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Honorowy Obywatel Miasta –
ksiądz profesor Józef Mandziuk

Rada Miejska Złotego Stoku po raz pierwszy nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Został nim ksiądz profesor Józef Mandziuk.
O emocjonalnym związku ze Złotym Stokiem najlepiej świadczą jego
słowa:

– Moje życie związałem ze Złotym Stokiem w 1961 r., kiedy przybył do parafii ks. kanonik Zygmunt
Kozłowski – nowo mianowany
proboszcz. W miesiącach wakacyjnych i podczas ferii świątecznych
jako kleryk przyjeżdżałem pociągiem z Legnicy do Kamieńca, a następnie „ciuchcią” docierałem na
miejsce. Zawsze urzekało mnie
świeże, górskie powietrze i krystaliczna woda. Ludzie byli życzliwi
i uśmiechnięci, nawiązywała się
więź przyjaźni z rówieśnikami.
W neogotyckiej świątyni odprawiłem mszę św. prymicyjną i udzieliłem 50 lat temu błogosławieństwa
namaszczonymi dłońmi – powiedział ks. Józef Mandziuk.
(cd. na str. 3)

ODPUST ŚW. MIKOŁAJA W PŁONICY

Dnia 6.12.2015 r. o godz. 11.30 obchodziliśmy święto patrona naszego kościoła – św. Mikołaja biskupa. Uroczystościom odpustowym
przewodniczył ks. kan. Józef Siemasz oraz
ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk, nasz dawny
wikariusz. Oprócz wielu mieszkańców zebranych na Mszy św. nie zabrakło również zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:
burmistrz Złotego Stoku – Grażyna Orczyk,
przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku – Waldemar Wieja, asystent burmistrza –
Marta Krysiak oraz Radni Rady Miejskiej
w Złotym Stoku.
(cd. na str. 2)
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ODPUST ŚW. MIKOŁAJA W PŁONICY

Odpustową Eucharystię swoim śpiewem uświetniła,
zaproszona na tę uroczystość,
schola parafialna „Dzieci Maryi”. Na
zakończenie miała miejsce uroczysta procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem oraz odśpiewanie „Te Deum – Ciebie Boga
Wysławiamy”.
(cd. ze str. 1)

fot. J. Smereczyński

Sołtys i Rada Sołecka

fot. J. Smereczyński

fot. J. Smereczyński

fot. J. Smereczyński

fot. J. Smereczyński

Pokoloruj obrazek

Święty Michale
Archaniele!
Wspomagaj nas
w walce, a przeciw
zasadzkom
i niegodziwości złego
ducha bądź naszą
obroną. Oby go Bóg
pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.
Warto odmawiać każdego dnia…
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Honorowy Obywatel Miasta –
ksiądz profesor Józef Mandziuk

Uroczyste nadanie tytułu odbyło się
8 grudnia o godzinie 18.00 podczas mszy św. odpustowej.
Ks. prof. Józef Mandziuk urodził się 10 sierpnia
1941 r. w Jackówce, w ówczesnym woj. stanisławowskim. Dzieciństwo spędził w rodzinnych stronach.
Podczas II wojny światowej stracił ojca, który zginął
na froncie pod Wadowicami. W wyniku powojennych
przesiedleń znalazł się na Dolnym Śląsku. Ukończył
Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we
Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca
1965 r. w Legnicy, z rąk biskupa Wincentego Urbana.
Posługiwał jako wikariusz we Wrocławiu-Leśnicy
(1965-1966) oraz w Złotym Stoku (1967-1974). Na
przełomie lat 60. i 70. studiował w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie. Tam też obronił doktorat
i habilitację z historii. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Równolegle z działalnością na ATK spełniał obowiązki kapłańskie w swojej
archidiecezji, m.in. jako sędzia prosynodalny we
Wrocławiu (1978-1988), czy też adiunkt na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu
(1980-1986). Wykłada historię Kościoła w czasach
nowożytnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Na uniwersytecie prowadzi również seminarium magisterskie i wykłady
monograficzne. Wypromował ponad 60 doktorów
i zajmuje pod tym względem jedno z czołowych
miejsc w Polsce. Głównym tematem badawczym ks.
(cd. ze str. 1)

Józefa Mandziuka jest historia Kościoła na Śląsku ze szczególnym
uwzględnieniem bibliofilstwa i bibliotekoznawstwa kościelnego.
Obok pracy naukowo-dydaktycznej
poświęca się kaznodziejstwu. W latach 1976-1999 wygłosił ok. 6 tys.
kazań, w tym 213 serii rekolekcji
adwentowych, wielkopostnych, do
nauczycieli i sióstr zakonnych
w kraju i w ośrodkach polonijnych
w Niemczech. W latach 2010-2014
ks. profesor Józef Mandziuk wydał
ośmiotomową „Historię Kościoła
katolickiego na Śląsku”. Jego mistrzem w kaznodziejstwie był biskup
Wincenty Urban, mistrzem w nauce
– ojciec profesor Hieronim E. Wyczawski, a mistrzem w duszpasterstwie –
ks. kanonik Zygmunt Kozłowski były
proboszcz parafii w Złotym Stoku.
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Lektor z Mąkolna na Kursie
Ceremoniarzy w Ząbkowicach Śl.

Alan Szewczyk
uczestniczył już w trzecim spotkaniu Diecezjalnego Kursu Ceremoniarzy, prowadzonym przez Ks. Krzysztofa Orę – diecezjalnego opiekuna służby liturgicznej i koordynatora szkoły ceremoniarza, w Domu Księży
Pallotynów. Oto co powiedział:
„Jestem bardzo wdzięczny księdzu Piotrowi oraz
Józefowi, za skierowanie mnie na ten kurs, ponieważ
podczas spotkań dwudniowych (przyjeżdżamy w piątek o 18.00 i wyjeżdżamy następnego dnia, po kończącej kurs koronce do Bożego Miłosierdzia, o godz.
15.00) na konferencjach głoszonych przez różnych
księży lub kleryków ze Świdnicy, uczymy się prawidłowej posługi przy ołtarzu, sensu liturgii oraz studiujemy Pismo Święte i Mszał poznając dekrety i postanowienia papieża i Episkopatu Polski, odnośnie roku
liturgicznego.
Kurs zaczynamy wspólną kolacją, gdzie dzielimy
się swoimi przeżyciami od poprzedniego zjazdu. Po
kolacji, mamy chwilę przerwy i spotkanie w salce
konferencyjnej, gdzie dowiadujemy się o planie na ten
kurs. Następnie 30 min konferencji sprawy organizacyjne i oglądamy film o życiu świętych (Ojciec Pio, św.
Jan Paweł II, św. Matka Teresa z Kalkuty i in.), dzięki
którym poznajemy głębiej naszą wiarę.
Rano o godzinie 7.30, w kaplicy odmawiamy wspólnie Liturgię Godzin. Po otrzymanym błogosławieństwie
idziemy na śniadanie. Później, dosłownie 20 min. dla
siebie i zaczynamy dzień konferencji i praktyk. W sali
konferencyjnej dwaj przyjezdni duchowni, prowadzą

wykłady w postaci prezentacji itp. (jeden trwa około
45-50 min).
O godzinie 12.00 jest odprawiana uroczysta Msza
Święta w kaplicy, podczas której my, lektorzy, służymy
(procesja, kadzidło itd.). Po zakończonej Eucharystii
udajemy się na obiad.
Następnym punktem spotkania jest medytacja z Pismem Świętym, gdzie jesteśmy podzieleni na dwie
grupy. Przed koronką do Bożego Miłosierdzia, kończącą kurs, są praktyki, gdzie pierwsza grupa odbywa
staż odnośnie służby przy ołtarzu, natomiast druga
uczy się Mszału. Na koniec żegnamy się i wracamy
do domów.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę uczestniczyć
w tak poważnym kursie i uczyć się naszej wiary i to
wszystko w duchu modlitwy do naszego Ojca Niebieskiego z wybranymi lektorami z naszej diecezji (jest
nas około 25)”.
Kolejne spotkanie,
w którym lektor z Mąkolna będzie uczestniczył,
odbędzie się 8-9 stycznia
2016 r. Należy podkreślić, że Alan po zdanym
egzaminie, pod koniec
kwietnia, wraz z resztą
lektorów, zostanie uroczyście wypromowany
na ceremoniarza w katedrze świdnickiej przez
Biskupa Świdnickiego
Ignacego Deca.
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Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko
dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada.
Św. Augustyn

Niedziela Chrztu Pańskiego

Kochani moi!
Dzisiejszy dzień dla każdego
z nas jest bardzo ważny. Kościół
w nim przypomina nam, że przez
przyjęty sakrament chrztu, wszyscy
jesteśmy jego członkami. Bo
chrzest to jak mówili ojcowie Kościoła, to taka brama, która otwiera
na oścież swoje podwoje tym, którzy pragną stać się dziećmi Bożymi.
I co więcej to dziecięctwo pragną
w swoim życiu rozwijać.
A być dzieckiem nie zależne ile
mamy lat, to najwspanialszy dar,
który z siebie można ofiarować
Bogu.
Bo dziecko zawsze łączy się
z pogodą ducha, ze szczerością
i co więcej z prawdą.
Wystarczy spojrzeć na maleńkie
dziecko, które uśmiecha się do
mamy, taty ale i do przypadkowo
spotkanego człowieka’ W tym
uśmiechu nie mam fałszu.
Bo tak spoglądają prawdzie
w oczy. To należy stwierdzić, że
dzieci są najbardziej wierzącą grupą w Kościele. Wystarczy spojrzeć
na te dzieciaki przygotowujące się
do pierwszej komunii świętej. Ileż
tam szczerości, prostoty i takiej
pięknej dziecięcej wiary.
I w tym duchu mogliby kształtować swoje życie. Gdyby nie my
dorośli. Którzy niestety, odwalamy

kawał złej roboty. Bo zamiast ich
naprowadzać, towarzyszyć im
w tym umacnianiu wiary, to niejednokrotnie niszczymy w nich to
piękno, przez ukazywaniu złej strony swojego życia.
Bo świadczymy, że Bóg nie jest
dla nas wszystkim.
A skoro Pan Bóg nie jest najważniejszy, to kto.
Jeden z kapłanów wyznał, że
człowiek, który do końca nie jest
wiernym Bogu, po prostu odrzuca
Go, przyjmując inne bożki.
I z pewnością na pierwszym
miejscu stawiany jest pieniądz.
Choć wiadomo, że pieniądz
w życiu jest ważny to jednak nie
najważniejszy.
A do tego staje się niebezpieczny, gdy przez pryzmat mamony,
człowiek spogląda na świat, na
otaczających go ludzi.
Najczęściej taki ktoś gardzi drugim człowiekiem. Widać to choćby
w osobie, która daje zatrudnienie.
Przez swoją butę i głupotę udawania: Tu ja się liczę, mnie macie
słuchać, mnie się należy szacunek.
Ile w tym poniewierania, ile pogardy.
Tu nie liczy się osoba, która
przecież ma rodzinę, ma dzieci ma
swoje prywatne życie.
Tu liczy się pieniądz.

Michałowa poleca

CIASTO MARCHEWKOWE

SKŁADNIKI NA CIASTO: (porcja na małą tortownicę):
2/3 szklanki mąki pszennej
1/2 szklanki cukru pudru
1 łyżeczka sody oczyszczonej
3/4 łyżeczki proszku do pieczenia
1 przyprawa do piernika
1/3 szklanki oleju rzepakowego
2 jaja – roztrzepane
1 szklanka grubo posikanych orzechów
1/2 szklanki posiekanych, odsączonych ananasów
1 szklanka startej na średnich oczkach marchewki
(wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej)

Z politowaniem patrzę na osoby,
która w dni świąteczne musi pracować w sklepach i obsługiwać klientów. Zamiast siedzieć w domu
z rodziną, musi być w pracy, bo
inaczej zostanie zwolniona.
Kolejnym bożkiem to alkohol.
Takie rodziny, gdzie alkohol jest
częstym gościem, przeżywają wielki dramat. I zawsze są otoczone
naszymi modlitwami..
O tym jak wielkie spustoszenie
wyrządza alkohol pisał już Exupery.
Mały książę: co robisz pije. A dlaczego – by zapomnieć, a o czym,
że się wstydzę, że pije.
Następnie: narkotyki. Tego problemu nie możemy bagatelizować,
tym bardziej, że dosięga to coraz
młodszych dzieci.
Jak wynika z rozmów, okazuje
się, że już w szkołach podstawowych dzieci nie mają problemu
z dostępem do tych środków.
Pytanie, czy to normalne..
Dlatego w tę szczególna niedzielę, chciejmy wsłuchać się w słowa:
To jest mój Syn umiłowany….
To przez sakrament chrztu, tylko
Jego chcemy słuchać, jego drogą
kroczyć do nieba i przez niego
zwalczać te wszystkie przyzwyczajenia i grzech, które od niego chcą
nas oderwać.

Przygotowanie:
W jednym naczyniu wymieszać składniki suche: mąkę, cukier, sól,
proszek, sodę i przyprawę i przesiać.
W drugim naczyniu roztrzepać jajka z olejem, następnie połączyć
zawartość obu naczyń, dodać marchewkę, orzechy i ananasy i wymieszać łyżką. Ciasto wyłożyć do wyłożonej papierem do pieczenia
tortownicy, całość wyrównać. Piec w temp.175 st. przez 40-45 min.
lub do tzw. suchego patyczka. Wystudzić w formie, potem wyjąć
i przekroić. Przełożyć kremem z bitej śmietany kremówki i serka
mascarpone.
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Wydarzenia

SZKOLNE JASEŁKA

W dniu 22 grudnia 2015, w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku,
uczniowie naszej szkoły (gimnazjalnej
i podstawowej) wystawili jasełka świąteczne. Wykonane zostały w formie
pantomimy. To wykonanie, dobitniej, bo
w obrazowej formie uświadomiło nam,
że nie potrzeba słów, by ukazać Historię
Zbawienia. Począwszy od Adama i Ewy,
po przyjście Boga w ludzkiej postaci.
Na tę uroczystą chwilę, przybyli uczniowie naszej szkoły, wraz z nauczycielami oraz zaproszeni
goście.

Na zakończenie uroczystego apelu głos zabrali:
Agata Pawłowska-Król, dyrektor SZS w Złotym Stoku,
Grażyna Orczyk, burmistrz miasta Złoty Stok
oraz ks. proboszcz Józef
Siemasz,
wszystkim
składając
serdeczne
i z głębi serca
płynące życzenia świąteczne.

KOŚCIÓŁ DOMOWY

W trzecią niedzielę adwentu, naszą parafię nawiedzili członkowie Kościoła Domowego– rejon Kłodzko.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 – Mszą
świętą, której przewodniczył, proboszcz ks. kanonik
Józef Siemasz. Po Eucharystii, dalsza część spotkanie przebiegała na plebani. Był czas na wspólny posiłek. Później ks. Piotr Ochoński, wygłosił konferencję
pt. „Duch Święty – dawcą jedności braterskiej”, po
której uczestnicy, podzieleni w grupach, zastanawiali
się nad znaczeniem Mszy św. w życiu rodziny.
Spotkanie zakończyło się wspólnym podsumowaniem i modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Uczestnicy wyrażają wdzięczność kapłanom: ks.
proboszczowi Józefowi Siemaszowi i ks. wikariuszowi
Piotrowi Ochońskiemu – opiekunowi grupy, Teresie

i Andrzejowi Kościółek, a także wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, by to spotkanie przebiegło
radośnie i owocnie.

Wycieczka
do Wrocławia

W dniu 12 grudnia 2015 r. odbyła się
wycieczka ministrantów parafii pw. św.
Andrzeja Apostoła w Lubnowie i Niepokalanego Poczęcia NMP w Złotym
Stoku. Wycieczcie tej towarzyszyli
kapłani: ks. proboszcz Paweł Paździor
i ks. wikariusz Piotr Ochoński. Był to
czas wspólnej modlitwy jak i zabawy.

„Złoty Dzwon”, nr 1 (73) * styczeń 2016

7

Rok święty – Miłosierdzia Bożego

Wstąpiłam do kręgu Miłosierdzia
Bożego Wspólnoty Sióstr. Służebnic Miłosierdzia Bożego, siostry
Faustyny w Rybnie 4.09.2009 r.
Kiedy wstępowałam do owego
kręgu było w nim 145 kapłanów
(tyle kapłanów nam co dzień błogosławi). Są wśród nich profesorowie i ojcowie duchowni, pracujący
w różnych seminariach. Diecezjalni
księża proboszczowie i wikariusze
z Polski i z zagranicy.
Natomiast w roku 2011 Rodzina
Kręgu Matki Bożej powiększyła się
o 1942 członków świeckich, 297 kapłanów i 101 sióstr zakonnych,
6 braci zakonnych i 100 kleryków.

Potężna siła modlitwy.
Wiemy, że o własnych siłach nic
uczynić nie możemy, więc wołajmy
razem Miłosierdzie Boże o pomoc
dla świata. Ze Złotego Stoku poszły
za mną panie (9 osób).
Przypomnę zadania Kręgu Miłosierdzia Bożego:
Codzienna modlitwa za Kościół
i kapłanów,
Koronka do Bożego Miłosierdzia
w dowolnym czasie,
Świadectwo chrześcijańskiego życia,

Życie sakramentalne – Msza św.
spowiedź jeden raz w miesiącu,
Czyny miłosierdzia,
Wierne wypełnianie swoich obowiązków.
Napiszcie proszę pod adres,
który jest na obrazku, że pragniecie
wstąpić do Kręgu Miłosierdzia, za
2-tygodnie przyjdzie odpowiedź.
I będziemy razem zbawiać świat.
Longina Sibińska
s. Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich
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Co wolno dziecku w kościele...

Któż z nas nie był świadkiem
sytuacji, gdy podczas Mszy dziecko
płakać, krzyczeć, zaczepiać sąsiadów albo jeździć swoim plastikowym samochodzikiem po sąsiednich ławkach lub filarach. Gdy rodzice ma ją wypracowany sposób
reakcji, nie ma problemu. Jeśli
jednak jest inaczej – napięcie w kościele zaczyna rosnąć.
Przeszkadza – nie przeszkadza?
– Wydaje mi się, że dzieci, jeżeli
już przeszkadzają, to raczej wiernym niż kapłanowi – mówi ks. Artur
Głombik, który od lat prowadzi
Msze św. dla dzieci w gliwickiej
katedrze. – Zdarza się, że w zakrystii zjawia się ktoś i pyta, dlaczego
nie zareagowałem na złe zachowanie dziecka. Tłumaczę wtedy, że nie
widziałem tej sytuacji, bo tak jest
naprawdę.
Ksiądz Glombik przyznaje jednak, że to, co do niego nie dociera, innych wyprowadza z równo
wagi.
– Pamiętam, jak jeden z naszych
księży nie mógł spokojnie skończyć
kazania, denerwował się coraz
bardziej, bo czterolatek biegał mu
przed ambonką. Nie dziwię mu się,
bo on na co dzień nie pracuje
z dziećmi i nie jest oswojony z taką
sytuacją. Ktoś inny opowiadał, że
na Mszy dziecko płakało tak głośno, że kaznodzieja w końcu przerwał kazanie i wskazał matce
miejsce z boku, gdzie mogła je
uspokoić. Pani chyba się obraziła,
bo wyszła z kościoła.
– Wiem, że są rodzice, którzy się
nie przejmują nawet wtedy, gdy
dziecko próbuje wejść na ołtarz.
Nie jestem jednak przekonana, czy
to ma sens – mówi Elżbieta Kuś,
lekarka, matka kilkuletniej Dorotki.
– Dziecko może sobie skakać
w domu po schodkach, biegać po
podwórku, ale kościół to nie jest
plac zabaw. Każda kultura ma swój
rytuał, kiedy wprowadza się dziec-

ko w przestrzeń sacrum i uważam,
że nie należy z tego rezygnować.
I dodaje: – Rozumiem, że moja
córka swoim zachowaniem może
przeszkadzać komuś, kto przyszedł
do kościoła pomodlić się w skupieniu. Wole wiec takich sytuacji unikać.
Razem czy osobno?
Rodzice bardziej wyczuleni na
reakcję otoczenia starają się nie
zabierać małego dziecka do ko
ścioła, jeśli wiedzą, że jest ruchliwe
i nie usiedzi lub nie pochodzi spokojnie przez godzinę. Nie wszyscy
jednak uważają, że to dobre rozwiązanie, bo przecież niedziela to
często jedyny dzień, kiedy cała
rodzina może być razem. W dodatku dobrze, gdy dziecko od małego
przyzwyczaja się do obecności
w kościele, a jeszcze lepiej, gdy
widzi modlących się tam rodziców.
– Niedzielna Eucharystia ma
charakter wspólnotowy, uczest
niczą w niej młodsi i starsi – tłumaczy ks. Glombik. – Dzieci uczą się
w dużej mierze przez naśladowanie. Gdy mama i tata mają złożone
ręce do modlitwy, to dziecko też.
Jeśli dziadkowie korzystają z modlitewnika, to ono też się o niego
upomina. Słowa pouczają, czyny
pociągają, dlatego ważne, żeby być
w kościele razem – tłumaczy.
Zasada, chociaż słuszna, nie
musi sprawdzać się we wszystkich
okolicznościach, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci.
– Wspólne wyjście z mężem
i córką do kościoła jest dla mnie
wygodne, ale co z tego, skoro ja
z tej Mszy tak naprawdę nic nie
mam. Prędzej czy później jedno
z nas będzie musiało wyjść, a poza
tym cały czas jesteśmy w stanie
czuwania i obserwowania, co mała
robi – tłumaczy Elżbieta Kuś.
Problem dorosłych
– Dziecko trzeba wkomponować
w Mszę św., zabierać do kościoła,
ale rodzic musi być mobilny. Można

też wybierać krótsze Msze św. lub
te specjalnie przygotowane dla
dzieci – radzi ks. Bernard Plucik,
proboszcz parafii w Kuźni Raciborskiej, który ma wieloletnie doświad
czenie w prowadzeniu Mszy
z udziałem dzieci.
Według niego, dopóki dziecko
jest dzieckiem, to wszystko w porządku. Problemy rodzą się wtedy,
gdy dorośli gubią się w swojej roli.
– Jeżeli rodzic trzyma dziecko za
mocno przy sobie, albo przeciwnie
– daje mu za dużo swobody, to ono
na pewno wykorzysta tę sytuację.
Ale jeżeli wcześniej wytłumaczy, że
wyjście do kościoła to poważna
sprawa, że trzeba się cichutko zachowywać, to dziecko to zrozumie.
Lepiej też usiąść w takim miejscu,
żeby w razie potrzeby można było
wyjść bez wywoływania zamieszania.
Można by też wrócić do dawnych
zwyczajów, gdy rodzice i dziadkowie celebrowali już sam moment
wejścia do kościoła. Dziś często
zapominamy, ile gestów da się
wykonać przy tej okazji.
– Zanurzenie rączki w kropielnicy, zrobienie znaku krzyża, zwrócenie uwagi na czerwone światełko
przy tabernakulum, zdjęcie czapeczki chłopcu, wspólne przyklękniecie — to są ważne momenty,
które uczą i wyciszają – mówi ks.
Plucik. – Praktykowanie ich razem
z dzieckiem w naturalny sposób
budzi wrażliwość na obecność sacrum.
No właśnie... Może znacznie
poważniejszym problemem, którym
trzeba się zająć w pierwszej kolejności, jest zanikające poczucie
świętości miejsca. Gdybyśmy go
przemyśleli, mogłoby się okazać,
że dyskusja nad zachowaniem
dzieci w kościele jest już niepotrzebna. Bo one tak naprawdę
w całej tej sytuacji są Bogu ducha
winne.
GN 33/2004
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Dziecko w kościele –
rady dla rodziców

1. Nie przynosimy zabawek do kościoła – nie pozwalamy na „malowanie
– rysowanie” ścian i filarów zabawkami.
2. Nie dopuszczamy do tego, aby
dziecko chodziło po kościele bez opieki...i przeszkadzało innym „swoimi kaprysami”.
3. Nie stawiamy dzieci na ławkach.
4. Gdy dziecko głośno płacze – dyskretnie wychodzimy z kościoła
5. Najlepiej zajmujemy miejsce z tyłu
kościoła – aby móc dyskretnie wyjść
z dzieckiem gdy płacze, chce pić, jeść…
6. Nie przyzwyczajamy dziecko do
jedzenia czy picia w kościele (chipsy,
ciasteczka, paluszki, soczki...)
7. Uwrażliwiamy dziecko „na sacrum
w kościele” – „tu mieszka Pan Jezus...
czerwona lampka przypomina, że należy się zachowywać cicho i grzecznie....”
8. Zachęcamy dziecko do śpiewu
w kościele (w sklepach i księgarniach
do nabycia są książeczki dla małych
dzieci). Dziecko wtedy jest dumne, że
tak jak dorosły posiada książeczkę
i zachowuje się „poważnie”.
9. Idąc do kościoła, sklepu – dziecko
nie prowadzimy od strony jezdni (może
się nagle wyrwać, wpaść pod samochód).
10. Nie rozpieszczamy dziecka. Nadwrażliwa opieka nie jest dobra. Dziecko
powinno uczyć się i powinno być „uczone” samodzielności i odpowiedzialności
za to co robi.
Pamiętajmy o tym, że to my – rodzice kształtujemy dzieci. Gdy nasze
dzieci przychodzą na świat – mamy
nieograniczone możliwości wykonania
różnorodnych ruchów i kombinacji.
Z każdym jednak ruchem możliwości te
się zmniejszają. Pewne nawyki pozostaną, a innych nie zdołamy wymazać.
To, jakie nasze dzieci będą kiedyś
w dużej mierze zależy od tego, co zrobimy teraz! [„jak posiejesz, takie zbierzesz plony”]. Czas dziecka w naszym
życiu kiedyś dobiega końca i potem już
co najwyżej możemy powiedzieć (do
siebie): „Gdybym jeszcze raz wychowywała swoje dzieci...”
Matka
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Rok Miłosierdzia
to kolejna szansa

Zbliża się Nowy Rok kalendarzowy 2016, ale w kościele rozpoczął się już Nowy Rok Liturgiczny. Wiemy już pod jakim
hasłem będziemy ten rok przeżywać. Jest to bardzo ważne i istotne założenie w odniesieniu do
naszego życia. CZY POTRAFIMY BYĆ MIŁOSIERNI ?myślę,
że nie zawsze. Ciągle się tego
uczymy, ale niestety nie potrafimy do końca poddać się miłosierdziu, drzemie jakaś obawa przed
zaufaniem drugiej osobie. Może
to obawa przed odrzuceniem?,
nie wiem. Każdy niech sam odpowie sobie na to pytanie i bez
zastanowienia odda się miłosiernemu Ojcu.
| Miłosierdzie Boga nie jest
tanią pociechą. Jest wyzwoleniem i wybawieniem człowieka” – powiedział w rozmowie
Prymas Polski abp Wojciech
Polak.
Zamachy, śmierć, wojna,
falach uchodźców, strach,
a w tym wszystkim Rok Miłosierdzia, w który niebawem
wejdziemy. Symboliczne?
– Papież Franciszek w bulli
ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia zauważył, że
tajemnica miłosierdzia jest „dla
nas źródłem radości, ukojenia
i pokoju”. W obliczu tak wielu
trudnych wyzwań, które dziś
przeżywamy, rzeczywiście w miłosierdziu możemy znaleźć – jak
wskazuje papież – ukojenie i pokrzepienie. Odkrywamy w ten
sposób oblicze Boga, który jest
z nami solidarny, który wychodzi
nam naprzeciw, który okazuje
nam swoją miłość, potężniejszą
niż śmierć, niż ludzki grzech.
W miłosierdziu rozpoznajemy
obecność Boga pośród trudnych
doświadczeń ludzkości. Nie jest

to na pewno jakaś tania pociecha
dla nas, ale ciągła świadomość,
że – cytuję za bullą Misericordiae
vultus – „Bóg będzie zawsze
w ludzkiej historii jako Ten, który
jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny”. Świadomość Bożej obecności to jednocześnie wezwanie, aby dla siebie
nawzajem być miłosiernymi:
jedni wobec drugich, aby szukać
bliskości, solidarności, przebaczenia, otwarcia, przyjęcia innych.

Co chciał powiedzieć światu
papież ogłaszając Rok Miłosierdzia? Co chciał powiedzieć
nam, chrześcijanom?
– Myślę, że papież Franciszek
nie tylko chciał nam coś o miłosierdziu powiedzieć czy też nam
o nim przypomnieć. Ogłaszając
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia zapragnął najpierw zanurzyć nas samych w miłosierdziu Boga, odsłonić nam oblicze
Miłosiernego Ojca, ukazać – jak
napisał – że „miłosierdzie Boga
jest Jego odpowiedzialnością za
nas”. A to znaczy, że trzeba odkryć w swoim życiu i otworzyć się
na tajemnicę Boga, który w Jezusie Chrystusie, w Jego życiu
i nauczaniu, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, rzeczywiście pragnie naszego dobra
i chce nas widzieć szczęśliwymi,
napełnionymi radością i pokojem. To jest to właśnie zasadnicze przesłanie dla nas chrześcijan: poznajcie prawdziwe oblicze
Boga, Ojca Miłosierdzia. Dajcie
się zanurzyć w Bożym miłosierdziu. Przyjmijcie zaofiarowany
wam dar miłości i przebaczenia.
I trzeba pamiętać, że nie łatwo
swoje serce na tę Bożą ofertę
otworzyć.
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Czy my właściwie rozumiemy,
czym jest miłosierdzie Boga?
I z drugiej strony, czym jest miłosierdzie wobec bliźnich, owa
wyobraźnia miłosierdzia, o której
mówił Jan Paweł II?
– Na pewno miłosierdzie Boga
nie jest nigdy jakąś tanią pociechą.
Nie jest też przysłowiowym przymknięciem oka wobec ludzkiej
słabości i grzechu. Nie jest aprobatą dla naszej ułomności. Jest wyzwoleniem i wybawieniem człowieka, albowiem – jak to trafnie ujął
papież Franciszek – Bóg nigdy nie
uważa się za zwyciężonego, dopóki nie sprawi, że poprzez współczucie i miłosierdzie zniknie grzech
i pokonane zostanie odrzucenie.
Ceną miłosierdzia jest ofiara krzyżowa. Miłosierdzie możemy rozpoznać po tym, że Jezus nas umiłował
i samego siebie za nas wydał. Miłosierdzie jest czynem Boga. Dlatego papież Franciszek przypomina
nam, że miłość i miłosierdzie Boga
nie jest abstrakcyjną ideą, ale faktem, konkretnym działaniem, z którym wiąże się i który wyrażają
czułość i współczucie, odpuszczenie i przebaczenie. Na przedłużeniu
zaś tej prawdy leży z kolei wszystko to, co wyraża naszą postawę
wobec bliźnich. A żeby nie było to
tylko uniesienie oparte na wzruszeniu czy emocjach, potrzeba pewnej
stałej, wewnętrznej postawy, którą
za świętym Janem Pawłem II nazywamy właśnie wyobraźnią miłosierdzia. To znacznie więcej niż jednorazowy akt, nawet pewnego heroizmu. To stała postawa w naszym
życiu, naznaczona wrażliwością na
drugiego człowieka. To – jak mówi
nam papieska bulla – „intencje,
zachowania, postawy, które przyjmujemy w codzienności”. To miłość
miłosierna dostrojona z doświadczaną wpierw miłością Boga wobec
nas.
Bóg, będąc najwyższym i nieskończonym dobrem, jest Ojcem
miłosierdzia (por. 2 Kor 1, 3). Miłosierdzie tylko w Nim ma swe źródło
i od Niego pochodzi. Boże miłosier-

dzie nie zna granic. Cała historia
zbawienia jest utkana miłosierną
interwencją Stwórcy w stosunku do
swego stworzenia. Miłosierdzie
bierze górę nad każdą inną motywacją Bożego działania1. Stąd też
cała Biblia pełna jest opisów świadczących o tej niewyczerpanej Bożej
sile.
ŚWIĘTA KLARA
Jeśli dla Franciszka Bóg jest
Najwyższym, jedynym Dobrem,
Wszechmocnym potężnym Panem, to Klara nazywa Boga jedynym w swoim rodzaju imieniem
Miłosiernego Ojca!
Jednym ze świadectw takiego
stanu rzeczy są pisma świętej
Klary z Asyżu. Powstałe w środkowych Włoszech w okresie,
kiedy, niczym wiosenne kwiaty,
wzrastały w całej Europie prądy
epoki Odrodzenia. Napisane są
przez kobietę, która miała odwagę w młodzieńczym wieku zostawić rodzinę, zapomnieć o swym
szlacheckim pochodzeniu i rzucić się w pełnym miłości zaufaniu w ramiona – jak sama potem
napisze – miłosiernego Ojca. Są
one jednocześnie pisane przez
kobietę, która mając ok. trzydziestu lat w 1224 roku zapadła na
ciężką chorobę. Przykuta do
łóżka przez trzydzieści lat, aż po
dzień swej śmierci, codzienne
doświadczała tego, czym jest
Boże miłosierdzie. Swe doświadczenie i głębokie przekonanie
o niewyczerpanej miłości miłosiernego Ojca codzienne przekazywała swym współsiostrom,
a tym, które w ciągu wieków
poszły w jej ślady, przekazała
w formie spisanej.
Klara trzykrotnie nazywa Boga
Ojcem miłosierdzia. Wszystkie
trzy wezwania są świadectwem
pochodzącym z ostatnich lat jej
życia. Dwa z nich odnajdujemy
w Testamencie, zredagowanym
w ostatnich latach życia Świętej:
1. Wśród różnych dobrodziejstw,
które otrzymałyśmy i co dzień otrzy-

mujemy od hojnego Dawcy, Ojca
miłosierdzia (2 Kor 1, 3), i za które
powinnyśmy chwalebnemu Dobroczyńcy całym sercem dziękować,
jest wielkie dobrodziejstwo naszego powołania; im zaś ono jest doskonalsze i większe, tym więcej
jesteśmy Bogu dłużne. Dlatego
Apostoł mówi: Uznaj swoje powołanie (por. 1 Kor 1, 26) (TKl 2).
2. Napominam i zachęcam
w Panu Jezusie Chrystusie wszystkie moje siostry, obecne i przyszłe,
aby zawsze się starały iść drogą
świętej prostoty, pokory i ubóstwa,
i prowadzić życie święte, tak jak od
początku naszego nawrócenia do
Chrystusa byłyśmy pouczone przez
świętego naszego Ojca Franciszka.
W ten sposób, nie dzięki naszym
zasługom, ale tylko z miłosierdzia
Bożego i z łaski hojnego Dawcy,
samego Ojca miłosierdzia (2 Kor 1,
3), będą zawsze roztaczać woń
dobrej sławy tak na te, które są
daleko, jak i na te, które są blisko
(por. 2 Kor 2, 15) (TKl 58).
Trzeci fragment pochodzi z Błogosławieństwa, które podobnie jak
Testament powstaje na łożu śmierci Klary.
Błogosławię was za mego życia
i po mojej śmierci, jak tylko mogę
i więcej niż mogę, wszystkimi błogosławieństwami, jakimi Ojciec
miłosierdzia (por. 2 Kor 1, 3) błogosławił i będzie błogosławił swoim
synom i córkom duchowym w niebie (Ef 1, 3) i na ziemi, i jakimi
błogosławił i będzie błogosławić
każdy ojciec i każda matka duchowa swoim synom i córkom duchowym. Amen. (BłKl 12).
Klara widzi jak miłosierdzie Boże
jest rozpięte w czasie i przestrzeni;
miało ono miejsce w przeszłości,
dokonuje się teraz i będzie obecne
w przyszłości.
Zaufanie Bożemu miłosierdziu
wprowadza w serce człowieka
wolność i otwartość na Jego
nieustanną obecność i działanie,
pozwala także w innym świetle
dostrzec najbliższe mi osoby.
Duch miłosierdzia tworzy właści-

we relacje międzyludzkie. Ten
duch uległości, służby i miłosierdzia bez wątpienia jest obecny
u Asyskiej Świętej. Święta nigdy
nie nalegała i nie nakłaniała
swych sióstr, by w rzeczach drugorzędnych trzymały się ściśle
określonych reguł. Walcząc o to,
co istotne dla powołania klariańskiego, zostawiała wielką przestrzeń na działanie Ducha Bożego w duszy każdej z powołanych.
Pozostawiała wielki margines na
osobistą inicjatywę, która zakładała zaufanie wobec dobroci
Bożej i zakotwiczenie w Jego
Duchu43. To właśnie Boży Duch
ma podpowiadać siostrom jak
postąpić tu i teraz, w danej rzeczywistości.
MIŁOSIERDZIE W DUCHOWOŚCI FRANCISZKAŃSKIEJ
Franciszkowe rozumienie miłosierdzia jest bogate w treści i wciąż
aktualne. Kieruje On przede
wszystkim nasze spojrzenie na
samego Boga, zachwycając się
przy tym Jego bezgraniczną dobrocią. Poprzez Pismo Święte uzmysławia sobie zawartą w nim historię
zbawienia właśnie przepełnioną
Bożymi interwencjami świadczącymi o Jego miłosierdziu. Podziwiając „miłosierdzie Pańskie z powodu udzielonych sobie dobrodziejstw” (1Cel 26), Biedaczyna
otwiera swoje serce i wykrzykuje
z wielkim entuzjazmem: „Będę Cię
chwalił wśród ludów, Panie (…)
bo miłosierdzie Twoje aż do niebios” (Of 3, 10-11).
Franciszek wie i nas przekonuje,
że Bóg „zbawi nas tylko ze swego miłosierdzia” (1Reg 23, 8).
Dlatego też wznosi swoje wołanie:
„Wszechmogący, wiekuisty,
sprawiedliwy i miłosierny Boże”
(LZ 50) „zaufałem Twemu miłosierdziu” (Of 13, 5), ponieważ „Ty
jesteś nadzieją naszą (…) Ty jesteś wiecznym życiem naszym…
mi ł osier nym Zba wic iele m”
(KLUw 4). W wymiarze osobistym
mówi, rozważając: „Bóg moim
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obrońcą (…) miłosierdziem
moim” (Of. 9, 9. 10). Wierząc w dobroć Boga, prosi dla siebie i innych:
„I odpuść nam nasze winy: przez
Twoje niewysłowione miłosierdzie” (On 7).
Franciszek dostrzega głęboki
osobisty związek miłosierdzia Bożego ze światem, a przede wszystkim z własnym życiem. Wyraził to
chociażby w słowach: „zesłał Pan
miłosierdzie swoje” (Of 9, 4). Leży
owo miłosierdzie już u podstaw
jego powołania (1Cel 3) i w miłości
do trędowatych. On otrzymuje
i przekazuje miłosierdzie – dzieli się
nim: „okazywałem im miłosierdzie”
– pisze, myśląc o trędowatych (T 2;
1Cel 17; 3T 11-12).
Biedaczyna z Asyżu, sam obdarzony obficie miłosierdziem, głosi
je innym. Już po publicznym wyrzeczeniu się dóbr ojcowskich przed
biskupem Asyżu Pan sam napełnił
go Duchem Świętym i „włożył mu
w usta słowo życia”, aby „przepowiadał i głosił wśród ludów sąd
i miłosierdzie” (AnP 8).
Św. Bonawentura powie o nim,
że „z prawdziwą delikatnością
współczucia” czynił miłosierdzie.
Już w młodości, w czasie rekonwalescencji, pomaga zubożałemu
rycerzowi: „Pod wpływem pobożnego miłosierdzia natychmiast
zdjął swoje ubranie i podarował
mu je” (1Bon 1, 2). Gesty miłosierdzia mnożą się po nawróceniu
Franciszka i można powiedzieć, że
wyznaczają rytm dla jego ewangelicznego życia aż do ostatniego
dnia, chwalebnego przejścia do
nieba. Trzeba podkreślić, że Franciszek z większą troskliwością towarzyszył tym, o których wiedział,
że są atakowani pokusami, albo
uważał za słabych, nie okazywał im
nigdy jakiejkolwiek szorstkości
(2Cel 177). Do tych, którzy przesadzali np. w cielesnych czynach
pokutnych lub byli obiektem szczególnych pokus, Franciszek zwracał
się „nie jak sędzia, lecz jak miłosierny ojciec do synów i dobry lekarz
do chorych, umiejąc cierpieć z cier-

piącymi i smucić się z udręczonymi” (3T 59).
Franciszek zakładał, że „gdzie
jest miłosierdzie i delikatność
(powściągliwość), tam nie ma ani
zbytku, ani zatwardziałości serca” (Np 27, 6). Stawał przed Bogiem i z ufnością wołał: „Łaskawe
jest Twoje miłosierdzie; spójrz na
mnie poprzez wielkość zmiłowań
Twoich” (Of 12, 7). Jednak Franciszkowa doktryna miłosierdzia,
najbardziej wymowna jest w wymiarze praktycznym, cała przepełniona jest radami, wezwaniami,
upomnieniami i konkretnymi gestami. Kładąc nacisk na miłosierdzie,
zwraca uwagę na różnorodne jego
przejawy. Kwestią przeciwną miłosierdziu było osądzanie postępowania i zamiarów innych. Tylko Bóg
może sprostać takiemu wyzwaniu
bez popełnienia błędu, ponieważ
tylko On zna tajemnice ludzkiego
serca. Dlatego Święty napomina:
„Ci zaś, którzy otrzymali władzę
sędziowską, niech sądzą z miłosierdziem, tak jak sami pragną
otrzymać miłosierdzie od Pana”
(2LW 28), „Sąd bowiem bez miłosierdzia będzie nad tymi, którzy miłosierdzia nie okażą” (2LW
29; Jk 2, 13).
Każdy człowiek musi umieć przebaczać, tak jak to czyni Bóg, który
przebacza zawsze i rozciąga miłosierdzie na każde stworzenie.
W teorii i praktyce św. Franciszek,
ucząc się od Chrystusa, który jest
„pełen litości i miłosierdzia” (Jk 5,
11), jak pisał o nim wspomniany już
św. Bonawentura, „z przedziwną
delikatnością współczucia zniżał
się do tych, którzy w jakiś sposób
byli udręczeni cierpieniami ciała.
Jeżeli u kogoś zauważył jakiś brak
lub dolegliwość, słodyczą swego
pobożnego serca kierował go ku
Chrystusowi. Miał w sobie wrodzoną życzliwość. Duch jego bardzo
współczuł ubogim i chorym, a jeśli
nie mógł im pomóc pracą swych
rąk, to okazywał im swoje współczucie” (1Bon 8, 5). Miał serdeczną
i czynną wrażliwość na trudności
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innych. Jego współczucie, ożywione wiarą i miłością, kazało mu
szukać i wynajdywać sposoby, by
wyjść naprzeciw potrzebom braci,
był bowiem świadom pouczenia
Jezusa: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie
czynili i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12).
Stałe nastawienie na wrażliwość nie jest u Świętego wyrazem jego pobłażliwości czy
biernego współudziału (1Bon 6,
11). Stanowi to dowód jego
szczerej miłości, która łączy się
w życiu z praktykowaniem miłości braterskiej, która jest odbiciem ojcowskiej miłości Boga.
Dlatego miłosierdzie wspomagane przez ubóstwo ducha uwalnia
chrześcijanina od domniemanych egocentrycznych potrzeb
i czyni go bardziej otwartym na
innych.
Nasze miłosierdzie, jak mamy to
w przykładzie życia naszego Zako-

nodawcy, zawsze winno się konkretyzować w działaniu i wyrażać
w naszej realizacji uczynków miłosierdzia tak co do ducha jak i co do
ciała. Czy je pamiętamy z katechizmu? Na pewno koniecznym jest
przypomnienie ich sobie. „Jest
rzeczą dobrą gorliwie oddawać
się dziełom miłosierdzia (…)
przychodzić z pomocą potrzebującym” (SCom 39). Franciszek był
zawsze człowiekiem delikatnym
i przepełnionym miłością. Niewysłowioną miłością otaczał Matkę
Jezusa, ponieważ „dzięki Niej
dostąpiliśmy miłosierdzia”
(1 Bon 3, 1). Wreszcie przepowiada, że miłosierdzie Boże nie wygaśnie w wobec tego, kto kocha jego
zakon, nawet gdyby był grzesznikiem (ZwD 79).
Św. Franciszek z Asyżu żył tą
świadomością, że szczęśliwa
wieczność – oglądanie Boga – stanie się darem dla tych, co żyją

według ducha Ewangelii i naśladują Chrystusa. My, wszyscy, którzy
żyjemy duchowością franciszkańską, jesteśmy zaproszeni do takiego sposobu życia. To oni są błogosławieni, tzn. szczęśliwi, już teraz
i będą takimi w wieczności, ci,
których życie dokonywało się
w oparciu o to Jezusowe błogosławieństwo: „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”.
Miesięcznik Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich – Brodnica
08/2012
Święty Franciszku,
buduj arkę!
Ratuj świat
przed nowym potopem: –
Błagaj Chrystusa
by zechciał wejść
do tej arki
i objąć ster!
s. Anna Sibińska

Podsumowanie Roku Pańskiego 2015 r.
(statystyka)
Uczestnictwo we Mszach św.
Złoty Stok – 20,08%
Płonica – 23,90%
Chwalisław – 33,49%
Mąkolno – 20,87%
Sprawy kancelaryjne – załatwiono 166
Sakrament Chrztu św. przyjęło łącznie: 34 dzieci
(14 chłopców, 20 dziewczynek)
- w związku sakramentalnym: 14
- w związku niesakramentalnym: 20
Zapowiedzi przedślubnych wygłoszono: dla 23 par
Związek małżeński zawarło: 16 par
Do sakramentu I Komunii św. przystąpiło: 31 dzieci
Sakrament Bierzmowania przyjęło: 29 osób
Bramę wieczności przekroczyło: 51 osoby w tym
– 23 mężczyzn, 28 – kobiet

Złoty Stok
6 stycznia 2016 r.

11.00 – Msza święta
12.00 – Korowód ul. Wojska Polskiego –
poprzez Rynek, na Plac Kościelny
Wejście pierwszy raz do kościoła
ewangelickiego
12.30 – Jasełka w wykonaniu uczniów
Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym
Stoku
Do tego śpiew kolęd w wykonaniu:
scholii parafialnej, chóru Wesoła Nowina
i Wesołych Nutek z Mąkolna
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Rozliczenie finansowe za rok 2015
kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego
Poczęcia N.M.P. w Złotym Stoku

Rozliczenie finansowe za rok 2015
kościoła filialnego
p.w. św. Marii Magdaleny w Mąkolnie

Przychody:
W ramach comiesięcznej zbiórki na remont naszego
kościoła zebrano kwotę
22.950 zł
na opał zebrano kwotę
4.620 zł
Dochód z festynu Rodzinnego
9.000 zł
(przeznaczono na kolonię dla dzieci)
Dochód z festynu Babie Lato
7.432 zł
Razem
44.002 zł

Na sprzątanie kościoła i na kwiaty do Bożego grobu
zebrano
3.260,00 zł
Z roku 2014 r. zostało
292,89 zł
Razem
3.552,89 zł

Kopalnia złota zakupiła opał na ogrzanie kościoła
14.000 zł
Wydano w 2015 r.
Kolonia dla dzieci nad morzem
9.000 zł
Podatek gruntowy
1.220 zł
Ubezpieczenie kościoła
1.500 zł
Okna w zakrystii
4.400 zł
Wykonanie instrukcji p.poż.
500 zł
Plandeka na namiot
5.200 zł
Rynny na kościele
7.500 zł
Przyłącze energetyczne, instalacja elektryczna
21.742 zł
Renowacja Monstrancji
1.800 zł
Renowacja Kustodii
700 zł
Wstępna dokumentacja – kościół św. Trójcy 2.000 zł
Nagłośnienie przenośne
5.600 zł
Żarówki ledowe – do żyrandoli
800 zł
Komplety choinkowe (światełka)
300 zł
Razem
62.262 zł
Zadłużenie na 2016 r. wynosi

18.260,00 zł

Rozliczenie finansowe za rok 2015
kościoła filialnego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu
Zostało w kasie z 2014 r.
Na remont kościoła zebrano kwotę
Dochód z festynu
Ofiara na witraż
Razem

1.350 zł
10.850 zł
2.800 zł
1.000 zł
16.000 zł

Wydano w 2015 r.
Chrzcielnica
Światło
Ubezpieczenie kościoła
Wykonanie jednego okna – witraż
Zalicza na drugi – witraż
Porządkowanie pola
Razem

4.600 zł
480 zł
500 zł
4.000 zł
2.500 zł
900 zł
12.980 zł

Zostało w kasie

3.020 zł

Wydatki:
Świtało
Śmieci
Inne
Razem
Pozostało w kasie

1.213,76 zł
972,00 zł
1.188,00 zł
3.373,76 zł
179,13 zł

Zadłużenie z tytułu remontu kościoła z 2014 r.
to kwota
58.696,61 zł
Na remont kościoła do puszki w 2015 r.
zebrano
13.180,00 zł
Z tego zapłacono ubezpieczenie kościoła
500 zł
Bieżące zadłużenie z tytułu remontu kościoła
46.016,61 zł
Na chodnik wokół kościoła w 2014 r. zebrano
24.135 zł
w 2015 r. zebrano
5.140 zł
Koszt wykonania chodnika wyniósł
29.275,00 zł

Rozliczenie finansowe za rok 2015
kościoła filialnego
p.w. św. Mikołaja w Płonicy w Płonicy
PRZYCHODY:	KWOTA:
Zebrano na remont elewacji:
8.610,00
Zebrano na energię oraz śmieci:
1.500,00
Razem
10.110,00 zł
ROZCHODY:
Spłacono dług za remont elewacji
Energia elektryczna:
Wywóz śmieci:
Kwiaty:
Kosiarka:
Świece:
Dekoral:
Ubezpieczenie:
Lampki choinkowe:
Choinki:
Olej:
Inne wydatki:
Razem:
Pozostała kwota:
Stan na koncie w banku:

5.515,00
1.148,00
480,00
520,00
724,00
76,00
76,00
500,00
200,00
90,00
60,00
380,00
9.769,00 zł
341,00
2036,00
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA
Choć święta prawie wszędzie obchodzi się bardzo
uroczyście, to jednak zupełnie inaczej w zależności
od kontynentu i kraju.

FINLANDIA

W ojczyźnie świętego Mikołaja przygotowania świąteczne zaczynają się sporo wcześniej niż w innych
krajach, wraz z tzw. Małym Bożym Narodzeniem
(Pikkujoulu). Od tego dnia w każdą niedzielę Adwentu zapala się kolejne świeczki, a kiedy już wszystkie
zapłoną dzieci otrzymują pierwsze prezenty. Resztę
prezentów przynosi święty Mikołaj w bożonarodzeniowy poranek. Świąteczny obiad w Finlandii składa się
z pieczonej szynki, kociołka mięsnego Karjalanpaisti
(oryginalnie przyrządzanego z mięsa renifera lub łosia,
a w codziennej praktyce z wieprzowiny, wołowiny
i dziczyzny), wszelkiego rodzaju zapiekanek warzywnych, łososia i sałatki buraczanej. Tradycyjnym fińskim
świątecznym napojem jest grog – napój z czerwonego
wina z ziołami i bakaliami.

HISZPANIA

Święta w Hiszpanii rozpoczynają się 22 grudnia
wielką loterią bożonarodzeniową, podczas której
można wygrać (w tym roku) 2,5 mld €. Jest to tradycja,
którą zapoczątkował król Carlos III w 1763 r. i trwa
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Święta w Hiszpanii obchodzone są bardzo religijnie. Ważniejsza od
choinki jest w Hiszpanii szopka będąca głównym
elementem wystroju każdego domu. Dania wigilijne
różnią się w zależności od regionu, zazwyczaj są to:
jagnięcina i prosię, pieczony indyk, owoce morza
i ryby. Na deser podaje się nugat z migdałami (turrón),
marcepan, ciasteczka, orzechy i keks, w którym zapieka się różne niespodzianki, np. monety. Po kolacji
większość Hiszpanów udaje się na pasterkę, która
jest ważnym punktem wigilijnego wieczoru.
Bardziej świątecznie niż Boże Narodzenie obchodzi
się natomiast święto Trzech Króli (6 stycznia). To
właśnie wtedy dzieci otrzymują prezenty od Trzech
Króli (Los Reyes Magos). Po obejrzeniu prezentów,
je się tradycyjne ciasto w kształcie pierścienia (Roscón
de Reyes), dekorowane bakaliami symbolizującymi
kamienie szlachetne zdobiące ubrania Trzech Króli.

ARGENTYNA

W Argentynie, która znajduje się na południowej
półkuli grudzień to odpowiednik naszego czerwca,
temperatury dochodzą wtedy nawet do 40°C i w takiej
scenerii obchodzi się święta. W Argentynie święta

obchodzi się bardzo hucznie, całymi rodzinami, ze
znajomymi i sąsiadami. To czas zabaw, a Wigilia pełni rolę zabawy ulicznej z fajerwerkami, a wspólną
kolację jada się w przydomowych ogródkach. Najważniejszymi daniami są: pieczone prosię, grillowane
mięso (parrillada Argentina) i słodki chleb w kształcie
babki (panettone). O północy zaczyna się konsumowanie słodkości, alkoholu i tańce do samego rana.
W tej zabawie uczestniczą nie tylko dorośli, ale i dzieci. Prezenty, podobnie jak w Hiszpanii przynoszą
dopiero Trzej Królowie 6 stycznia.

MEKSYK

W Meksyku uroczystości zaczynają się dziewięć dni
wcześniej. Każdej nocy odbywa się procesja, która
ma przypominać poszukiwanie schronienia przez
Józefa i Maryję. Ostatniego dnia w jednym z domów
otwierają się drzwi i gospodarze zapraszają pielgrzymów do środka. Po jej zakończeniu wszyscy bawią
się na świątecznym przyjęciu, gdzie główną zabawą
dzieci jest rozbijanie świątecznej kukły wypełnionej
słodyczami (pinaty). Wigilia tradycyjnie obchodzona
jest 24 grudnia, jednak wieczerzę wigilijną jada się tuż
przed samą północą. Na wigilijnym stole główną potrawą jest indyk. W bożonarodzeniowej tradycji w Meksyku nie ma pasterki, nie ubiera się też choinki, za to
w żadnym domu nie może zabraknąć wieńca z gwiazdą betlejemską. W Boże Narodzenie dzieci dostają
prezenty, a całe rodziny spotykają się i rozpoczynają
uroczystość od dzielenia się rosca - słodkim chlebem
w kształcie krążka, w którym zapieczona jest ceramiczna laleczka. Osoba, której trafi się laleczka ma
za zadanie urządzić przyjęcie podczas Día de Candelaría (2 lutego).

GRECJA

Grecki Kościół podobnie jak, Kościół katolicki, obchodzi Boże Narodzenie 25 grudnia. Boże Narodzenie
jest w Grecji drugim co do ważności świętem (najważniejszym jest Wielkanoc). Obchody świąt trwają aż
dwanaście dni i aż dwukrotnie w tym czasie Grecy
obdarowują się nawzajem nieprawdopodobną liczbą
prezentów: najpierw w wieczór wigilijny, a później
w noc sylwestrową, kiedy prezenty przynosi św. Bazyli. Na greckim stole najczęstszymi bożonarodzeniowymi potrawami są: specjalny świąteczny chleb
(christopsomo), indyk nadziewany kasztanami i ryżem
(galopula giemisti), ciasteczka nadziewane orzechami
(melomakarona) i białe ciasteczka (kourambiedes).
Grecką tradycją jest stawianie zamiast choinki
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przystrojonego świątecznie modelu żaglowca. Jest

DANIA

to najważniejszy symbol bożonarodzeniowy w tym
Duńska choinka jest bardzo charakterystyczna, bo
kraju.
zdobią ją liczne małe duńskie flagi. Wigilia jest najważniejszym wydarzeniem świątecznym w Danii,
KOREA
a wigilijna kolacja jest podawana o północy. Na stole
Boże Narodzenie ma tu raczej komercyjny charak- koniecznie musi się znaleźć pieczona kaczka jako
ter, zbliżony do Walentynek czy Halloween. Przystro- danie główne oraz pudding ryżowy z owocami i przyjone choinki, lampki i Mikołaj pojawiają się wszędzie prawami (ris a l’amande), który jest przygotowywany
- i w domach i na ulicach. 25 grudnia jest dniem wol- w oddzielnych naczyniach dla każdej osoby, a w jednym od pracy, ale chociaż Koreańczycy wręczają nym z nich zostaje ukryty migdał. Ten, kto go znajdzie
sobie prezenty w Boże Narodzenie, to ma to tylko dostaje dodatkowy prezent. Obowiązkowy jest również
charakter tylko symboliczny; prawdziwe wręczanie glogg - mocna odmiana grzanego wina.
prezentów odbywa się dopiero w czasie chińskiego
Nowego Roku.
GRENLANDIA

INDIE

Święta Bożego narodzenia obchodzone są bardzo
uroczyście w Grenlandii. Już końcem listopada na
ulicach widoczne są święta, a w oknach pojawiają się
czerwone i pomarańczowe gwiazdy bożonarodzeniowe. Ponieważ grudzień jest okresem, kiedy słońce
pokazuje się tylko na chwilkę, światełka zdobiące
domy stanowią główne oświetlenie tworząc świąteczny nastrój. Prezenty układa się pod choinką, chociaż
„oficjalnie” przynosi je Mikołaj. Przy tak małej liczbie
ludności rodziny są zazwyczaj bardzo duże, dlatego
często ciężko usadzić wszystkich przy jednym stole.
Na wigilijnym stole znajdziemy kaczkę, baraninę, renifera, ryż na mleku z migdałami i konfiturą oraz lokalny przysmak – mattak, czyli skórę z wieloryba
z cienką warstwą tłuszczu jadaną na surowo.

W Indiach na ok. 10 dni przed Bożym Narodzeniem
zaczynają się wielkie przygotowania. Mieszkańcy
dekorują ulice i domy malując różne wzory na podłogach i ziemi przed domami. Podczas świąt organizowane są konkursy szopek, które stawia się zazwyczaj
w widocznym miejscu przed domem. Wszystkie eksponaty ogląda i ocenia specjalna lokalna „komisja”.
Przed kościołem po pasterce przez całą noc trwają
loterie i zabawy, a dzieci i kolędnicy chodzą od domu
do domu, prosząc o błogosławieństwo. Podczas kolacji wigilijnej podaje się lokalne ryby, dania z sera
i z warzyw oraz ryż z rozmaitymi sosami. Są również
kolędy w wersji indyjskiej. Często można też zobaczyć
lokalne drzewka (np. bananowce) „przebrane” za
SZWECJA
choinki - przyozdobione balonami i światełkami (w InW okresie bożonarodzeniowym w Szwecji szczediach nie używa się tu ozdób takich jak bombki czy
gólnie uroczyście obchodzi się dzień św. Łucji (13
słodycze).
grudnia). Rankiem tego dnia wyrusza pochód, gdzie
ANGLIA
dziewczynki ubierają się w proste, białe, długie suAnglicy nie obchodzą Wigilii, a świąteczny posiłek kienki, a w rękach trzymają świeczki . W domach
spożywają w pierwszy dzień świąt Bożego Narodze- dziewczynki częstują wszystkich szafranowymi bunia. Tradycyjnym daniem jest nadziewany pieczony łeczkami (lussekatts). Dzień przed Wigilią rodzina
indyk, mince pies (okrągłe babeczki z suszonymi spotyka się wspólnie na dopp i grytan, podczas któowocami i bakaliami) oraz christmas pudding (deser, rego spożywa specjalnie na ten cel upieczony chleb
o dosyć skomplikowanym przygotowaniu składający maczany w podgrzanym sosie. Święta rozpoczynają
się m.in. z mąki, łoju wołowego, migdałów, rodzynek, się 24 grudnia uroczystą kolacją wigilijną i rozdaniem
bułki, jajek, rumu i marchewki). Pierwszego dnia świąt prezentów. Podczas Wigilii na szwedzkim stole znatradycyjnie wygłasza przemówienie królowa. Tradycję leźć można: wędzonego łososia, śledzie przyrządzatę rozpoczął król Jerzy V w 1932 r. W drugi dzień świąt, ne na różne sposoby, kiełbaski (prinskorv), nóżki
dzieci otwierają prezenty otrzymane od świętego Mi- w galarecie, pasztety, klopsiki z mielonego mięsa
kołaja (Father Christams). Brytyjczycy, tak jak Polacy (köttbullar), różnego rodzaju kapusty, pudding ryżowy
i prawie wszystkie narody świętujące Boże Narodze- oraz zapiekankę z ziemniaków i anchois. Wigilia
nie ubierają choinkę. Z Anglii wywodzi się zwyczaj w Szwecji nie jest postna, jedyną postną potrawą jest
zawieszania gałązki jemioły, pod którą można poca- suszona ryba moczona na parę dni przed świętami
w wodzie z ługiem (lutfisk).
łować nie tylko ukochaną osobę.
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Intencje mszalne na listopad 2015 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Poniedziałek 4.01.2016 r.
godz. 700 I) O Boże Błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, prosząc o miłość
i zgodę w rodzinie, o łaskę nawrócenia – aby dzieci
nie odeszły od Kościoła (4 nowenna)
II) + Danuta Koprowska (1 rocz. śm) + męża Tadeusza i ++ rodziców z obu stron
Wtorek 5.01.2016 r.
godz. 700 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, prosząc o miłość
i zgodę w rodzinie, o łaskę nawrócenia – aby dzieci
nie odeszły od Kościoła (5 nowenna)
Środa 6.01.2016 r. Objawienie Pańskie
godz. 800
godz. 1100 Msza św. dziękczynna o łaskę zdrowia
i Bożego Błogosławieństwa dla Wandy Maryniak
z ok. 75 urodzin
godz. 1800 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, prosząc o miłość
i zgodę w rodzinie, o łaskę nawrócenia – aby dzieci
nie odeszły od Kościoła (6 nowenna)
Czwartek 7.01.2016 r.
godz. 700 I) O Boże Błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, prosząc o miłość
i zgodę w rodzinie, o łaskę nawrócenia – aby dzieci
nie odeszły od Kościoła (7 nowenna)
II) +rodziców z obu stron + Jadwiga + Władysław
Misztela,+ Rozalia + Wojciech Piezga
Piątek 8.01.2016 r.
godz. 700 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, prosząc o miłość
i zgodę w rodzinie, o łaskę nawrócenia – aby dzieci
nie odeszły od Kościoła (8 nowenna)
Sobota 9.12.2016 r.
godz. 700 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, prosząc o miłość
i zgodę w rodzinie, o łaskę nawrócenia – aby dzieci
nie odeszły od Kościoła (9 nowenna – koniec)
godz. 1400 Msza św. dziękczynna, z prośbą o Boże
Błogosławieństwo i potrzebne łaski z ok. 60-lecia
zawarcia związku małżeńskiego
Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2016 r.
godz. 800 I) +Antoni Smereczyński (6 rocz. śm.),
+ rodziców: +Katarzyna, + Franciszek, + brat Józef
godz. 1100 +Anitę + Agatę Dura (15 rocz. śm)
godz. 1800 I) + Emilia (k) Kubica (1 rocz. śm.)
II) + Czesław + Mieczysław, + Władysław Misztela
Poniedziałek 11.01.2016 r.
godz. 700
Wtorek 12.01.2016 r.
godz. 700
Środa 13.01.2016 r.
godz. 700 + Anna Sołtanowicz (od uczestników
pogrzebu)

Czwartek 14.01.2016 r.
godz. 700
Piątek 15.01.2016 r.
godz. 700 Msza św. dziękczynna za wszelkie łaski
z prośbą o Boże błogosław. i zdrowie, nowym roku
2016 dla dzieci i wnuków
Sobota 16.01.2016 r.
godz. 700
II Niedziela zwykła 17.01.2016 r.
godz. 800 + Jan Rosikoń (11 rocz. śm.) ++ rodziców
z obu stron
godz. 1100 + Krzysztof Pikul (20 rocz. śm.) ++ z rodziny Pikul i Sosnowskich
godz. 1800 + Gertruda Samburska (od uczestników
pogrzebu)
Poniedziałek 18.01.2016 r.
godz. 700
Wtorek 19.01.2016 r.
godz. 700
Środa 20.01.2016 r.
godz. 700
Czwartek 21.01.2016 r.
godz. 700 + Aleksandrę (k) ++ z rodziny
Piątek 22.01.2016 r.
godz. 700
Sobota 23.01.2016 r.
godz. 700
III Niedziela zwykła 24.01.2016 r.
godz. 800 + Franciszek Chwałek (30 rocz. śm.)
+ Andrzej Chwałek ++ rodziców i + siostrę Janinę
godz. 1100 +Maria Zasada (15 rocz. śm.) + Sewerynę(k), + Józef + Jerzy + Edmund Zasada
godz. 1800 I) + Małgorzata Soniuska (1 rocz. śm.)
II) + Jan Głowaczewski (19 rocz. śm.) ++ rodziców
z obu stron
Poniedziałek 25. 01. 2016 r.
godz. 1800 I) + rodziców: + Felicja Marciniak
(10 rocz. śm.), + Aleksander Marciniak
Wtorek 26.01.2016 r.
godz. 1800 + Maria Bomba (29 rocz. śm.) – O pokój
Jej duszy
Środa 27.01.2016 r.
godz. 1800 W intencji Zofii, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo
Czwartek 28.01.2016 r.
godz. 1800 + Bronisław Nagrodzki (28 rocz. śm.)
Piątek 29.01.2016 r.
godz. 1800 + Magdalena + Władysław Olejarz
Sobota 30.01.2016 r.
godz. 1800 I) + Daria Kasowska (1 greg.)
II) + Janina Dubicka (2 rocz. śm.) + rodziców z obu
stron
IV Niedziela zwykła 31.01.2016 r.
godz. 800
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godz. 1100 + Janina,+ Władysław Sotława ++
rodziców z obu stron
godz. 1800 I) + Daria Kasowska (2 greg)
II) + Ryszard Znamirowski
Poniedziałek 1.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (3 greg)
Wtorek 2.02.2016 r. Ofiarowanie Pańskie
godz. 900 + Genowefa (k) + Bronisław Szlachta
godz. 1800 + Daria Kasowska (4 greg)
Środa 3.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (5 greg)
Czwartek 4.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (6 greg)
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Piątek 5.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (7 greg)
Sobota 6.02.2016 r.
godz. 1800 I) + Daria Kasowska (8 greg)
II) + Irena + Józef Adamajtis, ++ z rodziny Puszkiel
i Adamajtis
V Niedziela zwykła 7.02.2016 r.
godz. 800 Za chore i cierpiące siostry żywego
różańca, prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo (S.Ż.R.)
godz. 1100 + Daria Kasowska (9 greg)
godz. 1800 + Jolanta Sikora (11 rocz. śm.)

kościół filialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu

Środa 6.01.2016 r.
godz. 900 + Teresa + Roman Jarząb
Niedziela 10.01.2016 r.
godz. 900 +Zbigniew Malinowski (1 rocz. śm.)
Niedziela 17.01.2016 r.
godz. 900 + Maria Róża Pach (od uczestników pogrzebu)
Niedziela 24.01.2016 r.
godz. 900 + Jan Gamoń
Środa 27.01.2016 r.
godz. 1600 + rodziców; + Maria i + Tomasz Bąk
+ teściów; + Kazimierz + Sabina Skowronek

Niedziela 31.01.2016 r.
godz. 900 + członkinie z Zespołu Górskie Echo: + Maria
Pach, + Katarzyna Gruszecka + Anna Bąk, + Maria
Łuszczyk
Środa 3.02.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 7.02.2016 r.
godz. 900 + Maria Pach (od sióstr z Róży Pani Gruszeckiej)

kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny w Mąkolnie

Środa 6.01.2016 r.
godz. 1000 + Zofia + Krzysztof Suchan, + Alicja + Eugeniusz Szewczyk
Niedziela 10.01.2016 r.
godz. 1000
Niedziela 17.01.2016 r.
godz. 1000 + Barbara Stępień(1 rocz. śm.), + Antonina +
Bronisław Stępień
Czwartek 21.01.2016 r.
godz. 1600 Msza św. dziękczynna, z prośbą o zdrowie
i Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Luby
Segieta z ok.60-rocznicy urodzin

Piątek 24.01.2016 r.
godz. 1000 Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa
Wrześniewskiego z ok. 10 rocz. urodzin
Czwartek 28.01.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 31.01.2016 r.
godz. 1000 + Stanisław Mazurkiewicz (15 rocz. śm.)
++ rodziców i braci
Wtorek 2.02.2016 r.
godz. 1600 +Katarzyna, +Stanisław, +Zbigniew Dukiewicz, + Teresa Stęplewska,+ Genowefa Galiczak
Niedziela 7.02.2016 r.
godz. 1000

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Niedziela 10.01.2016 r.
godz. 1130
Niedziela 17.01.2016 r.
godz. 1130
Niedziela 24.01.2016 r.
godz. 1130 + Krystyna Grodecka (4 rocz. śm.)
Piątek 29.01.2016r.
godz. 1600

Niedziela 31.01.2016 r.
godz. 1130
Piątek 5.02.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 7.02.2016 r.
godz. 1130 + Jan Torzecki (3 rocz. śm.), + Józef
Torzecki (15 rocz. śm.) + rodzice z obu stron
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PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2015/2016 r.
Sobota: 2.01.2016 r. godz. 10:30

ul. Wojska Polskiego
Numery parzyste: Ks. Wikariusz
Numery nieparzyste: Ks. Proboszcz

Poniedziałek: 4.01.2016 r.
godz. 15:00

Wolności, Górnicza – Ks. Wikariusz
Chrobrego – Ks. Proboszcz

Wtorek: 5.01.2016 r. godz. 15:00

Poniedziałek: 11.01.2016 r. godz. 15:00
Sienkiewicza, Gajowa – Ks. Wikariusz
Leśna, Słoneczna – Ks. Proboszcz

Wtorek: 12.01.2016 r. godz. 15:00

Traugutta i Błotnica 52 – 54 – Ks. Wikariusz
Lelewela i Mickiewicza – Ks. Proboszcz

Środa: 13.01.2016 r. godz. 15:00

Rynek – Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz

Czwartek: 14.01.2016 r. godz.
Spacerowa, Krzywa, Wąska – Ks. Wikariusz
Niska, Krótka, Działkowa, Skwer Jana Pawła II – os. Chemików 1, 3, 5 – Ks. Wikariusz
Ks. Proboszcz (z powodu pogrzebu od godz. 17.00) os. Chemików 2, 4 – Ks. Proboszcz
Czwartek: 7.01.2016 r.
godz. 15:00

pl. Kościuszki, Wiejska – Ks. Wikariusz
Sudecka – Ks. Proboszcz

Piątek: 8.01.2016 r. godz. 15:00

Złota, Staszica – Ks. Wikariusz
Pl. Kościelny, św. Jadwigi – Ks. Proboszcz

Sobota: 9.01.2016 r. godz. 9:00

15:00

Piątek: 15.01.2016 r. godz. 15:00

os. Chemików 7 – Ks. Wikariusz
os. Chemików 6 – Ks. Proboszcz

Sobota: 16.01.2015 r. godz. 9:00

Żeromskiego – Ks. Wikariusz
Kasprowicza, Prusa – Ks. Proboszcz

Poniedziałek: 18.01.2015 r. godz. 15:00
Polna, Stawowa – Ks. Wikariusz
3-go Maja od 35 do 87 – Ks. Proboszcz

ul. 3-go Maja od Rynku do nr 18 – Ks. Wikariusz
ul. Harcerska, Strzelecka, Kolejowa, Radosna –
Wtorek: 19.01.2015
Ks. Proboszcz
(w godz. od 12.00 do 15.00 bądzie przerwa w kolędzie, Góry – Ks. Wikariusz
ze względu na udział w Mszy św. z Księdzem Bisku- Błotnica – Ks. Proboszcz
pem w Kamieńcu Ząbkowickim)

r. godz. 14:00
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KRONIKA
SPORTOWA
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Znani z naszego powiatu
Piotr Zieliński – piłkarz

Runda jesienna sezonu 20015/20016 dobiegła
końca. W grudniowym numerze podsumowanie pierwszej rundy dla piłkarzy Unii Złoty Stok było to bardzo
udana runda.
Występujący w Wałbrzyskie Klasie Okręgowej piłkarze Unii Złoty Stok w rozgrywkach pierwszej rundzie
sezonu 2015/2016 zajmują bardzo dobre wysokie
szóste miejsce w tabeli. W rozegranych 15 spotkaniach piłkarze Unii zdobyli 25 punktów. Odnieśli
8 zwycięstw jeden raz padł remis oraz Unia doznała
6 porażek strzelając przy tym 21 bramek i tracąc
19 goli. Na własnym boisku biało-niebiescy odnieśli
4 zwycięstwa, 1 raz padł remis, a 2 razy Unia musiała uznać wyższość rywali. W Złotym Stoku Unia strzePiotr Sebastian Zieliński – polski piłkarz występuliła 7 goli, a straciła 5 bramek. Na boiskach przeciwnika nasi piłkarze odnieśli 4 zwycięstwa, a 4 razy jący na pozycji pomocnika we włoskim klubie Empoli,
do którego jest wypożyczony z Udinese.
gospodarze okazali się lepsi. Na wyjazdach Unia
Data i miejsce urodzenia: 20 maja 1994 (21 lat),
strzeliła 14 bramek i tyle samo straciła.
Ząbkowice Śląskie
Wzrost: 1,77 m

Reprezentacja Polski
Waga: 64 kg
12 grudnia 2015, o godzinie 18:00 – w Paryżu
Początek kariery sportowej: 2007
w Le Palais des Congrès rozlosowano grupy MiRodzeństwo: Paweł Zieliński, Tomasz Zieliński
Obecnej drużyny: Reprezentacja Polski w piłce
strzostw Europy w piłce nożnej, które odbędą się na
przełomie czerwca i lipca 2016 roku na boiskach nożnej (pomocnik)
Francji. Polska zagra w grupie z Niemcami, Irlandią
Kariera klubowa
Północną i Ukrainą.
Zieliński rozpoczął swoją karierę w Orle Ząbkowice
Grupa A:
1. Francja
2. Rumunia
3. Albania
4. Szwajcaria

Grupa D:
1. Hiszpania
2. Czechy
3. Turcja
4. Chorwacja

Grupa B:
1. Anglia
2. Rosja
3. Walia
4. Słowacja

Grupa E:
1. Belgia
2. Włochy
3. Irlandia
4. Szwecja

Grupa C:
1. Niemcy
2. Ukraina
3. Polska
4. Irlandia Północna

Grupa F:
1. Portugalia
2. Islandia
3. Austria
4. Węgry

Śląskie, skąd latem 2007 roku trafił do Zagłębia Lubin.
Cztery lata później wyjechał do Włoch, gdzie związał
się z Udinese. 2 listopada 2012 roku zadebiutował
w barwach pierwszej drużyny podczas ligowego meczu z Cagliari, zmieniając w 91. minucie meczu Antonio Di Natale[1]. 1 września 2014 roku został do
końca sezonu 2014/15 wypożyczony do Empoli.
Kariera reprezentacyjna
Zieliński ma za sobą liczne występy w juniorskich
i młodzieżowych reprezentacjach Polski. 4 czerwca
2013 roku podczas towarzyskiego spotkania z Liechtensteinem zadebiutował w seniorskiej kadrze. Pierwszą bramkę w reprezentacji A zdobył 14 sierpnia 2013
roku w towarzyskim meczu z Danią.
Dwaj starsi bracia Piotra Zielińskiego także zostali
piłkarzami. Paweł Zieliński występuje obecnie w Śląsku Wrocław, natomiast Tomasz Zieliński ma za sobą
grę w Miedzi Legnica.
Krzysztof Krysiak
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Król Kaja, 25 grudnia
Surus Dagmara Jagoda,
25 grudnia
Gawdonowicz Lena, 26 grudnia
Januszko Martyna, 26 grudnia
Korociński Oliwier, 27 grudnia
Jankowski Adam, 27 grudnia

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Maria Róża Pach,
zm. 8.12.2015r.
+ Gertruda Pelagia
Samburska, zm. 12 grudnia
+ Anna Magdalena Sołtanowicz,
zm. 12 grudnia
+ ks. Marcin Szewczuk, zm. 26 grudnia
Kancelaria parafialna czynna
środa oraz sobota:
w godz. 8.00-9.00 oraz 16.30-17.30
Msze św.:
ZŁOTY STOK
codziennie godz. 18.00
niedziele i święta: godz. 8.00, 11.00 (suma), 18.00
Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. o godz. 17.30,
w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz. 17.00
Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą i drugą
niedzielę miesiąca w trakcie Mszy św. o godz. 11.00

Parafianie z Chwalisława podjęli decyzję, aby zlecić panu
Tomaszowi Pućkowskiemu wykonania 8 szt. witraży do
nawy kościoła.
Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP
skwer Jana Pawła II 2, 57-250 Złoty Stok
Nr konta: 21 9533 1069 2008 0005 5680 0001
Proboszcz: ks. Józef Siemasz
e-mail: jsiemasz@poczta.onet.pl, tel. 74 817 51 24
Wikariusz: ks. Piotr Ochoński
Adres strony: www.parafia-zlotystok.pl

Płonica
piątek godz. 16.00, niedziela godz. 11.30

Redakcja
Złoty Stok, skwer Jana Pawła II,
sala domu parafialnego „Pod Złotym Zegarem”,
czynna w każdy piątek 16.00-17.30
Adres internetowy redakcji: zlotydzwon@wp.pl
Zespół redakcyjny: ks. Józef Siemasz,
Waldemar Wieja, ks. Piotr Ochoński
Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn
Skład komputerowy: Stanisław Mróz

Chwalisław
środa godz. 16.00, niedziela godz. 9.00

Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca,
zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów.
Za treść listów, reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Mąkolno
czwartek godz. 16.00, niedziela godz. 10.00

