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KOMUNIKACJA TO WIELKA SZTUKA

Paczuszka dla Maluszka
Uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Świebodzi-
cach lubią pomagać, czego dowo-
dem było zaangażowanie się 
w akcję „Paczuszka dla Maluszka”. 
To bożonarodzeniowa akcja, do 
której od 2013 r., zawsze w świą-
tecznej atmosferze, zaprasza Fun-
dacja Małych Stópek ze Szczecina. 
Jej adresatami są podobnie jak 
w ubiegłych latach zaprzyjaźnione 
instytucje takie jak: domy dziecka, 
domy małego dziecka, domy sa-
motnej matki oraz hospicja. Ponad-
to owoce zbiórki trafiają również do 
mam w trudnej sytuacji życiowej, 
oczekujących narodzin dzieciątka 
oraz podopiecznych organizacji, 
których maluchy już pojawiły się na 
 świecie.

Uczniowie, przy wsparciu rodzi-
ców, zakupili rzeczy potrzebne 
maluszkom m.in. pieluszki, kremy, 
szampony, oliwki, pampersy, my-
dła, chusteczki nawilżane itp. Także 

nauczyciele wsparli akcję swoimi 
darami. Zebranych rzeczy było tak 
wiele, że przeszło to oczekiwania 
organizatorów na terenie szkoły. 
Jest to dowodem na to, 

Kiedy twoje dziecko idzie do wc ze smartfonem 
i spędza tam upojne dziesiątki minut, to się nie dziw-
cie. To norma i znak czasu. Pewnie większość doro-
słych ludzi też już tak robi. Jeszcze niedawno szczy-
tem marzeń był nieskrępowany dostęp do jedynego 
w domu telewizora, potem jedynego komputera. Teraz 
każdy ma swój telewizorek i komputerek w jednym. 
To wszechobecne i wszystko potrafiące smartfony. 
Już za kilkaset złotych można zakupić urządzenie, 
o którym astronauci z misji kosmicznych Apollo mogli 
pomarzyć. To są nasze/wasze okienka na świat. Ko-
munikujemy się w coraz bardziej inny od dotychcza-
sowych przyzwyczajeń sposób. Narzędzi jest oraz 
więcej: sms, mail, Whatsapp, Instagram, Twitter, 
różne inne „gadulce” i oczywiście serwisy społeczno-
ściowe. Kiedyś „Nasza klasa”, teraz Facebook, to 
sposób na odnalezienie znajomego z innego bloku na 

swoim osiedlu. I znajomego, który od lat mieszka 
w Anglii. Przez lata nie potrafiliśmy sobie stanąć na 
drodze bo zręcznie się omijaliśmy. Teraz, to mój ko-
lejny znajomy na FB – już 425-ty. Może raz na rok 
„wielki brat FB” podsunie swoimi algorytmami wiado-
mość od znajomego numer 279, 352 i 401. Aktywność 
w sieci większości z twoich 425 znajomych się nie 
ukaże przy codziennej obserwacji „fejsa”. W zasadzie 
za bardzo tego nawet nie potrzebujesz, bo po co? 
Powiedzieć cześć i co u ciebie słychać, złożyć życze-
nia na urodziny czy święta? Jakie to są życzenia? 
Najczęściej ograniczone do: „Sto lat” lub „Wesołych 
świąt”. Sprytniejsi „wklejają” przygotowane przez in-
nych kilka zdań z ładną grafiką. Nowe komunikatory 
teoretycznie nas zbliżyły (zobaczysz i porozmawiasz 
z babcią, wujkiem czy kuzynem). Niestety, dużo sku-
teczniej nas od siebie oddaliły. 
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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…

(cd. ze str. 1) że potrafimy nieść po-
moc innym, pokazując przy tym, jak 
mamy wielkie i dobre serca.

Zgromadzone rzeczy zostały 
przekazane 20 grudnia na ręce 
sióstr ze Zgromadzenia Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame w Świe-
bodzicach, które wszystkim dar-
czyńcom są ogromnie wdzięczne 
i zapewniają o modlitewnej  pamięci.

Cieszymy się, że w tym trudnym 
czasie, znalazło się sporo osób 
pragnących nieść iskierkę radości 
i dobra do tych, którzy tak bardzo 
potrzebują pomocy. Wszystkim 
zaangażowanym dzieciom, ich ro-
dzicom oraz nauczycielom składa-

my gorące podziękowania za 
wsparcie i pomoc.

Grażyna Gorska-Kubas 
Agnieszka Pelc

Paczuszka dla Maluszka
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(cd. ze str. 1) Widzę babcię dwa razy 
w roku, to po co do niej jechać. 
Język, którym posługujemy się 
w sieci jest coraz uboższy. Kore-
spondencja mniej zrozumiała. 
Stajemy się podejrzliwi, błędnie 
odczytujemy zawarte w nich inten-
cje, a emotikon z uśmiechniętą 
buzią nie rozproszy wątpliwości. 
Zaniemówiliśmy, stajemy się wtór-
nymi analfabetami. Myślę, że spe-
cjaliści od języka polskiego obawia-
ją się, że za dwa, trzy pokolenia 
trzeba będzie uprościć polszczy-
znę, bo większość rodaków nie 
zrozumie bardziej złożonych prze-
kazów. Kurczą się dotychczasowe 
miejsca spotkań ze znajomymi. 
W pracy koleżanki i koledzy z są-
siadujących biur porozumiewają się 
intranetem i komunikatorami zain-
stalowanymi w swoich telefonach. 
Lenistwo, czy oszczędność czasu? 
Po co latać po piętrach w biurow-
cu? Przecież dyskretne życie towa-
rzyskie można sobie zafundować 
mając na biurku lub w szufladzie 
smartfonik. Nie trzeba się potem 
spotykać po pracy, aby się naga-
dać. Komunikacja wewnątrz rodzi-
ny kompletnie się rozregulowała. 
Dzieci pragną bliskości rodziców, ci 
sadzają je przed niekończącymi się 
treściami w tv, przed komputerkiem 
lub wciskają w rączkę telefon. Po 
jakimś czasie stwierdzamy, że nie 
możemy się z pociechą porozu-
mieć. Jej świat się zwirtualizował. 
A ile przy tym niebezpieczeństw 
czyha na latorośl. Dzisiaj również 
w domu przestajemy być bezpiecz-
ni. Nie mamy czasu na czytanie 
bajeczki lub poświęcenie uwagi co 
się działo u syna/córki w szkole. 
Przecież wystarczy dziennik, do 
którego można zerknąć przez inter-
net. Przestajemy mówić o sobie, 
swoich problemach. Coraz mniej 
ufamy bliskim, znajomym w pracy 
czy przyjaciołom. Wpadliśmy w pa-
radoksalny świat. Mamy więcej 
komunikatorów, a mniej się komu-

nikujemy. Mamy więcej możliwości 
szybszego załatwiania spraw, 
a coraz mniej czasu. Bezkrytycznie 
„łykamy” treści z serwisów społecz-
nościowych i je niesiemy do domu, 
do pracy. Wszechobecny hejt, an-
tagonizuje ludzi. Stajemy się przez 
to nerwowi, nietolerancyjni. Okrut-
nie oceniamy innych. Tworzymy 
bariery komunikacyjne. Nie potra-
fimy negocjować, bezkonfliktowo 
rozwiązywać problemy. Często 
proste, wręcz nijakie. Urastają one 
do rangi osobistej tragedii. Jak się 
wyrwać z tego błędnego koła? 
Chyba czas zacząć od siebie. Arty-
kułować swoje oczekiwania i pro-
blemy. Członkom rodziny, przyja-
ciołom. Słuchać, słuchać i jeszcze 
raz słuchać. Ludzie mają wiele do 
powiedzenia, ale nie mamy dla 
siebie czasu. Dajmy go sobie nie 
zerkając nerwowo na smartfony. 
Nie obarczajmy winą innych za tak 
naprawdę swoje zapracowane błę-
dy i niepowodzenia. Idźmy z rodzi-
ną do galerii handlowej i spędźmy 
tam czas – razem (nawet jak nie 
wszyscy to lubimy). Po godzinie, 
dwóch pootwieramy się i pogada-

my o sobie. Zjemy lody. Niech 
żonka skoczy z mężem do aqu-
aparku. To zbliża. Niech dzieci 
porwą rodziców na wycieczkę. Jak 
dobre są potem kanapki przyszy-
kowane przez mamę. A tata jak 
pomoże dzieciakom przejść przez 
zwalone drzewa nad Pełcznicą 
podczas wycieczki wokół zamku 
Książ, to stanie się ich bohaterem. 
Napiszmy razem list do rodziny, 
znajomych. Wyślijmy bliskim kartki 
z wakacji oraz życzenia na urodzi-
ny i święta. Nie sms-a czy mms-a. 
To jest łatwizna. Zerknijcie ile osób 
w „blokowiskach” jest samotnych. 
Mimo, że wokół nich mieszka mnó-
stwo sąsiadów. Poświęćcie im 
odrobinę czasu. Zaproście współ-
pracowników na działkę i spędźcie 
tam popołudnie.

Cyfrowe kontakty nie są złe, ale 
bezrefleksyjne, a nawet bezmyślne 
korzystanie z nich nie jest dobre 
i najczęściej prowadzi do alienacji. 
Internet, komputery i smartfony, to 
genialne wynalazki, ale racjonalne 
korzystanie z ich możliwości, to 
WIELKA SZTUKA.

Ryszard Stochła

KOMUNIKACJA TO WIELKA SZTUKA
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Orszak Trzech Króli
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MOTYWUJ SIĘ SŁOWAMI BOGA
Tym razem chciałabym Was 

zaprosić do lektury „Sekretu rado-
ści” Katarzyny Mazierskiej-Białek. 
Książka ta, to rodzaj świadectwa 
i przewodnika w relacji z Bogiem. 
Jest propozycją dla każdego, kto 
– jak wyjaśnia autorka – poszukuje 
prawdy, radości, spełnienia, ale nie 
potrafi ruszyć z miejsca, uwolnić się 

od przeszłości, choruje, przeżywa 
rozterki życiowe, jest zalękniony, 
stracił motywację, nadzieję i sens 
życia. „Chcę pokazać ci, że nigdy 
nie jest za późno na radość i na 
spełnienie najskrytszych marzeń, 
a żadna sytuacja nie jest dla Boga 
beznadziejną. Moim celem jest, byś 
odkrył sens i nowe smaki życia. 

Pragnę, abyś usłyszał samego 
Boga, poznał Jego wielką miłość 
do ciebie i trwał w nadzwyczajnej 
radości. Poprzez moją historię po-
budzę twoją wiarę i dam ci nadzie-
ję, że wspaniały Bóg ci pomoże, 
uzdrowi cię, przemieni twoje życie 
oraz wysłucha twoich próśb” – 
przekonuje we wstępie Katarzyna 
Mazierska-Białek.

„Aby w twoim życiu Słowo stało 
się ciałem” (J 1,14), abyś mógł 

Słabi, czy mocni w Nim?

Wybrani – „The Chosen”

Pracujmy nad modlitwą

Bywają chwile, kiedy każdy z nas zadaje sobie 
pytanie „Kim ja właściwie jestem?” lub „Jaki jestem?” 
Często mamy problem z odpowiedzią na to pytanie. 
Zazwyczaj sami myślimy o sobie w nie najlepszy 
sposób. Widzimy nasze wady i upadki, a nie jesteśmy 
w stanie dostrzec tego, że umiemy się z nich podnieść 
i iść dalej. Postrzegamy się w złym świetle i sami 
dodajemy sobie cierpienia. Jednak, czy rzeczywiście 
Pan Bóg chce, żebyśmy sami sprowadzali na siebie 
nieszczęścia? Czy On, jako najwyższe dobro, chce, 
abyśmy czuli się źle? Z odpowiedzią na te pytania 
przychodzi nam św. Paweł, który w 1 Liście do Koryn-
tian pisze tak: „Jestem bowiem najmniejszy ze wszyst-
kich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo 
prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga 
jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie 
okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej 
od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża 

ze mną.” Św. Paweł pisze o bardzo ważnych zacho-
waniach:

„Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich aposto-
łów (…) bo prześladowałem Kościół Boży” – Św. 
Paweł widzi swoje nieprawidłowe zachowanie. Mimo 
to, akceptuje swoje życie i stara się je naprawić. Nie 
ściąga na siebie dodatkowych cierpień – wybacza 
sobie samemu.

„Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem” – Św. 
Paweł widzi w swoim życiu działanie Boga, nie zamy-
ka się na Jego łaskę. Wie, że w obliczu Boga jest nikim, 
ale doświadcza Jego miłości, która buduje go od nowa.

„Pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co 
prawda, lecz łaska Boża ze mną” – Św. Paweł współ-
pracuje z Bogiem. Nie robi niczego sam. Chwali Boga 
za to, że wybaczył mu wszystkie grzechy i nawraca się.

Na tej podstawie możemy stwierdzić, że Bóg chce 
nieustannie pracować z nami i nad nami. On pragnie, 
żebyśmi oddali Mu wszystkie nasze troski, cierpienia 
i kłopoty. Mamy grać z Nim w jednej drużynie i uciekać 
się do Niego w każdej trudności.

Jest to jeden z najbardziej popularnych seriali o cha-
rakterze chrześcijańskim. Pokochały go miliony wi-
dzów na całym świecie. Przedstawiony jest w nim 

życiorys Jezusa, Jego cuda i charakter. Serial bardzo 
ciekawie kreuje postać Chrystusa. Scenariusz został 
oparty o Ewangelię. Każdy kto obejrzał choć kilka 
odcinków, twierdzi, że z niecierpliwością czeka na 
kolejne. Wszystkie odcinki można oglądać na oficjal-
nej stronie serialu www.angel.com lub na VOD TVP.

Nadchodzi nowy miesiąc, a z nim nowe wyzwanie 
– codzienna modlitwa. Chrystus przestrzega nas, aby 
nasza modlitwa nigdy nie była „na pokaz” albo „dla 
ludzi”. Jeśli przychodzę do kościoła tylko dlatego, żeby 
pokazać sąsiadowi, że ja jestem najlepszym chrze-
ścijaninem na Ziemi, to lepiej, żebym w ogóle do 
niego nie przychodził. Modlitwa nie ma na celu poka-
zania, że Bóg kocha mnie bardziej, lub na odwrót – że 
ja kocham Boga bardziej niż dana osoba. Modlitwa to 
niesamowicie cenny dar, jaki otrzymaliśmy od same-
go Jezusa. To inaczej rozmowa z Bogiem – przedsta-

wienie Mu naszych problemów, podziękowanie za cały 
dzień, oraz prośba o przebaczenie za grzechy, które 
popełniliśmy. A jak my traktujemy codzienną modlitwę? 
Może ma ona charakter wiersza, który odklepię i może 
coś mi pomoże, może nie zaszkodzi, może jakoś 
polepszy mi dzień… Taka modlitwa nie jest wiele 
warta, a w zasadzie, nie jest warta nic, bo kompletnie 
nie skupiamy się na słowach wypowiadanych do Boga 
i nie znamy ich wielkiej wartości. W tym nowym mie-
siącu pracujmy nad formą naszej modlitwy.

„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej iz-
debki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który 
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odda tobie.” (Mt 6,6)
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Niedziela, 5 lutego
Uczynki jaśnieją jak światło? I w jaki sposób przynoszą chwałę Bogu? Kluczem do zrozumienia tych 

słów Jezusa jest dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Czytanie wymienia to, co Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa „uczynkami miłosierdzia co do 

ciała”: karmienie głodnych, przyodziewanie nagich, dawanie schronienia przybyszom, wspieranie ubogich. 
Pełniąc je, naśladujemy naszego Ojca niebieskiego, którego miłosierdzie nie zna granic.

Tak więc patrząc na nasze „dobre uczynki”, ludzie widzą, jak Bóg ich kocha, dostrzegają Jego szczo-
drość, miłosierdzie i wierność. Wierzymy, że sam Bóg wychodzi im naprzeciw przez nasze czyny. A nam 
pomaga upodabniać się do Niego, co ludzi, którzy na nas patrzą przyciąga do Tego, który jest Miłością.

Ponadto nawet niewielkie uczynki miłosierdzia przyczyniają się do budowania społeczeństwa na  miarę 
Bożych priorytetów, ponieważ miłosierdzie okazywane przez nas innym przemienia także nasze własne 
serca. Zaczynamy widzieć w innych umiłowane dzieci Boże, a to ma wpływ na nasze postępowanie. 
Ludzie to zauważają. Kiedy na przykład rezygnujemy z wyjścia do restauracji albo kina, aby ofiarować 
swój czas czy pieniądze potrzebującym, nasz zakątek świata zaczyna bardziej przypominać króle-
stwo Boże.

Kiedy ofiarna miłość zaczyna pokonywać w nas egoizm czy materializm, pomagamy innym zobaczyć, 
że istnieją wyższe wartości. A wtedy, jak mówi prorok Izajasz, nasze światło „wzejdzie jak zorza”.

W jaki sposób Bóg może objawiać przez ciebie swoje miłosierdzie? Jeśli szukasz konkretnych sposo-
bów, zacznij od rozejrzenia się w swojej parafii. Zapewne świadczy ona w jakiejś formie pomoc ubogim 
i potrzebującym. Może warto podjąć wolontariat w miejscowym oddziale Caritas, schronisku dla bezdom-
nych, domu samotnej matki czy banku żywności? Albo wziąć udział w zbiórce na rzecz Ukrainy? Stowa-
rzyszenie Pomocników Mariańskich cały czas działa na rzecz potrzebujących w krajach misyjnych. Za-
angażuj się, a zajaśnieje w tobie Boże światło.

„Ojcze, pragnę, by moje uczynki przyniosły Ci chwałę.”

poruszać się w przestrzeni po-
nadnaturalnej i doświadczyć cze-
goś, czego nigdy w swojej historii 
nie widziałeś, potrzebujesz urucho-
mić wiarę. Codziennie ją wzmacniaj 
poprzez konsekwentne czytanie 
Biblii, a później wypowiadanie zdań 
i słów Jezusa, które dotykają ciebie 
w danym czasie. Inwestuj w słucha-
nie Jezusa i proś Maryję o współ-
pracę z Bożą łaską w budowaniu 
wiary, która rzuca góry w morze 
(Mk 11,23).

(...) Największa walka odbywa 
się w moim umyśle. Na tym polu 
trzeba mi stoczyć najcięższą wojnę, 
aby zwyciężać. Znajomość Pisma 
Świętego jest niezbędna, by wy-
grać bitwę duchową i wyczekiwać 
obietnic Pana w spokoju, cierpliwo-
ści i zaufaniu.

Gdy Jezus był kuszony na pusty-
ni, trzykrotnie odparł ataki nieprzy-
jaciela słowami z Pisma, mówiąc: 
«Napisane jest (...)»(Mt 4,11). 
Kiedy torturują mnie negatywne 
myśli, zwątpienia i lęki, nieustannie 
powtarzam fragmenty z Biblii! Są to 
tak mocne argumenty, że diabeł nie 
potrafi ich przemóc i kapituluje. (...)

Żarliwie czytałam Pismo Święte 
i celowałam w pesymistyczne pod-

szepty słowami samego Boga: 
„Dla Boga bowiem nie ma nic nie-
możliwego” (Łk 1,37)

„Raduj się w Panu, a on spełni 
pragnienia Twego serca” (Ps 37,4)

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, 
a słowa moje w was, to proście, 
o cokolwiek chcecie, a to się wam 
spełni” (J 15,7)

„Wszystko możliwe jest dla tego, 
który wierzy” (Mk 9,23)

„Nie lękaj się, bo Ja jestem 
z Tobą” (Iz 41,10)

„Wszystko mogę w Tym, który 
mnie umacnia” (Flp 4,13)

„Jeśli dwaj z was na ziemi zgod-
nie o coś prosić będą, to wszystkie-
go użyczy im mój Ojciec, który jest 
w niebie” (Mt 18,19)

„Choroba ta nie zmierza ku 
śmierci, ale ku chwale bożej, aby 
dzięki niej Syn Boży został otoczo-
ny chwałą” (J 11,4)

Przekonaj się sam i zacznij już 
teraz nieustannie pokonywać ne-
gatywne myśli dobrą nowiną. Wsłu-
chaj się w podnoszące słowa Du-
cha Świętego w chwilach twojego 
kuszenia. On sam modli się w nas 
i ożywia.

Jezus powiedział świętej Fausty-
nie, że przemawia do człowieka 

poprzez jego niepowodzenia i cier-
pienia (Dz 1728).

Zachęcam do lektury książki... 
ale przede wszystkim do codzien-
nego czytania i medytowania Pi-
sma Świętego. To słowo z mocą!!! 
Słowo od Boga dla nas, na ten 
czas, na ten moment naszego ży-
cia!!! Pamiętaj, Bóg nigdy Cię nie 
oskarża!!! On jest przy Tobie cały 
czas, kocha Cię i przytula do swego 
serca!!! Daj Mu tylko możliwość 
dotarcia do Ciebie!!!
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Wielkie adwentowe czekanie

Nad Betlejem…

Oczekiwanie – w tym słowie 
streszcza się najgłębszy sens Ad-
wentu. Wszystko wokół podpowia-
da nam, że to oczekiwanie jest 
wyjątkowe, inne niż wszystkie. Bo 
w Adwencie przygotowujemy się na 
najważniejsze narodziny w historii 
świata – Jezusa Chrystusa. Tak 
było i w tym roku. W czasie rorat 
dowiedzieliśmy się jak wyglądało 
wielowiekowe oczekiwanie na Me-
sjasza. O tym, jak to z narodzeniem 

Jezusa było, opowiadała nam po-
stać wyjątkowa: św. Joachim, ojciec 
Maryi i dziadek Jezusa oraz ksiądz 
Michał, który prowadził roraty dla 
dzieci. Razem z nimi poznawaliśmy 
bohaterów historii zbawienia – lu-
dzi, którzy w ciągu wieków czekali 
na obiecanego przez Pana Boga 
Mesjasza.

W roratach chętnie uczestniczy-
ły dzieci przygotowujące się do 
I Komunii Św. wraz ze swoimi ro-

dzicami. Uczestniczyły we Mszy 
Św., w procesji z lampionami i przy-
nosiły serduszka z dobrymi uczyn-
kami dla Pana Jezusa. Dzieci 
zbierały obrazki z bohaterami histo-
rii zbawienia, które naklejały na 
plansze.

Na zakończenie losowały nagro-
dy i figurkę Matki Bożej, którą za-
bierały ze sobą do domu na wspól-
ną rodzinną modlitwę.

22 grudnia 2022 r., w auli szkolnej odbyły się jasełka 
bożonarodzeniowe, które przygotowali uczniowie klasy 
II b, z panią wychowawczynią Moniką Wróbel i panią 
katechetką Grażyną Gorską-Kubas. Dzieci w barwny 
sposób opowiedziały historię Bożego Narodzenia. 
Wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, 
dzieci, trzech króli, przybywających złożyć pokłon Je-
zusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Zaprezento-
wały swoje talenty, śpiewając kolędy i pastorałki oraz 
grając na instrumentach muzycznych. Wprowadziły 
wszystkich w świąteczny nastrój i sprawiły, że poczuli-
śmy magię zbliżających się świąt. Dziękujemy rodzicom 
za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu występu.
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Niedziela, 12 lutego
Jak wyglądałby nasz świat, gdyby każdy żył według nauki, której udziela Jezus w dzisiejszej Ewange-

lii? Byłby to świat, w którym ludzie pokojowo rozstrzygają swoje spory, małżonkowie dochowują sobie 
wierności, nikt nie kłamie ani nie oszukuje. Taki świat wydaje się dziś niemożliwy, ale w Bożych zamie-
rzeniach taki właśnie ma on być: królestwo, o którym Jezus na początku swojej działal¬ności publicznej 
powiedział, że jest już „bliskie”. Królestwo, które wprowadził przez swoją śmierć i zma¬rtwychwstanie. 
Jeśli wydaje się ono ukryte, to dlatego, że ciągle jest jeszcze w budowie i nie objawi się w pełni aż do 
czasu, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. Nie znaczy to jednak, że nie możemy już dziś zacząć doświadczać 
tego, czym jest królestwo Boże. Co więcej, Bóg wzywa nas do jego budowania. Jak mamy to robić? 
Możemy zacząć od obrania sobie Jezusowego Kazania na Górze programem naszego życia. Jezus chce, 
abyśmy się modlili zamiast zamartwiać się o nasze codzienne potrzeby. Abyśmy troszczyli się ubogich 
i potrzebujących. Abyśmy przebaczali, jak Bóg nam przebaczył. Miłowali naszych nieprzyjaciół. Nadsta-
wiali drugi policzek. Kiedy tak postępujemy, królestwo Boże staje się widzialne. Ponieważ nauka Jezusa 
jest niełatwa, często szukamy sobie wymówek twierdzimy, że tylko święci mogą się do niej stosować. 
Jednak im bardziej staramy się żyć słowami Jezusa, tym bardziej Duch Święty wspomaga nasz trud 
swoją łaską. Coraz bardziej też uświadamiamy sobie, że wiele zależy nie od naszych wysiłków, ale od 
mocy Bożej, która w nas działa. Dziś na Mszy świętej zapytaj Pana, w jaki sposób możesz wprowadzać 
królestwo Boże do miejsc, gdzie żyjesz i pracujesz. Proś, by prowadziły cię Jego nauki i umacniał Jego 
Duch. A przede wszystkim bądź czujny, ponieważ okazje do budowania królestwa Bożego z pewnością 
będą się pojawiać na twojej drodze!

„Jezu, niech twoje królestwo przychodzi przeze mnie i przez wszystkich Twoich uczniów!”
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WIZYTA DUSZPASTERSKA

CHLEB ŚW. AGATY
W Kościele katolickim w dniu 5 lutego obchodzone 

jest wspomnienie św. Agaty – męczennicy. W tym dniu 
dokonuje się obrzędu poświęcenia chleba i wody, 
a w niektórych rejonach Polski święcona jest również 
sól. Już w średniowieczu wzywano św. Agatę jako 
patronkę chroniącą od ognia.

Poświęcony w tym dniu chleb i woda mają zapobie-
gać pożarom, zwłaszcza tym, które są spowodowane 

przez pioruny. Chrześcijanie od wieków uciekają się 
do świętej Agaty przy zagrożeniach związanych z po-
żarami i wypadkami.

Święta Agata pochodziła z Sycylijskiego miasta 
Katania i żyła w III wieku, w czasach prześladowań 
chrześcijan za panowania cesarza Decjusza. Posta-
nowiła poświęcić swoje życie Chrystusowi i żyć w dzie-
wictwie. Była piękną kobietą i spodobała się do tego 
stopnia namiestnikowi Sycylii – Kwincjanowi, że chciał 
ją poślubić. Jednak Agata mu odmówiła, wzbudzając 

W niedzielne popołudnie 21 stycznia br. odbyła się 
w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzi-
cach WIZYTA DUSZPASTERSKA naszych kapłanów: 
ks. proboszcza Józefa Siemasza i ks. wikarego Mi-
chała Gibka. Chłopcy, którzy są ministrantami chętnie 
służyli tym razem podczas całej wizyty: dzwonili 
dzwonkami, nosili wodę święconą i głośno śpiewali 
kolędy. Kapłani przychodząc do ich pokoi mieszkal-
nych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych – błogosła-
wili i modlili się z nimi i za nich. Był to piękny i miły 
dzień dla wszystkich: Sióstr, Pań i Wychowanków. 
Dziękujemy naszym Kapłanom za ich posługę i ży-
czymy błogosławieństwa, zdrowia i darów Ducha 
Świętego w ich codziennej pracy duszpasterskiej.
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Niedziela, 19 lutego
Dla Izraelitów świątynia jerozolimska była najświętszym miejscem na ziemi. Ta przepiękna, bogato 

zdobiona budowla stanowiła świadectwo Bożej wierności. Jej chwała i świętość nie płynęły z ozdób 
i upiększeń, lecz z obecności Boga. W tym miejscu wszechmocny Bóg objawiał swoją chwałę. Tu błogo-
sławił lud, udzielając mu swej miłosiernej miłości, a lud tu właśnie składał Mu ofiary.

Kiedy więc św. Paweł oznajmił Koryntianom, że są świątynią Boga, musiało to skojarzyć się im ze 
świątynią materialną. Jednak pomysł, że są oni tak święci, jak świątynia, musiał wydać się im wręcz 
komiczny albo niedorzeczny. W tym samym liście Paweł wymienia liczne niedoskonało¬ści korynckiego 
Kościoła – nadużycia w sprawowaniu kultu, nieczystość seksualną, niedojrzałość wiary, brak miłości. Nie 
są to bynajmniej oznaki wielkiej świętości. Jednak Paweł nie mówi im, że są jak świątynia, ale że są 
świątynią – i że sam Bóg zamieszkuje w nich przez swego Ducha.

Jak to możliwe? Jak po trzykroć święty Bóg może mieszkać w grzesznych ludziach, takich jak Koryn-
tianie – i takich jak my? Jest to tajemnica miłosierdzia i mocy Boga. Przez wody chrztu Bóg oczyszcza 
nas z grzechu i czyni godnymi otrzymania Ducha Świętego. Napełnia nas swoją obecnością i czyni z nas 
„świątynie”, przeznaczone do kultu, w których sam zamieszkuje.

Bóg tak bardzo pragnie być blisko nas, że zgadza się mieszkać w niedo¬skonałych wspólnotach nie-
doskonałych ludzi. Skarb Jego obecności przebywa w „naczyniach glinianych”. Przebywa także w tobie. 
Być może czujesz się raczej jak popękany garnek niż przepiękna świątynia. Jednak uświęca cię nie 
twoja własna dobroć, mądrość czy cnoty, ale sam Jezus, który codziennie pomaga ci być doskonałym, 
jak On jest doskonały.

„Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że we mnie mieszkasz! Uczyń mnie dziś bardziej podobnym do 
Jezusa.”

w nim nienawiść i pragnienie zemsty. Kwincjan aresz-
tował ją i próbował, jak się z czasem okazało, bezsku-
tecznie zniesławić wysyłając ją do domu rozpusty. 
Ostatecznie została skazana na tortury, podczas 
których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto nawie-
dziło trzęsienie ziemi. Przerażony namiestnik odczytał 
to jako znak Boży i nakazał zaprzestania męczenia 
Agaty. Ostatecznie poniosła śmierć, rzucona na roz-
żarzone węgle. Miała wówczas zaledwie 16 lat. Jej 
ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu za 
miastem. W rok po jej śmierci, nastąpił wielki wybuch 
wulkanu Etna. Mieszkańcy, modlili się o ocalenie 
miasta wzywając wstawiennictwa św. Agaty. Gorąca 
lawa nie zalała Katanii, ale zatrzymała się przed nim. 
To cudowne ocalenie nawet poganie przypisywali 
wstawiennictwu św. Agaty.

Święta Agata jest uznawana za patronkę ludzi, któ-
rych zawody są związane z ogniem (kominiarzy, od-
lewników) i patronką Sycylii oraz miasta Katanii. Cza-
sami także uważa się ją za patronkę kobiet karmiących 
oraz kobiet z chorobami piersi, ale przede wszystkim 
jest szczególną orędowniczką w czasie pożarów.

Już w dawniejszych czasach poświęcone w dniu 
św. Agaty kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr 
odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. Również 
w dniu jej pamięci karmiono bydło poświęconą solą 
i chlebem, by je uchronić od zarazy. Zdarzało się 
również, zwłaszcza w czasach wojen, że matki dawa-
ły chleb św. Agaty dzieciom, gdy te opuszczały dom 
rodzinny, udając się np. do wojska, za pracą czy też, 

kiedy opuszczały swoje domy udając się do szkół 
w miastach.

Święconą sól wsypywano do wykopu przy drążeniu 
studni lub przy jej oczyszczaniu, co miało zapewnić 
wodzie czystość. Sądzono też, że wyniesiona przed 
dom w czasie wichury spowoduje zmianę kierunku 
wiatru. Na Helu, gdy kry napierały na ląd, a także 
podczas szalejącego sztormu, rybacy wrzucali do 
morza poświęconą sól i chleb, by uciszyć żywioły. 
W Polsce północno wschodniej, w okolicach Białego-
stoku chleb i sól św. Agaty uważano za lekarstwo na 
bezpłodność. Podawano je też położnicom i karmią-
cym matkom.

W obecnych czasach zaobserwować można, coraz 
mniej ludzi przynosi do kościoła w tym dniu chleb, 
wodę czy sól do poświęcenia.
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Niedziela, 26 lutego
Wiemy, na czym polegał pierwszy grzech – Adam i Ewa okazali nieposłu¬szeństwo Bogu, jedząc za-

kazany owoc. Ale czy wiemy również, jaka była pierwsza pokusa? „Tak jak Bóg będziecie znali dobro 
i zło”.

Ta pokusa od zawsze trapiła ludzkość. Chcemy, jak Bóg, mieć wszystko pod kontrolą. Chcemy decy-
dować, co jest dobre, a co złe. Pragniemy władzy, czci i chwały, które należą się jedynie Panu. Tę samą 
pokusę pokonał Jezus w walce z szatanem na pustyni. W dzisiejszej Ewangelii diabeł próbuje skusić 
Jezusa do buntu przeciwko planowi Ojca. Prowokuje Jezusa mówiąc: „Jeśli jesteś Synem Bożym...”. 
Innymi słowy: Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, nie czekaj na pozwolenie Ojca. Wystąp 
i zachowaj się jak Bóg!

Jednak Jezus „nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem”. On, wcielony Bóg, codzien-
nie poddawał się woli Ojca. Ostatecznie zniweczył grzech Adama, ofiarując samego siebie na krzyżu, 
aby nas zbawić.

W tegorocznym Wielkim Poście proś Ducha Świętego, aby pomógł ci rozpoznać, w jakich dziedzinach 
jesteś kuszony do buntu przeciwko Bogu. Może to coś subtelnego, jak uporczywe trwanie w złym nawy-
ku. Może też być to coś bardziej oczywistego, jak sprzeciwianie się woli Bożej w trudnej sytuacji czy 
wybieranie innej drogi niż ta, którą On wskazuje.

Nie zniechęcaj się, jeśli zobaczysz w sobie oznaki buntu. Niech będą dla ciebie pociechą słowa dzi-
siejszego drugiego czytania – dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa wszyscy otrzymaliśmy „obfitość 
łaski”. Ta łaska pomoże ci przezwyciężyć każdą pokusę – łącznie z pokusą stania się bogiem dla siebie! 
W tym Wielkim Poście proś gorliwie o łaskę

Bożą i ufaj, że ona nigdy się nie wyczerpie.
„Jezu, daj mi łaskę poddania się Tobie we wszystkim.”
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SŁODKOŚCI Z FRANCUSKIEGO CIASTA

SKŁADNIKI: 6 arkuszy gotowego ciasta francuskiego,
Pianka: 5 białek, 1 szklanka cukru, 1 opakowanie kisielu malinowego, 2 szklanki malin.
Krem: 4 łyżki cukru, sok z cytryny do smaku, 0,5 l mleka, 2 opakowania budyniu śmietankowe-
go, 1 opakowanie cukru waniliowego, 1 kostka masła.
PRZYGOTOWANIE: 3 placki ciasta francuskiego wyłożyć do trzech wysmarowanych tłuszczem 
jednakowych blaszek. Z białek i cukru ubić sztywną pianę. Dodać kisiel, wymieszać i wyłożyć 
w równych częściach na ciasta w blaszkach. Posypać piankę malinami, przykryć pozostałymi 
porcjami ciasta francuskiego. Tak przygotowane 3 placki piec w temp. 170 st. około 45 min. 
Ugotować budyń na mleku z cukrem waniliowym. Ostudzony utrzeć z masłem. Wlać sok z cy-
tryny i wymieszać. Następnie upieczone, wystudzone placki ułożyć jeden na drugim, przekła-
dając kremem budyniowym. Wierzch posypać cukrem pudrem.

SKŁADNIKI: gotowe ciasto francuskie, 250 g twarogu, 1 jajko, 1 łyżka cukru, 100 g płatków 
migdałowych, 2 łyżki miodu, 2 łyżki masła, 3 łyżki wiórków kokosowych.
PRZYGOTOWANIE: ciasto tniemy na kwadraty i wkładamy do foremek do muffinek i formujemy 
w kształcie koszyczków. Ser mieszamy z jajkiem i cukrem i wypełniamy nim ciasto. Zapiekamy 
ok. 15 min. w temp. 200 st. Na patelni prażymy migdały, dodajemy masło i kokos, na koniec 
miód. Wszystko razem trzymamy chwilę na ogniu. Następnie przygotowanym chrustem posypu-
jemy babeczki i jeszcze na 2 minuty wstawiamy do piekarnika. Podajemy na ciepło lub po prze-
studzeniu. Możemy je posypać cukrem pudrem lub przyozdobić konfiturą z truskawek,  jagód itp.

SKŁADNIKI: gotowe ciasto francuskie, 270 ml mleka, 12 g masła, 2 żółtka, 50 g cukru, 1 op. 
cukru waniliowego, szczypta soli, 30 g mąki pszennej, 25 g mąki ziemniaczanej, maliny, listki 
mięty do dekoracji, żółtko do posmarowania brzegów babeczek.
PRZYGOTOWANIE: gotujemy budyń – 70 ml mleka zagotowujemy w garnuszku z masłem, 
cukrem i cukrem waniliowym, w miseczce dokładnie łączymy ze sobą resztę mleka, żółtka, sól 
i obie mąki. Wlewamy składniki z miseczki do gotującego się mleka i energicznie mieszamy, 
żeby nie powstały grudki. Odstawiamy gotowy budyń do wystygnięcia. W tym czasie kroimy 
ciasto francuskie na kwadraty – 12 kawałków. Układamy je w foremkach do muffinek, nakłada-
my po łyżce budyniu, smarujemy brzegi żółtkiem i zapiekamy 15 min. w temp. 200 st. Na wierzch 
gotowych babeczek układamy maliny, lekko je dociskając i dekorujemy listkami mięty.

Smacznego!

FRANCUSKI PRZEKŁADANIEC Z MALINAMI

BABECZKI Z SEREM I MIGDAŁOWYM CHRUSTEM

BABECZKI Z MALINAMI

Michałowa poleca

Spotkanie opłatkowe
8 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Dzieci Żyją-

cego Boga”, działającej w naszej parafii. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem, świadectwo Marysi, kolędo-
we karaoke, prezenty i mnóstwo rozmów. Każdy z uczestników wylosował też imię Świętego, patrona z któ-
rym ma współpracować w tym roku. Dziękujemy Bogu i sobie nawzajem za radosny, piękny czas.
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ŚRODA 1.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (1 gr.)
9.00 O potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Zbigniewa i jego rodziny
18.00 I) W intencji Bogu wiadomej
II) + Jan STORY (2 r. śm.)
CZWARTEK 2.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (2 gr.)
9.00 Dziękczynno-błagalna za Marka, Annę i Daniela
18.00 I) Dziękczynno-błagalna za Antosia 
SOBECKIEGO
II) Dziękczynno-błagalna w 60. r. ur. Małgorzaty 
RZYMOWSKIEJ (od męża i syna)
PIĄTEK 3.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (3 gr.)
9.00 ++ Jadwiga, Zygmunt
18.00 O potrzebne łaski dla Janusza GRZEBNEGO 
w 50 r. ur.
SOBOTA 4.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (4 gr.)
9.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
18.00 + Teresa OLESIŃSKA (4 r. śm.), 
+ Jan OLESIŃSKI, ++ z rodziny
NIEDZIELA 5.02.2023 r.
7.30 + Czesław RÓŻYCKI (14 r. śm.)
9.00 + Marta KRUCZANOWSKA (1 r. śm.)
10.30 + Jan WILCZEK (8 r. śm.), ++ rodzice z obu stron
12.00 ++ Maria, Michał, Antoni DAJLITKO
18.00 + Wiktoria GODEK (5 gr.)
PONIEDZIAŁEK 6.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (6 gr.)
9.00 + Irena WALUS
18.00 ++ Eugenia KUSZNIR (22 r. śm.), Jan, Lidia, 
Stefan, Maria, ++ z rodz. KUSZNIR i BUŚKO
WTOREK 7.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (7 gr.)
9.00 O zdrowie dla córki Magdaleny
18.00 + Olga WASUNG
ŚRODA 8.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (8 gr.)
9.00 + Andrzej CARNIK
18.00 Za dusze czyśćcowe, zwłaszcza te, za które 
nikt się nie modli
CZWARTEK 9.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (9 gr.)

9.00 + Leopold (1 r. śm.)
18.00 ++ Cecylia (11 r. śm.), Stanisław TROJANOWSCY
PIĄTEK 10.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (10 gr.)
9.00 + Agnieszka MOSZUMAŃSKA  
(od ucz. pogrzebu)
18.00 Dziękczynna z ok. ur. Norberta, o łaskę 
zdrowia, potrzebne błog. Boże dla ojca rodziny 
i obronę od złego
SOBOTA 11.02.2023 r.
7.00 + Wiktoria GODEK (11 gr.)
9.00 ++ Aniela, Antoni KAPUŚCIOK
18.00 I) Alicja, Marek, Ryszard, Tadeusz GŁOWACCY
II) Dziękczynna w int. żony Aleksandry, o zdrowie 
i błog. Boże i opiekę MB (od męża i dzieci)
NIEDZIELA 12.02.2023 r.
7.30 + Teresa SŁOWIK (10 r. śm.)
9.00 ++ Zuzanna (5 r. śm.), Marcin (5 r. śm.), Jerzy 
(17 r. śm.), DOLIŃSCY oraz ++ z rodz. DOLIŃSKICH 
i WIŚNIOWSKICH
10.30 I) + Anna NOWAK (4 r. śm.) od męża z dziećmi
II) + Wiktoria GODEK (12 gr.)
12.00 + Czesław KOBIERSKI (17 r. śm.), ++ z rodz.
18.00 ++ Józef PENDEL (11 r. śm.), ++ Maria, 
Marzena, Zdzisław PENDEL
PONIEDZIAŁEK 13.02.2023 r.
7.00 + Maria JAROSZ (od ucz. pogrz.)
9.00 + Wiktoria GODEK (13 gr.)
18.00 Dziękczynna z okazji urodzin Doroty z prośbą 
o zdrowie i błog. Boże i opiekę MB
WTOREK 14.02.2023 r.
7.00 Za dusze czyśćcowe
9.00 + Wiktoria GODEK (14 gr.)
18.00 ++ Marcin PEKSA (4 r. śm), Julian STĘPIEŃ 
(9 r. śm.)
ŚRODA 15.02.2023 r.
7.00 + Mariusz IWANICKI (od ucz. pogrz.)
9.00 + Wiktoria GODEK (15 gr.)
18.00 + Cecylia PIKIEWICZ (od sąsiadów)
CZWARTEK 16.02.2023 r.
7.00 Za dusze czyśćcowe
9.00 + Wiktoria GODEK (16 gr.)
18.00 I) Dziękczynna z okazji 92 r. ur. Janiny
II) O Miłosierdzie Boże i błog. Boże, opiekę MB 
i św. Archanioła Rafała dla Roksany w dniu urodzin

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach



„Głos św. Mikołaja”, nr 2(76), luty 2023 15

PIĄTEK 17.02.2023 r.
7.00 + Antoni LISAK (19 r. śm.), ++ rodzice Józef 
i Stanisława
9.00 + Wiktoria GODEK (17 GR.)
18.00 O Boże błog., opiekę MB dla Krzysztofa, 
Lili i dzieci z okazji jego urodzin
SOBOTA 18.02.2023 r.
7.00 + Kazimierz AMERYK (22 r. śm.), ++ z rodz. 
AMERYKÓW i ŚLEDŹ
9.00 + Wiktoria GODEK (18 gr.)
18.00 I) + Elżbieta MROCZKOWSKA (1 r. śm.), 
++ z rodz. NOWAKOWSKICH i BARTKOWIAK
II) + Jadwiga, Aleksander KŁYSZEJKO (4 r. śm.)
NIEDZIELA 19.02.2023 r.
7.30 + Wiktoria GODEK (19 gr.)
9.00 ++ Józef, Waleria RAMOS, Edward, Maria 
SOBIECCY
10.30 Dziękczynna w 9 r. ur. Kevina WOŁOSZYN, 
z prośbą o Boże bł. i zdrowie
12.00 I) Dziękczynno-błagalna w 90 r. ur. Janiny 
w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog. i opiekę MB oraz dary Ducha Świętego 
(od córek z rodzinami)
18.00 Dziękczynna za doznane łaski z prośbą 
o błog. Boże w rodzinie
PONIEDZIAŁEK 20.02.2023 r.
7.00 + Jan GAJEWSKI (8 R. ŚM.)
9.00 + Wiktoria GODEK (20 gr.)
18.00 O Boże błog., opiekę MB 
Nieustającej Pomocy oraz światło 
Ducha Św. dla Igora
WTOREK 21.02.2023 r.
7.00
9.00 + Wiktoria GODEK (21 gr.)
18.00 + Gabriela NOWAK (2 r. śm.)
ŚRODA 22.02.2023 r.
7.00
9.00 + Mariusz IWANICKI (od 
przyjaciół syna)
18.00 I) ++ Wiktoria GODEK (22 gr.)
II) + Wacław PAWŁOWSKI, Piotr 
FAŁTYNOWICZ
CZWARTEK 23.02.2023 r.
7.00 + Krzysztof Piotr JANAS (od 
ucz. pogrz.)
9.00 Dziękczynna z ok. 40. r. ur. 
Doroty, o zdrowie i błog. Boże dla 
całej rodziny
18.00 + Wiktoria GODEK (23 gr.)
PIĄTEK 24.02.2023 r.
7.00 + Bolesław GONERA (od ucz. 
pogrz.)
9.00

18.00 + Wiktoria GODEK (24 gr.)
SOBOTA 25.02.2023 r.
7.00 + Mariusz IWANICKI (od rodziny JANOTÓW)
9.00 + Jan JAGIEŁO (9 r. śm.), Maria JAGIEŁO, 
Jadwiga, Paweł KOWALCZYK
18.00 I) + Wiktoria GODEK (25 gr.)
II) + Irena FRANKÓW (1 r. śm.)
NIEDZIELA 26.02.2023 r.
7.30 + Aleksandra TYMOCZKO
9.00 ++ Wiesława, Kazimierz KULIGOWSCY 
++ z rodz. KULIGOWSKICH, HUBER, DUDA 
i SZKUDLAREK
10.30 + Jadwiga ROŻEK (10 r. śm.)
12.00 + Stanisław (77 r. śm.), Józefa (k) 
FAŚCISZEWSCY, ++ ich rodzice
18.00 + Wiktoria GODEK (26 gr.)
PONIEDZIAŁEK 27.02.2023 r.
7.00
9.00
18.00 + Wiktoria GODEK (27 gr.)
WTOREK 28.02.2023 r.
7.00
9.00 + Wiktoria GODEK (28 gr.)
18.00 + Władysław KOŚCIELSKI i dusze czyśćcowe
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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:

Maciej Franciszek  
Klain-Tokarczuk, 29.12.2022 r.
Zuzanna Lilianna Jedlińska, 
26.12.2022 r.
Natalia Naronowicz, 26.12.2022 r.
Zofia Kołodziej, 26.12.2022 r.
Kacper Filip Chrebela, 21.01.2023 r.

Michał Klain i Anna Maria 
Tokarczuk, 29.12.2022 r.

+ Krystyna Jelonek, 
zm. 18.12.2022 r., 72 lata

+ Danuta Irena Buszyk, 
zm. 18.12.2022 r., 73 lata

+ Stefan Łukowiak, 
zm. 21.12.2022 r., 69 lat

+ Sylwester Czubak, zm. 20.12.22 r., 83 lata
+ Zbigniew Kazimierz Węgielski, 

zm. 19.12.2022 r., 63 lata
+ Agnieszka Moszumańska, 

zm. 6.01.2023 r., 43 lata
+ Mariusz Rajmund Iwanicki, 

zm. 12.01.2023 r., 62 lata
+ Maria Jarosz, zm. 9.01.2023 r., 79 lat
+ Krzysztof Piotr Janas, zm. 17.01.23 r., 47 lat
+ Bolesław Jan Gonera, zm. 21.01.23 r., 92 lata

Małżeństwo zawarli:


