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Witamy Nowy Rok 2017

Co ci pozostało z minionego roku
2016? Nic, wszystko przeminęło.
Cóż nam pozostało przy końcu roku
z tylu rozmaitych rzeczy, które się
przesunęły jedne po drugich przed
naszymi oczami? Nie – wszystko
przeminęło – i trudy podjęte dla
cnoty i uciechy doznawane w złem!
Wszystkie usiłowania ofiary, które
ponosił chrześcijanin gorliwy, by
dobrze odprawić obowiązki swoje,
by uświęcić wszystkie swoje sprawy, by uświęcić wszystkie sprawy
swoje, by wiernie spełnić dobre
postanowienia swoje. A jeśli pamięć
tego roku dziś obudzi w naszej
duszy, to, dla jednego będzie to
wspomnienie słodkie, zachęcające
dla drugiego pełne żalu i goryczy.
Niech żal serdeczny ściśnie twe
serce, gdy przypomnisz sobie, żeś

tyle łask zmarnował w Roku Jubileuszowym – Miłosierdzia Bożego,
tyle zasług stracił. Czego więc nie
uczyniłeś w starym roku, czyń od
pierwszej chwili nowego roku. Padnij na kolana przed Chrystusem
Ukrzyżowanym, uwielbiaj Go, przeproś a następnie prośby swe skieruj do Jego Miłosiernego serca. A
życzenia noworoczne się spełnią i
przeżyjesz rok cały szczęśliwie.

Oddanie się w Nowym
Roku 2017 pod opiekę
św. Franciszka z Asyżu

Pociągnij nas do siebie, św. Ojcze, abyśmy biegli do wonności
olejków Twoich. Ty widzisz nas, że
jesteśmy obojętni, opieszali słabi,
leniwi, jakby nie żywi z powodu
naszego niedbalstwa. Mała trżódka

Panie, dzierżący w swojej dłoni
przestworza niebios, ląd i morze
do nas przyszedłeś, by doświadczyć
człowieczych cierpień i radości
Wszystkim rodzinom udziel Chryste,
pokoju, zgody i wesela;
w Tobie niech znajdą jedność serca
i pomoc w ciężkich chwilach próby

tego na 2017 rok życzy

idzie za Tobą już niepewnym krokiem i osłabłe oczy, olśnione Tobą
nie znoszą blasku Twej doskonałości. Zwierciadło i wzorze dokonanych odnów dni nasze, jak było na
początku, nie dozwól, byśmy Ci
równi profesją, życiem byli niepodobni do Ciebie. O św. Franciszku,
na Alwerni naznaczony stygmatami, świat tęskni za Tobą jako ikona
Jezusa ukrzyżowanego. Potrzebuje Twojego serca otwartego na
Boga i na człowieka. Twoich stóp
bosych i zranionych, Twoich rąk
przebitych i błagających. Tęsknię
za Twoim głosem słabym, lecz silnym mocą Ewangelii. Pomóż Franciszku, dzisiejszym ludziom rozpoznać zło grzechu i szukać oczyszczenia z niego w pokucie. Pomóż
im uwolnić się od sa- (cd. na str. 2)
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mych struktur grzechu, które gnębią dzisiejsze społeczeństwo.
Rozbudź w świadomości rządzących potrzebę pokoju w ich krajach
i między narodami. Zaszczep

w młodych Twoją świeżość życia,
zdolną przeciwstawić się zasadzkom wielorakich kultur śmierci.
Udziel Franciszku twojej radości
z umiejętnościami przebaczenia.
Wszystkim ukrzyżowanym przez

cierpienie, przez głód i wojny,
otwórz na nowo bramę nadziei
obdarz Pokojem i Dobrem świat
cały. Amen.
Siostra FZŚ Longina Sibińska

Barbórka w Kopalni Złota

4 grudnia obchodziliśmy uroczyście Barbórkę, święto górników. Podobnie jak w poprzednich latach
mieszkańcy Złotego Stoku zebrali się pod urzędem
miasta, skąd o godz. 15:30 wyruszyli w kierunku kopalni złota przy akompaniamencie orkiestry górniczej.
W podziemiach sztolni Gertrudy o godz. 16.00 została odprawiona Msza św. W związku z tym, że w tym
roku kopalnia złota obchodziła 20 lecie istnienia podziemnej trasy turystycznej, modliliśmy się za wszystkich pracowników podziemnej trasy turystycznej zatrudnionych od 1996 do 2016 roku.
W obliczu niedawnej tragedii w Rudnej modliliśmy
się również za tych, którzy zginęli w tej katastrofie
górniczej.
Proboszcz ks. Paweł, który po raz pierwszy odprawiał Mszę św. pod ziemią, w kazaniu przypomniał, że
św. Barbara patronka górników i ludzi umierających
ukazuje nam postawę godną naśladowania, abyśmy
w każdej okoliczności życia, byli niezłomni w pragnieniu tego co lepsze, szlachetniejsi na przekór przeciwnościom i zagrożeniom. Nasze życie powinno być
bardziej autentyczne w spotkaniach z drugim człowiekiem, któremu należy się szacunek. „… nie bądźmy
banalni ale szczerzy! A szczere pozdrowienia niech
wypływają z głębi naszych serc…” – przemawiał
ks. Proboszcz.
Po Mszy św. krótkie wystąpienie miała pani burmistrz Grażyna Orczyk, a po złożonych życzeniach
przez panią burmistrz, Elżbieta Szumska zaprosiła

mieszkańców do Izby górnictwa i historii miasta Złotego Stoku, która znajduje się w cechowni.
Wszyscy cieszymy się, że już na stałe w kalendarz
wydarzeń naszego miasta wpisała się podziemna
msza św. Barbórkowa w czeluściach sztolni Gertruda.
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Święty Mikołaj w naszym kościele

Wieczorem 5 grudnia 2016 roku, do naszej parafii
przybył święty Mikołaj. Z historii wiemy, że był biskupem, który zasłynął z dobroci okazywanej innym.
W tajemniczy sposób obdarzał łudzi materialną pomocą. Znany jest też z cudów, które działy się za jego
pośrednictwem.
Z wielką radością wszyscy przywitali tegorocznego
Mikołaja w stroju biskupim z mitrą i pastorałem.
Grzecznym dzieciom rozdał cukierki oraz upominki.
Z całego serca św. Mikołajowi dziękujemy i z utęsknieniem czekamy na ponowne spotkanie – już
za rok.

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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Niedziela chrztu Pańskiego

Co byłoby, gdyby Jezus Chrystus
nie przyjął Chrztu św.? Zapewne
musiałaby trwać stara wiara, oparta na starotestamentalnej tradycji.
Na szczęście doszło do Chrztu
Jezusa Chrystusa. Zaraz po działalności Jana Chrzciciela, zaliczanego już do postaci Nowego Testamentu, który go zapowiada, jest to
pierwsze i kluczowe wydarzenie
w dziele zbawczym Chrystusa
(poza jego narodzeniem z Maryi
Dziewicy). Przydomek Jana –
Chrzciciel, ma swoje korzenie
właśnie w Chrzcie, jakiego udzielał
on w rzece Jordan tysiącom nawracającym się Żydom. Jak sam mówił: „Ja chrzciłem was wodą, On
zaś chrzcić was będzie Duchem
Świętym”. Jest to już zapowiedź

chrześcijańskiego Chrztu, jaki będzie odtąd udzielany wyznawcom
Chrystusa, i który w sposób sakramentalny będzie nas z Nim jednoczył. Rzeczywiście – już nie woda,
a Duch Święty będzie nas stale
jednoczył z Jezusem. Święto to jest
więc pamiątką Chrztu samej głowy
Kościoła, którą jest Chrystus Pan.
Można je zatem uznać za początek
Chrześcijaństwa.
Pierwotnie święto to nie miało
wydzielonego miejsca w kalendarzu liturgicznym, jednak po 1955
roku jego obchód wyznaczono na
13 stycznia. Po Soborze Watykańskim II, dokładnie w 1969 roku,
ustalono, że święto to będzie przeżywane w niedzielę po Objawieniu
Pańskim. W chrześcijaństwie świę-

to Chrztu Pańskiego zamyka okres
Bożego Narodzenia. Pomimo to,
kolędy, ze względu na ich silną
tradycję w Polsce; śpiewamy do
2 lutego, to jest do święta Ofiarowania Pańskiego. W Ewangelii
z tego dnia obserwujemy niezwykłą
scenę. Oto Jan Chrzciciel – największy spośród narodzonymi
z niewiasty, udziela Chrztu komuś,
kto jest najwyższy w całej historii
i największy w całym Wszechświecie. Czy Jan zdawał sobie z tego
sprawę? Na pewno. W postawie
uniżonej służby i pokory wyznaje,
pomimo tego, że Jezus przyklęka
przed nim w rzece Jordan: „Ja nie
jestem godzien, aby się schylić
i rozwiązać rzemyk u jego sandałów”.
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Odpust ku czci
Niepokalanego Poczęcia NMP

W czwartek 8 grudnia 2016 r. w naszej parafii obchodziliśmy odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Wraz z kapłanami i licznym
gronem wiernych, uczciliśmy Patronkę naszej świątyni.
Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył i kazanie
odpustowe wygłosił ks. Marek Kurzawa, proboszcz
z parafii p.w. Narodzenia NMP w Lubaniu.
Jak powiedział sumista, Maryja usłyszała pozdrowienie Anielskie, a potem odszedł od niej Anioł, a ona
pozostała, aby przygotować Józefowi obiad. „…Maryja Niepokalanie poczęta, z Najświętszym Sakramen-

tem, pomiędzy garnkami, podjęła swoje normalne
obowiązki, wypełniając swoje zadania – tak zwyczajne…”. „…Każdy z nas, na wzór tkaczki, zerkając na
wzór postaci Marii, na Słowo Boże, Jego Przykazania,
powinien tkać swoje życie, by upodobnić je do zamysłu Bożych planów wobec nas…”.
Na koniec uroczystości, w litanii do Niepokalanej
NMP, prosiliśmy o Jej pomoc, wstawiennictwo. „…
Opiekunko wszystkich Cię wzywających – módl się
za nami…”.
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Ciekawe miejsca, ciekawa historia –
przeczytaj o świętym domku w Loretto
we Włoszech

Kult Matki Bożej Loretańskiej
wywodzi się z sanktuarium domu
Najświętszej Maryi Panny w Loretto. Jest to dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił
przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo
stało się Ciałem.
Włoskie sanktuarium maryjne
w Loreto, posiadające relikwię
Świętego Domu z Nazaretu, promieniuje na cały świat chrześcijański od ponad siedmiu wieków. Ponad 2000 lat temu w ciepłym klimacie Palestyny ludzie znajdowali
schronienie w grotach wykuwanych
w skałach i dobudowywano do
groty dodatkowe 3 ściany z kamienia, dzieląc tę przestrzeń, na dodatkowe pomieszczenia. Tak było
też z Domem Maryi. Już pierwsi
chrześcijanie otaczali to skromne
domostwo opieką i szacunkiem.
Między innymi cesarzowa Helena

w IV w. zwiedziła je, pielgrzymując
po Ziemi Świętej, i poleciła wznieść
nad nim świątynię. Obudowany
w ten sposób Święty Domek przetrwał do XIII w., chociaż chroniący
go kościół był parokrotnie burzony
i odbudowywany. Gdy muzułmanie
zburzyli bazylikę chroniącą Święty
Domek, sam Domek przetrwał,
o czym świadczą wspomnienia
pielgrzymów odwiedzających
w tym czasie Nazaret.
Jednak po 1291 r. brakuje już
świadectw mówiących o istnieniu
w Palestynie, dobudowanych do
groty, murach tego Domku. Kilka lat
później Domek Maryi „pojawił się”
we włoskim Loretto. Dało to pole do
powstania legendy o cudownym
przeniesieniu Świętego Domku
przez święte Anioły.
Okazało się, że legenda ta wcale nie jest taka daleka od prawdy.

W roku 1291, kiedy krzyżowcy
zostali ostatecznie wyparci z Palestyny, tracąc ostatnią twierdzę –
Akkę, przylegającą do groty, część
domu Maryi wywieziono potajemnie
z Palestyny.
W archiwach watykańskich znaleziono dokumenty świadczące
o tym, że budynek z Nazaretu został przetransportowany drogą
morską przez włoską rodzinę noszącą nazwisko Angeli, co po włosku znaczy aniołowie. Cała operacja przeprowadzona była w sekrecie ze względu na niespokojne
czasy i strach, by cenny ładunek
nie wpadł w niepowołane ręce. Była
to na tyle skomplikowana akcje, że
bez udziału Opatrzności i wojska
anielskiego wydaje się, że była nie
do przeprowadzenia.
Nie od razu przewieziony budynek znalazł się w Loreto. Trafił

najpierw do Tarsu, dzisiejszej Chorwacji, a dopiero po trzech latach
pieczołowicie złożono go w całość
w lesie laurowym, stąd późniejsza
nazwa Loretto. Prace ukończono
oficjalnie 10 grudnia 1294 roku. Nie
ulega też wątpliwości, że to ten sam
Domek.
W XIX w. prowadzono szczegółowe badania naukowe, które
w pełni potwierdziły autentyczność
tego bezcennego zabytku. Dalsze
badania dokumentów archiwalnych, studia filozoficzne i ikonograficzne oraz wykopaliska archeologiczne dodatkowo potwierdzają
autentyczność Świętego Domku,
co do datowanego wieku i tego, że
tworzył jedność z Grotą w Nazarecie.
Ziemskie mieszkanie Maryi
w Nazarecie, jak już wspomniano,
składało się z dwóch pomieszczeń:
groty wykutej w skale – czczonej
do dziś w Bazylice Zwiastowania
w Nazarecie i części z kamienia,
dobudowanej wówczas do groty,
przylegającej do skalnej ściany. Ta
część znajduje się w Loretto.
Pierwsze świadectwa z 1315 r.
mówią, że wśród dóbr biskupstwa
na terytorium Recanati (Loretto)
znajdował się mały wiejski kościołek poświęcony Maryi, gdzie wielbiono obraz Madonny z Dzieciątkiem. Tuż obok umieszczono
Święty Domek.
W XV wieku, na polecenie papieża Juliusza II, rozpoczęto budowę
bazyliki oraz dodano marmurową
obudowę.
Święty Domek w Loretto składający się z trzech ścian, uzupełniono
czwartą (wschodnią,) ołtarzem.
Wszystkie ściany mają grubość
około 3 metrów i nie mają fundamentów. Wnętrze domku oświetla
tylko jedno okno. Podobno przez to
okno archanioł Gabriel przybył
z posłannictwem. Wewnątrz przepierzenie z kraty dzieli pomieszczenie na symboliczne dwie części.
Jedna część to „pokoik” druga to
„kuchenka”. W pokoiku znajduje się
figura Matki Bożej z dzieciątkiem,

„Złoty Dzwon”, nr 1 (85) * styczeń 2017

7

natomiast w kuchence wymurowany jest kominek oraz szafka na
naczynia. Ściany zdobią freski.
Marmurowa obudowa Świętego
Domku została wykonana na rozkaz papieża Juliusza II według
projektu Bramantego (1507 rok),
a wykonali ją najznamienitsi artyści
włoskiego Odrodzenia.
Obudowa ta, to płaskorzeźby
przedstawiające sceny z życia Maryi. Pokazują one jej narodzenie,
zaślubiny z Józefem, zwiastowanie,
nawiedzenie św. Elżbiety, narodzenie Jezusa, pokłon pasterzy i pokłon trzech króli, scenę zaśnięcia
Maryi, oraz zgodną z legendą,
scenę przeniesienia domku przez
aniołów.
Nad ołtarzem umieszczono figurę Matki Bożej Loretańskiej, przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem
na lewej ręce. Rzeźba posiada
dwie charakterystyczne cechy:
jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza. Figura
Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus
została wykonana z drzewa cedru
libańskiego, rosnącego w ogrodach
watykańskich, przez L. Cellaniego
w 1922 roku. Zastąpiła ona wcześniejszą figurę, zniszczoną podczas pożaru w 1921 r. Ta zaś zastąpiła obraz Matki Boskiej, który
spłonął we wcześniejszym pożarze.
Wykonano wiele kopii tej figury.
Potężna Bazylika, Sanktuarium
Santa Casa di Loreto, we wnętrzu
której znajduje się Święty Domek,
zbudowana w stylu późnogotyckim,
kształtem przypomina twierdzę.

Gabriel. To w tym Domku przez 30
lat Jezus wzrastając u boku Maryi
i Józefa, prowadził życie ukryte
i przygotowywał się, by wypełnić
wolę Ojca, stając się wzorem cichego życia dla wszystkich chrześcijan.
Ściany tego Domku były świadkiem cierpienia, choroby i śmierci
św. Józefa, stąd też przybywający
tu pielgrzymi modląc się, proszą
Matkę Bożą o pociechę i pomoc
w cierpieniu. Gdzie mogliby być,
zresztą, lepiej przyjęci, jeżeli nie
w domu Tej, którą Litania Loretańska nazywa „Uzdrowieniem chorych” i „Pocieszycielką strapionych”? – mówił Jan Paweł II.
Święty Domek był też pierwszą
świątynią i pierwszym kościołem,
a niejednokrotnie nazywany bywa
„przybytkiem nowego przymierza”.
Arka Przymierza Starego Testamentu, ze wznoszącym się nad nią
obłokiem, wyrażała obecność Boga
pośród swego ludu.
Święty Domek zaś przygarnął
samego Boga, który stał się człowiekiem – mawiają skłonni do
teologicznego patrzenia na rzeczywistość. Do tego szczególnego
miejsca przybywali sławni i święci:
Katarzyna ze Sieny, Franciszek
z Paoli, Ignacy Loyola, Franciszek
Ksawery, Franciszek Borgia, Ludwik Gonzague, Karol Boromeusz,
Benedykt Labre, Teresa Martin.
Święty Józef z Copertino, zobaczył w widzeniu zastępy aniołów
wchodzących do tego domu z rękami pełnymi darów niebieskich.
Tak powiedział do swoich towarzyszy: „Patrzcie, a ujrzycie Miłosierdzie Boże, jak obfity deszcz zalewa
sanktuarium ! O, błogosławione
miejsce! O, szczęśliwe mieszkanie!”.
Loretto, to miejsce szczególnych
uzdrowień i nawróceń.
Papież Leon X w swojej bulli
wysławiał chwałę tego sanktuarium
i proklamował wielkie, niezliczone
i nieustające cuda, które za wstawiennictwem Maryi Bóg czyni
w tym kościele.

ZNACZENIE SANKTUARIUM
Loretańskim sanktuarium niemal
stale i ze szczególną uwagą interesowali się wszyscy papieże.
Mając na uwadze fakt, że to w nim
dokonały się Boże tajemnice, wzięli je pod bezpośrednia opiekę. Od
czasów papieża Juliusza II uznawano Święty Domek za miejsce,
gdzie błogosławiona Dziewica została poczęta, gdzie się wychowywała i gdzie pozdrowił ją Archanioł
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Ciekawa jest także historia papieża Piusa IX i jego uzdrowienia,
które zawdzięcza właśnie Dziewicy
z Loreto.
Według historyków, młody hrabia
Giovanni Maria Mastai-Ferretti
(późniejszy Pius IX) już od wczesnego dzieciństwa poświęcony był
Dziewicy Maryi. Jego rodzice wraz
z dziećmi każdego roku jeździli do
Świętego Domu. Początkowo ich
syn miał być żołnierzem broniącym
Stolicy Apostolskiej. Zachorował
jednak na epilepsję. Lekarze przepowiadali bliski koniec. Jednak za
namową papieża Piusa VIII postanowił poświęcić się całkowicie
służbie Bożej. Odbył pielgrzymkę
do Loreto, aby błagać o uzdrowienie. Ślubował tam, że jeśli otrzyma
tę łaskę, wstąpi w stan kapłański.
Gdy Święta Dziewica wysłuchała
go, po powrocie do Rzymu został
księdzem, mając 21 lat.
To właśnie papież Pius IX ogłosił
światu dogmat o Niepokalanym
Poczęciu. Napisał: „Oprócz tego,
że został mi przywrócony wzrok, to
jeszcze ogarnęło mnie ogromne
pragnienie modlitwy. To było największe wydarzenie w moim życiu,
bo właśnie w tym miejscu narodziłem się z łaski i Maryja odrodziła
mnie w Bogu, gdzie Ona poczęła
Jezusa Chrystusa”.

polskich, poległych w czasie II
wojny światowej, którzy bronili ją
przed spaleniem.
W ciągu wieków na wzgórze loretańskie pielgrzymowało wielu
Polaków, m.in. św. Stanisław Kostka, św. Maksymilian Kolbe, bł.
Franciszka Siedlecka, kard Stefan
Wyszyński, dwa razy Jan Paweł II,
gen Józef Haller i inni.
24 września 1987 roku podpisana została umowa o współpracy
między Częstochową a Loreto.
Zatroskane oblicze Jasnogórskiej
Czarnej Madonny jest tak bardzo
podobne do Czarnej Madonny
z Loreto.
„Ona jest zawsze i wszędzie ta
sama, jedyna, pełna łaski Maryja,
Dziewica z Nazaretu.”

AKCENTY POLSIE
W LORETTO

W bocznych nawach Bazyliki
znajduje się 12 kaplic. Pośród kaplic znajdujących się w bazylice
warto wspomnieć też Kaplicę Polską, ozdobioną freskami w latach
1920-1946, przedstawiającymi dwa
wydarzenia z historii Polski: zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod
Wiedniem oraz cud nad Wisłą,
a w centrum jest obraz z Najświętszym Sercem Jezusowym.
W Loreto oprócz kaplicy jest
jeszcze jeden akcent polski. Tuż
obok Bazyliki znajduje się cmentarz
wojskowy, wznoszący się trzema
tarasami w górę aż do stóp świątyni. Spoczywa w niej 1080 żołnierzy

KULT MATKI BOŻEJ
LORETAŃSKIEJ
W POSCE

Kult Matki Bożej Loretańskiej
dotarł do Polski już w XV w. W roku
1643 król Władysław IV ufundował
na warszawskiej Pradze kopię
Świętego Domu, ustanawiając jego
kustoszami bernardynów, którzy
umieścili w nim figurę Madonny.
Ściągali tu pątnicy z odległych okolic, aż do czasu zniszczenia kościoła i klasztoru w 1811 r.
W pierwszej połowie XX w. odnowicielem kultu stał się bł. Ignacy
Kłopotowski. Z jego inicjatywy powstało polskie Loreto, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej
Loretańskiej. Ignacy Kłopotowski,
założyciel Zgromadzenia Sióstr
Loretanek i ówczesny proboszcz
parafii Matki Bożej Loretańskiej
w Warszawie, zakupił od dziedzica
Ziatkowskiego duży majątek – Zenówkę nad Liwcem w pobliżu Warszawy. 27 marca 1929 roku zmieniono urzędową nazwę miejscowości na Loretto, nawiązując w ten
sposób bezpośrednio do Sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej
w Loreto.
Na początku była tu tylko skromna kapliczka w lesie. Z uwagi na
wzrastającą liczbę wiernych przy-

chodzących na nabożeństwa, konieczne było wybudowanie dużej
kaplicy poświęconej Matce Bożej
Loretańskiej. Mimo utrudnień ze
strony PRL-owskich władz, prace
rozpoczęto w 1952 roku. Pierwsza
Msza św. została odprawiona 19
marca 1960 roku. Prace nad wykończeniem kaplicy trwały przez
wiele lat. Ostateczny wystrój nadał
kaplicy artysta Jerzy Machaj, a jej
poświęcenia dokonał 19 lutego
1984 r. ks. bp Jerzy Modzelewski.
Początkowo kaplica była pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.
W 1981 roku sprowadzono z Włoch
wierną kopię figury Matki Bożej
Loretańskiej. Od tej pory kaplica
znana jest pod wezwaniem Matki
Bożej Loretańskiej.
Obecnie w polskim Loretto mieści się klasztor sióstr loretanek
i dom nowicjatu, dom dla osób
starszych pod nazwą „Dzieło Miłości im. Ks. Ignacego Kłopotowskiego”, domy rekolekcyjne, wypoczynkowe i kolonijne. Sanktuarium to
jest celem pielgrzymek nie tylko
z okolicznych dekanatów i parafii.
Odpust w polskim Loretto odbywa się w niedzielę po święcie Narodzenia Matki Bożej, czyli po 8
września. Wierni modlą się przed
figurą Matki Bożej Loretańskiej
i przy grobie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.
Z Loretto i Świętym Domkiem
związana jest też Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.
Jak głosi legenda, część wezwań
tej litanii napisali Aniołowie, a uzupełniali je ludzie, odwiedzający
Święty Domek, dopisując je w chłodzie Maryi, na ścianach Domku.
Mimo, że w historii powstało
wiele litanii maryjnych, to powszechnie i na stałe przyjęła się
właśnie ta, którą odmawiano w Loretto. Została ona oficjalnie zatwierdzona przez papieża Sykstusa V
w 1587 r.

Modlitwa

„O Dziewico Maryjo, Twój słodki
wizerunek przechowuje pamiątki

całych wieków, miłość i modlitwy
wielu pokoleń. O Dziewico Loretańska, dzisiaj my przychodzimy do
Ciebie, naznaczeni cierpieniem
naszej epoki, wspaniałej, a zarazem dramatycznej. Przychodzimy
tu, by odetchnąć pokojem, którym
tylko Matka może obdarzyć swoje
dzieci. Przychodzimy tu, aby odnaleźć nadzieję, którą jedynie Niepokalane Serce posiada i potrafi
przekazać. Przychodzimy do Ciebie, Matko, abyś doprowadziła nas
do Jezusa, Syna Twojego zawierzenia i Twojej wolności radosnej,
czystej i pokornej. O Maryjo, pomóż
nam powiedzieć nasze tak w dzi-
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siejszym świecie i dzisiejszych sytuacjach: tak życiu, które jest cudownym darem Boga, tak Prawdzie, Przebaczeniu i Miłości, aby
stało się Darem i Obliczem w Twoim Synu. Dziewico Loretańska,
błogosław nam, Twoim dzieciom,
i bądź z nami na drodze aż do progu Wieczności Amen”.

przez wspólnotę FZŚ ze Strzelina
przez s. S. Szulikowską z okazji
Jubileuszu powstania Zakonu Franciszkańskiego Świeckich. Naszym
przewodnikiem duchowym był ojciec Kuniber Kubosz.
Na naszej drodze pojawiło się
także Loretto. Cudowne miejsce.
W roku 2017 także we wrześniu
będzie wyjazd do Fatimy, oczywiście z okazji 100 rocznicy objawień
Matki Boskiej. 14 dni, ogromny
wachlarz miejsc i przeżyć duchowych. Jeżeli jesteś zaciekawiony
wyjazdem, prześlę ci program i potrzebne wiadomości.

kard. Angelo Comastri

W tym roku we wrześniu miałam
przyjemność uczestniczyć wraz
z mężem w pielgrzymce do Włoch,
śladami św. Franciszka z Asyżu.
Była to wyprawa zorganizowana

s. Anna Sibińska

Historia Orszaku Trzech Króli

Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w szkole
„Żagle” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik”. Dziś trudno
uwierzyć, że impreza zakrojona na
tak szeroką skalę – angażująca
dziesiątki tysięcy osób idących
w wielobarwnych orszakach w wielu miejscowościach w Polsce i zagranicą – narodziła się z małego,
szkolnego przedstawienia.
Po raz pierwszy jasełka zorganizowano w 2005 roku w skromnych,
kameralnych warunkach – na zwykłej szkolnej scenie. Od początku
kluczowym założeniem było, by
w przedstawieniu udział brały
wszystkie dzieci. Dlatego w roku
2008 szkolne jasełka w jeszcze
bardziej interesującej i profesjonalnej oprawie przeniesiono na deski
warszawskiego teatru Buffo.
Jasełka wystawione przez małych
aktorów na prawdziwej scenie spotkały się z życzliwym zainteresowaniem mediów.
I o ile właściwa historia Orszaku
Trzech Króli rozumianego jako
uliczne jasełka, rozpoczęła się
w roku 2009 i od tego momentu liczona jest jego pierwsza edycja, to
szkolne jasełka przygotowywane
przez uczniów „Żagli” – wystawiane
najpierw na scenie szkolnej, a póź-

niej teatralnej – mogą być traktowane jako „prahistoria” Orszaku.
To tu bowiem w 2009 roku pojawił się odważny pomysł, by
dotychczas typowo szkolne jasełka
zaaranżować inaczej – w przestrzeni miejskiej, a co więcej zaprosić do wspólnego świętowania
mieszkańców Warszawy oraz turystów. Orszak wyruszył na ulice
stolicy po raz pierwszy w 2009
roku.
Ojciec Święty Benedykt XVI trzykrotnie (w latach 2011, 2012 i 2013)
pozdrawiał uczestników Orszaków

podczas modlitwy Anioł Pański na
Placu Świętego Piotra. 6 stycznia
2016 r. Orszak Trzech Króli został
pozdrowiony przez papieża Franciszka w jego modlitwie na Anioł
Pański. Ojciec Święty powiedział:
„Pragnę wspomnieć też o Orszakach Trzech Króli, które organizowane są w licznych miastach Polski
z dużym udziałem rodzin i stowarzyszeń”.
W dniu 6 stycznia 2017 roku,
nasza parafia organizuje Orszak
Trzech Króli w Złotym Stoku już po
raz trzeci.
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Rozliczenie finansowe
za rok 2016 kościoła
parafialnego w Złotym Stoku
Od 9.05.2016 r.
Przychody:
W ramach comiesięcznej zbiórki na remont naszego
kościoła zebrano kwotę
13.832,00 zł
Dochód z festynu rodzinnego (przeznaczono na
kolonię dla dzieci)
5.000,00 zł
Dochód z festynu na Babie lato (na remont kaplicy
p.w. św. Anny (pustelnik)
8.220,00 zł
Na opał zebrano
2.390,00 zł
Dofinansowanie na kolonię gminy Złoty Stok – pani
burmistrz
2.500,00 zł
Na remont kaplicy p.w. św. Anny (pustelnik) pani Ela
Szumska
6.000,00 zł
Wplata na konto parafialne z przeznaczeniem na
kaplicę p.w. św. Anny (pustelnik)
1.000,00 zł
RAZEM
38.942,00 zł
Wydano:
Kolonia dla dzieci nad morzem
7.500,00 zł
Nagłośnienie przenośne
3.000,00 zł
Zakup i przygotowanie opału na ogrzewanie
Kościoła
14.800,00 zł
Zakup kosiarki i kosy spalinowej + paliwo na sezon
4.550,00 zł
Renowacja Ołtarza kościoła p.w. Św. Trójcy
(część umowy)
17.000,00 zł
Tabernakulum do Ołtarz w Kościele p.w. Św. Trójcy
4.500,00 zł
Wykonane prace przy kaplicy p.w. św. Anny
(pustelnik)
9.850,00 zł
Dokumentacja kaplicy p.w. św. Anny (pustelnik)
1.200,00 zł
Materiały na więźbę dachu kaplicy p.w. św. Anny
(pustelnik)
2.890.00 zł
Podatek gruntowy, nieruchomości
1.370,00 zł
Ubezpieczenie Kościoła
1.500,00 zł
RAZEM
68.160,00 zł
Zadłużenie na 2017 r. wynosi

Rozliczenie finansowe
za rok 2016 kościoła
filialnego w Mąkolnie

Na sprzątanie kościoła oraz kwiaty do Bożego Grobu
zebrano kwotę
3.805,00 zł
Z roku 2015 zostało
197,13 zł
Wpłata na konto parafialne z dopiskiem Mąkolno
200,00 zł
Wpłata na konto parafialne z dopiskiem Mąkolno
300,00 zł
RAZEM
4.502,13 zł
Wydatki:
Energia elektryczna
Wywóz nieczystości stałych
Zakup kwiatów
Zakup paschału i oleju
Zakup lampki, flakonu i kluczy
Ubezpieczenie
RAZEM
Pozostało w Kasie

1.063,69 zł
972,00 zł
1.398,50 zł
190.00 zł
220,00 zł
500,00 zł
4.344,19 zł
157,94 zł

Zadłużenie z tytułu remontu kościoła z 2015 roku
wynosiło
46.016,61 zł
Budowa wiaty
2.000,00 zł
Na remont kościoła w 2016 r. zebrano 14.430,00 zł
Bieżące zadłużenie z tytułu remontu kościoła
wynosi
33.586,61 zł

Rozliczenie finansowe
za rok 2016 kościoła
filialnego w Chwalisławiu

Z roku 2015 zostało
w 2016 r. zebrano
Festyn
RAZEM

3.520,00 zł
10.380,00 zł
2.760,00 zł
16.660,00 zł

Wydatki:
Na remont kościoła
Energia elektryczna
Ubezpieczenie
RAZEM

7.720,00 zł
610,00 zł
500,00 zł
8.830,00 zł

29.218,00 zł Pozostało w Kasie

7.830,00 zł
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Rozliczenie finansowe za rok 2016 kościoła filialnego
w Płonicy
Przychody:
Zebrano na ołtarz
Wybrano z konta
Zebrano na energię elektryczną
Zebrano na kwiaty
Zebrano na śmieci
RAZEM

11.075,00 zł
2.200,00 zł
1.200,00 zł
700.00 zł
480,00 zł
15.475,00 zł

Rozchody:
Przekazano ks. proboszczowi kwotę (ks. Józef)
12.270,00 zł
Olej
75,00 zł
Płyta OSB
205,00 zł

Benzyna
Choinki
Energia elektryczna
Śmieci
Kwiaty
Świece
Obrus
Ubezpieczenie
RAZEM
Pozostała kwota
Bieżące zadłużenie za ołtarz wynosi

50,00 zł
70,00 zł
953,00 zł
480,00 zł
500,00 zł
46,00 zł
240,00 zł
500,00 zł
15.389,00 zł
86,00 zł
7.586,61 zł

Święty Tomasz z Akwinu

Tomasz urodził się ok. 1225 r. w
Rocca Secca w hrabstwie Akwin,
swoją młodość spędził jako oblat w
benedyktyńskim opactwie Monte
Cassino. W 1239 r. opactwo zostało zajęte przez wojska cesarza
Fryderyka II. Tomasz opuścił benedyktyński klasztor i udał się na
studia do Neapolu. Tam poznał
dominikanów i w 1244 r. przyjął
habit Zakonu Kaznodziejskiego.
Jego decyzja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem rodziny.
Wobec nieugiętej postawy Tomasza matka i bracia postanowili siłą
powstrzymać go od kontynuowania
życia w Zakonie dominikańskim.
Uprowadzony przez rodzonych
braci w czasie podróży do Paryża,
przez rok więziony był w rodzinnej
posiadłości Rocca Secca. Po otrzymaniu zgody na powrót do dominikańskiej wspólnoty, odbył nowicjat
i studia w Paryżu. Następnie studiował w Kolonii pod okiem dominikanina – św. Alberta Wielkiego.
Święcenia kapłańskie przyjął ok.
1250 r. W 1256 r. uzyskał najwyższy w tamtych czasach stopień
naukowy – został Mistrzem Świętej
Teologii.
Nazywany przez kolegów „milczącym wołem” poruszył świat
ówczesnej teologii i stworzył system będący podstawą współczesnego nauczania Kościoła. W ciągu

22 lat pracy naukowej stworzył ok.
100 dzieł. Było to możliwe tylko
przy skorzystaniu z pomocy kilku
sekretarzy. Zdarzało się, że Tomasz
dyktował nawet do 4 dzieł dotyczących różnych zagadnień jednocześnie. Taki sposób pracy stanowił
rozwiązanie dla jednego ważnego
problemu – dzieła Tomasza pisane
były czytelnym pismem. Święty
odznaczał się bowiem bardzo trudnym do odczytania charakterem
pisma. Współcześni badacze charakteryzują je mówiąc, że wygląda
ono jakby ręka nie nadążała za
myślą.
Św. Tomasz jest autorem tekstów
liturgii Uroczystości Ciała i Krwi
Pańskiej. Hymny i teksty te w prosty
sposób ukazują miłość Boga, który
Sam dał Siebie pozostając z uczniami w Eucharystii. Widać tutaj jak
wielką czcią darzył Tomasz właśnie
Eucharystię. Ponadto wyraża on
swoje przekonanie, że w przestrzeni wiary są miejsca niedostępne dla
rozumowego poznania. Świadczy
to nie tylko o ogromnej pokorze
Tomasza, ale także o jego świadomości całkowitego uzależnienia od
Stwórcy.
O skuteczności takiej drogi do
osiągnięcia zbawienia świadczy
fakt, że Tomasz został kanonizowany przez Jana XXII już w 1323 r.,
czyli w niecałe 50 lat po śmierci.

W ikonografii św. Tomasz
przedstawiany jest w białym habicie
dominikańskim, w czarnej kapie i
białym szkaplerzu. Jego atrybutami
są: anioł, gołąb; infuła u nóg, której
nie przyjął; kielich, kielich z Hostią,
księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro
pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską
inspirację. Jego znakiem jest także
Chrystus w aureoli.
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Poczytaj mi tato

Brzydkie Kaczątko (cz.2)

Niepomyślnie skończyła się próba zamieszkania
w małej, walącej się chatce wraz ze starą kobietą,
która miała kwokę, znosząca jajka i kota nazywanego
synek. Kot umiał wyginać grzbiet i sypać iskry, jeżeli
głaskało się go pod włos. Kaczątko nie potrafiło znosić
jajek ani sypać iskier, więc mieszkańcy chatki lekceważyli je i wyśmiewali. Siedziało w kącie i smuciło się.
Aż nagle poczuło gwałtowną chęć pływania po wodzie.
Powiedziało o tym kwoce, ale ta poradziła mu, żeby
raczej nauczyło się znosić jajka, albo miauczeć i sypać
iskry. – Nie rozumiecie mnie – powiedziało kaczątko.
– Myślę, że pójdę sobie w świat. – No to idź! – odrzekła kwoka. I kaczątko poszło. Pływało w wodzie,
nurkowało, ale nikt nie zwracał na nie uwagi, bo było
takie brzydkie! Nadeszła jesień, zrobiło się zimno
i kaczątko nie czuło się dobrze. Pewnego wieczoru
z krzaków wyfrunęła cała chmura pięknych, wielkich
olśniewająco białych ptaków. Były to łabędzie. Miały
długie, giętkie szyje, wydawały dziwne dźwięki, rozpostarły wspaniałe skrzydła, wzniosły się wysoko
i odleciały do ciepłych krajów. Biedne kaczątko kręciło się w wodzie, wyciągało do nich szyję i w końcu
wydało głośny, dziwny dźwięk, którego samo się
przestraszyło. Nie mogło zapomnieć o pięknych ptakach, szczęśliwych ptakach, które leciały wysoko
w powietrzu, było półprzytomne z zachwytu. Nie zazdrościło im wcale, czuło jednak, że je kocha, jak nikogo nigdy nie kochało. Nie marzyło nawet przez
chwilę, aby być tak piękne jak one, pragnęło jedynie,
aby przynajmniej kaczki chciały je ścierpieć w swoim
towarzystwie. Biedne, brzydkie kaczątko! Nie był to
jednak koniec jego dramatycznych przygód. Nadeszła
mroźna zima. Kaczątko musiało kręcić się wciąż po
wodzie, aby ją chronić od zamarznięcia. Co noc otwór,
w którym pływało stawał się węższy. Kaczątko musiało przebierać nogami, aż w końcu zmęczyło się, znieruchomiało i przymarzło do lodu. Wczesnym rankiem
przyszedł jakiś wieśniak, zobaczył kaczątko, porozbijał drewniakami lód i zabrał je do domu, do swojej
żony. Tam je ocucono. Dzieci chciały się z nim bawić,
ale kaczątko myślało, że chcą mu zrobić coś złego.
Przestraszone zaczęło uciekać. Najpierw wpadło do
miski z mlekiem, potem do dzieży z masłem, a wreszcie do beczki z mąką. Kobieta krzyczała i goniła za
nim z pogrzebaczem, dzieci też za nim goniły, potrącały się i krzyczały. Kaczątko wyglądało okropnie! Na
szczęście drzwi były otwarte, wyfrunęło więc między
krzaki, wpadło w świeży śnieg i leżało tam ledwo żywe.

Wiele wycierpiało biedactwo w czasie srogiej zimy.
Wreszcie słońce zaczęło na nowo grzać, śpiewały
skowronki, przyszła wiosna. Kaczątko nagle rozwinęło do lotu skrzydła, które niosły je mocno i pewnie. Po
chwili znalazło się w dużym ogrodzie, gdzie kwitły
jabłonie, a kiście bzu pachniały słodko i zwieszały się
nad wodą krętych kanałów. Było tu pięknie, świeżo,
wiosennie. Trzy białe łabędzie zerwały się z zarośli
i z szumem skrzydeł lekko usiadły na wodzie. „Popłynę do nich, do tych królewskich ptaków, nawet gdyby
miały mnie zadziobać na śmierć! – postanowiło kaczątko. – Wolę, żeby mnie zabiły te ptaki, niż żeby
mnie znowu szczypały kaczki, dziobały kury, żeby
wszyscy się ze mnie wyśmiewali.” Kaczątko sfrunęło
na wodę i zaczęło płynąć ku wspaniałym łabędziom.
– Zabijcie mnie! – zawołało i pochyliło głowę, czekając
na ciosy. W tej chwili zobaczyło własne odbicie w wodzie! Nie było już niezgrabnym, szarym, brzydkim
ptakiem, stało się łabędziem! Nie zaszkodziło mu to,
że urodził się na podwórzu wśród kaczek, skoro wykluł
się z łabędziego jaja. Duże łabędzie pływały wokół
niego i gładziły go dziobami. Jakże czuł się szczęśliwy
po tych wszystkich cierpieniach i przeciwnościach
losu! Do ogrodu przyszło kilkoro małych dzieci, które
rzucały kawałki chleba do wody. Jedno z nich zawołało: – Przybył nowy łabędź! Inne dzieci klaskały
w ręce, kręciły się w kółko i przywoływały rodziców.
– Ten nowy jest najładniejszy. Taki młody i piękny! –
zachwycali się wszyscy. Łabędź poczuł się zmieszany
i zawstydzony z radości. Schował głowę pod skrzydło
i sam nie wiedział, co z nim dzieje. Był bardzo szczęśliwy, ale wcale nie dumny, gdyż dobre serce nie bywa
nigdy pyszne. Myślało o tym, jak go prześladowano
i wyszydzano. Słuchał, jak wszyscy teraz mówili, że
jest najpiękniejszy ze wszystkich pięknych ptaków.
Bzy pochylały gałęzie nad powierzchnią wody, a słońce grzało mocno i rozkosznie. Wtedy łabędź rozłożył
z szumem skrzydła, podniósł w górę głowę na smukłej
szyi i zawołał z głębi serca: – Nawet nie śmiałem
marzyć o takim szczęściu wówczas, kiedy byłem tylko
brzydkim kaczątkiem. Babcia zakończyła opowiadanie. Dzieci milczały, jakby jeszcze zasłuchane. – To
piękna bajka! – westchnęła Paulinka. – Nie zazdrościło nikomu i nie czuło nienawiści do tych, którzy je
krzywdzili – rzekła babcia. – Zapamiętajcie. A kiedy
stało się pięknym łabędziem... -... pozostało nadal
skromnym – wtrąciła Paulinka. – „Bo dobre serce nie
bywa nigdy pyszne” – dokończyła babcia.
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PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

poniedziałek: 2.01.2017 r. godz. 15:00
ul. Wojska Polskiego
numery nieparzyste – ks. Wikariusz
numery parzyste – ks. Proboszcz

wtorek: 3.01.2017 r. godz. 15:00

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

środa: 4.01.2017 r. godz. 15:00

Niska, Krótka, Działkowa, Skwer Jana Pawła II –
ks. Wikariusz
Spacerowa, Krzywa, Wąska – ks. Proboszcz

czwartek: 5.01.2017 r. godz. 15:00

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

sobota: 7.01.2017 r. godz. 11:00

pl. Kościelny, św. Jadwigi – ks. Wikariusz
Złota, Staszica – ks. Proboszcz

poniedziałek: 9.01.2017 r. godz. 15:00
ul. Harcerska, Strzelecka, Kolejowa, Radosna –
ks. Wikariusz
ul. 3-go Maja od Rynku do nr 18 – ks. Proboszcz

wtorek: 10.01.2017 r. godz. 15:00

Leśna, Słoneczna – ks. Wikariusz
Sienkiewicza, Gajowa – ks. Proboszcz

środa: 11.01.2017 r. godz. 15:00

Lelewela i Mickiewicza – ks. Wikariusz
Traugutta i Błotnica 52-54 – ks. Proboszcz

czwartek: 12.01.2017 r. godz. 15:00

Rynek – ks. Proboszcz i ks. Wikariusz

piątek: 13.01.2017 r. godz. 15:00

os. Chemików 2, 4 – ks. Wikariusz
os. Chemików 1, 3, 5 – ks. Proboszcz

sobota: 14.01.2017 r. godz. 9:00

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

poniedziałek: 16.01.2017 r. godz. 15:00
Kasprowicza, Prusa – ks. Wikariusz
Żeromskiego – ks. Proboszcz

wtorek: 17.01.2017 r. godz. 15:00

3-go Maja od 35 do 87 – ks. Wikariusz
Polna, Stawowa – ks. Proboszcz

Świąteczne zagadki:

1. Jest żłóbeczek i Dzieciątko w szacie śnieżnobiałej, cieszą się pasterze z nowiny wspaniałej,
tę nowinę przyniósł Anioł leciutki jak mgiełka, no, a całe przedstawienie zowie się...
2. Gwiazda betlejemska wiodła ich do Pana, przed Dzieciątkiem w żłóbku padli na kolana i dary Mu
swoje złożyli z ochotą: wonną mirrę, kadzidło i błyszczące złoto.
3. Choć w gorącym kraju mieszkał, przywożą Go sanki. Uczy wszystkich, jak się robi miłe niespodzianki.
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Intencje mszalne na styczeń 2017 r.
kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Poniedziałek 2.01.2017 r.
godz. 700
Wtorek 3.01.2017 r.
godz. 700
Środa 4.01.2017 r.
godz. 700 I)+ Bogdan Misztela 30 dni po śmierci
od uczestników pogrzebu
Czwartek 5.01.2017 r.
godz. 700
Piątek 6.01.2017 r. Objawienie Pańskie
godz. 800
godz. 1100
godz. 1800
Sobota 7.01.2017 r.
godz. 700
godz. 1200 Dziękczynno-błagalna
Niedziela Chrztu Pańskiego 8.01.2017 r.
godz. 800 + Marianna Górnicka
godz. 1100 Dziękczynno-błagalna z okazji 5 rocz.
urodzin i 7 rocz. urodzin wnuka
godz. 1800
Poniedziałek 9.01.2017 r.
godz. 700
Wtorek 10.01.2017 r.
godz. 700
Środa 11.01.2017 r.
godz. 700
Czwartek 12.01.2017 r.
godz. 700
Piątek 13.01.2017 r.
godz. 700
Sobota 14.01.2017 r.
godz. 700
II Niedziela Zwykła 15.01.2017 r.
godz. 800 + Antoni Smerczyński (7 rocz.)
+ + rodziców; Katarzyna i Franciszek Smerczyński
+ Józef Smerczyński
godz. 1100
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 1)
Poniedziałek 16.01.2017 r.
godz. 700 I) + + Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 2)
Wtorek 17.01.2017 r.
godz. 700 ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 3)
Środa 18.01.2017 r.
godz. 1800 I) + Jan Rosikoń (12 rocz.) + rodziców
z obu stron
II) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan i Czesław
Klub (greg. 4)

Czwartek 19.2017 r.
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 5)
Piątek 20.01.2017 r.
godz. 1800 I) + + Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 6)
II) + Pelagia Piątkiewicz 30 dni od śmierci
od uczestników pogrzebu
Sobota 21.01.2017 r.
godz. 1800 ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 7)
III Niedziela Zwykła 22.01.2017 r.
godz. 800 + Józef Kyzioł + rodziców z obu stron
godz. 1100 + Marianna Bomba (30 rocz.)
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 8)
Poniedziałek 23.01.2017 r.
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 9)
Wtorek 24.01.2017 r.
godz. 1800 ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 10)
Środa 25.01.2017 r.
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 11)
II) + Małgorzata Sowińska (2 rocz.)
Czwartek 26.01.2017 r.
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 12)
Piątek 27.01.2017 r.
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 13)
Sobota 28.01.2017 r.
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 14)
IV Niedziela Zwykła 29.01.2017 r.
godz. 800 + Janina i Władysław Satława + rodzice
z obu stron
godz. 1100 + Jan Gławaczewski (20 rocz.)
+ rodziców z obu stron
godz. 1800 I) + + Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 15)
II) + Jolanta Sikora (12 rocz.)
Poniedziałek 30.01.2017 r.
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 16)
Wtorek 31.01.2017 r.
godz. 1800 ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 17)
Środa 1.02.2017 r.
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan
i Czesław Klub (greg. 18)
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Czwartek 2.02.2017 r.
godz. 900
godz. 1800 ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan i Czesław
Klub (greg. 19)
Piątek 3.02.2017 r.
godz. 1800 I) + + Franciszek, Teresa Kluba, Stefan i Czesław
Klub (greg. 20)
Sobota 4.02.2017 r.
godz. 1800 I) ++ Franciszek, Teresa Kluba, Stefan i Czesław
Klub (greg. 21)
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V Niedziela Zwykła 5.02.2017 r.
godz. 800 Róże Żywego Różańca – za
chore i cierpiące Siostry Żywego Różańca
prosząc o zdrowie i Boże
błogosławieństwo
godz. 1100 + Maria Zasada (16 rocz.)
+ Józef, Seweryna, Jerzy, Edmund
Zasada
godz. 1800 I) + + Franciszek, Teresa
Kluba, Stefan i Czesław Klub (greg. 22)

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

Piątek 6.01.2017 r.
godz. 900
Niedziela 8.01.2017 r.
godz. 900 + Jadwiga Czarnaś (1 rocz.)
Niedziela 15.01.2017 r.
godz. 900 + Wanda Dziedzic
Niedziela 22.01.2017 r.
godz. 900 + Jan Gamoń

Środa 25.01.2017 r.
godz. 1600
Niedziela 29.01.2017 r.
godz. 900 + Krystyna Gawłowska
Czwartek 02.02.20217r
godz. 1600
Niedziela 5.02.2017 r.
godz. 900

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

Piątek 6.01.2017 r.
godz. 1000
Niedziela 8.01.2017 r.
godz. 1000 + Andrzej Kasowski (25 rocz.)
Niedziela 15.01.2017 r.
godz. 1000 + Alicja i Eugeniusz Szewczyk
+ Zofia Suchan
Niedziela 22.01.2017 r.
godz. 1600 Dziękczynno-błagalna z okazji
urodzin Nikoli i Iwony Sawic od babci
i mamy

Czwartek 26.01.2017 r.
godz. 1600 Dziękczynno-błagalna z okazji 11 rocz. urodzin
Krzysztofa Wrześniowskiego
Niedziela 29.01.2017 r.
godz. 1000 + Dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za łaski
dotychczasowe dla siostry zakonnej Dominiki Bartoszek
z prośbą o dalsze
Czwartek 2.02.2017 r.
godz. 1600 + Franciszek Bartoszek (28 rocz.)
Niedziela 5.02.2017 r.
godz. 1000 + Stanisław (6 rocz.)

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Piątek 6.01.2017 r.
godz. 1130
Niedziela 8.01.2017 r.
godz. 1130
Niedziela 15.01.2017 r.
godz. 1130 + Krystyna Grodecka (5 rocz.)
Niedziela 22.01.2017 r.
godz. 1130
Piątek 27.01.2017 r.
godz. 1600

Niedziela 29.01.2017 r.
godz. 1130 + Regina Kokoszka (19 rocz.) + Marian Kokoszka (24 rocz.) + Ryszard Kokoszka
Czwartek 2.02.2017 r.
godz. 1730
Niedziela 5.02.2017 r.
godz. 1130 + Dziękczynno-błagalna z okazji 30 rocz. ślubu
z prośbą o błogosławieństwo Boże
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Sakrament
Chrztu św. przyjęli:
Blanka Garbowska, 24 grudnia

Bramę wieczności
przekroczyli:
Bogdan Misztela, l. 60,
zm. 4 grudnia
Pelagia Piątkiewicz, l. 87,
zm. 21 grudnia

Podsumowanie Roku
Pańskiego 2016

Uczestnictwo we mszach św.
Złoty Stok – 18,20 %
Płonica – 21,92 %
Chwalisław – 30,02 %
Mąkolno 19,35 %
Sprawy kancelaryjne – załatwiono 192
Sakrament Chrztu św. przyjęło
Łącznie: 26 dzieci
(16 chłopców, 10 dziewczynek)
– w związku sakramentalnym 12
– w związku niesakramentalnym 14
Zapowiedzi przedślubnych wygłoszono:
dla par 15
Związek Małżeński zawarło: 15 par
Sakrament bierzmowania przyjęło: 31 osób
Bramę wieczności przekroczyło: 28 osoby
w tym: 16 – mężczyzn, 12– kobiet

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.
i pierwszy 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

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. Paweł Paździur
tel. 74 817 51 24
Wikariusz: ks. Piotr Listwan
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
Redakcja: ks. Paweł Paździur, ks. Piotr Listwan
oraz Waldemar Wieja
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

