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Obietnica i dar Wielkanocy
Pokój wam

W Niedzielę Wielkanocną Jezus 
mógł powitać Apostołów na bardzo 
wiele różnych sposo bów, wybrał 
jednak dwa proste słowa: „Pokój 
wam!”. Choć zwykle zaledwie prze-
ślizgujemy się po tym po zdrowieniu, 
mówi nam ono bardzo wie le. Pamię-
tajmy, że Jezus dopiero co po wstał 
z martwych. Wypełnił odwieczny 
Boży plan zbawienia człowieka. 
Poko nał diabła i otworzył niebo dla 
wszyst kich wierzących. Teraz nad-
szedł czas Jego objawienia się 
najbliższym przyja ciołom – czas 
objawienia im Bożego zbawienia i 
obietnicy zmartwychwsta nia. Czy 
nie sądzisz więc, że mógłby na po-
witanie powiedzieć coś o wiele bar
dziej uroczystego dla zaznaczenia 
wagi tego momentu? Nie uczynił tak 

jednak. Wybrał zwykłe, codzienne 
pozdrowie nie, którego używano w 
Jego kulturze.

Jednak przy całej swej niefor
malno ści pozdrowienie to ujmuje 
samo sedno wielkanocnego prze-
słania. Przyjrzyjmy się więc darowi 
pokoju, który Jezus ofia rował swoim 
uczniom i zastanówmy się, w jaki 
sposób i my możemy zaznać tego 
pokoju w naszych sercach.

Pokój z Bogiem
Jak widzieliśmy w pierwszym arty

kule, stan Apostołów w poranek 
wielka nocny był zdecydowanie da-
leki od po koju. Nie tylko byli świad-
kami pojmania i ukrzyżowania Jezu-
sa, ale również doś wiadczyli własnej 
słabości i braku wia ry. Zamiast 
przypomnieć sobie Jego obietnicę, 
że powstanie z martwych, ule gli lę-

kom i zwątpieniu. Rozproszeni po 
pojmaniu Jezusa, podczas Jego 
procesu i ukrzyżowania trzymali się 
z daleka, a po Jego śmierci ukryli 
się przerażeni, że teraz władze zaj-
mą się także nimi. Można powie-
dzieć, że zawiedli Jezusa pod 
każdym względem.

Jednak ukazując się im, Jezus nie 
po ruszył żadnego z tych bolesnych 
i wsty dliwych wydarzeń ostatnich 
dni. Nie wspomniał o nich ani sło-
wem! Zamiast tego po prostu życzył 
im pokoju.

„Pokój wam!” – to pozdrowienie 
ko jarzy się ze słowami, które Jezus 
wy powiedział do kobiety przyłapa-
nej na cudzołóstwie. Kiedy wszyscy 
jej oskarżyciele odeszli, Jezus rzekł 
do niej: „I Ja ciebie nie potępiam. 
– Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”. 

Drodzy Parafianie!
Doznajcie w te święta wyjątkowego szczęścia,
poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów,
zrozumcie sens życia i potęgę rodziny.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wasi Duszpasterze
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Przypomina również reakcję Jezusa 
na słowa Piotra: „Odejdź ode mnie, 
Panie, bo jestem człowiek grzesz-
ny”. Jezus w żaden sposób nie 
potwierdził tej krytycznej oceny. Nie 
wyrecytował długiej listy grzechów i 
upadków Piotra. Powiedział jedynie: 
„Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 
łowił”.

W obu tych sytuacjach, a także w 
wie lu innych, Jezus miał na celu 
przede wszystkim pokazanie nam, 
że nie przy szedł na świat po to, by 
nas potępić, ale by zbawić. Nie 
chciał relacji z nami naznaczonej 
zemstą, odpłatą czy gniewem. Pra-
gnął jedynie, byśmy żyli z Nim w 
pokoju.

Dwa rodzaje pokoju
Co znaczą dla nas słowa: „Pokój 

wam!”. Przede wszystkim to, że 
nieza leżnie od tego, jak wiele razy 
zgrzeszy my i jak ciężkie są nasze 
przewinienia, Bóg wciąż gotów jest 
nam przebaczać i uwalniać nas od 
winy. Pragnie, byśmy pojednali się 
z Nim i zaznali pokoju. Zapewnia 
nas, że możemy doświadczać tego 
pokoju, ilekroć do Niego wrócimy. 
Dopóki trwamy w Bogu, doświadcza-
my Jego pokoju.

Pokój dany przez Jezusa nie jest 
taki, jak pokój tego świata. Pokój 
tego świata jest zależny od 
okoliczno ści – od tego, czy sprawy 
układają się po naszej myśli, czy 
wszystko idzie zgodnie z planem i 
czy nie pojawia się za dużo proble-
mów. Jeśli okoliczności są sprzyja-
jące, mamy w sobie pokój, ale jeśli 
wszystko idzie na opak, pokój tego 
świata pryska, ustępując miejsca 
lękom i rozdrażnieniu.

Natomiast pokój, który przynosi 
Je zus, pomaga nam stawić czoło 
trudnym sytuacjom bez zdenerwo-
wania, lęku czy gniewu. Budzi w 
naszych sercach spo kojną pew-
ność, która towarzyszy nam w 
trakcie podejmowania trudnych 

decy zji. Jest to pokój oparty nie na 
tym, co przyniesie kolejny dzień, ale 
na bezgra nicznej miłości naszego 
Pana. Wiemy, że należymy do Chry-
stusa i że On nas nigdy nie opuści.

Pokój z samym sobą
Pokój dany nam przez Jezusa 

dobrze ilustruje wielkanocna historia 
św. Piotra. W Wielki Czwartek Piotr, 
opoka Kościoła, zaparł się Pana, 
twier dząc, że Go nie zna. Teraz, gdy 
stanął przed Jezusem na brzegu 
Jeziora Tyberiadzkiego, prawdopo-
dobnie w jego gło wie kłębiło się 
wiele myśli. „Czy Jezus może mi 
jeszcze zaufać? Tak bardzo Go 
zawiodłem. Nie ma mowy, żebym 
po tym wszystkim mógł prowadzić 
Ko ściół”.

Jezus jednak przebił się przez 
po czucie winy i wstydu Piotra, zada-
jąc mu jedno proste pytanie: „Szy-
monie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie?”. Postawił to pytanie trzy razy, 
doprowa dzając Piotra do wyznania: 
„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, 
że Cię ko cham”.

Jezus nie potrzebował od Piotra 
trzy krotnego wyznania miłości. To 
raczej Piotrowi było potrzebne po-
wtarzanie tego wyznania, aby mógł 
uświadomić sobie, że pomimo tchó-
rzostwa i zapar cia się Mistrza, 
szczerze kocha Jezusa. I Panu to 
wystarczyło. Nie zażądał od Piotra 
żadnych uciążliwych pokut i nie żąda 
ich również od nas. Wystarczy, że 
odnowimy w sobie miłość do Jezu-
sa. Odkrycie tego przywróciło Pio-
trowi po kój wewnętrzny. Nie był już 
sparaliżo wany poczuciem winy ani 
wściekłością na samego siebie z 
powodu poniesionej klęski. Uwolnio-
ny od winy, był w stanie prowadzić 
Kościół, wypełniając powo łanie 
dane mu przez Jezusa.

Nikt z nas nie jest doskonałym 
uczniem. Zdarza się, że wiele razy 
pod rząd zawodzimy Jezusa i na-
szych bli skich. Jesteśmy jednak 
czymś więcej niż sumą naszych 

pomyłek i upadków, jak również na-
szych sukcesów i zwycięstw nad 
sobą. Każdy z nas jest umiłowanym 
dzieckiem Boga, wybranym i 
przezna czonym do wiecznego życia 
w niebie. Jezus nie jest zaintereso-
wany roztrząsa niem naszych daw-
nych grzechów. Nie ma też zamiaru 
kwestionować naszych obecnych 
motywacji. Zamiast tego pyta o na-
szą miłość do Niego, która jest drogą 
do pokoju serca. A im więcej w nas 
po koju, tym łatwiej jest nam iść za 
Jezusem i wypełniać swoje życiowe 
powołanie.

Pokój z innymi ludźmi
Jezusowy dar pokoju ma także 

moc przenikać nasze relacje z inny-
mi ludźmi. Zaraz po pozdrowieniu 
uczniów słowa mi: „Pokój wam!”, 
Jezus powiedział: „Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was po syłam”. Jezus 
posyła nas do in nych, prosząc, by-
śmy traktowali się na wzajem z taką 
samą miłosierną miłością, jaką On 
nam okazuje. Jego miłosierdzie 
obala dzielące nas mury wrogości, 
nie przebaczenia i uprzedzeń. To 
Jego miłość uzdalnia nas do miło-
wania się nawzajem i zachowywa-
nia pokoju między sobą.

Wzajemna miłość i przebaczanie 
krzywd to bez wątpienia najtrudniej-
szy aspekt życia chrześcijańskiego. 
Wszy scy wiemy, jak trudno jest ko-
chać bez żadnych warunków i za-
strzeżeń. Wie my też, jak trudno jest 
przebaczać tym, którzy nas skrzyw-
dzili. Naszą naturalną reakcją jest 
gniew, chęć odwetu, rozgo ryczenie, 
pretensje.

Jedynym sposobem na przeła-
manie tych schematów jest pozwo-
lenie, by w naszych sercach zapa-
nował „pokój Chrystusowy”. Kiedy 
zasta nowimy się, co czuł Piotr wraz 
z po zostałymi uczniami, kiedy stanął 
przed nimi Jezus, ofiarując im bez-
warunkowe przebaczenie i wieczną 
przyjaźń, nasze serca zaczynają 
mięknąć. Jeśli potrafimy postawić 

Obietnica i dar Wielkanocy
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się na ich miejscu i uwierzyć, że 
Jezus mówi do każdego z nas: 
„I Ja ciebie nie potępiam”, znaj-
dziemy łaskę, by podobnie od-
nosić się do siebie na wzajem.

Na podstawie własnego 
doświad czenia, a także do-
świadczeń swoich współbraci 
Piotr przekonał się, że „miłość 
zakrywa wiele grzechów”. Prak-
tykując miłość i miłosierdzie, 
będziemy żyć w większej jedno-
ści z na szymi bliskimi, przyjaciół-
mi i znajomy mi. Z większym 
pokojem będziemy też podcho-
dzić nawet do tych osób, które 
nas drażnią!

Pokój wam
W Adwencie oczekujemy 

przyjścia Jezusa, Księcia Poko-
ju. Ob chodząc Boże Narodze-
nie, słuchamy aniołów głoszą-
cych: „Pokój ludziom Jego 
upodobania”. Na po czątku swo-
jej działalności publicznej Jezus 
obiecał: „Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem 
oni będą nazwani synami Boży-
mi”. A na Ostatniej Wieczerzy, 
żegnając się ze swoimi ucznia-
mi, oznajmił: „Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam”.

W ciągu swego ziemskiego 
życia Jezus niestrudzenie pra-
cował nad usu waniem prze-
szkód, które nie pozwalają nam 
zaznać pokoju z Bogiem, poko-
ju z samymi sobą i pokoju z inny-
mi ludźmi. Następnie, w Niedzie-
lę Wielkanocną, ogłosił, że 
obietnica została wypełnio na. 
Wszelkie przeszkody na drodze 
do pokoju są już usunięte! Dziś 
Jezus staje przed nami jako 
miłosierny Zbawiciel, a nie mści-
wy sędzia. Staje przed nami i 
ofiarowuje nam swój pokój.

Oby Jego słowa zapadły ci w 
serce. Oby zawarta w nich 
prawda znalazła w tobie swój 
dom. „Pokój wam!” – to o wiele 
więcej niż życzliwe pozdrowie
nie. To obietnica i dar wszech-
mogącego Boga!

MODLITWA O DOBRE PRZEŻYCIE 
REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Rozpoczęcie rekolekcji
Sobota 1.04.2017 r.
Msza św. godz. 18.00

Niedziela 2.04.2017 r.
Msza św. godz. 7.30
Msza św. godz. 9.00
Msza św. godz. 10.15 – z udziałem 
dzieci
Msza św. godz. 11.30
Msza św. godz. 13.00
Gorzkie żale godz. 17.00 – z kaza-
niem pasyjnym
Msza św. godz. 18.00

Poniedziałek 3.04.2017 r.
Msza św. godz. 9.00 – dorośli
Msza św. godz. 10.00 – Szkoła Pod-
stawowa klasy 4, 5, 6
Msza św. godz. 11.00 – Szkoła Pod-
stawowa klasy 1, 2, 3
Msza św. godz. 18.00 – dorośli

Wtorek 4.04.2017 r.
Msza św. godz. 9.00 – dorośli
Msza św. godz. 10.00 – Szkoła Pod-
stawowa klasy 4, 5, 6
Msza św. godz. 11.00 – Szkoła Pod-
stawowa klasy 1, 2, 3
Msza św. godz.. 18.00 – dorośli

Środa 5.04.2017 r. Zakończenie 
Rekolekcji
Msza św. godz. 9.00 – dorośli
Msza św. godz. 10.30 – Szkoła Pod-
stawowa klasy 4, 5, 6
Msza św. godz. 11.30 – Szkoła Pod-
stawowa klasy 1, 2, 3
Msza św. godz. 18.00 – dorośli

Spowiedź św. Wielkopostna Środa 
5 kwietnia 2017 r.
godz. 8.009.00
godz. 10.0010.30 dzieci
godz. 16.3018.00

REKOLEKCJE NA WIELKI POST
w parafii p.w. Mikołaja 

w Świebodzicach 1-5.04.2017 r.

Dobry i Miłosierny Boże. Prosimy 
Cię, o błogosławieństwo na dobre i 
owocne przeżycie rekolekcji w naszej 
parafii. Niech ten czas będzie błogo-
sławiony dla całej naszej wspólnoty 
parafialnej. Pragniemy, aby wszyscy 
doszli do poznania prawdy i zostali 
zbawieni. Potrzeba nam do tego 
Twojej łaski i dlatego z ufnością wo-
łamy

Przyjdź Królestwo Twoje.
Dopomóż nam dobrze przygoto-

wać się do tego czasu, aby wszyscy 
wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyli jak 
prawdziwi wyznawcy miłości i prze-
baczenia. Napełnij nas pragnieniem 
nie tylko ratowania siebie, ale i 
wszystkich naszych braci i sióstr 
żyjących w ciemnościach grzechu i 
w odwróceniu od Boga.

Użycz Księdzu Rekolekcjoniście 
światła i łaski, aby nam wskazał jaka 

jest Boża wola i co nam służy do 
zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo 
przez niego głoszone oświeci nas i 
pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i 
zbawi. Prosimy Cię o to, przez Syna 
Twojego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże, pomagaj re-
kolekcjoniście i całej parafii, aby 
przez rekolekcje i spowiedź zostało 
odnowione oblicze naszej wspólnoty 
przed Bogiem.

Matko Kościoła, bądź Matką na-
szej parafii i razem ze świętymi Pa-
tronami naszymi wspieraj nas swoim 
wstawiennictwem u Tego, który żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen.
Pod Twoją obronę...
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad 
nami
Stolico mądrości – módl się za nami
Święci patronowie nasi – módlcie się 
za nami
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Adoracja w Wielki Piątek 
przy Ciemnicy 

Adoracja w Wielką Sobotę 
przy Bożym Grobie

9.00 – Bractwo św. Józefa, Towarzystwo Przyjaciół WSD
10.00 – Róża – Pana Tadeusza Krzystka
11.00 – Róża I – Pani Anny Czubak
12.00 – Róża II – Pani Czesławy
13.00 – Róża III – Pani Hanny Isko
14.00 – Bractwo św. Józefa, Towarzystwo Przyjaciół WSD
15.00 – Koronka, Grupa Pielgrzymkowa
16.00 – Róża IV – Pani Wandy Muszyńskiej
17.00 – Odnowa w Duchu świętym, Rada Parafialna
17.00 – Róża – Pana Tadeusza Krzystka
18.00 – Liturgia
Ministranci według własnego grafiku.
Wszyscy wierni w dowolnym czasie lub według 
wyznaczonych ulic

PROGRAM TRIDuuM 
PASCHALNEGO

WIELKI CZWARTEK – Liturgia Wieczerzy Pańskiej 
– Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa
godz. 9:00 – w katedrze świdnickiej uroczysta Msza 
św. dla wszystkich kapłanów pod przewodnictwem 
ordynariusza Ks. Bpa Ignacego Deca .Poświęcenie 
Olejów i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

Kościół parafialny:
godz. 18:00 – Uroczysta Msza Święta wieczerzy Pań-
skiej, a po złożeniu Najświętszego Sakramentu do 
Ciemnicy, Adoracja do godziny 22:00

WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej – w tym 
dniu nie sprawuje się Mszy św.
Rozpoczęcie Adoracji przy Ciemnicy od godz. 8.30
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej godz. 9.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego godz. 15.00
Liturgia Męki Pańskiej godz. 18.00.
Zakończenie Adoracji przy Bożym Grobie o godz. 22.00

WIELKA SOBOTA – Liturgia Wigilii Paschalnej
godz. 8:30 – Rozpoczęcie Adoracji przy Bożym Grobie
Święcenie pokarmów w kościele: godz. 9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Święcenie pokarmów przy Krzyżu Jubileuszowym na 
osiedlu Sudeckim. godz. 10:30
godz. 18:00 – Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:
Msze św.: godz. 6:00 – Rezurekcja, 9.00, 10.15, 11.30, 
13.00, 18.00

Drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Porządek Mszy św. niedzielny

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA  
w dekanacie Świebodzice 

PARAFIA DZIEŃ SPOWIEDZI GODZINA SPOWIEDZI

PIOTRA I PAWŁA 
ŚWIEBODZICE

29.03.2017 r.
Środa

8:00 – 9:00
10:15 – 10:30
16:00 – 18:00

ŚW. MIKOŁAJA
ŚWIEBODZICE

5.04.2017r.
Środa

8:00 – 9:00
10:00 – 10:30
16:00 – 18:00

NMP KRÓLOWEJ 
POLSKI

ŚWIEBODZICE –
CIERNIE

6.04.2017
Czwartek

8:30 – 9:00
16:30 – 17:30

ŚW. FRANCISZKA
ŚWIEBODZICE

27.03.2017r.
Poniedziałek

9:00 – 10:00
16:30 – 18:00

ŚW. BRATA 
ALBERTA

ŚWIEBODZICE

28.03.2017r.
Wtorek

8:00 – 9:00
16:00 – 18:00

ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA
DOBROMIERZ

3.04.2017r.
Poniedziałek

8:00 – 9:00
15:30 – 18:00

ŚW. JADWIGI 
MOKRZESZÓW

8.04.2017r.
Sobota 

8:00 – 9:00
16:30 – 18:00

 

Propozycja Adoracji ulicami 
na Triduum Paschalne

godz. 9.00 – Al. Lipowe, ul. Browarowa, ul. Kolejowa, 
os. Sudeckie bloki 2, 3, 4

godz. 10.00 – ul. Chmielna. ul. M. CurieSkłodowskiej. 
ul. Metalowców

godz. 11.00 – ul. Towarowa, ul. Kościuszki, os. Su-
deckie bloki 5, 6, 7

godz. 12.00 – ul. Mickiewicza, ul. Modrzejewskiej. 
os. O. Pio

godz. 13.00 – os. Sudeckie bloki 8, 9, Park Miejski
godz. 14.00 – ul. Parkowa, ul. Patronacka, ul. Żerom-

skiego, ul. Żwirki i Wigury
godz. 15.00 – ul. Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, 

Plac Dworcowy
godz. 16.00 – Plac Kościelny, ul. Polna, ul. Pułaskie-

go, ul. Puszkina, ul. Rekreacyjna
godz. 17.00 – Rynek, ul. Słowackiego, ul. Spokojna, 

ul. Sportowa, ul. Zwycięstwa
godz. 20.00 – ul. Stawowa, ul. Strzegomska, ul. Strze-

lecka, ul. Świdnicka
godz. 21.00 – ul. Kopernika, ul. Wałbrzyska, ul. Wojska 

Polskiego, ul. Wolności
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ŚWIęTE TRIDuuM PASCHALNE – 
NAJWAŻNIEJSZE CELEBRACJE W CAłYM 

ROKu LITuRGICZNYM KOŚCIOłA
Już niebawem będziemy przeżywać te trzy święte 

dni, które mają na celu skłaniać nas wszystkich do 
medytacji nad głównymi wydarzeniami naszego od-
kupienia, oraz które są główną treścią naszej wiary.

Święte Triduum Paschalne jest szczytowym mo-
mentem całego roku liturgicznego Kościoła. Trwając 
w tym czasie jesteśmy wezwani do wyciszenia oraz 
modlitwy, aby kontemplować tajemnicę męki, śmierci, 
a także zmartwychwstania Pana Jezusa.

Msza Święta Krzyżma, to poranne preludium Wiel-
kiego Czwartku. Podczas tej Mszy Świętej wszyscy 
kapłani wraz ze swoim biskupem zgromadzą się 
w Katedrze, gdzie zostaną poświęcone oleje święte: 
olej chorych, olej katechumenów oraz krzyżmo. Ta 
Msza Święta nie należy ściśle do Triduum Paschal-
nego. Podczas Mszy krzyżma kapłani oraz biskupi 
odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie, złożone 
w dniu  święceń.

Wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej, w Wielki 
Czwartek uroczyście rozpoczniemy obchody Święte-
go Triduum Paschalnego. Ta Msza Święta, na której 
zgromadzą się wierni wraz ze swoimi kapłanami, 
w swoich parafialnych wieczernikach jest ona upa-
miętnieniem tego, co wydarzyło się ponad dwa tysią-
ce lat temu w Wieczerniku, w Jerozolimie. To tam, 
Chrystus zgromadził swoich Apostołów na pierwszej 
Mszy Świętej, nazywaną Ostatnią Wieczerzą. Tam 
w obecności swoich Uczniów ustanowił dwa sakra-
menty: sakrament Eucharystii oraz Kapłaństwa. W tym 
dniu szczególnie wybrzmią słowa Jezusa skierowane 
do Apostołów: „To jest Ciało Moje, które za was będzie 
wydane, to czyńcie na Moją pamiątkę” oraz „To jest 
kielich Krwi Mojej nowego i wiecznego Przymierza, 
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszcze-
nie grzechów. To czyńcie na Moją pamiątkę”. 

Te  Chrystusowe słowa jasno ukazują Jego zamiar, 
a mianowicie, że pod postaciami chleba i wina On 
staje się obecny w sposób rzeczywisty. Jednocześnie 
ustanawia On Apostołów, a także ich następców sza-
farzami tego sakramentu, który powierza swojemu 
Kościołowi, jako najwyższy dowód swojej miłości.

Wymownym obrzędem liturgii wielkoczwartkowej 
jest gest umycia nóg przez Jezusa swoim Apostołom, 
w Wieczerniku. Ten akt jest symbolem całego życia 
Jezusa i objawia Jego miłość do końca, miłość nie-
skończoną. Pod koniec liturgii Wielkiego Czwartku, 
Kościół umieszcza Najświętszy Sakrament w tzw. 
„ciemnicy”, czyli w specjalnym miejscu, który ma przy-
pominać samotność Jezusa w Getsemani. Ta liturgicz-
na droga ma nam przypominać i zachęca nas, aby 
dążyć do głębokiego spotkania z Panem na modlitwie.

W Wielki Piątek będziemy wspominać mękę i śmierć 
Pana Jezusa. Jest to jedyny dzień w ciągu całego roku 
liturgicznego Kościoła, kiedy nie sprawuje się Naj-
świętszej Ofiary. W tym dniu nie ma Mszy Świętej. 
Natomiast będziemy uczestniczyć w Liturgii Męki 
Pańskiej. Będziemy wsłuchiwać się w opis Męki Je-
zusa, w redakcji Ewangelisty Jana, który był bezpo-
średnim świadkiem Męki Jezusa, ponieważ on stał 
pod krzyżem Chrystusa. Po wysłuchaniu Pasji, bę-
dziemy adorować Krzyż Chrystusa, który jest znakiem 
naszej wiary i znakiem naszego zbawienia i odkupie-
nia. Będziemy podchodzić do krzyża, aby ucałować 
rany Chrystusa. Podczas tej liturgii będzie także ob-
rzęd Komunii Świętej. Będzie rozdzielane Ciało Pań-
skie, które zostało zakonsekrowane w Wielki Czwar-
tek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej. Na zakończe-
nie liturgii przeniesiemy Ciało Pańskie do kaplicy, 
która ma nam przypominać o złożeniu Ciała Pana 
Jezusa w grobie.

Wielką Sobotę powinna charakteryzować głęboka 
cisza i modlitwa! W naszej polskiej tradycji, w tym dniu 
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przychodzimy, aby poświecić pokarmy, które będzie-
my spożywać w wielkanocny poranek. Jak wielu 
chrześcijan nie rozumie, że samo przyjście do kościo-
ła, aby dokonać poświęcenia pokarmów nie jest Wiel-
kanocą! Jako duszpasterze widzimy w tym dniu twarze 

większości naszych parafian po raz pierwszy. Nie 
rozumieją, że to nie jest jeszcze Wielkanoc. Uważają 
się za chrześcijan, a nie spełniają podstawowego 
przykazania kościelnego, które wyraźnie mówi: „Przy-
najmniej raz w roku spowiadać się i w okresie Wiel-
kanocy Komunię Świętą przyjmować”. Jeżeli ktoś 
z parafian przychodzi tylko raz w roku do kościoła ze 
święconką to musi wiedzieć, że nie jest to postawa 
chrześcijańska, bo taki człowiek nie spełnia podsta-
wowych wymagań! A zatem czy można o takim czło-
wieku powiedzieć, że jest chrześcijaninem? Wierzą-
cym? Katolikiem?

Najważniejszą Mszą Świętą w ciągu całego roku 
liturgicznego jest Msza Święta Wigilii Paschalnej. Po 
długiej ciszy zabrzmi radosne Alleluja, które obwieści 
nam Zmartwychwstanie Pańskie i obwieści zwycię-
stwo światła nad ciemnością; a także życia nad śmier-
cią. Msza Wigilii Paschalnej jest pierwszą Mszą 
o Zmartwychwstaniu Pańskim.

Starajmy się dobrze przygotować do przeżywania 
bliskiego już Świętego Triduum Paschalnego. Niech 
to będzie nasza duchowa droga, na której będziemy 
podążać z Maryją – Matką Jezusa, która towarzyszy-
ła Jezusowi w męce i stała pod krzyżem, abyśmy 
mogli doświadczać radości i pokoju Zmartwychwsta-
łego, czego sobie i wszystkim życzę.

ks. Artur Merholc

ROZPOZNAć MIłOŚć OJCA
Na koniec  

Wielkiego Postu
Oto teraz czas upragniony, oto 

te raz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2). 
Wielki Post wzywa nas do ducho-
wej mo bilizacji, a zarazem na nowo 
zaszczepia w sercach nadzieję, że 
nasze życie może wyglądać ina-
czej. Uświęcenie jest możli we, 
skoro zaprasza do niego sam Bóg!

We wszystkich nas rodzi się 
nowa go towość porzucenia grze-
chu. Wyrazi się ona poprzez udział 
w pasyjnych nabożeń stwach, reko-
lekcjach i  osobistych umar
twieniach. Dzieła wynagrodzenia i 
umo cnienia woli będą dla naszych 
sumień przekonującym znakiem, 
że prowadzimy walkę duchową. 
Pocieszani łaską, którą Bóg wspo-
maga w takich chwilach, na mo-
ment zapomnimy, że to nie pierw-
sza już w życiu próba przemiany. 
Gdy jednak wejrzymy głębiej w 
swoją historię, przy znamy, że choć 

stać nas na zdecydowane odwró-
cenie się od zła, uzyskana wolność 
jest niezwykle krucha. Potrafimy 
wrócić do starych słabości jak wpa-
dające w kole iny koła samochodu. 
Gdy staniemy w prawdzie, z frustra-
cją uznamy, że jest w nas coś, co 
nie jest nam poddane”. Cho ciaż 
szczerze oddajemy się Bogu do 
dys pozycji, wciąż kulejemy. Z na-
szych serc wyrywa się pełen bólu 
okrzyk św. Pawła: „Któż mnie wy-
zwoli?” (Rz 7,24).

Swoistym mottem Wielkiego 
Postu jest podstawowe wezwanie 
Ewangelii: „Na wróćcie się!”. Czy 
przyjmujemy je z nale żytym zrozu-
mieniem? Nasze polskie „na wrócić 
się” zostało mocno obciążone wi zją 
„odwrócenia się od nieprawości”. 
Jest to słuszne, ale niewystarcza-
jące. Bowiem Chrystusowe wołanie 
dosłownie znaczy:

„Zmieńcie myślenie!”. To etui 
więcej niż porzucenie zła. To głę-

bokie przeobrażenie, które nie 
dokona się bez pomocy Hożej! A 
najbardziej potrzebujemy „prze I on 
miło wania” w tej fundamentalnej 
sprawie, jaką jest nasze uświęce-
nie. Frustrujące wraca nie do sta-
rych kolein grzechu wzywa nas do 
przyznania, że sami się nie prze-
mienimy. Tym, który może nas 
przemienić, jest Jezus Chrystus, 
nasz Zbawiciel – jeżeli będziemy 
tego pragnąć i o to prosić.

Bóg daje nam błogosławiony czas, 
w którym wzywa nie tylko do porzu-
cenia grzechu, ale też do wejścia 
na drogę uzdro wienia – poddania 
się Jego leczącej miło ści. Bowiem 
zranienia duszy (zwłaszcza uczuć) 
są „miejscami słabości”, „przyczół
kami dla działania wroga”. Z nieza-
gojonych ran uderza w nas szcze-
gólnie sku teczna pokusa i nieprze-
zwyciężone drę czenie. Uzdrowie-
nie tych rejonów serca, które 
krwawią, bo do dziś nie zapanowa-



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(6), kwiecień 2017 7

ła w nich Boża miłość, sprawi, że 
będziemy bardziej zdolni służyć 
Bogu.

W Środę Popielcową dosięga 
nas woła nie Apostoła: „Pojednajcie 
się z Bogiem!” (2 Kor 5,20). Dokona 
się to, jeśli bardziej niż naszym 
wysiłkom zawierzymy Bożej miło-
ści. Artykuły zawarte w tym nume-
rze „Słowa wśród nas” mają pomóc 
nam wyjść naprzeciw Bożym za-
miarom.

Każdemu Czytelnikowi życzę, by 
w uzdrowionym sercu doświadczył 
głębo kiego pojednania z Bogiem i 
braćmi. Tylko takie serce będzie 
zdolne przyjąć dar zmartwychwstałe
go Pana mówiącego: „Pokój wam!”

JAKIEGO BOGA 
POZNAłEM?

Co stoi u podstaw bolesnego 
roz darcia między pragnieniem w 
życiu szczęścia a doświadczaną 
słabością? Co jest najgłębszym 
źródłem bólu, który człowiek potra-
fi ukrywać nawet przed samym 
sobą? Wciąż nie poznaliśmy wy
starczająco Bożej miłości.

Nie ma powodu do oburzenia, to 
nie oskarżenie! Może się to wydać 
zaskaku jące, ale poznanie Boga 
jest czymś innym niż pakiet książ-
kowych mądrości. Może my bardzo 
wiele wiedzieć o Bogu, ale Jego 
poznanie dokonuje się w sercu. 
Spotyka my dziś wielu ludzi, którzy 
znają teksty biblijne i potrafią za-
bierać głos w ważnych kwestiach 
teologicznych, ale doświadcze nia 
życiowe zasłoniły im prawdziwe 
obli cze Boga. Wiedzą o Jego miło-
ści, ale jej nie znają. Nie jest to mały 
problem, skoro od kilkunastu mie-
sięcy papież Franciszek nieustan-
nie wzywa nas do otwarcia się na 
Boże przebaczenie, akceptację i 
poddanie Bożemu prowadzeniu, 
żeby nasze serca zostały wypełnio-
ne dobrocią Boga.

JAKIEGO BOGA 
POTRZEBuJę?

Jak to możliwe, że człowiek roz-
mija się z miłością, skoro w każdym 

z nas za siane jest pragnienie szczę
ścia, pragnienie miłości? Ewange-
lia pokazuje, jak różnego rodzaju 
zaślepienia potrafią zablokować 
człowieka na spotkanie z Bogiem.

Pierwsze z nich wyraża się w 
posta wie: „Bóg nie jest mi potrzeb-
ny”. Tak zachowywali się faryze-
usze, którzy nie potrzebowali Jezu-
sa, szli drogą samo zbawienia, 
starając się dobrymi uczynkami 
zasłużyć na usprawiedliwienie. 
Drugie zaślepienie ukrywa w sobie 
pokusę: „Niedowierzaj zbytnio 
Bogu”. W tę pułapkę wpadł m.in. 
Judasz, który nie wierzył, że Boża 
miara miłości może przekraczać 
grzech, słabość i ciężar ludzkiego 
życia. Kolejne błędne przekonanie 
zawiera się w utożsamieniu miłości 
z pobłażliwo ścią: „Bóg mnie kocha, 
zatem nie może mieć do mnie pre-
tensji”. Z takiego nasta wienia rodzi 
się oczekiwanie, aby Bóg akcepto-
wał każdy sposób życia. Temu 
oszustwu dał się zwieść bogaty 
młodzie niec. Zewnętrznie stanął 
wobec wielkiej szansy: spotkał się 
z Panem Jezusem, ale wewnętrz-
nie był gotów przyjąć tylko po twier
dzenie swojego życia. Nie wierzył 
w większą miłość i obrał drogę na 
miarę tylko samego siebie.

Bóg jest większy od naszego 
serca. Wie, jakiego dotknięcia po-
trzebujemy i jaką drogą nas popro-
wadzić. Do spotka nia każdego 
człowieka z takim – prawdzi wie 
kochającym – Bogiem chce nas 
do prowadzić Jezus głoszący Dobrą 
Nowinę.

JEZuS uKAZuJE 
PRAWDę O BOGu

Napięcie między tymi, którzy 
zdawa li się nie potrzebować zba-
wienia, a ty mi, którzy poczuli się 
zdruzgotani przez grzech (Łk 15,1
2), jest tłem dla pod stawowego 
orędzia Jezusowego. Stając mię-
dzy celnikami (którzy w swojej bez
radności gotowi byli otworzyć serce 
dla Zbawiciela, zaprosić Go do 
swojego ży cia) a zbulwersowanymi 
postawą Mistrza z Nazaretu fary-

zeuszami (którzy nie potra fili od-
dzielić człowieka od jego słabości, 
piętnując go), Jezus zaskoczył 
wszystkich: odsłonił prawdziwy 
obraz Boga. Przypo wieść o synu 
marnotrawnym okazała się nauką 
o Wiekuistym, który równocześnie 
jest najbliższy człowiekowi i do 
którego w każdym położeniu mamy 
prawo zawo łać: „Ojcze!”. Ta no-
wość mogła być dla pierwszych 
odbiorców równie bluźniercza, jak 
zachwycająca. Dla nas – osłucha
nych z Ewangelią – nie jest czymś 
nie zwykłym, dopóki „idąc ciemną 
doliną”, nie doświadczymy osobi-
ście, jak bardzo potrzebujemy Bo-
żego miłosierdzia. War to, pokonu-
jąc rutynę swojego życia religij
nego, wpatrzyć się w ten obraz, 
przywoły wany w liturgii każdego 
Wielkiego Postu przynajmniej je-
den raz.

OBLICZE BOGA
Przed nami odsłania się oblicze 

Ojca, którego serce zostaje zranio-
ne aż do cał kowitego zaprzeczenia 
Jego ojcostwu. Bo czymże jest 
żądanie syna, który nie może do-
czekać się spadku, aby otrzymać 
swoją część majątku? Wyparciem 
się ojca i du chowym zabójstwem. 
Czyż może być coś bardziej bole-
snego od ogłoszenia: „Ty się dla 
mnie nie liczysz. Nie interesuje 
mnie żadna wspólnota rodzinnego 
domu. W życiu najważniejsze są 
pieniądze! Czekam na spadek, a ty 
wciąż żyjesz! Nie chcę być fraje-
rem!”. Ojciec, szanując wolność 
dziecka, pozwala mu na zanego
wanie własnego ojcostwa i na de-
gradację życia marnotrawnego 
syna.

Pełnia tajemnicy zostaje jednak 
ob jawiona w obrazie powrotu tego, 
który wie, że sam przekreślił naj-
bliższe relacje, i chce wrócić pod 
rodzinny dach na zasa dzie nowego 
układu: jako najemnik. On wie, że 
wyparł się synostwa, i pragnie tyl ko 
– bo mu głód doskwiera – być 
przyję tym do pracy. W tym punkcie 
przypowieści Jezus zdaje się mó-
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wić: „Zobaczcie, jak wierna, jak 
niezniszczalna jest miłość Ojca 
niebieskiego!”.

Ojciec nie zaprzecza, że majątek 
został stracony. Tu nie ma nic z 
okłamującej nas pobłażliwości. Ale 
ważne jest coś innego. Powracają-
cy syn zdaje się słyszeć zapew
nienie: „Ty nigdy nie przestałeś być 
moim dzieckiem! Może ludzie z 
ciebie zrezy gnowali, może sam 
siebie przekreśliłeś, ale w moim 
sercu nic się nie zmieniło...”.

uZDRAWIAJĄCA MOC 
MIłOŚCI

Przypowieść już o tym nie mówi, 
ale za jej kulisami możemy zoba-
czyć nową relację dziecka z ojcem. 
Nową dzięki prze mianie duszy 
dotkniętej miłością. Wizja szczęścia 
skalkulowanego doczesnymi moż-
liwościami okazała się mirażem. 
Zo stało tylko ojcowskie serce. Ono 
jest jedyną skałą, na której można 
budować, i jedynym portem, do 
którego można wrócić... Syn już nie 
szuka swojej wielkości. Jest wielki, 
bo umiłowany na zawsze. Nie szu-
ka swoich perspektyw. Wobec tego, 
że jest dla nie go miejsce w sercu 
ojca, wszystko inne jest mało waż-
ne. Nic więcej nie trzeba...

CZAS ZAPROSZENIA
Jeśli naprawdę chcemy przemia-

ny, w którą wprowadza Zbawiciel, 
trzeba, żebyśmy zbliżyli się do 
„prawdziwego Boga” – takiego, 
jakiego objawia Jezus. Pokłady 
nieufności w głębi naszych dusz i 

„skalkulowana” przez nas religij-
ność – to konsekwencje wiary w 
karykaturę Boga. Nieraz ktoś wie-
rzy w takiego Boga, jakie go w 
głębi serca nie chce i do jakiego nikt 
nie pragnie być przyprowadzony.

Wielki Post rozbrzmiewa zapro
sze niem do uwierzenia Bożej miło-
ści. Nie przewiduj, co się wydarzy. 
Powierz Bogu siebie takiego, jakim 
jesteś. Dopóki ule gasz pokusie 
myślenia: „Najpierw upo rządkuję 
swoje życie, a potem zbliżę się do 
Boga” – nie dowierzasz miłości i 
wpa dasz w iluzję samowystarczal-
ności. Bóg chce, byś Go potrzebo-
wał! Oddasz Mu chwałę, gdy 
uznasz, że od Niego otrzy masz 
odkupienie.

uWIERZ RANOM!
Zbliżenie się do miłosiernego 

Ojca bez żadnych zasług, co więcej 
– z długami, nie jest zgodne z ziem-
ską logiką. Domaga się wiary. 
Według reguł tej ziemi za wszystko 
trzeba zapłacić. W głębi serca trud-
no nam przyjąć, że możemy być 
miłowani za dar mo. To zresztą 
odbija się nieraz w naszych rela-
cjach, gdy zranieni odrzuceniem, 
bra kiem akceptacji, podświadomie 
staramy się „zasłużyć na miłość”, 
szukając rekom pensaty za złe do-
świadczenia i bojąc się kolejnego 
cierpienia.

Pan Jezus wiedział, że ten funda
men talny akt wiary – iż jesteśmy 
umiłowani przez Boga, ważni w 
Jego oczach bez względu na doro-
bek naszego życia – nie jest łatwy. 

Przypieczętował prawdę ogłoszoną 
w przypowieści ofiarowanym za 
nas cierpieniem. Kilkadziesiąt lat 
temu powiedział św. Faustynie: 
„Jeżeli nie wierzycie słowom moim, 
wierzcie przynajmniej ranom moim” 
(Dz. 379). Od miłości Bożej, która 
jest nam dana w Jezusie Chrystu-
sie, nic nas nie może odłączyć! (Rz 
8,3539).

CO BęDZIE Z MOIMI 
GRZECHAMI?

Trzeba ufnej śmiałości, żeby 
przyjąć logikę Ewangelii i uwierzyć, 
że grzech, stracone talenty i prze-
grane lata Bóg uczynił miejscem 
spotkania ze sobą. Stanie się to 
pod jednym warunkiem: że skoń-
czymy z życiem na własny rachu
nek i zdecydujemy się iść w przy-
szłość, trzymając Go za rękę.

Św. Katarzyna ze Sieny, doświad
cza jąc mistycznego zaproszenia do 
zbliże nia się ku Jezusowi, popa-
trzyła jeszcze na to, co ją zawsty-
dzało. „A co będzie z moimi grze-
chami?”– spytała. „Oddaj Mi je”– 
zakończył temat Jezus.

Św. Faustyna z kolei usłyszała: 
„Niech cię nic nie oddala ode Mnie, 
ani nawet upadki twoje” (Dz. 1823). 
To jaw na podpowiedz, że w optyce 
Bożej na wet grzech może być oka-
zją do zbliżenia się ku miłosierne-
mu Ojcu.

Proś Pana o odwagę wiary i 
podjęcie Jego zaproszenia. Do-
świadczenie słabo ści to najkrótsza 
droga do Jego ramion. Taki jest 
plan Miłości... ks. Jan Reczek

W dniu 22 marca, uczniowie trzech klas 
Liceum Ogólnokształcącego wraz z księ-
dzem Piotrem Ochońskim oraz nauczycie-
lami mgr Anną Maślach i mgr Markiem 
Orłowskim, udali się na pielgrzymkę do 
Częstochowy. Tegoroczni maturzyści pra-
gnęli modlić się o błogosławieństwo Boże 
na czas egzaminów maturalnych.

Mając nadzieję, że ta modlitwa w Jasno-
górskiej Kanie, wyjedna im potrzebny łask, 
na czas egzaminów dojrzałości.

PIELGRZYMKA MATuRZYSTóW
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IMIENINY KS. PROBOSZCZA
W dniu 19 marca na Mszy św. o godz. 13.00 modliliśmy się w intencji naszego proboszcza ks. Józefa 

Siemasza. Wraz z całą wspólnotą parafialną, dziękowaliśmy Miłosiernemu Bogu, za dar Jego kapłańskiej 
posługi w naszej parafii. Mszy św. koncelebrowanej odprawiali wraz z księdzem proboszczem – ks. Grzegorz 
i ks. Artur. Natomiast na zakończenie Eucharystii życzenia w imieniu kapłanów złożył ks. Piotr Ochoński – 
ukazując ważność roli św. patrona Józefa w Jego życiu. Następnie poszczególni członkowie wspólnot dzia-
łających przy naszym kościele.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
radosnego przeżycia tej uroczystości.
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MARCIN JóŹWIK – 
ma 13 lat, ministrantem 
jest od czterech lat. Do tej 
funkcji przygotowywał go 
ówczesny ksiądz wika-
riusz – Paweł Wróblewski, 
który był odpowiedzialny 
za Liturgiczną Służbę 
Ołtarza. Służba przy Ołta-
rzu Pańskim jest dla niego 
wielkim wyróżnieniem i 
sprawia mu wielką przy-
jemność. Jego podstawo-
wym obowiązkiem pod-
czas każdej Mszy Świętej 
jest usługiwanie kapła-
nom poprzez przynosze-
nie na ołtarz darów ofiar-
nych: wino i woda, a także 
dawanie znaków wiernym 
poprzez używanie dzwon-
ków i gongu. Uważa, że w 
grupie ministrantów panu-
je miła atmosfera. Ponad-
to interesuje się sportem, 
grami komputerowymi. 
Jego pasją jest także jaz-
da na rowerze. Pragnie 
zostać lektorem, ponie-
waż chciałby pełnić już 
wyższą funkcję poprzez 
czytanie Słowa Bożego 
podczas liturgii. Kiedy 

został zapytany o to, co 
się zmieni, odpowiedział, 
że na pewno sama funk-
cja się zmieni, ale także 
strój liturgiczny. Lektorem 
zostanie w dniu 6 maja 
2017 r. w katedrze świd-
nickiej.

MICHAł MAZuR – ma 
14 lat. Ministrantem jest 
od roku 2011. Do tej funk-
cji został przygotowany 
przez ówczesnego księ-
dza wikariusza – Janusza 
Garulę, odpowiedzialne-
go wówczas za ministran-
tów, w naszej parafii. Jako 
przyszły lektor chciałby 
poznać bliżej Pana Boga 
i chciałby także pogłębiać 
swoją wiedzę liturgiczną. 
Jego podstawową do-
tychczasową funkcją jest 
przynoszenie darów ofiar-
nych, używanie dzwon-
ków i gongu, a także przy 
uroczystych celebracjach 
z biskupem jest odpowie-
dzialny za trzymanie mitry 
(wysokiej czapki, którą 
ma na swojej głowie bi-
skup). W gronie mini-
strantów najbardziej od-

powiada mu fajna atmos-
fera. Uważa, że wszyscy 
się lubią. Interesuje się: 
grami, sportem oraz fil-
mem. Lubi podejmować 
nowe wyzwania, nowe 
przygody. Uważa, że kurs 
lektorski jest bardzo po-
trzebny, ponieważ dzięki 
niemu dużo się nauczył i 
dowiedział. Bycie lekto-
rem uważa za awans. 
Zauważa, że zmieni się 
także jego strój liturgicz-
ny, ale pojawią się nowe 
obowiązki, którym będzie 
starał się sprostać. Lekto-
rem zostanie ustanowio-
ny 6 maja 2017 r., w kate-
drze świdnickiej.

OKTAWIAN PILARSKI 
– ma 14 lat. Ministrantem 
jest od trzech lat. Do tej 
funkcji był przygotowywa-
ny przeze mnie. Dla niego 
służba przy ołtarzu jest 
przyjemnością, ale jak z 
odwagą przyznaje, że 
trudności sprawia mu po-
ranne wstawanie na dy-
żur. Swoje obowiązki sta-
ra się wykonywać rzetel-
nie i z dokładnością. Naj-

częstszą funkcją jaką 
wykonuje jest przynosze-
nie darów na ołtarz, dzwo-
nienie i używanie gongu. 
Podczas uroczystych ce-
lebr przy biskupie odpo-
wiedzialny jest za trzyma-
nie pastorału – czyli laski 
pasterskiej biskupa. Od-
najduje się towarzystwie 
kolegów. Uważa,  że 
wśród Liturgicznej Służby 
Ołtarza panuje miła at-
mosfera. Jego zaintere-
sowaniem jest piłka noż-
na oraz jazda na rowerze. 
Lektorem pragnie zostać 
dlatego, aby poprzez czy-
tanie Słowa Bożego być 
bliżej Pana Boga i lepiej 
chce poznać Jezusa. 
Przygotowanie do funkcji 
pomimo iż zajmuje trochę 
czasu, to wydaje się ła-
twe. Ma nadzieję, że kie-
dy zostanie lektorem to 
zmieni się nie tylko jego 
zewnętrzny strój, ale też 
zachowanie. Promocji 
lektorskiej dostąpi 6 maja 
2017 r. w katedrze świd-
nickiej.

Przedstawione zostały 
nam sylwetki naszych 
ministrantów, którzy mają 
stać się lektorami. Pole-
cam ich pamięci modli-
tewnej, aby wytrwali jak 
najdłużej przy Ołtarzu 
Pańskim i służyli z całą 
gorliwością naszej wspól-
nocie parafialnej. Niech 
Pan Bóg im błogosławi i 
udziela potrzebnych łask 
na każdy dzień życia.

Kandydaci do funkcji lektora w naszej parafii
W ostatnim numerze „Głosu św. Mikołaja” przedstawiłem sylwetki trzech kandydatów do funkcji ceremo-

niarza liturgicznego. W tym numerze chciałbym przedstawić sylwetki trzech kandydatów do funkcji lektora w 
zgromadzeniu liturgicznym. Przypomnę tylko, że lektor to osoba, której zadaniem podczas świętej liturgii jest 
odczytywanie fragmentów Pisma Świętego, poza Ewangelią.

Do tej funkcji od września ubiegłego roku przygotowuje się trzech kandydatów wytypowanych przeze mnie. 
Są nimi: Marcin Jóźwik, Michał Mazur oraz Oktawian Pilarski.

ks. Artur Merholc



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(6), kwiecień 2017 11

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 
Diecezji Świdnickiej, Rada ds. Apostol-
stwa Świeckich Diecezji Świdnickiej 
oraz Wydział Duszpasterski ŚKB zapra-
sza do uczestnictwa w cyklu szkoleń 
rozwijających kompetencje lidera 
wspólnoty parafialnej. W środowisku 
katolickim obserwujemy licznych lide-
rów i działaczy, którzy próbują realizo-
wać wiele szczytnych i ambitnych za-
dań. Często posiadają oni dużo dobrych 
chęci i zaangażowania, są często bar-
dzo pobożni i wrażliwi religijnie, jednak 
dysponują niewystarczającą wiedzą, 
umiejętnościami i kompetencjami, by 
móc swoje zamierzenia realizować 
jeszcze skuteczniej. Zaplanowany cykl 
szkoleń ma obejmować grupę 40 osób, 
która weźmie udział w 12 szkoleniach:

Bloki tematyczne: (96 godz.)
Komunikacja Interpersonalna (lider 

w zespole, automotywacja)
Zarządzanie potencjałem ludzkim 

(zarządzanie czasem zespołu)
Media (redagowanie informacji, wy-

stąpienia publiczne)
Samorząd (troska o małą Ojczyznę)
ABC wiary (wybrane zagadnienia 

z teologii)
Warsztaty „wAkcji” (pozyskiwanie 

środków)
Współpraca: Akcja Katolicka w Pol-

sce, Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, Collegium Nobilium Opo-
liense

Adresaci: W szkoleniach mogą 
wziąć udział osoby w wieku od 18 roku 
życia.

Czas trwania i miejsce: Program 
szkoleniowy realizowany będzie od 
kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. w po-
mieszczeniach Caritas przy ul. Browar-
nej w Świdnicy. Szkolenia odbywać się 
będą w soboty raz w miesiącu (8 godz.). 
Pierwsze spotkanie już 22 kwietnia 
2017r.

Koszty: Uczestnicy szkolenia wpła-
cają 320 zł. (możliwość płatna w ratach)

Zgłoszenia do 10.04.2017 r.: ak.swid-
nica@gmail.com

Diecezjalna Specjalistyczna  
Poradnia Rodzinna w Świdnicy

Diecezjalna Specjalistyczna 
Poradnia Rodzinna w Świdnicy 
mieści się na ul. Budowlanej 6. 
Poradnia umożliwia skorzystanie 
z terapii indywidualnej, grupowej 
dla osób z doświadczeniem prze-
mocy, zaniedbań oraz strat około
porodowych, poronienie,  aborcja.

Poradnictwa pedagogicznego, 
psychologicznego dla osób do-
rosłych, m.in. będących w kryzy-
sie, mających trudności małżeń-
skie, wychowawcze, a także z 
problemami przemocy i uzależ-
nień w rodzinie. Pomocy prawnej 
w zakresie prawa rodziny, logo-
pedycznej na różnych etapach 
rozwoju dziecka oraz młodzieży, 
a także dla osób z doświadcze-
niem wylewu, i udaru.

Doradca życia rodzinnego 
służy swą wiedzą i pomocą w 
nauce naturalnych metod plano-
wania rodziny, tj. rozpoznawaniu 
okresów płodności, i niepłodno-

ści przy planowaniu lub odkłada-
niu poczęcia dziecka.

Duszpasterz swym zaangażo-
waniem służy osobom rozezna-
jącym drogę życiową, będącym 
w kryzysach małżeńskich, ro-
dzinnych, wychowawczych.

Dyżurujący telefon zaufania, 
pod którym będzie można anoni-
mowo zasięgnąć rady, zapewni 
uzyskanie odpowiednich infor-
macji.

Poradnia dyżuruje od ponie-
działku do czwartku. Szczegóło-
we informacje na temat dyżurów 
można znaleźć na stronie inter-
netowej www.poradniarodzin-
na.diecezja.swidnica.pl

Rejestracja do specjalistów 
odbywa się w pierwsze pół go-
dziny danego dyżuru osobiście 
lub telefonicznie 516 739 515.

Zapraszamy do odwiedzania 
naszej strony internetowej oraz 
Poradni.

Terminy Pierwszych Komunii Świętych 
w dekanacie świebodzickim 

 
PARAFIA TERMIN 

PIOTRA I PAWŁA 
ŚWIEBODZICE

21.05.2017 r. godz. 10:00

ŚW. MIKOŁAJA
ŚWIEBODZICE

28.05.2017 r. godz. 9:45

NMP KRÓLOWEJ 
POLSKI

ŚWIEBODZICE –
CIERNIE

14.05.2017 r. godz. 10:30

ŚW. FRANCISZKA
ŚWIEBODZICE

14.05.2017 r. godz. 12:00

ŚW. BRATA ALBERTA
ŚWIEBODZICE

4.06.2017 r. godz. 9:00

ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA
DOBROMIERZ

28.05.2017 r. godz. 10:00

ŚW. JADWIGI 
MOKRZESZÓW

11.06.2017 r. godz. 10:00
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WYBACZANIE W RODZINIE
rych czuliście żal lub gniew dla 
ro dziców? Zastanówcie się w mil
czeniu.

Najpiękniejszą rzeczą, którą ra-
dzi Pismo święte, jest w dniu, 

w którym rodzice wam dokuczyli, 
wybaczyć im przed udaniem się na 
odpoczynek. Jeśli to wy ich poważ-
niej obraziliście, to przeproście, by 
móc spokojnie usnąć i mieć jak 
mówią pogodne sny.

Elwira

WSTAń! IDŹ! GłOŚ!
Diecezjalne Spotkanie Młodzieży przed Niedzielą  Palmową

sobota, 8 IV 2017 r.
Hala Aqua Zdrój – Wałbrzych

Wpisowe od uczestnika podczas rejestracji w recepcji: 5 zł
Zgłoszenia do 6 kwietnia br. do Wydziału Duszpasterskiego 

Świdnickiej Kurii Biskupiej pod nr telefonu: 74 856 44 13 
lub duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl

Jest czas wielkiego postu to czas 
nie tylko zastanawiania się nad 
moją relacją do Pana Boga, ale 
również czas poprawy na lepsze, 
czas częstszej modlitwy, wobec 
tego poruszmy kwestię wybaczania 
w rodzinie.

Na pewno pamiętacie swoje 
różne drobne wykroczenia i to, jak 
wielokrotnie rodzice je wam wyba-
czali. Wspomina studentka pierw-
szego roku studiów uniwersytec-
kich; „Nie potrafię odpowiedzieć w 
kilku słowach na pytanie: Kim są 
dla mnie moi rodzice? Po prostu są 
najbliższymi. Wiem, że chcę być 
dla nich dobra, chcę żeby byli 
szczęśliwi, żeby często się uśmie-
chali. Mam jednak świadomość że 
często są przeze mnie smutni, że 
czasem płaczą. Jedno przeczy 
drugiemu. Oni wiedzą o tym, ale 
dzięki temu, że mnie kochają, po-
trafią wybaczyć”.

Bez wzajemnego wybaczania 
sobie nie ma miłości w rodzinie. 
Gdy zabraknie miłości pojawia się 
obcość i zimno, które powodują 
niekiedy w młodych głowach ma-
rzenia, że ktoś inny dał im życie, że 
ich wymarzeni rodzice byli piękni, 
bogaci i bardzo dobrzy. O takich 
marzeniach mówią pamiętniki opi-
sujące młode lata, między innymi 
pamiętniki wielkiego pisarza Lwa 
Tołstoja. Gdy macie trudności z 
wybaczaniem rodzicom, dobrze 
jest przypomnieć sobie jakieś więk-
sze moje wykroczenia, które rodzi-
ce wam wybaczyli.

Chcąc szczerze odmówić słowa 
z Ojcze nasz: „Odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom” musimy starać 
się wybaczać każdemu, a w pierw-
szym rzędzie naszym rodzicom i 
rodzeństwu. Pamiętajmy jak wy-
baczają nam rodzice, tak i my 
powinniśmy im wybaczać. Oni tak 
jak i my nie są aniołami. Za wszyst-
kich rodziców dziękujemy Bogu. 
Czy zdarzyły się w waszym życiu 
dłuższe okresy, podczas któ-
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Wojciech urodził się ok. 956 roku w możnej rodzinie 
Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). Jego ojciec, 
Sławnik, był głową możnego rodu, spokrewnionego 
z dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech. 
Matka Wojciecha, Strzeżysława, również pochodziła 
ze znakomitej rodziny, być może z Przemyślidów, 
którzy rządzili wówczas państwem czeskim. Wojciech 
był przedostatnim z siedmiu synów Sławnika. W naj-
starszym rękopisie jego imię brzmi Wojetech. Wedle 
pierwotnych planów ojca Wojciech miał zostać ryce-
rzem. Ostatecznie o jego przeznaczeniu do stanu 
duchownego według biografów zdecydowała choroba. 
Rodzice złożyli ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie 
oddany Bogu na służbę. Nie można tego wykluczyć. 
Wydaje się jednak, że przyczyna była inna: taki był po 
prostu zwyczaj w owych czasach, że gdy można ro-
dzina miała więcej synów czy córek, przeznaczała ich 
do stanu duchownego na opatów, ksienie czy  biskupów.

W 968 roku papież Jan XIII, dzięki inicjatywie cesa-
rza Ottona I, ustanowił w Magdeburgu metropolię jako 
biskupstwo misyjne dla nawracania zachodnich Sło-
wian. Pierwszym arcybiskupem tego miasta został św. 
Adalbert (+ 981), który poprzednio był opatem bene-
dyktyńskim w Weissenburgu (Alzacja). Pod jego 
opiekę Wojciech został wysłany jako 16letni młodzie-
niec w 972 roku. Na dworze metropolity kształcił się 
w szkole katedralnej, pod czujnym okiem znanego 
uczonego, Otryka. Tu także przygotowywał się przez 
prawie 10 lat (972981) do swoich przyszłych duchow-
nych obowiązków. Z wdzięczności dla metropolity 
przybrał sobie jego imię i jako Adalbert figuruje we 
wszystkich późniejszych dokumentach. Pod tym imie-
niem jest znany i czczony w Europie.

Biografie wspominają, że do Wojciecha dołączył się 
również później jego młodszy, przyrodni brat, Radzim. 
Mieli do dyspozycji własną służbę. Ojciec hojnie za-
radzał wszystkim potrzebom synów.

Po śmierci metropolity Adalberta 25letni Wojciech 
wrócił do Pragi. Zastał tam pierwszego biskupa łaciń-
skiego Pragi i Czech, Dytmara, który od roku 973 
rządził diecezją. Był Niemcem i zależał od metropolii 
w Moguncji. Wojciech był już wtedy subdiakonem. 
W Pradze przyjął pozostałe święcenia (981).

W styczniu 982 r. biskup Dytmar zmarł. Wojciech 
był świadkiem jego śmierci i kajania się, że był paste-
rzem złym, chociaż kronikarze piszą, że był pobożny 
i gorliwy. Zjazd w Lewym Hradcu pod przewodnictwem 
księcia Bolesława wytypował na następcę Dytmara 
Wojciecha. Nominację jednak musiał zatwierdzić ce-
sarz. Otton II był zajęty właśnie wyprawą wojenną na 
południe Italii. Dopiero w roku 983 zwołał sejm Rzeszy 

do Werony i tam zatwierdził Wojciecha. W tym samym 
roku dnia 29 czerwca odbyła się także konsekracja 
Wojciecha na biskupa, której dokonał metropolita 
Moguncji, św. Willigis (+ 1011). Tak więc Wojciech był 
pierwszym biskupem narodowości czeskiej w  Czechach.

Wojciech wszedł do swojej biskupiej stolicy, Pragi, 
boso. Miał wtedy zaledwie 27 lat. Jego hagiografowie 
są zgodni, że jego dobra biskupie nie były zbyt wielkie. 
Przeznaczał je na utrzymanie budynków i sprzętu 
kościelnego, na potrzeby kleru katedralnego i diece-
zjalnego, na potrzeby własne, które były w tych wy-
datkach najmniejsze, i na ubogich. Zaopatrywał ich 
potrzeby i sam ich odwiedzał, słuchał pilnie ich skarg 
i potrzeb, odwiedzał więzienia, a przede wszystkim 
targi niewolników. Praga leżała na szlaku ze wschodu 
na zachód. Handlem ludźmi zajmowali się Żydzi, do-
starczając krajom mahometańskim niewolników. 
Biograf pisze, że Wojciech miał mieć pewnej nocy sen, 

ŚWIęTY WOJCIECH, BISKuP I MęCZENNIK 
GłóWNY PATRON POLSKI (23 KWIETNIA)
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w którym usłyszał skargę Chrystusa: „Oto ja jestem 
znowu sprzedany, a ty śpisz?”. Scenę tę przedstawia 
jeden z obrazów drzwi gnieźnieńskich, które powsta-
ły ok. 1127 r.

Sytuacja Kościoła w Czechach w owym czasie nie 
była łatwa. Był on uzależniony od kaprysu możnych 
i władcy. Nie mniejsze kłopoty miał Wojciech z du-
chownymi. Wprowadzenie zasad życia wspólnego 
szło opornie wśród duchowieństwa katedralnego. Św. 
Bruno z Kwerfurtu stwierdza, że „duchowni żenili się 
jawnie”. Możnych zraził sobie Wojciech przypomnie-
niem zakazu wielożeństwa, gromieniem za wiarołom-
ność oraz za związki małżeńskie z krewnymi. Nie li-
czono się ze świętami, łamano posty. Kiedy Wojciech 
zobaczył, że jego napomnienia są daremne, a złe 
obyczaje dalej się szerzą, po pięciu latach rządów 
(983988) postanowił opuścić swą stolicę. Najpierw 
udał się do Moguncji, po poradę do metropolity Willi-
gisa. Następnie skierował swoje kroki, za jego zgodą, 
do Rzymu, aby u papieża szukać rady i prosić o zwol-
nienie z obowiązków. Od cesarzowej Konstantynopo-
la Wojciech otrzymał znaczny zasiłek w srebrze, by 
po zrzeczeniu się biskupstwa mieć środki na swoje 
utrzymanie. Wojciech rozdał jednak srebro między 
ubogich, a orszak biskupi odprawił do Czech.

Papież Jan XV przyjął z miłością udręczonego bi-
skupa Pragi. Nie zwolnił go wprawdzie z obowiązków, 
ale pozwolił mu na pewien czas oddalić się od nich. 
Wojciech postanowił więc udać się pieszo z bratem 
Radzimem do Ziemi Świętej jako pielgrzym. Kiedy po 
drodze znalazł się na Monte Cassino, tamtejsi mnisi 
chcieli go zatrzymać u siebie, aby wyświęcał ich ko-
ścioły i mnichów na kapłanów. Byli bowiem wtedy 
w zatargu z miejscowym biskupem. Wojciech jednak 
nie zgodził się na to. Udał się dalej na południe do 
Gaety. W pobliżu miasta zatrzymał się i spotkał się ze 
słynnym mnichem bazyliańskim, św. Nilem. Ten pora-
dził mu, aby wstąpił do benedyktynów w Rzymie. Tak 
też św. Wojciech uczynił. Przyjął go w opactwie świę-
tych Bonifacego i Aleksego na Awentynie jego prze-
łożony, Leon. Wraz ze swoim bratem, bł. Radzimem, 
w Wielką Sobotę w roku 990 Wojciech złożył profesję 
zakonną. Jego żywoty podają, że z wielką pokorą 
wypełniał wszystkie obowiązki zakonne, jakby od 
dawna był jednym z mnichów. W tym czasie w rządach 
diecezją praską zastępował go biskup Miśni, Falkold. 
W charakterze mnicha Wojciech przebywał w Rzymie 
w latach 989992 (w wieku 3336 lat).

W 992 r. zmarł Falkold. Czesi udali się do metropo-
lity w Moguncji, aby zmusić Wojciecha do powrotu. 
Ten natychmiast przez posłów wysłał dwa listy: do 
Wojciecha i do papieża. Papież zwołał synod i po 
naradzie nakazał Wojciechowi wracać do Pragi. Po 
trzech i pół roku Wojciech opuścił klasztor, zabrał ze 
sobą kilkunastu zakonników z opactwa i założył nowy 

klasztor w Brzewnowie pod Pragą. Potem zabrał się 
do budowy kościołów tam, gdzie były osady ludzkie. 
Dotąd bowiem kościoły były w zasadzie jedynie przy 
grodach możnych panów. W porozumieniu z księciem 
wprowadzono dziesięciny, aby Kościołowi w Czechach 
zapewnić stałe dochody. Wojciech wysłał misjonarzy 
na Węgry. Sam też tam się udał. Stąd powstała opo-
wieść, że udzielił chrztu (według innych źródeł – bierz-
mowania) św. Stefanowi, przyszłemu władcy Węgier.

Te obiecujące poczynania zakończyły się jednak 
niebawem zupełną klęską. Zaważył na tym bezpo-
średnio następujący wypadek: na dworze książęcym 
w Pradze pochwycono na cudzołóstwie kobietę z moż-
nego rodu Werszowców. Urażony śmiertelnie mąż 
zamierzał ją zabić. Ta jednak schroniła się do Wojcie-
cha. Biskup udzielił jej azylu w klasztorze benedykty-
nek, który stał w pobliżu zamku przy kościele św. 
Jerzego. Wpadli tam siepacze, wywlekli ofiarę i za-
mordowali ją na miejscu. Wojciech rzucił na nich 
klątwę. W akcie zemsty Werszowcowie napadli na 
rodzinny gród Wojciecha. Gród spalono, ludność za-
pędzono w niewolę, wymordowano także czterech 
braci Wojciecha wraz z ich żonami i dziećmi. Działo 
się to 28 września 995 roku. Ocalał tylko najstarszy 
brat Wojciecha, Sobiebór, który w tym czasie był poza 
granicami Czech. Sytuacja była tak gorąca, że Woj-
ciech nie był pewny nawet swojego życia. Złamany 
tymi wydarzeniami, po zaledwie niecałych trzech la-
tach udał się potajemnie ponownie do Rzymu. Na 
Awentynie przyjęto go serdecznie. Papież również 
okazał mu dużo życzliwości.

Niestety, w 996 r. Jan XV umarł. W maju 996 r. 
odbył się w Rzymie synod, na którym metropolita 
Moguncji, św. Willigis, oskarżył Wojciecha, że ten 
bezprawnie opuścił swoją stolicę. Synod nakazał 
Wojciechowi pod groźbą klątwy powrót. Wojciech udał 
się więc do Moguncji, czekając na decyzję cesarza, 
gdyż tylko on mógł siłą wprowadzić Wojciecha do 
Pragi, zbuntowanej przeciwko swojemu pasterzowi. 
Ponieważ cesarz zwlekał jednak z wyprawą orężną, 
czekając, aż Czesi sami uznają swoją winę, Wojciech 
skorzystał z okazji i odwiedził Francję, a w niej – jako 
pielgrzym – nawiedził grób św. Marcina w Tours, św. 
Benedykta we Fleury i św. Dionizego w SaintDenis 
pod Paryżem. Kiedy zaś nadal powrót św. Wojciecha 
był niemożliwy, biskup udał się do Polski z postano-
wieniem oddania się pracy misyjnej wśród pogan. Było 
to późną jesienią 996 roku. Otton III wyraził na to 
zgodę, gdy Czesi przysłali Wojciechowi ostateczną 
odpowiedź, że nie godzą się na jego powrót.

Bolesław Chrobry bardzo ucieszył się na wiado-
mość, że do Polski ma przybyć biskup Wojciech. 
Słyszał o nim wiele od jego rodzonego brata, Sobie-
bora, któremu wcześniej udzielił schronienia. Król 
chciał zatrzymać Wojciecha u siebie jako pośrednika 
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w misjach dyplomatycznych. Kiedy jednak Wojciech 
stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród pogan, 
powstała myśl nawrócenia Wieletów na zachodzie. 
Z powodu jednak trwającej tam wówczas wojny osta-
tecznie urządzono wyprawę misyjną do Prus. Bolesław 
Chrobry dał Wojciechowi do osłony 30 wojów. Bisku-
powi towarzyszył tylko jego brat, bł. Radzim, i subdia-
kon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i mógł 
służyć za tłumacza. Działo się to wczesną wiosną 997 
roku. Wojciechowi przypisuje się ufundowanie pierw-
szych klasztorów benedyktyńskich na ziemiach pol-
skich. Za swojego fundatora uważają Wojciecha 
opactwa w Międzyrzeczu, Trzemesznie i w Łęczycy 
(Tum).

Wisłą udał się Wojciech do Gdańska, gdzie przez 
kilka dni głosił Ewangelię tamtejszym Pomorzanom. 
Stąd udał się w dalszą drogę. Aby nie nadawać swo-
jej misji charakteru wyprawy wojennej, Wojciech od-
dalił żołnierzy. Niedługo potem dziki tłum otoczył mi-
sjonarzy i zaczął im złorzeczyć. Jeden z pogan uderzył 
biskupa wiosłem w plecy, aż mu brewiarz wypadł z rąk. 
Kiedy Wojciech zorientował się, że Prusy nie chcą 
nawrócenia, postanowił zakończyć misję powrotem 
do Polski. Prusowie poszli za nim. Miejsca męczeń-
skiej śmierci nie udało się uczonym dotąd zidentyfi-
kować. Mogło to być w okolicy Elbląga lub Tękit 
(Tenkitten). 23 kwietnia 997 roku w piątek o świcie 
zbrojny tłum Prusów otoczył trzech misjonarzy: św. 
Wojciecha, bł. Radzima i subdiakona Benedykta Bo-
guszę. Ledwie skończyła się odprawiana przez bisku-
pa Wojciecha Msza św., rzucono się na nich i  związano 
ich. Zaczęto bić Wojciecha, ubranego jeszcze w sza-
ty liturgiczne, i zawleczono go na pobliski pagórek. 
Tam pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny 
cios. Potem 6 włóczni przebiło mu ciało.  Odcięto mu 
głowę i wbito ją na żerdź. Przy martwym ciele pozo
stawiono straż. W chwili zgonu Wojciech miał 41 lat.

Po pewnym czasie wypuszczono na wolność bł. 
Radzima i kapłana Benedykta ze skierowaną do kró-
la Polski propozycją oddania ciała św. Wojciecha za 
odpowiednim okupem. Król Polski sprowadził je naj-
pierw do Trzemeszna, a potem uroczyście do Gniezna. 
Cesarz Otto III na wiadomość o śmierci męczeńskiej 
przyjaciela natychmiast zawiadomił o niej papieża 
z prośbą o kanonizację. Była to pierwsza w dziejach 
Kościoła kanonizacja, ogłoszona przez papieża, gdyż 
dotąd ogłaszali ją biskupi miejscowi. Na żądanie pa-
pieża sporządzono najpierw żywot Wojciecha na 
podstawie zeznań naocznych świadków: bł. Radzima 
i Benedykta. W oparciu o ten żywot papież Sylwester 
II jeszcze przed rokiem 999 dokonał uroczystego 
ogłoszenia Wojciecha świętym. Dzień święta wyzna-
czył papież zgodnie ze zwyczajem na dzień jego 
śmierci, czyli na 23 kwietnia. Wtedy także zapadła 
decyzja utworzenia w Polsce nowej, niezależnej me-
tropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony 
św. Wojciech.

W marcu roku 1000 Otto III odbył pielgrzymkę do 
grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Wtedy – podczas 
spotkania z Bolesławem Chrobrym – została uroczy-
ście proklamowana metropolia gnieźnieńska z podle-
głymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocła-
wiu. Otto III opuścił Polskę obdarowany relikwią ra-
mienia św. Wojciecha. Jej część umieścił w Akwizgra-
nie, a część na wysepce Tybru w Rzymie, w obu 
miejscach fundując kościoły pod wezwaniem św. 
Wojciecha.

Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. 
Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne 
kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych 
patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. 
Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). 
Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdań-
skiej, warmińskiej i diecezji koszalińskokołobrzeskiej 

oraz miast, m.in. Gniezna, Trze-
meszna, Serocka. Ku czci św. Woj-
ciecha zostały zrobione słynne drzwi 
gnieźnieńskie, na których w 18 ob-
razachpłaskorzeźbach, wykona-
nych w brązie, są przedstawione 
sceny z życia św. Wojciecha. Św. 
Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, również 
benedyktyn, biskup i przyszły mę-
czennik, napisał około 1004 r. za-
chowany do dzisiaj „Żywot św. 
Wojciecha”.

W ikonografii Święty występuje 
w stroju biskupim, w paliuszu, z pa-
storałem. Jego atrybuty to także 
orzeł, wiosło oraz włócznie, od któ-
rych zginął.
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Świadczenia zawarte w cenie:
– transfer na lotnisko
– przelot samolotem
– przewodnik
– 2 noclegi hotelach + HB
– ubezpieczenie NW i KL

Cena nie obejmuje:
– ew. biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów,
– napojów do obiadokolacji,

uwagi:
– dokument niezbędny do wyjazdu: 
paszport lub dowód osobisty
– na życzenie możliwy pok. 1os. za 
dopłatą 400 zł
– program jest ramowy i może ulec 
drobnym zmianom w kolejności odwie-
dzanych miejsc.

Zapisy do końca kwietnia 2017 r. 
z wpłatą 450 Euro.

Ks. Robert Begierski, diecezjalny koordynator pielgrzymek zagranicznych 
ul. Wolności 130, 58260 Bielawa, tel. 530 117 563 www.milosierdzie.bielawa.
pl, email:milosierdzieboze.bielawa@wp.pl

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat w Euro: 
79 1090 2284 0000 0001 2192 2103

Tytuł wpłaty: Pielgrzymka do Fatimy – samolot

MODLę SIę RAZEM Z DZIECKIEM
Każdy z nas ma swoich nauczy-

cieli modlitwy, przede wszystkim w 
osobach naszych rodziców lub 
dziadków. Oni przed laty składali 
nasze małe dłonie i kazali powta-
rzać: „Ojcze nasz…”. Dziś Twoje 
dziecko tę modlitwę umie bardzo 
dobrze. Jednak ciągle Pan Bóg 
potrzebuje autorytetu rodziców. 
Jeśli oni modlą się razem z dziec-
kiem, to znaczy, że modlitwa jest 
bardzo ważna, że nie jest tylko dla 
dzieci, że odmawiają ją także do-
rośli… Wreszcie, że modlić się ra-
zem to ufać sobie i wobec siebie 
Panu Bogu. Ta wspólna modlitwa 
może być nie tylko pacierzem 
dziecka, ale i rodzica. Chwile, gdy 
dziecko widzi i słyszy modlitwę 
swego ojca i matki, są ogromnie 
ważne dla jego rozwoju. Modlitwa 
będzie szkołą wrażliwości ducho-
wej, gdy pod koniec pacierza na-
uczymy dziecko dodawać szcze-
gólną intencję, na przykład za 
chorych, zmarłych, o pokój na 
świecie, a rodzice dodadzą też 
swoją. Taka postawa uczy pamię-
tać o tych, którym bardzo często 
możemy pomóc tylko poprzez mo-
dlitwę.

Zapewne nie we wszystkich do-
mach każdego dnia uda się razem 
modlić z dzieckiem. Wówczas war-
to wybrać choć jeden dzień w tygo-
dniu, na przykład sobotę lub nie-
dzielę. Oczywiście, wieczorny pa-
cierz należy włączyć w rytm ukła-
dania się dziecka do snu. Koniecz-
nie po wspólnej modlitwie należy je 
ucałować i pobłogosławić, czyniąc 
na czole znak krzyża. Istnieje pew-
ne niebezpieczeństwo, że dziecku 
modlitwa skojarzy się wyłącznie z 
tym „ceremoniałem” wspólnego 
kończenia dnia i będzie modlić się 
jedynie w obecności rodzica, zatem 
pacierz będzie odmawiało na przy-
kład tylko raz w tygodniu. Warto o 
tym pomyśleć wcześniej i na ten 
temat porozmawiać.

Wspólna modlitwa nie może być 
zbyt długa, ponieważ dziecko samo 
w tym wieku nie potrafi odmawiać 
długich modlitw. Wreszcie nie po-
winno dopuszczać się do sytuacji, 
że jakiegoś dnia nie odmawia się 

modlitwy wcale, bo na przykład są 
jeszcze goście albo rodzice wieczo-
rem wychodzą. W takim wypadku 
w świadomości dziecka może po-
wstać przeświadczenie, że modli-
twa nie jest święta, trzeba ją odma-
wiać, ale nie zawsze. Takie myśle-
nie byłoby niebezpieczne dla wiary 
dziecka.

Warto znaleźć w książeczce do 
nabożeństwa lub samemu ułożyć 
modlitwę za rodzinę i razem ją od-
mawiać. Nauczyć dziecko tej mo-
dlitwy na pamięć. Podczas rozłąki, 
krótszej lub dłuższej nieobecności 
w domu można umówić się, że cała 

rodzina odmawia tę właśnie modli-
twę w tym samym czasie. Ta mo-
dlitwa jest spotkaniem miłości i 
wiary w Bogu, w którym zawsze 
jesteśmy blisko.
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Michałowa poleca PASCHA WIELKANOCNA

PRZYGOTOWANIE:
Białka z odrobiną soli ubijamy na sztywną pianę. Masło rozpuszczamy w małym garnuszku i odsta-
wiamy do przestygnięcia. Żółtka z cukrem miksujemy do białości. Powoli dodajemy śmietanę i roz-
puszczone masło. Mieszamy, aż masa będzie jednolita. Partiami dodajemy pokruszony ser ciągle 
mieszając oraz ziarenka wanilii. Na samym końcu dodajemy ubite białka i delikatnie mieszając łyżką 
łączymy całość. Masę przekładamy do garnka. Mieszamy i stawiamy na małym ogniu i cierpliwie 
czekamy, aż pojawią się pierwsze bąbelki. W tym momencie zdejmujemy z ognia. Dodajemy wszyst-
kie bakalie i całość mieszamy. Powstałą masę (będzie rzadka) przekładamy do wyłożonego gazą 
durszlaka. Durszlak wkładamy do garnka (do którego ściekała będzie serwatka), od góry przykrywa-
my folią i lekko dociskamy. Wstawiamy do lodówki na minimum 48 godz. (po ok. 24 h gdy masa 
będzie bardziej zbita można dodatkowo dociążyć ją płaskim talerzem). Gotową paschę delikatnie 
wykładamy na płaski talerz lub paterę i dekorujemy bakaliami. Przechowujemy w lodówce. To bardzo 
trwały deser (będzie dobry nawet tydzień po przygotowaniu). Smacznego

Pascha – to tradycyjna potrawa wielkanocna, która do Polski przywędrowała z Rosji. Jest szczególnie popularna we wschodniej 
części naszego kraju. Można ją przyrządzić już na początku Wielkiego Tygodnia, bo potrzebuje trochę czasu na samo formowanie, 
a do tego bez problemu może poleżeć w lodówce ponad tydzień.

SKłADNIKI:
1 kg bardzo świeżego 
i tłustego twarogu
1 szklanka cukru
5 dużych jaj
1/2 kostki masła
1 duża śmietana 18%
ziarenka wydrążone z 2 
lasek wanilii
po 100 g: migdałów 
w słupkach, kandyzowanej 
skórki pomarańczowej, 
rodzynek

Świadczenia zawarte w cenie:
– przejazd autokarem
– 9 noclegów hotelach + HB
– ubezpieczenie NW i KL
– przewodnik na całej trasie

Cena nie obejmuje:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, (na 
ten cel należy posiadać ok. 30 €); napojów do 
obiadokolacji, ubezpieczenia od ryzyka kosz-
tów rezygnacji.

uwagi:
– dokument niezbędny do wyjazdu: paszport 
lub dowód osobisty
– na życzenie możliwy pok. 1os. za dopłatą 
800 zł
– program jest ramowy i może ulec drobnym 
zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc.

Zapisy do końca kwietnia 2017 r. z wpłatą 
600 zł. Wpłaty Euro do końca maja 2017 r.

Ks. Robert Begierski, diecezjalny koordynator 
pielgrzymek zagranicznych
ul. Wolności 130, 58260 Bielawa, 
tel. 530 117 563
email: milosierdzieboze.bielawa@wp.pl, www.
milosierdzie.bielawa.pl
Nr konta, na które należy dokonywać wpłat 
w PLN: 57 9527 0007 0030 5033 2000 0004
Nr konta, na które należy dokonywać wpłat 
w Euro: 79 1090 2284 0000 0001 2192 2103

Tytuł wpłaty: Pielgrzymka do Fatimy
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Sobota 1.04.2017 r.
godz. 700 I) + Genowefa Inorowicz (od uczestników 
pogrzebu)
II) + Andrzej Szczykała (18 greg.)
godz. 900 I) + Wiesław Barczyn (19 greg.)
II) + Regina + Władysław Sasal
godz. 1800 I) + Teodor Krzymański (16 rocz. śm.)
II) + Władysława (k) Chrobocińska (2 rocz. śm.) 
+ Tadeusz – ojciec, + Tadeusz – brat
V Niedziela Wielkiego Postu 2.04.2017 r.
godz. 730 + Wiesław Barczyn (20 greg.)
godz. 900 + Janina (12 rocz. śm.) (od syna z rodziną)
godz. 1015 + Anna + Józef Kwaśniewscy + Tadeusz 
+ Zenon + Marian Mirocha
godz. 1130 + Zofia Tętnowska (17 rocz. śm.)
godz. 1300 I) Teresa Molenda (19 rocz. śm.)
II) + Andrzej Szczykała (19 greg.)
godz. 1800 I) + Ryszard Manierak (9 rocz. śm.) + Wanda 
+ Teodor + Zbigniew Iwanowscy
II) + Beata Krynicka (1 rocz. śm.)
Poniedziałek 3.04.2017 r.
godz. 700 + Wiesław Barczyn (21 greg.)
godz. 900 + Andrzej Szczykała (20 greg.)
godz. 1800 I) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej 
i o łaskę zdrowia dla Stanisławy (k) z ok. 79 rocz. urodzin
II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Elżbiety Sułkowskiej 
z ok. 70 rocz. urodzin (od syna z rodziną)
Wtorek 4.04.2017 r.
godz. 700 + Andrzej Szczykała (21 greg.)
godz. 900 + Wiesław Barczyn (22 greg.)
godz. 1800 I) + Roland Donoch (1 rocz. śm.) + rodzice: 
Krystyna i Tadeusz Donoch
II) + Bolesława(k) Ołdakowska + Jerzy + Andrzej Ołdakowscy
Środa 5.04.2017 r.
godz. 700 + Wiesław Barczyn (23 greg.)
godz. 900 + Andrzej Szczykała (22 greg.)
godz. 1800 + Jan Woropaj
Czwartek 6.04.2017 r.
godz. 700 + Andrzej Szczykała (23 greg.)
godz. 900 + Wiesław Barczyn (24 greg.)
godz. 1800 + Wacław (11 rocz. śm.) + Rozalia (10 rocz. śm.) 
Rogowscy
Piątek 7.04.2017 r.
godz. 700 + Wiesław Barczyn (25 greg.)
godz. 900 + Andrzej Szczykała (24 greg.)
godz. 1800 I) + Ewa Baske (2 rocz. śm.)
II) + Władysław Marchewka + z rodziny
Sobota 8.04.2017 r.
godz. 700 + Andrzej Szczykała (25 greg.)
godz. 900 + Wiesław Barczyn (26 greg.)
godz. 1800 + Adela Węgłowska + Jan + Leonard 
+ Franciszek + Petronela + Paweł

Niedziela Męki Pańskiej 9.04.2017 r.
godz. 730 + Wiesław Barczyn (27 greg.)
godz. 900 + Maria i Mieczysław Malinowscy + rodzice
godz. 1015 W dniu 10 urodzin Andrzejka, dziękujemy Bogu 
za dar Jego życia, prosimy Trójcę Przenajświętszą 
o błogosławieństwo dla Andrzejka i Jego rodziców 
a Maryję Pannę o nieustającą modlitwę, miłość i opiekę. 
(Po Mszy błogosławieństwo)
godz. 1130 + Emilia Grudzińska (1 rocz. śm.)
godz. 1300 + Andrzej Szczykała (26 greg.)
godz. 1800 + Józefa (k) Knapik (4 rocz. śm.) (od męża i dzieci)
Wielki Poniedziałek 10.04.2017 r.
godz. 700 + Andrzej Szczykała (27 greg.)
godz. 900 + Wiesław Barczyn (28 greg.)
godz. 1800 I) + Janina (40 rocz. śm.) + Jan + Jerzy Radlińscy
II) + Emilia Grudzińska (1 rocz. śm.)
Wielki Wtorek 11.04.2017 r.
godz. 700 + Wiesław Barczyn (29 greg.)
godz. 900 + Andrzej Szczykała (28 greg.)
godz. 1800 + Krzysztof Kowalczuk (16 rocz. śm.) + Helena 
+ Czesław
Wielka Środa 12.04. 2017 r.
godz. 700 + Andrzej Szczykała (29 greg.)
godz. 900 + Wiesław Barczyn (30 greg.)
godz. 1800

Wielki Czwartek 13.04.2017 r.
godz. 1800 I) W dzień Kapłański i zdrady Pana Jezusa 
za kapłanów z naszej parafii i wywodzących się z naszej 
parafii (Róże Różańcowe)
II) + Andrzej Szczykała (30 greg.)
III) + Janusz Dyderski (35 rocz. Sm.)
IV) + rodzice: Marianna i Józef Olczyk + rodzice mamy: 
Janina i Antoni Łuczak
Wielki Piątek 14.04.2017 r.
godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 15.04.2017 r.
godz. 1800 I) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Adeli Zarzewskiej z okazji 
50 rocz. urodzin (od rodziców i sióstr z rodzinami)
II) + Zygmunt Pawiłojć + rodziców: Pelagia i Władysław 
+ rodzeństwo
III) + Mirosław Rawski
IV) + we Francji Pierre i Megi Ezvan
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 16.04.2017 r.
godz. 600 W intencji parafian żyjących i zmarłych
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla męża Jana z okazji 60 rocz. 
urodzin oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny Głąb
godz. 1015 + Stanisław Mikoda (ę)
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla wnuków: Antoniego i Kajetana. 
Także dla ich rodziców

Intencje mszalne na kwiecień 2017 r.
kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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godz. 1300 I) + Emilia + Bronisław + z rodzin Czapla 
i Borek + Jadwiga Kaczorowska
II)+ Tadeusz Marszałek (18 rocz. śm.) (od córki, wnuków 
i prawnuka
Poniedziałek 17.04.2017 r.
godz. 730 + Regina Nowakowska (25 rocz. śm.) 
+ Eugeniusz + z rodziny
godz. 900 + Wiaczesław Burdykin
godz. 1015 + rodzice: Eugenia i Eugeniusz Jóźków 
+ Kazimiera Jakubowska
godz. 1130 + Bronisław Tętnowski (4 rocz. śm.)
godz. 1300 + Józefa(k) + Michalska (12 rocz. śm.) 
+ Aleksandra Banach + z rodziny
godz. 1800 + rodzice: Karolina i Stefania, Jan i Wincenty 
+ z rodziny
Wtorek 18.04.2017 r.
godz. 700 W intencji Oskarka o Boże błog., opiekę Matki 
Bozej i radość dziecka Bożego z okazji 8 rocz. urodzin
godz. 900 O zdrowie i Boże błog. dla Wojciecha w 1 rocz. 
urodzin i Jagody w 4 rocz. urodzin oraz dla ich rodziców
godz. 1800 I) + Lech Pach (od rodzin Tokarzów z Ktaja)
II) + Zofia Runge (od uczestników pogrzebu)
Środa 19.04.2017 r.
godz. 700 + Czesława (k) + Czesław Brzezińscy + Helena 
i Michał Mielnik + dziadkowie i dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 900 + Urszula + Czesław + Rozalia + Michał 
+ Roman + z rodziny
godz. 1800 W intencji grupy modlitewnopielgrzymkowej
Czwartek 20.04.2017 r.
godz. 700 + Czesława (k) + Czesław Brzezińscy + Helena 
i Michał Mielnik + dziadkowie i dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 900 + Genowefa Wołoszyn (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 + Ryszard Kot (4 rocz. śm.) + rodzice: Józefa (k) 
i Stanisław Kot, Bronisława i Stanisław Piaseczny
Piątek 21.04. 2017 r.
godz. 700 + Czesława (k) + Czesław Brzezińscy + Helena 
i Michał Mielnik + dziadkowie i dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 900 + Halina Kuczkowska (1 rocz. śm.)
godz. 1800 + Władysław Zaradny (16 rocz. śm.) + Jego 
rodzice: Maria i Łucja Tefil + teściów: Władysława i Zygmunt
Sobota 22.04.2017 r.
godz. 700 + Tadeusz Lenartowicz (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zofia i Wojciech Erazmus
godz. 1800 I) + Krystyna Donoch (3 rocz. śm.) + Roland 
i Tadeusz Donoch
II) + Jadwiga Szenderska (3 rocz. śm.) + Józef + Aleksandra
Niedziela Miłosierdzia Bożego 23.04.2017 r.
godz. 730 + Ewa i Jan w kolejną rocz. smierci
godz. 900 + Małgorzata + Władysław + rodzice + z rodziny
godz. 1015 + Halina Droźdżiak (1 rocz. śm.) + rodzice: 
Stanisław i Wanda + Zygmunt + Wojciech + Aniela
godz. 1130 I) + Antoni Dajlidko (11 rocz. śm.) + Michał + Maria
II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Reginy i Eugeniusza 
Żygłowicz z ok. 55 rocz. slubu
godz. 1300+ Irena (8 rocz. śm.) + Witold Wilczyńscy
godz. 1800 I) + Janina + Jerzy + Adam Kolankowscy 
+ z rodziny Zemankiewicz
II) + Jerzy + rodzice: Ignacy i Aniela

Poniedziałek 24.04.2017 r.św. Wojciecha Bpa i męcz.
godz. 700 + Roman + Jan + Józef Zachwieja + Zofia + Jan 
+ Benedykt Fluder
godz. 900

godz. 1800 + Roman + Józefa (k) + Władysław z rodziny 
Gregorczyk
Wtorek 25.04.2017 r. św. Marka Ewangelisty
godz. 700 + Roman + Jan + Józef Zachwieja + Zofia + Jan 
+ Benedykt Fluder
godz. 900

godz. 1800 I) + Helena Acela + Marian Acela + z rodzin 
Stacinów, Fundałowskich i Jędrzejowskich
II) + Zygmunt Sułkowski (3 rocz. śm.)
Środa 26.04. 2017 r.
godz. 700 + Roman + Jan + Józef Zachwieja + Zofia + Jan 
+ Benedykt Fluder
godz. 900

godz. 1800 + Edward Hejduk + Zdzisław + Józefa (k)
Czwartek 27.04.2017 r.
godz. 700 + Czesław Kot (od uczestników pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800

Piątek 28.04.2017 r.
godz. 700 W intencji Haliny i Jolanty o pojednanie 
z Bogiem i w rodzinie
godz. 900

godz. 1800 + Wiktoria + Kazimiera Bugajny + z rodziny
Sobota 25.03.2017 r. św. Katarzyny Sieneńskiej
godz. 700 I) O nawrócenie dla najlepszego przyjaciela 
Kamila aby ujrzał obecność Boga w swoim sercu (od 
przyjaciela)
II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Patryka z ok. 18 rocz. urodzin
godz. 900 I) + Stanisław Sznajder (1 rocz. śm.)
II) O owocne przeżycie rekolekcji o światło Ducha św. 
dla prowadzących i o otwartość serca dla wspólnoty na 
prowadzenie Ducha św.
godz. 1800 I) + Ryszard Motak (15 rocz. śm.) + rodzice: 
Stefania (k) i Józef, Antonina i Leon + bracia: Mariusz, 
Ireneusz, Jan + Lidia
III Niedziela Wielkanocna 30.04.2017 r.
godz. 730+ Lech Pach (od rodzin Stokłosów z Targowiska
godz. 900 O Boże błog. i opiekę Matki Bozej dla wnuczki 
Justyny z okazji 30 rocz. urodzin oraz dla wnuka Bartosza 
z okazji 28 rocz. urodzin (od babci Jadzi, mamy Ewy 
i mamy Joli)
godz. 1015 + Justyna Chuchra (1 rocz. śm.)
godz. 1130 + Ewa Kuczyńska (od pracowników 
Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych)
godz. 1300 + Beata Krynicka (1 rocz. śm.) + z rodziny 
Bąncławek + Janina + Leon + Tadeusz + Marek Krzystek
godz. 1800 I) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla wnuków: Szymona, Kacpra, 
Dawida z okazji ich urodzin (od babci)
II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Michałka z ok. 2 rocz. urodzin
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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: po każdej Mszy św. 
• 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. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Grzegorz Fabiński, ks. Artur Merholc, 
ks. Piotr Ochoński

www.swmikolajswiebodzice.pl

+ Dylewski Lech Ryszard, 
zm. 3 marca, przeżył 70 lat

+ Paleczna Maria zd. Kadela, 
zm. 11 marca, przeżyła 91 lat

+ Wołoszyn Genowefa zd. Kukla, zm. 
12 marca, przeżyła 84 lata

+ Lenartowicz Tadeusz Adam, zm. 12 marca, 
przeżyła 75 lat

+ Kot Czesław, zm. 15 marca, przeżył 84 lata

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Informacja dla seniorów, 
osób samotnych 

i niepełnosprawnych
Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejska 

Rada Seniorów informuje, że od dnia 
20.03.2017 r. prowadzona jest w mieście 
akcja „Koperta Życia”. Koperta zawiera infor-
macje przydatne dla służb medycznych, po-
licji i straży pożarnej w sytuacji zagrożenia 
zdrowia łub życia.

Szczegółową informację oraz bezpłatną 
kopertę można otrzymać:

1) w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach 
Rynek 1 (w Sali Toastów Urzędu Stanu Cy-
wilnego – parter) w poniedziałki w godzinach 
od 10.00 do 12.00 oraz w środy w godzinach 
od 10.00 do 12.00,

2) w Ośrodku Pomocy Społecznej I piętro, 
pokój nr 8  – codziennie.


