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Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

(cd. na str. 2)

(cd. na str. 8)

Krypta w kościele 
św. Mikołaja 

w Świebodzicach

W ostatnią niedzielę tego miesiąca będziemy obchodzić uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tę uroczystość do liturgii wpro-
wadził papież Pius XI 11 grudnia 1925 roku. Niedziela Jezusa Chrystu-
sa Króla Wszechświata jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgiczne-
go Kościoła. W I niedzielę Adwentu rozpoczniemy w Kościele powszech-
nym nowy rok liturgiczny. Ta niedziela jest wyjątkowym świętem Litur-
gicznej Służby Ołtarza, czyli wszystkich: ceremoniarzy,  lektorów oraz 
ministrantów. Ma nam wszystkim przypominać i uświadamiać, a w spo-
sób szczególny ministrantom, że Chrystus jest Królem całego stworzenia, 
a przede wszystkim powinien się stać Królem naszych serc.
W naszej parafii szczególną posługę przy Ołtarzu Pańskim pełni Li-

turgiczna Służba Ołtarza, na któ rą składają się: ceremoniarze, lek to rzy, 
ministranci. Ci chłopcy są chlu bą dla naszej parafii oraz naszego miasta. 
Bardzo  chętnie  angażują  się w  sposób  czynny w ubogacenie  liturgii 
podczas różnych uroczystości. A jest ich bardzo dużo w ciągu roku. Mimo 
różnych codziennych zajęć znajdują czas dla Pana Boga. Każdy z chłop-
ców ma dwa dyżury w tygodniu i jeden w niedzielę. Ponadto spotykają 
się w każdy czwartek o godz. 16.30 na wikarówce, na swoim spotkaniu 
formacyjnym. Nie brakuje nam również czasu na wspólne żarty, ogląda-
nie filmu przy dobrym cieście, które pieką mamy naszych ministrantów. 
Jak jest ciepło to spotykamy się na grillu. 

W dniu 30 września 2016 r. zgodnie z pozwoleniem 
Dolnośląskiego Konserwatora  Zabytków  (delegatura 
w Wałbrzychu) przy współpracy proboszcza miejscowej 
parafii księdza kanonika Józefa Siemasza, interdyscy-
plinarny zespół naukowy podjął się eksploracji jednego 
z dziewięciu sarkofagów złożonych w krypcie kościoła 
św. Mikołaja w Świebodzicach. Prace  koordynowane 
były przez oddział katowicki Stowarzyszenia Naukowe-
go Archeologów Polskich. 
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(cd. ze str. 1) W tej grupie panuje życzliwa i radosna 
atmosfera. W kościele są zdyscyplinowani i poważni, 
a na co dzień – poza kościołem są pełni energii, ży-

wotni, śmieszni, radośni, dostarczając przy tym cza-
sami sporo wrażeń swojemu opiekunowi.

ks. Artur Merholc

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Zapraszamy na wyjazd
do

MEDJUGORIE
30.07. – 7.08.2017 r.

500 zł + 140 euro
• autokar

• hotel *** blisko miejsca modlitwy
• śniadanie + obiad
• pełne ubezpieczenie

!!!  Tylko 20 miejsc  !!!

Zapisy (imię i nazwisko, adres, Pesel) + zaliczka 100 zł
u  ks. Grzegorza Fabińskiego

parafia pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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W wigilię  liturgicznego wspomnienia Matki 
Bożej Różańcowej, 6 października, dzieci wraz 
z rodzicami tłumnie się zebrali w naszym koście-
le. W  tym dniu  ks.  proboszcz  Józef Siemasz 
dokonał poświęcenia różańców wszystkim przy-
gotowującym się do przyjęcia I Komunii Świętej.
W homilii ks. proboszcz zachęcał, by każdego 

dnia,  nie  tylko w październiku,  każde dziecko 
– to małe jak i duże – chętnie sięgało do róża-
niec. Ta modlitwa bowiem przybliża przez Ma-
ryję do Jezusa, zwłaszcza dzieci, które w tym 
roku  szkolnym  przyjmą  go  po  raz  pierwszy 
w darze Komunii św.
Na zakończenie Mszy św. dzieci ustawiły się 

do pamiątkowego zdjęcia.

PoŚWięCenie różańCa

Dzień eDUKaCji naroDoWej
14 października – to taki wy-

jątkowy dzień, w którym dzięku-
jemy wszystkim pracownikom 
oświaty, za trud w wychowaniu 
dzieci i młodzieży. W tym dniu, 
zamiast  lekcji,  pedagodzy 
i  uczniowie  naszego miasta 
gromadzą  się w  swoich  szko-
łach, by w czasie uroczystego 
apelu, wyrazić wdzięczność za 
wszelkie dobro. Zwłaszcza za 
owoce przekazywania wiedzy 
młodemu pokoleniu.
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Już  nie  długo,  bo  za  kilka  dni, 
w Kościele,  będziemy  obchodzić 
wspomnienie wszystkich wiernych 
zmarłych. Ten dzień w naszej pol-
skiej  tradycji  nazywamy  dniem 
„zadusznym”. Ten dzień bardzo się 
różni od dnia, który go poprzedza. 
Różnica  jest  taka,  że  1  listopada 
obchodzimy  dzień  poświęcony 
Wszystkim  Świętym  –  czyli  tym 
wszystkim, którzy są  już w niebie 
i  nie  potrzebują  naszej modlitwy. 
Natomiast  dzień  2  listopada  po-
święcony jest pamięci tych wszyst-
kich, których kochaliśmy, a których 
pośród nas – żywych, już nie ma. 
Oni zakończyli  już swoją ziemską 
pielgrzymkę. To dzień modlitw za 
dusze zmarłych. To dzień zadumy 
i zastanowienia się nad przemija-
niem, również nad naszym przemi-
janiem.
Jak pisze św. Paweł: „Miłość ni-

gdy  nie  ustaje”.  I  to  jest  prawda, 
która  znajduje  odzwierciedlenie 
w tym szczególnym dniu, poświę-
conym naszym zmarłym. Nasi bli-
scy  zmarli:  członkowie  rodziny, 
przyjaciele, znajomi i sąsiedzi – oni 
wszyscy nadal żyją w naszych ser-
cach i naszej pamięci, a szczegól-
nie tej pamięci modlitewnej. Nasza 
miłość  najpiękniej  wyraża  się 
w  tym,  kiedy  pamiętamy  o  nich 
w  naszych  codziennych  modli-
twach,  kiedy  zamawiamy  za nich 
Msze  Święte,  kiedy  idziemy  na 
cmentarz nawiedzić ich grób, kiedy 
palimy znicze i przynosimy wiązan-
ki kwiatów.
Jednak należy zauważyć, że te 

piękne kwiaty – ich zapachem oraz 
pięknym  wyglądem  nasi  bliscy 
zmarli  nie mogą  się  cieszyć. Po-
nadto one kiedyś uschną lub zmar-
zną. Natomiast znicze, kiedyś się 
powypalają. I cóż pozostaje? Mo-
dlitwa. Ona wciąż  trwa,  ona  jest 
najważniejsza. Ona nie  przemija, 
a co najważniejsze – jak wierzymy 
– ona przynosi pokój i pomoc zmar-

łej duszy. I myślę, że to jest najważ-
niejsze – dar naszej modlitwy!
Miesiąc listopad znany jest także 

z modlitw  za  zmarłych,  których 
polecamy w wypominkach. W nich 
to wypisujemy  imiona  i  nazwiska 
tych wszystkich, którzy nadal żyją 
w naszych sercach i naszej pamię-
ci. Ale czy w naszych modlitwach 
za  zmarłych  powinniśmy  ograni-
czać się tylko do wypominków? Jak 
możemy pomóc duszom zmarłych?
Każda Msza Święta ofiarowana 

w intencji zmarłych, jest najpiękniej-
szym prezentem, jaki możemy im 
podarować. Prawdą jest także, że 
zmarli  nie mogą  już  sobie  sami 
pomóc,  ale my możemy dla  nich 
jeszcze wiele uczynić. Możemy im 
wyprosić dar życia wiecznego. Nikt 
z  nas nie ma pewności,  czy nasi 
bliscy zmarli są już w niebie, dlate-
go zamawiamy z nich Msze Święte. 
Powstaje pytanie, a co wówczas, 
kiedy dana dusza już jest w niebie, 
a my  nadal  za  nią  się modlimy? 
Otóż nasza modlitwa przechodzi na 
inną duszę, która jeszcze jej bardzo 
potrzebuje.
Znane  są  także Msze  Święte 

w intencji zmarłych, które nazywa-
my „gregoriańskimi”. Polegają one 

na celebrowaniu przez 30 kolejnych 
dni Mszy świętej za jednego zmar-
łego. Praktyka ta została zainicjo-
wana w VI w. przez papieża Grze-
gorza Wielkiego. Papież ten polecił 
odprawianie  przez  30  dni Mszy 
świętej za zmarłego mnicha, który 
za życia sprzeniewierzył się ślubo-
wi ubóstwa. Ów mnich, jak świad-
czy św. Grzegorz, 30 dnia ukazał 
się swemu przełożonemu i podzię-
kował za okazane mu miłosierdzie, 
tego bowiem dnia opuścił czyściec. 
W 1884 r. Stolica Apostolska wyja-
śniła,  że  „zaufanie  wiernych  do 
Mszy gregoriańskich jako szczegól-
nie  skutecznych  dla  uwolnienia 
zmarłego od kary czyśćca należy 
uważać  za  rozumne  i  zgodne 
z  wiarą”. 
Mówiąc o modlitwie za zmarłych 

nie  możemy  także  zapominać 
o  ofiarowywaniu  za nich Komunii 
Świętych, odpustów zupełnych. To 
wszystko pomaga im w złagodze-
niu  kary  czyśćca.  Pamiętajmy 
o naszych bliskich nie tylko raz do 
roku, ale każdego dnia, bo jak mówi 
jedno z pięknych zdań: „Człowiek 
żyje tak długo,  jak długo trwa pa-
mięć o nim”.

ks. Artur Merholc

2 listoPaDa – Dzień WsPoMnienia 
WszYstKiCH WiernYCH zMarŁYCH
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Każdy kto przystępuje do Sakra-
mentu pokuty i pojednania wie, że 
nie wystarczy tylko wyznać grzechy 
ale przede wszystkich trzeba za nie 
żałować by mogły by mogły być one 
odpuszczone w imię Boga Trójedy-
nego. Dzieje się to przez posługę 
księdza, którego Bóg namaścił ła-
ską święceń kapłańskich, aby mógł 
jednać na nowo ludzi z Bogiem na 
mocy śmierci  i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa.  Innymi  słowy 
kapłan wypowiada słowa rozgrze-
szenia,  lecz  skutek  duchowy  po-
chodzi od Boga. A po każdej spo-
wiedzi każdy z nas otrzymuje po-
kutę czyli jakieś duchowe zadanie, 
które ma na celu przywrócić nam 
właściwy porządek u nowo posta-
wić  Jezusa Chrystusa  na  pierw-
szym miejscu poprzez porzucenie 
tego co grzeszne  i przyjęcie  tego 
co jest prawem Bożym.
W chrześcijańskiej  duchowości 

pokuta zawsze miała na celu odbu-
dowanie  przymierza  z  Bogiem, 
które człowiek zerwał przez grzesz-
ne  nieposłuszeństwo  i  nie  tylko 
zerwał więź ze swoim stwórcą, ale 
także wprowadził w swoje życie zło, 
które  przynosi  konkretny  owoc  – 
skutek, który wymaga także Boże-
go Miłosierdzia możemy się o tym 
przekonać, że jak kogoś obrazimy 
to my spowiadamy się z faktu, że 
kogoś  obraziliśmy,  ale  czasem 
owoc takiego naszego postępowa-
nia ma wpływ  na  naszą  relacją 
z osobą, którą skrzywdziliśmy bo-
wiem musimy teraz trochę się na-
męczyć by wynagrodzić to cośmy 
zniszczyli.  Podobna  sytuacja  za-
chodzi między naszym grzechem, 

każdym  grzechem,  a  Bogiem 
z  tym,  że  nasze  grzechy mają 
wpływ  na  nasze  życie,  a  nie  na 
życie Pana Boga, jak wielu myśli, 
że „zrobię Bogu na złość bo mnie 
nie wysłuchał”,  grzesząc  odwra-
cam się od Boga i ewidentnie się 
Jego wypieram i zaciągam na sie-
bie i  innych konsekwencje odrzu-
cenia Bożego  błogosławieństwa, 
a w nim jest zawarte wszelkie do-
bro  dla  człowieka.  Ktoś  kiedyś 
powiedział, że „Zło to brak dobra”, 
a więc trwając w grzechu doświad-
czam braku dobra i jedynym moim 
ratunkiem  jest  podjęcie  pokuty 
i nawrócenia. Taka postawa doty-
czy każdego z nas, ale także okre-
ślonych grup ludzi, bowiem istnieje 
także obok grzechu indywidualne-
go grzechy społeczne obciążające 
cały naród, które wymagają także 
przebłagania.
W  dniu  15  października  2016 

roku w Częstochowie  na  Jasnej 
Górze u stóp tronu Królowej Polski 
odbyła się Wielka Pokuta za grze-
chy Narodu Polskiego popełnione 
od przyjęcia chrztu przez Mieszka 
I. Zgromadzony lud w liczbie ponad 
sto tysięcy w tym członkowie wspól-
noty  „Dzieci  Żyjącego Boga”  pod 
opieką ks. Grzegorza Fabińskiego, 
prosił Boga o Miłosierdzie za grze-
chy  popełnione  na  przestrzeni 
wieków m.in.  aborcji, morderstw, 
pogaństwa,  wojen  i  nienawiści, 
grzechy szlachty polskiej, grzechy 
komunizmu,  grzechy władz  pań-
stwowych,  grzechy  okultyzmu, 
grzechy rozwiązłości i wiele innych, 
które były udziałem wielu Polaków. 
Całe spotkanie  rozpoczęło się od 

modlitwy  różańcowej,  a  po  niej 
odbyła się konferencja ojców pra-
cujących w brazylijskich slumsach 
Antonello i Henrique, a po przerwie 
obiadowej konferencje wygłosił ks. 
Piotr Glas  egzorcysta  pracujący 
obecnie w Anglii, który także w go-
dzinach  wieczornych  odprawił 
modlitwę  przebłagalną,  a  także 
modlitwę uwolnienia i egzorcyzmu 
nad naszym krajem. Mszy św. prze-
wodniczył przewodniczący KEP ks. 
Abp Stanisław Gądecki. To szcze-
gólne a zarazem historyczne wyda-
rzenie bo pierwsze w historii nasze-
go  kraju  zakończyło  się  euchary-
stycznym  błogosławieństwem. 
Trudno jednak przelać wszystko to 
co było udziałem uczestników tego 
wydarzenia dlatego zachęcamy do 
skorzystania z Internetu i wpisanie 
hasła Wielka Pokuta.

ks. Grzegorz Fabiński

WielKa PoKUta
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Święta miesiąca

ŚW. CeCYlia (22 listopada)
Św. Cecylia  była  olśniewająco 

piękną kobietą. Pochodziła ze zna-
komitej  rzymskiej  rodziny.  Jako 
młoda  dziewczyna  zakochała  się 
na zabój… w Jezusie Chrystusie. 
Jemu  ślubowała  wierność  bez 
względu na wszystko. Jej  rodzice 
mieli  jednak  inne plany. Przezna-
czyli  córkę  dobrze  urodzonemu 
poganinowi Walerianowi.  Dzień 
przed  swoim ślubem Cecylia wy-
znała swoją tajemnicę narzeczone-
mu. Ten nie tylko, że uszanował jej 
ślub czystości, ale sam się nawrócił 
i  wraz  ze  swoim  bratem  przyjął 
chrzest z rąk papieża św. Urbana. 
Wkrótce w Rzymie wybuchło kolej-
ne krwawe prześladowanie chrze-
ścijan.  Cecylię  oraz  jej  męża  i 
szwagra skazano na śmierć. Żoł-
nierze,  którzy  ją  aresztowali,  byli 
pod takim wrażeniem jej urody, że 
błagali  ją,  aby odstąpiła  od wiary 
chrześcijańskiej. Cecylia miała  im 
odpowiedzieć: „Umrzeć nie znaczy 
stracić swej młodości, lecz zamie-
nić ją na lepszą. Jest to tak, jakby 
oddać błoto, a otrzymać w zamian 
złoto. Mój Pan oddaje stokroć wię-

cej,  niż Mu  się  ofiaruje”.  Zginęła 
męczeńską  śmiercią. Duszono  ją 
parą  w  łaźni,  w  końcu  podcięto 
gardło.  Konała  przez  dwa  dni. 
Wszystko to działo się na przełomie 
II i III wieku.
Historia męczeństwa św. Cecylii 

obrosła przez wieki pobożną legen-
dą. Stała się jednym z najbardziej 
czczonych  rzymskich męczenni-
ków. Została  pochowana w  kata-
kumbach. W XI wieku odkryto  jej 
ciało, zachowane w stanie niena-
ruszonym. Szczątki  przeniesiono 
do bazyliki jej imienia wybudowanej 
w Rzymie, na Zatybrzu, prawdopo-
dobnie w miejscu, w którym miesz-
kała. Kilka wieków później artysta 
rzeźbiarz Stefano Maderna wyko-
nał dla  tej bazyliki niezwykle eks-
presyjną  marmurową  rzeźbę, 
przedstawiającą  ciało  św. Cecylii 
odnalezione w katakumbach: mło-
da kobieta niezwykłej urody leżąca 
na boku z twarzą na ziemi, z pod-
ciętą szyją i ramionami wyciągnię-
tymi wzdłuż ciała.
Św. Cecylię uznano za patronkę 

muzyki  kościelnej  dopiero w  śre-

dniowieczu. Dlaczego? Być może 
dlatego, że w aktach męczeństwa 
znaleziono  zapis mówiący o  tym, 
że gdy na weselu Cecylii grały in-
strumenty muzyczne, ona w swoim 
sercu śpiewała hymny tylko Bogu. 
W historii tej młodej rzymskiej mę-
czennicy spotykają się trzy żywioły: 
piękno, miłość oraz śmierć. Trady-
cja dodała jeszcze jeden: muzykę 
ku  chwale  Boga.  Jej  liturgiczne 
wspomnienie przypada 22 listopa-
da. Jest patronkom muzyki kościel-
nej, a zatem: organistów, chórów, 
schol  liturgicznych,  wszystkich 
muzyków.

ks. Artur Merholc

Michałowa poleca

Pasta z suszonych pomidorów
składniki:
• 1 szklanka suszonych pomidorów
• 1/2 szklanki słonecznika
• 1 łyżka syropu z agawy lub miodu
• 1/4 łyżeczki chili
• sól i pieprz do smaku
Przygotowanie:
Na patelni podprażyć słonecznik na brązowy kolor. Do blendera 
dodać wszystkie składniki i zmiksować na pastę. Jeśli pasta jest 
zbyt gęsta można dodać kilka  łyżek oleju z pomidorów, a  jeśli 
będzie zbyt kwaśna dodać więcej syropu. Generalnie doprawiamy 
według własnego gustu.

Pasta z czarnych oliwek
składniki:
• 150 g drylowanych, czarnych oliwek
• 1 duży lub 2 małe ząbki czosnku
• 2 łyżki odsączonych z zalewy kaparów – nie są konieczne
• 2 fileciki anchois
• 2 łyżki posiekanej drobno natki pietruszki
• 1 łyżka soku z cytryny
• 4-5 łyżek dobrej oliwy z oliwek
• szczypta chili w proszku
• świeżo mielony pieprz
Przygotowanie:
Wszystko miksujemy w blenderze na jednolitą masę.

PastY na anDrzejKoWe MiniKanaPKi

Pasty możemy podawać na krakersach, wyciskając przyrządem do dekoracji tortów.  SMACZNEGO!!!
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„anDrzejKi” Po KatoliCKU
Są takie dni w roku kiedy 

to mamy okazje spotkać się 
z  przyjaciółmi  i  wspólnie 
spędzić czas w miłej atmos-
ferze i to jeszcze w doboro-
wym  towarzystwie.  Jedną 
z takich okazji jest nie wąt-
pliwie dzień  imienin, o któ-
rych powinno się pamiętać 
i złożyć życzenia. Mało jed-
nak  kto  pamięta,  że  dla 
chrześcijan  dniem  imienin 
jest dzień, kiedy to w koście-
le  powszechnym obchodzi 
się  wspomnienie  danego 
świętego  (jeśli  takie  jest 
znane). W tym miejscu war-
to zaznaczyć, że 1 listopada 
obchodzimy wspomnienie 
Wszystkich Świętych, więc 
tego  dnia warto  prosić  ich 
o modlitwę szczególnie tych, 
którzy mają  tak  samo  na 
imię  jak my  z  okazji  dnia 
urodzin, chrztu czy bierzmo-
wania, albo z racji pełnione-
go  zawodu.  Natomiast 
w  ostatni  dzień  listopada 
swoje  imieniny  obchodzą 
Andrzeje,  którzy mają  za 
swego  patrona  jednego 
z Apostołów brata św. Pio-
tra, św. Andrzeja z zawodu 
był  rybakiem,  a Słowo Boże  opisuje  go  jako  tego, 
który  pokazał  swemu  bratu  Jezusa  Chrystusa 
(J 1,  35-41).Wszystkie źródła opisujące życie św. An-
drzeja  potwierdzają  jego  świętość w  chwili  śmierci, 
kiedy to został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu 
w kształcie litery „X”. Podczas konania cieszył się, że 
umrze  jak  Jezus, wyznając wiarę w Chrystusa,  nie 
zaprzestawał  pouczać  świadków  jego  śmierci,  jak 
należy wierzyć i jak cierpieć za wiarę. Postawa świę-
tego Andrzeja uczy nas radosnego przyjęcia Jezusa 
do swojego życia i dzielenia się z tym faktem z innymi 
pomimo trudności jakie możemy na potkać podczas 
mówieniu innym kto w naszym życiu odgrywa najważ-
niejszą role i od kogo nasze życie zależy.
Nie w sposób także nie powiedzieć o kilku zwycza-

jach związanych z dniem wspomnienia świętego An-
drzeja Apostoła, które nie koniecznie w sposób wła-
ściwy oddają cześć męczennikowi, a co za tym idzie 
chwałę Bogu. Bardzo często przy tej okazji wyprawia 

tzw. „Zabawy Andrzejkowe” 
o  ile  sama  forma  zabawy 
tanecznej  jest  formą rado-
ści, to już wszelkie rodzaje 
wróżby m.in. „Lanie wosku” 
czy  „Przestawianie butów” 
jest  tylko  zabawą,  ale  do-
browolnym  aktem,  które 
obraża Pana Boga bowiem 
jest napisane „Nie znajdzie 
się  pośród  ciebie  nikt,  kto 
by  przeprowadzał  przez 
ogień swego syna lub cór-
kę, uprawiał wróżby, gusła, 
przepowiednie i czary; nikt, 
kto  by  uprawiał  zaklęcia, 
pytał duchów i widma, zwra-
cał się do umarłych. Obrzy-
dliwy jest bowiem dla Pana 
każdy,  kto  to  czyni.”  (Pwt 
18,10-12a). Opierając  się 
na prawdzie zawartej w Pi-
śmie Świętym, a co za tym 
idzie na woli Bożej, Kościół 
jednoznacznie wypowiada 
się na temat wróżbiarstwa 
w  Katechizmie  Kościoła 
Katolickiego  w  punkcie 
2116,  który  brzmi  „Należy 
odrzucić  wszystkie  formy 
wróżbiarstwa: odwoływanie 
się do Szatana  lub demo-
nów, przywoływanie zmar-

łych  lub  inne  praktyki mające  rzekomo  odsłaniać 
przyszłość.  Korzystanie  z  horoskopów,  astrologia, 
chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zja-
wiska  jasnowidztwa,  posługiwanie  się medium  są 
przejawami chęci panowania nad czasem, nad histo-
rią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem 
zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzecz-
ne ze czcią  i  szacunkiem – połączonym z miłującą 
bojaźnią – które należą się  jedynie Bogu.” Czasem 
warto się zastanowić co jest tylko zabawą, a co ma 
formę zabawy, ale  istotę zupełnie  inną. Czy można 
nazwać zabawą nasze czyny, które odnoszą się do 
naszej duchowości?... A Bóg mówi: (19): Biorę dziś 
przeciwko wam na  świadków niebo  i  ziemię,  kładę 
przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i prze-
kleństwo. Wybierajcie więc  życie,  abyście  żyli  wy 
i wasze potomstwo. (Pwt 30,19). A więc wybierajmy!!!

ks. Grzegorz Fabiński
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W skład zespołu weszli specjaliści mający wielolet-
nie doświadczenie, badający m.in. kryptę Promnitzów 
w Pszczynie, reprezentujący różne dyscypliny nauki: 
prof.  dr  hab. Henryk Głąb  (antropolog, Uniwersytet 
Jagielloński, Zakład Antropologii), prof. dr hab. Mał-
gorzata Grupa prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
(archeolog,  konserwator  zabytków,  specjalista  ds. 
tkanin zabytkowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Instytut Archeologii i Etnologii), dr Mirosław 

Furmanek (archeolog, Uniwersytet Wrocławski, Insty-
tut Archeologii), Sławomir Kulpa (archeolog, Muzeum 
w Wodzisławiu Śląskim), dr Arkadiusz Kuzio-Podruc-
ki  (historyk, Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Ślą-
skim), Agnieszka i Tomasz Trzos (konserwatorzy dzieł 
sztuki, A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków w Ty-
chach), Agata Sady (archeobotanik, Muzeum Śląskie 
w Katowicach. Prace eksploracyjne były finansowane 
przez Urząd Miejski w Świebodzicach.

Krypta Hochbergów w świebodzickim 
kościele św. Mikołaja 

Krypta w świebodzickim kościele została założona 
w podziemiach południowej kaplicy, gdzie jak wyka-
zały wcześniejsze badania złożono zmarłych przed-

stawicieli rodu Hochberg, m.in. właścicieli pobliskiego 
Książa. Krypta została założona pod koniec XVI w., 
a  zmarłych  chowano w  tym miejscu  do  początku 
XVIII w.
Badany  sarkofag,  zachował  się w  dość  dobrym 

stanie. Ma on  kształt  trumienny  i  został wykonany 
z blachy miedzianej. Wieko sarkofagu, gdzie zapewne 
umieszczono napisy było nieczytelne. Badany obiekt 
nie był nigdy otwierany i tym samym okradziony. Po 
otwarciu sarkofagu okazało się, że szczątki złożonej 
tu osoby zachowały się w bardzo złym stanie. Kości 
niemal kompletnie się zmineralizowały. Szczątkowo 
zachowały się fragmenty odzieży i wyposażenia. Sto-
sunkowo dobrze  zachował  się  czepiec  pod  którym 
przetrwały włosy. Zmarła miała długie spięte włosy, 
koloru rudego. Na wyniki tych badań musimy jednak 
jeszcze poczekać.
Obecnie zachowane na burtach sarkofagu osiem 

wytłoczonych kartuszy herbowych, pomimo nieczytel-
ności inskrypcji pozwalają na identyfikację spoczywa-
jącej tu osoby. Układ umieszczonych herbów nie był 
przypadkowy i odpowiadał w większości porządkowi 
genealogicznemu, dzięki któremu można niezależnie 
przypisać osobę zmarłą do rodu z którego się wywo-
dziła. 

Krypta w kościele św. Mikołaja 
w Świebodzicach

(cd. ze str. 1)

Grupa Badawcza przed zejścim do krypty

Eksploracja sarkofagu
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Według  danych  historycznych  i  heraldycznych 
umieszczonych na  sarkofagu  zmarłą  była Zuzanna 
Jadwiga wywodząca się z  rodu Schaffgotsch –  linii 
Antoniego zmarłego w 1508. Na jednej z burt krótkich 
od strony głowy umieszczono herb jej ojca, którym był 
Wolf II Bernard Schaffgotsch, żyjący w latach 1597-
1632. Na przeciwległej burcie krótkiej, od strony nóg 
widniał  herb matki  –  baronowej Barbary Burghaus. 
Zmarła Zuzanna Jadwiga była ich jedyną córką uro-
dzoną w 1632 r. 
Lewa burta przeznaczona została na kartusze her-

bów babek i prababek od strony ojca zmarłej – Zu-
zanny Jadwigi Schaffgotsch. Jej babką była Jadwiga 
von Waldaw (Waldau), która była drugą żona Wolfa 
I Schafgotscha żyjącego w latach 1545-1608. Kolejne 
miejsce na tej stronie sarkofagu zarezerwowano na 
herb prababki – Zuzanny Jadwigi, którą była pierwsza 
żona Bernarda I Schaffgotscha – Elżbieta Busewoy, 
zmarła w 1546 r. Ostatni, trzeci kartusz na lewej bur-
cie ukazujący herb Pobschtz, dotyczy prawdopodob-

nie  nieznanej  z  imienia  pierwszej  żony Antoniego 
Schaffgotscha, wywodzącą się z tego rodu. 
Prawa burta przeznaczona została na trzy kartusze 

babek  i  prababek wywodzące  się  od  strony matki 
zmarłej Zuzanny Jadwigi Schaffgotsch. Jej babką była 
Barbara Seydlitz zmarła w 1614 r., żona Mikołaja II 
Burghaus (1562-1619). Jej prababką od strony matki 
była Elżbieta von Pogrel von der Lipa. Ostatni herb 
na prawej burcie należy do rodu Nimitz i nie wyklu-
czone, że dotyczy praprababki. 
Według  badań  historycznych  zmarła  była  drugą 

żoną Hansa Heinricha I Hochberga żyjącego w latach 
1598-1671,  którego  poślubiła  22  lutego  1664.  Ze 
związku tego nie przyszło na świat żadne dziecko.
Pierwszą małżonką Hansa Heinricha I Hochberga 

była Helena von Gellhorn  (1610-1662) z którą miał 
dziewięcioro dzieci.
Hans Heinrich I Hochberg był wielce zasłużony dla 

swojego  rodu. Dzięki  jego  pozycji  społecznej  oraz 
rozległym  kontaktom  zdołał  on wynieść  swój  ród 

Wnętrze Krypty
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z   poziomu drobnej  szlachty  do 
elitarnej  grupy  śląskiej  arysto-
kracji  uzyskując  tytuł  baronow-
ski,  a  następnie  hrabiowski. 
W pszczyńskim muzeum zacho-
wały się jego dwa portrety. 
Obecnie  prace wykazują,  że 

Hans Heinrich I Hochberg zmarł 
w 1671  i spoczął w krypcie ko-
ścioła św. Mikołaja w Świebodzi-
cach obok swojej pierwszej żony 
Heleny Gellhorn. Dopiero 21 lat 
późnij u jego lewego boku złożo-
no drugą żonę Zuzannę Jadwigę 
Schaffgotsch, która dożyła 60 lat.

Sławomir Kulpa Sarkofag po otwarciu

Herb rodu Hochbergów nad Mauzoleum

statYstYKa w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja

Liczba mieszkańców w parafii: 7960

Godziny 
Mszy św.

liczba wiernych liczba rozdanych
komunii św.

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
Sobota 
18.00

53 99 27 60

7.30 44 59 23 41

9.00 113 219 43 89

10.15 192 289 87 138

11.30 94 141 32 73

13.00 66 125 22 59

18.00 75 98 34 75
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WojCieCHoWe ŚlaDY
W  niedzielę  23  października 

2016 r. w naszym kościele parafial-
nym,  podczas Mszy  św.  o  godz. 
11.30,  aktorzy  teatru  Williams 
z Wałbrzycha  przypomnieli  nam 
postać św. Wojciecha. W przedsta-
wieniu zatytułowanym „Wojciecho-
we  ślady”  ukazali  nam drogę  do 
męczeństwa zacnego patrona na-
szej ojczyzny.
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KsiąDz WojCieCH sznajDer
6.09.1988 – narodziny w Świebodzicach
1995-2001 – nauka w SP nr 3 w Świebodzicach
2001-2004 – nauka w Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach
2004-2007 – nauka w LO w Świebodzicach
2007-2010 – studia na Politechnice Wrocławskiej (kieru-
nek – chemia)
2010-2016 – studia w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Świdnicy
08.05.2015 – święcenia diakonatu
21.05.2016 – święcenia kapłańskie
2016 – ustanowiony wikariuszem w parafii pw. św. Bar-
bary w Wałbrzychu

Decyzję o wstąpieniu do seminarium podjąłem w trak-
cie studiów na Politechnice. Musiałem do niej dość długo 
dojrzewać. A kiedy już w nim byłem, to okazało się, że 
jest tam inaczej, niż się spodziewałem. Nie był to dla mnie 
czas łatwy, był jednak bardzo owocny. Najtrudniejsze, ale 
i najważniejsze były dla mnie dwa pierwsze lata. Był to 
czas uzdrowienia z ran, które zadano mi w przeszłości. 
Nie było to  łatwe ani przyjemne, ale konieczne. Potem 
było już łatwiej. Kolejne ważne momenty to praktyki dusz-
pasterskie:  najpierw w Wałbrzychu, w  parafii  pw.  św. 
Józefa Robotnika,  i  potem,  dwie  praktyki  diakońskie: 
w Dzierżoniowie, w parafii pw. Chrystusa Króla i w Biela-
wie, w parafii pw. Wniebowzięcia NMP. One pokazały, jak wygląda życie na parafii.
To, że ktoś wstępuje do seminarium, nie znaczy od razu, że podjął już decyzję o wybraniu kapłaństwa. 

Moją ostateczną decyzję o tym, że chcę na pewno iść do kapłaństwa, podjąłem dopiero na 4 roku studiów 
w WSD, w czasie rekolekcji wielkopostnych.
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intencje mszalne na listopad 2016 r. 
kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

XXXII Niedziela zwykła 6.11.2016 r.
godz. 730 + Maria + Józef + Zofia + Wili + Antoni 
+ Pelagia z rodziny Kozaków
godz. 900 + z rodziny Rawskich: Anna, Stanisław, 
Mirosław, Edward
godz. 1015 + Czesław Kobierski
godz. 1130 + z rodziny Małek + z rodziny Zając
godz. 1300 Chrzty
godz. 1800 + Jan + Emilia Żebryk + Janina 
Borkowska + z rodziny Hołowienko, Żebryków, 
+ Maria + Stanisław Drozdowscy
Poniedziałek 7.11.2016 r.
godz. 700 + Janina Wysokowicz (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Wit + Stanisława (k) + Kazimierz 
 Wieczorek
Wtorek 8.11.2016 r.
godz. 700 + Stanisława Miś (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Kazimiera (k) + Jan Strzyżykowscy, 
+ z rodziny Kowalczyków
godz. 1800 +brat Tadeusz (2 rocz. śm.) + rodziców: 
Leon i Janina, + kleryk Marek + z rodziny Bącławek, 
+ Kazimierz + Michalina + Elżbieta + z rodziny 
Bujarskich
Środa 9.11.2016 r. – rocznica Poświęcenia 
Bazyliki laterańskiej
godz. 700 + Andrzej Szydlarski (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Ryszard (9 rocz. śm.) + Józef + Maria 
+ Jadwiga + Halina
godz. 1800 + z rodziny Adamczyków i Kajdasów
Czwartek 10.11.2016 r. – św. leona Wielkiego
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Justyna Chuchla
Piątek 11.11.2016 r. – św. Marcina z tours
godz. 700
godz. 900
godz. 1300 W intencji Ojczyzny
godz. 1800 + rodziców: Helena i Franciszek 
Musiałkiewicz + siostra Barbara Królak
sobota 12.11.2016 r. – św. jozafata
godz. 700
godz. 900 + Władysław + Honorata Moszumańskich
godz. 1800 + Andrzej + Zofia Zabłoccy (1 rocz. śm.)

XXXiii niedziela zwykła 13.11.2016 r.
godz. 730 + Józef Duda
godz. 900 + Halina Salnowska + Helena i Józef Sawiccy
godz. 1015 O Boże błog., opiekę Matki Najświętszej 
oraz dary Ducha św. i łaskę zdrowia dla Klaudii 
z ok. 18 rocz. urodzin
godz. 1130 O Boże błog., opiekę Matki Najświętszej 
dary Ducha św. i łaskę zdrowia dla ks. Artura 
z okazji urodzin
godz. 1300 + mama Genowefa Judycka (2 rocz. śm.)
godz. 1800 + Stanisława (k) + Edmund Rybski 
+ Marianna + Jan Teska + Czesław Kobierski
Poniedziałek 14.11.2016 r.
godz. 700
godz. 900 + Maria + Kazimierz Pichurscy
godz. 1800 + Klara Kuźniar (10 rocz. śm.) (od syna 
z żoną i rodziną)
Wtorek 15.11.2016 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 Msza imieninowa ks. Artura Merholca 
(od Róż Różańcowych)
Środa 16.11.2016 r.
godz. 700
godz. 900 O Boże błog., opiekę Matki Najświętszej 
oraz dary Ducha św. i łaskę zdrowia dla Wiesławy 
Kwarciak z ok. 60 rocz. urodzin
godz. 1800 + Jan (40 rocz. śm.) + Janina + Jerzy 
Radlińscy
Czwartek 17.11.2016 r. – św. elżbiety Węgierskiej
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Czesława  (k) + Władysław + Edmund 
Laskowscy + Zofia + Jan + Leszek Sagan + z rodziny
Piątek 18.11.2016 r. – bł. Karoliny Kózkówny
godz. 700 + Zbigniew Watral (1 rocz. śm.)
godz. 900
godz. 1800 + Irena Sejdak (4 rocz. śm.) + Władysław 
+ Roman
sobota 19.11.2016 r. – bł. salomei
godz. 700
godz. 900 + Prakseda (k) + Piotr Furtyk
godz. 1800 + Czesława (k) Misztal (13 rocz. śm.)
niedziela Chrystusa Króla 20.11.2016 r.
godz. 730 + Genowefa Różycka (2 rocz. śm.)
godz. 900 + Jerzy Pawłowski (6 rocz. śm.) + z Jego 
rodziny + z rodziny Byra
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Święty Michale archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niego-
dziwości 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…

godz. 1015 + Michał Woźniak (32 rocz. śm.) + Maria 
Woźniak + ich rodziców
godz. 1130 + Ryszard + Jan + rodziców + Władysław
godz. 1300 + z rodziny Kowalczyk: Mieczysław, 
Romania (k), Ignacy
godz. 1800 O Boże błog. opiekę Matki Najświętszej 
oraz dary Ducha św. i łaskę zdrowia w posłudze 
kapłańskiej oraz jako wykładowca w diecezjalnym 
studium organistowskim
Poniedziałek 21.11.2016 r.– ofiarowanie nMP
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Marek (3 rocz. śm.) + Alicja + Ryszard 
+ Tadeusz Głowacki
Wtorek 22.11.2016 r. – św. Cecylii
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Leopold + Maria Krodkiewscy + Ewa 
+ Leszek Pietrzak
Środa 23.11.2016 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Stanisław Sznajder (z okazji urodzin za 
życia)
Czwartek 24.11.2016 r.– św. męczenników 
andrzeja Dung-lac i tow.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 W int. Odnowy w Duchu św., dzieci 
żyjącego Boga, dziękując Trójcy Przenajświętszej 
za dar wspólnoty – 2 lat istnienia, prosząc o Boże 
błog., opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha św.
Piątek 25.11.2016 r.
godz. 700
godz. 900 + Katarzyna + Zbigniew + Stanisław Strojek
godz. 1800
sobota 26.11.2016 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Jerzy Ołdakowski (6 rocz. śm.) 
+ Bolesława (k) + Andrzej
i niedziela adwentu 27.11.2016 r.
godz. 730 + Michalina Trześniewska (12 rocz. śm.)
godz. 900 + Eugeniusz Nowak + Wiktoria Nowak
godz. 1015 + Zdzisław Niedowóz (19 rocz. śm.) 
+ Kazimierz + Wiktoria + z rodziny

godz. 1130 O Boże błog., opiekę Matki Najświętszej 
oraz dary Ducha św. i łaskę zdrowia dla Piotra 
z okazji 35 rocznicy urodzin
godz. 1300 O Boże błog., opiekę Matki Najświętszej 
oraz dary Ducha św. i łaskę zdrowia dla wnuka 
Mikołaja (1 rocz. urodzin)
godz. 1800 + Kazimierz Podstawka (60 rocz. śm.)
Poniedziałek 28.11.2016 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 29.11.2016 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Środa 30.11.2016 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 W intencji Grupy Pielgrzymkowej
Czwartek 1.12.2016 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych 
i misyjnych
Piątek 2.12.2016 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Stanisław Piwowarczyk (5 rocz. śm.) 
(od żony, dzieci, wnuków i prawnuków)
sobota 3.12.2016 r.
godz. 700
godz. 900 Int. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 
Maryi
godz. 1800 + Wanda + Marian Syrosz + Maria 
+ Mikołaj Didunek
ii niedziela adwentu 4.12.2016 r.
godz. 730 + Helena (8 rocz. śm.) + Marian (32 rocz. śm.)
godz. 900 + Bronisława (k) + Teodor Głuch
godz. 1015 + rodziców: Witold i Irena Wilczyńscy
godz. 1130 W int. Alicji z okazji 18 rocz. urodzin, jako 
dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błog., opiekę Matki Bożej na kolejne lata
godz. 1300 Chrzty
godz. 1800 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin 
Sebastiana i Moniki Kozłowskich, o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 16.00-17.00, czwartek w godz. 16.00-17.00, 
sobota w godz. 10.00-11.00 i 16.00-17.00
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 7.30, 9.00, 10.15 (z udziałem dzieci), 
11.30 (z udziałem młodzieży), 13.00 (suma), 18.00
• dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 13.00
Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 6.45, 8.45, 18.00 
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św. 
• I piątek miesiąca w godz. 8.30-9.00 i 17.00-18.00
Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 13.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca w godz. 14.00-18.00 
• I sobota miesiąca w godz. 7.30-9.00 
• w każdy wtorek 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. kanonik Józef Siemasz 
tel. kom. 781 112 612
Wikariusze: ks. Grzegorz Fabiński, ks. Artur Merholc, 
ks. Piotr Ochoński
www.www.swmikolajswiebodzice.pl

sakrament Chrztu św. 
przyjęli:

+ Andrzej Stanisław 
Szydlarski, 
zm. 1 października, 
przeżył 78 lat

+ Stanisława Miś zd. Dopart, 
zm. 2 października, przeżyła 88 lat

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Amelia Macicka, 
2 października

Wiktoria Rutkowska, 
2 października

Arkadiusz Rutkowski, 2 października

Jakub Michał Chaber, 2 października

Aleksandra Wiktoria Sota, 2 października

Laura Katarzyna Pejś, 16 października

Laura Lisiak, 16 października

Wojciech Mirocha, 22 października


