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Wspólne kolędowanie
Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca
mają, źli ludzie wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają.
(J.W.Goethe)
Muzyka zawsze była i będzie nieodzownym elementem wszelkiego świętowania. Symbolizuje radość
i uświetnia wszelakie uroczystości. I tak z uroczystością Narodzenia Pańskiego łączy się śpiew specjalnych pieśni zwanych kolędami.
Barbara Ogrodowska w swojej książce „Zwyczaje,
obrzędy i tradycje w Polsce” podaje, iż kolędy – to
polska nazwa pieśni kościelnych i domowych o Bożym
Narodzeniu, wywodzących się z hymnów łacińskich
o narodzeniu Chrystusa, komponowanych we Włoszech już w średniowieczu i rozpowszechnianych
w Europie przez rodziny franciszkańskie. Według legendy autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek
z Asyżu. Najstarsze kolędy polskie, przełożone z kan-

cjonałów łacińskich i czeskich, pochodzą z XV w.
Zalicza się do nich kolędę Zdraw bądź Królu Anielski
(rękopis z 1424 r., uznawany za przekład z języka
czeskiego) i kolędę-chorał Anioł pasterzom mówił
(przetworzona z oryginału łacińskiego). W XVII i XVIII
w. rozwija się bujnie oryginalna, polska, twórczość
kolędnicza. W początkach XVII w. powstaje np. kolęda W żłobie leży pióra Piotra Skargi, melodią nawiązującą do poloneza koronacyjnego króla Władysława
IV, a także kolędy Hieronima Morsztyna i Wespazjana
Kochowskiego. Wiele kolęd o dużej wartości literackiej
powstało w XVIII w., np. Gdy śliczna Panna, Jezus
malusieńki, Ach ubogi żłobie, Tryumfy Króla Niebieskiego, Niechaj wesoło grają i – w 1792 r. – wspaniała, uroczysta kolęda Bóg się rodzi autorstwa Franciszka Karpińskiego. W XIX w. powstaje popularna dotąd
kolęda Teofila Lenartowicza Mizerna cicha stajenka
licha i wiele innych kolęd, których autorami (cd. na str. 3)

Wielki Post
Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś
praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi
o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te „czasy pokuty”.
Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament
małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w
Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?
Czwarte przykazanie kościelne,
które dotyczy tych spraw, brzmi:
„Zachowywać nakazane posty i
wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywać się od udziału w
zabawach”. Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformu-

łowanym przykazaniu jest słowo
„pokuta”. Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj
o pokutę wewnętrzną, która polega
na nawróceniu serca, przemianie
postaw, radykalnej zmianie całego
życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej

sedno. Takiej pokuty oczekuje od
chrześcijanina Pan Bóg i Kościół.
Chrześcijanie są zobowiązani do
jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w
ciągu kolejnych dni i miesięcy,
Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca. Jakie są
te czyny pokutne? Wykładnia do
omawianego przykazania podana
przez Sekretarza Generalnego
Episkopatu Polski wylicza: „modlitwa, uczynki pobożności i miłości,
umartwienie przez wierniejsze
pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i
post”.
(cd. na str. 2)
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Wielki Post

Czas zaś pokuty, określony
przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i
Wielki Post. We wszystkie piątki
całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia
(o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od
spożywania pokarmów mięsnych,
gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze
osoby wprowadzać do tej praktyki,
nie czekając aż osiągną one 14 lat.
Warto jeszcze dodać, że według
Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów
mięsnych nie oznacza zakazu
spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi. Prymas Polski (to także
ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim,
którzy stołują się w zakładach
zbiorowego żywienia, gdzie nie są
przestrzegane przepisy postne, a
także takim osobom, które nie mają
możności wyboru potraw, a muszą
spożywać to, co jest dostępne do
spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy
jednak Wielkiego Piątku, Środy
Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowią-

Opłatek
ministrancki

W niedzielę 19 stycznia
wspólnota ministrantów
wraz ze scholą „Dzieci Maryi” przeżywała spotkanie
opłatkowe. Podczas uroczystej agapy był czas na życzenia, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie
kolęd. Spotkanie było wyśmienitą okazją do integracji
wspólnoty ministranckiej i
scholii.

zuje w każdych okolicznościach
powstrzymanie się od spożywania
potraw przyrządzonych z mięsa. Po
wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do
wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych, zwróćmy uwagę na „nakazane posty” w tym przykazaniu.
Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów,
np. mięsa. Ilościowy zaś polega,
według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu
jednego posiłku dziennie do syta i
dopuszcza możliwość przyjęcia
„trochę pokarmu rano i wieczorem”.
Taki post obowiązuje wszystkich
wiernych między 18 a 60 rokiem
życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć
wcześniej napisane słowa, że ci,
którzy nie mają 18 lat, właściwie od
dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki.
Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu. Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej
niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien
podjąć inne formy pokuty (niektóre

z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i
jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany.
Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza
Prymasa, o której wspomniałem
wcześniej, nie dotyczy zachowania
postu w te dwa dni roku. Ci zaś,
którzy z niej korzystają, powinni
pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z
napisem „jałmużna postna”, lub
częściej spełniać uczynki miłosierdzia. Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od
udziału w nich obowiązuje we
wszystkie piątki roku i przez cały
Wielki Post, łącznie z dniem św.
Józefa (19 marca) – jeśli wtedy trwa
jeszcze Wielki Post. Adwent nie
został zaliczony do czasów pokuty,
dobrze jednak byłoby w tym czasie
powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą
polską tradycję – Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś – co staje się
coraz powszechniejszą praktyką
– jest wiele spotkań opłatkowych,
które mają inny charakter. Warto je
upowszechniać i pozostawać w
radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w
tajemnicy Bożego Narodzenia.
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Wspólne kolędowanie

(cd. ze str. 1)

byli pisarze i poeci, księża i zakonnicy. Kolędy śpiewano na melodię hymnów łacińskich, marszów, polonezów, tańców ludowych i kołysanek. Motywy kołysanki – kolędy Lulajże Jezuniu – zaadaptował w swej
muzyce Fryderyk Chopin. Począwszy od XVII w.
w kolędach pojawiają się wątki ludowe. W opowieść
biblijną o narodzeniu Jezusa zostają wplecione motywy folkloru polskiego. Najczęściej spotykany – to
wędrówka pasterzy polskich do żłobka z pokłonem
i darami dla Dzieciątka Jezus. Te wesołe i skoczne
kolędy o tematyce pasterskiej, przesycone wątkami
świeckimi, pełne realiów życia codziennego i humoru,
zawierające elementy gwary nazywa się pastorałkami.
Pastorałki śpiewano głównie podczas zabaw i spotkań
sąsiedzkich, jasełek i obchodów kolędniczych. Rozróżnienia na kolędy i pastorałki dokonał w XIX w. ks.
Marcin Mioduszewski ze Zgromadzenia Misjonarzy,
zbieracz i wydawca pieśni religijnych, autor największego zbioru kolęd polskich. W swym „Wielkim śpiewniku kościelnym” z 1838 r. wprowadził podział na
„Pieśni o Bożym Narodzeniu”, do śpiewania w kościołach, oraz wydane później „Pastorałki i kolędy z melodiami” (1843 r.) śpiewane w domach i podczas obchodów kolędniczych. Warto dodać, że najsłynniejszą
kolędą jest Cicha noc, którą przetłumaczono na ponad
17 stycznia w Centrum Kultury
i Promocji odbyło się wspólne
kolędowanie.
Na miejsce przybyli zaproszeni
goście m.in Pani Burmistrz Grażyna Orczyk, Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Waldemar Wieja,
ksiądz proboszcz Józef Siemasz,
Pani Dyrektor przedszkola Zielona
Dolina Ewa Bulanda, radny powiatowy Czesław Wolak, występujący
artyści „Watacha Stacha”, chór
„Złoty Potok”, „Ożaranki”, Górnicza
Orkiestra Dęta, dziewczęta z kółka
muzycznego działającego przy
CKiP oraz okoliczni mieszkańcy.
Dla przybyłych gości przygotowany był pyszny poczęstunek oraz
ciepłe i zimne napoje.
Kolędowanie rozpoczęło się
przemową powitalną Pani Dyrektor
CKiP Dominiki Teper.
Następnie na scenie wystąpiła
grupa teatralna „Watacha Stachaz”
przedstawieniem jasełkowym, któ-

300 języków i dialektów. Powstała w roku 1818 w małym austriackim miasteczku Oberndorf bei Salzburg
w Alpach. Jej autorami byli wikary miejscowego kościoła ks. Józef Mohr oraz jego organista Franz Xaver
Gruber. Do naszych czasów w całej Polsce powszechnie śpiewa się kolędy w kościołach i w domach.
W okresie świątecznym Bożego Narodzenia koncerty
kolęd i pastorałek odbywają się w kościołach, teatrach
i w ośrodkach kultury. Dzisiaj już wiele popularnych
dawniej kolęd i pastorałek zostało zapomnianych, a do
tradycji wchodzą następne. Nie zaprzepaśćmy jednak
tego, czego dokonali nasi przodkowie, doceńmy ich
niełatwą pracę w zbieraniu naszego dorobku artystycznego. Niech w każdym polskim domu w okresie Świąt
Bożego Narodzenia nie zabraknie tak pięknej tradycji
– tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.

re wywołało salwy śmiechu i wiele pozytywnych
reakcji. Za wspaniałe
przedstawienie serdecznie dziękujemy
!!!Po przedstawieniu
przyszła pora na nagrodzenie osób, które brały
udział w konkursie Bożonarodzeniowym–
zwycięzcom serdecznie
GRATULUJEMY!!!
Po przedstawieniu,
które u nie jednej osoby wywołało
łzy śmiechu Pani Burmistrz i Pan
Przewodniczący RM wraz z Panią
Dyrektor CKiP złożyli gratulacje i
kwiaty na ręce Państwa Braszka z
okazji 65 rocznicy Ich ślubu. Tym
razem u wszystkich zgromadzonych w oczach pojawiły się łzy
wzruszenia….
Kolejnym punktem programu
było wspólne kolędowanie z chórem „Złoty Potok” oraz z Górniczą

Orkiestra Dętą. Zaproszeni goście
oraz mieszkańcy śpiewali wspólnie
wszystkim znane kolędy.
Dziewczęta z kółka muzycznego
prowadzonego przez Pana Marcina
Grzelaka zachwyciły nas wykonaniem piosenek o świątecznej tematyce, które jeszcze bardziej wprowadziły wszystkich w świąteczny
nastrój, a ten kontynuowany był
wspólnym kolędowaniem z rozśpiewanymi „Ożarankami”.
Sylwia Sierawska-Piszczyk,

4

„Złoty Dzwon”, nr 2 (62) * luty 2015

Drogi Księże Sebastianie!

Nasz Pan Cię wybrał i powołał, abyś szedł i przynosił owoc obfity. Byś mężnie, nieustannie głosił całemu światu Chrystusową Ewangelię. Twój wybór, by swoje życie
realizować poprzez kapłaństwo jest wyjątkowo piękną odpowiedzią na Bożą Miłość. W
dniu imienin życzymy Ci wytrwałości i nieustannej miłości do Jezusa Chrystusa, aby
towarzyszyła Ci bliskość Tego, który Cię powołał, i któremu oddajesz swoje życie. Niech
Twoje kapłaństwo będzie prawdziwym, realnym wyrazem miłości człowieka do Boga i
Boga do człowieka. Szczęść Boże na dalsze dni kapłańskiej posługi. Życzy redakcja
Złotego Dzwonu oraz parafianie.

26 stycznia została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji imienin ks. Sebastiana Nawrockiego naszego wikariusza, zamówiona przez Siostry Żywego Różańca. Mszy św. przewodniczył ksiądz proboszcz. Modliliśmy się o zdrowie i błogosławieństwo Boże, Dary Ducha świętego na dalsze lata owocnej
posługi kapłańskiej.

Nowe okna w zakrystii

W dniach 22-23
stycznia 2015r. zostały zamontowane cztery nowe okna w naszych zakrystiach w
kościele parafialnym.
Koszt z montażem
wyniósł 5 tys. zł. Nowe
ciepłe okna sprawiają
komfort, że nie ma
przeciągu na kościele.
Planujemy w tym roku
zbierać środki finansowe na zakup szyb
zespolonych, aby sukcesywnie wymieniać
szyby zewnętrzne w
naszych oknach witrażowych. Aktualnie
całe ciepło ucieka
nam przez witraże na
zewnątrz
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70 rocznica wyzwolenia Auschwitz

„To się stało, a więc może znów się zdarzyć…
Może zdarzyć się wszędzie”

Primo Levi

„Główne obchody 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz miały miejsce przed Bramą Śmierci byłego
obozu Auschwitz II—Birkenau. W bardzo wielu krajach, w tym dniu — będącym od dziesięciu lat Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu
— odbyły się różne doniosłe wydarzenia: konferencje,
wystawy, obchody, spotkania… Był to niezwykły symbol tego, że pamięć o dramacie Auschwitz i pamięć
o jego Ofiarach leży w sercach ludzi na całym świecie”.
70 lat temu, 17 stycznia 1945 r. rozpoczęła się
ostateczna ewakuacja więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, którą objęto ok. 56 tysięcy więźniów. W trakcie tzw. Marszów Śmierci życie straciło między 9 a 15
tysięcy osób.
W połowie stycznia 1945 r., w związku z przełamaniem linii frontu przez Armię Czerwoną i zbliżaniem
się jej jednostek do Krakowa, oddalonego o ok. 70 km
od Oświęcimia, władze obozu rozpoczęły ewakuację
więźniów do obozów koncentracyjnych w głębi III
Rzeszy. W dniach od 17 do 21 stycznia esesmani
wyprowadzili z kompleksu obozowego Auschwitz ok.
56 tys. więźniów.
Główne trasy przemarszu kolumn ewakuacyjnych,
liczące kilkadziesiąt kilometrów, prowadziły do Wodzisławia Śląskiego i Gliwic. Więźniowie, którzy przetrwa-

li marsz — pomimo przenikliwego chłodu — zostali
przewiezieni otwartymi wagonami kolejowymi między
innymi przez Czechy i Morawy do obozów Mauthausen i Buchenwaldu. Wielu spośród tych, którzy przeżyli Marsze Śmierci, zginęło w obozach w głębi Rzeszy.
Część więźniów cały dystans ewakuacji musiała
pokonać pieszo — np. 3,2 tys. więźniów podobozu
Neu-Dachs, których zmuszono do przejścia 250 km
do obozu Gross‑Rosen. Jedynie 2,2 tys. więźniów
z podobozów Laurahütte i Eintrachthütte zostało wywiezionych 23 i 24 stycznia pociągami bezpośrednio
do Mauthausen.
Z obozu mieli być wyprowadzeni więźniowie zdolni
do pracy. Jednak w kolumnach ewakuacyjnych znalazły się także osoby wycieńczone i chore oraz dzieci.
Esesmani mordowali tych, którzy opadli z sił i nie byli
w stanie kontynuować marszu, a także strzelali do
uciekających. Na terenie Śląska Górnego i Opolskiego straciło życie około 3 tys. osób, natomiast w trakcie
całej ewakuacji zginęło między 9 a 15 tys. więźniów
Auschwitz.
20 stycznia 1945 roku wysadzono w powietrze
krematoria: II i III, a 26 stycznia – znajdujące się dotąd
w stanie pełnej zdatności do użytku krematorium V.
23 stycznia podpalono tzw. Kanadę II, kompleks baraków – magazynów z mieniem pozostałym po ofiarach eksterminacji. W niepewnej sytuacji znalazło się
blisko 9000 więźniów, w większości chorych i skrajnie
wyczerpanych, pozostawionych w obozie macierzystym (Stammlager, Auschwitz I), Birkenau (Auschwitz II) i podobozach.
Nie nadawali się oni do
ewakuacji pieszej, więc
władze SS dążyły do
zgładzenia wszystkich
lub niemal wszystkich
tych więźniów.
Tylko zbieg okoliczności sprawił, że w większości uniknęli oni zagłady.
Pomiędzy wymarszem
z obozu ostatnich kolumn
ewakuacyjnych a nadejściem żołnierzy Armii
Czerwonej, SS zdążyła
wymordować więźniów
m.in. w podobozach: Fürstengrube, Tschechowitz-Vacuum i Blechhammer.
Waldemar Wieja
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Zmarł ks. Józef Molenda

W niedzielę, 18 stycznia nad
ranem, zmarł po ciężkiej chorobie
ks. prałat Józef Molenda

Ks. prałat Józef Molenda miał 81 lat. Był kapelanem
honorowym Jego Świątobliwości, kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Świdnicy, kanonikiem
honorowym Kapituły Katedralnej w Legnicy, przez
wiele lat dziekanem dekanatu Głuszyca.
Był również m.in. honorowym obywatelem Głuszycy
i otrzymał tytuł „Zasłużony dla powiatu wałbrzyskiego”.
Eksporta z Mszą św. żałobną odbędzie się w środę
21 stycznia o 18.00 w kaplicy pw. św. Józefa w Głuszycy pod przewodnictwem bp. Adama Bałabucha.

Po Mszy św. trumna z ciałem zostanie przewieziona do kościoła pw. Chrystusa Króla w Głuszycy, gdzie
trwać będzie całonocne czuwanie modlitewne.
Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w czwartek, 22 stycznia o 12.00 w kościele pw. Chrystusa
Króla w Głuszycy. Uroczystości przewodniczył będzie
bp Ignacy Dec. Po Mszy św. Ostatnie Pożegnanie na
cmentarzu parafialnym przy kościele pw. Narodzenia
NMP w Grzmiącej
Ks. Józef Molenda święcenia kapłańskie przyjął w
1963 r. Większą część swojego kapłańskiego życia
spędził w Głuszycy, w której pracował od
1966 r. do 2009 r., kiedy to przeszedł na
kapłańską emeryturę. W Głuszycy spędził
również ostatnie lata swojego życia, niestety coraz bardziej doświadczany chorobą.
Ostatnim publicznym wystąpieniem ks.
Józefa Molendy był złoty jubileusz jego
kapłaństwa, który zorganizowano mu 25
czerwca 2013. Mimo bardzo złego stanu
zdrowia jubilat na wózku inwalidzkim pojawił się na uroczystości. Obok bp. Ignacego
Deca i wielu kapłanów, z którymi ksiądz
jubilat współpracował w ciągu minionych
lat, pojawił się jego wychowanek – biskup
pomocniczy diecezji legnickiej Marek Men-

dyk. Specjalny list przesłał również biskup diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt.
W trakcie jubileuszowej Eucharystii było widać łzy
wzruszenia, zarówno na twarzy bp. Deca, jak i głuszyckich wiernych, wśród których ks. Molenda spędził
47 z 50 lat kapłaństwa. – To zawsze bardzo ściska za
serce, kiedy pamiętamy kogoś, kto żył pełnią życia, a
później widzimy, jak gaśnie w oczach, trawiony chorobą – tłumaczył wzruszenie bp Ignacy. – Nie mógł z
nami stanąć przy ołtarzu, ale wiem, że wszystko słyszał i bardzo się cieszył z naszej obecności.
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W Polsce rozpoczął się Rok Jana Pawła II

Uchwałę w tej sprawie podjął
Sejm na początku grudnia.
Poseł Robert Telus przypomniał,
że uchwała w sprawie ustanowienia
roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła
II została przyjęta „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego
szacunku wobec postaci, która
wywarła tak znaczący wpływ na
losy nie tylko naszego narodu, ale
i całego współczesnego świata”.
– To ważny czas, bowiem będziemy mocnej zastanawiać się
nad nauczaniem Jana Pawła II.
Doskonale wiemy, jak ogromne jest
duchowe dziedzictwo Ojca Świętego. Często gubimy te nauki, dlatego ten czas będzie takim dobrym
akcentem, by na nowo przypomnieć papieskie nauczanie – powiedział poseł PiS.
Z kolei prezydent Radomia Radosław Witkowski (poseł PO przed
objęciem prezydentury w Radomiu)
dodaje, że Rok Jana Pawła II powinien być „dobrym otwarciem dla
wszystkich rządzących”. – Jan
Paweł II pozostawił nam wiele ważnych myśli, wśród których jest m.
in. ciągła potrzeba otwierania się

na drugiego człowieka. Ten rok to
okazja do przypomnienia wartości,
którymi żył Jan Paweł II. Jako naród
jesteśmy zobowiązani do tego, by
w codziennym życiu realizować filozofię życia św. Jana Pawła II –
powiedział prezydent Radomia.
Ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
podkreślił, że w czasie najbliższych
dwunastu miesięcy politycy powinni ukazać sylwetkę Jana Pawła II
od strony historycznej. – Chodzi
głównie o wkład Jana Pawła II w
przemiany polityczne, nie tylko w
kontekście Polski czy Europy, ale
całego świata. Wciąż mamy w pamięci słynne słowa Jana Pawła II
wypowiedziane w UNESCO, że
„istnieją nie tylko prawa człowieka,
ale i narodów”. Mówił też, „jestem
synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez
sąsiadów skazywany na śmierć – a
on pozostał przy życiu i pozostał
sobą”. Dzisiaj te słowa wydają się
być oczywiste, ale wypowiedziane
w czasie zimnej wojny były niezwykle odważne i to trzeba właśnie

pokazać, bowiem są środowiska,
które to bagatelizują – uważa ks.
Kowalczyk.
Kilka tygodni temu do inicjatywy
związanej z ogłoszeniem roku 2015
Rokiem Jana Pawła II odniósł się
także biskup Henryk Tomasik. –
Dobrze, że zauważamy znaczenie
tego pontyfikatu. Dobrze, że Sejm
podjął taką uchwałę. Nasz rodak
kształtował wiarę całego Kościoła,
ale także rozsławił Polskę, stał się
jej najwspanialszym ambasadorem. Przyczynił się do tego, że
nasza historia i kultura są bardziej
znane na świecie – podkreśla biskup radomski.
Z drugiej strony zauważył, że
przed nami ważny etap, który przyniesie odpowiedzi na kolejne pytania: czy posłowie w swojej pracy
ustawodawczej będą chcieli usłyszeć nauczanie Jana Pawła II na
temat rodziny, małżeństwa, zasad
moralnych, które powinny regulować życie społeczne? Rok Jana
Pawła II będzie okazją, by przypomnieć wielkie wskazania naszego
rodaka, które są wciąż aktualne –
zaznaczył bp Tomasik.
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JASEŁKA STACHA

24 stycznia 2015 r. odbyło spotkanie opłatkowe w
Remizie Strażackiej. Zorganizowane przez Panią
Sołtys Bogumiłę Klita, Radę Sołecką, Strażaków OSP
Mąkolno i Zespół Watacha Stacha na czele z Panem
Stanisławem Braszka dla mieszkańców Mąkolna i
zaproszonych gości. Jasełka przedstawione przez
naszych aktorów z Zespołu Watacha Stacha są jedyne na świecie.

PRZEDSTAWIENIE PRZYGOTOWAŁA
GRUPA „WATAHA STACHA”
OBSADA:
NARRATOR, SCENARIUSZ: Ewa Głąb
ANIOŁ: Florianna Krysiak
PASTERZ MACIEJ: Małgorzata Rożniatowska
PASTERZ KUBA: Waleria Pietrusiów
PASTERZ SZYMEK: Patrycja Kucharek
MARIA: Magdalena Kołodziejczyk
JÓZEF: Jan Braszka
HEROD: Zbigniew Śleziak
DIABEŁ: Tomasz Braszka
ŻYD: STANISŁAW BRASZKA
MINISTER FARGOS: Rafał Nowak
ŚMIERĆ: Wojciech Głąb
OPRAWA MUZYCZNA, EFEKTY SPECJALNE: URSZULA WRÓBEL
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„Droga piesza do Schlackental”

W latach 30 XX wieku
w mieście znajdowały się
rzeźbione w drewnie drogowskazy, które informowały tamtejszych turystów o lokalizacji różnych
miejsc. Jeden z tych znaków znajdował się na
ścianie Tawerny w rynku
i kierował do Doliny Złotego Jaru, napisem „Droga
piesza do Schlackental”,
w języku niemieckim. Oryginalną fotografię ze
wspomnianym znakiem
możemy podziwiać, w
albumie wydanym przez
Panią Elę Szumską, na
stronie 66. Projektantem
drogowskazów był Alois
Schoder, właściciel lokalnej drukarni, natomiast
wyrzeźbił jest Robert Domsch, miejscowy pustelnik. Tego typu drogowskazy, pięknie zdobione i
kolorowe znajdował się w
mieście aż do lat 70-tych.
Potem zostały zdemontowane i jak się okazuje
zabezpieczone.
Ten właśnie drogowskaz, w grudniu został
przekazany do Izby Pamięci przez Pana Wacława Rosikoń. Znalezisko
na nieprawdopodobną
skalę, ponieważ obecnie
drogowskaz ten jest unikatem, posiada ogromną
wartość historyczną. Nawet w najśmielszych
oczekiwaniach, nikt nie
spodziewał się powrotu
tego drogowskazu do widoku publicznego. Stała
się rzecz nieprawdopodobna, czym pragniemy
zachęcić wszystkich Państwa do odwiedzin Izby i
obejrzenia eksponatu.
Nasza wędrówka w
poszukiwaniu wspólnej
historii trwa nadal, każdy
dzień przynosi nowe fakty
i namacalne dowody, że
Złoty Stok to naprawdę
„historia pięknego miasta
w górach”.

Podsumowując 2014
rok pragniemy wymienić
z nazwiska wszystkie
osoby, bez których Izba
Pamięci nie mogłaby powstać i rozwijać się:
Aneta Malinowska
Marcin Piotrowski
Pani Ujejska
Tadeusz Kulesza
Paweł Wieczorek
Marian Wicher
Krzysztof Daleszak
Stanisław Bochuń
Stanisław Gołdyn
Sikora
Mariusz Grygiel
Maria Izmajłow
Elżbieta Bednarz
Michalina Kędzierska
Janina Gawłowska
Grażyna Wieczorek
Małgorzata Kuś
Henryk Smolnik
Grażyna Karbowiak
Krzysztof Daleszak
Wiesława, Zygmunt Król
Leszek Smarej
Adam Ignaciak
Danuta Janiec
Dawid Knych
Danuta Karpińska
Pan Matuszewski
Maria, Krzysztof Zajączkowscy
Tadeusz Kasprzyk
Renata Likitarczuk
Ryszard Kopiec
Józef Słowiak
Jacek Ożdżeński
Piotr Romanowski
Arkadiusz Knych
Wojciech Troicki
Remigiusz Gruszecki
Daniel Brodziński
Halina Sudyka
Krystyna, Adam Wąsik
Jerzy Tichanowicz
Mariusz Krynicki
Teresa, Waldemar Michalscy
Krzysztof Skrzypek
Agata i Maciej Król
Maciej Młodzieniak
Mariusz Skrzyniarz
Magdalena Rot
Dyrekcja Zakładu Tworzyw i Farb
Elżbieta Kędra

Wacław Rosikoń
Marek Borowiec
Marta Krysiak
Piotr Rosiak
Gabriela Tyma
Pan Mikulski
Pani Weres
Władysław Pszon
Leon Sibiński
Elżbieta Dziewa
Pan Domagała
Kazimierz Morawski
Mariusz Krynicki

Bogdan Hencel
Adam Bochenek
Andrzej Gawłowski
Klaudiusz Myszogląd
Pan Bakuń
Marian Dzik
Pani Prorok
Waldemar Wieja
Z wielkim wyrazem
szacunku i wdzięczności
pragniemy wszystkim
Państwu podziękować.

Pensjonat „Złoty Jar”
otwarty dla mieszkańców

Pragniemy poinformować, że Pensjonat „Złoty Jar”,
zaprasza wszystkich spacerowiczów na gorącą kawę
i herbatę oraz domowe ciasto. Pensjonat czynny jest
codziennie od godz. 8.00 do godz. 21.00.
Będzie nam bardzo miło, jeżeli „Złoty Jar” dla wielu
z Państwa okaże się celem spacerów i przystankiem
dla dalszych wędrówek.
Z turystycznymi pozdrowieniami
Elżbieta Szumska oraz pracownicy pensjonatu
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PIERWSZY ORSZAK TRZECH
KRÓLI W ZŁOTYM STOKU

6 stycznia 2015 roku po raz pierwszy w naszym
mieście po mszy świętej wyruszył Orszak Trzech
Króli. Mieszkańcy naszej gminy przeszli w koronach
z kolędą na ustach ulicami miasta do Parku Miejskiego. Tam odbyły się przepiękne jasełka w wykonaniu
młodzieży z Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym
Stoku a następnie wspólne kolędowanie z gorącą
grochówka, kawą, herbatą i ciastem. Mimo chłodu na
zewnątrz atmosfera była radosna i sympatyczna.
Zapewne każdemu z uczestników na długo w pamięci pozostaną te wspaniałe i wesołe chwile tak pełne
jeszcze świątecznego nastroju i Bożej obecności.
Święto Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego jest
najstarszym świętem ustanowionym w IV wieku przez
Kościół. Odnosi się do historii opisanej w Ewangelii
Mateusza o wizycie Trzech Mędrców ze Wschodu,
którzy przyszli oddać pokłon Jezusowi w Betlejem.

Święto wzbogaciła tradycja, do której od XVIII w.
dołączył zwyczaj święcenia kredy i oznaczania nią
domów. I tu pojawiło się wielkie zamieszanie. Większość z nas pisze bowiem na drzwiach K+M+B, sądząc że to inicjały Trzech Króli. Ale księga liturgiczna
– „Obrzędy błogosławieństw” wymienia nieco inną
„regulaminową” inskrypcję, o zupełnie innym znaczeniu. Podczas nabożeństw, wspomina o tym wielu
kapłanów. Zgodnie z pierwotną tradycją powinniśmy
oznaczyć drzwi literami: C+M+B, co jest skrótem łacińskiej sentencji: Christus Mansionem Benedicat –
„Niech Chrystus błogosławi ten dom”. A krzyżyki
między literami to nie plusiki, tylko znak błogosławieństwa.
Święto Trzech Króli nieodmiennie wiąże się z tradycją wystawiania jasełek oraz tzw. widowisk herodowych. Jasełka to inaczej „przedstawienia o Bożym
Narodzeniu”, ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa „jasło” oznaczającego żłób. W Polsce Jasełka wystawia się od kilkuset lat.
Nawiązaniem do tradycji wystawiania jasełek ulicznych jest Orszak Trzech Króli, barwy korowód, który
przechodzi ulicami miast i który łączy religijną tradycję
ze współczesnością. Orszak prowadzą Trzej Królowie,
którzy symbolizują trzy kontynenty – Europę, Azję i
Afrykę. Ubrani w bogate szaty z nakryciami głowy
prowadzą tłumy mieszkańców miast w kolorowych
koronach na głowie, którzy śpiewają kolędy. Kulminacyjnym momentem Orszaku jest pokłonienie się Małemu Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie, a później wspólne kolędowanie. Orszak ma również wymiar
ewangelizacyjny oraz charytatywny. Orszak Trzech
Króli odbył się po raz pierwszy w Warszawie w 2009
roku – w niedzielę poprzedzającą Święto Trzech Króli. Zgromadził wówczas 5 000 osób, które przeszły
ulicami Starego Miasta, oglądając typowe jasełkowe
sceny. W roku 2010 Orszak również szedł przez Stare Miasto i zgromadził już 10 000 widzów. 6 stycznia
2011 roku był rokiem przełomowym. Święto Trzech
Króli po raz pierwszy od pół wieku było dniem wolnym
od pracy. Przejście Orszaku transmitowały telewizje.
Ponadto, Orszak przeszedł nie tylko w Warszawie, ale
i w innych miastach tj. w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Gdańsku. Jego uczestnicy zostali pozdrowieni przez papieża Benedykta XVI. W 2015
roku Orszak przeszedł w ponad 330 polskich miejscowościach i kilkudziesięciu miastach za granicą. W
wielu miejscowościach Orszak Trzech Króli jest początkiem lokalnej współpracy, która kontynuowana
jest cały rok do różnorakich działań na rzecz wspól-

„Złoty Dzwon”, nr 2 (62) * luty 2015

noty. Miejmy nadzieję, że tegoroczny, pierwszy Orszak
Trzech Króli to początek tej pięknej tradycji i w naszym
mieście oraz ze z roku na rok będzie nas coraz więcej…
Dziękujemy wszystkim za udział w I Orszaku Trzech
Króli w naszym mieście. Dziękujemy za pomoc Urzędowi Miasta Złoty Stok – Pani Burmistrz – Grażynie
Orczyk, Pani Asystent Burmistrza Marcie Krysiak,
Przewodniczącemu Rady Miasta, Panu Waldemarowi
Wiei. Panom Wojciechowi Troickiemu, Zbigniewowi
Decowi, Romanowi Kwaśnemu, Pani Dyrektor CKiP
Katarzynie Teper i Marcinowi Grzelakowi. Młodzieży
z Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku za
piękne przedstawienie Jasełek – nauczycielom; Gabrieli Pluciak, Wojciechowi Królowi, Ks. Sebastianowi
Nawrockiemu. Za przygotowanie szopki Panu Adamowi Urbasiowi, za podłączenie energii elektrycznej
Rafałowi Szpilarewiczowi i Dariuszowi Sokołowskiemu. Za przygotowanie sceny i ławek Krzysztofowi
Krysiakowi i Ryszardowi Kormanowi, Rafałowi Myszo-
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glądowi. Paniom za smaczną grochówkę Janinie

Polucha i Halinie Balbuza. Ranczo Nasza Szkapa –
Panu Lesławowi Zasadzie. Prowadzącym śpiew kolęd
chórowi parafialnemu „Wesoła Nowina”. Urszuli Wróbel, Weronice i Liliannie Krzysztofczyk, Mariuszowi
Karpińskiemu, Dagmarze Alchimowicz, Iwonie Lew.
Panu Bogumiłowi Henclowi za czuwanie na bezpieczeństwem Orszaku. Dziękuję wszystkim uczestnikom
orszaku za liczną frekwencję oraz liczymy, ze w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.
Dagmara Alchimowicz
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6 Wymówek by nie brać ślubu

Usprawiedliwienia są jak wyjścia ewakuacyjne.
Zawsze gotowe, gdyby trzeba było uciekać. Nawet
przed małżeństwem.
Lubimy je i wciąż mamy w zanadrzu.
Brzmią nie jak kapitulacja, lecz
wynik racjonalnego namysłu. I dlatego właśnie mamy z nimi problem.
Bardzo często kamuflują nasz brak
zdecydowania, nieumiejętność
podejmowania decyzji i lęk przed
konsekwencjami.
Coraz częściej spotykam je, gdy
słucham zakochanych i narzeczonych. Ale usprawiedliwienia są
pierwszą widoczną warstwą. Pod spodem najczęściej
są ukryte lęk i egoizm, które na dobre paraliżują.
Oto 6 najczęstszych powodów, dla których pary nie
mogą zdecydować się na ślub.
1. Nie wiem czy Bóg chce bym był/była z tą właśnie osobą...
Wola Boża – to brzmi dobrze jako usprawiedliwienie. Wtedy kompletnie zrzekamy się odpowiedzialności za nasze decyzje – za całość odpowiada Bóg, a
gdy coś się nie uda winę zrzucimy na Niego. Czekamy
na jakiś magiczny znak, orędzie lub objawienie, tak
naprawdę wciąż nie wiedząc co by nas przekonało.
Zachowujemy się trochę tak, jak uczniowie w czasie
Wniebowstąpienia – nieruchomo stoimy wpatrzeni w
niebo.
2. Panie oddaję Ci tę relację, rób z nią co
chcesz...
Związek dla osoby wierzącej jest poniekąd jak projekt unijny. Musi być wkład własny. Nie da się trwać z
założonymi rękoma, nie podejmując żadnych decyzji.
Bóg od początku stworzenia człowieka oczekuje od
niego działania. Będzie nas w tym wspierał swoją
Łaską, Darami Ducha Świętego, lecz wciąż na sterach
są moje ręce. W miłości nie da się korzystać z boskiego autopilota.
3. Nie jestem gotów, by z kimś być...
Gdy słyszę tego typu usprawiedliwienie (najczęściej
z męskich ust), zastanawiam się jakim narzędziem
można zmierzyć taką gotowość. Szczególnie gdy jestem sam lub decyduję się na odejście ze związku.
Nie ma takich symulatorów, które nauczą mnie na
sucho być z drugą osobą. Odejście, rozstanie, samotność nie może stać się lekcją budowania relacji z innymi. Dopiero gdy jest ktoś obok mnie, wiem co wymaga jeszcze mojej pracy w tym związku.
4. Nie jestem pewien...
Może to zabrzmi zbyt szekspirowsko, ale... czym
jest pewność? Zbiorem argumentów za, zbiorem
emocji jakie mi towarzyszą? Kiedy jest ten moment,

że jestem na sto procent przekonany?
Czy rzeczywiście miłość i przekonanie, to
nierozłączna para?
Miłość jest zawsze
szalonym ryzykiem.
Nie da się jej zadekretować i opisać jej warunki jak w umowie.
Pewność podszyta pychą, znieczula i prowadzi
związek na manowce. Jesteśmy siebie już tak pewni, że
tracimy zaangażowanie i wtedy nie tyle scala, lecz
rozbija nasz związek.
5. Jak się ustabilizujemy...
Tym usprawiedliwieniem stawiamy wszystko na
głowie. Nie małżeństwo, czy rodzina będzie najpewniejszą stabilizacją, lecz wykształcenie, umowa o
pracę i oszczędności na koncie. Na tak grząskim i
niepewnym gruncie nie da się zbudować żadnego
małżeństwa. Myśląc w taki sposób z fundamentu robimy, jedynie ornament – zwieńczenie pseudo stabilnej konstrukcji.
6. Te koszty...
Całkiem zdroworozsądkowe usprawiedliwienie.
Odkładamy decyzję o ślubie, bo nie jesteśmy przygotowani na wydatki z nim związane. Oczywiście chodzi
nie tyle o sakrament, ile o związane z nim dodatki.
Zaślepieni myślimy, że są one konieczne, nierozerwalnie złączone z tym co najważniejsze, że gdy ich zabraknie, to w naszym małżeństwie będzie coś nie tak.
Jednak tym usprawiedliwieniem, bardzo często
kamuflujemy innego rodzaju koszty. Do głosu dochodzi egoistyczna ekonomia, która podpowiada, że
małżeństwo to rachunek strat. Muszę oddać coś
swojego czas, racje, przyzwyczajenia. Bronię się tym
samym przed dopuszczeniem do głosu myśli, że
małżeństwo jest też ofiarą z mojego życia.
Przedstawiony przeze mnie zbiór wymówek powstał
na podstawie kilkudziesięciu rozmów z narzeczonymi
lub parami myślącymi o narzeczeństwie. Nie jest z
pewnością tak, że w podanych przeze mnie zdaniach
nie ma słuszności. Jednak wspominam o nich dlatego,
że maskują one zupełnie inne problemy – jak lęk przed
ostatecznymi wyborami, przed odpowiedzialnością za
życie drugiej osoby. To niepewność, czy jestem w
stanie sam podejmować ważne decyzje, czy poradzę
sobie z ich konsekwencjami.
o. Jacek Szymczak OP
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Rozpoznać miłość Ojca
U progu Wielkiego
Postu

Oto teraz czas upragniony, oto
teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2).
Wielki Post wzywa nas do duchowej mobilizacji, a zarazem na nowo
zaszczepia w sercach nadzieję, że
nasze życie może wyglądać inaczej. Uświęcenie jest możliw e,
skoro zaprasza do niego sam Bóg!
We wszystkich nas rodzi się
nowa gotowość porzucenia grzechu. Wyrazi się ona poprzez udział
w pasyjnych nabożeństwach, rekolekcjach i osobistych umar
twieniach. Dzieła wynagrodzenia i
umocnienia woli będą dla naszych
sumień przekonującym znakiem,
że prowadzimy walkę duchową.
Pocieszani łaską, którą Bóg wspomaga w takich chwilach, na moment zapomnimy, że to nie pierwsza już w życiu próba przemiany.
Gdy jednak wejrzymy głębiej w
swoją historię, przyznamy, że choć
stać nas na zdecydowane odwrócenie się od zła, uzyskana wolność
jest niezwykle krucha. Potrafimy
wrócić do starych słabości jak wpadające w koleiny koła samochodu.
Gdy staniemy w prawdzie, z frustracją uznamy, że ,jest w nas coś, co
nie jest nam poddane”. Chociaż
szczerze oddajemy się Bogu do
dyspozycji, wciąż kulejemy. Z naszych serc wyrywa się pełen bólu
okrzyk św. Pawła: „Któż mnie wyzwoli?” (Rz 7,24).
Swoistym mottem Wielkiego
Postu jest podstawowe wezwanie
Ewangelii: „Nawróćcie się!”. Czy
przyjmujemy je z należytym zrozumieniem? Nasze polskie „nawrócić
się” zostało mocno obciążone wizją
„odwrócenia się od nieprawości”.
Jest to słuszne, ale niewystarczające. Bowiem Chrystusowe wołanie
dosłownie znaczy:
„Zmieńcie myślenie!”. To etui
więcej niż porzucenie zła. To głębokie przeobrażenie, które nie do-

kona się bez pomocy Hożej! A
najbardziej potrzebujemy „prze I on
miłowania” w tej fundamentalnej
sprawie, jaką jest nasze uświęcenie. Frustrujące wracanie do starych kolein grzechu wzywa nas do
przyznania, że sami się nie przemieni-my. Tym, który może nas
przemienić, jest Jezus Chrystus,
nasz Zbawiciel – jeżeli będziemy
tego pragnąć i o to prosić.
Bóg daje nam błogosławiony
czas, w którym wzywa nie tylko do
porzucenia grzechu, ale też do
wejścia na drogę uzdrowienia –
poddania się Jego leczącej miłości.
Bowiem zranienia duszy (zwłaszcza uczuć) są „miejscami słabości”,
„przyczółkami dla działania wroga”.
Z nie zagojonych ran uderza w nas
szczególnie skuteczna pokusa i
nieprzezwyciężone dręc zenie.
Uzdrowienie tych rejonów serca,
które krwawią, bo do dziś nie zapanowała w nich Boża miłość, sprawi,
że będziemy bardziej zdolni służyć
Bogu.
W Środę Popielcową dosięga
nas wołanie Apostoła: „Pojednajcie
się z Bogiem!” (2 Kor 5,20). Dokona
się to, jeśli bardziej niż naszym
wysiłkom zawierzymy Bożej miłości. Artykuły zawarte w tym numerze „Słowa wśród nas” mają pomóc
nam wyjść naprzeciw Bożym zamiarom.
Każdemu Czytelnikowi życzę, by
w uzdrowionym sercu doświadczył
głębokiego pojednania z Bogiem i
braćmi. Tylko takie serce będzie
zdolne przyjąć dar zmartwychwstałego Pana mówiącego: „Pokój
wam!”.

JAKIEGO BOGA
POZNAŁEM?

Co stoi u podstaw bolesnego
rozdarcia między pragnieniem w
życiu szczęścia a doświadczaną
słabością? Co jest najgłębszym
źródłem bólu, który człowiek potrafi ukrywać nawet przed samym

sobą? Wciąż nie poznaliśmy wy
starczająco Bożej miłości.
Nie ma powodu do oburzenia, to
nie oskarżenie! Może się to wydać
zaskakujące, ale poznanie Boga
jest czymś innym niż pakiet książkowych mądrości. Możemy bardzo
wiele wiedzieć o Bogu, ale Jego
poznanie dokonuje się w sercu.
Spotykamy dziś wielu ludzi, którzy
znają teksty biblijne i potrafią zabierać głos w ważnych kwestiach
teologicznych, ale doświadczenia
życiowe zasłoniły im prawdziwe
oblicze Boga. Wiedzą o Jego miłości, ale jej nie znają. Nie jest to mały
problem, skoro od kilkunastu miesięcy papież Franciszek nieustannie wzywa nas do otwarcia się na
Boże przebaczenie, akceptację i
poddanie Bożemu prowadzeniu,
żeby nasze serca zostały wypełnione dobrocią Boga.

JAKIEGO BOGA
POTRZEBUJĘ?

Jak to możliwe, że człowiek rozmija się z miłością, skoro w każdym
z nas zas iane jest pragnienie
szczęścia, pragnienie miłości?
Ewangelia pokazuje, jak różnego
rodzaju zaślepienia potrafią zablokować człowieka na spotkanie z
Bogiem.
Pierwsze z nich wyraża się w
postawie: „Bóg nie jest mi potrzebny”. Tak zachowywali się faryzeusze, którzy nie potrzebowali Jezusa, szli drogą samo zbawienia,
starając się dobrymi uczynkami
zasłużyć na usprawiedliwienie.
Drugie zaślepienie ukrywa w sobie
pokusę: „Niedowierzaj zbytnio
Bogu”. W tę pułapkę wpadł m.in.
Judasz, który nie wierzył, że Boża
miara miłości może przekraczać
grzech, słabość i ciężar ludzkiego
życia. Kolejne błędne przekonanie
zawiera się w utożsamieniu miłości
z pobłażliwością: „Bóg mnie kocha,
zatem nie może mieć do mnie pretensji”. Z takiego nastawienia rodzi
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się oczekiwanie, aby Bóg akceptował każdy sposób życia. Temu
oszustwu dał się zwieść bogaty
młodzieniec. Zewnętrznie stanął
wobec wielkiej szansy: spotkał się
z Panem Jezusem, ale wewnętrznie był gotów przyjąć tylko potwier
dzenie swojego życia. Nie wierzył
w większą miłość i obrał drogę na
miarę tylko samego siebie.
Bóg jest większy od naszego
serca. Wie, jakiego dotknięcia potrzebujemy i jaką drogą nas poprowadzić. Do spotkan ia każdego
człowieka z takim – prawdziwie
kochającym – Bogiem chce nas
doprowadzić Jezus głoszący Dobrą
Nowinę.

JEZUS UKAZUJE
PRAWDĘ O BOGU

Napięcie między tymi, którzy
zdawali się nie potrzebować zbawienia, a tymi, którzy poczuli się
zdruzgotani przez grzech (Łk 15,12), jest tłem dla podstawowego
orędzia Jezusowego. Stając między celnikami (którzy w swojej bez
radności gotowi byli otworzyć serce
dla Zbawiciela, zaprosić Go do
swojego życia) a zbulwersowanymi
postawą Mistrza z Nazaretu faryzeuszami (którzy nie potrafili oddzielić człowieka od jego słabości,
piętnując go), Jezus zaskoczył
wszystkich: odsłonił prawdziwy
obraz Boga. Przypowieść o synu
marnotrawnym okazała się nauką
o Wiekuistym, który równocześnie
jest najbliższy człowiekowi i do
którego w każdym położeniu mamy
prawo zawołać: „Ojcze!”. Ta nowość mogła być dla pierwszych
odbiorców równie bluźniercza, jak
zachwycająca. Dla nas – osłucha
nych z Ewangelią – nie jest czymś
niezwykłym, dopóki „idąc ciemną
doliną”, nie doświadczymy osobiście, jak bardzo potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Warto, pokonując rutynę swojego życia religij
nego, wpatrzyć się w ten obraz,
przywoływany w liturgii każdego
Wielkiego Postu przynajmniej jeden
raz.

OBLICZE BOGA

Przed nami odsłania się oblicze
Ojca, którego serce zostaje zranione aż do całkowitego zaprzeczenia
Jego ojcostwu. Bo czymże jest
żądanie syna, który nie może doczekać się spadku, aby otrzymać
swoją część majątku? Wyparciem
się ojca i duchowym zabójstwem.
Czyż może być coś bardziej bolesnego od ogłoszenia: „Ty się dla mnie
nie liczysz. Nie interesuje mnie
żadna wspólnota rodzinnego domu.
W życiu najważniejsze są pieniądze! Czekam na spadek, a ty wciąż
żyjesz! Nie chcę być frajerem!”.
Ojciec, szanując wolność dziecka,
pozwala mu na zanegowanie własnego ojcostwa i na degradację
życia marnotrawnego syna.
Pełnia tajemnicy zostaje jednak
objawiona w obrazie powrotu tego,
który wie, że sam przekreślił najbliższe relacje, i chce wrócić pod
rodzinny dach na zasadzie nowego
układu: jako najemnik. On wie, że
wyparł się synostwa, i pragnie tylko
– bo mu głód doskwiera – być
przyjętym do pracy. W tym punkcie
przypowieści Jezus zdaje się mówić: „Zobaczcie, jak wierna, jak
niezniszczalna jest miłość Ojca
niebieskiego!”.
Ojciec nie zaprzecza, że majątek
został stracony. Tu nie ma nic z
okłamującej nas pobłażliwości. Ale
ważne jest coś innego. Powracający syn zdaje się słyszeć zapew
nienie: „Ty nigdy nie przestałeś być
moim dzieckiem! Może ludzie z
ciebie zrezyg nowali, może sam
siebie przekreśliłeś, ale w moim
sercu nic się nie zmieniło...”.

UZDRAWIAJĄCA MOC
MIŁOŚCI

Przypowieść już o tym nie mówi,
ale za jej kulisami możemy zobaczyć nową relację dziecka z ojcem.
Nową dzięki przem ianie duszy
dotkniętej miłością. Wizja szczęścia
skalkulowanego doczesnymi możliwościami okazała się mirażem.
Zostało tylko ojcowskie serce. Ono
jest jedyną skałą, na której można

budować, i jedynym portem, do
którego można wrócić... Syn już nie
szuka swojej wielkości. Jest wielki,
bo umiłowany na zawsze. Nie szuka swoich perspektyw. Wobec tego,
że jest dla niego miejsce w sercu
ojca, wszystko inne jest mało ważne. Nic więcej nie trzeba...

CZAS ZAPROSZENIA

Jeśli naprawdę chcemy przemiany, w którą wprowadza Zbawiciel,
trzeba, żebyśmy zbliżyli się do
„prawdziwego Boga” – takiego,
jakiego objawia Jezus. Pokłady
nieufności w głębi naszych dusz i
„skalkulowana” przez nas religijność – to konsekwencje wiary w
karykaturę Boga. Nieraz ktoś wierzy w takiego Boga, jakieg o w
głębi serca nie chce i do jakiego nikt
nie pragnie być przyprowadzony.
Wielki Post rozbrzmiewa
zaproszeniem do uwierzenia Bożej
miłości. Nie przewiduj, co się wydarzy. Powierz Bogu siebie takiego,
jakim jesteś. Dopóki ulegasz pokusie myślenia: „Najpierw upo
rządkuję swoje życie, a potem
zbliżę się do Boga” – nie dowierzasz miłości i wpadasz w iluzję
samowystarczalności. Bóg chce,
byś Go potrzebował! Oddasz Mu
chwałę, gdy uznasz, że od Niego
otrzymasz odkupienie.

UWIERZ RANOM!

Zbliżenie się do miłosiernego
Ojca bez żadnych zasług, co więcej
– z długami, nie jest zgodne z ziemską logiką. Domaga się wiary.
Według reguł tej ziemi za wszystko
trzeba zapłacić. W głębi serca trudno nam przyjąć, że możemy być
miłowani za darm o. To zresztą
odbija się nieraz w naszych relacjach, gdy zranieni odrzuceniem,
brakiem akceptacji, podświadomie
staramy się „zasłużyć na miłość”,
szukając rekompensaty za złe doświadczenia i bojąc się kolejnego
cierpienia.
Pan Jezus wiedział, że ten fun
damentalny akt wiary – iż jesteśmy
umiłowani przez Boga, ważni w
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Jego oczach bez względu na
dorobek naszego życia – nie
jest łatwy. Przypieczętował
prawdę ogłoszoną w przypowieści ofiarowanym za nas
cierpieniem. Kilkadziesiąt lat
temu powiedział św. Faustynie: „Jeżeli nie wierzycie
słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim” (Dz.
379). Od miłości Bożej, która
jest nam dana w Jezusie
Chrystusie, nic nas nie może
odłączyć! (Rz 8,35-39).

CO BĘDZIE
Z MOIMI
GRZECHAMI?

Trzeba ufnej śmiałości,
żeby przyjąć logikę Ewangelii i uwierzyć, że grzech,
stracone talenty i przegrane
lata Bóg uczynił miejscem
spotkania ze sobą. Stanie
się to pod jednym warunkiem: że skończymy z życiem na własny rachunek i
zdecydujemy się iść w przyszłość, trzymając Go za
rękę.
Św. Katarzyna ze Sieny,
doświadczając mistycznego
zaproszenia do zbliżenia się
ku Jezusowi, popatrzyła
jeszcze na to, co ją zawstydzało. „A co będzie z moimi
grzechami?”– spytała. „Oddaj Mi je”– zakończył temat
Jezus.
Św. Faustyna z kolei usłyszała: „Niech cię nic nie oddala ode Mnie, ani nawet
upadki twoje” (Dz. 1823). To
jawn a podpowiedz, że w
optyce Bożej nawet grzech
może być okazją do zbliżenia się ku miłosiernemu
Ojcu.
Proś Pana o odwagę wiary i podjęcie Jego zaproszenia. Doświadczenie słabości
to najkrótsza droga do Jego
ramion. Taki jest plan Miłości...
ks. Jan Reczek

Święta Faustyna

W wieku siedmiu lat po raz pierwszy
usłyszałam w sercu dziwne zaproszenie. Kiedy byłam już trochę starsza,
zrozumiałam, że Pan Bóg chce, abym
została siostrą zakonną. Powiedziałam
o tym rodzicom, ale oni się nie zgodzili. Próbowałam więc o wszystkim zapomnieć. Pan Bóg był jednak bardzo
uparty i wciąż przypominał mi o swoim
zaproszeniu. Pewnego razu kiedy

byłam już prawie dorosła, poszłam z
moimi siostrami na zabawę, która odbyła się w parku w Łodzi. Gdy tańczyłam, zobaczyłam obok siebie Pana
Jezusa. Był cały pokryty ranami. Byłam
zaskoczona tym widzeniem i zrobiło
mi się bardzo przykro, że On cierpi
przeze mnie. Pan Jezus powiedział mi,
żebym natychmiast jechała do Warszawy i tam wstąpiła do zakonu.
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W Środę Popielcową rano spotkali się:
Post, Modlitwa i Jałmużna

Wybieram się do Nieba – zaczął
Post. – Myślę, że górą trzy dni i
znajdę się tam.– Trzy dni! Też mi
coś – prychnęła Jałmużna.– Ja
zasłużę na Niebo w dwa dni! Modlitwa nic nie powiedziała, ale w
duchu była przekonana, że już jutro
będzie w Niebie. I tak, w Środę
Popielcową pod kościołem: Post,
Modlitwa i Jałmużna postanowili jak
najszybciej zasłużyć na Niebo.
Tego dnia Post miał ułatwione
zadanie. Ściśle przestrzegał tradycji. Środa Popielcowa – trzy posiłki,
jeden tylko do syta, zero mięsa.
Niewielkie śniadanie zjadł już wcześniej. Natomiast na obiad była
pyszna smażona ryba z ziemniakami i surówką. Najadł się, ale raz w
ciągu dnia było mu wolno. Potem
poszedł do sklepu po zakupy. Kupił
słodki serek i rybkę wędzoną. A
potem jeszcze zauważył nowy gatunek sera i też go kupił. To wszystko zjadł na kolację, pamiętając
jednak, aby nie najeść się do syta.
Niestety, w czwartek rano nic się
nie zmieniło. Post nie znalazł się w
Niebie. Przy kubku kakao i bułce z
marmoladą zastanawiał się, z czego by tu zrezygnować. Postanowił... nie jeść słodyczy. Schował
głęboko do szafy torebkę z cukierkami i pudełko z ciastkami. Szafę
zamknął na klucz.
– Mam to z głowy – powiedział,
zadowolony z własnej zaradności.
Przez cały dzień nie zjadł nic
słodkiego, nawet herbaty nie posłodził. To dopiero był post!
– Jutro będę w Niebie – rozmyślał w czasie kolacji, zajadając
pieczoną nóżkę z kurczaka.
Jednak to nie pomogło. W piątek
obudził się we własnym łóżku.
– A może by tak spróbować radykalnie? – zastanawiał się. – Tylko
woda!
Piątek był dla niego bardzo ciężkim dniem. Post chodził rozdrażnio-

ny. Pokłócił się z sąsiadem, nawymyślał sprzedawczyni, pogonił
bawiące się pod jego oknem dzieci.
Ale wytrzymał cały dzień bez jedzenia. W sobotę rano nie mógł się
obudzić. Czuł się źle, a to znaczyło,
że na pewno nie był w Niebie. Jeżeli tak radykalny post nie pomógł,
to co jeszcze mógł zrobić?
Kiedy w Środę Popielcową Post
poszedł do domu, Jałmużna udała
się do banku. Miała trochę oszczędności. Postanowiła część z nich
wydać.
– Chciałam przelać pewną sumę
na konto Urzędu Miasta – powiedziała przy okienku bankowym. –
Żeby wszystkim nam żyło się lepiej
– dodała z uśmiechem. – Tylko
proszę zaznaczyć, że to ode mnie.
Podpisała, co trzeba było podpisać i poszła do domu – przekonana, że w czwartek rano będzie w
Niebie. Była przecież taka hojna!
Myliła się jednak. W czwartek nadal
znajdowała się na Ziemi. Trzeba
było działać dalej. Wyjęła pieniądze
z kuferka, odliczyła kilka banknotów
i wyszła z domu.
– Pani kochana, da pani na chleb
– usłyszała głos staruszki-żebraczki.
Nawet nie spojrzała. Minęła ją
szybko i poszła do szkoły.
– Tutaj są pieniądze na obiady
dla biednych dzieci – powiedziała
w sekretariacie.
Pani sekretarka z wdzięcznością
podziękowała za dar. A Jałmużna
stała dalej, jakby na coś czekała.
– Słucham? – spytała uprzejmie
sekretarka. – Czymś jeszcze mogę
służyć?
– Oczywiście! – oburzyła się
Jałmużna. – Niech pani zapisze w
księdze ofiarodawców, że te pieniądze pochodzą ode mnie! Wszystko
musi być zapisane. Inaczej, kto mi
uwierzy, że je dałam.
Jałmużna jeszcze przypilnowała,
czy sekretarka wszystko dobrze

zapisała, a potem poszła do domu.
W piątek rano Jałmużnę oślepił
blask światła.
– Niebo... – wyszeptała, mrużąc
oczy.
Jakże była zła, gdy okazało się,
że to tylko wiosenne słońce.
– Jak to możliwe! – złościła się.
– Tyle pieniędzy i nic?!
Zdenerwowana usiadła przy
biurku. Wyjęła książeczkę czekową
i zaczęła pisać: jeden czek na
schronisko dla zwierząt, drugi dla
Kościoła, trzeci dla szpitala. Wypisała dziesięć czeków. Potem osobiście zaniosła je w odpowiednie
miejsca, wszędzie wpisując się w
księgę ofiarodawców. Tyle pieniędzy jeszcze nigdy nie rozdała.
Sobotni poranek był jedną z najgorszych chwil w życiu Jałmużny. ...
Ciągle nie osiągnęła Nieba.
A co działo się w tym czasie z
Modlitwą? Jak ona chciała zasłużyć
na Niebo? Zaraz po środowym spot
kaniu z Postem i Jałmużną Modlitwa poszła do kościoła. Wyjęła różaniec, książeczkę do nabożeństwa,
uklęknęła i zaczęła się modlić:
– Panie Boże, weź mnie do Nieba. Zobacz, ile czasu spędzam w
kościele. Zobacz, jak długo klęczę.
Weź mnie pierwszą. To ja bardziej
zasługuję na Niebo niż Post i Jałmużna.
Modlitwa klęczała tak cały dzień.
Jak bolały ją kolana, siadała na
chwilę w ławce, a potem znowu –
na kolana. Wieczorem wróciła do
domu. Przebrała się odświętnie. W
Niebie chciała wyglądać jak najlepiej. W czwartek rano Modlitwa
spojrzała na wygniecioną suknię.
Już wiedziała – nie zasłużyła na
Niebo. Pewnie za mało się modliła.
Tym razem poszła do katedry. „To
takie dostojne miejsce. Może tutaj
Bóg mnie wysłucha”. Uklęknęła w
pierwszej ławce, jak najbliżej ołtarza i mówiła:
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– Boże, czemu nie zabrałeś mnie
do Nieba? Tyle czasu się modliłam.
Tak Ciebie prosiłam. Zobacz, ludzie
tutaj wpadają tylko na pięć minut i zaraz wychodzą, a ja klęczę tyle godzin.
Rzeczywiście, wiele osób zaglądało do katedry na krótką chwilę.
Czasami tylko przyklęknęli, szepnęli „dziękuję” i szli dalej. A Modlitwa wytrwale klęczała. Zdrzemnęła
się tylko na moment, bo była już
zmęczona, ale ciągle trwała. Niewiarygodne, ale i takie poświęcenie
nie pomogło. W piątek, modlitwa
obudziła się nie w Niebie, a u siebie
w domu. „Teraz Ci pokażę” – pomyślała. – „W piątek mam tyle możliwości...”. Rano Modlitwa obeszła
wszystkie kościoły w mieście. W
każdym z nich modliła się pół godziny. Po obiedzie poszła do franciszkanów na drogę krzyżową dla
dzieci. Potem na drogę krzyżową
dla dorosłych do redemptorystów i

jeszcze zdążyła na mszę wieczorną
w katedrze. W domu wyczerpana po
łożyła się spać. Kiedy w sobotę rano
znowu obudziła się w swoim łóżku,
zrezygnowana poszła pod franciszkański klasztor. Zastała tam zniecier
pliwioną Jałmużnę, a zaraz po niej
przywlókł się wycieńczony Post.
– Oddałam tyle pieniędzy! – krzyczała Jałmużna. – I nic!
– Modliłam się trzy dni, prawie
bez przerwy – żaliła się Modlitwa.
Post nie był w stanie nic powiedzieć. Zmęczony usiadł na ławce.
Kiedy tak krzyczały i żaliły się na
przemian, zobaczyły postać, idącą
do nich uliczką. Nie znały jej, ale
ona wyraźnie wiedziała, kim są.
– Jestem Miłość – przedstawiła
się postać. – Przysłał mnie Bóg.
Modlitwa i Jałmużna podeszły
bliżej. Nawet Post wstał z ławki.
– To przekaż Mu – zaczęła Jałmużna – że mamy tego wszystkie-

DANE STATYSTYCZNE GMINY
ZŁOTY STOK ZA 2014 R.

URODZENIA:
W gminie Złoty Stok urodziło się ogółem – 47
dzieci; w tym: dziewczynek – 26, chłopców – 21,
urodzenia zagraniczne – 2 z miasta (gminy), – 47,
spoza Gminy – 0
Najczęściej nadawane imiona: najpopularniejsze
imiona męskie – Szymon, Piotr, Tomasz, najpopularniejsze imiona żeńskie – Maja, Maria, Zofia, imiona
niespotykane lub oryginalne – Marika, Kaja
ZGONY: Zmarło 56 mieszkańców Gminy Złoty
Stok, w tym: kobiety – 30, mężczyźni – 26
MAŁŻEŃSTWA: Mieszkańcy Gminy Złoty Stok
zawarli ogółem 35 małżeństw, w tym w USC w
Złotym Stoku zarejestrowano 17 małżeństw: ślubów konkordatowych – 10, ślubów cywilnych – 7
Liczba świeżo upieczonych małżonków, którzy zawierali związek małżeński po raz pierwszy – 26. W ilu
przypadkach starszy mężczyzna brał młodszą kobietę – 26. W ilu przypadkach starsza kobieta brała
młodszego mężczyznę – 5. Największa różnica wieku
w zawieranym związku – 21 lat. Liczba par odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie – 9.
Rozwodów: 12
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go dosyć! – Sami Mu powiecie –
uśmiechnęła się Miłość. – Jak tylko
znajdziecie się w Niebie.
– O nie! – krzyknęła Modlitwa.
– Mam dosyć klęczenia!
– Ależ kochani – mówiła Miłość.
– Teraz już będzie inaczej. Do tej
pory zabrakło wam jednego. Zabrakło wam Miłości. Bez Miłości nie
można dostać się do Nieba.
– Jak dawać pieniądze – Miłość
zwróciła się w stronę Jałmużny – to
z miłością i bezinteresownie.
– Jak pościć – ciągnęła – to z
miłością i radośnie.
– Jak modlić się...
– Tak, wiem – wyszeptała Modlitwa. – Z miłością i nie na pokaz.
Do Niedzieli Palmowej zostało
jeszcze wiele dni. Post, Modlitwa i
Jałmużna mieli dużo czasu, aby się
zmienić. Pomogła im Miłość. Razem zdobyli Niebo.

Ważne wydarzenia
w naszej parafii
w 2015 r.

15-18 marca 2015 r. Rekolekcje Wielkopostne –
poprowadzą O. Jezuici z Kłodzka
11 kwietnia 2015 r. Sakrament Bierzmowania –
Msza św. godz. 17.00 – Ks. Bp Adam Bałabuch
31 maja 2015 r. I Komunia św. Msza św. o godz.
11.00
4 czerwca 2015 r. Boże Ciało. Rocznica I Komunii
św. Msza św. godz. 12.00 z procesją
13 czerwca 2015 r. Antoninki – Odpust w Kaplicy
św. Antoniego w Mąkolnie, godz. 15.00 – festyn
6 czerwca 2015 r. Festyn Rodzinny – Park Miejski
(dochód przeznaczony na wyjazd dla dzieci na morze)
18 lipca 2015 r. Odpust parafialny p.w. św. Marii
Magdaleny w Mąkolnie, godz. 16.00 – festyn
25 lipca 2015 r. Odpust parafialny p.w. św. Jakuba
Apostoła w Chwalisławiu, godz. 16.00 – festyn
5 września 2015 r. VIII Babie Lato w Złotym Stoku,
Park Miejski
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Katecheza 1

DLACZEGO
KATECHIZM?

To pytanie wywołuje być może zdziwienie. Jesteśmy
przecież dorośli, a katechizm kojarzy się nam z Pierwszą Komunią Świętą, odnowieniem przyrzeczeń chrztu
świętego czy bierzmowaniem. Jesteśmy dorosłymi, to
prawda, ale czy to oznacza dorosłość również we
wierze?
1. Dorośli w wierze
Stawanie się dorosłym w wierze obejmuje proces
całego ludzkiego życia. Polega on na stałym katechizowaniu samego siebie, by coraz pełniej poznawać
Chrystusa, Jego Kościół, czynnie uczestniczyć w
ewangelizacji świata; by nieustannie zgłębiać prawdy
wiary, żyć w miłości Boga i bliźniego. Proces ten dotyczy wszystkich, nawet papieża.
Ojciec Święty Jan Paweł II przemawiając 13 czerwca 1987 r. w Łodzi, w czasie Mszy św. połączonej z
udzielaniem Pierwszej Komunii Świętej postawił pytanie: Czy papież także wciąż jest katechizowany, jak
dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą? Oczywiście.
Wciąż się uczy. Uczy się niejako od Kościoła tego
wszystkiego, co ma Kościołowi przekazywać. Uczy
się przede wszystkim na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego. Uczy się od Ducha Świętego, któremu
pragnie być jak najwierniejszy, jak najposłuszniejszy,
żeby mógł głosić Ewangelię, żeby mógł katechizować.
2. Niski stan wiedzy religijnej wielu katolików
Codzienność dostarcza nam niemało niepokojących
faktów przekonujących o bardzo słabej wiedzy religijnej wielu katolików. Wystarczy popatrzeć na telewizyjne teleturnieje. Czyż nie czujemy się zawstydzeni,
gdy ich uczestnicy nie potrafią dość często odpowie
dzieć na elementarne pytania dotyczące Chrystusa,
Pisma Świętego, historii Kościoła? Te pytania okazują się za trudne dla ludzi, którzy imponują niemałą
wiedzą ogólną. Jestem przeświadczony, że zdecy
dowana większość z nich to katolicy, którzy na etapie
szkoły podstawowej i średniej uczęszczali na katechezę, i na tym – jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy
religijnej – niestety poprzestali. Nie czują obecnie
potrzeby, więcej – obowiązku, by pogłębiać swoją
wiarę i realizować polecenie Chrystusa skierowane
do każdego ochrzczonego bierzmowanego: „Idźcie i
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,
15), co znaczy: nauczajcie samych siebie i wszystkich,
których spotkacie na drodze waszego życia.
Czy więc jako rodzice, dziadkowie, umiemy naszym
dzieciom i wnukom odpowiedzieć kompetentnie na
ich pytania dotyczące spraw religijnych? Czy w dyskusji, rozmowie potrafimy wyjaśnić i obronić swoją

wiarę w sposób rzeczowy, głęboki, zgodny z naucza
niem Kościoła? Jeśli nie, to cóż mamy czynić?
3. Katechizm darem dla wszystkich
7 grudnia 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście ogłosił w Rzymie nowy Katechizm Kościoła
Katolickiego. Stwierdził, że „jest on darem dla wszystkich, ponieważ mówi o Panu wszystkich ludzi, Jezusie
Chrystusie, Tym, który jest Oczekiwanym, Nauczycielem Wzorem wszelkiego głoszenia. Współcześni ludzie, tak jak ludzie wszystkich czasów, potrzebują
Chrystusa. Wielorakimi drogami, niekiedy niezrozumiałymi, szukają Go wytrwałe, nieustannie wzywają i
żarliwie pragną. Oby mogli Go spotkać korzystając z
tego Katechizmu”.
4. Układ Katechizmu
Katechizm Kościoła Katolickiego, z którym chcemy
zapoznać naszych wiernych, ujmuje naukę Kościoła
w czterech częściach:
1) wyznanie wiary,
2) liturgia święta ze szczególnym uwypukleniem
sakramentów,
3) zasady chrześcijańskiego postępowania wyłożone na podstawie przykazań,
4) modlitwa chrześcijańska.
Taki też jest podział naszego Katechizmu Płockiego,
który będzie przedstawiany w całej diecezji przed
każdą Eucharystią, a także w Katolickim Radiu Płock
i Ciechanów oraz w tygodniku „Niedziela”. Nawiązujemy w ten sposób do wspaniałej tradycji diecezjalnych
katechizmów: małego i dla dzieci starszych, której
szczególnym krzewicielem był błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, męczennik II wojny
światowej.
5. Z wiarą i miłością przyjmijmy treść każdej
katechezy
Zachęcam Was, umiłowani diecezjanie, do uważnego wsłuchiwania się w opracowane przez księży
profesorów, duszpasterzy i katechetów świeckich
naszej diecezji rozważania, które będą nam przybliżać
bogactwo treści Katechizmu.
Dzięki temu poznamy problemy i sytuacje, które w
przeszłości nie istniały; znajdziemy odpowiedź na
pytania, jakie stawia współczesny człowiek; spojrzymy
na wiarę chrześcijańską w jej żywej istocie i w całej
jej oryginalności; przekonamy się, jak wiara chrześcijańska wkracza w dialog z człowiekiem i współczesną
kulturą.
Wyrażam też gorące pragnienie, aby coniedzielne
rozważania Katechizmu Kościoła Katolickiego stały
się rzeczywiście oczekiwanym, pożytecznym i skutecznym narzędziem do lepszego poznania Chrystusa, do wielkodusznego przyjęcia Jego ewangelicznego orędzia oraz do autentycznej odnowy wiary, życia
duchowego i moralnego.
Biskup Roman Marcinkowski
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Intencje Mszalne w naszej parafii

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Niedziela 1.02.2015 I Niedziela miesiąca
godz. 800 W int. chorych i cierpiących Sióstr Żywego
Różańca prosząc o zdrowie i Boże błog. i opiekę Maryi Niepokalanie Poczętej (od S. Ż. R.).
godz.1100 + Katarzyna, + Antoni Bohuń (3 greg)
godz.1800 I. + Jolanta Sikora (10 r. śm)
II. + Ksenia Pakuła (z ofiar pogrzebu)
Poniedziałek 2.02.2015r. Matki Bożej Gromnicznej
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (4 greg)
II. + Barbara Polak (od sąsiadów z miejscowości
czerwonka)

Piątek 13.02.2015r. Nabożeństwo Fatimskie
godz. 1800 I. O łaskę zdrowia dla Siostry Marii i o Bożą
opiekę
II. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (15 greg)
Sobota 14.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (16 greg)
II. Msza św. dziękczynna z okazji 30-tej Rocznicy
Zawarcia Związku Małżeńskiego Państwa Bożeny i
Ryszarda Korman i 50 rocznicy urodzin.

Środa 4.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (6 greg)
II. + Klecko Franciszek (27 r. śm.)

Niedziela 15.02.2015 VI Niedziela zwykła
godz. 800 + Katarzyna, + Antoni Bohuń (17 greg)
godz.1100 + Józef Soja (10 r. śm.)
godz.1800 I. + Bronisław Butor (2 r. śm.) i zm. Rodziców
i brata + Tadeusza
II. + Karolina Dudek (6 r. śm.), + Stefania Dudek (24r.
śm.) i zm. Rodziców z obu stron.

Czwartek 5.02.2015r. I czwartek miesiąca
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (7 greg)
II. + Bronisław Nagrodzki (27 r. śm.)

Poniedziałek 16.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (18 greg)
II. + Zofia Kwaśna (3r.śm)

Piątek 6.02.2015r. I piątek miesiąca. Ks. Jarosław Cielecki
godz. 1800 I. + Patryk Klecko m-c po pogrzebie
II. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (8 greg)

Wtorek 17.02.2015r.
godz. 1800 + Katarzyna, + Antoni Bohuń (19 greg)

Wtorek 3.02.2015r.
godz. 1800 + Katarzyna, + Antoni Bohuń (5 greg)

Sobota 7.02.2015r. I Sobota miesiąca
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (9 greg)
II. + Henryk Becela – Mąż, + Henryk Becela – Teść

Środa 18.02.2015r. Środa Popielcowa
godz. 900 + Katarzyna, + Antoni Bohuń (20 greg)
godz. 1800 + Maria Korbiej (20 r.śm.)
Czwartek 19.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (21 greg)
II. Genowefa Srebro w 80 rocz. urodzin (od Dzieci)

Niedziela 8.02.2015 V Niedziela zwykła
godz. 800 + Katarzyna, + Antoni Bohuń (10 greg)
godz.1100 + Maria Zasada (14 r. śm.), + Józef, + Seweryna (k), + Edmund, + Jerzy Zasada
godz.1800I. + Radosław Bogucki (2r.śm. od przyjaciół
z Kopalni Złota)
II. + Janina Dubicka (1 r. śm.)

Piątek 20.02.2015r.
godz. 1800 I. Msza św. dziękczynna w int. pracowników
„Rozestu” o potrzebne łaski i błog. Boże.
II. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (22 greg)

Poniedziałek 9.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (11 greg)
II. + Józef Pierzga

Sobota 21.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (23 greg)
II. + Edward Kowalczyk (1 r. śm.)

Wtorek 10.02.2015r.
godz. 1800 + Katarzyna, + Antoni Bohuń (12 greg)

Niedziela 22.02.2015 I Niedziela Wielkiego Postu
godz. 800 + Katarzyna, + Antoni Bohuń (24 greg)
godz.1100 + Stanisław Różycki (1 r. śm.), + Teodora
Różycka (47 r. śm.), Rodzice; + Józef Różycki, + Katarzyna, + Jan Saszyńscy.
godz.1800 I. + Józef Kyzioł, i zm. Rodzice z obu stron
II. Mąż + Tadeusz i syna + Piotr Wawrzaszek, i zm.
Rodziców; + Mariannę i + Stanisława Piotrowskich.

Środa 11.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (13 greg)
II. Msza św. o łaskę zdrowia dla Siostry Marii i o Bożą
opiekę
Czwartek 12.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (14 greg)
II. Msza św. o łaskę zdrowia dla Siostry Marii i o Bożą
opiekę

Poniedziałek 23.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (25 greg)
II. + Małgorzata Sowińska (od lokatorów bl. nr 7)
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Wtorek 24.02.2015r.
godz. 1800 + Katarzyna, + Antoni Bohuń (26 greg)
Środa 25.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (27 greg)
II. + Wanda Świątek (6 r. śm.)
Czwartek 26.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (28 greg)
II. W int. + Aleksandry i zm. z rodziny o życie wieczne
dla nich.
Piątek 27.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (29 greg)
II. + Małgorzata Sowińska (z ofiar pogrzebu)

Sobota 28.02.2015r.
godz. 1800 I. + Katarzyna, + Antoni Bohuń (30 greg –
ostatnia)
II. + Ryszard Znamirowski.
Niedziela 1.03.2015 II Niedziela Wielkiego Postu
godz. 800 Msza św. Sióstr Żywego Różańca
godz.1100 + Piotr Bakuń (2r. śm.), + Waleria Bakuń
(1 r. śm.) od syna Andrzeja
godz.1800 I. Msza św. dziękczynna o łaskę zdrowia dla
Anny Szczepanowskiej.
II. Za Dusze w Czyśćcu cierpiące (1. greg)

kościół filialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Chwalisławiu
Niedziela 1.02.2015r. I Niedziela miesiąca
godz. 900 Msza św. dziękczynna z ok. 1 roczku Piotra
Pietraś.

Środa 18.02.2015r. Środa Popielcowa
godz. 1600 + Maria Talarczyk (19 r. śm.) + Władysław
Talarczyk.

Poniedziałek 2.02.2015r. Matki Bożej Gromnicznej
godz. 1600 – wolna

Niedziela 22.02.2015r.
godz. 900 W int. Aleksandry z okazji urodzin.

Niedziela 8.02.2015r.
godz. 900 W int. Dominika Furtana z okazji urodzin.

Środa 25.02.2015r.
godz. 1600 + Maria Gruszecka (5 r. śm.) i zm. z Rodziny.

Środa 11.02.2015r.
godz. 1600 – wolna
Niedziela 15.02.2015r.
godz. 900 + Mieczysław Jamka (16 r. śm.).

Niedziela 1.03.2015r. II Niedziela Wielkiego Postu
godz. 900 + Wawrzyniec, + Aleksandra Dziedzic
Środa 4.03.2015r.
godz. 1600 – wolna

kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny w Mąkolnie
Niedziela 1.02.2015r. I Niedziela miesiąca
godz. 1000 + Kazimiera (k) Antoniak (z ofiar pogrzebu)

Środa 18.02.2015r. Środa Popielcowa
godz. 1700 + Danuta Koprowska.

Poniedziałek 2.02.2015r. Matki Bożej Gromnicznej
godz. 1700 + Zbigniew Dukiewicz, + Rodzice i + siostra

Czwartek 19.02.2015r.
godz. 1600 + Barbara Stępień (z ofiar pogrzebu)

Kaplica św. Antoniego
Wtorek 3.02.2015r. Św. Błażeja
godz. 1630 – wolna

Niedziela 22.02.2015r.
godz. 1000 + Ludwikę, + Józefa Tomasik w rocznicę
śmierci

Czwartek 5.02.2015r.
godz. 1600 + Małgorzata Braszka (1 r. śm.)

Czwartek 28.02.2015r.
godz. 1600 + Stanisław (4 r. śm.)

Niedziela 8.02.2015r.
godz. 1000 + Franciszek Bartoszek (26 r. śm.)

Niedziela 1.03.2015r. II Niedziela Wielkiego Postu
godz. 1000 + Szczepan, + Zofia Głab.

Czwartek 12.02.2015r.
godz. 1600 + Magdalena, + Stanisław Braszka

Czwartek 5.03.2015r.
godz. 1600 + Kazimiera Antoniak

Niedziela 15.02.2015r.
godz. 1000 + Błażej, + Julia, + Józef Łuciów.
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kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy
Niedziela 1.02.2015r. I Niedziela miesiąca
godz. 1130 + Józef Torzecki (14 r. śm.) i zm. Rodzice
z obu stron
Poniedziałek 2.02.2015r. Matki Bożej Gromnicznej
godz. 1600 – wolna
Piątek 6.02.2015r.
godz. 1600 – wolna
Niedziela 8.02.2015r.
godz. 1130 Msza św. dziękczynna z okazji 18-tej rocznicy urodzin Dariusza Kędra, z prośbą o błog Boże
Piątek 13.02.2015r.
godz. 1600 – wolna
Niedziela 15.02.2015r.
godz. 1130 + Ryszard Znamirowski i zm. jego Ojca +
Juliana

Środa 18.02.2015r. Środa Popielcowa
godz. 1600 – wolna
Niedziela 22.02.2015r.
godz. 1130 + Stefania, + Stanisław Dawiec i zm. Rodzice z obu stron
Piątek 27.02.2015r.
godz. 1600 – wolna
Niedziela 1.03.2015r. II Niedziela Wielkiego Postu
godz. 1130 + Stanisław, + Jadwiga Habiniec
Piątek 6.03.2015r.
godz. 1600 + Eugenia, + Franciszek Gancarz. + Antoni, + Bronisława Cichoń

ŚWIĘTY WALENTY i WALENTYNKI
Święty Walenty był kapłanem
rzymskim, lekarzem, wyznawcą i
męczennikiem. Był prześladowany
za wiarę i został skazany na ścięcie
mieczem za panowania cesarza
Klaudiusza Gota, około 269 r., w
Rzymie. W Polsce jest czczony
jako patron chorych na dżumę,
podagrę, choroby nerwowe i psychiczne, a przede wszystkim jako
opiekun chorych na epilepsję, zwaną niegdyś chorobą św. Walentego.
Do końca XIX w. i w początkach XX
w. na Kurpiach odbywały się uroczystości wotywne – „mały odpust”
– w intencji chorych na padaczkę i
różne inne choroby. Woskowe wota
– kulki, krążki zwane korunami (od
korony cierniowej), oraz wyobrażenia różnych organów: serca, ręce,
szczęki, nogi – brano za opłatą od
kościelnego, zwanego brastewnym
i podczas nabożeństwa obchodzono z nimi trzykrotnie ołtarz, modląc
się, zgarniając i wcierając pył z
desek w chore bolące miejsca.
Natomiast na Pomorzu odlewano
wielkie świece wotywne, wysokości
chorego epileptyka, i w jego inten-

cji 14 lutego zanoszono je do kościoła Świętego Walentego w
ofierze proszalnej. Na zachodzie
Europy, głównie w Anglii i Stanach
Zjednoczonych, św. Walentego
uważa się za patrona zakochanych.
Znany tam i powszechnie praktykowany zwyczaj wysyłania kartek
z pozdrowieniami i wyznaniami
miłosnymi oraz wręczania sobie
okolicznościowych upominków
został zapoczątkowany w Anglii w
XVI w. Zwyczaj ten przyjął się również w Polsce i rozpowszechnił w
ostatnim dziesięcioleciu XX w. i
nosi nazwę walentynek.
Mimo, iż zwyczaj ten się u nas
już przyjął to jednak część polskiego społeczeństwa krytykuje walentynki jako amerykanizm, wypierający starsze, rodzime tradycje. Według innego argumentu święto to
powstało z powodu stagnacji handlowej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą. Tuż po Bożym
Narodzeniu niemal we wszystkich
sklepach pojawia się asortyment
typowo „walentykowy”. Witryny
sklepów udekorowane są czerwo-

nymi serduszkami, lokale organizują walentynkowe zabawy, w repertuarze kin przeważają romantyczne
komedie. Tego dnia wszystko ma
kojarzyć się z miłością. Wszystko
po to, by zakochanym umilić walentynki.
Niechęć wzbudza jednak skomercjalizowana forma, w której się
je podaje w krajach anglosaskich i
z czego wzorce zaczyna czerpać
rodzimy przemysł. Niemniej sama
idea święta zakochanych jest sympatyczna. Może warto kolejnego
zezowatego pluszaka z uczepionym plastikowym serduszkiem
zamienić na urodziwy owoc czy
jedną pąsową różę, a kiczowatą
kartkę czy SMS-a zastąpić prawdziwą poezją? I chociaż wartości
uniwersalne jakimi są miłość i przyjaźń pielęgnować należy stale, bez
szukania pretekstu dla słowa kocham, dlaczego nie zaakceptować
dnia okazywania uczuć? Wszak
łakną ich wszyscy, niezależnie kto
i w jakim dniu im patronuje.
I. Wirzeska
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Mądrość serca
Orędzie Ojca Świętego na XXIII Światowy Dzień
Chorego (11 lutego 2015)

„Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi”
(Hi 29,15)

Drodzy bracia i siostry,
z okazji XXIII Światowego Dnia
Chorego, ustanowionego przez św.
Jana Pawła II, zwracam się do Was
wszystkich, którzy nosicie ciężar
choroby i na wiele sposobów jesteście złączeni z cierpiącym ciałem
Chrystusa; jak również do Was,
pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w służbie zdrowia.
Temat w tym roku zaprasza nas do
medytacji słów z Księgi Hioba:
„Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi”
(29,15). Chciałbym ją podjąć w
perspektywie mądrości serca (sapientia cordis).
1. Mądrość ta nie jest znajomością teoretyczną, abstrakcyjną,
wynikiem rozumowania. Raczej jest
ona, jak określa ją św. Jakub w
swoim Liście, „czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna,
pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i
obłudy” (3,17). Z tego też powodu
jest ona postawą wlaną przez Ducha Świętego w umysły i serca
tych, którzy potrafią otworzyć się
na cierpienia braci i dostrzec w nich
obraz Boga. Uczyńmy zatem naszym zawołanie Psalmu: „Naucz
nas liczyć dni nasze / abyśmy osiągnęli mądrość serca” (Ps 90,12). W
tej mądrości serca (sapientia cordis, która jest darem Boga, możemy zebrać owoce Światowego Dnia
Chorego.
2. Mądrością serca jest służba
bliźniemu. W mowie Hioba, która
zawiera słowa „Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem
za nogi” jest podkreślony wymiar
służby potrzebującym ze strony
tego prawego człowieka, który cieszy się autorytetem i zajmuje
szczególne miejsce wśród star-

szych miasta. Jego postawa moralna przejawia się w służbie ubogiemu, który prosi o pomoc, a także w
trosce o sierotę i wdowę (por. Hi 29,
12-13).
Jakże wielu chrześcijan także
dziś świadczy, nie słowami, ale
swoim życiem, zakorzenionym w
szczerej wierze, że są „oczami
niewidomego” i „stopami chromego”! Osoby, będące blisko chorych,
którzy potrzebują stałej opieki,
pomocy w umyciu się, ubraniu czy
spożywaniu posiłków. Ta posługa,
szczególnie gdy jest rozciągnięta
w czasie, może stać się męcząca i
ciężka. Jest stosunkowo łatwo służyć przez kilka dni, ale trudno pielęgnować osobę przez wiele miesięcy lub nawet lat, także wówczas,
gdy nie jest ona już w stanie wyrazić swojej wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka droga uświęcenia! W tych chwilach, wnosząc
również wyjątkowy wkład w misję
Kościoła, można liczyć w sposób
szczególny na bliskość Pana.
3. Mądrość serca to trwanie przy
bliźnim. Czas spędzony obok chorego jest czasem świętym. To
uwielbienie Boga, który kształtuje
nas na obraz swego Syna, który
„nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz aby służyć i dać swoje życie
na okup za wielu” (Mt 20, 28). Jezus
sam powiedział: „Ja jestem pośród
was jako ten, który służy” (Łk 22,
27).
Prośmy z żywą wiarą Ducha
Świętego, aby dał nam łaskę zrozumienia wartości towarzyszenia,
często w sposób cichy, tym naszym
siostrom i braciom, którzy, dzięki
naszej bliskości i naszej życzliwości, poczują się bardziej kochani i
umocnieni. Jakież wielkie kłamstwo
kryje się natomiast w niektórych

wyrażeniach, które kładą nacisk na
tzw. „jakość życia”, przekonując do
uwierzenia, że życie poważnie dotknięte chorobą nie jest warte dalszej egzystencji!
4. Mądrość serca to wyjście poza
siebie ku bliźniemu. Świat, w którym żyjemy zapomina niekiedy o
szczególnej wartości, jaką ma czas
spędzony przy łóżku chorego, gdyż
jest się pochłoniętym przez pośpiech, nawał obowiązków, rzeczy
do wykonania i w ten sposób łatwo
zapomina się o wartości bezinteresownej opieki nad bliźnim. U źródeł
takiej postawy jest często letnia
wiara, która zapomniała o słowach
Pana: „Wszystko to Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
Dlatego chciałbym przypomnieć
raz jeszcze, „absolutny priorytet,
jakim jest wyjście poza siebie ku
bratu”, jako jedno z dwóch głównych przykazań stanowiących
fundament wszelkich norm moralnych i jako najjaśniejszy znak przy
dokonywaniu rozeznania na drodze
duchowego rozwoju, w odpowiedzi
na absolutnie bezinteresowny dar
Boga. (Adhortacja Apostolska, Evangelii gaudium, 179). Z
samej natury misyjnej Kościoła
wypływa „czynna miłość wobec
bliźniego, współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje” (tamże).
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KRONIKA
SPORTOWA
Czas na odpoczynek się już zakończył, piłkarze Unii
wznowili treningi. Zaplanowano dużą ilość meczy
kontrolnych. Poznaliśmy także nowe władze Unii.
SENIORZY WZNOWILI TRENINGI
W sobotę, 17 stycznia, seniorzy „Unii” rozpoczęli
przygotowania do rundy wiosennej. Podopieczni trenera Grzegorza Czachora trenować będą w sali, siłowni oraz na boisku. W drużynie seniorów pojawiło
się 5 nowych zawodników, w tym 3 bramkarzy. Zaplanowano 11 meczy kontrolnych.
24 stycznia
UNIA ZŁOTY STOK – ISKRA JASZKOWA 4:2 (2:1)
1:0 Mateusz Napora (34’), 2:0 Bartłomiej Cebula (37’),
3:1 Bartłomiej Cebula (60’), 4:1 Bartłomiej Cebula (65’)
Kolejne sparingi seniorzy Unii zagrają:
31 stycznia – „Polonia” Ząbkowice Śl.
7 lutego – „Niemczanka” Niemcza
11 lutego – GKS Głuchołazy
14 lutego – „Nysa” Kłodzko
18 lutego – „Pogoń” Pieszyce
21 lutego – „Strzelinianka” Strzelin
25 lutego – „Victoria” Świebodzice
28 lutego – „Skałki” Stolec
7 marca – „Polonia” Nysa
14 marca – „Czarni” Korfantów
Początek rundy wiosennej zaplanowany został na 29
marca, „Unia” zagra wówczas w Świdnicy z „Polonią
– Stalą”.
NOWE WŁADZE UNII
PREZES ZARZĄDU: Wojciech Król
WICEPREZESI ZARZĄDU: Mirosław Biskupski,
Edward Słówko
SKARBNIK: Paweł Mamoń
SEKRETARZ: Tomasz Tandereszczak
CZŁONEK ZARZĄDU: Patryk Karbowiak
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Tabela klasa okręgowa po siedemnastu kolejkach
1. Victoria Świebodzice
17
40 49-16
2. Piast Nowa Ruda
17
40 48-23
3. Nysa Kłodzko
17
39 40-14
4. LKS Bystrzyca Górna
17
36 41-23
5. Unia Złoty Stok
17
27 33-28
6. Karolina Jaworzyna Śląska 17
27 44-32
7. Trojan Lądek-Zdrój
17
25 38-36
8. Zryw Gola Świdnicka
17
23 33-30
9. Polonia-Stal II Świdnica
17
22 21-27
10. Zdrój Jedlina-Zdrój
17
22 35-41
11. Zamek Kamieniec Ząbkowicki 17
18 36-39
12. Skalnik Czarny Bór
17
17 18-34
13. Unia Bardo
17
16 29-39
14. Iskra Jaszkowa Dolna
17
14 27-49
15. Piławianka Piława Górna
16
12 24-34
16. Włókniarz Kudowa-Zdrój
16
4 17-68
EKSTRAKLASA
Sebastian Mila piłkarzem Lechii Gdańsk
Sebastian Mila został oficjalnie piłkarzem Lechii
Gdańsk. Były już pomocnik Śląska Wrocław podpisał
umowę na trzy i pół roku. 32-letni pomocnik tym samym wraca do Gdańska, gdzie rozpoczynał swoją
piłkarską karierę.
Przebywający w Turcji na obozie przygotowawczym
piłkarze Śląska Wrocław w swoim pierwszym sparingu zremisowali 2:2 z piątą drużyną ukraińskiej ekstraklasy. Bramki dla wrocławian zdobyli dwaj nowi piłkarze: Peter Grajciar i Milos Lacny.
Bundesliga
W dniu 30.01.2015 roku po krótkiej przerwie wznawia
rozgrywki niemiecka Bundesliga. w Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim zagra w pierwszej
kolejce na wyjeździe z Vfl Wolfburg.
MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE RĘCZNEJ
24. Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn
– zawody sportowe rangi mistrzowskiej organizowane przez IHF, które odbywają się w Katarze w dniach
15 stycznia–1 lutego 2015 roku. W turnieju występują
24 zespoły, automatycznie do mistrzostw zakwalifikowała się reprezentacja Hiszpanii jako mistrz świata z
2013 i Katar jako organizator imprezy. O pozostałe
miejsca odbywały się zakończone w czerwcu 2014
roku kontynentalne kwalifikacje.
Polscy piłkarze ręczni rywalizowali w grupie D z ekipami Danii, Rosji, Argentyny, Arabii Saudyjskiej oraz
Niemcami.
Po zajęciu trzeciego miejsca w swojej grupie biało-czerwoni grali z bardzo mocną drużyną Szwecji. Po
bardzo emocjonującym meczu Polacy pokonali Szwedów 24:20, a w następnym meczu Chorwatów 22:24
i awansowali do półfinału Mistrzostw Świata w Katarze.
Krzysztof Krysiak
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Michałowa poleca
SKŁADNIKI:

SZARLOTKA Z SEREM

CIASTO:
2 szkl. mąki pszennej,
1/2 szkl. cukru,
2 żółtka,
1 łyżka gęstej śmietany,
2/3 kostki masła,
1 łyżeczka proszku do pieczenia.

MASA JABŁKOWA: 1,5 kg jabłek,
słoik dżemu ananasowego.
MASA SEROWA: 0,5 kg serka
śmietankowego,
1/2 szkl. cukru,
3 jaja,
2/3 kostki masła,
1 łyżka mąki,
szczypta soli.

Przygotowanie:
Przesianą mąkę z proszkiem zmieszać z cukrem, roztrzepanymi żółtkami, śmietaną i miękkim masłem. Następnie zagnieść ciasto i włożyć na ok. 30 min. do
lodówki.
Jabłka umyć, obrać, usunąć gniazda, pokroić w kostkę, włożyć do rondla, wlać
3 łyżki wody i smażyć ok. 15 min. Dodać dżem wszystko wymieszać i jeszcze
chwilę poddusić. Pozostawić do wystudzenia.
Żółtka oddzielić od białek i utrzeć z cukrem i masłem. Następnie dodać serek,
mąkę całość miksując. Na koniec delikatnie zmieszać z ubitą na sztywno pianą
z białek. Formę wyłożyć papierem, wylepić ciastem podnosząc jego boki do góry.
Na cieście rozsmarować usmażone jabłka, a następnie masę serową. Formę
z ciastem wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piec ok. 1 godz.

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Barbara Janina Stępień
zd. Błaszczyk,
zm. 14 stycznia
+ Małgorzata Sowińska zd. Mitela,
zm. 25 stycznia

Kancelaria parafialna czynna
poniedziałek i środa: 16.30-17.30
sobota: 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

Rzymskokatolicka parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
w Złotym Stoku

zaprasza na

spotkanie z ks. Jarosławem Cieleckim
w piątek 6 lutego 2015 r.
o godz. 18.00 wprowadzenie obrazu MB Wniebowziętej
i Msza św. (przewodniczy ks. Jarosław Cielecki)
o godz. 19.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o uwolnienie duszy i ciała

Ks. Jarosław Cielecki przyjedzie z cudownym obrazem Matki Bożej
z Niegowici (pierwsza parafia Jana Pawła II), z relikwiami św. Charbela
i św. Rafki (święci Libanu) oraz relikwiami św. Jana Pawła II
Ks. Jarosław prosi o intencje (na paskach papieru) do św. Charbela, które zbierze i zawiezie do Libanu

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. Sebastian Nawrocki
Adres strony: www.parafia-zlotystok.pl

Płonica
piątek godz. 16.00, niedziela godz. 11.30

Redakcja
Złoty Stok, skwer Jana Pawła II,
sala domu parafialnego „Pod Złotym Zegarem”,
czynna w każdy piątek 16.00-17.30
Adres internetowy redakcji: zlotydzwon@wp.pl
Zespół redakcyjny: ks. Józef Siemasz,
Waldemar Wieja, ks. Sebastian Nawrocki
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

