papieski w naszej parafii

Poświęcenie różańców

W niedzielę 16 października 
w Kościele w całej Polsce obcho-
dzony byl tradycyjnie Dzień Papie-
ski.  w tym roku pod hasłem: Veri-
tatis Splendor ("Blask Prawdy").

W tym roku poraz pierwszy w na-
szej parafii odbyła się sprzedaż 
kremówek papieskich, którą zorga-
nizowali rodzice, ministranci i lek-
torzy naszej parafii. Zebrane w ten 
sposób pieniądze będą przezna-
czone na wspólny wyjazd Liturgicz-
nej Służby Ołtarza.

Było słodko i bardzo smacznie, 
a wieczorem również kolorowo.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizacje 
i przeprowadzenie Dnia Papieskie-
go w naszej parafii.
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(cd. ze str. 1)

Niedziela, 6 listopada
Czy nie byłoby wspaniale zajrzeć na chwilę do nieba jeszcze za życia? Doświadczenie, choćby przez 

kilka chwil, łaski pełnego zjednoczenia z Ojcem niebieskim zmieniłoby nas radykalnie. Nasze ziemskie 
przywiązania straciłyby swój czar; nasza determinacja, by żyć w sposób miły Panu, stałaby się niewzru-
szona.

Ponieważ nie możemy odbyć krótkiej wycieczki do nieba, nie dowiemy się, jak ono wygląda, dopóki 
się tam nie znajdziemy. Możemy jednak zaufać temu, co powiedział Jezus do saduceuszy w dzisiejszej 
Ewangelii. Chociaż ukazuje On nam zaledwie mały przebłysk życia zbawionych, nie pozostawia jednak 
wątpliwości, że „umarli zmartwychwstają”. Nawet nie wiedząc niczego więcej, możemy zaufać, że zmar-
twychwstanie jest faktem i wzbudzić w sobie głęboką tęsknotę za życiem, które Jezus nam obiecał.

Jak zmienia nas tęsknota za niebem? Spójrzmy na dzisiejsze pierwsze czytanie o matce i jej siedmiu 
synach, torturowanych i zabitych za odmowę złamania Bożych praw. Wszyscy oni dzielnie stawili czoła 
katom, ponieważ wierzyli niezłomnie, że Bóg przywróci ich do życia. Śmierć nie była dla nich końcem.

Ty także zdobędziesz się na odwagę, jeśli utkwisz wzrok w twoim wiecznym przeznaczeniu – niebie-
skim Jeruzalem. Kiedy złożysz nadzieję w życiu przyszłym, twoje teraźniejsze problemy zbledną, a trudy 
życia staną się łatwiejsze do zniesienia. Co więcej, wszystkie twoje czyny i decyzje będą nakierowane 
na najważniejszy cel — zjednoczenie z Bogiem na wieki.

Dziś na Mszy świętej spróbuj powierzyć Panu swe ziemskie troski, skupiając się na obiecanym ci przez 
Niego życiu wiecznym. Proś Go, aby wzbudził w tobie głęboką tęsknotę za niebem, która usuwa lęk, 
przynosząc trwałą nadzieję i pokój.

„Jezu, pomóż mi utkwić wzrok w Tobie i Twoich obietnicach.”

wasze odkupienie” – 
mówił. Zapewniał, że zanim nadej-
dzie koniec, aniołowie „zgromadzą 
Jego wybranych z czterech stron 
świata”, aby zapewnić im bezpie-
czeństwo. Obiecał również, że „kto 
wytrwa do końca, ten będzie zba-
wiony”. Wciąż na nowo powtarzał, 
żebyśmy nie bali się końca czasów. 
Należymy do Niego i jeśli trwamy 

w Jego bliskości, On przeprowadzi 
nas przez ten pełen zamętu czas 
i wprowadzi do nieba.

Nasz Zbawiciel powiedział rów-
nież, w jaki sposób możemy prze-
trwać czasy ostateczne i wejść do 
Jego królestwa.

W tym miesiącu rozważymy trzy 
Jezusowe przypowieści dotyczące 
tego tematu: przypowieść o dzie-

sięciu pannach, przypowieść o ta-
lentach oraz przypowieść o owcach 
i kozłach. Ukazują one trzy główne 
sposoby przygotowania się na po-
nowne przyjście Jezusa – strategie, 
które nie tylko zapewnią nam bez-
pieczeństwo, ale także przybliżą 
nas do Pana już w trakcie gorliwe-
go oczekiwania na Jego powrót.

Podnieście głowy!

U Wambierzyckiej Królowej Rodzin

22 października Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zawierzyła 
nowy rok formacji Matce Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach
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Złota PoLSKa JeSień
w naszym parku DPS dla Dzieci w świebodzicach

Moje obłóczyny

Niedziela, 13 listopada
Fragmenty Pisma Świętego dotyczące końca świata bywają przerażające, ale dzisiejsza Ewangelia 

daje także dużo nadziei. Czytamy dziś o Jezusie, który naucza w świątyni, otoczony całym jej splendorem. 
Dla Żydów było to miejsce święte, znak, że Bóg wybrał sobie Izraela na swoją szczególną własność. 
Kiedy więc Jezus oznajmił słuchaczom, że z tego, na co patrzą „nie zostanie kamień na kamieniu” 
(Łk 21,6), był to dla nich wstrząs.

Jednak Jezus nie zapowiadał jedynie fizycznego zniszczenia świątyni, które rzeczywiście nastąpiło 
w roku 70, ale mówił również o rzeczywistości duchowej. Podobnie jak czynił to prorok Jeremiasz wieki 
wcześniej, Jezus ostrzegał ludzi, by nie pokładali ufności jedynie w murowanej świątyni (Jr 7,1-7), ale by 
kierowali swój wzrok ku Bogu, który zamieszkuje świątynię.

I nie chodziło tylko o świątynię. Jezus przepowiedział również trzęsienia ziemi, klęski głodu, wojny 
i prześladowania. Narody upadną, dobre zdrowie, spokój i stabilizacja mogą runąć w każdej chwili. 
Wszystko, na czym ludzie opierają swoje poczucie bezpieczeństwa – na czym ty opierasz swoje poczu-
cie bezpieczeństwa – pewnego dnia obróci się wniwecz. Jedynie Bóg trwa na wieki.

Gdzie więc jest tu nadzieja? Obnażając kłamstwo, które każe nam wierzyć, że bezpieczeństwo jest 
kwestią pieniędzy, statusu czy ogólnego dobrobytu, Jezus wskazuje na to, co trwa – na niebo. Ponieważ 
nas kocha, ostrzega, abyśmy nie polegali na tym, co ulotne, i co tylko nas rozczaruje. Nawet najwspa-
nialsze przyjemności i błogosławieństwa ziemskiego życia nie wytrzymują porównania z niebem!

I tu właśnie jest miejsce na nadzieję. Jezus ukazuje nam wielkość Boga i chwałę przyszłego życia. 
Otwiera nam oczy na Tego, który trwa wiecznie – na naszego Stwórcę i Ojca. W Nim znajdziemy życie, 
które się nie kończy. Trwając przy Nim i lgnąc do Niego, „ocalimy nasze życie” (por. Łk 21,19).

„Panie, w Tobie jest moja nadzieja!”

Chłopcy chętnie korzystają 
z jesiennego słońca i ciepłe-
go powietrza podczas rekre-
acyjnych chwil w ogrodzie. 
Wspólna zabawa z kolegami 
wśród liści i na huśtawkach 
w parku sprawia im dużo ra-
dości...
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PaMięĆ o naSZYcH ZMarłYcH

W październiku chłopcy pa-
miętali też o codziennej modli-
twie różańcowej w kaplicy. Chęt-
nie i głośno włączali się do mo-
dlitwy wraz z siostrami SSND 
prosząc o dar pokoju na świecie 
i nowe powołania kapłańskie 
i zakonne w Kościele.

Na niebie
umarli obchodzą urodziny,
gwiazdy zrzucają na ziemię
w sukniach z iskier.
Echo ich wypełnia powietrze
krzykiem cieniutkim jak szkło.
Umarli, wymyci na rocznicę,
w chmury proszą żywych.
(„Madonny poezje”, Tadeusz Chrabowski)

Jak co roku w listopadzie nasze myśli skierowujemy 
w stronę osób nam najbliższych, które odeszły od nas, 
pozostawiając trwały ślad w naszej pamięci. Powra-
cają wspomnienia... często powodując wzruszenie 
i łzę w oku.

Pragnę podzielić się pewnym osobistym przeży-
ciem, które dotyczy mojego Taty. Otóż kiedy był 

w szpitalu, (diagnoza niczym wyrok śmierci, czyli 
nowotwór, w tamtym czasie, kiedy nie było jeszcze 
takiego postępu w medycynie, jak obecnie, tak ten 
stan określono), przekazałam mu obrazek Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy. Fakt ten wywołał niesamo-
wite wzruszenie, a jednocześnie dodał sił do walki 
z chorobą. Następnego dnia wizerunek Matki Boskiej 
został umieszczony na ścianie sali szpitalnej, gdyż 
Tato poprosił o młotek i gwoździe. Byłam pod wielkim 
wrażeniem całej tej sytuacji, kiedy trudno było po-
wstrzymać napływające łzy wzruszenia. Modlitwy 
można powiedzieć, że niejednokrotnie wysłuchane, 
kiedy stan zdrowia się poprawiał… życie przedłużone 
o parę lat, lecz w ostateczności należało pogodzić się 
z tym, że Bóg zabrał mojego Tatę od nas do siebie... 
trudno było się z tym pogodzić... zawsze w modlitwach 
prosiłam Matkę Boską, aby otoczyła go opieką. Na 
zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Żal i smutek 
powraca, tak zwyczajnie po ludzku. Pozostaje na 
zawsze ta nadzieja, która pozwala przeżyć... Ponow-
ne spotkanie z Tobą w Domu Ojca.

Czy to zbyt patetyczne, emocjonalne? Ktoś powie 
bezzasadny, tym bardziej po tylu latach, które  upłynęły.

A może, co znacznie gorsze, ale i z taką opinią 
można się spotkać... wręcz nienormalne, czyli z psy-
chiką coś nie tak? Otóż wbrew wszystkim tego typu 
poglądom, uważam tego właśnie typu podejście, za 
w pełni uzasadnione i normalne. Nie zgadzam się, 
a wręcz jestem oburzona pewnymi stwierdzeniami 
przytaczanymi w związku z tym tematem. Niedawno 
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przeczytałam artykuł w prasie katolickiej, gdzie doszło 
do sformułowań typu „Kochany człowiek staje się dla 
nas bożkiem, a jego brak to koniec świata”. Mało tego, 
gdy taka osoba umiera przez lata nie może wyjść 
z żałoby i uważa, że życie straciło sens.

Według autora dotyczy to zarówno relacji małżeń-
skich, jak i rodzicielskich. Dla nas osób świeckich, 
każdy to wie, kto stracił kogoś bliskiego z rodziny, 
sytuacje takie powodują żal, rozpacz, trudności z po-
godzeniem się z tym faktem. Pomaga tutaj wiara, że 
spotkamy się znów i oczywiście modlitwa. Przeżywa-
nie w taki sposób utraty najbliższej osoby jest czymś 
zupełnie naturalnym z punktu widzenia psychologicz-
nego. Uważam, że świadczy to o pozytywnych wza-
jemnych relacjach postaci sobie bliskich. Dlatego jak 
przestrzega ks. Twardowski: „ŚPIESZMY SIĘ  KOCHAĆ 
LUDZI, BO TAK SZYBKO OD NAS  ODCHODZĄ”.

Jan Paweł II zwykł był mówić: „CZAS UCIEKA, 
WIECZNOŚĆ CZEKA.” Ze wspomnień osobistego 

lekarza naszego Świętego dowiadujemy się, że umie-
rający Papież przypominał mu Chrystusa, z tą różnicą, 
że Chrystus na krzyżu mógł mówić, zaś Papież od-
chodził w milczeniu. Spowodowane to było zabiegiem 
tracheotomii, która według lekarzy była konieczna dla 
dalszego życia. To porównanie, czyli ta paralela wy-
powiedziana przez tegoż lekarza Renato Buzzonetti, 
była przytaczana przez wielu publicystów. Istnieje 
pogląd, że sam Ojciec ŚWIĘTY byłby przeciwny tego 
rodzaju sformułowaniom, gdyż uważał, że każdy czło-
wiek musi przejść swoją drogę krzyżową. Papież 
zapraszał wszystkich do towarzyszenia w swojej 
ostatniej drodze cierpienia, co miało walor niejako 
pedagogiczny: jednym chciał uświadomić, innym 
przypomnieć, że od śmierci się nie ucieknie, że każdy 
stanie z nią oko w oko... Lecz dla pocieszenia pisał 
w wierszu Liść, że „ŚMIERĆ JEST TYLKO KRÓTKIM 
PROMIENIEM SŁONECZNYCH GODZIN”.

„Zbyt często życie ludzkie rozpo-
czyna się i kończy pozbawione 
radości i pozbawione nadziei”

(Jan Paweł II)

W czasie listopadowym, kiedy 
jesienna szaruga dopada człowie-
ka, niezmiernie trudno wykrzesać 
z siebie poczucie radości. Nasze 
myśli pozostają nadal wokół na-
szych najbliższych, którzy odeszli 
przed nami z tego ziemskiego 
świata. Lecz czas szybko mija po-
wodując, że wkrótce w kalendarzu 
liturgicznym będzie okres adwentu, 

czyli wyczekiwania na te wyjątkowe 
dni w roku związane ze świętami.

Co to takiego ta radość właśnie... 
oraz z czego wynika? Czy to cecha 
charakteru? Dlaczego niektórzy 
ludzie są non stop radośni, a inni 
chodzą jak ponuraki i nic ich nie 
cieszy... coś musiałoby się wyda-
rzyć nadzwyczajnego, aby byli 
w stanie okazać pogodne oblicze. 
Zgodnie z przekazem ewangelicz-
nym powinniśmy cieszyć się z wie-
lu, zwykle prozaicznych kwestii, jak 
choćby to, że rano wstajemy cali 
i zdrowi. Często nie uświadamiamy 

sobie, że to należy doceniać. Waż-
ne jest aby umieć cieszyć się z dro-
biazgów również. Niezwykle ważne 
i istotne, aby cieszyć się radością 
dziecka, niezależnie od wieku, 
a więc wszędzie i ze wszystkiego, 
dostrzegając tylko pozytywy. Być 
może to postawa nieco naiwna 
wobec codziennych sytuacji życio-
wych, ale tak czasami można ją 
sobie zafundować. Myślę, że mo-
dlitwa jest źródłem takiego odbioru 
świata, gdyż dostarcza nam poczu-
cie optymizmu... nadziei, że to, o co 
prosimy, się spełni. Czyż to nie jest 
powód do radości?

Papież Franciszek, który odzna-
cza się doskonałym poczuciem 
humoru, a zarazem często jest 
uśmiechnięty, mówiąc potocznie 
„od ucha do ucha”, stwierdza, że 
„wszyscy potrzebujemy radości, 
potrzebuje jej każdy człowiek stwo-
rzony, by radować się miłością 
swego Stwórcy. Bez radości życie 
byłoby jak potrawa bez smaku, 
pozbawione smaku i sensu”.

Niezwykle cenne jest to, abyśmy 
umieli okazywać radość innym 

RADOŚĆ CZY SMUTEK...
EMOCJE WYNIKAJĄCE Z MODLITWY
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Niedziela, 20 listopada Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Co kojarzy ci się ze słowem „król”? Człowiek siedzący na tronie w otoczeniu sług gotowych na każde 

skinienie pełnić jego wolę? Ktoś, kto ma władzę rozkazywać wojskom, unicestwiać nieprzyjaciół, stano-
wić prawa, nakładać podatki i budować miasta i pałace?

Spójrzmy teraz na Jezusa, naszego Króla, takiego, jakim przedstawia Go dzisiejsza Ewangelia. Wisi 
na krzyżu, znieważany i wyśmiewany przez dostojników żydowskich, rzymskich żołnierzy, zwykłą gawiedź, 
a nawet przez współskazańca. Wydaj e się tak daleki od popularnych wizji króla, jak tylko można to sobie 
wyobrazić.

Dlaczego więc Kościół wybrał tę właśnie Ewangelię na dzisiejszą uroczystość Chrystusa Króla? Dla-
czego nie wybrał innego fragmentu, ukazującego Jezusa w sposób bardziej zbliżony do tego, co kojarzy 
nam się z królowaniem? Ponieważ w Biblii brak takich fragmentów. Ponieważ Jezus nie tak sprawuje 
władzę królewską.

Nie jest ona dla niego sposobem na podporządkowanie sobie innych ani na zapewnienie sobie bogac-
twa i wygody. On króluje, służąc innym, a nie sobie.

Wizję samolubnego i despotycznego władcy miał prawdopodobnie niewierzący łotr z dzisiejszej Ewan-
gelii. To może wyjaśniać, dlaczego wyszydzał rzekomą bezradność Jezusa. Jednak drugi ze skazańców 
zrozumiał, na czym polega władza Jezusa. W sponiewieranym Człowieku ujrzał Mesjasza, a to skłoniło 
go do przyznania się ze skruchą do grzechów i do wyrażenia pokornej prośby: „wspomnij na mnie...”. 
W odpowiedzi na jego wiarę, Jezus obiecał mu raj.

Tak właśnie nasz Pan sprawuje władzę nie przy pomocy brutalnej siły, ale zmieniając ludzkie serca 
i umysły. Chociaż na krzyżu wydawał się najmniej królewski i najbardziej bezradny, to przecież właśnie 
wtedy dokonał największego dzieła – zmienił bieg ludzkiej historii. Dziś kontynuuje to dzieło, krok za 
krokiem zmieniając nasze serca.

Oddaj więc dziś cześć Jezusowi, twojemu Królowi. Przyjdź, oddaj Mu pokłon i pozwól Mu panować 
z miłością w twoim sercu.

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa.”

wokół nas, a więc stwarzać miłą 
atmosferę. Z drugiej strony istnieją 
takie okoliczności, kiedy ktoś po-
wie: „A z czego on, czy ona tak się 
cieszy? Czy ma jakiś powód do 
tego? Dzieje się tak, gdyż czasami 
trudno zrozumieć czyjś powód by-
cia wesołym i zadowolonym z sie-
bie. Tylko postawa pewnego zdzie-
cinnienia inspiruje do pełnego po-
czucia radości w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Cieszyć się rado-
ścią innych, doceniać sukcesy, 
a nie okazywać zazdrości. To nie 
lada sztuka, której pozytywne wzo-
ry należy kształtować od najmłod-
szych lat. Te przykłady ukazują 
pozytywne odbieranie radości, 
czyli jest jakiś czynnik, który powo-
duje te emocje, wyzwala poczucie 
szczęścia.

Natomiast można wskazać takie 
przykłady, kiedy poczucie to działa 
w sensie negatywnym, czyli radość 
z cudzego nieszczęścia. Bardzo 
drastyczne i skrajne okoliczności, 

ale nie ulegające wątpliwości. Zna-
ny fakt niesłusznie skazanego na 
18 lat więzienia człowieka, który był 
niewinny, (jak się okazało po cza-
sie), kiedy najlepsze lata swojej 
młodości spędził za kratami, bo 
ktoś złożył nieprawdziwe zeznania, 
gdyż osobie tej, czyli jego znajomej 
sprawiło to „radość”, oczywiście 
w pełni negatywnym tego słowa 
znaczeniu. Pytanie, czy taka osoba 
zasługuje na miano istoty ludzkiej? 
Chyba była w zupełności pozbawio-
na wszelkiego uczucia empatii, nie 
wspominając o poczuciu sumienia. 
Jak należy przypuszczać, z pewno-
ścią wychowywana z daleka od 
Boga. Szczęściarz, któremu udało 
się po latach wrócić na wolność, 
wyznaje, że zawdzięcza to św. 
Janowi Pawłowi II, gdyż jego wize-
runek miał zawsze z sobą w czasie 
lat udręki, gdyż te okoliczności były 
na granicy cudu.

W tej sytuacji można określić 
radość przez łzy, wzruszenie, 

a szczęście na najwyższym pozio-
mie.

Wniosek taki, że są to takie fakty, 
kiedy smutek zamienia się w ra-
dość. „Radość przez łzy”, kiedy 
płacze się ze szczęścia, szczegól-
ne okoliczności sprawiają takie 
emocje. Dowodem na to mogą być 
sportowcy, którzy wygrywają, 
a swoje sukcesy polecają Bogu, 
dziękując za rozliczne talenty.

Dzieci z przedszkola zapytane: 
„co to jest radość?”, odpowiadają: 
„Radość to coś takiego, że ktoś się 
cieszy... Cieszy mnie nowa zabaw-
ka”.

Inne odpowiedzi brzmią: „To 
wtedy, gdy jest wesoło, gdy pani się 
uśmiecha.”

Natomiast wyjątkowa wypo-
wiedź, ku mojemu zaskoczeniu: 
„To, że jestem w przedszkolu.”

Inna, niezwykle ciekawa, a zara-
zem poetycka: „To, że świeci słoń-
ce, rosną kwiaty, trawa, że idę do 
kina, lubię oglądać.”
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Michałowa poleca wYtrawne KeKSY
KeKSiK Z MoZZareLLĄ
SKłaDninKi:
masło i mąka do formy, 15 dag małych kulek mozzarelli, 8 pomidorków koktajlowych, 10 dag 
szynki gotowanej lub innej wędliny lub pieczonych mięs, pęczek szczypiorku, 25 dag mąki, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 4 jajka, 4 łyżki oleju, 100 ml mleka, 5 dag uprażonych ziaren 
słonecznika, 2 łyżki zielonych oliwek bez pestek, sól i pieprz.

wYKonanie:
Keksówkę smarujemy masłem, oprószamy mąką i odstawiamy w chłodne miejsce. Mozzarellki 
osączamy z zalewy i osuszamy papierem kuchennym. Pomidorki myjemy, osuszamy, przecina-
my na połówki, oprószamy solą i odstawiamy na kilka minut, aby odciekły. Szynkę kroimy 
w kostkę. Szczypior płuczemy, osuszamy i drobno siekamy. Mąkę i proszek do pieczenia prze-
siewamy do miski. Wbijamy całe jajka i mieszamy dolewając po łyżce oleju, a następnie nie 
przerywając mieszania, porcjami dolewamy mleko oraz dodajemy sól i pieprz. Dokładamy 
mozzarellki, szynkę, szczypior i połowę uprażonych ziaren słonecznika. Osuszone papierem 
kuchennym pomidorki dodajemy do masy i wszystko razem mieszamy. Połowę masy wykłada-
my do uprzednio przygotowanej formy. Na to równomiernie rozkładamy oliwki, przykrywamy 
resztą masy i wyrównujemy łyżką. Wierzch posypujemy resztą słonecznika. Wstawiamy do 
piekarnika rozgrzanego do temp. 180 st. C, pieczemy ok. 45 min. Ciasto wyjmujemy z formy 
gdy jest całkowicie wystudzone.

KeKS Z SereM PLeśniowYM
SKłaDninKi:
5 dag rodzynek, 10 dag mąki pszennej, 10 dag mąki graham, proszek do pieczenia, 15 dag 
sera z niebieską pleśnią, 10 dag grubo siekanych orzechów laskowych, 2 umyte, obrane 
i  pozbawione gniazd nasiennych gruszki, 3 jajka, 2 łyżki oleju, 1/4 szklanki mleka, sól, pieprz.

wYKonanie:
Rodzynki zalewamy wrzątkiem, odstawiamy na 10 min, a następnie osączamy. Obie mąki prze-
siewamy z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Dodajemy pokruszony ser, rodzynki, orzechy 
oraz pokrojone w kostkę gruszki. Jaja ubijamy z olejem, szczyptą pieprzu i mlekiem. Zawiesinę 
wlewamy do mieszanki suchych składników i dokładnie mieszamy łyżką. Nakładamy do kek-
sówki wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temp. 180 st. 
C i pieczemy ok. 90 min (do suchego patyczka). Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy na 10 min, 
a następnie wyjmujemy keks. Smacznego!

Na podstawie zamieszczonych 
rozmów, można stwierdzić, że 
radość jest wywoływana przez 
różnego rodzaju czynniki, zarów-
no materialne – nowa zabawka, 
jak i sytuacje emocjonalne, a więc 
te bardziej cenne, na wyższym 
poziomie rozwoju intelektualne-
go i emocjonalnego. Przedszko-
laki dowiodły, że są szczęśliwe 

wśród przyjaciół, kiedy mają za-
pewnione poczucie bezpieczeń-
stwa. Należy docenić te sytuacje, 
kiedy dziecko nie tylko było zado-
wolone z prezentu, a więc cieszy-
ła je korzyść materialna, lecz 
doceniło istnienie innych osób 
wokół.

Póki co, cieszmy się każdą 
chwilą, doceniajmy ją jako niepo-

wtarzalną... Cieszmy się życiem, 
tak po prostu, że istniejemy.

„Bo życie jest jak książka
Niektóre rozdziały są smutne
Niektóre radosne, a niektóre 

nawet ekscytujące...
ale jeśli nigdy nie przewrócisz 

strony
Nie dowiesz się co kryje następ-

ny rozdział.”
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Niedziela, 27 listopada
Witajcie w Adwencie! Cała redakcja Słowa wśród nas modli się o błogosławieństwo dla was w tym 

świętym czasie, abyście mogli dobrze przygotować się na przyjście Chrystusa.
Nie ma lepszego sposobu rozpoczęcia tego okresu liturgicznego niż przyjęcie zaproszenia, które sły-

szymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu: „Chodźcie (...) postępujmy w światłości Pańskiej”.
Podczas dzisiejszej Mszy świętej zapłonie pierwsza świeca na wieńcu adwentowym. Przez kolejne 

trzy niedziele światło jaśniejące z wieńca będzie stawać się coraz mocniejsze, ponieważ jedna po drugiej 
zapłoną następne świece. Tym właśnie ma być dla nas Adwent duchowo – coraz głębszym wchodzeniem 
w światło Chrystusa. Istnieje wiele sposobów, na jakie możemy starać się o wzrost tego światła w nas, 
w miarę zbliżania się świąt Bożego Narodzenia.

• Postępuj w światłości poprzez codzienną modlitwę. Już kilka minut spędzonych każdego dnia 
w  obecności Jezusa może otworzyć twoje serce na ciepło Jego miłości. Pomocą w tym będzie ci również 
nasze pismo.

• Oświecaj swoje serce i umysł poprzez lekturę duchową lub studium Biblii. Pozwól Jezusowi uczyć 
cię „dróg swoich”, abyś mógł kroczyć „Jego ścieżkami”.

• Proś Pana, aby oświetlił swoim światłem te dziedziny twego życia, w których wciąż jeszcze przeby-
wasz w ciemności. Następnie oddaj Mu te sprawy w sakramencie pokuty, czyniąc to, co mówi św. Paweł 
– odrzucając „uczynki ciemności”, a przyoblekając się w „zbroję światła”.

• Nieś światło Chrystusa, łącząc się z innymi wierzącymi w pomaganiu potrzebującym. Poszukaj spo-
sobu dopomożenia uchodźcom. Wesprzyj schronisko dla bezdomnych. Pomódl się za tych, których 
spotkało nieszczęście.

Nie musisz chodzić w ciemności! Za każdym razem, gdy zwracasz się do Pana, Jego światło w tobie 
staje się jaśniejsze i rozbłyska z większą mocą. Niech wieniec adwentowy przypomina ci, że Jezus, 
Światłość świata, może pokonać wszelką ciemność.

Chodźcie, postępujmy w światłości Pańskiej!
„Panie, oby Twoje światło rosło we mnie przez cały Adwent.”

Adwent to okres, który jest oczekiwaniem na po-
wtórne przyjście Jezusa Chrystusa oraz upamiętnie-
niem czasu poprzedzającego wcielenie, czyli pierw-
szego pojawienia się Zbawiciela na świecie. Rozpo-
czyna się on od I Nieszporów czwartej niedzieli po-
przedzającej Boże Narodzenie. W tym roku pierwsza 
niedziela Adwentu wypada 27 listopada i jednocześnie 
inauguruje nowy rok liturgiczny w  Kościele katolickim. 
Adwent trwa do wigilii Bożego Narodzenia.

Ważnym elementem Adwentu są wieńce, które 
święci się w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwen-
tu. Tradycja ta została zapoczątkowana w kraju na-
szych zachodnich sąsiadów. Członek Kościoła ewan-
gelickiego Niemiec Johann Wichern, w 1839 roku 
postanowił umilić dzieciom ze stacji pomocy społecz-
nej w Hamburgu oczekiwanie na gwiazdkę. Zbudował 
on duży kwadrat, gdzie umieścił świece – cztery duże 
na każdą niedzielę Adwentu oraz mniejsze na dni 
robocze. Światło bijące ze świec z jednej strony mia-
ło zapewnić podopiecznym trochę ciepła w ponure, 
zimowe dni, z drugiej wieniec już w czasach starożyt-
nych był symbolem zwycięstwa, co odnosiło się do 
wiktorii Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W Koście-

le katolickim wieniec pojawił się w 1925 roku. W pierw-
szą niedzielę Adwentu na wieńcu zapala się świecę 
symbolizującą przebaczenie przez Stwórcę nieposłu-
szeństwa Adama i Ewy wobec Niego.

Kolorem, który dominuje w pierwszą niedzielę Ad-
wentu oraz w jego pierwszej fazie (czyli do 16 grudnia), 
jest fioletowy. Kapłan zakłada do Mszy Świętej ornat 
w tej barwie. Fiolet symbolizuje czas pokuty i przygo-
towania do świąt Bożego Narodzenia. Podczas nabo-
żeństwa czytane są fragmenty z Księgi Proroka Iza-
jasza, Listu do Koryntian oraz Ewangelii św. Marka.

Adwent otwiera również wyjątkowy czas rorat (msza 
ku czci NMP).

aDwent
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wtoreK 1.11.2022 r. Uroczystość wszystkich 
świętych
730 + Feliks PAŁASZCZUK (1 greg.)
900 I) Za dusze czyśćcowe
II) + Józef ZAWADA
1030 ++ z rodz. PIWOROWICZ i POLAŃSKICH
śroDa 2.11.2022 r. wszystkich wiernych Zmarłych
700 + Feliks PAŁASZCZUK (2 greg.)
900 ++ Henryk, Henryka (k), Stanisław FRĄCZEK, 
Janusz, Helena, Czesław POPRAWA, ++ z rodz. 
z obu stron i dusze czyśćcowe
1800 I) ++ członkowie Róż Róż., Bractwa św. Józefa 
i TPS
II) ++ z rodz. ŻEBRYKÓW, siostry: + Janina, Maria, 
rodzice: Emilia, Jan, ++ z rodz. HOŁOWIENKO 
i FIEDOROWICZ
cZwarteK 3.11.2022 r.
700 + Feliks PAŁASZCZUK (3 greg.)
900 ++ Stanisław, Jarosław, ++ z rodz.
1800 ++ Zofia, Stanisław, Krzysztof KRUPA
PiĄteK 4.11.2022 r.
700 + Feliks PAŁASZCZUK (4 greg.)
900 + Jan WRÓBEL (od ucz. pogrz.)
1800 ++ Łucja, Anna, Franciszek, Eugeniusz, Stanisław, 
Władysław, Ryszard, ++ z rodz., dusze czyśćcowe
SoBota 5.11.2022 r.
700 + Feliks PAŁASZCZUK (5 greg.)
900 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
1800 I) + Aneta MAJERSKA (4 r. śm.)
II) ++ rodzice: Helena, Franciszek MUSIAŁKIEWICZ
nieDZieLa 6.11.2022 r.
730 ++ Antoni, Róża KŁYSZEJKO
900 ++ Rodzice: Józef, Maria, ŁYŻEŃ, Wawrzyniec, 
Bronisława (k) MAŚLAK
1030 + Wilhelm (50 r. śm.), Jadwiga (10 R. ŚM.) 
WOŁK-ŁANIEWSCY
1200 I) + Feliks PAŁASZCZUK (6 greg.)
II) O Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha 
Świętego, dziękując za dotychczasową opiekę 
i łaski dla Mirosława z ok. urodzin
1800 + Józefa (k) KUBIŃSKA (2 r. śm.)
PonieDZiałeK 7.11.2022 r.
700 + Feliks PAŁASZCZUK (7 greg.)
900 ++ Kazimierz PRZYBYSZEWSKI (16 r. śm.), 
Edward WOJCIECHOWSKI, Andrzej JĘDRZEJCZYK, 
Tadeusz BURDZY, Jacek LIWO, Andrzej JĘDRZEJAK
1800 O Boże błog. dla rodziny CIELOCH

wtoreK 8.11.2022 r.
700 + Feliks PAŁASZCZUK (8 greg.)
900 ++ Marianna, Włodzimierz, Tadeusz, Alfred, 
++ z rodz. SWATKO
1800 I) + Mama Janina URBAŃSKA (4 r. śm.)
II) ++ syn Robert, brat Tadeusz, rodzice, Janina, 
Leon, ++ z rodz. BĄCŁAWEK, Michalina, Kazimierz, 
Elżbieta, Jan, ++ z rodz. BUJARSKICH
śroDa 9.11.2022 r.
700 + Feliks PAŁASZCZUK (9 greg.)
900 ++ Czesław, Urszula, ++ z rodz. WARSZAWA
1800 ++ z rodz. MRUK i KURYLIK
cZwarteK 10.11.2022 r.
700 + Feliks PAŁASZCZUK (10 greg.)
900 ++ Maria (5 r. śm.), Stanisław (14 r. śm.) 
JAROSZ
1800 + Genowefa (k) JUDYCKA (8 r. śm.)
PiĄteK 11.11.2022 r.
700 + Maria KONIARCZYK
900 + Feliks PAŁASZCZUK (11 greg.)
1800 + Janina HINC (18 r. śm.)
SoBota 12.11.2022 r.
700 Bożena CEGLAREK
900 + Feliks PAŁASZCZUK (12 greg.)
1800 + Marek BARAN (2 r. śm.)
nieDZieLa 13.11.2022 r.
730 + Adam KONIARCZYK
900 + Leszek KARCZMARZ (2 R.ŚM.)
1030 + Feliks PAŁASZCZUK (13 greg.)
1200 + Piotr KOŚCIUKIEWICZ, + Wacława (k), 
+ Wanda ++ z rodz. KOŚCIUKIEWICZ 
i SIEDZIUKIEWICZ
1800 I) + Hanna WALCZAK (20 r. śm.), Andrzej 
WALCZAK (10 r. śm.)
II) + Weronika STASICKA
PonieDZiałeK 14.11.2022 r.
700 + Adam KONIARCZYK
900 + Czesław PROĆ (6 r. śm.), rodzice + Józef, 
Rozalia, ++ z rodziny
1800 I) + Feliks PAŁASZCZUK (14 greg.)
II) + Janina (k) ŁOJKO ++ z rodziny
wtoreK 15.11.2022 r.
700 + Stefania BOGUSZ (25 r. śm.)
900 + Feliks PAŁASZCZUK (15 greg.)
1800 I) + Marcin JANIAK (1 r. sm.), ++ Janina, 
Stanisław ZNAJDEK
II) W int. Bogu wiadomej

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w świebodzicach
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śroDa 16.11.2022 r.
700 W int. ks. Mateusza Pawlicy, ks. Józefa Siemasza 
i służby liturgicznej
900 + Feliks PAŁASZCZUK (16 greg.)
1800 + Józefa(k), Ludwik WOŹNIAK
cZwarteK 17.11.2022 r.
700 ++ Teresa, Andrzej ŚWITAŁA
900 + Feliks PAŁASZCZUK (17 greg.)
1800 Za Odnowę w Duchu Świętym
PiĄteK 18.11.2022 r.
700 + Mariusz KUBIŃSKI (5 r. śm.), Ewa KUBIŃSKA
900 + Feliks PAŁASZCZUK (18 greg.)
1800 Dziękczynna z ok. imienin Elżbiety, o potrzebne 
łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej
SoBota 19.11.2022 r.
700 + Irena WALUS
900 + Feliks PAŁASZCZUK (19 greg.)
1800 I) + Czesława MISZTAL (19 r. śm.)
II) + Józef FALKIEWICZ
nieDZieLa 20.11.2022 r.
730 ++ Janina ŁYSKAWA-CIELOCH, Michał, 
Kazimierz, Henryk
900 + Feliks PAŁASZCZUK (20 greg.)
1030 + Władysław ERAZMUS
1200 I) + Jerzy SZTAJNHAUSER
II) O boże błog., zdrowie, opiekę MB dla Małgorzaty 
z ok. urodzin i całej rodziny
1800 ++ Tadeusz DROŻDŻ (24 r. śm.), + Stanisława 
(k) DROŻDŻ, + Jan, Józef (m) DROŻDŻ
PonieDZiałeK 21.11.2022 r.
700 + Bożena TARASZKIEWICZ
900 + Franciszek DZIDEK (od rodziny Lasek 
z Budzowa)
1800 + Feliks PAŁASZCZUK (21 greg.)
wtoreK 22.11.2022 r.
700 + Eugeniusz KĘPIŃSKI (20 r. śm.)
900 ++ z rodz. KOZAKÓW: Maria, Józef, Zofia, Wili, 
Pelagia, Antoni
1800 I) + Feliks PAŁASZCZUK (22 greg.)
II) + Janina

śroDa 23.11.2022 r.
700 O łaskę nawrócenia dla Dariusza przez wstawien-
nictwo NMP Królowej Różańca Świętego i św. Józefa
900 + Paweł KOCIK
1800 + Feliks PAŁASZCZUK (23 greg.)
cZwarteK 24.11.2022 r.
700 + Kazimierz PIĄTEK (od ucz. pogrz.)
900 + Stefania OCZKOWSKA
1800 I) + Feliks PAŁASZCZUK (24 greg.)
II) + Stanisław SZNAJDER
PiĄteK 25.11.2022 r.
700

900 + Józef ZAWADA (od ucz. pogrz.)
1800 + Feliks PAŁASZCZUK (25 greg.)
SoBota 26.11.2022 r.
700

900 + Mirosław ZDOŃCZYK
1800 I) + mąż Hieronim
II) + Feliks PAŁASZCZUK (26 greg.)
nieDZieLa 27.11.2022 r.
730 + Dariusz FALKIEWICZ
900 ++ Henryk, Wiktoria LIS, Michał GROCHOWICZ
1030 + syn Zdzisław NIEDOWÓZ (25 r.śm.), mąż 
Zygmunt, Kazimierz, Wiktoria NIEDOWÓZ
1200 + Antoni GELTNER (20 r. śm.), + Teresa 
GELTNER, Danuta KONISIEWICZ
1800 + Feliks PAŁASZCZUK (27 greg.)
PonieDZiałeK 28.11.2022 r.
700 + Lucyna WIŚNIEWSKA (od ucz. pogrz.)
900 ++ Marianna, Kazimierz DEMSCY
1800 + Feliks PAŁASZCZUK (28 greg.)
wtoreK 29.11.2022 r.
700 + Dariusz SKRZYPIŃSKI (od ucz. pogrz.)
900 + Feliks PAŁASZCZUK (29 greg.)
1800 I) + Władysław KOŚCIELSKI, dusze czyśćcowe
II) ++ rodzice, rodzeństwo
śroDa 30.11.2022 r.
700 + Teresa ZAREBSKA (od ucz. pogrz.)
900 ++ z rodz. DŁDAKOWSKICH: Bolesława (k), 
Jerzy, Andrzej, Zbigniew
1800 + Feliks PAŁASZCZUK (30 greg.)

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

Warto odmawiać każdego dnia…
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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:

Milena Tamara Kuska, 
16.10.2022 r.

+ Kazimierz Piątek, 
zm. 10.10.2022 r., 90 lat
+ Lucyna Wiśniewska, 
zm. 12.10.2022 r., 87 lat
+ Dariusz Skrzypiński, zm. 15.10.2022 r., 
53 lata
+ Teresa Zarębska, zm. 17.10.2022 r., 
91 lat
+ Andrzej Barszczykiweicz, 
zm. 18.10.2022 r., 60 lat

Łukasz Bartłomiej Goścień 
i Alicja Maria Krupa, 
20.08.2022 r.

Małżeństwo zawarli:

Zachęcamy do nabycia kalendarza parafialnego  

– jest to cegiełka na remont naszej świątyni


