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Wino świętego Jana

Po co święcimy wino na św.
Jana? Biblia wspomina o winie aż
450 razy. Już w Starym Testamencie czytamy, iż Bóg powierzył troskę
o winnicy człowiekowi, bo owoce
krzewów winnych radują serce,
pozwalają też zapomnieć o trudzie
i zmęczeniu. Wino jest stare jak
historia człowieka. Jednak by
uświadomić sobie sens święcenia
tego wytrawnego trunku trzeba
zacząć od tego, że wino jest bardzo

ważne w historii chrześcijaństwa.
O tej ważności świadczy chociażby,
historia wesela w Kanie Galilejskiej.
Właśnie tam Pan Jezus dokonuje
pierwszego cudu – przemiany wody
w wino. Dzięki temu goście weselni mogli jeszcze dłużej i huczniej
się pobawić. Lecz wśród chrześcijan ranga wina wzrasta wraz z
Ostatnią Wieczerzą – to właśnie ten
napój Jezus przemienia w swoją
Krew. Dzieje się tak po dzień dzi-

siejszy – nie ma ważnej Eucharystii
bez choćby kropli gronowego wina,
które ma służyć do konsekracji.
Każdego roku w liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła, które
przypada 27 grudnia, w wielu naszych kościołach praktykowany jest
zwyczaj błogosławieństwa wina. W
tym dniu każdy wierny, który przyniesie do kościoła wino, może je
poświęcić. Pobłogosławiony trunek
ma zachować ludzi od pragnienia,
zachować zdrowie i chronić przed
zatruciami. Tradycja poświęcenia
wina wzięła swój początek od św.
Jana Apostoła i Ewangelisty. Istnieje kilka legend, które mówią o tym
zwyczaju. Jedna z nich, pochodząca z VI wieku, podaje, iż św. Jan,
pielgrzymując po kontynencie
azjatyckim spotkał na swojej drodze
kapłana Aristodemusa ze świątyni
(cd. na str. 2)

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas
i Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy.
(J 1,14)

W Boże Narodzenie przybywamy do żłóbka, wpatrujemy się w Maryję, Józefa i Dziecię Jezus, które wyciąga
do nas swoje ręce, prosząc by Je przyjąć do siebie, bo
pragnie, byśmy szli z Nim przez naszą codzienność.
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę, by Chrystus, który się narodził, ubogacił wszystkich swoją łaską,
napełnił pokojem i radością, umocnił ufność w Bożą
pomoc i błogosławił na wszystkie dni nowego 2016 roku.
Życzy redakcja
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Wino świętego Jana

(cd. ze str. 1)

Diany w Efezie. Ów kapłan miał
poddać Jana próbie zatrutego wina,
jeśli ten przeżyje po spożyciu trucizny, Aristodemus przyjmie chrześcijaństwo. Tej samej próbie poddano także dwóch skazańców,
którzy – jak nie trudno się domyślić
– po wypiciu zatrutego wina zmarli.
Święty Jan, zanim podniósł kielich
z winem do ust, pobłogosławił je
i w ten sposób uwolnił je od trucizny. To jednak nie wystarczyło ka-

płanowi Diany, dlatego domagał się
innego cudu. W związku z tym św.
Jan przywrócił życie dwóm otrutym
skazańcom. Po takiej sile argumentów, Aristodemusowi nie pozostało
nic innego, jak tylko się nawrócić.
Zwyczaj poświęcenia wina pojawił
się Kościele już w XIII w. W niektórych parafiach po skończonej liturgii, kapłani dają wiernym w symbolicznej ilości wino do skosztowania.
Pobłogosławione wino niesie ze

sobą piękne znaczenia: jest znakiem łaski Bożej, symbolem miłości
i drogowskazem do udziału w Eucharystii – uczcie Ciała i Krwi Chrystusa, obecnego w znaku chleba
oraz wina. Picie pobłogosławionego wina może być dla nas dobrą
okazją, by przypomnieć sobie postać św. Jana jako Apostoła Miłości
– jemu to zawdzięczamy piękną
odpowiedź na pytanie – kim jest
Bóg? „Bóg jest miłością”.

Kto zorganizował pierwszą szopkę?

W liliowej Umbrii czy w tęczowej Granadzie, za
kołem polarnym czy w indiańskiej chacie, w słonecznej Prowansji czy w krakowskim śniegu, wystrugana
czy ulepiona, szopka bożonarodzeniowa wywodzi się
z groty niedaleko wioski Greccio. Kluczową rolę w tradycji budowania szopek odegrał św. Franciszek z Asyżu (1181-1226), włoski duchowny katolicki, średniowieczny mistyk i stygmatyk, założyciel zakonu żebraczego. 24 grudnia 1223 roku zorganizował on w Greccio pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi
zwierzętami. W znajdującej się na wysokości 750 m
n.p.m. włoskiej miejscowości Greccio mieścił się
klasztor franciszkański. Miejsce pod jego budowę
zostało podarowane Franciszkowi przez szlachcica
Jana Wetlinę. To tam, w pobliskiej grocie, Święty po
raz pierwszy zbudował szopkę z okazji Wigilii Bożego

Narodzenia. Franciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym ludziom tajemnicę zbawienia. Grotę
wypełniono sianem. Braciszkowie złożyli na nim wyrzeźbioną w drzewie figurkę Jezusa, a obok niego
ustawili żywego woła i osła. W postacie Świętej Rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio. Odegrali oni na
żywo scenę narodzenia. Tomasz Celano, pierwszy
biograf Świętego, pisał: „Nadszedł dzień radości, dzień
wesela. Z wielu miejsc zostali wezwani bracia. Mężowie i niewiasty owej ziemi z radością przygotowywali,
wedle możności, świece i pochodnie dla oświetlenia
nocy, która błyszczącą gwiazdą oświetliła wszystkie
dni i lata. Przybył wreszcie Święty Boży, a znalazłszy
wszystko przygotowane, ucieszył się. Przygotowano
żłób, kładąc w nim siano, a do groty wprowadzono
wołu i osła. Prostota otoczona jest czcią, wywyższone
zostaje ubóstwo, zalecona wszystkim pokora, a Greccio staje się jakby nowym Betlejem. Gdy w 1225 roku
zmarł św. Franciszek, jego zakon kontynuował zwyczaj budowania szopek. Okazało się, że ten prosty sposób prezentowania treści ewangelicznych w szczególny sposób trafia do wiernych. Początkowo
szopki powstawały tylko przy klasztorach
franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich budowania rozpowszechniła się
w całej Europie. Najbardziej rozwinęła się
we Włoszech, gdzie można je oglądać nie
tylko w czasie Bożego Narodzenia. W Polsce tradycja ta zapoczątkowana została
u schyłku XIII wieku przez zakon franciszkanów, który w tym czasie osiedlił się
w naszym kraju. Do dzisiaj szopki cieszą
się dużą popularnością. Obecnie są stawiane niemal we wszystkich świątyniach.
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Porządki przy Kościele w Chwalisławiu

Długo czekaliśmy na zgodę na
usunięcie starych i chorych kasztanów. Kiedy ją otrzymaliśmy porządki wokół kościoła rozpoczęły się
ścinką drzew. Nie było to łatwe, ale

Ryszard Gawłowski, Przemysław
Szczechowicz oraz Krzysztof Pietraś bezinteresownie zajęli się
ścinką drzew poświęcając swój
czas. Pan kościelny – Jan Warzo-

tym miejscu wielkie podziękowania
za ciężką pracę należą się również
Państwu: Bogusławie i Kazimierzowi Kret, Józefowi Byk, Józefowi
Mazurkiewicz, Franciszkowi i Stanisławowi Malinowskim. Cieszymy
się że ZAWSZE NA WAS MOŻNA
LICZYĆ! DZIĘKUJEMY!!!
Agnieszka Rajczakowska

firma „Usługi Leśne – Jan Szczechowicz” poradziła sobie doskonale. Panowie: Jan Szczechowicz,

cha koordynował prace i wraz z
mieszkańcami, którzy przyszli pomóc, pracował w pocie czoła. W
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POKÓJ I DOBRO

Św. Franciszek z Asyżu jest niewątpliwie wyjątkową
postacią wśród świętych w Kościele katolickim.
Jest on przedmiotem czci, wielkiego szacunku i naśladowania ze strony ludzi różnych wyznań oraz
przekonań religijnych i społecznych: katolików i protestantów, ateistów i mistyków, naukowców i hippisów,
ludzi różnego pochodzenia i stanu. Jest natchnieniem
dla poetów, pisarzy i artystów. Pomimo tego, że okres
jego życia przypada na średniowiecze, to jednak
w dalszym ciągu, nieprzerwanie, duchowość Świętego fascynuje kolejne pokolenia, które ciągle na nowo
starają się zgłębić to, co po sobie pozostawił.
Papież Jan Paweł II w liście z okazji osiemsetlecia
urodzin św. Franciszka pisze: Zainteresowanie tą
postacią nie tylko nie osłabło z biegiem czasu, ale
głębiej zapadło w umysły i jeszcze bardziej się rozprzestrzeniło. Ludzie dlatego tak podziwiają i miłują
tego Świętego, że widzą w nim spełnienie – i to w sposób najdoskonalszy – tego, czego najbardziej SZUKAJĄ, POTRZEBUJĄ.
Z racji zbliżającego się święta Niepokalanego Poczęcia NMP i tym samym odpustu parafialnego w na-

szym kościele, postanowiłam napisać kilka słów
i rozważyć Kim dla św. Franciszka była Najświętsza
Maria Panna?
Maryja dla św. Franciszka jest przede wszystkim
Matką: w pierwszej kolejności Matką Jezusa Chrystusa, dalej Matką założonego przez Serafickiego Patriarchę Zakonu, a w końcu Matką każdego człowieka.
Z tej racji każde z Jej synów i córek winno podążać
wytyczonym przez Nią szlakiem, na którym przewodnikiem jest Duch Święty. W zjednoczeniu bowiem
z Pocieszycielem, posłanym przez Jezusa, człowiek
jest zdolny do osiągnięcia drobnej cząstki podobieństwa do Matki.
Jerzy Szyran OFM Conv pisze:
W całokształcie duchowości św. Franciszka Maryja
zajmuje szczególne miejsce. Od samego bowiem
początku maleńki kościółek poświęcony Matce Bożej
Anielskiej, zwany przez Franciszka Procjunkulą, stał
się kolebką Zakonu. To właśnie pod czułym spojrzeniem Matki Pana, pierwsi bracia Serafickiego Patriarchy, kształtowali swoją duchowość, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Przy Pani Anielskiej
Franciszek rozpoczynał swoje ponadczasowe dzieło
i tam zakończył swe życie. Tak więc wszystko „krążyło” wokół Maryi jako Matki Kościoła i Zakonu. Nieustanne zjednoczenie Maryi z Duchem Świętym,
które Sobór określa mianem
„przybytek” Ducha Świętego, podkreśla ową szczególną więź obecności, miłości i współpracy, jaka łączy
Maryję z Duchem Świętym (por. M 57,5).
W tym samym nurcie postrzegał Maryję św. Franciszek, który nazywał Ją Oblubienicą Ducha Świętegoi
wzywał Maryję jako dom, pałac, przybytek i szatę
Jezusa Chrystusa.
Dla Serafickiego Patriarchy bowiem zjednoczenie
Maryi z Duchem Świętym uczyniło Ją punktem zetknięcia Boga i człowieka.
Oto jak modlił się św. Franciszek z Asyżu do Matki
Bożej:
Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
Która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z Najświętszym, umiłowanym
Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
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Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty Swą
łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.
COŚ Z HISTORII
Od momentu ustanowienia liturgicznego święta
Niepokalanego Poczęcia Maryi orzeczenie dogmatyczne stawało się właściwie kwestią czasu. Papież
Paweł IV (w 1617 r.) zakazał wygłaszania publicznie
opinii sprzecznych z wiarą w Niepokalane Poczęcie.
Papież Aleksander VII (1661) wydał bullę opisującą
kult Niepokalanego Poczęcia, zabraniając nazywać
wiernych nie podzielających tej opinii heretykami.
Klemens XI ustanowił w 1708 r. celebrowanie święta
Niepokalanego Poczęcia na dzień 8 grudnia. W 1830
roku młoda zakonnica francuska Katarzyna Laboure
otrzymała nakaz szerzenia Niepokalanego Poczęcia
Maryi w objawieniu tzw. cudownego medalika. W 1846
r. biskupi amerykańscy zebrani w Baltimore ogłosili
Maryję Niepokalanie Poczętą patronką USA. Papież
Pius IX po upewnieniu się, że prawda o Niepokalanym
Poczęciu jest powszechna w całym Kościele, ogłasza
ją w formie dogmatycznej swoją bullą Ineffabilis Deus,
dnia 8 grudnia 1854. Jakby na potwierdzenie tego
niebo odwzajemniło się objawieniami Bernadetty
Soubirous cztery lata później nazywając Maryję wprost
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„Niepokalanym Poczęciem”. Treść tego dogmatu
brzmi:
„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka która
utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej
chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przedziwnych
zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga
objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią
wytrwale i bez wahania wierzyć”.
Z teologicznego punktu widzenia prawdę tę należy
odróżnić od dziewiczego poczęcia. Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenie Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworodnego; jest to przywilej, cud
w porządku moralnym; natomiast dziewicze poczęcie
mówi o tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy
„za sprawa Ducha Świętego” Boga– człowieka, Jezusa Chrystusa; jest to przywilej, cud w porządku natury, który obchodzimy w Boże Narodzenie (Katolik 2011,
s. 4).
NIECH ŚW.FRANCISZEK WAM BŁOGOSŁAWI
I UMACNIA W WIERZE, A NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ
ŚWIĘTA NARODZENIA JEZUSA CHRYSTUSA
NIECH WAS OCHRANIA I BRONI OD ZŁEGO,
NIECH ZACHOWA WAS W ZDROWIU I POCIĄGNIE KU SOBIE ZA SPRAWĄ NIEPOKALANIE POCZĘTEJ MARYJI DZIEWICY.
Siostra Anna Sibińska FZŚ

„Zasłużeni dla Miasta i Gminy
Złoty Stok” – 2015 r.

Zgodnie z uchwałą nr
XXXII/200/05 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 września 2005
r., Kapituła Nagrody na posiedzeniu
w dniu 5 listopada 2015 r., w uznaniu za zasługi i wybitne osiągnięcia
w działalności na rzecz Miasta
i Gminy Złoty Stok, nadała honorowe nagrody „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Złoty Stok”: Pani Elżbiecie
Szumskiej, Księdzu kanonikowi
Józefowi Siemaszowi i Panu Stanisławowi Bohuniowi. burmistrz Grażyna Orczyk i przewodniczący
Rady Miejskiej Waldemar Wieja
wręczyli nagrody w dniu 11 listopada 2015 r. podczas uroczystej
akademii zorganizowanej przez
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku z okazji 97. rocznicy

Odzyskania Niepodległości. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy,
życząc dalszej owocnej pracy, realizacji wytyczonych planów i za-

mierzeń oraz wiele satysfakcji
w życiu osobistym i zawodowym.
Marta Krysiak
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Ks. Józef Mandziuk
– wikariusz w Złotym Stoku (1967-1974)

Miłe wspomnienia!
Pracowałam w Powiatowym
Przedsiębiorstwie Remontowo –
Budowlanym w Ząbkowicach Śl. na
ul. Dolnośląskiej 2.
Zostałam skierowana wykonując
zawód – murarz – tynkarz, na budowę w Złotym Stoku. Murowałam
pierwszy blok, przy drodze na ul.
Chemików w 1967 roku.
Jednak na prośbę ks. Zygmunta
Kozłowskiego, podczas urlopu robiłam remont na plebanii, wraz
z pomocnikiem (moim śp. mężem
Henrykiem).
W pokojach na piętrze stały kaflowe piece a na nich Anioły. Ja
i mąż rozbierałyśmy te piece, było
sporo gruzu. ks. Wikary Józef wraz
z kuzynem ks. Kozłowskiego, starą
blaszaną wanienką po schodach,
z piętra wynosili gruz z owych
pieców.
Do tego wraz z mężem robiliśmy
izolację ścian zewnętrznych, gdzie
obecnie znajduje się kancelaria.
Zrobiliśmy podcinkę ściany po jednym metrze na wylot, kładliśmy
potrójnie gorący lepik i papę. Następnie trzeba było zamurować

i przebijać się dalej, metr po metrze.
Kładłam też kafelki, na ścianach.
Pan Kuryk zakładał elektryczność,
nieżyjący już Pan Cieślik zakładał
kaloryfery. Takie były czasy. Księża
spali na materacach, wypełnione
słomą lub sianem.
Pamiętam jak ks. Zygmunt Kozłowski prosił chłopców słowami:
„biegnijcie do Pana Paska i poproście o świeżą słomę do materaców”.

Trzeba przyznać, że uwielbialiśmy kazania ks. Józefa, w szczególności na cmentarzu w dniu
Wszystkich Świętych.
Pan Bóg zaprowadził ks. Józefa,
obecnie profesora wysoko, a Duch
św. obdarzył rozumem, niesamowitym talentem, ogromną wiedzą
i wytrwałością.
Uczył moje dzieci Religii. Syna
Leona, Grażynę i Bożenę. To ziarno
wrzucone w glebę – zaowocowało.
Córka Grażyna ukończyła doktorat Teologii Katolickiej. Jego nauka została w naszej pamięci
i w naszych sercach, oraz w sercach naszych dzieci.
Cieszymy się na spotkanie
z księdzem profesorem Józefem
Mandziukiem.
Już dziś składamy gratulacje
z okazji 50-tej rocznicy święceń
kapłańskich.
Niech Bóg obdarzy zdrowiem
i pokojem a także błogosławieństwem
Longina Sibińska
siostra Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich
P.S. Dołączam zdjęcie córki – Grażyny
Sibińskiej – Koszałka oraz zdjęcie
przedstawiające Grażynę, męża Henryka oraz dzieci: Esterę, Zacheusza
i Pawła wraz ks. Profesorem Józefem
Mandziukiem
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Cztery bramy – Adwent 2015

„Wszechmogący Boże, spraw,
abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu,
zaliczeni do Jego wybranych, mogli
posiąść królestwo niebieskie. Przez
naszego Pana...”
Cztery bramy, cztery znaki,
czterech pomagających doświadczyć spotkania świętych,
cztery niedziele Adwentu
Brama. Zamknięta oznacza izolację, brak poczucia bezpieczeństwa, niekiedy lęk przed obcymi i
przypadkowym spotkaniem. Szeroko otwarta jest znakiem gościnności, daje możliwość wejścia do
środka lub wyjścia na zewnątrz.
Sama w sobie jest znakiem i miejscem przejścia. Czasem oczekiwania. Nigdy celem sama w sobie. W
bramie nie można zamieszkać.
Przez bramę trzeba przejść i iść. W
głąb lub dalej.
W roku Jubileuszu Miłosierdzia
Franciszek zaprasza do przejścia
przez bramę. Nie tylko w wymiarze
fizycznym. W Liście do abpa Fisichella czytamy: „Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego
autentycznym doświadczeniem
miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając
popełniony grzech. Aby przeżyć i
uzyskać odpust, wierni mają odbyć
krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze
i w kościołach wyznaczonych przez
Biskupa diecezjalnego, a także w
czterech Bazylikach Papieskich w
Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia.
Jednocześnie rozporządzam, by w
sanktuariach, gdzie zostały otwarte
Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach,
które tradycyjnie są uznawane za
Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby
ten moment był połączony przede
wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św.

oraz refleksją nad miłosierdziem”.
Zatem spowiedź, odpust, pielgrzymka i miejsce oczekiwania na
spotkanie twarzą w twarz.
Czterem bramom odpowiadają
cztery znaki – miejsca, gdzie w
sposób szczególny doświadczamy
Bożego Miłosierdzia. Wskazują na
nie oficjalne pomoce duszpasterskie, przygotowane na Jubileusz
Miłosierdzia. W pierwszym tomiku
czytamy: „W kontekście Jubileuszu
doniosłego znaczenia nabierają
miejsca celebracji, a szczególnie
ołtarz, drzwi, źródło chrzcielne oraz
miejsce do celebracji sakramentu
pojednania” – Wskazanym wyżej
bramy to konfesjonał, drzwi świątyni, chrzcielnica i ołtarz.
Cztery bramy, cztery znaki, czterech pomagających doświadczyć
spotkania świętych, cztery niedziele Adwentu.
Niewiele wiem, gdzie w naszej
diecezji będą takie bramy otwarte,
ale wierzę, że i bez tego trafimy do
konfesjonału, świątyni, znajdziemy
chrzcielnicę i ołtarz.
Wtedy kiedy świat trwa w nastroju melancholijnej rozpaczy i przemijania, kiedy celebruje swoją
świętą liturgię upadku i końca, ci,
którzy są w Chrystusie cieszą się
nowością.
W najczarniejszą noc widać tylko
gwiazdy. Tak samo jest i tu. Tę
nowość można zobaczyć tylko patrząc na Światło przychodzącego
Zbawiciela. Stąd mówi nam dzisiejsza liturgia o spotkaniu przychodzącego Chrystusa. Na wiele
spotkań w życiu przygotowujemy
się dość skrupulatnie. Wiele razy
sprawdzamy, czy mamy wszystko,
jak wyglądamy, czy na garniturze
nie ma żadnej białej nitki, albo czy

sukienka nie jest za bardzo pognieciona. Gdybym choć część tego
wysiłku włożył w przygotowanie do
spotkania zbliżającego się Pana...
gdybym wyprasował moją szatę
chrzcielną, dbał o jej biel... gdybym
nie bał się pobrudzić kolan od klęczenia, a rąk od pomocy innym...
gdybym... no właśnie, a może zamiast gdybać, lepiej zakasać rękawy i wziąć się do roboty? W końcu
tu, gdzie świat widzi koniec, Chrystus daje mi nowy początek... (ks.
Alabrudziński).
„Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie” – mówi Jezus o dniu, w
którym przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Tak, jako Jego uczeń nie
muszę się tego dnia bać. To będzie
dzień i mojego zwycięstwa. Poobijany przez życie tego dnia zacznę
nowe, lepsze. Chyba że...
„Uważajcie na siebie, aby wasze
serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł
na was znienacka jak potrzask”.
Tak, tego muszę się strzec. Postawy konsumenta, którego interesuje
tylko doczesność. Jeśli kocham
życie, muszę – jak mówił św. Augustyn – pragnąć także tego, które nie
kończy się nigdy. Pragnąć. To coś
więcej, niż tylko przyjąć fakt do
wiadomości...
„Jeśli w dniu Twojego przyjścia
nie będę gotowy, proszę, Panie,
przez wzgląd na swe wielkie miłosierdzie, wybacz mi wszystkie moje
winy i mnie uratuj...”
s. Anna Sibińska
wiara.pl/xwl
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ROK MIŁOSIERDZIA

W drugą rocznicę swego wyboru
na Stolicę Piotrową – Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok
Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia
Bożego przewidziano na 8 grudnia
2015 r. w Święto Niepokalanego
Poczęcia NMP
Zakończenie Roku Miłosierdzia
Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa
Króla Wszechświata
Papież Franciszek oznajmił to
14 marca 2015 r. mówiąc:
„Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół
może uczynić jeszcze bardziej
oczywistym swe posłannictwo
bycia świadkiem miłosierdzia.
Jest to droga, która rozpoczyna
się od nawrócenia duchowego.
I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny,
którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok
Święty Miłosierdzia Chcemy
przeżywać go w świetle słów
Pana” (Łk 6, 36).
Papież Franciszek ogłosił dziś,
13 marca 2015 roku, w Bazylice św.
Piotra, Nadzwyczajny Rok Święty.
Jubileusz Miłosierdzia rozpocznie
się otwarciem Drzwi Świętych
w Bazylice św. Piotra, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
2015 roku i zakończy się 20 listopada 2016 roku, wraz z Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata.
Na początku tego roku Ojciec
Święty powiedział: „To jest czas
miłosierdzia. Ważnym jest, aby
wierni świeccy żyli nim i zanieśli je
do różnych sfer społecznych. Naprzód!”
Papież Franciszek ogłosił Jubileusz w drugą rocznicę wyboru,
podczas homilii wygłoszonej z okazji Nabożeństwa Pokutnego celebrowanego w ramach inicjatywy
„24 godziny dla Pana”. Inicjatywa

ta, przeprowadzana przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji, zachęca do otwarcia
kościołów na całym świecie i zaprasza do celebrowania Sakramentu
Pojednania. W tym roku, w ramach
niniejszej inicjatywy, rozważane są
słowa św. Pawła do Efezjan: „Bóg
bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4).
Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia
przypada na dzień, w którym wspominamy 50 rocznice zakończenia
Soboru Watykańskiego II w 1965
roku, nadając w ten sposób szczególny wymiar, który zachęca nas do
kontynuacji dzieła zapoczątkowanego na tymże Soborze.
Podczas Jubileuszu czytania liturgiczne w niedziele czasu zwykłego będą wzięte z Ewangelii wg
św. Łukasza, nazywanego też
„Ewangelistą miłosierdzia”. Dante
Alighieri nazywa go: „scriba mansuetudinis Christi” czyli „pisarzem, który przywołuje łagodność Chrystusa”. Są powszechnie znane przypowieści o miłosierdziu obecne w Ewangelii św. Łukasza: o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie czy o miłosiernym
ojcu.
Oficjalne i uroczyste ogłoszenie
Roku Świętego odbędzie się podczas tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia, uroczystości wprowadzonej
przez św. Jana Pawła II, która jest
celebrowana w Niedzielę przypadającą po Świętach Wielkanocnych. Papież, stojąc przed Drzwiami Świętymi, ogłosi w tym dniu
oficjalnie Bullę na Rok Święty.
Wśród Hebrajczyków, już od
czasów starożytnych jubileusz był
rokiem, który celebrowano co 50
lat. W tym czasie należało wprowadzić z powrotem równość dla
wszystkich synów Izraela, ofiarując
nowe możliwości rodzinom, które
straciły swój dobytek a czasem
nawet wolność osobistą. Bogaczom natomiast rok jubileuszowy
przypominał, iż nadszedł czas,

w którym niewolnicy z Izraela, którzy znów stali się im równi, mogą
odwołać się do swoich praw. „Sprawiedliwość, wedle Prawa Izraela,
to nade wszystko ochrona słabych”
(św. Jan Paweł II, Tertio Millennio
Adveniente 13).
Kościół Katolicki rozpoczął tradycję Roku Świętego wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII w 1300
roku. Papież ten zaproponował
celebrację Roku Jubileuszowego
co 100 lat. Od 1475 roku, aby
umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas ten został
skrócony do 25 lat. Jubileusz nadzwyczajny, natomiast, zostaje ogłoszony ze szczególnej i ważnej
okazji.
Do dnia dzisiejszego w Kościele
zostało ogłoszonych 26 Lat Jubileuszowych. Ostatnim był Jubileusz
2000 roku. Natomiast ostatnie
nadzwyczajne Lata Święte to: 1933
rok, ogłoszony przez Piusa XI
z okazji 1900 rocznicy Odkupienia;
1983 rok, ogłoszony przez św. Jana
Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.
Kościół Katolicki nadał hebrajskiemu jubileuszowi charakter
bardziej duchowy. Jubileusz polega
na przebaczeniu, odpuszczeniu
grzechów otwartemu dla wszystkich, na możliwości odnowienia
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relacji z Bogiem i z bliźnim. W ten
sposób Rok Święty staje się możliwością pogłębienia wiary oraz
zaangażowania się na nowo w życie poprzez osobiste świadectwo
chrześcijańskie.
Poprzez ogłoszenie Jubileuszu
Miłosierdzia Papież Franciszek
kładzie w centrum uwagi Boga
miłosiernego, który zaprasza
wszystkich, by wrócili do Niego.
Spotkanie z Nim ożywia cnotę miłosierdzia.
Ryt inicjujący Jubileusz to otwarcie Drzwi Świętych. Mowa o tych
drzwiach, które są otwierane tylko
na czas Roku Świętego, a które
normalnie są zamurowane. Drzwi
Święte są w 4 rzymskich Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami oraz
św. Matki Bożej Większej. Ryt
otwierający ilustruje w sposób symboliczny ideę otwarcia dla wszystkich wierzących tego szczególnego
przejścia w stronę zbawienia.

Drzwi Święte w innych Bazylikach zostaną otwarte po uroczystości rozpoczęcia Roku Jubileuszowego w Bazylice św. Piotra.
Miłosierdzie jest tematem bardzo
bliskim Ojcu Świętemu, który już
jako biskup wybrał sobie za motto
słowa: „miserando atque eligendo”.
To fragment z Homilii św. Bedy
Czcigodnego, który komentuje
Ewangelię o powołaniu św. Mateusza, pisząc: „Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque
eligendo vidit, ait illi Sequere me”
(Ujrzał Jezus celnika, a ponieważ
popatrzył na niego z uczuciem miłości oraz wybrania, powiedział mu:
Chodź za mną). Ta homilia jest
hołdem złożonym Bożemu miłosierdziu. Można również byłoby przetłumaczyć to motto: „Oczami miłosierdzia”.
Podczas pierwszego „Angelus”
po swoim wyborze Papież Franciszek powiedział, że: „usłyszenie
słowa miłosierdzie zmienia wszyst-

ko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia świat. Odrobina
miłosierdzia czyni świat mniej
zimnym i bardziej sprawiedliwym.
Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego
Ojca, który ma tak wiele cierpliwości” (Anioł Pański 17 marzec 2013).
W trakcie Angelus z 11 stycznia
2015 roku powiedział natomiast:
„Potrzeba dziś miłosierdzia i istotnym jest, aby wierni świeccy żyli
nim i zanieśli je do różnych sfer
społecznych. Naprzód! Przeżywamy czas miłosierdzia, to jest właśnie czas miłosierdzia”. A następnie, w swoim Orędziu na Wielki
Post 2015, Ojciec Święty przypomniał: „Jakże pragnę, aby miejsca,
w których wyraża się Kościół,
w szczególności nasze parafie
i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!
Źródło Radio Maryja

Świeca Jubileuszowa – 1050 rocznicy
CHRZTU NARODU POLSKIEGO

Po uroczystym wręczeniu świec jubileuszowych
biskupom na Jasnej Górze, przyszła kolej na podobny
gest w diecezjach.
28 listopada delegacja świeckich z naszej parafii
wraz z księdzem Piotrem Ochońskim uczestniczyła
w uroczystych nieszporach I Niedzieli Adwentu.
Modlitwie przewodniczył bp Ignacy Dec. On też
skierował do zebranych słowo, w którym przypomniał
wagę wydarzenia, jakim było przyjęcie Chrztu przez
Mieszka I jego dwór.
– Weszliśmy w ten sposób w krąg kultury Zachodu,
wielu historyków uważa, że, gdyby nie ta decyzja,
możliwe, że Polski w ogóle by nie było – mówił biskup.
Przypomniał także okoliczności wielkiej nowenny,
która przygotowała Polaków na obchody tysiąclecia
Chrztu Polski. Zaznaczył, że w ciągu minionego półwiecza oblicze Polski zasadniczo się zmieniło.
– Staliśmy się wolnym narodem i odzyskaliśmy
suwerenność, niemniej musimy stawiać czoła innym
zagrożeniom – ostrzegał przed laicyzacją, nierównościami, niesprawiedliwością społeczną, kosmopolityzmem. – Niemniej w tym wszystkim nie tracimy nadziei, ponieważ naszą siłą jest Chrystus, światłość świata. Wiemy dobrze, że współczesnym zagro-

żeniom społecznym, kulturowym oraz cywilizacyjnym
przeciwstawić się możemy jedynie przez docenienie swoich europejskich korzeni Jak to uczynić?
Przez przywrócenie wartościom chrześcijańskim
właściwego im miejsca w budowaniu tożsamości
i porządku społecznego narodów tworzących Europę
– podkreślił.
Po modlitwie biskup poświęcił świece jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski. Potem razem z bp. Adamem
Bałabuchem w symboliczny sposób przekazywał
ogień paschału delegatom z całej diecezji. Spotkanie
w świdnickiej katedrze rozpoczęło się w godzinie miłosierdzia, odmówiono więc Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
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PASOWANIE! PASOWANIE!

26 listopada w siedzibie Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym
Stoku odbyła się uroczystość „Pasowania Pierwszaków” na uczniów
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki. W tym roku szkolnym

pierwszymi klasami opiekują się:
klasą Ia Elżbieta Broś, a kl. Ib. Jolanta Kupczak. W sumie w dwóch
pierwszych klasach Z CAŁEJ GMINY mamy 45 uczniów. Tylu uczniów
było niejednokrotnie w jednej klasie

szkoły nr 1 czy nr 2 w Złotym Stoku
– pamiętajmy, że były jeszcze szkoły w Mąkolnie i Laskach. Uczniowie
klas I na uroczystość pasowania
przygotowali bardzo piękny program artystyczny zatytułowany
„Witamy w Szkołolandii”.
Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani i swobodnie recytowali i prezentowali swoje umiejętności. Podczas uroczystego apelu pierwszaki wspierani przez
swoje wychowawczynie zaprezentowały
swoje umiejętności
wokalne, recytatorskie i taneczne. Program zachwycił zaproszonych gości, a
szczególnie dziadków
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i rodziców, którzy nie ukrywali dumy
ze swoich dzieci. Po zakończeniu
programu Pani Agata Pawłowska
– Król – dyrektor Samorządowego
Zespołu Szkół specjalnym piórem
dokonała aktu PASOWANIA. Następnie złożyła pełnoprawnym
uczniom gratulacje i życzenia. Do
życzeń przyłączyła się burmistrz
Złotego Stoku Grażyna Orczyk
wraz z przewodniczącym RM Waldemarem Wieją wręczając uczniom

pamiątkowe słowniki polsko – angielskie. Inni zaproszeni goście
przekazali pierwszakom słodycze.
Tradycyjnie uczniowie klas II i III
nowym koleżankom i kolegom wręczyli skromne pamiątkowe upominki z najlepszymi życzeniami. Po
pasowaniu uczniowie w towarzystwie zaproszonych gości, rodziców, dziadków oraz swoich wychowawczyń zasiedli przy biesiadnym
stole.
Waldemar Wieja

12

„Złoty Dzwon”, nr 12 (72) * grudzień 2015

Co słychać w Przedszkolu
„Zielona Dolina”?
Listopad to miesiąc niezwykły, weszliśmy w niego
tanecznym, krokiem, żeby potem w ciszy i zadumie
wspominać bliskich, którzy odeszli. W połowie miesiąca każdy pięciolatek został pasowany na starszaka
w obecności rodziców i innych zaproszonych gości.
Przed tym jednak pięciolatki musiały złożyć ślubowanie oraz wykazać się znajomością kroków tańca ludowego „Krakowiaczka”, wierszy i piosenek. Koniec listopada także był wyjątkowy. Mieliśmy Święto Pluszowego Misia i k a ż d y p r z e d s z k o l a k t e g o d n i a
z uśmiechem na twarzy przekraczał próg sali
dzierżąc w rączce ulubionego pluszaka. Dzieci
ś p i e w a ł y, t a ń c z y ł y i w e s o ł o p o d s k a k i w a ł y
w rytm „misiowych” piosenek. Ostatnim listopadowym dniem były Andrzejki – pełen zbaw, wróżb

w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą
przyszłość. Było lanie wosku, wróżenie z kart i monet.
Nie zabrakło także horoskopów, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia za pomocą magicznego
koła.
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Cykl spotkań w Przedszkolu „Bajka”

Dnia 27 listopada do naszego przedszkola zaprosiliśmy Panią Katarzynę Furtan z Biblioteki Publicznej
w Złotym Stoku. Celem spotkania było zapoznanie
z zawodem bibliotekarza, rozbudzenie zainteresowania książkami, rozwinięcie potrzeby chodzenia do
biblioteki a nade wszystko udział naszego Gościa
w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w której nasze
przedszkole bierze udział już po raz kolejnych. Pani
Kasia przygotowała pogadankę na temat biblioteki
oraz zasad wypożyczania książek. Ponad to przyniosła ze sobą mnóstwo pięknych książek. Kilka z nich
przeczytała dzieciom a pozostałe dzieci miały okazję
obejrzeć. Pani Kasia zwracała uwagę dzieci na poznawcze walory książek, sytuacje humorystyczne,
kolorowe ilustracje. Nasze przedszkolaczki były bardzo zainteresowane, wiele się dowiedziały o pracy
w bibliotece. Na zakończenie spotkania wręczyliśmy
Pani Kasi podziękowanie i obiecaliśmy Ja odwiedzić
w bibliotece i przynieść nasze prace ilustrujące opowiadania poznane podczas spotkania. To było bardzo
miłe spotkanie. Dziękujemy!

Grudzień to miesiąc, który w naszym Przedszkolu
kojarzy się nie tylko ze Świętami Bożego Narodzenia,
Świętym Mikołajem, ale także ze Świętą Barbarą
i obchodami górniczego święta. W dniu 2 grudnia
witaliśmy specjalnego gościa – górnika Pana Tadeusza Gotkowskiego. Spotkanie przybliżyło dzieciom
trud górniczej pracy i pogłębiło wiedzę na temat ciężkiej i niebezpiecznej pracy górników. Nasz gość ubrany był w piękny, galowy mundur. Na jego czapce,
która poprawnie nazywa się czako, lśnił biały pióropusz.
Na zakończenie dzieci bardzo serdecznie podziękowały górnikowi za przybycie śpiewem i tańcem,
a w nagrodę poczęstowane zostały bardzo smacznymi cukierkami. Serdecznie dziękujemy za przybycie
i przekazujemy staropolskie pozdrowienie górnicze: Szczęść Boże i życzenia aby Święta Barbara
– patronka górników miała w opiece całą górniczą
brać.

A już 7 grudnia spodziewamy się wizyty św. Mikołaja,
następnie warsztaty z rodzicami, a w kolejnym tygodniu
nasze przedszkole odwiedzi Pan Pszczelarz, a w następnym
już będą Święta... Ale będzie się działo 

14

„Złoty Dzwon”, nr 12 (72) * grudzień 2015

15

„Złoty Dzwon”, nr 12 (72) * grudzień 2015

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2015/2016 r.
Poniedziałek: 28.12.2015 r.

Piątek: 8.01.2016 r. godz. 15:00

Mąkolno godz. 9:00 – Od początku wioski do kościoła Złota, Staszica – Ks. Wikariusz
Ks. Proboszcz nr – parzyste
Pl. Kościelny, św. Jadwigi – Ks. Proboszcz
Ks. Wikariusz nr – nie parzyste

Wtorek: 29.12.2015 r.

Mąkolno godz. 9:00
Od Państwa Dziedzic – Ks. Wikariusz
Od Kościoła – Ks. Proboszcz

Środa: 30.12.2015 r.

Chwalisław godz. 9:00 – Od dołu wioski do góry
Ks. Proboszcz – lewa strona wioski
Ks. Wikariusz – prawa strona wioski

Czwartek: 31.12.2015 r.

Płonica godz. 9:00
Ks. Proboszcz – od kościoła
Ks. Wikariusz – od końca wioski

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

Sobota: 9.01.2016 r. godz. 9:00

ul. 3-go Maja od Rynku do nr 18 – Ks. Wikariusz
ul. Harcerska, Strzelecka, Kolejowa, Radosna –
Ks. Proboszcz

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. 15:00

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

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

Spacerowa, Krzywa, Wąska– Ks. Wikariusz
Niska, Krótka, Działkowa, Skwer Jana Pawła II – Poniedziałek: 18.01.2015 r. godz.
Polna, Stawowa – Ks. Wikariusz
Ks. Proboszcz
3-go Maja od 35 do 87 – Ks. Proboszcz

Czwartek: 7.01.2016 r.
godz. 15:00

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

15:00

Wtorek: 19.01.2015 r. godz. 14:00

Góry – Ks. Wikariusz
Błotnica – Ks. Proboszcz
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Intencje mszalne na listopad 2015 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
II Niedziela Adwentu 6.12.2015 r.
godz. 800 W int. ks. profesora Józefa Mandziuka
z okazji 50-lecia święceń kapłańskich o potrzebne
łaski i błog. Boże opiekę NMP Niepokalanie Poczętej. (Od Sióstr Żywego Różańca)
godz. 1100 + Stanisława (k), + Stanisław Radlak
godz. 1800 I) + Władysław Kalfas, siostra Teresa,
Rodzice: + Anna i + Antoni Matlak
II) Msza św. Dziękczynna z ok. 101 rocznicy urodzin
Pani Władysławy Kłonowskiej prośbą o zdrowie
i błog. Boże
Poniedziałek 7.12.2015 r.
godz. 900 + Edward Brysiak (od szwagra Józefa
Maciąg z Janowca)
godz. 1800 I) siostra + Władysława (k) Kawa, rodziców, siostrę + Stanisławę i + brata Tadeusza
II) + Józef Borkowski, + Aleksander Fataryga
Wtorek 8.12.2015 r. Uroczystość Odpustowa
ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
godz. 900 + Janina (k), + Marian,+ Maria, + Piotr Leśniewscy, + Władysława (k) Sawicka, + Andrzej Plata
godz. 1800 I) + Monika Stańczyk (od wujka Józefa
z rodziną)
II) W intencji żyjących i zmarłych parafian
Środa 9.12.2015 r.
godz. 1800 I) + Paweł Franków (9 miesiąc po śmierci)
Czwartek 10.12.2015 r.
godz. 1800 I) + Lesław Jakóbczyk (2 miesiąc po
pogrzebie)
II) O Boże Błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Zofii
Piątek 11.12.2015 r.
godz. 1800 I) O Boże błog. i łaskę zdrowia w pewnej
intencji
II) + Kazimierz Bąk w rocz. śm.
Sobota 12.12.2015 r.
godz. 1800 I) + Karolina Skowron (od uczestników
pogrzebu)
II) + Maria Wicher (1 rocz. śm.)
III Niedziela Adwentu 13.12.2015 r. Nabożeństwo
Fatimskie
godz. 800 I) + Adam Smagacz
godz. 1100 + Marcin Kapilora (1 rocz. śm.)
godz. 1800 I) + Sylwester Smaruj
II) + męża Michała Szczepanowskiego, ++ rodz.
Marię i Wawrzyńca Pietraszków,+ rodzeństwo:
Helenę, Władysławę, Genowefę, Mieczysława,
Wojciecha, Tadeusza Pietraszków (od Anny Szczepanowskiej)
Poniedziałek 14.12.2015 r.
godz. 1800 I) + Władysław Misztela (od mieszkańców z ul. Św. Jadwigi)

II) Rodzice; Stanisława (k), + Wawrzyniec Brzezińscy, Siostra + Maria Brzezińska (od syna)
Wtorek 15.12.2015 r.
godz. 1800 + Władysław Misztela (od rodziny Rusztejko z Płońska)
Środa 16.12.2015 r.
godz. 1800 I) + Władysław Misztela (od Siostry Zofii)
Czwartek 17.12.2015 r.
godz. 1800 I)
Piątek 18.12.2015 r.
godz. 1800 I) rodziców; + Maria i + Karol, + siostra
i + bracia
II) + Jadwiga Polak, rodziców; + Jana i + Teresę
Stanisz
Sobota 19.12.2015 r.
godz. 1800 I) + Wojciech Prorok (20 rocz. śm.)
II) + Stanisław Zając (3 rocz. śm.) ++ jego rodziców:
+ Kajetan i + Rozalia Zając
IV Niedziela Adwentu 20.12.2015 r.
godz. 800 + Józef Kyzioł + rodzice z obu stron
godz. 1100 + Weronika Tatkowska (5 rocz. śm.),+ Józef Tatkowski (od dzieci)
godz. 1800 I) + Jan Bakuń (4 rocz. śm.) + rodzeństwo i + rodziców z obu stron
II) + Krystyna i + Bolesław Bieńkowski,++ z rodzin
Bieńkowscy i Ligenza
Poniedziałek 21.12.2015 r.
godz. 1800 I) + Marię Błaszkiewicz, + Edmunda
i + Andrzeja
Wtorek 22.12.2015 r.
godz. 1800 + Krzysztof Heda (10 rocz. śm.)
Środa 23.12.2015 r.
godz. 1800
Czwartek 24.12.2015 r.
godz. 900
godz. 2400 I) W intencji żyjących i ++ parafian
II) + Adam,+ Antoni, + Tadeusz
Piątek 25.12.2015 r. Uroczystość Bożego Narodzenia
godz. 800 + Władysław Misztela (od uczestników
pogrzebu)
godz. 1100 + Edward Tomaszyk (1 rocz. śm.), + Regina Tomaszyk (4 rocz. śm.)
godz. 1800 + Julia,+ Jan Ochwat
Sobota 26.12.2015 św. Szczepana
godz. 800 + Grzesiu Dziedzic
godz. 1100 + Katarzyna, + Jan, + Ludwik
godz. 1800 I) + z rodziny: Lachowskich, Cholawskich
Niedziela Świętej Rodziny 27.12.2015 r.
godz. 800
godz. 1100 + Bronisław i + Aleksy Kokoszka + z pokrew
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godz. 1800 Ryszard Znamirowski
Poniedziałek 28.12.2015 r.
godz. 1800 I) + Józefa (k) Sieczkowska (od uczestników pogrzebu)
II) + Helena Bekier (od uczestników pogrzebu)
Wtorek 29.12.2015 r.
godz. 1800 + Ernest Szędzielorz
Środa 30.12.2015 r.
godz. 1800 I) + Patryk Klecka (1 rocz. śm.)
II) + Teofila Becela (od uczestników pogrzebu)
Czwartek 31.12.2015 r.
godz. 1800 I)
Piątek 1.01.2016 r. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
godz. 800 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 (1 nowenna)
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godz. 1100 + Bartłomiej Kędzierski (6 r. śm.), + Ewa
Kędzierska (44 r. śm.), ++ rodziców i rodzeństwo
z obu stron
godz. 1800
Sobota 2.01.2016 r.
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 (2 nowenna)
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 3.01.2016 r.
godz. 800 Dziękując Panu Bogu za miniony rok,
prosząc o zdrowie i Boże Błogosław. dla sióstr
Żywego Różańca w nowym roku (S.Ż.R.)
godz. 1100
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 (3 nowenna)

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

Niedziela 6.12.2015 r.
godz. 900 + Maria Gamoń
Środa 9.12.2015 r.
godz. 1600 + Maria Gamoń i + z rodziny
Niedziela 13.12.2015 r.
godz. 900 W intencji Jarosława Majorczyk z ok. urodzin
Środa 16.12.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 20.12.2015 r.
godz. 900 + Stanisław Kulas i + z rodziny
Czwartek 24.12.2015 r.
godz. 2030 + Janina (k) + Mirosław Karepik + Maria
+ Jan Gamoń

Piątek 25.12.2015 r.
godz. 900 + Wanda Dziedzic, + Jan i+ Maria Gamoń
Sobota 26.12.2015 r.
godz. 900 + Tadeusz Liczner
Niedziela 27.12.2015 r.
godz. 900 ++ z rodziny Rajczakowskich, Żukowskich,
++ rodziców, teściów, męża, córkę i synową
Piątek 1.01.2016 r.
godz. 900 + Wanda Dziedzic
Niedziela 3.01.2016 r.
godz. 900 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Franciszka
Gruszeckiego z ok. 90 rocznicy urodzin

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

Niedziela 6.12.2015 r.
godz. 1000 + Kazimiera (K) Antoniak (1 rocz. śm.)
Czwartek 10.12.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 13.12.2015 r.
godz. 1000 + Zbigniew Blauman (34 rocz. śm.)
++ rodziców z obu stron
Czwartek 17.12.2015 r.
godz. 1600 + Tadeusz, + Marek, ++ rodzice: Wiktoria
i Piotr
Niedziela 20.12.2015 r.
godz. 1000 + Czesław, + Dominik Wielgus
Czwartek 24.12.2015 r.
godz. 2200
Piątek 25.12.2015 r.

godz. 1000 + Zdzisława (K),+ Bronisław Kołodenni,
+ Teresa, + Henryk i + Waldemar Łoś
Sobota 26.12.2015 r.
godz. 1000 + Jan + Maria Charęza i ++ z rodziny
Niedziela 27.12.2015 r.
godz. 1000 + Adela i + Ignacy Igierscy ++ rodzice
z obu stron
Piątek 1.01.2016 r.
godz. 1000 Msza św. dziękczynna z ok. 60-tej rocznicy urodzin Andrzeja Antoniak
Niedziela 3.01.2016 r.
godz. 1000 + Danuta Koprowska (1 rocz. śm.),
+ Tadeusz Koprowski (25 rocz. śm.)

18

„Złoty Dzwon”, nr 12 (72) * grudzień 2015

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Niedziela 6.12.2015 r. Uroczystość Odpustowa
ku czci św. Mikołaja
godz. 1130 I) W intencji żyjących i ++ parafian
II) + Maria Żurawiak (25 rocz. śm.) + Aleksander
i + Arkadiusz Żurawiak, + Piotr Kawa
Piątek 11.12.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 13.12.2015 r.
godz. 1130
Piątek 18.12.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 20.12.2015 r.
godz. 1130
Czwartek 24.11.2015 r.

KRONIKA
SPORTOWA

Runda jesienna sezonu 20015/20016 dobiegła końca.
Wspaniała końcówka Unii, piłkarze na zakończenie
rozgrywek w czterech meczach zdobyli aż 10 punktów.
Piłkarze Perły Płonica i Orła Mąkolno zajmują odległe
lokaty w swojej klasie. W listopadzie piłkarze zakończyli ligowe wzmagania i udają się na zasłużony odpoczynek. Na ligowe boiska powrócą w marcu 2016 r.

godz. 2200 + z rodziny Kokoszka: + Regina, + Marian + brat Ryszard, ++ z rodziny Sztyler: + Katarzyna i + Józef,+ z rodziny Ślusaż: + Stanisław i + Jan
Piątek 25.12.2015 r.
godz. 1130 + Tadeusz Kuczaj (16 rocz. śm.), + jego
rodzice: + Maria i + Józef
Sobota 26.12.2015 r.
godz. 1130
Niedziela 27.12.2015 r.
godz. 1130 + Ignacy i + Adela Igierscy + rodzice
z obu stron
Piątek 1.01.2016 r.
godz. 1130
Niedziela 3.01.2016 r.
godz. 1130

12.
13.
14.
15.
16.

Zamek Kamieniec Ząbkowicki
Sudety Dziećmorowice
Skalnik Czarny Bór
Iskra Jaszkowa Dolna
Polonia Bystrzyca Kłodzka

15
16
16
15
15

15
14
12
12
7

25-26
27-46
24-57
20-32
16-41

Klasa B Gr. II
12 kolejka
PERŁA PŁONICA – HARNAŚ STARCZÓWEK 1:3
KŁOS LASKI – ORZEŁ MĄKOLNO 1:2
13 kolejka
CZARNI BRASZOWICE – PERŁA PŁONICA 6:1
ORZEŁ MĄKOLNO – PIASEK POTWORÓW 2:2
12 kolejka
KAROLINA JAWORZYNA ŚL. – UNIA ZŁOTY STOK 0:2 14 kolejka
PERŁA PŁONICA PAUZA
bramki: Gałuszko, Dudzic
VICTORIA DĘBOWIEC – ORZEŁ MĄKOLNO 6:6
13 kolejka
UNIA ZŁOTY STOK – LKS BYSTRZYCA GÓRNA 0:0 15 kolejka
PERŁA PŁONICA – ZNICZ LUBNÓW 2:2
14 kolejka
LKS GOLA ŚWIDNICKA – UNIA ZŁOTY STOK 1:3 ORZEŁ MĄKOLNO – ŚLĘZA CIEPŁOWODY 0:8
15 kolejka
TABELA KLASA B
UNIA ZŁOTY STOK – NYSA KŁODZKO 1:0
1. Zamek II Kamieniec Ząbkowicki 14 35 42-22
bramka: Bień z rzutu karnego
TABELA LIGA OKRĘGOWA
1. Unia Bardo
2. Victoria Świebodzice
3. LKS Bystrzyca Górna
4. Karolina Jaworzyna Śląska
5. Zdrój Jedlina-Zdrój
6. Unia Złoty Stok
7. Nysa Kłodzko
8. Polonia-Stal II Świdnica
9. Zryw Gola Świdnicka
10. Grom Witków
11. Victoria Tuszyn

16
16
15
16
16
15
16
16
15
15
15

43
40
31
30
25
25
22
21
19
17
17

53-15
37-3
38-20
34-26
36-25
21-19
23-22
27-28
37-35
34-47
22-32

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Harnaś Starczówek
Błękitni Niedźwiedź
Ślęża Ciepłowody
Wieża Rudnica
Victoria Dębowiec
Spartakus Byczeń
Czarni Braszowice
Kłos Laski
Sparta II Ziębice
Piasek Potworów
Znicz Lubnów
Perła Płonica
Orzeł Mąkolno
Przedborowianka Przedborowa

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

31
30
26
25
24
23
20
18
16
15
13
11
9
4

42-22
47-19
35-18
37-24
49-34
42-36
34-31
32-31
28-34
29-34
28-40
37-51
28-62
17-69
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Reprezentacja Polski:
Kadra na mecze z Islandią i Czechami
Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka
powołał zawodników na mecze towarzyskie z Islandią
(13 listopada, 20:45, Warszawa) i Czechami (17 listopada, 20:45, Wrocław):
Bramkarze: Artur Boruc (AFC Bournemouth, Anglia),
Łukasz Fabiański (Swansea City AFC, Walia), Wojciech Szczęsny (AS Roma, Włochy), Przemysław
Tytoń (VfB Stuttgart 1893, Niemcy).
Obrońcy: Thiago Cionek (Modena FC 1912, Włochy),
Kamil Glik (Torino FC, Włochy), Artur Jędrzejczyk (FK
Krasnodar, Rosja), Łukasz Piszczek (BV Borussia
1909, Niemcy), Maciej Rybus (Tieriek Grozny, Rosja),
Łukasz Szukała (Osmanlıspor FK, Turcja), Paweł
Dawidowicz (SL e Benfica, Portugalia), Michał Pazdan
(Legia Warszawa), Jakub Wawrzyniak (Lechia
Gdańsk).
Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (ACF Fiorentina,
Włochy), Kamil Grosicki (Stade Rennais FC, Francja),
Grzegorz Krychowiak (Sevilla FC, Hiszpania), Arkadiusz Milik (AFC Ajax, Holandia), Piotr Zieliński (Empoli FC, Włochy), Ariel Borysiuk (Lechia Gdańsk),
Bartosz Kapustka (Cracovia), Karol Linetty (Lech
Poznań), Sebastian Mila (Lechia Gdańsk), Tomasz
Jodłowiec (Legia Warszawa), Krzysztof Mączyński
(Wisła Kraków), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk).
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Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Bayern München, Niemcy), Artur Sobiech (Hannover 96, Niemcy),
Mariusz Stępiński (Ruch Chorzów). Reprezentacja
Polski wygrała 4:2 (0:1) z Islandią w meczu towarzyskim rozegranym w Warszawie. Gole dla Polaków
padały w drugiej połowie. Dwa strzelił Robert Lewandowski, a po jednym Kamil Grosicki i Bartosz Kapustka.
Reprezentacja Polski wygrała 3:1 (2:1) z Czechami
w towarzyskim spotkaniu rozegranym we Wrocławiu.
Bramki dla podopiecznych Adama Nawałki strzelali
Arkadiusz Milik, Tomasz Jodłowiec i Kamil Grosicki.
18.11.2015 roku poznaliśmy ostatnie zespoły, które
będą uczestniczyć w przyszłorocznych finałach mistrzostw Europy we Francji, a także ostateczny podział
na koszyki przed losowaniem grup, które odbędzie się
12 grudnia o godz. 18:00 w Paryżu.
O podziale na koszyki decydował ranking reprezentacji UEFA według stanu po zakończeniu fazy grupowej eliminacji.
Koszyk 1: Francja, Hiszpania, Niemcy, Anglia, Portugalia, Belgia.
Koszyk 2: Włochy, Rosja, Szwajcaria, Austria, Chorwacja, Ukraina
Koszyk 3: Czechy, Szwecja, POLSKA, Rumunia,
Słowacja, Węgry
Koszyk 4: Turcja, Irlandia, Islandia, Walia, Albania,
Irlandia Północna
Krzysztof Krysiak
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Msze św. pasterskie
Msze św. pasterskie w naszej
parafii będą odprawione:
Chwalisław godz. 20.30
Mąkolno godz. 22.00
Płonica godz. 22.00
Złoty Stok godz. 24.00

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Edward Brysiak,
zm. 2 listopada
+ Karolina Helena Skowron
zd. Tetlak, zm. 9 listopada
+ Władysław Misztela, zm. 14 listopada
+ Teofila Becela, zm. 28 listopada
+ Józefa Sieczkowska, zm. 30 listopada
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
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Waldemar Wieja, ks. Piotr Ochoński
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Skład komputerowy: Stanisław Mróz

Chwalisław
środa godz. 16.00, niedziela godz. 9.00
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Mąkolno
czwartek godz. 16.00, niedziela godz. 10.00

