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NAWRACAJMY SIĘ
I WIERZMY W EWANGELIĘ

W Środę Popielcową w Kościele
rozpoczyna się czterdziestodniowy
czas Wielkiego Postu. Główne

przesłanie tego okresu koncentruje
się na duchowym przygotowaniu
chrześcijan do godnego przeżywa-

nia świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, które stanowią fundament
Kościoła i naszej wiary. Ponieważ
są to najważniejsze święta (zwane
też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania,
by mόc je należycie przeżyć; stąd
też ich nazwa: Wielkiego Postu, a
nie jakiegoś tam zwykłego postu.
(cd. na str. 3)

PAPIESKA BULLA OGŁASZAJĄCA
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Hasłem „Świętego Roku Miłosierdzia”, zwołanego
z okazji 50. rocznicy zakończenia ostatniego Soboru,
będą słowa „Miłosierni jak Ojciec”. Obchody „Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia” Franciszek zainauguruje 8 grudnia, otwarciem „Drzwi Miłosierdzia”
w Bazylice Watykańskiej, a zakończy 20 listopada ich
zamknięciem. Papieska bulla ogłaszająca to ważne
wydarzenie została odczytana na rozpoczęcie
uroczystych nieszporów przed Drzwiami Świętymi
w Bazylice Watykańskiej. Aby zaangażować wszystkie
Kościoły lokalne w przeżywanie Jubileuszu Ojciec
Święty poleca otwarcie „Drzwi Miłosierdzia” także
w katedrach, konkatedrach bądź kościołach o szczególnym znaczeniu. Papieska bulla szeroko ukazuje
temat Miłosierdzia jako centralnego przesłania całego
Pisma Świętego i samego Jezusa. Kościół w swej
historii nie zawsze szedł drogą miłosierdzia, ulegając
czasem pokusie kierowania się jedynie sprawiedliwo-

ścią, która jest tylko pierwszym i niezbędnym krokiem
do osiągnięcia o wiele wyższego celu. Niestety, również współczesna kultura nie ceni sobie przebaczenia.
(cd. na str. 2)
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PAPIESKA BULLA OGŁASZAJĄCA
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

(cd. ze str. 1)

Na problem ten zwracał już uwagę św. Jan Paweł II
w swej encyklice Dives in misericordia. Jego nauczanie jest dziś jak nigdy dotąd aktualne i zasługuje, by
podejmować je na nowo w zapowiedzianym Roku
Jubileuszowym. Szczególnym znakiem Roku Świętego jest pielgrzymka. Jej kolejne etapy wyznaczają
słowa Jezusa: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni;
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie wam przebaczone”. Franciszek zachęca
do wyjścia ku ludziom żyjącym na „peryferiach egzystencjalnych” stwarzanych przez współczesny świat.
„Otwórzmy oczy – apeluje Franciszek – aby dostrzec
obszary nędzy na świecie, rany tak wielu naszych
braci i sióstr pozbawianych godności i poczujmy się
«sprowokowani» ich krzykiem o pomoc”. Sporo miejsca w swojej bulli Papież poświęca spowiednikom
zachęcając ich, by byli „prawdziwym znakiem miłosierdzia”. Spowiednikiem nigdy się nie „jest”, ale się
nim „staje”, przede wszystkim samemu poszukując
przebaczenia. Ojciec Święty zapowiada, że w okresie
Wielkiego Postu zamierza rozesłać z misją „misjonarzy Miłosierdzia”. Będą nimi księża obdarzeni przez

Papieża władzą odpuszczania również grzechów
zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Papież Franciszek
zachęca biskupów do organizowania „misji ludowych”
w poszczególnych diecezjach, aby wszyscy wierni
mogli doświadczyć „radości przebaczenia”. W bardzo
zdecydowanych słowach apeluje o nawrócenie do
ludzi, którzy przez swój sposób postępowania „bardzo
oddalili się od Bożej łaski”. Zwraca się szczególnie do
ludzi należących do grup przestępczych, oszukujących
innych czy dopuszczających się korupcji. Jubileusz
może stać się dla nich wszystkich wielką okazją do
nawrócenia. Rok Święty wiąże się również z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. W zakończeniu
bulli Franciszek wspomina świętych i błogosławionych
Kościoła, dla których miłosierdzie stało się „misją
życia”. Konkretnie wymienia tu św. Siostrę Faustynę
Kowalską, którą nazywa „wielką apostołką Miłosierdzia”. Papież zachęca, by w zbliżającym się Roku
Jubileuszowym dać się zaskoczyć Bogu. „Oby w tym
Roku – czytamy w zakończeniu papieskiej bulli – Kościół nie ustał w okazywaniu miłosierdzia i cierpliwości
pocieszania i przebaczania”.

Przed Ołtarzem Pana

Pan Jezus ustanowił Najświętszy
Sakrament w czasie Ostatniej Wieczerzy: Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo połamał i rozdał.
Wziął chleb i wino, ale rozdał swoje Ciało i Krew. W znakach zawarł
wydanie siebie samego, które
niebawem po Wieczerzy miało się

dokonać na krzyżu. Przypomnienie
tych czynności Jezusa stanowi
serce modlitwy eucharystycznej.
Nazywamy je „opowiadaniem
o ustanowieniu Eucharystii”. Nie
naśladujemy dokładnie gestów
i słów Jezusa, lecz w klimacie
dziękczynienia opowiadamy o tym,

co Jezus uczynił. Można zapytać:
komu celebrans „opowiada” o tym
wydarzeniu? Skoro mówi „bierzcie
i jedzcie”, to nasuwa się odpowiedź, że słowa skierowane są do
zgromadzenia. Jednak zwróćmy
uwagę na wcześniejsze zdanie (np.
w drugiej modlitwie eucharystycznej): „On to, gdy dobrowolnie wydał
się na mękę, wziął chleb i dzięki
Tobie składając, łamał i rozdał swo-
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im uczniom, mówiąc”. Te słowa nie
są skierowane do zgromadzenia
tylko do Boga Ojca. Można powiedzieć, że celebrans odwołuje się do
„pamięci” Boga. Bóg, który stał się
człowiekiem, poddał się prawom
czasu – w jednym momencie
i w jednym miejscu mógł oddać
życie. Jednak czyn Jezusa jest
czynem Boga, a więc jest ponadczasowy. Dzięki poleceniu Jezusa
„to czyńcie na moją pamiątkę” ten
jeden jedyny czyn Jezusa jest nie-

ustannie uobecniany. Chleb przestaje być chlebem, a staje się
Ciałem Chrystusa, wino przestaje
być winem, a staje się Jego Krwią.
Ciałem za nas „wydanym”. Krwią
za nas „wylaną”. W Eucharystii
najpełniej odkrywamy, że Chrystus
jest „Bogiem z nami”. To tutaj wyjście Boga ku nam idzie najdalej.
Bóg dla naszego zbawienia stał się
człowiekiem (Credo). Swoje ludzkie
życie przeżył jako dar, „przyjąwszy
postać sługi” (Flp 2,7n), ofiarowując

aż do końca – po śmierć na krzyżu,
by wreszcie stać się pokarmem.
Klękamy wobec pokory Boga, który
wychodzi ku nam aż tak dalece, że
kawałek chleba przemienia w swo
je Ciało, by jednoczyć nas z sobą
jak najściślej, jak najgłębiej, by
stawać się naszą wewnętrzną siłą,
naszym pokarmem na drodze ku
pełni życia, a ludzkim gestom i słowom nadaje moc równą tej, jaką
objawił Jezus na Ostatniej Wieczerzy dokonując cudu Eucharystii.

NAWRACAJMY SIĘ
I WIERZMY W EWANGELIĘ

(cd. ze str. 1)

Liturgicznie biorąc

W ciągu całego okresu, idąc
śladem biblijnej zachęty: poszczenia, modlitwy i jałmużny, przyjmowano rożne praktyki pokutne, aby
uwydatnić wagę tego okresu i należycie przygotować się do właściwych świąt. W związku z tym cała
zewnętrzna oprawa liturgiczna
przyjęła również odpowiednią formę: przez cały czas Wielkiego
Postu na przykład nie śpiewa się
Alleluja; w jego miejsce wykonuje
się inny śpiew przed Ewangelią.
Poleca się również używania szat
liturgicznych koloru fioletowego.
W obecnych czasach, korzystając z bogactwa historycznego rozwoju tego okresu oraz śledząc biblijno-liturgiczne wskazówki Kościoła, mamy pełniejszy obraz tego,
co ten czas rzeczywiście oznacza
i jak się w nim najlepiej przygotować na święta wielkanocne. Jest to
przede wszystkim okres duchowego przygotowania wnętrza (w języku biblijnym: serca) człowieka,
któremu towarzyszą zewnętrze
przejawy i pewne gesty.

Duchowość Wielkiego
Postu

Chodzi tu o to, co Kościół nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie do Boga, o nawrócenie
serca człowieka ku Niemu oraz
pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:
– większej wstrzemięźliwości w
jedzeniu i piciu,
– większym zasłuchaniu się w
Słowie Bożym, w czym mają pomóc
również organizowane rekolekcje
parafialne,
– unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,
– większym skupieniu się na
modlitwie, zarówno tej prywatnej
jak i wspólnotowej,
– wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,
– korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,
– uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeństwach wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu pewnych
szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność,

szlachetność serca, uśmiech i
życzliwość w stosunku do innych.
Odnajdywanie Boga
Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego
skupienia się na modlitwie, poście
i jałmużnie. W rzeczywistości
wszystkie one mają na celu wskazanie, że pierwszym działającym w
naszym życiu jest Bόg, który jest w
stanie skutecznie pokierować nasze życie, uleczyć nasze ewentualne zagubienie się w grzechu i
pysze, czy zatrzymać choćby na
chwilę nasze ciągłe zabieganie.
Oczywiście, my ze swojej strony
podejmujemy te działania mając na
uwadze zbawcze posłanie Jezusa
Chrystusa, a szczególnie Jego
decyzję ofiarowania swego życia
za nas, bo to jest główny motyw
naszego nawrócenia (metanoi).
Brak co jakiś czas obecności
podobnego okresu w naszym życiu,
brak tej świętej refleksji przynajmniej raz w roku wcześniej czy
później jest w stanie wyjałowić nas
z naszego człowieczeństwa i z
naszej wrażliwości na słowo Boga
i obecność innych ludzi.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU:

DROGA KRZYŻOWA:
Złoty Stok – w każdy piątek – o godz. 17.15
Chwalisław – w każdą środę, po Mszy św.; Mąkolno – w każdy
czwartek, po Mszy św.; Płonica – w każdy piątek, po Mszy św.

GORZKIE ŻALE:
Złoty Stok – w każdą niedziele – o godz.
17.15
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ORSZAK TRZECH KRÓLI

W dniu 6 stycznia 2016 roku, nasza parafia wraz z Urzędem Miasta, zorganizowała II Orszak Trzech Króli, w Złotym Stoku. Uroczystość
rozpoczęła się Uroczystą Mszą św., w Kościele Parafialnym. Po Eucharystii, przy śnieżnej pogodzie, „Orszak” ruszył drogą zmierzającą do
zabytkowego Kościoła Ewangelickiego. Tam, młodzież SZS w Złotym
Stoku, odegrała „Bożonarodzeniowe Jasełka. Do tego nasze parafialne
grupy pomagały we wspólnym śpiewaniu kolęd.

Jasełka w wykonaniu uczniów
Szkoły Zawodowej z Kłodzka

Na zaproszenie księdza proboszcza w niedzielę Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2016 r.,
przybyli do naszej wspólnoty,
uczniowie, by przestawić misterium Bożonarodzeniowe. Po Mszy
św. o godz. 12.00 – przy wspaniałej predyspozycji aktorskiej, w sposób bardzo obrazowy i piękny,
ukazali nam prawdę o Bożym
Narodzeniu. Mogliśmy na nowo,
poczuć atmosferę świąt Bożego
Narodzenia oraz odkryć prawdę
o Bogu, który jest miłością.
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KONKURS PLASTYCZNY

Z racji zbliżającego się czasu Wielkiego
Postu, w Samorządowym Zespole Szkół
w Złotym Stoku, ks. wikariusz Piotr
Ochoński zorganizował konkurs plastyczny pt. – „Mój Wielki Post”. Uczestnicy
wykazali się wielkimi zdolnościami plastycznymi. Jednakże jury wyłoniło trzech
finalistów z klasy IV. Są nimi: Michał Zajączkowski- I miejsce, II miejsce – Gabrysia Janiczek oraz III miejsce – Kacper
Świetlak. Gratulujemy!!!

ZNAKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TOŻSAMOŚCI

„Przeraża mnie myśl o krzywdzie, którą możemy
wyrządzić, jeżeli z powodu strachu lub wstydu będziemy się krępować w dawaniu świadectwa w życiu codziennym” – pisał św. Josemaría Escrivá de Balaguer.
Ta właśnie wypowiedź założyciela Opus Dei zainspirowała mnie do krótkiej refleksji nad znaczeniem
świadectwa w życiu chrześcijanina. W jaki sposób
ludzie wierzący mogą stawać się autentycznymi
świadkami Chrystusa? Odpowiedź wydaje się oczywista. Podążając za wskazaniami Pisma Świętego,
Katechizmu, naśladując konkretne przykłady zaczerpnięte z historii Kościoła, zwłaszcza postaci świętych,
błogosławionych i męczenników. Ludzie ci dawali
świadectwo pisane codziennym życiem, cichym, systematycznym i pokornym wypełnianiem zwykłych
obowiązków. W sytuacjach skrajnych takim czytelnym
znakiem miłości do Chrystusa stawała się ofiara z życia, dobrowolnie przyjmowane prześladowanie
w obronie wiary, cierpienie, poświęcenie się dla wyższego dobra. Wiek XX widział wielu heroicznych bohaterów zwycięstwa dobra nad złem: ojciec Maksymilian Kolbe, biskup Władysław Goral, ks. Jerzy Popiełuszko, Jan Paweł II i wielu innych. Wypełniali oni
starożytną maksymę: Verba docunt, exempla trahunt
(Słowa uczą, przykłady pociągają), wychodząc z założenia, że najczytelniejszym znakiem jest właśnie
sposób życia człowieka, jego czyny i postawy. Koncepcje sprzeczne z chrześcijaństwem Współczesny
świat przepełniony jest różnymi znakami, przekazami
i komunikatami. Media elektroniczne, reklama i propaganda wprost bombardują nas informacjami, komentując rzeczywistość, oferując dobra materialne,
promując określone postawy i zachowania. Niestety,
ich treść w coraz większej mierze inspirowana jest
ideologiami, koncepcjami i wizjami sprzecznymi
z chrześcijaństwem. Bywa, że znaki te są agresywnie
wrogie, wręcz obelżywe, wobec ludzi wierzących (nie
tylko chrześcijan). Pseudoartystyczna „twórczość”,
wystawy, przedstawienia teatralne, filmy nasycone

symboliką uderzającą w sferę sacrum relatywizują
podstawowe wartości i niszczą międzyludzkie relacje.
Poprzez swą obecność w przestrzeni publicznej oddziałują na jednostki i zbiorowości. Szczególne zagrożenie stanowią dla ludzi nieprzygotowanych do odbioru tego rodzaju treści, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ale również dla osób stojących z dala od wiary
i Boga. Nie wstydźmy się Chrystusa Odpowiedzią na
te zjawiska powinno być nasycanie obszaru relacji
i komunikacji znakami chrześcijańskimi, zwłaszcza
symboliką krzyża. Można przywołać wiele argumentów
natury teologicznej, które ukazują przemienianie rzeczywistości mocą Chrystusowego Krzyża. Mówił o tym
Jan Paweł II podczas swej wizyty w Zakopanem.
Pozwolę sobie więc jedynie na wskazanie kilku najbardziej oczywistych sposobów ewangelizowania
poprzez chrześcijańskie znaki. Powinniśmy czynić
znak krzyża w miejscach publicznych, na przykład
przechodząc obok obiektów sakralnych, zwłaszcza
kościołów, w których trwa wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Warto czynić znak krzyża jako formę
błogosławieństwa dzieci, krewnych, przyjaciół, przed
wyruszeniem w podróż, przed wyjściem do szkoły czy
pracy. Innym czytelnym znakiem chrześcijańskim jest
Różaniec. Odprawiając to piękne i obdarzone potężną
siłą oddziaływania nabożeństwo, nie chowajmy wstydliwie różańca, nawet gdy znajdujemy się w miejscach
publicznych. Nośmy krzyżyki, medaliki, znaki różnych
ruchów, organizacji, instytucji i bractw religijnych.
W święto Objawienia Pańskiego oznaczajmy nasze
domostwa symboliką Trzech Króli. Dbajmy o przydrożne krzyże, kapliczki i figury. Odnawiajmy je, gdy tego
wymagają. Pamiętajmy jednak, aby nasze świadectwo
było dyskretne w formie i pozbawione ostentacji, ale
równocześnie wyraziste i jednoznaczne. Nie lękajmy
się i nie wstydźmy się manifestowania przynależności
do Chrystusa i Kościoła. Podobnie jak chrześcijańskie
pozdrowienia, znaki owe świadczą o naszej tożsamości, wspólnotowości i ostatecznym przeznaczeniu.
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Mikołajki w Przedszkolu
„Zielona Dolina” w Mąkolnie

4 grudnia 2015 r. do Przedszkola w Mąkolnie zawitał Mikołaj. Dzieci od samego rana nasłuchiwały
charakterystycznego dźwięku
dzwoneczka, który corocznie zwiastuje przybycie wyczekiwanego

gościa . P rz e d szkolaki przyodziane w czerwone czapeczki,
śpiewając mikołajowe piosenki
z niecierpliwością
wyczekiwały Mikołaja i z ogromną
radością go przyw i t a ł y. M i k o ł a j
przygotował dla
każdego przedszkolaka piękne
podarki ukryte
w wielkim worze.
Każde dzi e cko
złożyło Mikołajowi
obietnicę, iż będzie grzeczne
i posłuszne. Po
złożonej obietnicy
Mikołaj wszystkich
obdarzył prezentami i zapewnił, że
za rok przedszkolaków odwiedzi.
Mikołaj chętnie uczestniczył w zabawie z dziećmi, tańczył i śpiewał.
Przedszkolaki z ogromną radością
zaprosiły Mikołaja na przyszły rok.

Spotkanie z Mikołajem uświetnił
występ klowna, który zamykał dzieci w bańkach mydlanych. Spotkaniu
towarzyszyła masa radości i uśmiechu! Poczuć można było wyjątkową
atmosferę.
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Opłatkowe spotkanie w Mąkolnie

Tradycją stały się już Spotkania
Opłatkowe w Mąkolnie. Ta impreza
karnawałowa jest wyczekiwana nie
tylko przez mieszkańców wsi, ale i
całej gminy. W tym roku organizacją
spotkania zajęła się Rada Sołecka,
OSP Mąkolno, Klub Sportowy
„Orzeł Mąkolno” oraz Przedszkole
Zielona Dolina. Spotkanie rozpoczęło się 23 stycznia 2016 r. od
przywitania zgromadzonych gości
przez sołtys Urszulę Wróbel, następnie przedszkolaki przedstawiły
inscenizację z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Gwoździem programu
były występy Watahy Stacha i We-

sołych Nutek. Jasełka i pastorałki
przygotowane przez artystów zachwyciły licznie przybyłych gości.
Po występach artystycznych wszyscy zgromadzeni odmówili wspólną
modlitwę i połamali się opłatkiem.
Każdy z zaproszonych gości został
poczęstowany gorącym barszczem
z krokietem oraz wypiekami przygotowanymi przez gospodynie z
naszej wsi. Po części oficjalnej
przyszła pora na zabawę (w końcu
mamy karnawał). Imprezę do białego rana umilał zespół „Gama”.
Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się
w przygotowanie tej uroczystości.
Urszula Wróbel, sołtys wsi Mąkolno
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Przedszkolaki w wiosce św. Mikołaja

17 grudnia 2015 r. dzieci z Przedszkola Zielona Dolina w Mąkolnie
odwiedziły Wioskę Świętego Mikołaja w Średniowiecznym Parku
Techniki w Złotym Stoku. Niezapomniane przeżycia rozpoczęły się
już od momentu przyjazdu, tuż
przed wejściem czekał na nas Elf
pomocnik św. Mikołaja, powitał nas
serdecznie i zabrał w podróż pełną
atrakcji. Swoją przygodę przedszkolaki zaczęły od niezwykłej
zwykłej studni życzeń, do której
wrzucały monety. Następnie przemknęliśmy w stronę wielkiej bombki, która napędzona przez panie
nauczycielki, napełniła wiaderko
wody i mogliśmy pójść napoić zwierzęta oraz nakarmić je marchewką.
Elf zaprowadził nas także pod
ogromną choinkę, pod którą pomogliśmy mu wciągać prezenty
umieszczone w wagoniku, a nawet
daliśmy radę uruchomić maszynę
do kruszenia złych uczynków. Po
wykonaniu zadań Elf zaprosił nas
do Chatki Św. Mikołaja, który zaprowadził nas nietypową drogą bo

przez tunel czasoprzestrzenny.
Mikołaj przywitał nas ciepło, każde
dziecko dostało słodkie upominki
oraz miało możliwość usiąść mu na
kolanach i otrzymało „Certyfikat
Przyjaciela Świętego Mikołaja”. Na
koniec Elf poczęstował dzieci ciepłą
herbatką. Przedszkolaki dziękują
za zaproszenie, wizyta przedszko-

Czarodziej
w przedszkolu

Dzień 17 grudnia 2015 r. okazał się
nietypowy dla dzieci z naszego przedszkola. W tym dniu na dzieci czekała
nie lada niespodzianka, bo w przedszkolu gościliśmy magika, który zabrał nas do świata czarów i magii.
Występ artysty dostarczył wszystkim
sporo satysfakcji i wiele humoru.
Dzieci miały możliwość przeżycia
czegoś niezwykłego, tym bardziej, że
aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Wszystkim dzieciom bardzo
podobały się niesamowite sztuczki
i czary, przez całe przedstawienie na
małych buziach widzów malował się
uśmiech. Ten dzień z pewnością zapadnie dzieciom w pamięci ze względu na swą magiczną, a zarazem
nietuzinkową aurę.
M.M.

laków minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten
na długo pozostanie w pamięci
wszystkich przedszkolaków, a niektórzy z nich już od jutra nie będą
mogli doczekać się kolejnej wizyty.
M.M.
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Wigilia przedszkolna

Wyjątkową atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
czuć w naszym przedszkolu było
już od jakiegoś czasu. Z sal słychać
było melodie znanych kolęd, dzieci
śpiewały pastorałki. Zwieńczeniem
tego radosnego okresu oczekiwania była Przedszkolna Wigilia,
która odbyła się w poniedziałek 21
grudnia. Dzieci z dwóch grup
przedszkolnych pod opieką swoich
pań przygotowały wigilijny występ.
Nie zabrakło również dorosłych
widzów – rodziców naszych dzielnych aktorów. Dzieci z uprzejmości
pani Urszuli nasz występ uświetniły Złote Nutki pod przebraniem
postaci z Betlejem, opowiedziały
o radości z narodzin Jezusa, złożyły dary oraz opowiedziały o dobrych
uczynkach i postępowaniu. W trak-

cie występu nie zabrakło wspólnego śpiewu kolęd i pastorałek. Jak
przystało na wigilijne spotkanie nie
mogło zabraknąć czasu na dziele-

nie się opłatkiem i składanie sobie
życzeń oraz na iście świąteczny
obiad, przy którym tego dnia zasiadły wszystkie dzieci.
M.M.
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wały z ciekawości całą historię. –
Jedna miała namalowanego latająO chińskiej filiżance
cego smoka, ale to właśnie ona
U państwa Domisiów, którzy przywędrowałaś? – spytał kiedyś stłukła się pierwsza – szepnęła
mieszkają w domku pod lasem, stał kubek w niebieskie groszki uważa- zasmucona filiżanka – druga, była
w kuchni stary kredens. A w kre- jąc by nie potrącić filiżanki. – Och, jeszcze piękniejsza. Malarz wymadensie, na półeczkach, były różne to długa i smutna historia – wes- lował na niej lecące stado kaczek.
naczynia kuchenne. Na dolnej tchnęła filiżanka. – Opowiedz, Ale ona obtrąciła sobie uszko i
półce stały garnki, rondelki i patel- opowiedz nam o tym – prosiły została wyrzucona na śmietnik. –
nie. Wyżej miski, talerze i kolorowe wszystkie kubeczki. – Nie wiem To naprawdę bardzo smutna histomiseczki. Nad nimi na półce stały tylko czy nie zacznę płakać – od- ria – zamruczał czerwony kubek.
drżące szklanki z cieniutkiego parła smutna filiżanka. – Będziemy – No i mówiłam, ze będę płakać –
szkła. A na najwyższej półce tłoczy- cię pocieszać, tylko opowiedz – pochlipywała filiżanka – zostałam
ły się i potrącały uszkami kubeczki. prosiły kubeczki i nadstawiły uszka. sama, jedna z całego kompletu. –
W samym kąciku, za kubeczkami, – Bardzo dawno temu, chyba sto Nie płacz – pocieszały ja kubeczki
mieszkała sobie delikatna filiżanka. lat albo więcej... – zaczęła filiżanka. – opowiedz co stało się z innymi
– Bardzo was proszę – mówiła ci- – Och! – westchnęły kubeczki – aż twoimi siostrzyczkami. Filiżanka z
chutko do kubeczków – nie rozpy- sto lat! – Daleko, daleko, w Chi- chińskiej porcelany westchnęła i już
chajcie się tak, bo obtłucze mi się nach, zrobiono mnie z chińskiej miała opowiadać dalej gdy drzwi
złotko. A kubeczki szeptały sobie z porcelany, a razem ze mną moje kredensu otworzyły się i babcia
uszka na uszko – Ona ma pozłaca- siostry-filiżanki. Było nas razem Domisiowa złapała ją za uszko i
ne uszko, pozłacane prawdziwym sześć. Każdej z nas pomalowano postawiła na stole. – Zaparzę sobie
złotem i na dodatek zloty szlaczek złotkiem uszka i brzeżek. – Musia- dobrą, mocną, chińską herbatę w
na brzegu. Filiżanki dawno już nikt łyście pięknie wyglądać razem – mojej ulubionej filiżance – powienie używał bo była bardzo delikatna westchnął kubeczek w paski. – A działa do siebie – dawno jej nie
i bardzo porcelanowa. Na brzuszku na dodatek – opowiadała dalej fili- widziałam. A pamiętam, że gdy
miała wymalowane cienkim pędzel- żanka – każdej z nas, na brzuszku, byłam jeszcze małą dziewczynką,
kiem lecące żurawie i kołyszące się chiński malarz namalował cieniut- w naszym domu był cały komplet
sosny. Była naprawdę bardzo pięk- kim pędzelkiem inny obrazek. – filiżanek z chińskiej porcelany. Ciena i nikt nie pamiętał skąd się wzię- Jaki obrazek, jaki obrazek? – za- kawe co się z nimi stało?
ła w starym kredensie. – Skąd tu brzęczały szklanki, które podsłuchiPoczytaj mi tato!

KOLONIA LETNIA 2016

Już po raz siódmy Parafia Rzymskokatolicka w Złotym Stoku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Akcja
Katolicka organizują wypoczynek letni dla dzieci z naszej parafii. W tym roku kolonia odbywać się będzie
w terminie od 10 do 19 sierpnia w nadmorskim miasteczku Jarosławiec. Jest to niewielka, choć bogata
w atrakcje miejscowość nadbałtycka, usytuowana na
środkowym wybrzeżu między Ustką a Darłowem.
W miasteczku do dyspozycji wczasowiczów jest szeroka, piaszczysta plaża, latarnia morska, Muzeum
Bursztynu, malowniczy klif, aquapark, przystań kutrów
oraz Galeria Rybacka. W miasteczku znajduje się
również park linowy dla dzieci, pole do mini golfa
i gigantyczna zjeżdżalnia przy wejściu na plażę. Można tam skorzystać z rejsu statkiem po morzu lub po
jeziorze Wicko, które znajduje się zaledwie dwa kilometry od centrum Jarosławca. Ośrodek, w którym
będziemy zakwaterowani to Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Marysieńka” przy ulicy Bałtyckiej. Jest to duży
obiekt obejmujący ok. 2 ha terenu, na którym znajdują się budynki wczasowe, domki letniskowe, boiska

do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, miejsce na
ognisko, place zabaw i basen zewnętrzny. Teren jest
ogrodzony, dozorowany i monitorowany, a w nocy
oświetlony. Ośrodek znajduje się w bliskiej odległości
od centrum miasta i od plaży. Wszystkie pokoje, w których zakwaterowani będą koloniści są po remoncie
i każdy ma własną łazienkę. W ofercie zapewnione
mamy cztery posiłki dziennie, całodobową opiekę
pielęgniarską i opiekę ratownika na plaży. Dodatkowo
zapewniamy dzieciom wiele atrakcji w formie ciekawych wycieczek, rozrywek sportowych, zajęć profilaktycznych, plastyczno-edukacyjnych i profesjonalną
opiekę pedagogiczną. W drodze powrotnej planujemy
zwiedzić Poznań i Gniezno znajdujące się w pobliżu
przebiegu naszej trasy. Gorąco zachęcamy Państwa
do zapisywania swych pociech, gdyż jest to ciekawa
i atrakcyjna oferta wakacyjna. Koszt wyjazdu to kwota 950 złotych. Zarówno zapisów jak i wpłat można
dokonywać w kancelarii parafialnej u księży jak i u Danuty Znamirowskiej-Wieji.
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Pierwszy z ośmiu witraży do nawy kościoła w Chwalisławiu już zamontowany. Według planu, Tomasz Pućkowski wykona jeszcze 7 witraży. Wszystkie będą przedstawiały sceny z życia św. Jakuba, patrona naszego
kościoła.
Agnieszka Rajczakowska

Trochę humoru

Po świętach Bożego Narodzenia sędzia pyta oskarżonego:
– Dlaczego chce się pan rozwieść z żoną?
– Bo daje mi do jedzenia: barszczyk z uszkami, śledzia, karpia,
kluski z makiem...
– Proszę pana, przecież wszyscy na wigilię jedzą takie potrawy!
– Możliwe, ale ona przyrządza mi je codziennie od siedemnastu lat!
Przyjaciel pyta przyjaciela:
– Jak minęły święta?
– Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy.
– Jakie?
– Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel
po wiedeńsku z kapustą włoską.
Biznesmen przed świętami Bożego Narodzenia mówi do żony:
– Kochanie, co mam ci kupić na gwiazdkę?
– Może być jakiś drobiazg. Najlepiej jakieś małe BMW do jazdy
po mieście!
Żona pyta męża:
– Gdzie ty uzbierałeś tyle grzybów przed samą wigilią?
– U Kowalskich na strychu.
– To oni tam hodują grzyby?
– Nie, suszą.
Szczęśliwego Nowego Roku!
– Zwariowałeś, w lutym?
– To już luty? Jeszcze nigdy nie wracałem tak późno z sylwestra...
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Wspomnienia Anny Szafałowicz, z domu Jatkowska

Witaj nam Polsko!

„...Śpiewa ci obcy wiatr,
Zachwyca piękny świat, a serce tęskni.
Bo gdzieś daleko stąd,
Został rodzinny dom, tam jest najpiękniej...”

Moją rodzinną miejscowością i najpiękniejszym
miejscem na ziemi, jakie zapamiętałam jako dziecko,
była osada Popławce w powiecie Grodnieńskim. Tu
się urodziłam w 1931 roku. Tu również urodziła się
trójka mego rodzeństwa: w 1934 r. brat Stanisław,
w 1937 r. jedyna moja siostra Klementyna, a w miesiącu wybuchu wojny w 1939 r. mój najmłodszy brat
Mieczysław. Do dzisiaj mam w oczach nasz piękny
rodzinny dom. Murowany i obszerny, obsadzony prawie dookoła kwiatami, pachnącymi krzewami i dużą
ilością różnorodnych drzew owocowych. Szczególnie
pięknie było tu na wiosnę i w jesieni. Wszystko mieniło się tęczą kolorów. Na podwórku stała staropolska
studnia z żurawiem. Niedaleko domu mieliśmy spory
staw, bogato zarybiony, więc świeża ryba była stałym
elementem naszego rodzinnego jadłospisu. Moje
szczęśliwe dzieciństwo, nie trwało długo. 17 września
1939 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej los naszej
rodziny został przesądzony. Ojciec Hieronim Jatkowski, który walczył z bolszewikami w latach 1919 – 1920
jako legionista Marszałka Józefa Piłsudskiego był
osadnikiem wojskowym i aktywnym działaczem
„Strzelca”. Nic dziwnego, że po wkroczeniu armii sowieckiej, w ślad za nią oddziałów NKWD, we wrześniu
1939 r. od razu został aresztowany jako szczególnie
niebezpieczny dla państwa sowieckiego. Został skazany wyrokiem Trybunału Wojskowego NKWD na karę
8 lat łagrów i jak się później okazało, znalazł się
w Siedeinłagrze w okolicach Archangielska. Dom
nasz, jak gdyby opustoszał, pomimo że z sześcioosobowej rodziny ubyła tylko jedna osoba. Czekaliśmy
z sąsiadami, co stanie się z nami, jaki czeka nas los.
Upłynęło niewiele czasu od pierwszych aresztowań
i mordów dokonywanych przez NKWD, gdy nadszedł
pamiętny dla nas wszystkich wczesny ranek 10 lutego
1940 roku. Załomotano kolbami karabinów w drzwi
naszego domu. Zbudzeni ze snu staliśmy przerażeni
i odrętwiali ze strachu, a oni przewracali wszystko
w domu do góry nogami. Przeprowadzali szczegółową
rewizję, krzyczeli, aby wydać im schowaną broń.
Przewracali meble i wyrzucali na podłogę książki,
dokumenty i pamiątki rodzinne. Później rozkazali
mamie ażeby szybko zapakowała najpotrzebniejszą
odzież dla nas małych dzieci, wzięła trochę żywności
i ażebyśmy wszyscy wyszli przed dom. Wsadzono nas

do stojących przed domem sań. Zawieziono nas do
szkoły w miejscowości Hołynce, w której zrobiono
punkt zbiorczy zsyłanych rodzin polskich. Cały dzień
zwożono kolejne rodziny. Dopiero następnego dnia
o świcie, ruszyła do najbliższej stacji kolejowej w Brzostowicy długa kolumna sań eskortowana przez uzbrojonych NKWD-zistów. Stały tam już wagony towarowe,
do których i nas załadowano. W naszym wagonie było
już kilka rodzin wcześniej przywiezionych. Udało nam
się znaleźć kąt na pryczy z desek. Przez długi czas,
w zasadzie aż do ruszenia transportu, słychać było
głośny lament i płacz dzieci oraz jęki ludzi starszych
i chorych. Wszechobecny płacz, przeplatany był żarliwymi modlitwami i pieśniami religijnymi. Głównym
elementem wagonu był mały żelazny piecyk na środku wagonu i trochę węgla przy nim. Na obu pryczach
z dwóch stron leżało po kilka snopków słomy, a w rogu
otwór w podłodze służący za ubikację. Małe okienka
pod dachem okratowane były drutem kolczastym.
Transport ruszył na wschód, w miarę oddalania się od
polskich granic, mróz i chłód stawał się coraz większy.
Od czasu do czasu pociąg zatrzymywał się, wartownicy z hukiem otwierali zaryglowane drzwi. Do dzisiaj
brzmią w moich uszach okrzyki wartowników „poskariej, pobystriej, tri czeławieka za wodoj”. Ile dni jechaliśmy tego nie wiem, ale na pewno jechaliśmy bardzo
długo. W końcu przywieziono nas do Ałtajskiego
Kraju, do tajgi w Krajuszuńskim rajonie. Nasz 25 spec
uczastok składał się z kilku baraków, zbudowanych
z grubych sosnowych kloców, uszczelnionych mchem
oraz z kilku niedużych drewnianych domów zajmowanych przez rosyjskie rodziny stanowiące załogę obozu. Już po dwóch dniach, wszyscy dorośli Polacy
zostali wysłani do pracy przy wyrębie tajgi i obróbce
ściętych drzew w niedużym prymitywnym tartaku.
Przywiezionym zesłańcom, kategorycznie zabroniono
oddalać się od uczastka, którego naczelnikiem był
Rosjanin Witoszkin. Po roku naszą rodzinę przydzielono na 41 uczastok w tym samym Krajuszyńskim
rajonie. Tutaj 24 kwietnia 1942 r. z głodu, wycieńczenia i ciężkiej ponad ludzkie siły pracy, zmarła nasza
czterdziestopięcioletnia mama Antonina. Zostaliśmy
sami, czworo małych dzieci. Cały ciężar opieki nad
trojgiem młodszego ode mnie rodzeństwa, spadł na
barki – jedenastoletniej dziewczynki, jaką wtedy byłam. Ostatnie słowa mojej mamy skierowane do mnie,
„Ty jesteś najstarsza, zaopiekuj się młodszym rodzeństwem” – pamiętam te słowa do dzisiaj. Przez całe
życie starałam się zawsze być pomocną siostrze i obu
braciom. Wspólnie z sąsiadami pochowaliśmy naszą
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mamę na prowizorycznym cmentarzu pod lasem
w uczastku, gdzie leżeli już inni polscy zesłańcy. Trzyletni Mieczysław, pięcioletnia Klementyna, ośmioletni
Stanisław i ja, w tych tak trudnych dla nas sierot chwilach, zaznaliśmy dużo troski i matczynej opieki ze
strony pani Marii Zaniewskiej – naszej przedwojennej
sąsiadki. Ta wspaniała kobieta, która sama opiekowała się swoją czwórką dzieci, przyjęła nas do swego
jedynego pokoju w baraku. Było nas razem 9 osób,
ośmioro dzieci i nasza jedyna opiekunka pani Zaniewska. Doglądała nas i dbała o nas jak mogła. Chociaż
również musiała pracować w tajdze, Bóg dał, że nie
umarliśmy z głodu. Pamiętam, że otrzymywaliśmy
jakieś niewielkie porcje jedzenia z działającego na
uczastku przedszkola tzw. „jaśli”. W lecie chodziliśmy
do lasu kopać tzw. „saranki” – cebulki roślin nadające
się do zjedzenia. Zbieraliśmy opał potrzebny do ogrzania naszego pomieszczenia w baraku. Jesienią 1944
r. nasza opiekunka, pani Zaniewska załatwiła nam
skierowanie do polskiego Domu Dziecka, gdzie niebawem nas zawiozła. Znaleźliśmy się w prawdziwym
polskim Domu Dziecka w Zudiłowie. Tutaj było nam
całkiem znośnie. Mieliśmy każdy swoje łóżko do spania, trzy posiłki dziennie oraz przyzwoite ubranie.
Pierwszym dyrektorem Domu Dziecka był Rosjanin
Nikołaj Fiodorow. Początkowo wychowankami naszego Domu były zarówno dzieci polskie, jak i rosyjskie.
Wśród wychowawców były tylko dwie Polki (Panie
Jadwiga Lohman i Nadzieja Szczucka). Bardzo lubianą była dwudziestoletnia wychowawczyni Żenia Szałajnikowa
– Rosjanka. Gościliśmy ją
swego czasu u nas
w Polsce, a na jej
zaproszenie kilkoro
z nas, jej wychowanków było
podejmowanych przez
nią w Leningradzie.

13

Po objęciu kierownictwa naszego Domu przez Polaka – Wacława Przelastowskiego, dzieci rosyjskie
zostały przeniesione z naszego Domu do rosyjskiego
Domu Dziecka. Niebawem zjawili się w naszym Domu
również polscy wychowawcy i nauczyciele. Byli to
Polacy, których za odmowę przyjęcia obywatelstwa
sowieckiego zwolniono z więzień. Wychowankowie
naszego Domu w Zudziłowie nie nudzili się w nim.
Dom miał gospodarstwo pomocnicze, składające się
z 15-tu ha ziemi, 5 koni, 4 krów i 20 owiec. Było czym
się zajmować. Ponadto uczyliśmy się w polskiej szkole. Czas mijał szybko, nadszedł 1946 rok i zbliżał się
czas powrotu do Ojczyzny. Wszyscy żyliśmy tym
bardzo intensywnie. Panowała wielka radość i entuzjazm. Pisaliśmy swoje pamiętniki, wpisywaliśmy się
nawzajem do nich, utrwalaliśmy na piśmie nasze
przeżycia. Swój pamiętnik z wielu wpisami moich
koleżanek i kolegów, przechowuję jak relikwiarz do
dzisiaj. Do Polski powróciliśmy z Zudiłowa 4 lipca 1946
roku. Przez dwa tygodnie przebywaliśmy w punkcie
rozdzielczym w Gostyninie, skąd trafiliśmy do zorganizowanego dla nas sierot z zesłania, Dom Dziecka
Nr 2 w Kwidzynie. Trójka mojego młodszego rodzeństwa, ze względu na jej zły stan zdrowia, bezpośrednio z Gostynina trafiła na leczenie do Sanatorium
w Rabsztnie. Po półrocznym pobycie i kuracji w sanatorium, przewieziono ich do Kwidzyna, gdzie znów
stanowiliśmy jedną zgraną rodzinę. Od tamtej pory
minęło już wiele lat. Wszyscy już dawno prowadzimy
samodzielne życie. Pozakładaliśmy własne rodziny,
jesteśmy już babciami i dziadkami. Pomimo,
że mieszkamy w różnych miejscach, często spotykamy się przy różnych okazjach. Czujemy się jak jedna
wielka i kochająca się rodzina.
Tragiczna przeszłość scementowały nas i staramy się wpoić wyznawane przez nas
wartości naszym dziec i o m
i wnukom.
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Głos św. Franciszka!

Na cmentarzu

Odziany posępnymi mgłami zamiera z wolna ponad niwy Odry
zimny, wilgotny dzień jesienny.
Wielkie krople spadają z czarnych
konarów drzew bezlistnych, jakby
kryjących skostniałych w żałobie.
Błyszczą jak łzy na wilgotnych,
pstrych liściach pokrywających
ziemię. Stęchła woń unosi się w
powietrzu, wokoło panuje cisza.
Mdłe zgasło światło słońca za ciężkimi czarnymi chmurami, w głębi
ciszy ciemny las, podobny nieruchomej wrytej skale.
Lecz w wielkiej Sali Pańskiej jest
przygnębiająco i chłodno. Na kominku zgasł ogień. Zmrok ponurym
cieniem zalega kąty salonu, tłoczy
także ołowiem umysł Pani Martyny,
która z boleścią w sercu i smętnymi
myślami w głowie niespokojnym
krokiem chodzi po Sali.
Jakże są owe radosne dni?
Gdzie są myśli wesołe, gdzie owi
dobrzy ludzie co ta serdecznie ją
kochali? Gdzie dzieci, maż którego
tak kochała tak szczerze a wiernie?
Lecz cały dom obszerny – milczący.
Puste są niegdyś tak słoneczne
gmachy, a Pani zamku, czuje się
opuszczoną i zdradzoną. O żeby
mogła umrzeć. Oby tak skostniałe
serce raz bić przestało. Gdy była
jeszcze dzieckiem, uczono Ją modlić do miłosiernego Boga. Czy jest
Bóg? Dlaczego zesłał na nią tyle
cierpień bez końca? Za grzech –
śmieje się. Ileż by musiała nagrzeszyć, aby na takie kary zasłużyć.
Lecz nie, czy bowiem nie spełniła
wiernie obowiązków jako córka,
matka i żona. Czy nie była dobrą
gospodynią, a dla dzieci troskliwą i
miłującą matką? Czyż była kiedy
nieczułą dla biednych. O nie, z
miłości była dobra dla wszystkich.
Dzieci tak mocno kochała, mąż był
jej wszystkim. I ten haniebnie ją
oszukał i opuścił, hańbą i wstydem
okrył jej imię. Dzieci pomarły. Rozpacz napełnia jej duszę. Dla niej nie

ma na świecie pociechy, żadna
gwiazda nie mruga dla niej przyjaźnie.
Jaki straszny wieczór. Zaduszki.
Jak cicho dziś jest w okolicy. Wszyscy wyszli z domu na cmentarz,
zdobią groby i modlą się za dusze
zmarłe.
Biedna inna wdowa z chałupiny,
tam u końca ogrodu, co to przed
rokiem męża pochowała, w skromnej trumnie zaniesiono go na cmentarz i ona wiła dziś wieniec z ostatnich kwiatków, które tak pilnie
chowała całe lato i poniosła je na
grób męża, a za nią pięcioro zgłodniałych dzieci. Każde ze świeczką,
w zziębłych rękach. „Za dusze
Ojca” mówiły dzieci, a łza po
toczyła się po wychudłym obliczu
matki.
„Za dusze Ojca” – więc jest dusza, jest więc Bóg. A Jeśli nie ma
duszy, więc i Boga nie mami życia
za grobem, nie ma ani nagrody ani
kary.
Po co więc cierpieć i znosić? Po
co ten nieznośny żywot? Tak mówi
z sobą Maryna. Nie ma Boga, nieśmiertelna dusza, czczem brzemieniem, natenczas….. wzrok jej spadł
mimo woli, na psa u jej stóp. Natenczas położenie moje nie lepsze
od twojego. Gdy zachorujesz, nie
można ci pomóc, to można cię
zastrzelić i koniec twemu cierpieniu, a Ty o tym nic nie wiesz.
A jeżeli ja cierpię, a rady na tonie
ma, natenczas…… postanowiłam
dziś skoczyć do rzeki i koniec. Choć
mówi do psa – będziesz żałobną
trzymał straż, siedząc na brzegu
będziesz wył.
Szarpana rozpaczą śpieszy
przez okolicę nad rzekę, gdzie zakończy swoje życie, skacząc do
rzeki. Droga prowadzi przez cmentarz. Tam gdzie cmentarny mur,
chylił się stromo ku rzece, tam za
niskim murem jest zdradna głęboka
toń, gdzie zakończy życie.

Już przechodzi obok ostatniego
domu, w ten przez mgłę padło
światło. Oczy w których migoce
obłęd rozpaczy, rozszerzając się i
jak wryte patrzą na oświetlony
cmentarz.
Ciemne postacie snują się między grobami, milczące. Nachyla się
ktoś i zapala światełko na grobie.
Przy samym murze klęczy biedna
wdowa pięciorga sierot. Siedzi na
krawędzi grobu a najmłodsze dzie
cko ma na rękach. Starsi chłopcy
stoją obok grobu Ojca, smutni, cicho szepcząc modlitwę. Matko –
mówi najmłodsze – czy Ojcu w
grobie jest zimno. Nie moje dziecko
Ojcu nie zimno. Jest u Boga w
niebie.
Dziecko zwraca twarzyczkę na
grób, smutnie patrzy na uwieńczony nagrobek, sili się pojąć, co to
wszystko znaczy. I znów oczy biegną ku matce.
Matko, na co przynieśliśmy tu
kwiaty, na co zapaliliśmy świece
skoro ojciec jest w grobie.Za tłumnym żalem mówi wdowa – „Tu
złoż yliśmy Ojca na spoczynek,
ale duszę jego wziął Bóg. Z pewnością wybaczył mu grzechy bo
jest miłosierny. Zmówmy więc
paciorek a potem pójdziemy do
domu.
Sieroty poklękały, z chustki na
ręku matki wysuwa się najmniejsze
dziecko i składa rączki do modlitwy.
Wzruszający obraz.
Za podmuchem wieczornego
wiatru chwieje się światło i opromienia wychudzoną twarz wdowy. Silnie splata ręce, wzrok jej wznosi
Siudo grobu. Patrzy na prosty żelazny krzyż ukrzyżowanego. Dzieci
– mówi matka – pomódlmy się za
wszystkich. Bądź wola Twoja, dobywa się ponownie. Z ust wdowy
ubogiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Matko – woła malec – a da nam
Bóg dziś chleba?
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Tak – odpowiada – Bóg daje
wszystkim, da więc i nam.
I spełniła się wola Boża. Spoza
muru dał się słyszeć łkający głos.
Tak dziatki otrzymacie chleba, dziś
jutro i zawsze.
Klęka Maryna na grobie ojca
sierot, obejmuje żelazny krzyż, z

którego spogląda na nią wizerunek
Zbawiciela.
Niewymowne szczęście przejmuje dusze Maryny, duszę odrodzoną, nieśmiertelną. Wiara, nadzieja i miłość wstępuje w jej serce
i uszczęśliwiona opuszcza z wdową
i jej dziećmi miejsce, gdzie nieprze-
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czuwalny znalazła spokój duszy
i błogą nadzieję w Chwalebne
Zmartwychwstanie i Miłosierdzie
Boże.
Z głosu św. Franciszka
s. Longina Sibińska

Niech Pan obdarzy Cię POKOJEM

Zachęć innych,
by przyłączyli się do Ciebie!

Franciszkański Zakon Świeckich jest
najlepiej strzeżoną tajemnicą Kościoła.
Pamiętaj, że nie możesz zachowywać
dobrych rzeczy dla siebie. Powiedz
innym o nowym sposobie życia, który
przyjęłaś przez profesję. Zaproś innych
by się do Ciebie przyłączyli. To co Pan
czyni dla Ciebie, możesz również czynić dla
innych. A więc zapraszam naszych parafian.
W centrum naszego
życia chrześcijańskiego
znajduje się Jezus Chrystus. Ukazany On w życiu pośród swoich wyznawców, którzy razem tworzą Jego
Ciało. Duch święty gromadzi franciszkańska Wspólnotę braterską jako
grupę ludzi powołanych przez Boga,
by razem żyli Ewangelicznym życiem
modlitwy i służby. Dzielą oni wizję
nowego życia, do którego powołuje ich
Bóg, którzy dbają o swoje wzajemne potrzeby. Tworzą mieszkanie dla Boga. Są
radosnymi i rozmodlonymi ludźmi, wezwanymi do budowy królestwa. Wspólnota
braterska jest „ trzódką” Pana, żyjącą Jego
Słowem i zaświadczająca przed innymi o życiu na sposób Ewangeliczny. Prowadzącą proste
życie, oraz śmiało podejmującą swoje posłannictwo
pośród braci i sióstr. Wspólnota ma dawać świadectwo
tego, że świat ten nie jest światem nastawionym przeciwko sobie, wrogów, lecz braci i sióstr Chrystusa.
Braterstwo przypomina nam o naszym franciszkańskim charyzmacie. Comiesięczne spotkania w Kłodzku dają nam okazję do wspólnej pracy. Jednostki
wzrastają w przyjaźni z Panem i sobą wzajemnie,
wspólnie modląc się motywując siebie nawzajem,
dzieląc się swoją wędrówką świecie wiary.

Wspólnota braterska jest przystanią
radości, miłości. Także wspólnoty są miejscem, w którym można się nauczyć
przebaczać sobie i innym odkrywając
przesłanie św. Franciszka.
Wszyscy, tak przełożeni jak i powołani,
naśladując Serafickiego Ojca Franciszka,
który zwaśnionym głosił dzieła pokoju i dobra.
Szczególnie będą czuwać,
aby między członkami
wszystkich rodzin Franciszkańskich panowała
zgoda i miłość wzajemna.
Przy rozwiązywaniu
kwestii rodzinnych szczególnie dodatni wspływ może
wywrzeć duch franciszkański. Niech
więc bracia i siostry FZŚ w szczególny
sposób dbają o ducha chrześcijańskiego życia w rodzinie, bo od niej w dużej
mierze, zależy stan Kościoła i społeczności ludzkiej. Naśladując zatem św.
Rodzinę z Nazaretu, niech starają się zachować właściwy cel i świętość małżeństwa
i rodziny chrześcijańskiej, ćwicząc się w cnotach odpowiednich życiu rodzinnemu. Dbać
O MIŁY I POGODNY NASTRÓJ W ŻYCIU
RODZINNYM. W mieszkaniu na pierwszym
miejscu niech widnieje krzyż, tak miły św. Franciszkowi. Bracia i siostry będą nosić na zewnątrz oznakę
franciszkańską znak TAU dla łatwiejszego wzajemnego poznania się i okazywania sobie miłości. Będą się
pozdrawiać POKÓJ I DOBRO.
Więc przyjdź Franciszku do nas przyjdź!
Odmień serca nasze,
Naucz nas kochać, naucz żyć
I zostań już na zawsze.
Longina Sibińska
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Intencje mszalne na luty 2016 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Poniedziałek 8.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (greg. 10)
Wtorek 9.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (greg. 11)
Środa 10.02.2016 r.Środa Popielcowa
godz. 900 + Daria Kasowska (greg. 12)
godz. 1800 + Tadeusz i + Piotr i + z rodziny Wawrzaszek
Czwartek 11.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (greg. 13)
Piątek 12.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (greg. 14)
Sobota 13.02.2016 r.
godz. 1800 I) + Daria Kasowska (greg. 15)
II) + Bernardyna + Tadeusz Krygier + Eugenia
Solecka
I Niedziela Wielkiego Postu 14.02.2016 r.
godz. 800 + Karolina + Stefan Dudek + Danuta
Zapotoczna ++ rodzice z obu stron (od dzieci)
godz. 1100 +Stanisław Michałek + rodzice,
+ rodzeństwo (od rodziny Kuryk)
godz. 1800 I) + Daria Kasowska (greg. 16)
II) + Franciszek Stec
Poniedziałek 15.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (greg. 17)
Wtorek 16.02.2016 r.
godz. 1800 + Daria Kasowska (greg. 18)
Środa 17.02.2016 r.
godz. 1800 I) + Daria Kasowska (greg. 19)
II) W intencji Zofii, z prośbą o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo
Czwartek 18.02.2016 r.
godz. 1800 I)+ Daria Kasowska (greg. 20)
II) + Wanda Świątek (7 rocz. śm.),+ Piotr Świątek
Piątek 19.02.2016 r.
godz. 1800 I) + Daria Kasowska (greg. 21)
II) + Bronisław Butor (3 rocz. śm.), + rodzice
+ brat Tadeusz
Sobota 20.02.2016 r.
godz. 1800 I) + Daria Kasowska (greg. 22)
II) + Stefania (k) + Jan + Józef Czternastek
II Niedziela Wielkiego Postu 21.02.2016 r.
godz. 800 Msza św. dziękczynna, dziękując za
otrzymane łaski, prosząco Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia
dla Janiny Bochenek z ok. urodzin
godz. 1100 + Daria Kasowska (greg. 23)
godz. 1800 I) Msza św. dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę matki

Bożej i o zdrowie dla Marii Cetera z ok. 80 urodzin
II) + Rozalia Morelowska
Poniedziałek 22.02.2016 r.
godz. 1800 I)+ Daria Kasowska (greg. 24)
II) + z rodziny Boskich: + Czesława (k) i + Anna
+ Ludwik
Wtorek 23.02.2016 r.
godz. 1800 I)+ Daria Kasowska (greg. 25)
II) O nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące (greg.1)
Środa 24.02.2016 r.
godz. 1800 I)+ Daria Kasowska (greg. 26)
II) O nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące (greg.2)
Czwartek 25.02.2016 r.
godz. 1800 I)+ Daria Kasowska (greg. 27)
II) O nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące (greg.3)
Piątek 26.02.2016 r.
godz. 1800 I)+ Daria Kasowska (greg. 28)
II) O nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące (greg.4)
Sobota 27.02.2016 r.
godz. 1800 I)+ Daria Kasowska (greg. 29)
II) O nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące (greg.5)
III Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2016 r.
godz. 800 O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.6)
godz. 1100 +Aleksandra (k) + z rodziny
godz. 1800 I) + Daria Kasowska (greg.30 koniec)
II) + Ryszard Znamirowski
Poniedziałek 29.02.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za
dusze w czyśćcu cierpiące (greg.7)
II) + Grażyna Krajewska
Wtorek 1.03.2016 r.
godz. 1800 O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.8)
Środa 2.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za
dusze w czyśćcu cierpiące (greg.9)
II) + Franciszek Mazurkiewicz (14 rocz. śm.)
+ rodzice z obu stron
Czwartek 3.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za
dusze w czyśćcu cierpiące (greg.10)
II) + Edward Józef Zboiński (od uczestników
pogrzebu)
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Piątek 4.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za
dusze w czyśćcu cierpiące (greg.11)
II) + z rodziny Pietraszków
Sobota 5.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za
dusze w czyśćcu cierpiące (greg.12)
II) Msza św. dziękczynna z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę matki Bożej i o zdrowie dla
Józefy z ok. 80 urodz.
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IV Niedziela Wielkiego Postu 6.02.2016 r.
godz. 800 Za kapłanów z naszej parafii oraz za
misjonarzy którzy będą głosić słowo Boże
godz. 1100 + Paweł Franków (1 rocz. sm.) + Maria
Franków
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za
dusze w czyśćcu cierpiące (greg.13)
II) + Wiktor + Kazimiera (k) Pięta + Teresa Śliwka
+ Teodorę (k) + Mieczysława Kurowskich + Maria
+ Stanisław Zarzeckich

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

Środa 10.02.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 14.02.2016 r.
godz. 900 Msza św. dziękczynna
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę matki
Boże i o zdrowie dla Dominika Furtan z ok. 18
rocz. urodzin
Środa 17.02.2016 r.
godz. 1600

Niedziela 21.02.2016 r.
godz. 900 + Mieczysław Jamka (17 rocz. śm.)
Środa 24.02.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 28.01.2016 r.
godz. 900 + Maria Gruszecka
Środa 2.03.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 6.03.2016 r.
godz. 900 + Mirosław Karepin + z rodziny

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

Środa 10.02.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 14.02.2016 r.
godz. 1000 + Franciszek Bartoszek (27 rocz. śm.)
Czwartek 18.02.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 21.02.2016 r.
godz. 1000 + Magdalena + Stanisław Braszka
Czwartek 25.02.2016 r.
godz. 1600

Niedziela 28.02.2016 r.
godz. 1000 +Kazimiera (k) Antoniak
czwartek 3.03.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 6.03.2016 r.
godz. 1000 + Władysława (k) Niewadzi + Jan
+ Edward + Stefan Stępień + Józef + Henryk
+ Bożena + Zdzisława (k) Banakiewicz

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Piątek 12.02.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 14.02.2016 r.
godz. 1130 + Alfred + Czesława (k) Starźyk
Piątek 19.02.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 21.02.2016 r.
godz. 1130 + Stefania (k) + Stanisław Dawiec

Piątek 26.02.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 28.02.2016 r.
godz. 1130 + Stanisław Sieńkowski (1 rocz. śm.)
Piątek 4.03.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 6.02.2016 r.
godz. 1130 + Kazimierz + Adam + Maria Bartoch
+ Władysława (k) Bierut
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Apel do mieszkańców
Złotego Stoku i okolic

Drodzy mieszkańcy Złotego Stoku i okolic. Po książce: „Złoty
Stok – Podroż przez historie pięknego miasta w górach” przyszedł
czas na kolejną publikacje. Będzie ona wydana w podobnej formie graficznej jak pierwsza i dotyczyć będzie rodziny Güttlerów,
która przez wiele lat była w posiadaniu miejscowych kopalń, fabryk i zakładów. Rodzina tych przemysłowców, która tak wiele
zrobiła dla miasta i której historia stanowiła przez dziesięciolecia
więcej pytań niż odpowiedzi, odkryje wreszcie przed Wami swoje tajemnice. Nowa książka, która ukaże się w tym roku będzie
zawierać ponad 200 unikalnych zdjęć oraz m.in.: szkice, plany i
obrazy a ja już dziś mogę obiecać, ze informacje i materiał w niej
zawarty sprawią, że Złoty Stok nie będzie już nigdy tym samym
miastem jakim jest dziś.
Być może są wśród mieszkańców osoby, które posiadają fotografie przedwojenne lub dokumenty, które wzbogaciłyby jeszcze
bardziej nową książkę, dlatego zwracam się do Państwa z prośba o przynoszenie posiadanych materiałów dotyczących powyższej tematyki w celu zrobienia kopii i ich publikacji. Mogą to być
zdjęcia kopalni, górników, kolei Złoty Stok-Kamieniec, zakładów arsenowych, domu
Güttlerów w rynku, zdjęcia mauzoleum na
starym cmentarzu, stare reklamy kopalni,
plany itp. Nagrodą za udostępnienie będzie
adnotacja w książce z imienia i nazwiska
darczyńcy.
Materiały proszę bezpośrednio przynosić
do Elżbiety Szumskiej do biura kopalni przy
ul. Złotej 7 (tel. 605 424 979) w celu zrobienia kopii lub o ewentualne wysłanie
skanów na adres mailowy:
ela@kopalniazlota.pl
Piotr Romanowski

Kalendarium wydarzeń w naszej parafii w 2016 r.
13-16 marca – Rekolekcje wielkopostne – Ojcowie Franciszkanie
3 kwietnia (niedziela godz. 14.00) – II Bieg do Serca – Rynek – Pustelnik
2 maja – Ks. Bp. Ignacy Dec – Bierzmowanie, Msza św. godz. 17.00
4 czerwca – Festyn Rodzinny – Park Miejski
18 czerwca – Odpust ku czci św. Antoniego – Festyn – Mąkolno
23 lipca – Odpust ku czci św. Marii Magdaleny w Mąkolnie
30 lipca – Odpust ku czci św. Jakuba Apostoła – Chwalisław
13 sierpnia – Dożynki – Płonica
20 sierpnia – Dożynki – Chwalisław
3 września – Gminne Święto Plonów – Mąkolno
10 września – IX Babie Lato w Złotym Stoku
4 grudnia (niedziela godz. 12.00) – Odpust ku czci św. Mikołaja w Płonicy
4 grudnia – Msza św. Barbórkowa – Kopalnia Złota – godz. 16.00
8 grudnia – Odpust parafialny ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
18-21 grudnia – Rekolekcje adwentowe
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KRONIKA
SPORTOWA

Po dwu miesięcznej przerwie piłkarze seniorskiej
drużyny Unii rozpoczęli przygotowania do rundy rewanżowej sezonu 2015/2016.Zajęcia odbywają się w
sali Samorządowego Zespołu Szkół i siłowni oraz w
terenie. Poniżej plan meczy sparingowych:
23 I – „Orzeł” Ząbkowice Śl.– Unia Złoty Stok 6:0
30 I – „Pogoń” Pieszyce Unia Złoty Stok 0:4
3 II – „Polonia” Nysa
6-7 II – LZS „Bimetal” Dziewiętlice
10 II – „Piławianka” Piława Górna
13 II – „Piast” Nowa Ruda
17 II – „Pogoń” Pieszyce
20 II – LKS Brożec
24 II – GKS Głuchołazy
28 II – „Lechia” Dzierżoniów (juniorzy)
5 III – „Sparta” Ziębice
12 III – „Orlęta” Krosnowice
Inauguracja rundy wiosennej nastąpi 20 marca, nasi
piłkarze zagrają wówczas w Świdnicy z „Polonią /
Stalą” II.

Bundesliga
Występujący w Bayernie Monachium Robert Lewandowski wspaniale rozpoczął rundę rewanżową.
W dwóch pierwszych spotkaniach kapitan reprezentacji Polski zdobył cztery bramki i z osiemnastoma
trafieniami zajmuje drugie miejsce z klasyfikacji najlepszych strzelców.
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej mężczyzn
W rozegranych w Polsce Mistrzostwach w Piłce
Ręcznej mężczyzn nasza reprezentacja zajęła siódme
miejsce. W finale reprezentacja Niemiec rozbiła Hiszpanię 24:17 (10:6). Bohaterami zespołu Dagura Sigurdssona zostali bramkarz Andreas Wolff i rozgrywający Kai Haefner, który zdobył siedem bramek. Nasi
zachodni sąsiedzi prezentowali się znakomicie od
pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Długimi momentami Hiszpanie byli dla nich tylko tłem. Trzecie
miejsce zajęli Chorwaci, którzy pokonali Norwegię
31:24.
Australian Open
W rozegranym pierwszym w tym roku turnieju tenisowym Australian Open 2016 zwycięzcami zostali.
Wśród kobiet zwyciężyła Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber, która w trzech setach
(6:4,3:6,6:4) pokonała faworyzowaną amerykankę,
numer jeden światowego rankingu, Serenę Williams.
Wśród panów zwyciężył Serb Novak Djokowić,
który pokonał szkota Andego Murraya w trzech setach
(6:1, 7:5, 7:6) to szósta wygrana Djokovića w finale
Australian Open.
Krzysztof Krysiak

3-dniowa PIELGRZYMKA
WILNO – RÓŻANY STOCZEK – SOKÓŁKA – ŚWIĘTA WODA
w dniach 15-17.04.2016 r.

Dzień I – wyjazd z umówionego miejsca o godz.
23.00, przejazd przez Warszawę do Augustowa, rejs
papieskim statkiem i zwiedzanie Studziennicznej.
Następnie przejazd do Sanktuarium Maryjnego
w Różanym Stoczku, obiadokolacja, zakwaterowanie i nocleg.
Dzień II – wczesne śniadanie, przejazd do Wilna,
zwiedzanie miasta z przewodnikiem i msza święta
w Ostrej Bramie. Powrót do Różanego Stoczku,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień III – śniadanie, wykwaterowanie, przejazd
do Sokółki, zwiedzanie sanktuarium z nabożeństwem. Następnie przejazd do Świętej Wody

(Góra Krzyży), powrót do Białegostoku i zwiedzanie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Ks. Sopoćki.
Obiad, powrót do domu przez Częstochowę i uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim.
Koszt pielgrzymki 450 zł/os przy min. 48 osobach
Świadczenia: 2x nocleg z wyżywieniem, obiad
w drodze powrotnej, rejs statkiem papieskim, opieka
przewodnika w Wilnie, opieka duszpasterska, ubezpieczenie, przejazd autokarem (wc, barek)
Kontakt: ks. Piotr Ochoński, tel. 667 552 764
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Ksiądz prof. dr hab. Józef Mandziuk, historyk Kościoła w Polsce, erudyta, nauczyciel akademicki, nazywany Złotoustym, opublikował okazałą księgę Kazania, owoc
długoletniej pracy kaznodziejskiej. Owoc naprawdę dojrzały, który – dzięki walorom
merytoryczno-duchowym oraz literackim – będzie pozyskiwał czytelników do wielokrotnych lektur (...).
Klarowne teksty ujawniają szczerość i głębię jego wiary, a przy tym erudycję biblijną, teologiczną, filozoficzną, literacką, historyczną, znajomość dziejów sztuki
sakralnej – malarstwa, rzeźby, architektury – zaangażowanie intelektualno-duchowe.
Napisane zostały z dbałością o dobry kontakt z czytelnikiem, na co wskazuje swada
kaznodziei, ujawniająca się w swej istocie jako sprawna narracja, osiągnięta, po
pierwsze, dzięki prostej, dialogowanej fabule, a po drugie, dzięki elementom erudycyjnego wykładu uniwersyteckiego, i po trzecie, dzięki przestrzeganiu zasad retoryki greckiej i łacińskiej. Nic dziwnego, że w pewnym sensie zapraszają odbiorcę do
skupienia, inspirują go, aby w trakcie lektury prowadził sam ze sobą dialog wewnętrzny. Są rzeczowe, szanują zdolność percepcji domniemanego czytelnika (słuchacza),
mają szansę wpływać na jego wolę i uczucia. Ani trochę nie czynią go obojętnym
wobec relacjonowanych zdarzeń i spraw natury religijnej, duchowej, ogólnoludzkiej,
czy też wobec komentarzy do Pisma Świętego, do podstaw wiary i nauk moralnych.
Po prostu, angażują odbiorcę duchowo, a siłą rzeczy – zgodnie
z ich niepisanym założeniem – uszlachetniają (...).
Gdy wczytujemy się w teksty Kazań Józefa Mandziuka, pośród
Sakrament Chrztu św.
których jedne bywają homiliami, inne zaś rozprawami, traktatami,
przyjęli:
wykładami, komentarzami – oswoiwszy się z ich materią językowo-stylistyczną, odbierając bogatą informację o rzeczywistości BożoDygas Emilia Janina,
-ludzkiej – mimo woli stykamy się z niezwykle ciepłą osobowością
1 stycznia
Autora. Sygnalizują one przecież niezachwianą wiarę kaznodziei,
bezgraniczne zaufanie Panu Bogu, wdzięczność za dar życia, ale
też zgodę na przemijanie (...).
Bramę wieczności
Rzecz oczywista, teksty kazań ks. prof. Józefa Mandziuka nie
przekroczyli:
sprawią trudności percepcyjnych owym czytelnikom, którzy mają
pełną świadomość relacji czasowo-duchowych w człowieczym
+ Jadwiga Czarnaś
doświadczeniu egzystencjalnym. Ułożone z dbałością o precyzję
zd. Ruszkowska l. 95,
wykładu, są przecież, przynajmniej do pewnego stopnia, mowami
zm. 4 stycznia
uczonego kaznodziei, który intuicyjnie wyczuwa, co i kiedy trzeba
powiedzieć słuchaczom, aby im pomóc rozumieć siebie i świat,
+ Ryszard Zbigniew Ruszkowski
a jednocześnie odnowić kontakt z Bogiem.
l. 62, zm. 6 stycznia
+ Edward Józef Zboiński l. 86, zm. 26 stycznia
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

Z recenzji prof. dr. hab. Gustawa Ostasza – Uniwersytet
Rzeszowski

Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP
skwer Jana Pawła II 2, 57-250 Złoty Stok
Nr konta: 21 9533 1069 2008 0005 5680 0001
Proboszcz: ks. Józef Siemasz
e-mail: jsiemasz@poczta.onet.pl, tel. 74 817 51 24
Wikariusz: ks. Piotr Ochoński
Adres strony: www.parafia-zlotystok.pl

Płonica
piątek godz. 16.00, niedziela godz. 11.30

Redakcja
Złoty Stok, skwer Jana Pawła II,
sala domu parafialnego „Pod Złotym Zegarem”,
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Chwalisław
środa godz. 16.00, niedziela godz. 9.00
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Mąkolno
czwartek godz. 16.00, niedziela godz. 10.00

