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Gdyby ktoś zapukał do nas 
w wigilijny wieczór...

AdwentowA drogA 
od lęku do nadziei

Już niedługo święta. Spędzimy 
je różnie: wystawnie i skromnie, 
z rodziną i samotnie, wesoło 
i w smutnej zadumie. Na niektórych 
stołach wigilijnych staną puste na-
krycia, czekające na podróżnych, 
którzy właśnie w tym dniu będą 
w drodze i mogliby niespodziewa-
nie zapukać do naszych drzwi. Ale 
czy rzeczywiście otworzylibyśmy 
drzwi, gdyby ktoś zapukał do nas 
w wigilijny wieczór?

Kto w dzisiejszych czasach, 
w dobie szybkiej komunikacji i tele-

fonów, może być podróżnym, który 
nie dotarł na czas do domu? Chyba 
tylko ktoś, kto nie ma domu. A więc 
włóczęga, obdartus, żebrak. Czy 
na pewno chcielibyśmy zaprosić 
takiego człowieka do naszego wi-
gilijnego stołu, przy którym siadamy 
odświętnie ubrani, z dawno niewi-
dzianą rodziną z daleka, z dziećmi 
cieszącymi się znalezionymi pod 
choinką prezentami?

Czasy mamy trudne. Nie wiado-
mo, czy nie zapuka do naszych 
drzwi zdesperowana matka z proś-

bą o pomoc, bo zabrakło dla niej 
zasiłku. Aby uniknąć niemiłych sy-
tuacji, rozejrzyjmy się zawczasu 
wokół. Może niedaleko nas jest 
ktoś, kto potrzebuje pomocy. Nie 
wszyscy z własnej winy i woli są 
bezdomni, bezradni. 

Oczekiwanie – Adwent jest nim wypełniony po 
brzegi! Oczekujemy przyjścia Pana w Boże Narodze-
nie, kiedy zapalamy kolejne świece na wieńcu adwen-
towym, kiedy robimy świąteczne porządki i planujemy 
prezenty dla najbliższych. Myślimy o czekających nas 
spotkaniach rodzinnych, pięknych liturgiach w koście-
le i wszystkich radościach związanych ze świętami. 
A kiedy tak czekamy, nasza nadzieja w Panu ma 
szansę wzrosnąć, a nasza wiara stać się mocniejsza.

Czasami jednak okres świąteczny bywa trudny. 
Zamiast już z góry cieszyć się na dobre rzeczy, które 
Bóg dla nas przygotował, przeżywamy lęk przed cho-
robą lub nieszczęściem czającym się w przyszłości. 

Może obawiamy się napięć rodzinnych lub spędzania 
świąt w samotności, z dala od bliskich? A może nawet 
czujemy się daleko od Boga i boimy się do Niego 
wrócić?

Niezależnie jednak od tego, co czujemy, każdy z nas 
w tym Adwencie może doświadczyć dobroci i miłości 
Boga. Nawet bolesne zmagania mogą stać się szan-
są zobaczenia Bożego działania w naszym życiu. 
Jezus chce koić nasze lęki i napełniać nas nadzieją 
– niezachwianą ufnością w Jego obietnice. Chce, aby 
każdy z nas usłyszał Jego pocieszające słowa: „Nie 
bój się!”.
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nasze remonty

(cd. ze str. 1) Pomóżmy im, kiedy 
jeszcze nie jest za późno, kiedy 
jeszcze nie znaleźli się na dnie. 
Czasami wystarczy tylko porozma-
wiać, przekazać informację, skiero-
wać do odpowiednich instytucji. 
Czasem wystarczy pomoc w przy-
niesieniu węgla, umycie okien, 
przypilnowanie dziecka. Można też 
podarować jakieś ubrania czy 
sprzęt domowy, które nie są już 
nam potrzebne. Może warto za-
przyjaźnić się z taka osobą na tyle, 
aby zaprosić ją do wspólnego wigi-
lijnego stołu. Może okazać się inte-
resującym towarzyszem wieczerzy, 
a na pewno potrafi się odwdzię-
czyć. Każdy posiada jakąś umiejęt-
ność przydatną w życiu, chociaż nie 
zawsze ma okazję z niej skorzy-
stać. A i my będziemy mieli spokoj-
ne sumienie, będziemy radośni 
z powodu dobrze spełnionego 
chrześcijańskiego obowiązku 
i oszczędzimy sobie stresu związa-
nego z pytaniem: otworzyć drzwi 
czy nie otworzyć? Kto to może być 
o tej porze?

Również ci, którzy tegoroczne 
święta spędzą w samotności i smut-

ku, niech już pomyślą o następ-
nych. Jest cały rok na to, aby za-
skarbić sobie zaufanie i szacunek 
innej osoby. I już nie tylko świąt, ale 
i codziennych dni nie spędzać sa-
motnie. Ale pierwszy krok trzeba 
zrobić samemu, bo przecież nikt nie 
wie o tym, że jesteśmy samotni i że 
jest nam przykro z tego powodu.

Może trzeba naprawić sąsiadce 
światło w piwnicy albo wybitą szy-
bę? Może zrobić komuś szalik na 
drutach albo pomóc przy pieczeniu 
ciasta? Może zanieść pranie na 

strych albo zaproponować inną 
pomoc. Na początku będzie trudno 
pokonać zdziwienie, niechęć i nie-
ufność, ale każdy następny krok 
będzie z pewnością łatwiejszy. Tak 
więc spójrzmy na siebie życzliwej 
i pomagajmy sobie. Wspólnie ła-
twiej pokonamy życiowe trudności. 
Czas, który bezinteresownie po-
święcimy innym nie będzie zmar-
nowany. Gdy nadejdzie pora, inni 
też nam pomogą. I święta będą 
naprawdę wesołe, a Nowy Rok 
szczęśliwy.

Gdyby ktoś zapukał do nas 
w wigilijny wieczór...

Dziękując Bogu mamy zakończony remont dachu na plebanii W tym roku udało się wyremontować przedsionek boczy w kościele
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nie bójmy się mówić „kocham”

Niedziela, 4 grudnia
Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew.
Jan Chrzciciel odniósł ogromny sukces. Jego wezwania do nawrócenia przekonały wielką rzeszę ludzi, 

całe tłumy. Ludzie wszystkich stanów i zawodów, biedni i zamożni, przybywali ze wszystkich stron Izraela, 
aby obmyć się z grzechów i zobowiązać na nowo do przestrzegania prawa Pańskiego. Ich serca płonę-
ły gorliwością i pragnieniem nawrócenia. Jednak nie wszyscy naprawdę tego chcieli. Wielu faryzeuszy 
i saduceuszy pozostało sceptycznych. Dlatego Jan wołał do nich: „Wydajcie (...) owoc godny nawrócenia”. 
Nie przychodźcie tylko po to, żeby się obmyć. Naprawdę zmieńcie swoje życie.

Dla Jana deklaracja nawrócenia bez jednoczesnego pragnienia przemiany była jak odcięcie jednej 
gałęzi z drzewa, podczas gdy wiele innych nadal wydaje złe owoce. Trzeba „przyłożyć siekierę” do ca-
łego systemu korzeniowego, który karmi wszystkie gałęzie. Trzeba prosić Pana, aby odciął korzenie 
błędnych postaw, które karmią wszystkie nasze grzechy.

Jakie to korzenie? Są inne dla każdej osoby. Mogą to być na przykład zadawnione urazy, pycha, za-
mykanie się w sobie, uprzedzenia, egoistyczne pragnienia czy brak miłosierdzia. Cokolwiek to jest, zaufaj, 
że jeśli poprosisz Pana, by odciął te korzenie, On to uczyni. A w tobie pojawi się większa gotowość do 
przemiany i poczucie wolności.

Bóg chce nauczyć nas nowego sposobu myślenia i działania. Chce zastąpić naszą głupotę swoją 
mądrością. Chce objawiać swoją miłość i działać w naszych sercach. Chce dawać nam siłę do przestrze
gania Jego przykazań. Ale czeka, aż przyjdziemy do Niego i wyznamy, że naprawdę tego potrzebujemy.

Podczas dzisiejszej Mszy świętej będziesz wołać wraz ze wszystkimi: „Panie, zmiłuj się nad nami”. 
Będziesz również prosić Jezusa: „Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Jezus chętnie 
przebacza nam grzechy, ale jeszcze bardziej pragnie obcinać ich „korzenie” – uzdrawiać nasze dusze. 
Przyjmijmy Go całym sercem. I prośmy Ducha Świętego, aby uczynił nas nowym stworzeniem.

„Przyjdź, Panie, i pomóż mi wydać owoc godny nawrócenia.”

Pod tą przedświąteczną aurą najpiękniejszego 
czasu, czasu choinki – najbardziej urodziwego na 
świecie drzewka, czasu duchowego odrodzenia, do-
czekania, chwil serdecznych, czasu, gdy wydaje nam 
się, że nagle wszyscy ludzie stali się wyjątkowo dobrzy 
o otwartych sercach, czasu, kiedy wszyscy obdaro-
wują się prezentami, gdzieś pomiędzy nimi, między 
uliczkami, cichutko chodzę – ja. Spacerując po skle-
pach rozmyślam, szukając pomysłu na upominek, 
myśląc o kim to ja jeszcze zapomniałam, komu nale-
ży się coś więcej. Potem zerkam na niewielką ilość 
pieniędzy, jakie w portfelu pozostały jeszcze. Dalej 
myślę. Patrzę na ludzi, na piękne młode pary, na 
uśmiechnięte buzie dzieci, na szczęśliwe twarze za-
kochanych, na świętego Mikołaja z dzwonkiem przed 
sklepami, na babcię i dziadka pod rękę idących, na 
wystawy sklepowe, na drzewka tak ładnie na ulicach 
oświetlone, na te rzeczy w sklepach, których być może 
nigdy nie sobie kupię.

Te prezenty, towarzyszący zakupom pośpiech, czas 
pozbawiony często refleksji, oby coś pod choinkę 
rzucić, oby tam coś było... Gdzie umyka to, co każde-
go dnia i w te Święta – najważniejsze. Ciepło, Dom, 
Rodzina... Czyż nie to jest najważniejsze? Czyż nie 
tego nam trzeba do szczęścia? Jeśli umyka nam 

gdzieś ta prawda – to znak, że zapomnieliśmy o tych 
najwyższych wartościach, o tych podstawach dobra, 
prawdy i piękna człowieka, to znak, że porywa nas wir 
konsumpcjonizmu, do reszty zatracamy się w nim. Bo 
choć nie ma nic złego w obdarowywaniu ludzi jakąś 
rzeczą, z reguły rzeczą materialną, to przecież nazbyt 
często zapominamy, jak ważnym jest obdarowanie 
siebie nawzajem – Sercem...i tym co, tak ważne – 
wzajemną obecnością, pamięcią, ciepłym słowem! 
Czułym uściskiem!

I tak sobie później siadam i piszę, bo pomimo uśmie-
chu, w oczach mam często smutek z powodu niezro-
zumienia wielu spraw, że nie mogę znaleźć odpowie-
dzi tak ważnych w moim życiu. I wtedy myślę sobie 
o tym, gdy byłam mała – była blisko moja mama, tato 
i siostra. Pamiętam te wszystkie najpiękniejsze Świę-
ta, kiedy byliśmy razem. Wszyscy!

Myślę o mojej rodzinie i gdybym mogła, gdyby stać 
mnie było zapewne i ja chciałabym obdarować ich 
czymś wielkim, każdego z osobna, za tak wiele...Ale 
moja rodzina to taka niezwykła rodzina.

Tato wychowywał mnie i siostrę trzynaście lat sam 
w biedzie, jednak w miłości, radości z każdej najdrob-
niejszej rzeczy i to on nauczył mnie doceniać szcze-
rość i to dzięki niemu wiem, jak wielkie znaczenie ma 
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Niedziela, 11 grudnia
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?
Czy miewasz czasem wątpliwości? Maje każdy, miał je nawet Jan Chrzciciel. Herod wtrącił go do 

więzienia, gdzie żył w zamknięciu – on, który do tej pory dnie i noce spędzał pod gołym niebem – pod 
nieustanną groźbą egzekucji. Siedząc w celi, Jan zaczął się zastanawiać, czy się nie pomylił, czy nie 
działał na próżno. Posłał więc do Jezusa uczniów z pytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy 
też innego mamy oczekiwać?”.

Dlaczego zadał tak śmiałe pyta¬nie? Może dlatego, że działalność Jezusa nie wpisywała się w jego 
wyobrażenia o tym, jak ma wyglądać nadejście królestwa Bożego. W przeciwieństwie do Jana, Jezus 
nie należał do kaznodziejów straszą¬cych ogniem i siarką. Wydawał się bardziej zainteresowany uzdra-
wia¬niem chorych niż obalaniem Heroda. Zbierały się przy Nim tłumy, ale On nie starał się z nich stworzyć 
siły, która pomogłaby Mu przejąć władzę. W Janie zaczęły więc narastać wątpliwości co do Jego osoby.

Zamiast udzielić nagany uczniom Jana, Jezus opisał im swoją posługę: „niewidomi wzrok odzyskują, 
chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię”. Uczniowie Jana z pewnością rozpozna¬li w tym wyliczeniu znaki mesjańskie zapowiedziane 
przez proroka Izajasza.

Jezus nie zraził się wątpliwościami Jana. Wręcz przeciwnie, uznał go za największego ze wszystkich 
„narodzo¬nych z niewiasty”. Znał go, kochał i rozumiał, jak ciężką próbę przechodzi, dlatego traktował 
go z serdecznym współczuciem. Tak samo potraktuje nas.

Masz prawo mieć wątpliwości. Przynoś je do Jezusa. Proś Go, by uświadamiał ci znaki swego działa-
nia w twoim życiu – przypominał te chwile, kiedy doświadczałeś Jego przebaczenia, poznawałeś Jego 
miłość, odczuwałeś Jego obecność. Niech to wszystko przekonuje cię, że On cię zna i miłuje. Niech 
umacnia twoją wiarę. Jak mówi Izajasz o Jezusie w innym proroctwie: „Nie złamie trzciny nadłamanej, 
nie zgasi ledwo tlejącego się knotka”. On swoją miłością uciszy twoje wątpliwości i roznieci dogasający 
płomyk twojej wiary w buzujący ogień.

„Jezu, pomóż mi z każdym dniem wierzyć w Ciebie coraz mocniej.”

słowo Dom, Rodzina... Nie szczę-
dzimy sobie słowa „kocham”, bo 
każdy dzień jest najważniejszy, 
każda chwila to moment.

Mama natomiast żyła i żyje swo-
im życiem, wolna od zobowiązań, 
od odpowiedzialności i ani wtedy, 
ani teraz nie martwi się o nas, jak 
matka. Ale czas płynie i człowiek 
wiele się uczy, i uczy się wyba-
czać. Zamykając w sobie gdzieś 
cały żal.

„Czas leczy rany”. Ale jakoś każdego roku tak samo, 
rodzi się moje pragnienie najpiękniejszego marzenia 
– by z całą rodziną znów zasiąść przy wigilijnym sto-
le, złożyć sobie życzenia, zaśpiewać kolędy, usiąść 
przy choince całej w światełkach do wigilijnej kolacji, 
potem mówić, mówić i siebie słuchać nawzajem i pa-
trzeć jak wszyscy się uśmiechamy, jak jesteśmy...

Ale moje marzenie jako prezent gwiazdkowy już 
nigdy pod tą choinką nie pojawi się. I już zawsze od-
dzielnie, tak na co dzień jak i w święta. I choć mam 
już tyle lat, serce mam dziecka, które chciałoby – gdzie 
mama i tato. Dlaczego dzielę się skrawkiem historii 
mojego życia? Ponieważ czasem szukamy szczęścia 
gdzieś daleko. Czasem to, co do szczęścia nam po-

trzebne, jest pozornie niewi-
dzialne, a zarazem takie bli-
skie.

Nie zamykajmy swych serc 
na siebie nawzajem, nie bójmy 
się mówić „kocham” mamie, 
tacie, siostrze, bratu, nie bójmy 
się dziękować komuś za to, że 
jest! I co z tego, że mamy wię-
cej, lub mniej lat, że może 
wmawiamy sobie, że coś nam 
nie wypada! Bo życie jest jed-

no, los nam bilet w jedną stronę dał.
Jak niewiele trzeba, aby kogoś uszczęśliwić. A ro-

dzina? Czym jest dla ciebie, dla mnie?! Jest niczym 
wiązka gałęzi, potrzebnych do rozpalenia ogniska, 
gdzie ciemno i zimno, którą utrzymać w ręce trudno 
i której za nic złamać naraz nie da się... (Nie powinno 
nigdy!).

Ksiądz Jan Twardowski tak pięknie pouczał nas: 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”.

Spójrz na Żłóbek i Dzieciątko maleńkie, i uklęknij, 
i przytul je, i odkryj szatą, szepnij, że kochasz, i pobądź 
u tej kołyski najświętszej troszkę i nie licz czasu, i nie 
myśl, że ktoś na ciebie patrzy! Po prostu pobądź 
chwilkę! I radosny powróć do rodziny i do domu!
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(cd. ze str. 1) Miej my więc uszy otwarte! Roz– po-
cznijmy adwentową podróż od lęku do nadziei, naj-
pierw z Zachariaszem i Elżbietą, a następnie z Mary-
ją i Józefem. Uczmy się także od pasterzy strzegących 
swoich stad oraz od św. Juana Diego, który usłyszał 
Boże przesłanie za pośrednictwem Maryi.

„nie BÓJ się!”
Jest to jeden z najczęściej występujących w Piśmie 

Świętym zwrotów. Bóg wciąż zachęca swój lud – od 
Abrahama do kościoła w Smyrnie – aby przestał się 
bać. Zwykle kieruje te słowa do kogoś, kto stoi wobec 
trudnej lub zaskakującej sytuacji. Czasem Bóg prze-
mawia sam, częściej przez anielskiego wysłannika.

Naturalnie strach może być dla nas darem, gdy jest 
zdrową reakcją na zagrożenie i mobilizuje do działa-
nia. Ale może również nas przytłoczyć. Może sprawić, 
że niebezpieczeństwo urośnie w naszych oczach do 
tego stopnia, by zasiać w nas wątpliwość, czy Bóg 
chce i jest w stanie nam pomóc. Lęk może też pozba-
wić nas poczucia bezpieczeństwa i ufności w relacji 
z Bogiem.

Kiedy Bóg mówi: „Nie bój się!”, jednocześnie napeł-
nia nasze serca nadzieją. Nadzieją, że On jest z nami. 
Nadzieją, że On działa. Nadzieją, że On nas kocha 
i nasze życie jest bezpieczne w Jego ręku. Bóg pragnie 
czynić dla nas to samo, co uczynił dla Zachariasza, 
gdy obiecał, że jego żona, Elżbieta, urodzi syna.

Wierny sŁuGa PaŃski
Na kartach Ewangelii spotykamy kapłana Zacha-

riasza w świątyni jerozolimskiej. Łukasz mówi nam, 
że zarówno on, jak i Elżbieta pochodzili z rodu kapłań-
skiego, byli w podeszłym wieku oraz prowadzili spra-
wiedliwe, nienaganne życie, zachowując wszystkie 
przykazania Pańskie. Dowiadujemy się również, że 
Zachariasz został wybrany przez losowanie, aby wejść 
do przybytku i złożyć ofiarę kadzenia, co było zaszczy-
tem przypadającym kapłanowi jedynie raz w życiu. 
Jednak za ich znakomitym rodowodem, świętym ży-
ciem oraz zaszczytną funkcją Zachariasza krył się 
dramat – małżonkowie byli bezdzietni.

Przystępując do składania ofiary, Zachariasz praw-
dopodobnie dźwigał na sobie ciężar rozczarowania. 
Przez długie lata nosił piętno wstydu, jakim była bez– 
dzietność w świecie starożytnym. Być może on sam 
i Elżbieta – oraz wszyscy inni – zastanawiali się, przez 

jaki grzech zasłużyli sobie na tę „karę” od Pana. I na-
wet w najśmielszych marzeniach Zachariasz nie mógł 
przewidzieć tego, co Bóg zamierzał uczynić.

PosŁanieC nadziei
W trakcie modlitwy Zachariasz zobaczył anioła 

Gabriela stojącego przy ołtarzu kadzenia. Wyobraźmy 
sobie jego przerażenie na widok wspaniałego niebie-
skiego posłańca – tego samego, który ukazał się 
prorokowi Danielowi. Nic dziwnego, że Zachariasz 
przeżył wstrząs! Być może obawiał się, że zostanie 
ukarany za jakieś ukryte grzechy. Jednak Gabriel 
przywitał Zachariasza przesłaniem nadziei: „Nie bój 
się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: 
żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię 
Jan”.

Słowo Boże wypowiedziane przez Gabriela przebi-
ło się przez lęk Zachariasza i dało mu nadzieję pomi-
mo tak wielu niewysłuchanych modlitw. Oto Bóg 
wiedział o ich nieszczęściu. Znał ich lęk, że zanoszo-
na przez nich modlitwa o potomstwo pewnie już nigdy 
nie zostanie wysłuchana. Rozumiał, jak wielką poku-
są w takiej sytuacji jest zwątpienie w Bożą wierność.

Gabriel zapewnił Zachariasza, że Bóg o nim nie 
zapomniał – że słyszał ich modlitwy. A teraz da im syna 
i będzie to ktoś wyjątkowy: ich syn przygotuje lud Boży 
na przyjście Mesjasza! Bóg przez cały czas działał, 
aby zaspokoić pragnienie małżonków poprzez swój 
plan zbawienia. Zachariasz nie musiał już żyć w lęku 
przed karą Bożą ani trwać w rozczarowaniu – Bóg się 
o to zatroszczył. Był wierny tym małżonkom, nawet 
gdy przeżywali ból i niepewność, nawet gdy nie rozu-
mieli, co On czyni.

Niebiańskie przesłanie przekazane przez Gabriela 
miało przynieść Zachariaszowi wiele radości i przy-
wrócić mu nadzieję w Panu. Wymagało to jednak 
nieco czasu. Zachariasz nie zareagował mocną wiarą 
– przynajmniej na początku. Zakwestionował słowa 
anioła i skupił się na własnych niedostatkach zamiast 
zaufać mocy Bożej.

„Po czym to poznam?” – zapytał. – „Bo sam jestem 
już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Z po-
wodu tej jego niewiary, anioł zapowiedział mu, że nie 
będzie w stanie mówić, zanim obietnica się nie 
 wypełni.

Zachariasz wyszedł ze świątyni pokorniejszy, niż 
był, gdy tam wchodził. Nie mógł nikomu opowiedzieć 

AdwentowA drogA 
od lęku do nadziei
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Niedziela, 18 grudnia
Zbudziwszy się ze snu, Józef (...) wziął swoją Małżonkę do siebie.
Józef był „człowiekiem sprawiedliwym”, prawowiernym Żydem dobrze znającym historię swojego ludu. 

Wiedział, że Bóg wśród cudów wyprowadził Izraelitów z niewoli i wciąż na nowo wybawiał ich na prze-
strzeni dziejów. Pamiętał o znakach, jakie Bóg czynił i o bitwach, w których dawał im zwycięstwo.

Kiedy więc anioł oznajmił Józefowi, że jego Małżonka, Maryja, poczęła Dziecko mocą Ducha Święte-
go, z pewnością przypomniał sobie wielkie dzieła, jakich Bóg dokonywał w przeszłości. Skoro był w sta-
nie uczynić to wszystko, to możliwe było również cudowne poczęcie.

Józef potrafił zaufać, ponieważ wierzył w moc i dobroć Boga. Choć nie uważał się za nikogo nadzwy-
czajnego, był przekonany, że Bóg może działać w jego życiu równie cudownie, jak działał w życiu jego 
przodków. To pomogło mu zrozumieć, że Bóg złączył go z Maryją w konkretnym celu, który będzie od-
słaniał się dzień po dniu. Zgodził się więc przyjąć Maryję do domu i stać się ojcem dla Jej Dziecka.

Ufność – także i my jesteśmy do niej wezwani. Nie jest ona łatwa, zwłaszcza że nas zwykle nie pro-
wadzą aniołowie ani sny. Jednak my, w przeciwieństwie do Józefa, znamy główny zamysł odwiecznego 
planu Boga względem nas. Wiemy, że Jezus, Bóg wcielony, umarł i powstał z martwych, aby dać nam 
nowe życie.

Ta świadomość może stać się dla nas mocnym fundamentem, gdy nawiedzają nas wątpliwości. Kiedy 
kroczymy w ciemności, kiedy nie widzimy drogi przed sobą czy sposobu wyjścia z trudnej sytuacji, mo-
żemy mimo to zaufać, że Bóg nas poprowadzi. On ma doskonały plan wobec nas i w swoim czasie go 
przeprowadzi. A kiedy nasza ufność słabnie, przypominajmy sobie Józefa sprawiedliwego, którego ufność 
w Bogu przyniosła zbawienie światu.

„Św. Józefie, módl się za mnie, abym zaufał Bogu jak ty.”

o swoim przedziwnym spotkaniu z Panem i przez całe 
miesiące pozostał niemy. Jednak w tej ciszy Bóg po-
uczał Zachariasza i przemieniał jego serce. Podobnie 
może działać w ciszy Adwentu i w naszych sercach.

WsŁuCHiWanie się W Pana
Jeśli chcemy usłyszeć Boga mówiącego nam: „Nie 

bój się”, najpierw uczmy się wyciszać serce. Zacha-
riasz stracił zdolność mowy. On musiał milczeć, nie 
miał wyboru. My sami możemy wybrać ciszę, jeśli 
chcemy usłyszeć Pana. Adwent jest dobrą okazją, by 
trwać w milczeniu przed Bogiem i słuchać Jego głosu.

Poszukiwanie ciszy wymaga od nas kreatywności. 
Może znajdziesz spokojną chwilę w domu przed iko-
ną? Może w dzień powszedni pójdziesz na Mszę 
świętą lub adorację? Może poczytasz Biblię wczesnym 
rankiem, zanim obudzi się reszta rodziny? Spokojne 
miejsce można znaleźć wszędzie; ważne jest nato-
miast świadome uciszenie swego głosu oraz własnych 
myśli.

W chwilach, gdy trwamy przed Panem, On sam 
otwiera nam oczy na swoją dobroć i rozpala nasze 
serca wdzięcznością. Wsłuchując się w Niego, zauwa-
żamy, jak zmniejsza się nasz niepokój i troska o to, 
co nas czeka. Zaczynamy z większą nadzieją patrzeć 
w przyszłość. Bywa, że Duch Święty przywodzi nam 
na myśl jakieś zdanie z Pisma Świętego czy znanej 
pieśni lub kolędy. Wszystko to są sposoby, na które 
Bóg mówi nam: „Nie bój się! Ja jestem z tobą”. A wte-

dy nasza nadzieja wzrasta, jak rosła nadzieja Zacha-
riasza i Elżbiety.

Po spotkaniu z Gabrielem, Zachariasz i Elżbieta 
poczęli dziecko, dokładnie tak, jak zapowiedział to 
anioł. Jak wielka musiała być ich radość, gdy Elżbieta 
urodziła syna! Jednak mimo to Zachariasz wciąż był 
niemy. Dopiero gdy w posłuszeństwie aniołowi napisał: 
„Jan będzie mu na imię”, odzyskał zdolność mowy. 
Wówczas wiara starego kapłana wybuchła okrzykiem: 
„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud 
swój i odkupił”. Jego lęk przed sądem Boga i opusz-
czeniem przez Niego ustąpił ufności i nadziei, że Pan 
nigdy nie porzuca swego ludu.

nadzieJa dla nas
Pamięć o spotkaniu Zachariasza z Panem umacnia 

nas na drodze Adwentu. I my, podobnie jak Zacha-
riasz, czekamy na Pana. Ostatnie kilka lat przyniosło 
nam wiele cierpienia i boimy się, że przyszłość będzie 
wyglądała podobnie. Może słabnie już nasza  nadzieja.

Może, jak Zachariasz, przeżywasz rozczarowanie 
i smutek; jesteś znużony czekaniem na Boże zmiło-
wanie czy odpowiedź na twoją modlitwę. Może czujesz 
się przytłoczony zamętem i dramatami świata, może 
z niepokojem patrzysz w przyszłość. Albo boisz się, 
że to, co przeżywasz, jest karą Bożą za twoje grzechy. 
Wiedz jednak, że Jezus w tym Adwencie chce być 
blisko ciebie. Chce ukoić twoje lęki i napełnić cię na-
dzieją.
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Niedziela, 25 grudnia, Narodzenie Pańskie
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Wesołych świąt! Cała nasza redakcja Słowa wśród nas życzy wam obfitości Bożych łask z okazji świąt 

narodzenia naszego Zbawiciela, Słowa Bożego, które stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Mówiąc o Jezusie jako o „Słowie”, Jan nie nawiązuje do tych niemal trzydziestu tysięcy słów, które 

codziennie słyszy przeciętny człowiek.
W dzień Bożego Narodzenia św. Jan mówi nam o jedynym Słowie, które znaczy więcej niż jakiekolwiek 

inne słowo, które słyszeliśmy lub jeszcze usłyszymy. Jest nim Jezus, żywe Słowo Boga, dające życie 
wszystkiemu we wszechświecie. On jest Słowem Bożym, udziela nam Bożej „łaski i prawdy”. On jest 
Słowem świętym, które „w ciemności świeci”, wybawiając nas od grzechu i śmierci. On jest Słowem 
odwiecznym, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Dzisiejszy dzień jest dość hałaśliwy. Rozbrzmiewa w nim wiele radosnych dźwięków, gdy śpiewamy: 
„Dzisiaj w Betlejem” i „Bóg się rodzi” podczas Mszy świętej. W wielu naszych domach panuje świątecz-
ne zamieszanie, odbywają się spotkania rodzinne. Kto wie, może usłyszymy dziś aż czterdzieści lub 
nawet pięćdziesiąt tysięcy słów! Oczywiście jest to dobre i słuszne. Ale w centrum tego wszystkiego jest 
Jezus, Słowo Boże, które przyszło, by ogłosić życie, uzdrowienie, radość i pokój naszemu światu.

I chociaż dziś wokół nas tyle zgiełku, znajdź chwilę, aby usiąść w spokoju i wsłuchać się w głos Jezu-
sa. Przyjmij Go do swego serca. Posłuchaj Dobrej Nowiny o Jego miłości do Ciebie i o zbawieniu.

„Jezu, Słowo Ojca, przyjdź i przemów słowami łaski i pokoju do mojego serca.”

Pan widzi twoje niepokoje 
i rozczarowania, które każą ci 
wątpić w Jego dobroć. Ale 
widzi także twoją wiarę i to, że 
szczerze starasz się iść za 
Nim. Nie chce, abyś się Go bał 
i unikał Jego obecności. Chce 
pociągnąć cię do siebie bliżej 
niż kiedykolwiek i napełnić cię 
ufnością, jakiej nabył Zacha-
riasz podczas dziewięciu mie-
sięcy milczenia. Nie mogąc 
mówić, Zachariasz słuchał 
Boga i w końcu zaczął rozu-
mieć Jego drogi oraz dostrze-
gać na co dzień znaki Jego 
wierności. Tego daru Bóg chce 
udzielić także tobie w czasie 
Adwentu. Spróbuj więc prze-
widzieć w swoim rozkładzie 
dnia na najbliższe cztery tygo-
dnie czas na milczące wsłu-
chiwanie się w Pana. Przynoś 
Mu swoje ciężary i lęki wraz 
z ziarnkiem gorczycznym wia-
ry i nadziei. On nada temu 
ziarnku wzrost. Wkrótce nie 
będzie już miejsca na strach 
— a w dzień Bożego Narodze-
nia powitasz Pana słowami: 
„Błogosławiony Pan! Przy-
szedł do swego ludu, aby go 
wyzwolić!”.

SPOWIEDŹ ADWENTOWA W 
DEKANACIE ŚWIEBODZICE 2022 ROK 

 
PARAFIA DZIEŃ SPOWIEDZI GODZINA 

SPOWIEDZI

PIOTRA I PAWŁA 
ŚWIEBODZICE

16.12.2022
Piątek

9:00 – 10:00
16:00 – 17:00

ŚW. MIKOŁAJA
ŚWIEBODZICE

23.11.2022
Środa

08:30 – 09:00
17:00 – 18:00

NMP KRÓLOWEJ 
POLSKI

ŚWIEBODZICE -
CIERNIE

22.12.2022
Czwartek

09:00 – 9:30
16:30 – 17:15

ŚW. FRANCISZKA
ŚWIEBODZICE

20.12.2022
Wtorek

9.30-10.00
17:15 – 18:00

ŚW. BRATA 
ALBERTA

ŚWIEBODZICE

17.12.2022
Sobota

8:30 – 9:30
16:00 – 17:00

ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA
DOBROMIERZ

19.12.2022
Poniedziałek

8:30 – 9:00
15:30 – 18:00

ŚW. JADWIGI 
MOKRZESZÓW

21.12.2022
Środa

16:00 – 17:00
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apostolat trzeźwości diecezji Świdnickiej 
ma nowy punkt w Świebodzicach

25 września 2022 r. o godz. 17.00 w parafii pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach odbyła się 
uroczysta msza św. w intencji trzeźwości. Usłyszeli-
śmy dwa świadectwa trzeźwości, które dała Ilona oraz 
Roman. Po Mszy św. – przy herbacie, kawie i pysz-
nych wypiekach – odbyło się spotkanie organizacyjne. 
W ten sposób rozpoczął działalność drugi Punkt 
KonsultacyjnoInformacyjny na terenie naszej diecezji.

Punkt jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 
17.3018.30, kontakt tel. ks. Emil 664 323 644, Łukasz 
693 183 384 i Roman 793 384 285. Msze św. o trzeź-
wość odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesią-
ca w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Świe-
bodzicach o godz. 17.00.

Zapraszamy do współpracy osoby chcące wspierać 
działalność punktu i nieść pomoc osobom uzależnio-
nym i współuzależnionym.

Warto przypomnieć, że Apostolat Trzeźwości Die-
cezji Świdnickiej istnieje już trzy lata. Od początku 
istnienia jego duszpasterzem jest ks. Rafał Chudy. 
Inauguracja Apostolatu odbyła się 20 września 2020 
r. w parafii Trójcy Świętej w BoguszowieGorcach. 
W tym dniu odbyła się trzeźwa niedziela w kościołach 
w BoguszowieGorcach i Lesieńcu. Podczas Mszy św. 
wierni usłyszeli świadectwa osób, które uwolniły się 
od obsesji picia alkoholu. Osób, które zaczęły żyć bez 
środków zmieniających świadomość.

Pierwszy Punkt KonsultacyjnoInformacyjny działa 
od 22 września 2020 r. przy ul. Budowlanej 4 w Świd-
nicy. Punkt jest czynny w każdy wtorek w godz. 17.00
19.00, kontakt tel. 602 138 815.

W miesiącach letnich przedstawicie Apostolatu 
Trzeźwości Diecezji Świdnickiej pełnią dyżury w Sank-
tuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin.

W czerwcu br. w poradni przy ul. Budowlanej 4 
w Świdnicy odbyło się szkolenie z pierwszego kontak-

tu z osobami uzależnionymi. Szkolenie i warsztat 
poprowadził trener – certyfikowany specjalista psy-
choterapii uzależnień. Apostolat organizuje szkolenia 
kolejnych osób, aby potrafiły nawiązywać prawidłowy 
kontakt z szukającymi pomocy. Jest to punkt wyjścia 
do dalszych działań pomocowych. Członkowie apo-
stolatu organizują Msze św. trzeźwościowe w para-
fiach na terenie naszej diecezji. Podczas Mszy św. 
osoby, które przeżyły piekło uzależnienia, opowiada-
ją o swoim upadku i łasce, która umożliwiła im powrót 
do normalnego, trzeźwego życia. Po zakończeniu 
Mszy św. rozdawane są materiały informujące o uza-
leżnieniach i miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

Apostolat wspiera organizacyjnie również inne wy-
darzenia związane z profilaktyką uzależnień. Przypo-
mnimy kilka ostatnich.

17 września z okazji 25. rocznicy powstania Klubu 
Abstynenta „Nowe Życie” uczestniczyliśmy w Mszy 
św. dziękczynnej w kościele parafialnym pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w SzczawnieZdro-
ju. Przewodniczył jej ks. bp Marek Mendyk, a wraz 
z nim koncelebrowali ks. Józef Strugarek, ks. Broni-
sław Piśnicki (duszpasterz trzeźwości diecezji legnic-
kiej), ks. Tomasz Zięba (proboszcz) i ks. Rafał Chudy 
(duszpasterz trzeźwości diecezji świdnickiej). Część 
oficjalna i artystyczna odbyła się w Teatrze Zdrojowym 
w SzczawnieZdroju.

5 listopada w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego 
w Czarnym Borze, podczas comiesięcznego zjazdu 
„absolwentów” (tj. byłych pacjentów szpitala i podle-
głych poradni uzależnień, którzy utrzymują abstynen-
cję), za zgodą dyrekcji odbyła się Msza św. sprawo-
wana przez duszpasterza apostolatu diecezji świdnic-
kiej. Uczestniczyli w niej „absolwenci” i osoby odby-
wające terapię. Przed Mszą św. wspominaliśmy 
zmarłych przyjaciół ze środowiska trzeźwościowego 
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i terapeutów. Wspominaliśmy również zmarłego trzy lata 
temu długoletniego dyrektora tego szpitala – Jacka. Uczest-
nicy wysłuchali cztery świadectwa trzeźwości – dwóch kobiet 
i dwóch mężczyzn o różnych okresach abstynencji.

W sobotę 19 listopada w parafii św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny w Wałbrzychu uroczystą Mszą św. 
rozpoczęto świętowanie jubileuszu 30lecia Wspólnoty AA 
na Ziemi Wałbrzyskiej. Przewodniczył bp Marek Mendyk, 
a wraz z nim Mszę św. koncelebrowali ks. Tadeusz Wróbel 
i ks. Rafał Chudy. W uroczystej oprawie Mszy św. i części 
oficjalnej w Starej Kopalni w Wałbrzychu pomagali m.in. 
członkowie naszego apostolatu.

Ważną aktywnością jest również świąteczna pomoc dla 
osób bezdomnych i najbardziej potrzebujących. Każdego 
roku przed świętami członkowie apostolatu organizują dla 
nich paczki.

I jeszcze jedna dobra informacja: w dniu 27 listopada br. 
w parafii pw. Podwyższonego Krzyża Świętego w Kłodzku, 
o godz. 17.00 odbyła się Msza św. w intencji trzeźwości. Przy 
parafii powstał kolejny (trzeci) Punkt KonsultacyjnoInforma-
cyjny Apostolatu Trzeźwości Diecezji Świdnickiej.

Zebrał i opracował: Rysiek Stochła

Bogu niech będą dzięki za 
o. Piotra Andrukiewicza, re-
demptorystę z Barda, który 
w tym roku poprowadził reko-
lekcje parafialne w naszej para-
fii. Ukazał na Jezusa, który za-
łożył Kościół, do którego przy-
należymy na mocy sakramentu 
chrztu świętego. Naśladując 
Jezusa mamy troszczyć się 
o Kościół według woli Boga, 
a nie naszej własnej. Jezus jest 
jedyną Drogą, Prawdą i Życiem.
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ANDRZEJKOWA zabawa w czwartek 24 listopada 
była bardzo, bardzo wesoła, głośna, kolorowa i pełna 
niespodzianek. Chłopcy z DPS dla Dzieci w Świebo-
dzicach bawili się pod kierunkiem pana Mariusza 
i pana Sławomira oraz pań terapeutek i opiekunek. 
Wszyscy chłopcy wiedzą, że podczas ADWENTU 

wyciszamy się i z tęsknotą oczekujemy na narodzenie 
Dzieciątka Jezus. Podczas porannej mszy św. roratniej 
w kaplicy DPS oraz na popołudniowe spotkania ad-
wentowe chłopcy przynoszą swoje lampiony i koloro-
we serduszka z dobrymi uczynkami, które wykonują 
dla Dzieciątka.

22 listopada w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach dzieci z grupy przedszkolnej „Sło-
neczka” z Przedszkola Publicznego Nr 3 NIEZAPOMINAJKI w Świebodzicach wykonały dla naszych niepeł-
nosprawnych chłopców przedstawienie pt. „O WESOŁEJ LUDWICZCE”. Było to miłe i piękne integracyjne 
spotkanie w naszym Domu.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za naszą scholę dziecię-
cą, która prowadzi katechetka Agnieszka Pelc. Zapra-
szamy chętne dzieci do śpiewu. Po przerwie swoje 
spotkania i próby rozpoczęła schola parafialna (dla 
starszych) – spotkania co piątek o godz. 19.00 w sal-
ce na wikarówce. Polecamy wszystkich orędownictwu 
św. Cecylii.

17 listopada Odnowa w Duchu Świętym „Dzieci Żyjącego Boga” 
obchodziła 8 rocznicę rozpoczęcia swojej działalności.
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rozstrzygnięcie konkursu 
na „najładniejszy różaniec”
W październiku, miesiącu w szczególny sposób 

poświęconym modlitwie różańcowej, został ogłoszony 
konkurs na „Najładniejszy różaniec”. Celem konkursu 
było rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej 
oraz rozwój talentów u dzieci, budzenie aktywności 
twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości 
oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejęt-
ności i dzielnie się nimi z innymi. Uczniowie mieli za 
zadanie wykonać z dowolnych materiałów różaniec. 
Ocenie podlegała pomysłowość w doborze materia-

łów, z jakich wykonano różaniec, estetyka i zgodność 
z oryginałem. Komisja w składzie: dyr. Jolanta Styrna-
Grossman, dyr. Marzena Gościk, Adrianna Szarzyń-
ska Małgorzata Bednarz, Paulina Chmielewska, wy-
łoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Małgorzata Bylicka kl. Ic,
II miejsce  – Zuzanna Wawrzyniak kl. Ia
III miejsce – Mikołaj Wojciechowski kl. Ia
III miejsce – Igor Tobiasz kl. Ib
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
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Program wizyty duszpasterskiej 2022/2023
27 grudnia 2022 godz. 15.00
1. ul. Wałbrzyska 123a
2. ul. Wałbrzyska 2537c oraz 3646
3. os. Sudeckie 2 a, b, c

28 grudnia 2022 godz. 15.00
1. ul. Wałbrzyska 234
2. ul. Piłsudskiego 210
3. os. Sudeckie 3 a, b, c, d

29 grudnia 2022 godz. 15.00
1. ul. Piłsudskiego 1529a
2. ul. Piłsudskiego 3141
3. os. Sudeckie 3 e, f, 4 a, b

30 grudnia 2022 godz. 15.00
1. ul. Patronacka 712
2. ul. Skłodowska (od końca)
3. os. Sudeckie 4 b, c, d, e

2 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Patronacka 16
2. ul. Strzelecka 12 20
3. os. Sudeckie 4 f, 5 a, b, c

3 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Polna i Rekreacyjna
2 ul. Strzelecka 210
3. os. Sudeckie 5 d, e, f,

4 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Browarowa, ul. Mickiewicza, pl. Jana Pawła II
2. ul. Chmielna
3. os. Sudeckie 6 a, b, c

5 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Strzegomska – cała
2. ul. Metalowców 218
3. os. Sudeckie 6 d, e, f

7 stycznia 2023 godz. 14.00
1. ul. Wojska Polskiego
2. ul. Modrzejewska ul. Sportowa
3. os. Sudeckie 6 g, h, i

9 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. o. Pio 2142
2. ul. o. Pio 1a20
3. os. Sudeckie 6 j, k

10 stycznia 2023 godz. 15.00
1. Rynek, ul. Puszkina, ul. Słowackiego
2. ul. Kolejowa 1527f
3. os. Sudeckie 7 a, b, c

11 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 46, 8a16
2. ul. Kolejowa 1836
3. os. Sudeckie 7 d, e, f

12 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 113
2. al. Lipowe 113a
3. os. Sudeckie 8 a, b, c

13 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Stawowa 26
2. Lipowe 1419
3. os. Sudeckie 8 d, e, f

14 stycznia 2023 godz. 14.00
1. ul. Stawowa 15
2. al. Lipowe 28, 2125, ul. Krótka
3. os. Sudeckie 9 a, b, c

16 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 19,
2. ul. Zwycięstwa 26
3. os. Sudeckie 9 d, e, f

17 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Towarowa
2. ul. Zwycięstwa 1121
3. ul. Kopernika 123

18 stycznia 2023 godz. 15.00
1.ul. Zwycięstwa 828
2. ul. Spokojna 1 abc
3. ul. Kopernika 216

19 stycznia 2023 godz. 15.00
1. Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury
2. pl. Dworcowy ul. Parkowa
3. ul. Pułaskiego

20 stycznia 2023 godz. 15.00
1. pl. Dworcowy ul. Parkowa
2. ul. Świdnicka 119
3. ul. Żeromskiego 218
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10 stycznia 2023 godz. 15.00
1. Rynek, ul. Puszkina, ul. Słowackiego
2. ul. Kolejowa 1527f
3. os. Sudeckie 7 a, b, c

11 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 46, 8a16
2. ul. Kolejowa 1836
3. os. Sudeckie 7 d, e, f

12 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 113
2. al. Lipowe 113a
3. os. Sudeckie 8 a, b, c

13 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Stawowa 26
2. Lipowe 1419
3. os. Sudeckie 8 d, e, f

14 stycznia 2023 godz. 14.00
1. ul. Stawowa 15
2. al. Lipowe 28, 2125, ul. Krótka
3. os. Sudeckie 9 a, b, c

16 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 19,
2. ul. Zwycięstwa 26
3. os. Sudeckie 9 d, e, f

17 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Towarowa
2. ul. Zwycięstwa 1121
3. ul. Kopernika 123

18 stycznia 2023 godz. 15.00
1.ul. Zwycięstwa 828
2. ul. Spokojna 1 abc
3. ul. Kopernika 216

19 stycznia 2023 godz. 15.00
1. Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury
2. pl. Dworcowy ul. Parkowa
3. ul. Pułaskiego

20 stycznia 2023 godz. 15.00
1. pl. Dworcowy ul. Parkowa
2. ul. Świdnicka 119
3. ul. Żeromskiego 218

21 stycznia 2023 godz. 14.00
1. ul. Świdnicka 218, 2125
2. ul. Świdnicka 3256
3. ul. Wolności 115

23 stycznia 2023 godz. 15.00
1. ul. Kościuszki 247
2. ul. Kościuszki 131
3. ul. Wolności 828

24 stycznia 2023 godz. 15.00
1. Kolęda dodatkowa
2. ul. Wolności 1735
3. ul. Wolności 3749

25 stycznia 2023 godz. 15.00
Kolęda dodatkowa
Kolęda dodatkowa
Kolęda dodatkowa

Michałowa poleca Śledzie na WiGiliJny stÓŁ
Śledzie W kaPuŚCie
skŁadninki: około 750 g świeżych, surowych filetów śledziowych, łyżka pikantnej musztardy, 
mała główka kapusty, 2 winne jabłka, 2 średnie cebule, sok z cytryny, suszony tymianek, szklan-
ka wywaru z włoszczyzny, mielony kminek, 2 łyżki klarowanego masła, kilka łyżek oleju, sól, 
pieprz
Wykonanie: Filety myjemy, osuszamy, smarujemy musztardą, posypujemy pieprzem i solą, 
układamy w misce, przykrywamy i wstawiamy na 40 minut do lodówki. Główkę kapusty kroimy 
na ćwiartki, szatkujemy, płuczemy, osączmy i lekko solimy. Jabłka i cebule obieramy, kroimy 
w drobną kostkę, skrapiamy sokiem z cytryny i szklimy na rozgrzanym w rondlu oleju. Dokłada-
my kapustę i chwilę smażymy, a następnie doprawiamy do smaku kminkiem, tymiankiem i pie-
przem. Wlewamy wrzący wywar z włoszczyzny, szybko zagotowujemy, po czym dusimy pod 
przykryciem 15 minut na małym ogniu. Jeśli kapusta będzie zbyt rzadka, podgrzewamy ją od-
krytą, by nadmiar płynu odparował. Następnie przekładamy zawartość rondla do wysmarowa-
nego masłem żaroodpornego naczynia, na wierzchu rozkładamy filety śledziowe, polewamy je 
roztopionym masłem, wstawiamy do gorącego piekarnika, pieczemy około 50 minut. Podajemy 
z posypanymi kminkiem pieczonymi ziemniakami.

ŚledŹ marynoWany z miodem
skŁadninki: 800 g solonych filetów śledziowych, 300 ml wody z kiszonych ogórków, 
100 g masła, 5 twardych gruszek, 100 g płynnego miodu lipowego
Wykonanie: Śledzie zalewamy wodą i kilka godzin moczymy, aby pozbyć się nadmiary soli. 
Następnie wkładamy je na 23 godziny do wody z kiszonych ogórków. Na patelni podgrzewamy 
masło, wrzucamy obrane, pozbawione gniazd nasiennych i pokrojone na ćwiartki gruszki. Du-
simy je na maleńkim ogniu 23 minuty. Zdejmujemy z ognia i dodajemy miód (nie podgrzewamy, 
ponieważ miód straci walory odżywcze). Śledzie wyjmujemy z wody z kiszonych ogórków, osą-
czamy, kroimy na mniejsze kawałki i podajemy na gruszkach.

Śledzie z suszonymi ŚliWkami i miGdaŁami
skŁadninki: 200 suszonych śliwek bez pestek, 50 g migdałów w płatkach lub słupkach, 
500 g filetów śledziowych z oleju, cukier, pieprz, olej, sok z cytryny
Wykonanie: Śliwki namaczamy w wodzie i rozgotowujemy na gęstą papkę. Następnie prze-
cieramy je przez sito lub miksujemy. Do przetartych śliwek dodajemy migdały. Sos doprawiamy 
cukrem i pieprzem, dodajemy kilka łyżek oleju. Jeśli jest za mało kwaśny, dodajemy sok z  cytryny. 
Filety osączamy z zalewy, kroimy na kawałki (ok, 4 cm).Układamy ciasno w słoiku, przekładając 
sosem śliwkowym. Wstawiamy do lodówki, najlepsze będą po 23 dniach od przygotowania.

Smacznego!
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CzWartek 1.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 ++ państwo ZARĘBSCY, ++ Antoni, Wiktoria 
BUCHWALD
18.00 Za dusze czyśćcowe
PiĄtek 2.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 + Witold PERWENIS (2 r. śm.)
18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 
i dary Ducha Świętego dla Oksany SWINCICKIEJ 
z okazji urodzin
soBota 3.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
18.00 + Ryszard, Eugeniusz
niedziela 4.12.2022 r.
7.30 ++ Maria, Jan DRABIK
9.00 + Roman ZYGART (4 r. śm.) od żony i syna
10.30 Dziękczynna w int. Łukasza z okazji urodzin 
i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
12.00 ++ rodzice: Witold, Irena CHWILCZYŃSCY
+ Andrzej SZCZEPANKOWSKI (1 r. śm.)
18.00 ++ Rodzice: Natalia, Czesław, Bracia: 
Tadeusz, Ryszard JAŚKIEWICZ
PoniedziaŁek 5.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 + Edyta GOLIŃSKA (od rodziny Zawadzki 
i Wajdzik)
18.00 + Marian KOWALSKI (8 r. śm.), ++ jego 
rodzice i teściowie, + ks. Zbigniew KOWALSKI
Wtorek 6.12.2022 r.
7.00 O miłosierdzie Boże i uwolnienie dla Roksany 
i Pauliny oraz opiekę Maryi, św. Józefa i Michała 
Archanioła
9.00 + Stanisław BARTOL (od ucz. pogrz.)
18.00 ++ Maria, Jan WASIUTA, + Michał SIEMASZ
Środa 7.12.2022 r.
7.00 + Stanisława (k) RÓŻAŃSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 ++ z rodzin: KRUPA, MARCINKOWSCY, 
SAŁAGA, ROSIŃSCY
18.00 + Jan WIŚNIEWSKI (29 r. śm.)
CzWartek 8.12.2022 r.
7.00 O miłosierdzie Boże i uwolnienie dla Roksany 
i Pauliny oraz opiekę Maryi, św. Józefa i Michała 
Archanioła

9.00 + Franciszek DZIDEK (10 r. śm.), ++ z rodz. 
DZIDEK i GŁOGIEWICZ
18.00 + Maria STRĄK (od męża i dzieci)
PiĄtek 9.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 + Marian NOWAK (od ucz. pogrz.)
18.00 + Katarzyna WÓJTOWICZ
soBota 10.12.2022 r.
7.00 + Jan RUDNICKI (od ucz. pogrz.)
9.00 + Julian WESOŁOWSKI (2 r. śm.)
18.00 I) + Maria, Władysław GRONOSTAJ
II) + Halina SŁOWIŃSKA (1 r. śm.)
niedziela 11.12.2022 r.
7.30 ++ Bronisław SZAREK (8 r. śm.), Rodzice: 
Anna, Stanisław MIKOŁAJCZYK, Bracia: + Henryk, 
Józef
9.00 + Zuzanna SOBIECKA (2 r. śm.)
10.30 + Aniela DOMARADZKA (4 r. śm.), Tadeusz 
DOMARADZKI, ++ ich rodzice
12.00 I)+ Józef BUŁAT (1 r. śm.)
II) + Marek KIERAŚ (3 r. śm.)
18.00 I) O Boże błogosławieństwo dla Nadii w 10 r. ur.
II) Dziękczynna z okazji 1 r. urodzin Iwo
PoniedziaŁek 12.12.2022 r.
7.00 O miłosierdzie Boże i uwolnienie dla Roksany 
i Pauliny oraz opiekę Maryi, św. Józefa i Michała 
Archanioła
9.00 + Barbara SYROTIUK (od ucz. pogrz.)
18.00 ++ Adela, Petronela, Jan, Leonard 
WĘGŁOWSCY
Wtorek 13.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 Dziękczynnobłagalna za otrzymane łaski 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB 
dla Łucji z okazji 89 urodzin
18.00 I) + Łucja JAŃCZYK, ++ z rodziny, dusze 
czyśćcowe
II) ++ Kazimiera (k), Eugeniusz DYMITRASZEWSCY 
(od dzieci, wnuków, prawnuków i rodziny)
Środa 14.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 ++ Michał, Rozalia (rodzice), bracia Wacław 
i Bolesław, synowa Jadwiga GAŁAN
18.00 O łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże 
dla Anny ROGACZ (od brata)

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. mikołaja w Świebodzicach
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CzWartek 15.12.2022 r.
7.00 + Paulina SIEMASZ (60 r. śm.)
9.00 ++ mąż Kazimierz ANTONOWICZ (26 r. śm.), 
++ z rodz. ANTONOWICZ
18.00 O łaskę wytrwania w miłości wzajemnej 
dla nowożeńców Franciszka i Alicji
PiĄtek 16.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 + Stanisław BARTOL
18.00 + Janusz POPRAWA (17 r. śm.), ++ z rodziny, 
dusze czyśćcowe
soBota 17.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 O Boże błog. i dary Ducha Świętego oraz 
opiekę MB i zdrowie dla Iwony z ok. urodzin
18.00 Dziękczynna z okazji 75 r. urodzin Tadeusza 
RAJCY – o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
oraz opiekę Maryi
niedziela 18.12.2022 r.
7.30 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 Dziękczynnobłagalna w int. Kamili Dulskiej 
z ok. 18 ur.
10.30 + Wanda ZIELIŃSKA (10 r. śm.) + Waldemar 
ZIELIŃSKI, ++ z rodz. ZIELIŃSKICH
12.00 + Maria WYDRYCH
18.00 ++ Andrzej (5 r. śm.), Wioletta (1 r. śm.) TABIŚ
PoniedziaŁek 19.12.2022 r.
7.00 O łaskę nieba dla dusz czyśćcowych
9.00 + Dariusz FALKIEWICZ
18.00 ++ Stanisława KUBAS (1 r. śm.), Michał 
KUBAS, ++ z rodziny, dusze czyśćcowe
Wtorek 20.12.2022 r.
7.00 + Ewa KUBIŃSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 ++ teściowie: Henryk, Stanisław, Bronisława 
(k), GÓRECCY, ++ Irena, Jan, Mirosław GAŁĄZKA
18.00 + Józef WÓJTOWICZ
Środa 21.12.2022 r.
7.00 + Stanisław BARTOL (od rodziny MIEJSKICH 
z Międzyrzecza Wlkp.)
9.00 ++ z rodziny KŁYSZEJKO, rodzice: Jadwiga, 
Aleksander
18.00 + Andrzej SZCZEPAŃSKI (od przyjaciół)
CzWartek 22.12.2022 r.
7.00 + Zofia WALCZUK (od ucz. pogrz.)
9.00 ++ Maria, Michał ZUBKOW
18.00 ++ rodzice: Franciszek, Maria DĄBROWSCY, 
siostra Halina CIESIELSKA
PiĄtek 23.12.2022 r.
7.00 + Ryszard SŁOMIŃSKI (od ucz. pogrz.)
9.00 ++ Maria, Władysław KONCEWICZ
18.00 W int. Janiny i Ireneusza WÓJCIK prosząc 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 
oraz nawrócenie dla męża i wnuków

soBota 24.12.2022 r.
9.00 ++ PARAFIANIE W 2022 R.
22.00 I) + Stefania OCZKOWSKA
II) ++ Antoni, Róża KŁYSZEJKO
00.00 I) Za parafian
II) + Norbert
niedziela 25.12.2022 r.
9.00 + Marian, Zenon, Tadeusz
10.30 ++ Zofia, Waldemar DŁUGOSZ, Krystyna 
MIŚKIEWICZ (1 r. śm.)
12.00 ++ Maria, Tadeusz BUŁATEK, Janina, Jan 
CZERNIAWSCY
18.00 + Michał SIEMASZ (24 r. śm.)
PoniedziaŁek 26.12.2022 r.
7.00 O miłosierdzie Boże i uwolnienie dla rodziny 
Bogu znanej oraz opiekę Maryi i świętych
9.00 ++ Rodzice: + Maria, Henryk JACASZEK
10.30 Dziękczynna w int. Justyny, Jakuba i Agatki 
oraz rodziny WOJDA i GŁODEK o potrzebne łaski, 
zdrowie i błogosławieństwo Boże
12.00 Dziękczynnobłagalna w 50 r. ślubu 
Władysławy i Bronisława FLIS
18.00 ++ Jan, Jacek SAMULSCY ++ z rodz. SAMUL-
SKICH, MUZYKÓW, WIECZORKÓW, GAWŁÓW
Wtorek 27.12.2022 r.
7.00 + Józef KIWALA (od ucz. pogrz.)
9.00 ++ Agnieszka, Leopold
18.00 + Irena WALUS, Mirosław ZDOŃCZYK
Środa 28.12.2022 r.
7.00 + Janusz ŻUGAJEWICZ (od ucz. pogrz.)
9.00 
18.00 ++ z rodz. MATYJASZCZYK ++ Wacław, 
Bogdan, Dariusz, Mateusz
CzWartek 29.12.2022 r.
7.00 O ulgę w cierpieniu dla Wiktorii i Józefa 
GRZYB oraz Bożeny MARKOWICZ
9.00 + Wanda KOŚCIUKIEWICZ (20 r. śm.), 
++ Jadwiga, Eugeniusz SZYMAŃSKI
18.00 I) + Władysław KOŚCIELSKI i dusze czyśćcowe
II) Dziękczynna z okazji 18 r. ur. Aleksandry RAJCA 
z prośbą o zdrowie i błog. Boże oraz opiekę MB
PiĄtek 30.12.2022 r.
7.00 ++ Józef GRZYB, Roman ZYZDA, Aniela 
GADZIAŁA
9.00 + Eugeniusz PIEKARSKI (od żony)
18.00 + Halina DYWAN
soBota 31.12.2022 r.
7.00 O Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha 
Świętego i opiekę Maryi dla Marii ZAJĄC
9.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Józefa 
w 55 r. ślubu
18.00 Za parafian
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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

Bramę wieczności 
przekroczyli:
+ Barbara Sęrotiuk, 
zm. 27.10.2022 r., 84 lata
+ Marian Nowak, 
zm. 27.10.2022 r., 89 lat
+ Stanisław Bartol, zm. 30.10.2022 r., 87 lat
+ Stanisława Różańska, zm. 3.11.2022 r., 
88 lat
+ Ewa Kubińska, zm. 6.10.2022 r., 49 lat
+ Jan Rudnicki, zm. 5.11.2022 r., 90 lat
+ Zofia Walczuk, zm. 08.11.2022 r., 85 lat
+ Janusz Źugajewicz, zm. 10.11.2022 r., 
67 lat
+ Ryszard Słomiński, zm. 13.11.2022 r., 
65 lat
+ Józef Kiwała, zm. 15.11.2022 r., 91 lat
+ Janusz Horodeczny, zm. 19.11.2022 r., 
63 lata

Zachęcamy do nabycia kalendarza parafialnego  

– jest to cegiełka na remont naszej świątyni


