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NIE BÓJ SIĘ MIŁOŚCI. NIGDY!
Wierzący, ale nie praktykujący…
czyli jak wierzyć by uwierzyć
Nie tak dawno w naszych kościołach odbywało się liczenie wiernych
i można śmiało stwierdzić, że statystyki nie są zadawalające i pozostawiają wiele do życzenia. Czemu
się tak dzieje? Czemu coraz mniej
ludzi praktykuje, a przecież ok. 95
% Polaków deklaruje, że są katolikami. Czyżby ludziom nie był potrzebny Pan Bóg? Najwidoczniej
tak. Nie potrzebujemy Pana Boga
w naszym życiu bo mamy wszystko: są pieniądze, jest zdrowie,
mamy piękne domy i mieszkania;

a więc nic więcej nam nie potrzeba!
A jeszcze jedno: jakie podejście do
wiary ma nasza młodzież? Być
wierzącym a nie praktykującym jest
pewnym absurdem, ponieważ albo
się wierzy, albo się nie wierzy. Nie
można przecież mieć trochę wiary,
tak jak nie można jednocześnie
„służyć diabłu”. Taka postawa jest
sprzeczna z nauczaniem samego
Jezusa, który nawołuje nas abyśmy
przychodzili do Niego po pokrzepienie. Współczesny człowiek wychodzi z założenia, że Pan Bóg jest
wszędzie i dlatego nie potrzebują
Kościoła. Oczywiście z pierwszą

częścią tego stwierdzenia można
się zgodzić, że Bóg jest wszędzie,
natomiast z drugą częścią nie można się zgodzić! Człowiek, który tak
twierdzi oszukuje siebie samego i
okrada swoją duszę z największego skarbu, jakim jest Msza Święta.
Taki człowiek nie jest w stanie zrozumieć, co dokonuje się w Eucharystii. Podczas Mszy Świętej sam
Duch Święty przychodzi z Jezusem
a wraz z Nim całe zastępy Aniołów
na ołtarz Pański. Kościół Tryumfujący łączy się z Kościołem Pielgrzymującym.
(cd. na str. 2)

Pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Bracia i Siostry!
W Środę Popielcową usłyszeliśmy wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tak, potrzebujemy nawrócenia i na znak tego przyjęliśmy w pokorze
popiół na nasze głowy. Wielki Post to czas jałmużny,
wyrzeczeń, umartwienia, modlitwy, uczestnictwa w
Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. To również czas
rekolekcji parafialnych! To wszystko po to, abyśmy
wyprostowali nieraz bardzo pogmatwane ścieżki naszego życia, zatrzymali się w ciągłym zaganianiu i
zrobili refleksję nad swoją wiarą, pobożnością i miłością do naszych bliźnich.
Zapraszamy Was, Bracia i Siostry na rekolekcje
parafialne. Przygotujcie wasze serce poprzez modlitwę w intencji rekolekcji i nas, Rekolekcjonistów. My
także modlimy się za Was, aby uprosić jak najwięcej
owoców duchowych dla Was w czasie rekolekcji.
Jeśli pozwolimy działać Jezusowi, Jego słowu, On
swoją miłością naprawi to, co w nas zepsuł grzech.
Poprowadzi drogą osobistego nawrócenia i przemia-

ny życia. Trzeba Mu tylko zaufać, pozwolić by nas
dotknął swoją łaską. Prosimy, nie bójcie się tego!
Zachęcajcie do udziału w rekolekcjach swoich bliskich,
przyjaciół, sąsiadów. Niech ten święty czas nie będzie
zmarnowany!
o. Henryk Całka SJ, o. Andrzej Nowak SJ

Coś o nas

Jesteśmy jezuitami, czyli członkami Towarzystwa
Jezusowego, które istnieje od 1540 roku. Naszym
założycielem jest św. Ignacy Loyola, autor Ćwiczeń
Duchowych, które dogłębnie mogą (wolna wola!)
przemienić człowieka. Naszym zawołaniem jest: Na
większą chwałę Boga! Obecnie pracujemy w Kłodzku
w parafii pw. Wniebowzięcia NMP.
Coś króciutko z historii Towarzystwa Jezusowego.
Od samego początku nasza działalność była ukierunkowana na Ćwiczenia Duchowe, misje (św. Franciszek
Ksawery w Indiach, Japonii), szkolnictwo, pracę dusz(cd. na str. 2)
pasterską, naukową.
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(cd. ze str. 1)

Wiara w Boga wymaga poświęcenia a tym poświęceniem jest
nasze uczestnictwo we wspólnym
uwielbieniu Boga podczas Eucharystii oraz innych nabożeństw,
które Kościół posiada w swoim
bogatym skarbcu. Wiara jest łaską,
którą otrzymujemy od Pana Boga,
a jeżeli otrzymujemy coś tak drogo-

cennego – to dbajmy o to, aby nie
zniszczyć i nie zagubić tego wielkiego skarbu. Na zakończenie: nie
mnie oceniać ludzi, którzy mówią
że są wierzący, ale nie praktykujący, ale dziwię się tym ludziom i
dziwić się nie przestanę …. Skoro
ktoś nie pracuje, to nie dostanie
kredytu w banku. Jeżeli ktoś nie jest
ubezpieczony, musi zapłacić za

swoje leczenie. To dlaczego ateista
albo ktoś, kto nie uczęszcza na
niedzielną Mszę Świętą musi mieć
katolicki pogrzeb? Katolicyzm nas
zobowiązuje… Wystarczy otworzyć
Pismo Święte lub Katechizm Kościoła Katolickiego i tam otrzymamy
wszystkie wskazówki dla dobrego
i godnego życia w Kościele katolickim.

Pochwalony Jezus Chrystus!

(cd. ze str. 1)

Przeżyliśmy kasatę Towarzystwa i wiele innych
burz. W zeszłym roku obchodziliśmy 450-lecie przybycia jezuitów do Polski oraz 200-lecie wskrzeszenia
Towarzystwa po kasacie. Znani wielcy polscy jezuici
to św. Stanisław Kostka i św. Andrzej Bobola, Patronowie Polski oraz Jakub Wujek i Piotr Skarga.
W Polsce są dwie Prowincje Towarzystwa. My należymy do Prowincji Polski Południowej z siedzibą w
Krakowie. Prace które prowadzimy to Ćwiczenia Duchowe w domach rekolekcyjnych (Częstochowa,
Czechowice-Dziedzice, Zakopane), uczelnie wyższe

(Akademia Ignatianum w Krakowie, Górnośląska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach) szkoły (gimnazjum w Krakowie i w Nowym Sączu, liceum
w Nowym Sączu), bursy w Krakowie i Nowym Sączu,
praca rekolekcyjna i duszpasterska w parafiach oraz
najstarsze w Polsce wydawnictwo katolickie Wydawnictwo WAM w Krakowie. Prowadzimy też portal internetowy DEON.
Żeby dowiedzieć się coś więcej o nas, zapraszamy
na naszą stronę: www.jezuici.pl.
P.S. Obecny papież to też jezuita ;-)

LIST DZIECKA DO RODZICA

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z
mojej strony.
Nie obawiaj się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia
bezpieczeństwa.
Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi pozbyć się ich, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie
konieczne. O wiele bardziej przejmuj się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w „cztery oczy”.
Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.
Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie stłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i tracę całą moją wiarę w Ciebie.
Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej.
Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie, stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej
nawet Ci się nie śniło.
Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz,
żeby nam się udało.
Nie porównuj mnie z innymi. Czuję wtedy, że jestem dla Ciebie mało ważny.
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Czcigodny księże Józefie,
Drogi nasz solenizancie!
Na początku, chcemy wyrazić swoją wdzięczność
Panu Bogu za Twoją siedmioletnią obecność w naszej
parafii.
Dziękujemy więc Panu Bogu za to, że zostałeś
nam – jak mówi dosłownie z łacińskiego Twoje imię
– „Sprawiedliwy” dany naszej parafii.
Dziękujemy, że jesteś naszym duszpasterzem
i przybliżasz nas do Niego.
Dziękujemy także, Tobie czcigodny księże Solenizancie, za dotychczasowe przewodnictwo duchowe
i inicjowanie różnych przedsięwzięć religijnych i kulturalnych.
Dziękujemy za gospodarską dbałość o obiekty
w naszej parafii i niestrudzone polepszanie ich stanu.
Dziękujemy za uśmiech, otwartość i życzliwość
oraz za wszelkie dobro jakiego dotychczas za Twoją przyczyną dostąpili nasi parafianie.
Nade wszystko, dziękujemy jednak za Twoją pobożność, która ujmuje wszystkich parafian oraz
za gorliwą modlitwę w intencji naszej parafii.
Ufamy, iż Ten, który Cię do nas posłał jako naszego przewodnika w drodze do nieba, będzie Cię
darzał obfitością swoich łask, a w szczególności obdarzy Cię dobrym zdrowiem, wytrwałością
oraz determinacją w realizacji wszystkich wyzwań w naszej parafii zarówno duszpasterskich jak
i gospodarczych.
Życzymy, aby nigdy w Tobie nie zgasł apostolski i prorocki niepokój, który będzie oczyszczał nasze
sumienia.
Nie pozwalaj nam zeskorupieć i zagubić się w tym, nie wiadomo dokąd pędzącym świecie pełnym
pokus i ułudy.
Bądź dla nas przykładem, obdarzaj nas miłosierdziem i przebaczeniem pochodzącym od Boga,
lecz gdy potrzeba nie powstrzymuj świętego gniewu, czasami nawet „rozdrapując nasze rany,
aby nie zabliźniły się błoną podłości”.
Wierzymy, iż św. Józef, Twój Patron, będzie wypraszał u Pana Boga wszystkie potrzebne dary,
a ludzka życzliwość będzie towarzyszyć każdemu dziełu, które Ksiądz podejmuje dla dobra naszej
parafii.
Niech Twoja Księże Solenizancie praca przynosi obfite owoce
i jednoczy naszą parafię w jedną Chrystusową owczarnię.
Szczęść Boże!!!

Redakcja i parafianie

Msza św. w intencji solenizanta – księdza proboszcza Józefa Siemasza
zostanie odprawiona w kościele parafialnym
19 marca 2015 r. o godz. 18.00
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Bo jak nie Rada Rodziców, to kto?

Bo jak nie „My” to kto?! –
śpiewali jednym głosem Goście II Złotego Balu Charytatywnego. Złoty Stok ma, od
ubiegłego roku, nową tradycję „Złotego Balu Charytatywnego” – imprezy uroczystej,
oczekiwanej, rozgrzewającej
serca ale i porywającej do
tańca. W tym roku, drugi już
bal odbył się 14 lutego, w WALENTYNKI, w miejscu z duszą – W Złotym Jarze. Pani
Ela Szumska udostępniając
organizatorom ten piękny
pensjonat wsparła realizację
celu charytatywnego balu, jakim był zakup sprzętu
multimedialnego dla dzieci w złotostockiej szkole. Za
pomysłem, realizacją i charakterem imprezy stała
Rada Rodziców. To członkowie tejże Rady, pracując
wspólnie i absolutnie charytatywnie, przez bez mała
półtora miesiąca, stworzyła wydarzenie z klasą. A jak
było? ...uroczyście i porywająco!!! Pięknie ubrane
Panie i Panowie, wirujący w karnawałowych maskach
ale i szalejący, kiedy zespół Janka Króla wpadał na
kolejne pomysły taneczne, jak Polonez czy Zorba.
Wykwintna i pięknie podana kolacja, przygotowana
przez „Jadło Niedźwiedzia”, dodawała siły, wigoru
i pozwoliła opaść z sił dopiero po godz. 5 rano. Wspaniałe nagrody, ufundowane przez lokalnych i przedsiębiorców i mieszkańców oraz sponsorów zewnętrznych wywołały wiele śmiechu. Nikt nie wyszedł z balu
z „pustymi rękoma”. Licytacje pełne emocji i rumieńców, poruszyły serca wszystkich. Całość zwieńczyła
niespodzianka , przygotowana przez rodziców. Był nią

zaśpiewany i odtańczony, przy aplauzie publiczności,
przebój „Bo jak nie my to kto!”– Mroza i Thomsona.
Mamy wirowały w sukienkach w groszki, ojcowie
śpiewali w czarnych okularach i kapeluszach. Było
szaleństwo i był bis. Wzruszający, ale też wyróżniający siłę lokalnej społeczności jest owoc II Charytatywnego Balu – 10.300 zł. Kwota ta zasiliła konto Rady
Rodziców i pozwoli na zakup sprzętu multimedialnego.
Zebrane pieniądze przekroczyły najśmielsze oczekiwania organizatorów. To wspaniały dar, wielki komplement i dowód zaufania dla Rady Rodziców. Jest
takie powiedzenie „na ważne rzeczy w życiu się
czeka”. Złoty Bal charytatywny niech będzie takim
oczekiwanym. Niech przypomina, że w tym trudnym
świecie, są jeszcze ludzie kochający radość spotkania
i pielęgnujący dobro czynione siłą serca. Tymi ludźmi,
którzy wsparli organizatorów poprzez ufundowanie
wspaniałych nagród ale też poprzez wsparcie finansowe są osoby, firmy i instytucje wymienione poniżej:
1. Hotel Mir-Jan Lądek-Zdrój
2. Pizzeria Palermo Danuta i Wiesław
Rus
3. Restauracja Karolówka Paczków
4. Agnieszka Szwarc Aszka
5. Roman Rzeszot – fryzjer Paczków
6. Zbigniew Karol – kręgle Paczków
7. Kornelia Mazur – Bajeczka Paczków
8. Violetta i Krzysztof Mrozek
9. Burmistrz Grażyna Orczyk
10. Grażyna i Rafał Orczyk
11. Danuta i Waldemar Wieja
12. Rada Miejska Złoty Stok
13. Dawid Knych
14. Grażyna i Tadeusz Wieczorek
15. PW Elektromat Sp. z o.o. Kościółek
16. P.H.U „EL-MIX” Robert Surus
17. INSAND Józef Gruszecki
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34. Małgorzata i Stanisław Nowak
35. Małgorzata i Rafał Becela
oraz wielu sponsorów anonimowych,
którzy nie życzyli ujawniania ich nazwisk i firm.
Organizatorzy składają gorące
podziękowania i wyrazy wdzięczności wszystkim sponsorom i osobom,
które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do naszego wspólnego sukcesu. Dzięki Państwa szczodrości
cel naszej akcji dobroczynnej zostanie zrealizowany. Zapraszamy za
rok!
18. REM-INS-BUD Remigiusz Gruszecki
19. Monika Gruszecka
20. Karolina Mielniczak „KALA”
21. Kwiaciarnia Galeria Fresco
22. Kwiaciarnia LILA Liliana Kubka
23. Prime Protect Coatings s.c.
24. Łukasz Nawracała
25. Barbara Charęza
26. Agnieszka Mazurkiewicz
27. Jadło Niedźwiedzia Joanna i Mariusz
Stawscy
28. Elżbieta Szumska i Kopalnia Złota
29. P.P.H.U. Morelowski S.C. Marek Morelowski i Łukasz Morelowski
30. DAR TRANS Dariusz Dukiewicz
31. Roma Bielawska
32. Natur House Kłodzko
33. Wanda i Tadeusz Kwaśny

Rada Rodziców
Samorządowego Zespołu Szkół
w Złotym Stoku
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Spotkanie opłatkowe w Chwalisławiu

24 stycznia 2015 r. odbyło się
spotkanie opłatkowe społeczności
Chwalisławia. Uroczystość przygotowała Rada Sołecka z sołtysem,
Rada Parafialna i stowarzyszenie.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Pani Burmistrz Grażyna Orczyk,
Ksiądz Proboszcz Józef Siemasz,
Pani Marta Krysiak – asystentka
Pani Burmistrz, Pan Zdzisław Fleszar – radny powiatowy, a także
nasi darczyńcy: Pani Janina Frankowicz, Państwo Maria i Jacek
Szymańscy oraz Edyta i Krzysztof

Malinowscy. Mieszkańcy zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku, dzięki czemu mogliśmy ugościć
przybyłych przepysznymi potrawami; był barszczyk z
uszkami, pieczony karczek, swojska łopatka i ciasto. W
miłej atmosferze mieszkańcy wspólnie bawili się do
późnych godzin... Dziękujemy Wszystkim za przybycie,
a szczególnie tym , którzy uczestniczyli w przygotowaniach i w wielkim sprzątaniu po uroczystości!
Elżbieta Twaróg
Stowarzyszenie „Nasz Chwalisław”
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Otwarty na ludzi

21 marca minie 7 rocznica śmierci ks. Adama Malitowskiego. Śp. ks. kan. Adam Malitowski zmarł nagle
w Wielki Piątek rano w szpitalu w Ząbkowicach Śląskich, kilka tygodni po objęciu probostwa w Złotym
Stoku. Jego niespodziewana śmierć zaskoczyła
wszystkich. Ks. Adam Malitowski urodził się w Legnicy 15 sierpnia 1954 r., przyjął święcenia kapłańskie
we Wrocławiu 17 maja 1980 r. Od 1994 r. do 2008 r.
pełnił urząd proboszcza parafii św. Anny w Przyłęku
oraz wicedziekana dekanatu Kamieniec Ząbkowicki.
W uznaniu zasług został obdarzony godnością kanonika Rokiety i Mantoletu. 10 lutego 2008 r. został
mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Złotym Stoku.
Kanoniczne wprowadzenie w urząd proboszcza miało miejsce 17 lutego br. Jak wspominają wierni z
Przyłęku, gdzie stoi dziś tablica pamiątkowa, poświęcona długoletniemu proboszczowi parafii, ks. Adam
22 października 2001 r. uległ poważnemu wypadkowi
samochodowemu. Przez wiele miesięcy leczony i
rehabilitowany zmagał się ze słabością ciała i cierpieniem. Dał się zapamiętać jako człowiek gościnny,
radosny, pełen humoru (również w cierpieniu) i otwartości na ludzi. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w
Środę Wielkanocną 26 marca 2008 r. o godz. 12 w
Złotym Stoku. Eucharystii przewodniczył bp Ignacy
Dec. Na pogrzeb przybyła liczna grupa księży z całej
archidiecezji wrocławskiej. Obecna była najbliższa
rodzina zmarłego księdza oraz jego przyjaciele i reprezentacje parafii, w których pracował. Ciało zmarłego kapłana zostało złożone w grobie na cmentarzu
parafialnym w Przyłęku, gdzie najdłużej służył Ludowi
Bożemu.
Waldemar Wieja

Śpieszmy się
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
Msza św. za spokój duszy świętej pamięci
ks. Adama Malitowskiego zostanie odprawiona
20 marca 2015 r. o godz. 16. 00 w Płonicy

Światowy Dzień Kota w „Bajce”

Wszystkie Mruczki mają 17 lutego
swoje święto. Światowy Dzień Kota
obchodzony jest w Polsce od 2006
roku. Jak informują pomysłodawcy,
celem jest podkreślenie roli kota w
życiu człowieka oraz zwrócenie
uwagi na problemy wolno żyjących
i bezdomnych zwierząt. Koty chodzą
swoimi drogami, ale zawsze spadają na cztery łapy. To indywidualiści,

którzy cenią samotność, ale kiedy
przyjdzie im ochota, nie pogardzą
pieszczotą na kolanach właściciela.
W naszej „Bajeczce” w tym dniu
celebrowaliśmy obecność wszystkich pluszowych mruczków. Panie
z okazji tego święta wykonały z
dziećmi rysunki, maski, emblematy,
opaski, wszystkie związane z kotkami. Nawet naszym Żabkom” wyrosły

piękne czarne wąsy, atrybut kotów,
z którymi obnosili się po całym
przedszkolu. W całym budynku
przedszkola rozbrzmiewała muzyka
i piosenki, których tematem były
właśnie koty. Poprzez pamięć o Dniu
Kota chcieliśmy uwrażliwić dzieci na
problem bezdomnych kotów, które
nieraz wiodą iście pieskie życie.
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Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz
Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

W naszym powiecie dość prężnie
działa Stowarzyszenie Inicjatyw na
Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej.
Stowarzyszenie to, znane jest
głównie za sprawą organizowany
dla dzieci rajdów pieszych, które
mają miejsce przez cały rok. Działania owego stowarzyszenia są
godne podziwu, ponieważ mobilizują dzieci oraz młodzież do aktywnego trybu życia oraz pogłębiania
wiedzy o otaczającym ich regionie,
tzw. „małej Ojczyźnie”.
W tym roku Stowarzyszenie obchodzi dwudziestolecie. Podczas

uroczystości jubileuszowych, które
miały miejsce w
Ząbkowicach Śląskich, nagrodzono
wszystkich partnerów, którzy przez
wiele lat wspierali
Stowarzyszenie
wolontariatem, pomocom materialną
oraz czynnie brali
udział w organizowanych rajdach.
Podczas uroczy-

stości została nagrodzona również
Pani Elżbieta Szumska, która podczas każdego z rajdów przebiegający przez Złoty Stok, oddaje do
dyspozycji możliwość zwiedzania
kopalni oraz organizacji ogniska na
zakończenie wędrówki.
14 lutego, w dzień Świętego
Walentego, odbyła się już 96 edycja
rajdu zimowego, w którym udział
wzięło aż 188 dzieci z całego powiatu. Przemierzyły trasę z Paczkowa, aż do Złotego Stoku. Najmłodsi uczestnicy rajdu mieli 3-4
latka, najstarszy 85. Podczas wędrówki nie brakowało uśmiechu na
twarzach oraz piosenki na ustach.
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Po dotarciu do Złotego Stoku, wybrali się na zwiedzanie Kopalni
Złota, a następnie na pyszną kiełbaskę i gorącą herbatę do Złotego
Jaru. Tam organizatorzy zapewnili
dzieciom konkursy, loterie i nagrodzili najwytrwalszych uczestników
rajdu.
Gośćmi specjalnymi w Złotym
Jarze byli Starosta Powiatu Ząbkowickiego Roman Fester, Burmistrz
Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, oraz Burmistrz Złotego Stoku
Grażyna Orczyk.

Już na wiosnę będzie możliwość wzięcia udziału w kolejnym
rajdzie. Chcielibyśmy
serdecznie zachęcić
również dzieci ze Złotego Stoku, ich rodziców oraz dziadków
aby wzięli udział w
kolejnych edycjach,
ponieważ Złoty Stok
reprezentowany jest
dotąd najmniej licznie.
Organizatorem rajdów jest Pan
Witold Barylak,
prezes stowarzy-

Delegacje do niesienia Krzyża
w czasie Nabożeństwa Drogi
Krzyżowej ulicami naszego miasta
piątek 27.03.2015 r. o godz. 1600

Stacja I – Róża Pani Drabarek (przed kościołem)
Stacja II – Ministranci (św. Jadwigi wzniesienie)
Stacja III – Róża Pani Ćwik (św. Jadwigi środek)
Stacja IV – Rada Parafialna (św. Jadwigi koniec ulicy)
Stacja V – Róża Pani Rapacz (pl. Kościelny koło Eko)
Stacja VI – Akcja Katolicka (pl. Kościelny obok mennicy)
Stacja VII – Róża Pani Kmiecik (Rynek nr 18)
Stacja VIII – Dzieci – Szkoła Podstawowa (Rynek nr 3)
Stacja IX – Przedstawiciele wsi Mąkolno
(ul. W. Polskiego nr 3)
Stacja X – Młodzież – Szkoła Gimnazjalna
(ul. W. Polskiego PKO)
Stacja XI – Przedstawiciele wsi Płonica
(ul. W. Polskiego przy kiosku)
Stacja XII – Przedstawiciele „Klubu Seniora”
(ul. W. Polskiego nr 26)
Stacja XIII – Przedstawiciele wsi Chwalisław
(ul. W. Polskiego nr 38)
Stacja XIV – Straż Pożarna Gminy Złoty Stok
(Skwer Jana Pawła II przy pomniku)
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szenia do którego, można zwrócić
się celem wzięcia udziału.
Aleksandra Wąsowicz

PROGRAM WIECZYSTEJ
ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU

w parafii rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego
Poczęcia N.M.P. w Złotym Stoku
5 marca 2015 r. (czwartek)
00
9 – Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium
1000 – Róża Pani Rapacz
1100 – Róża Pani Kmiecik
1200 – Róża Pani Barbary Ćwik
1300 – Róża Pani Drabarek
1400 – Róża Pani Rapacz
1500 – Róża Pani Kmiecik, Siostry z Trzeciego Zakonu
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
1600 – Róża Pani Barbary Ćwik
1700 – Róża Pani Drabarek
1800 – Zakończenie Adoracji – Msza św. wieczorna
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ks. Józef Jura

DROGA KRZYŻOWA DLA CIERPIĄCYCH

Modlitwa. Panie Jezu, przyszedłeś na świat, aby go odkupić. Dokonałeś zbawienia rodzaju ludzkiego nie
tylko modlitwą i pracą, ale nade wszystko cierpieniem i ofiarą. Szczytem Twych cierpień, to droga z krzyżem
na ramieniu, bolesne ukrzyżowanie i trzygodzinna agonia. Chryste! Choć sam wycierpiałeś tak, wiele, potrzeba Ci jeszcze naszego cierpienia, by ono uzupełniło to, czego Tobie nie dostaje. Oto ja chory, cierpiący, jestem
do Twojej dyspozycji. Naucz mnie Jezu, wykorzystać cierpienie i zamieniać je na wartości nadprzyrodzone.
STACJA I – Po okrutnej Wielkoczwartkowej nocy,
wiodą Cię Jezu na sąd do Annasza i Piłata. Szukają
fałszywych świadków. Podburzają tłum. Wydają wyrok
śmierci i to śmierci krzyżowej. Panie Jezu, ja też cierpię. Znoszę nie tylko rany ciała, ale cierpię posądzenia,
niezrozumienia. Nawet ci, dla których pracowałem i za
których modlę się, nie zawsze okazują serce. Lękam
się, że jestem ciężarem.
Dopomóż mi Jezu, abym cierpliwie znosił wszelkie
braki, nie wyolbrzymiał cierpień i łączył je z Twoimi.
STACJA II – Jezu! Jakże ochoczo podejmujesz
ciężar krzyża i bierzesz go na Swe ramiona. Zdaję
sobie sprawę, że nie zasłużyłeś na ten krzyż, że jest
on obciążony grzechami moimi i całego rodzaju ludzkiego.
O Chryste! a mój krzyż cierpienia? Dźwigam go
przede wszystkim za moje własne grzechy. Jak mi
trudno wyciągnąć ręce po niego – jak długie te noce
bezsenne.
Skoro jednak Ty podjąłeś krzyż za cały rodzaj ludzki,
czy ja nie powinienem podjąć choć części
ciężaru za siebie i choć trochę dopomóc Tobie?
Jezu! Oto idę! Pragnę zespolić moje cierpienia
z Twoimi.
STACJA III – O jakże ciężki musi być Twój krzyż,
skoro pod nim upadasz. A mnie się czasem wydaje,
że moje cierpienia są największe, że nikt nigdy tak nie
cierpiał, jak ja. Wtedy ogarnia mnie rozpacz.
Jezu, widzę jednak, że Ty o wiele więcej cierpiałeś
ode mnie. Jestem przekonany, że każdy upadek powiększa cierpienie, ponawia rany Ciała. Gdy ja czasem
potknę się i upadnę, ileż przeżyć i niepokoju w domu.
Może mam żal do najbliższych, że mnie nie pilnują,
nie pomagają.
Tymczasem Ciebie Jezu pilnują, ale nie pomagają
– lecz biją, katują. Jak Ty, Jezu, możesz to wszystko
znieść? Czymże są moje potknięcia w porównaniu
z Twoim upadkiem?
STACJA IV – Jezu, spotykasz na drodze krzyżowej
zbolałą Matką swoją. Na pewno widok Jej cierpienia
pomnaża Twój ból. Rozumiem to, bo sam przeżywam
podobne rany, gdy widzę łzy drogich mi osób nad
moim łożem boleści. Tak, Jezu, czasem bardzo mi

przykro, że jestem ciężarem dla ukochanych. Chciałoby się im pomóc, a tu trzeba być zdanym na ich
łaskę. Widocznie w rzeczach Ojca trzeba przyjąć
i takie cierpienie. Będę się starał jak najmniej żądać
pomocy i będę dużo za nich się modlił, może nie tylko
słowami, długimi modlitwami ile moim cierpieniem,
łączonym z Twoim. Wszystko składani Ojcu Niebieskiemu.
STACJA V – Przyjmujesz Jezu pomoc Szymona
z Cyreny. Widać, że nie ma ochoty pójść z Tobą, pomagać Ci, ale zmuszony idzie. I Ty, Jezu podobno
wynagrodziłeś go za to, bo jego synowie zostali biskupami. O! wiem Jezu, co to człowieka kosztuje, gdy
ktoś z moich bliskich z niechęcią podaje szklankę
wody, czy kęs chleba. Wolałbym wcale nie prosić.
A jednak Ty, Jezu, wskazujesz swoim przykładem, że
trzeba prosić i że za wszelką pomoc w chorobie,
choćby niedbałą, czy z niechęcią świadczoną – należy się wdzięczność, mimo zranionej ambicji i uczuć
niechęci.
STACJA VI – Podziwiam Weronikę. Nie lęka się
żołdaków, nie wstydzi się okazać Ci serce na oczach
kapłanów i całego tłumu, ale z odwagą i miłością
ociera Twoje Oblicze. Jakaż ona szczęśliwa, że Tobie
Bogu swojemu, przyniosła ulgę. Ona to uczyniła, bo
wierzyła, że pod warstwą kurzu, krwi i potu jest Twoje
Oblicze. Pamiętam te słowa, że cokolwiek uczynicie
jednemu z tych maluczkich – mnie uczynicie. To znaczy, że cokolwiek innym uczynię, czynię to dla Ciebie,
Jezu. Tak, ale czy ja swoim zachowaniem się jestem
podobnym? Panie, spraw, aby moje oblicze zniekształcone przez chorobę odzwierciedliło jednak Twoje
oblicze miłości, cierpliwości i dobroci.
STACJA VII – O Jezu! znowu upadasz pod ciężarem krzyża. Widocznie przez biczowanie i cierniem
ukoronowanie wylałeś wiele krwi. Jesteś ogromnie
zmęczony i wyczerpany, a jednak resztkami sił wstajesz. To najdziwniejsze, że mimo wszystko wstajesz,
bierzesz krzyż i idziesz. O! jakże mi trudno wytrwać
w moim cierpieniu, gdy ono nie ustaje, ale się przedłuża i nawet potęguje. Gdy mi się wydaje, że do
końca życia trzeba cierpieć, jakaś beznadziejność
ogarnia moją duszę. Widzę, jaki jestem słaby. Jak
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mało mam wiary w to, że im dłuższy i cięższy mój
krzyż, tym więcej łaski Bóg udziela i tym więcej mogę
zasługiwać na niebo.
STACJA VIII – Jezu! jak to możliwe, że przy tak
wielkiej poniewierce, zniewadze, odpowiadasz na
objaw życzliwości niewiast: ,Nie płaczcie nade mną,
ale nad sobą i nad synami waszymi”. O Chryste, jak
trudno naśladować Cię pod tym względem. Jednak
nadanie wartości cierpieniu sprawia ulgę. Lepiej, gdy
cierpiący myśli o innych nieszczęśliwych, aniżeli o sobie. Dziękuję Ci Jezu, za tę przepiękną lekcję, za
ukazanie mi sensu cierpienia. Nie będę się rozczulał
nad sobą, ale wszystko co mnie boli, połączę z Twoim
cierpieniem i to wszystko ofiaruję za siebie, za tych,
którzy może z mojego powodu upadli, obrazili Ciebie
i siebie unieszczęśliwili.
STACJA IX – Niemożliwe. Tak blisko Kalwarii jeszcze raz Jezu upadasz? Jeszcze raz ponawiasz rany
i raz jeszcze dopuszczasz, że siepacze znęcają się
nad Tobą? Czy całą drogę krzyżową musisz okupić
tak wielką boleścią? O tak, Panie Jezu. Ty cierpisz
całą drogę, aby wysłużyć potrzebne łaski na drodze
całego życia ziemskiego. Ty upadasz, aby mi wysłużyć
moc powstania, nieustannego zaczynania od nowa.
Swoim cierpieniem przekonujesz mnie, że do końca
trzeba walczyć i do końca trwać na posterunku swego
życia, a równocześnie pragniesz pewnie, abym się
modlił za tych, którzy upadli, a są bliscy śmierci. Obym
umiał, Jezu, swoimi cierpieniami, złączonymi z Twoim
ostatnim upadkiem uratować jak najwięcej dusz znajdujących się na progu śmierci bez łaski uświęcającej.
STACJA X – Wreszcie Jezu, stanąłeś u celu. Ale
o zgrozo! zaczyna się nowa męczarnia, zdzierają
z Ciebie szaty, które w międzyczasie przyschły do ran.
O wiem, jak to boli, odrywanie bandaży od rany, mimo,
że czynią to bardzo delikatnie i ostrożnie. O Jezu,
rozważając Twoje obnażenie postanawiam cierpieniami swojego ciała wynagrodzić jak najskrzętniej za
grzechy nieczystości, pijaństwa, za wszelkie ubóstwianie ciała ludzkiego i za wszelkie niszczenie tego ciała,
które ma być uświęcone i uwielbione w niebie razem
z duszą.
STACJA XI – Ukrzyżowanie. Okropny to moment.
Przykładają gwoździe do Twych rąk, podnoszą młot
i uderzają. Tryska purpurowa krew, może zalewa
twarze katów, zrasza ziemię i namaszcza krzyż. O Panie Jezu, pragnę duchowo uczcić Twoje rany rąk i nóg.
Pragnę w tych ranach ukryć rany mego ciała i tak
z Tobą chciałbym cierpieć, milczeć, modlić się, wynagradzać za grzechy świata i wołać wołaniem wielkim:
Patrzcie, jak Bóg umiłował świat, że Syna Swego
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Jednorodzonego dał... aby przez Niego wyrwać nas
z niewoli szatana i z czeluści piekła. Boże! Kiedy my
naprawdę zrozumiemy ogrom miłości Boga względem
człowieka?
STACJA XII – Jezu najdroższy, zawisłeś na krzyżu
między niebem a ziemią, jakby nie było dla Ciebie
miejsca ani na ziemi, ani w niebie. Mnie tak czasem
ciężko, gdy mam gorszy pokoik, lub chłodniejsze
mieszkanie. A czymże to jest w porównaniu z Twoim
cierpieniem – moje łoże z Twoim łożem konania? I co
najdziwniejsze wisisz na krzyżu, pod krzyżem kpią
z Ciebie, a Ty wołasz popękanymi wargami: „Ojcze
przebacz im...” Chryste! Obym rozpalił swoje serce
Twoją miłością i stał się hosną nieustannego wynagradzania za nienawiść w rodzinach, sąsiedztwach,
zakładach pracy i między narodami. Oby świat usłyszał Twój głos przebaczenia i miłości!
STACJA XIII – Wykonało się! Oddałeś ducha V ręce
Ojca. Szybko zdjęto Twe Ciało, złożono je na łonie
Matki. Głębokie rany, serce przeszyte Boskiego Syna.
Obumarło dobre ziarno, aby wydało nowe życie.
O Chryste! gdy wpatruję się w Twoją mękę, w Twoje
głębokie rany, ze wstydem pytam się: co uczyniłeś
Chryste dla mnie, a co ja dla Ciebie? Czymże jest
boleść moja w stosunku do Twojej? Jezu spraw, abym
odtąd nie zmarnował ani jednej okazji do dobrego, ani
jednej chwili cierpienia na tej ziemi, ale całe życie
zjednoczył się z Tobą.
STACJA XIV – Jezu! W duchu towarzyszę Twej
Matce i widzę oczyma wiary Twój pogrzeb. Owinięte
na prędce Ciało złożone w grobie. Wielka jest boleść
Matki – im większa łączyła Ich miłość, tym boleśniejsza
rozłąka. Matko Najświętsza, przez Twoje bolesne
odejście od grobu Syna spraw, abym nigdy dobrowolnie nie zszedł z drogi przykazań Bożych, abym nigdy
nie zgubił Boga na drogach życia. Ty Jezu, przez
Twoją śmierć i pogrzeb spraw, bym się przygotował
jak najlepiej do mojej śmierci. Obym umiał z Tobą
współcierpieć, współumierać i kiedyś mógł z Tobą
współzmartwychwstać.
Zakończenie. Panie Jezu, Odkupicielu rodzaju
ludzkiego, jak najserdeczniej dziękuję Ci za możność
rozważania bolesnej drogi krzyżowej. Dziękuję Ci za
wszystkie łaski i za wzór naśladowania. Pragnę razem
z Tobą objąć wszystkich cierpiących na świecie i prosić Cię za nimi o światło, o żywą wiarę, by nie zmarnowali wartości cierpienia, ale składali go do wspólnego skarbca Kościoła. Oby wszyscy cierpiący
umieli razem z Tobą nieustannie Boga uwielbiać,
dziękować, wynagradzać i upraszać nowe łaski dla
siebie.
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Modlitwa zanurzenia
we Krwi Jezusa Chrystusa
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek
sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie i wrogów.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać,
rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek, moje zmysły i uczucia.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie,
uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość,
bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.
Modlitwa autorstwa S. Gertrudy Bociąg MSC

Rozważmy po kolei

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem
Twojej nieskończonej miłości.
Dokąd biegną moje myśli, kiedy
budzę się ze snu? Jeszcze nie
wiem, co przyniesie mi ten dzień,
ale już mogę dziękować za to, że
go dostałam. Inni nie mieli tej szansy, nie obudzili się. Dla mnie może
to być ostatni dzień mojego życia,
ale został mi podarowany i dlatego
za niego dziękuję. Może życie stało się dla mnie ciężarem i wolałabym się nie obudzić, albo czeka
mnie tyle trudnych spraw, że cieszyłabym się, gdyby już był wieczór… Ale ten dzień dopiero się
zaczyna i Pan przygotował go
specjalnie dla mnie. Dlatego dziękuję, podpisując swoisty czek In
blanko wiedząc, że Gwarantem jest
Pan Bóg, który mnie kocha. Nie
jestem tego pewna?, nie czuję
tego? Tym bardziej dziękuję, bo
może właśnie dziś doświadczę
Bożej miłości, Bożej opieki. Nie
wiem, co będzie, ale wiem jedno
– dziś może wydarzyć się wiele
dobrego, bo zaczynam dzień od
spotkania z Jezusem w tej krótkiej
modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie
samego, wszystkie osoby, które
dziś spotkam, o których pomyślę
czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam
moich bliskich i osoby powierzające
się mojej modlitwie.

Mniej więcej wiem, jak będzie
przebiegać ten dzień – dom, praca,
nauka… Każdy wie najlepiej sam.
Spotkam dziś różne osoby, o niektórych coś wiem, o niektórych się
dowiem, niektóre spotkam na ulicy
i niewiele będę mogła powiedzieć,
wielu nawet nie zauważę zajęta
myślami czy załatwieniami. Spotkam się z personelem przychodni,
sklepu, ze współpracownikami…
Każdy z nich ma swoją historię
życia, swoje radości i troski, zanurzając ich we Krwi Chrystusa polecam ich Bożej opiece, Bożemu
miłosierdziu, ochronie. Przez radio,
telewizję, internet, prasę, od innych… dowiem się o wielu wydarzeniach na świecie. O tych dobrych mało się mówi, bardziej
o tym, co trudne, złe, bolesne…
Dlatego zanurzając te wszystkie
osoby we Krwi Zbawiciela mogę
pomóc Jezusowi działać w ich życiu. Niech On to robi jak sam chce,
bo wie najlepiej, a może właśnie ta
moja krótka ufna modlitwa pomoże
kogoś uratować. Do sióstr czy księży częściej ktoś zwróci się z prośbą
o modlitwę, niż do świeckich. Gdybym chciała każdego dnia o każdej
osobie pamiętać bardzo indywidualnie, za chwilę musiałabym powiedzieć – więcej nie dam rady. A tak
zanurzam od razu we Krwi Zbawiciela daną osobę, tam jest bezpieczna, a potem ogarniam modlitwą wszystkich razem. Jeśli Wasz
kolega czy koleżanka w pracy – czy
ktokolwiek, kto wie, że może – po-

prosi o modlitwę, Krew Chrystusa
będzie najskuteczniejszą obroną
i pomocą. Proszę też o ochronę dla
mnie samej, aby mnie zło nie zwiodło, abym nie zaczęła myśleć
i działać zbyt po ludzku, abym nie
przysporzyła bólu nikomu i umiała
trudne sytuacje przemieniać w miłość.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie,
wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które
będę załatwiać, rozmowy, które
będę prowadzić, prace, które będę
wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych
sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Czeka mnie dziś wiele pracy albo
jej brak i niepewność, co dalej. Nie
da się przewidzieć wszystkiego, co
się wydarzy, ale ja już to oddałam
w ręce Boga. On wie o wszystkim
i będzie w tym wszystkim obecny,
będzie prowadził. Nie jeden raz
zaskoczy mnie swoimi rozwiązaniami, których bym się nigdy nie spodziewała ani nie umiała wymyślić.
Gdziekolwiek pójdę, cokolwiek
będę robić – On tam już będzie, nie
muszę się bać. Mogę iść spokojna
na trudną rozmowę – Jezus będzie
ze mną, mogę zająć się nieprzyjemnymi zadaniami, bo Jezus je
przemieni. Może obiektywnie będą
nieprzyjemne dalej, ale razem
z Nim dam radę pokonać trudności
i przeszkody, a On przemieni je
w błogosławieństwo i pomoc braciom i siostrom. I w moim odpo-

czynku będzie Jezus obecny. Tak
często dziś nie ma czasu na odpoczynek, a jest on przecież potrzebny dla naszego normalnego funkcjonowania. I jeszcze jedno – jeśli
zaprosiłam Jezusa do tego wszystkiego, co dziś będę robić, nie pozwolę sobie na niepotrzebne i niewłaściwe zachowania, żarty, słowa,
a wieczorem nie będę się musiała
wstydzić ani żałować tego, co zepsułam czy zaprzepaściłam.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc
według Twojej woli uwolnienie,
oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Nawet, jeśli zdarzy mi się coś
niewłaściwego, jeśli wszystko pójdzie nie po mojej myśli, coś się
zawali czy skończy – Jezus o tym
wie, On to wszystko już przyjął
i przemienił, jak wino w Krew podczas Mszy św. On wie, co komu
potrzeba i nawet największe przekleństwo może przemienić w błogosławieństwo, bo we wszystkim
współdziała dla dobra tych, którzy
Mu ufają. Tak mówi Pismo, zatem
tak musi być, bo Jezus nikogo nie
zwodzi i nie okłamuje, bo On jest
wierny i kocha bez granic i warunków. Zanurzając wszystkich
i wszystko w Jego Krwi mogę być
spokojna – On wyprowadzi dobro.
Owszem, nie mogę się tu zwalniać
z działania – co mogę zrobić, powinnam zrobić, ufna, że Pan uzupełni, oczyści i pobłogosławi. W ten
sposób zajaśnieje chwała Jego
Krwi i objawi się Jej moc – bo niemożliwe stanie się możliwe, bo
stracone okaże się zyskiem, bo
śmierć zostanie przemieniona
w życie. Może ktoś odnajdzie drogę
do Boga, ktoś pojedna się z bliskimi, ktoś wyjdzie z nałogu i zacznie
nowe życie… Ja nie wiem, kto i co,
ale Jezus wie.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś
ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku
pożytkowi Kościoła świętego i jako
zadośćuczynienie za moje grzechy,
składając to wszystko Bogu Ojcu
przez wstawiennictwo Maryi.
To jest modlitwa dla odważnych.
Jednak – przecież mam świadomość, że jestem słaba, że mam
wiele do odpokutowania w moim
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życiu. Mam świadomość, że Kościół składa się z takich samych
słabych i grzeszników, jak ja, że jest
atakowany, a jego pasterze potrzebują światła w prowadzeniu wiernych do Boga, w kierowaniu całym
Kościołem, aby nie pobłądził, aby
nie dał się zwieść fałszywym naukom. Każdego dnia spotykają nas
różne sytuacje, cierpienie jest
obecne w życiu każdego z nas.
Dlaczego miałabym je marnować?
Lepiej ofiarować za Kościół, za
świat, razem z Krwią Chrystusa
ofiarować Bogu swoją krew, płynącą w wydarzeniach dnia. Ku chwale Krwi Chrystusa – ku chwale
Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. Ku pożytkowi Kościoła – by
był święty i był przystanią dla wędrowców tej ziemi. Za moje grzechy, bym Boga nimi więcej nie obrażała i jak najszybciej po śmierci
mogła radować się przebywaniem
w niebie.
Każdego dnia spotykają mnie
także piękne i dobre rzeczy, choć
może nie zawsze i nie od razu potrafię je zauważyć i się nimi cieszyć.
Ale jest tak wiele momentów, w których z serca wypływa modlitewne
westchnienie: dzięki Ci, Panie!
Także one są obmyte Krwią Chrystusa, także one są Jego darem dla
mnie. Także te chwile, sprawy… te
małe i duże „powody do wdzięczności” pragnę przyjmować od Jezusa ku Jego chwale. Wdzięczność
otwiera serce i poszerzając je
przygotowuje na przyjęcie następnych darów i łask, jakimi Pan chce
mnie umocnić na drodze, podtrzymać, przypomnieć o Swojej nieustannej opiece nade mną. Wychwalam Boga w Jego darach
i oddaję Mu cześć, a Jego chwała
wypełnia moje serce i rozwija je do
pełni miłości.
A dlaczego przez ręce Maryi?
Ponieważ Ona to, co złożę w Jej
ręce, oczyści, upiększy i podaruje
Jezusowi. On niczego nie odmówi
swojej Mamie i z Jej ręki nawet
najmniejsze „coś” przyjmie jako
dar Jej wielkiej miłości. A przez
Nią będzie mi łatwiej – to dobra
Droga.
Oddaję samego siebie do pełnej
dyspozycji Maryi, zawierzając Jej
moją przeszłość, przyszłość i teraź-

niejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.
Nikt, kto zaufał Maryi, nie został
zawiedziony. Jeśli należę do Niej,
Ona może się mną posługiwać
i uczyni mnie swoim pomocnikiem
w dziele Jej Syna. Ona była przy
mnie od początku mojego życia
i będzie do jego końca, Ona przeprowadzi mnie przez bramę śmierci, a najpierw przygotuje na spotkanie z Jezusem. Mam być jak Maryja – Służebnica Pańska – chcę być
jak Ona – zawsze otwarta na Słowo
Boże, zawsze gotowa do służby,
bezpieczna pod płaszczem Jej
opieki. Mam być żywym Kielichem
dla Krwi Jezusa – jak Maryja – zbierać w swym sercu krew doświadczeń i łączyć z Jego Krwią, przyjmować Jego Krew w cierpieniu
bliźnich dla ratowania wielu. Być
jak żywa monstrancja, by Jezus
obecny w moim życiu był widoczny
dla innych, by On przeze mnie mógł
prowadzić do Ojca Niebieskiego.
Wiele razy, kiedy dowiadywałam
się o wypadkach, chorobach czy
trudnościach różnych ludzi, myślałam o tym, że to wydarzenie zostało już rano zanurzone we Krwi
Chrystusa, że Jezus o tym wiedział
i był w tym obecny. Szłam kiedyś
do urzędu załatwiać sprawę, na
której tak naprawdę się nie znałam,
wiedziałam tyle o ile. Bałam się
spotkania, bo też trudno rozmawiać
o czymś, co jest nieznane, a trzeba
podejmować jakąś decyzję. Kiedy
podjechałam pod urząd, pomyślałam sobie, że przecież tę sytuację
już rano zanurzyłam we Krwi, więc
nie mam się czego bać, przecież
prosiłam o uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie – według woli Jezusa, On tam jest ze
mną. Poszłam spokojna na spotkanie, sprawę udało się załatwić bez
większych trudności a pan urzędnik
pomógł mi i był niezwykle życzliwy.
Ileż razy świadomość ofiarowania,
zanurzenia we Krwi Chrystusa kogoś czy jakiejś sytuacji dawała mi
poczucie pokoju i bezpieczeństwa… Jestem Jezusowi wdzięczna za tę modlitwę i odmawiam ją
świadomie każdego rana zaraz po
wstaniu z łóżka.
s. Gertruda
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Co ostatnio słychać w „Zielonej Dolinie”

Nasze przedszkolaki kolejny raz zaangażowały się
w zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”.
Akcja trwała od 25 listopada do 6 grudnia 2014 roku.
Przed rozpoczęciem akcji dzieci zostały zapoznane z
celem zbiórki groszy i uświadomione o potrzebie pomocy innym dzieciom. W akcję chętnie zaangażowali się rodzice przynosząc dłonie pełne groszy.
Akcje takie jak „Góra grosza” pozwalają wychowawcom poświęcić czas i nauczyć dzieci dbać o innych i
być osobą pomocną. Akcje charytatywne pozwalają
także nam dorosłym uzmysłowić sobie, że w okresie
poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia warto
pomyśleć o innych. Musimy pamiętać, że kilka groszy
nie pozwoli nam nic kupić, ale zbierając pieniądze
wspólnie możemy podarować komuś piękny prezent.
Nie tak dawno świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczystość. Wszystkie przedszkolaki brały udział w części
artystycznej. Dziadkowie mogli zobaczyć jak pięknie
występują ich wnuczęta. Mali artyści śpiewali piosenki, tańczyli i recytowali wierszyki. Goście byli poruszeni. Na niektórych twarzach, można było dostrzec
wzruszenie. Występy dzieci zostały nagrodzone
gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych
gości były własnoręcznie wykonane przez dzieci bałwanki i laurki.
W dalszej części były występy wokalne naszych
dwóch absolwentek Gosi i Oli oraz pani Urszuli z zespołem „Nutki”. Na koniec wszyscy rozkoszowali się
tortem i pysznymi ciastami domowego wypieku. To był
naprawdę wyjątkowy dzień, pełen radości i dumy.
Szczęśliwe, uśmiechnięte, a nawet rozpromienione
twarze Babć i Dziadków po raz kolejny ukazały nam,
jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone
chwile z wnukami.
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz
życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby
zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w dniu ich
występu.

Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone z nami chwile na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak
i Babć oraz Dziadków.

Jak co roku okres karnawału to czas przepełniony
zabawą przy ulubionej skocznej muzyce. Jest to również czas tak wyczekiwanego przez wszystkich przedszkolaków balu karnawałowego. By tradycji stało się
zadość to niezwykle miłe wydarzenie miało miejsce i
u nas. Na balu jak zawsze nie zabrakło księżniczek,
wróżek, kowbojów, magików, strażaków, piratów, motylków, biedronek itd. Dzieci bawiły się wesoło przy
znanych wszystkim „Kaczuszkach”, tańczyły „Labado”
i z chęcią uczestniczyły w zabawach i konkursach.
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Przebierańcom uśmiech z twarzy nie znikał – co daje
pewność, że taki bal na długi, długi czas, pozostanie
w ich pamięci.
Walentynki cieszą się coraz większą popularnością
wśród dzieci. Maluchy z radością wycinają papierowe
serca i wykonują walentynkowe laurki. Każdy człowiek
lubi czuć się kochanym i docenianym. Maluchy też
mają swoje pierwsze przedszkolne miłości.
W naszym przedszkolu, zanim rozpoczęły się wesołe zabawy, rozmawiano z dziećmi na temat Walen-

Święta
Faustyna
(cz. 3)

Pojechałam więc od razu do
Warszawy. Bardzo się bałam, bo
byłam sama i nikogo nie znałam w
tym wielkim mieście. Z pomocą
Matki Bożej znalazłam życzliwych
ludzi, którzy się mną zaopiekowali. Zaczęłam szukać jakiegoś zakonu. Na początku nie chciano
przyjąć mnie do żadnego zgromadzenia. Wreszcie zapukałam do
domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Wyszła do mnie siostra Michaela, przełożona wspólnoty. Rozmawiałyśmy chwilę, a potem kazała
mi pójść zapytać Gospodarza,
czyli Pana Jezusa, czy On zechce
przyjąć mnie do tego domu. Przyjął mnie: i do tego domu, i do swojego Serca. Po kilku miesiącach
wraz ze strojem zakonnym, czyli
habitem, otrzymałam nowe imię.
Odtąd nazywam się siostra Maria
Faustyna.
(cdn.)
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tynek, dnia, w którym obdarowuje się ukochaną
osobę drobnym upominkiem, czyli tzw. „walentynką”.
Dzieci opowiadały o miłości, o tym, kogo kochają, jak
postępuje się wobec tych, których kochamy. Potem
były zabawy w kole do piosenki „Mam serduszko”.
Każde z dzieci zrobiło walentynkę w formie laurki dla
kolegi, koleżanki, rodzica, babci, była także walentynka dla pań. To był miły akcent, który wywołał u wszystkich serdeczny uśmiech na twarzy.
A.K.
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Pokój i dobro

Drodzy Bracia i Siostry, pragnę wszystkich serdecznie przywitać i pozdrowić.
Rozpoczęliśmy Nowy okres liturgiczny tzn. Wielki
Post. Jedni będą modlić się żarliwie i przeżywać ten
czas należycie, inni ograniczą się do niedzielnych
mszy św., a inni pewnie nawet nie zauważą, że jest
Wielki Post, bo tak „gnają”, że brakuje im czasu na
chwile refleksji. Dlatego proszę Was, proście w swych
modlitwach właśnie za nich, aby zdołali spotkać Pana
Jezusa, aby się nie minęli, bo może właśnie dla kogoś
z nich Bóg przewidział szczególne zadanie do spełnienia.
Tyle jest przecież dobrych rzeczy do zrobienia.
„Chrześcijanin to człowiek, który pozwala Bogu, aby
go przyoblekł w swoją dobroć i swoje miłosierdzie, aby
go przyoblekł w Chrystusa, żeby stał się tak jak On
sługą Boga i ludzi” – pisze Papież. Przywołując fragment: „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12, 26), Ojciec Święty zaznacza, że „Kościół jest communio sanctorum (...).
A ponieważ jesteśmy złączeni w Bogu, możemy zrobić
coś także dla tych, którzy są daleko, dla tych, do których o własnych tylko siłach nie moglibyśmy nigdy
dotrzeć, bowiem z nimi i za nich modlimy się do Boga,
abyśmy wszyscy otworzyli się na Jego zbawcze dzieło”.
Wielki Post to doskonały czas na rozpoczęcie
wszystkiego od nowa. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Gdzie szukać inspiracji, które pomogą ci przeżyć ten czas sensownie?

Wielki Post. Podejmuje w nim problem „globalizacji
obojętności”, któremu musimy stawić czoło. „Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy
słuchać w każdym Wielkim Poście nawoływania
proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają”
– czytamy w orędziu papieża Franciszka na rozpoczynający się właśnie Wielki Post.
Ojciec Święty podkreśla, że Bóg nie jest obojętny
na świat – kocha go do tego stopnia, że daje swojego
Syna dla zbawienia każdego człowieka. „Przez wcielenie, życie ziemskie, śmierć i zmartwychwstanie Syna
Bożego otwiera się definitywnie brama między Bogiem
a człowiekiem, między niebem a ziemią. A Kościół jest
niczym ręka, która trzyma tę bramę otwartą poprzez
głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, dawanie
świadectwa wiary, która działa przez miłość” – wyjaśnia.
Aby nie zobojętnieć i nie zamknąć się w sobie,
potrzebujemy ciągłej odnowy. Papież pokazuje trzy
perspektywy odnowy: całego Kościoła, parafii i wspólnot, wreszcie – poszczególnych wiernych.

Niech Wielki Post stanie się momentem powrotu
w ramiona miłosiernego Ojca
Nad tym, czy w rzeczywistościach kościelnych daje
się doświadczyć przynależności do jednego ciała,
mają się zastanowić parafie i wspólnoty. Pytanie biblijne „Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9), jest okazją do
rachunku sumienia, czy „chronimy się w miłość uniwersalną, która angażuje się daleko w świecie, zapominając o Łazarzu, który siedzi przed naszymi zamkniętymi drzwiami”. Papież podkreśla wagę modlitwy
TE 40 DNI
we wspólnocie Kościoła: „Kiedy ziemski Kościół się
powinny być wypełnione takim byciem z NIM,
modli, powstaje wspólnota wzajemnej służby i dobra,
które Mu sprawia radość.
która dociera aż przed oblicze Boga. Ze świętymi,
To jest czynienie miłości.
którzy znaleźli swoją pełnię w Bogu, stanowimy część
To jest kochanie tam, gdzie kochamy średnio.
tej wspólnoty, w której obojętność zostaje przezwycięTo jest pomoc tym, którzy tego potrzebują.
żona przez miłość”. Ojciec Święty dodaje, że Kościół
Mówiąc krótko: to jest taka przemiana serca,
jest posłany do wszystkich ludzi, a ”każda wspólnota
żeby się PANU BOGU to serce MIŁOŚCIĄ podobało. chrześcijańska jest powołana do przekraczania progu,
To jest popiół, który dobrze smakuje.
który pozwala jej wejść w relację z otaczającym ją
Jak się daje dobro innym, to człowiek odczuwa
społeczeństwem, z ubogimi i dalekimi”.
strasznie przyjemny smak w ustach.
Do każdego wiernego Ojciec Święty kieruje wezwao. Adam Szustak OP nie: „Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3). Papież
zwraca uwagę, że nadmiar wstrząsających wiadomoWielki Post to czas odnowy dla Kościoła, wspólnot ści i obrazów, które opowiadają nam o ludzkim cieri poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jest pieniu, może wywołać pokusę obojętności. Podkreśla,
czasem łaski – podkreśla w orędziu na Wielki Post że Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby
papież. Zachęca do przezwyciężenia globalizacji okazać zainteresowanie drugiemu człowiekowi. Możemy pomagać poprzez modlitwę i gesty miłosierdzia.
obojętności.
„Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, Cierpienie drugiego stanowi też wezwanie do nawrów których wyraża się Kościół, w szczególności nasze cenia: „Mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć
parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosier- serce słabe. Kto chce być miłosierny, musi mieć serce
dzia na morzu obojętności!” – takie pragnienie wyraził mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, a otwarte na
Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym orędziu na Boga. Serce, które pozwala przeniknąć się Duchowi
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i daje się prowadzić na drogi miłości, które wiodą do
braci i sióstr”.
Franciszkański Zakon Świeckich, został powołany
osobiście przez św. Franciszka i On sam napisał dla
niego swoją Regułę. Dlatego My członkowie tej wspólnoty zawsze będziemy odwoływać się do słów i czynów Tego wielkiego świętego, a zarazem Biedaczyny
asyskiego, bo On doskonale zawierzył swoje życie
Chrystusowi i uczy nas jak należy czynić pokutę i być
pokornym, nie tylko w Wielkim Poście, ale także w
życiu codziennym.
Czy jest to trudne? – zapytacie. Czy w ogóle możliwe w naszych czasach? Ja odpowiem, że TAK, ale
najlepiej dowiedzieć się tego osobiście i zawierzyć
Jezusowi, wstępując w nasze szeregi. Zawsze zapraszam.
Franciszek sypie sobie popiół na głowę
...Dlatego pewnego razu, gdy troszeczkę wyzdrowiał po jakiejś bardzo poważnej chorobie, zastanowił
się i wydawało mu się, że w czasie tej choroby miał
trochę lepsze pożywienie – choć jadł mało, gdyż z
powodu wielu różnych i długotrwałych chorób nie mógł
jeść. Wstając pewnego dnia, chociaż nie opuściła go
jeszcze gorączka czterodniowa, polecił zwołać na
placu lud Asyżu na kazanie. A gdy zakończył kazanie,
nakazał im, aby nikt nie odchodził, dopóki on do nich
nie wróci. I wchodząc do kościoła świętego Rufina, aż
do konfesji, z bratem Piotrem z Cattanio, który został
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przez niego wybrany pierwszym ministrem generalnym, i z kilkoma innymi braćmi, nakazał bratu Piotrowi, żeby mu był posłuszny i nie sprzeciwiał się, cokolwiek on będzie chciał, aby o nim powiedział i mu
zrobił. I rzekł do niego brat Piotr: „Bracie, nie mogę
ani nie powinienem chcieć czegoś innego, jak tylko
to, co się tobie podoba odnośnie mnie i ciebie”. I zdejmując z siebie habit, błogosławiony Franciszek nakazał bratu Piotrowi, aby prowadził go przed ludźmi
obnażonego, ze sznurem, który miał na szyi; a innemu
bratu kazał, aby wziął miskę pełną popiołu, poszedł
na to miejsce, gdzie on przedtem głosił kazanie, i tam
wrzucił i wysypał ten popiół na jego głowę; lecz ów
brat nie posłuchał go z powodu litości i współczucia,
jakie miał dla niego. Zaś brat Piotr wstawszy, prowadził
go – tak jak on mu nakazał – głośno płacząc, a z nim
pozostali bracia.
I gdy św. Franciszek wrócił tak obnażony przed
ludzi na miejsce, w którym przedtem głosił kazanie,
powiedział: „Wy uważacie, że jestem świętym człowiekiem, a także inni, którzy za moim przykładem
opuszczają świat i wstępują do Zakonu braci, przyjmując ich sposób życia. Lecz ja wyznaję przed Bogiem
i wami, że w czasie tej mojej choroby jadłem mięso i
rosół gotowany na mięsie”.
I prawie wszyscy zaczęli płakać z litości i współczucia dla niego, zwłaszcza, że był wtedy wielki mróz i
pora zimowa, a jego nie opuściła jeszcze gorączka
czterodniowa. I bili się w piersi, oskarżając samych
siebie i mówiąc: „Jeżeli ten święty oskarża się z takim
zawstydzeniem ciała z powodu zaspokojenia swojej
słusznej i oczywistej potrzeby, a znamy jego życie i
widzimy, jak przez nadmierną wstrzemięźliwość i surowość, z jaką odnosił się do swego ciała od początku
swego nawrócenia do Chrystusa, jest żywy w ciele już
prawie obumarłym, to cóż my, nędzni, zrobimy, którzy
przez cały czas naszego życia żyliśmy i chcieliśmy
żyć według woli i żądz ciała?”.
Raz w roku, na rozpoczęcie Wielkiego Postu, na
naszych głowach spoczywa szczypta popiołu. Słyszymy wtedy słowa, które wprost odwołują nas do tego,
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz; przybliżyło się
królestwo niebieskie, nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię. Okres, który rozpoczynamy ma być dla
nas czasem, w którym coś ma się zmienić. To czas
nawrócenia i przemiany, intensywniejszego wysiłku i
trudu. Trzeba to sobie bardzo wyraźnie uświadomić,
ponieważ, jak w żadnej innej dziedzinie, grozi nam
tutaj rutyna. Po prostu kolejny Wielki Post, który niewiele albo i nic nie zmieni. Jeszcze inną pokusą może
być pewne pomieszanie kolejności, a mianowicie
wszystkie siły poświęcamy na nawracanie czy uświęcanie innych, a w swoich osobistych sprawach nawet
nie kiwniemy palcem. By uniknąć tych niebezpie-
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czeństw, które mogą sprawić bezowocność tego
okresu, trzeba nam u jego progu jak najgłębiej wejść
w siebie.
Z przytoczonego powyżej fragmentu Zbioru Asyskiego możemy zaczerpnąć od św. Franciszka głęboką inspirację do przemyśleń na nasz franciszkański
Wielki Post.
Św. Franciszek pomimo choroby wstał po to, aby
głosić kazania. Jednak nie chodziło tu tylko o same
przepowiadanie Ewangelii, ale o danie wręcz wstrząsającego przykładu pokory, czyli prawdy o sobie.
Św. Franciszek przez swój przykład chce nam powiedzieć: najpierw musi być dobre życie, a dopiero
potem pouczenie. Bo jeśli jest inaczej, jest to zwykła
obłuda i oszukiwanie samego siebie i słuchaczy. Popiół, którym św. Franciszek posypał sobie głowę, jest
znakiem jego troski o prawdę o sobie, jest widzialnym
znakiem, że uważał się za grzesznika, a więc za kogoś
potrzebującego nawrócenia, a nie zaś czci i pochwał
ze strony ludzi. Dlatego też jego zachowanie było tak
szczególne, wprost wykluczające wszelką ludzką

chwałę i próżność. To właśnie dlatego Franciszkowe
przepowiadanie Ewangelii było nadzwyczaj skuteczne
i niepodważane przez nikogo.
Bracia i siostry życzę wam i sobie, abyśmy stali jak
Mojżesz, który jako jedyny rozmawiał z Bogiem „twarzą w twarz”, żebyśmy ujrzeli Pana już dzisiaj nie
czekali do końca rekolekcji czy Wielkiego Postu, ale
już teraz poznali prawdę jaką Bóg nam przekazuje i
od razu zaczęli działać zgodnie z jego nakazem. Może
to dzisiaj ON do Ciebie przemówi, nadsłuchuj i nie bój
się co będzie dalej, zaufaj Mu.
„Miłosierny Boże, pragniemy, tak jak to czynił św.
Franciszek, na początku tego nowego okresu liturgicznego pochylić nasze głowy i przyjąć na nie szczyptę
popiołu. Niech ten zewnętrzny znak w pełni odda to,
co się dzieje w naszych wnętrzach. Daj nam wejść w
ten nowy czas z autentycznym pragnieniem nawrócenia i przemiany. Błogosław nam na wszystkie prace
wielkopostne, aby przyniosły one wielki owoc, który
będzie znakiem potęgi Twego miłosierdzia”.
s. Anna FZŚ, Trzej Towarzysze

Letnie kolonie 2015 w Mrzeżynie

Parafia w Złotym Stoku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Akcja
Katolicka zapraszają na szóste już
kolonie dla dzieci i młodzieży. Termin kolonii: od 25 lipca do 3 sierpnia 2015 r. Wyjazd ze Złotego
Stoku 24 lipca w godzinach wieczornych i powrót 4 sierpnia w godzinach porannych.
W tym roku kolonie odbędą się
w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno. Mrzeżyno to jeden z najczęściej odwiedzanych nadmorskich
kurortów zapewniających doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Jest to niewielkie nadbałtyckie
miasteczko z portem jachtowym u
ujścia rzeki Regi. Usytuowane jest
w połowie drogi pomiędzy Rewalem a Kołobrzegiem. Koloniści zakwaterowani będą w ośrodku kolonijno-wczasowym „Bryza” w kilkuosobowych pokojach z nowymi
łazienkami. Na ładnie zagospodarowanym, ogrodzonym, bezpiecznym i zielonym terenie ośrodka
znajduje się osobno wydzielone
miejsce na ognisko, oraz place
zabaw dla dzieci. Do dyspozycji
kolonistów jest również kompleks
boisk sportowych – trawiaste boiska do piłki nożnej i siatkówki,

boisko do koszykówki oraz boisko
do piłki plażowej. Na terenie ośrodka znajdują się również dobrze
wyposażone świetlice. Ośrodek
Bryza sąsiaduje z nowoczesną halą
widowiskowo sportową, która jest
idealnym miejscem do treningów
dla grup. Obok znajduje się stadnina koni, gdzie pod okiem fachowych instruktorów można spędzać
czas, jeżdżąc konno bezpośrednio
przy morzu. Mrzeżyno jest atrakcyjną miejscowością z piękną, szeroką, piaszczystą plażą. Jest też
dobrą bazą wypadową do zwiedzenia Kołobrzegu, Niechorza z latarnią morską, Trzebiatowa i Koszalina. W niedalekiej odległości od
miasteczka znajduje się wspaniały
ogród botaniczny, park rozrywki
„Dziki Zachód” i jezioro Resko Przymorskie, a także miejscowość
Gąski z latarnią morską.

Morski mikroklimat – niezaprzeczalne walory zdrowotne w turystycznej scenerii daleko od zgiełku
miasta i zanieczyszczeń przemysłu, wspaniała domowa kuchnia
oraz przyjazna atmosfera pozwolą
przeżyć naszym dzieciom wyjątkowe chwile nad morzem.
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się u księży lub
u Pani Iwony Lew.
Odpłatność dla uczestników z
parafii Złoty Stok wynosi 900 zł, dla
chętnych spoza parafii 1000 zł.
Wpłat można dokonywać ratami.
Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie udziału swoich dzieci w koloniach, gdyż od ilości zgłoszonych
osób uzależniamy podpisanie
umowy z właścicielami ośrodka.
Katarzyna Kowcz
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Jak co roku w karnawale
– w „Bajeczce” dzieci bawią się wspaniale!
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie
ważnym elementem tego okresu
są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest
atrakcją bardzo lubianą przez
dzieci, dostarczającą im wielu
przeżyć i radości. Tak też było u
nas.
W dniu 12.02.2015 r. w Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka”
odbył się bal karnawałowy. Tego
dnia już od rana w przedszkolu

pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były
za bohaterów znanych bajek. W salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne
motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana,
Batmana, ... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęć indywidualnych i grupowych. Następnie po śniadaniu dzieci przeszły do udekorowanej
sali balowej. Wystrój sali wprowadził wszystkich w
radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy.
Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu Wodzireja, który przebrany za Klauna zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną muzyką.
Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze
swoimi paniami w zabawach prowadzonych przez
wodzireja. Na sali podczas pląsów wszyscy bawili się
wesoło a uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Podczas odpoczynku dzieci posiliły się

pączkami, bo to przecież był
Tłusty czwartek. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka ponownie porwała wszystkich do
tańca w rytm samby, walczyka, disco-polo.
Kiedy czas zabawy dobiegł
końca dzieci z żalem opuszczały salę balową.
Bal umożliwił dzieciom i
wychowawcom spędzenie
czasu w miłej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła
wiele radości naszym wychowankom, co było naszym
głównym celem.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku
informuje, że 13 marca 2015 r. odbędzie się:
VIII PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
„Zaczarowane dźwięki”

pod honorowym patronatem
Pani Burmistrz Miasta Złoty Stok – Grażyny Orczyk
więcej informacji na stronie www.popbajka.pl
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Intencje mszalne na marzec 2015 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P
Niedziela 1.03.2015 r. I Niedziela miesiąca.
II Niedziela Wielkiego Postu
godz. 800 O potrzebne łaski i dary Ducha świętego
dla Ojców rekolekcjonistów, o łaskę dobrze przeżytych rekolekcji dla parafian
godz. 1100 + Piotr Bakuń (2 r. śm.), + Waleria Bakuń
(1 r. śm.) od syna Andrzeja
godz. 1800 I. Msza św. dziękczynna o łaskę zdrowia
dla Anny Szczepanowskiej
II. O nawrócenie grzeszników i za Dusze w Czyśćcu
cierpiące
Poniedziałek 2.03.2015 r
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Franciszek Mazurkiewicz (13 r. śm.) i zm.
Rodziców z obu stron
Wtorek 3.03.2015 r.
godz. 1800 O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
Środa 4.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Bronisławę (k) Kawka (od uczestników pogrzebu)
Czwartek 05.03.2015 r. I czwartek miesiąca.
Dzień Wieczystej Adoracji
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. Msza św. dziękczynna z ok. 97 Rocznicy Urodzin
Marii Bator z prośbą o łaskę zdrowia i błog. Boże
(od dzieci)
Piątek 6.03.2015 r. I piątek miesiąca
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. Ryszard Domagała (2 r. śm.)
Sobota 7.03.2015 r. I Sobota miesiąca.
Odwiedziny Chorych
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Kazimierz, + Antonina Morawscy i zm. z Rodziny Morawskich, Otaków
Niedziela 8.03.2015 III Niedziela Wielkiego Postu
godz. 800 + Kazimiera Antoniak
godz.1100 Rodzice: + Marianna + Franciszek Segieta, Rodzeństwo: + Julia, + Jan Federowicz
godz.1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. W int. zmarłych z Rodziny Pietraszko
Poniedziałek 9.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Zofia Świerkowska (od sąsiadów z ul. Św. Jadwigi)

Wtorek 10.03.2015 r.
godz. 1800 O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
Środa 11.03.2015 r.
godz.1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Anny
Czwartek 12.03.2015 r.
godz. 1800I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Maria Ptak (26 r. śm.), + Józef Ptak (64 r. śm.)
Piątek 13.03.2015 r. Nabożeństwo Fatimskie
godz. 1800 I.O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Antonina, + Władysław, + Ryszard, + Henryk Cios
Sobota 14.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Julia Koprowska, + Wawrzyniec Pławiak i zm.
z Rodziny Dudziców, Koprowskich, Pławiaków
Niedziela 15.03.2015 IV Niedziela Wielkiego
Postu. Rozpoczęcie Rekolekcji
godz. 800 Msza św. dziękczynna z ok. 86 rocz. Urodzin
Pani Marii Kulman z prośbą o zdrowie i błog. Boże
godz.1100 + Janina, + Józef, + Danuta, + Teresa
Wargackich i zm. z Rodziny Wargackich. + Franciszka Wit
godz.1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Joanna, + Franciszek Maniak, + Józef Lewczyk,
+ Malwina Smędzik
Poniedziałek 16.03.2015 r. Rekolekcje Wielkopostne
godz. 900 + Bronisławę Kawka (od Żywego Różańca)
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Franciszek Stec, Rodzice; + Anna, + Józef Stec
Wtorek 17.03.2015 r. Rekolekcje Wielkopostne
godz. 900 W int. Siostry Longiny Sibińskiej o zdrowie,
Boże błog i opiekę Matki Bożej i św. Franciszka
z Asyżu (od FZŚ ze Złotego Stoku)
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Teresa Para, Maria Antonkiewicz
Środa 18.03.2015 r. Zakończenie Rekolekcji.
Dzień spowiedzi świętej
godz. 900 + Stefan Gołębiowski (9 r. śm.)
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Kazimierę (k), + Witora Pięta. + Teodorę (k),
+ Mieczysława Kurowskich. + Teresę (k) Śliwka.
+ Marię, + Stanisława Zarzeckich

„Złoty Dzwon”, nr 3 (63) * marzec 2015

Czwartek 19.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. W int. ks. proboszcza o potrzebne łaski i błog. Boże
Piątek 20.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. W int. Adriana z ok. 40 rocz. urodzin o Boże błog.
i potrzebne łaski
W int. Lenki z ok. 5 rocz. urodzin prosząc o zdrowie,
potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla niej
i całej rodziny (od Babci i Teściowej)
Sobota 21.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Kazimierz Morawski (30 r. śm.). + Antonina
Morawska (15 r. śm.) i zm. z Rodziny Morawskich
Niedziela 22.03.2015 V Niedziela Wielkiego Postu
godz. 800 + Józef Soja (od córki Emilii z rodziną
i Mamy Zofii)
godz.1100 + Władysław Kunecki (1 r. śm.)
godz.1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Grzegorz Tucki (9 r. śm.)
Poniedziałek 23.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Agaty, + Stanisława Tarach i zm. z rodziny
Wtorek 24.03.2015 r.
godz. 1800 O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
Środa 25.03.2015r
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Bronisław Błaszkiewicz (9 r. śm.) i zm. Rodziców
Czwartek 26.03.2015 r.
godz. 1800 O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
Piątek 27.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Kazimierz Srebro (20 r. śm.)
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Sobota 28.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Ryszard Znamirowski
Niedziela 29.03.2015 Niedziela Palmowa
godz. 800 + Józef Kyzioł
godz.1100 + Jerzy Szpilarewicz (3 r. śm.)
godz.1800 I. + Zdzisław Cetera (2 r. śm.) i zm. Rodziców z obu stron
II. O nawrócenie grzeszników i za Dusze w Czyśćcu
cierpiące
Wielki Poniedziałek 30.03.2015 r.
godz. 1800 I. O nawrócenie grzeszników i za Dusze
w Czyśćcu cierpiące
II. + Irena Adamajtis (4 r. śm.), + Józef Adamajtis
(54 r. śm.)
Wielki Wtorek 31.03.2015 r.
godz. 1800 + Andrzej Siuty (16 r. śm.)
Wielka Środa 1.04.2015 r.
godz. 1800 I. + Maria Jędryka (20 r. śm.), + Bronisław
Jędryka, + Jan Żuliński
Wielki Czwartek 2.04.2015 r. Dzień Kapłański
godz. 1800 W int. Kapłanów z naszej parafii o łaskę
zdrowia i opiekę Maryi Niepokalanie Poczętej
Wielki Piątek 3.04.2015 r. Dzień Męki Pańskiej
godz. 1900 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 4.04.2015 r.
godz. 2000 + Stefan Stępień (2 r. śm.)
Niedziela Wielkanocna 5.04.2015 r.
Zmartwychwstanie Pańskie
Rezurekcja godz. 600 I. Za parafian
II. + Stanisławę (k) + Józefa Szczuckich, Rodziców
z obu stron
godz.1100 + Zmarłych z Rodziny Stadników, + Annę,
+ Józefa, + Ryszarda, + Juliana, + Stanisława, +
Klemensa + Teklę oraz + Julię, + Dominika Tomczuk
godz.1800 Zm. z Rodziny Janiec; + Jana, + Antoniego, + Aleksandra, + Jana, + Władysława,+ Mieczysława. Zm. z Rodziny Jagoda; + Annę, + Józefa, +
Katarzynę, + Stanisława, + Marię, + Teofilę (k), +
Jana, + Wawrzyńca

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

Niedziela 1.03.2015 r. I Niedziela miesiąca.
II Niedziela Wielkiego Postu
godz. 900 + Wawrzyniec + Aleksandra Dziedzic
Środa 4.03.2015 r.
godz. 1600 O łaskę zdrowia dla Siostry Jadwigi
Niedziela 8.03.2015 r. III Niedziela Wielkiego Postu
godz. 900 + Jacek Grześków (14 r. śm.), + Grzegorz
Grześków (3 r. śm.)
Środa 11.03.2015 r.
godz. 1600 O łaskę zdrowia dla Siostry Jadwigi

Niedziela 15.03.2015 r. Rekolekcje Wielkopostne
godz. 900 W int. Wiktorii o Boże błog. i o łaskę
zdrowia w dniu urodzin
Poniedziałek 16.03.2015 r. Rekolekcje Wielkopostne
godz. 1600 O łaskę zdrowia dla Siostry Jadwigi
Wtorek 17.03.2015 r. Rekolekcje Wielkopostne
godz. 1600 – wolna
Środa 18.03.2015 r. Zakończenie Rekolekcji.
Dzień spowiedzi Świętej
godz. 1600 + Julian Kasiewicz (z ofiar pogrzebu)
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Niedziela 22.03.2015 r.
godz. 900 + Mieczysław Karepin i zm. z Rodziny
Środa 25.03.2015 r.
godz. 1600 Dziękczynna z okazji urodzin Jana i Anny
Niedziela 29.03.2015 r. Niedziela Palmowa
godz. 900 + Andrzej Warzocha i zm. z Rodziny
Wielki Czwartek 2.04.2015 r. Dzień Kapłański
godz. 1600 – wolna

Wielki Piątek 3.04.2015 r. Dzień Męki Pańskiej
godz. 1630 – Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 4.04.2015 r. Liturgia Światła
godz. 1630 – + Jan, + Maria Gamoń i zm. + Wandę
Dziedzic
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 5.04.2015 r.
godz. 800 + Janina, + Mirosław Karepin, + Maria,
+ Jan Gamoń

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

Niedziela 1.03.2015 r. I. Niedziela miesiąca.
II Niedziela Wielkiego Postu
godz. 1000 + Szczepan, + Zofia Głab
Kaplica św. Antoniego
Wtorek 3.03.2015 r.
godz. 1630 W int. Zbigniewa Klimas o potrzebne
łaski, zdrowie i błog. Boże
Czwartek 5.03.2015r
godz. 1700 + Kazimiera Antoniak
Niedziela 8.03.2015 r. III Niedziela Wielkiego Postu
godz. 1000 + Władysławę (k) Niewadzi, + Jana,
+ Stefana Stępień, + Józefa Banakiewicz
Czwartek 12.03.2015r
godz. 1600 + Marek Dygas (1 r. śm.)
Niedziela 15.03.2015 r. Rozpoczęcie Rekolekcji
Wielkopostnych
godz. 1000 + Maria, + Edward Polanowscy
Poniedziałek 16.03.2015 r. Rekolekcje Wielkopostne
godz. 1700 – wolna
Wtorek 17.03.2015 r. Rekolekcje Wielkopostne
godz. 1700 – wolna

Środa 18.03.2015 r. Dzień Spowiedzi świętej.
Zakończenie Rekolekcji
godz. 1700 + Zofia Grabowska (od Róży Pani Braszka)
Niedziela 22.03.2015 r.
godz. 1000 + Hanna i Henryk Daranowscy, + Wiktoria
Sapieszczak i zm. z Rodziny Daranowskich
Czwartek 26.03.2015 r.
godz. 1600 + Danuta Otfinowska ( z ofiar pogrzebu)
Niedziela 29.03.2015 r. Niedziela Palmowa
godz. 1000 + Magdalena Wąsik (3 r. śm.)
Wielki Czwartek 2.04.2015 r. Dzień Kapłański
godz. 1730 + Zofia Grabowska ( z ofiar pogrzebu)
Wielki Piątek 3.04.2015 r. Dzień Męki Pańskiej
godz. 1830 – Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 4.04.2015 r. Liturgia Światła
godz. 1830 + Janina, + Władysław Zielińscy
Niedziela Wielkanocna 5.04.2015 r. Zmartwychwstania Pańskiego
godz. 800 Dziękczynna o Boże błog. i łaskę zdrowia
dla Rodziny Drewniak

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Niedziela 1.03.2015 r. I Niedziela Miesiąca. II Niedziela Wielkiego Postu
godz. 1130 + Stanisław, + Jadwiga Habiniec
Piątek 6.03.2015r
godz. 1600 + Eugenia, + Franciszek Gancarz. +
Antoni, + Bronisława Cichoń
Niedziela 8.03.2015 r. III Niedziela Wielkiego Postu
godz. 1130 w int. zm. z Rodziny Bartoch: + Kazimierza, + Marię, + Adama, + Władysławę
Piątek 13.03.2015 r.
godz. 1600 – wolna
Niedziela 15.03.2015 r. Rozpoczęcie Rekolekcji
Wielkopostnych
godz. 1130 + Anna, + Władysław Kużdżał, + Stefanię
i + Andrzeja Bielat
Poniedziałek 16.03.2015 r. Rekolekcje Wielkopostne
godz. 1600 w int. zm. z rodziny Giża i Chałupka
Wtorek 17.03.2015 r. Rekolekcje Wielkopostne
godz. 1600 – wolna

Środa 18.03.2015 r. Dzień spowiedzi świętej
godz. 1600 + Józef, + Tekla Łuboccy
Piątek 20.03.2015 r.
godz. 1600 w int. ks. Adama Malitowskiego
Niedziela 22.03.2015 r.
godz. 1130 + Józef, + Tekla Łuboccy
Piątek 27.03.2015 r.
godz. 1600 – wolna
Niedziela 29.03.2015 r. Niedziela Palmowa
godz. 1130 + Wiktor Krawczyk (9 r. śm.) i jego Rodziców
Wielki Czwartek 2.04.2015 r. Dzień Kapłański
godz. 1600 – wolna
Wielki Piątek 3.04.2015 r. Dzień Męki Pańskiej
godz. 1630 – Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 4.04.2015 r. Liturgia Światła
godz. 1630 – wolna
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 5.04.2015 r.
godz. 1000 w int. zm. z Rodziny Wojtyna: + Władysław, + Stefania, + Eedmund, + Władysławę Bierut
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KRONIKA
SPORTOWA
Dużymi krokami zbliża się wiosna oraz początek rundy rewanżowej wałbrzyskiej ligi okręgowej. Piłkarze
ciężko pracują na treningach, testowani są nowi zawodnicy. Kto rozpocznie wiosenne wzmagania dowiemy się niebawem.
Sparingi rozegrane:
POLONIA ZĄBKOWICE ŚL. – UNIA ZŁOTY STOK 1:2 (0:1)
0:1 Marcin Sury (6’), 0:2 Paweł Dudzic (71’),
GKS GŁUCHOŁAZY – UNIAZŁOTY STOK 3:9 (1:1, 2:1, 0:7)
Bramki: Paweł Moskal, Mateusz Napora i Rafał Brysiak po 2, Bartłomiej Cebula, Mateusz Faron i Krzysztof Niziołek po 1.
UNIA ZŁOTY STOK – NYSA KŁODZKO 1:1
Mecz odbył się w Nowej Rudzie-Słupcu
UNIA ZŁOTY STOK – POGOŃ PIESZYCE 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Mecz 3x30 min. odbył się Bielawie
1:0 Paweł Moskal, 2:0 Paweł Moskal, 3:0 Mateusz Bień
UNIAZŁOTY STOK – STRZELINIANKASTRZELIN 1:0 (1:0)
1:0 Krzysztof Niziołek (20’ – rzut wolny)
VICTORIA ŚWIEBODZICE – UNIA ZŁOTY STOK 5:1 (1:0)
Bramka: Jarosław Śleziak
Ostatnie sparingi seniorzy Unii zagrają:
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”.

Piłka ręczna
Polscy piłkarze ręczni z brązowymi medalami mistrzostw świata. W meczu o trzecie miejsce mundialu
w Katarze biało-czerwoni w niesamowitych okolicznościach pokonali Hiszpanię 29:28. Starcie lepiej rozpoczęli gracze Michaela Bieglera, którzy prowadzili nawet czterema bramkami. Końcówka pierwszej części
należała jednak do obrońców tytułu. Ci odrobili straty
i na przerwę obie ekipy schodziły przy remisie 13:13.

Drugie 30 minut to dominacja Hiszpanów, którzy długo prowadzili kilkoma golami. Polacy zachowali jednak
zimną krew i tuż przed końcem doprowadzili do remisu po rzucie spotkania, autora 8 trafień, Michała
Szyby. Do rozstrzygnięcia „małego finału” potrzebna
więc była dogrywka. W niej biało-czerwoni byli lepsi
o bramkę i trzeci w historii brązowy medal mistrzostw
świata dla Polski stał się faktem.
Piłka nożna
Problemy selekcjonera reprezentacji Adama Nawałki,
obrońca Łukasz Piszczek w meczu 1/8 finału Ligi
Mistrzów z Juventusem Turyn skręcił staw skokowy.
Defensor Borussii Dortmund z grymasem bólu zszedł
z boiska jeszcze przed przerwą. Niestety obrońca nie
zdoła się wykurować do meczu eliminacji mistrzostw
Europy z Irlandią.
Terminarz meczów reprezentacji Polski do końca
eliminacji EURO 2016:
• 29 marca 2015 (niedziela), 20:45 Irlandia – Polska
• 13 czerwca 2015 (sobota), 18:00 Polska – Gruzja
• 4 września 2015 (piątek), 20:45 Niemcy – Polska
• 7 września (poniedziałek), 20:45 Polska – Gibraltar
• 8 października (czwartek), 20:45 Szkocja – Polska
• 11 października (niedziela), 20:45: Polska – Irlandia
Eliminacje Euro 2016, grupa D
1. Polska
4
2. Irlandia
3
3. Niemcy
3
4. Szkocja
3
5. Gruzja
4
6. Gibraltar
3

10
7
4
4
3
0

15-2
10-2
3-4
4-4
4-7
0-17

Ekstraklasa
Rozpoczęła rozgrywki piłkarska Ekstraklasa. Występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej Śląsk Wrocław na początku zmagań zanotował jeden remis oraz
jedną porażkę.
Cracovia – Śląsk Wrocław 1:1
Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok 0:1
Śląsk Wrocław – pod nazwą Wojskowy Klub Sportowy,
polski klub piłkarski z siedzibą we Wrocławiu. Dwukrotny mistrz Polski, trzykrotny wicemistrz Polski,
dwukrotny zdobywca Pucharu Polski, dwukrotny
zdobywca Superpucharu Polski 1987 i 2012 oraz
zdobywca Pucharu Ekstraklasy 2009.
• Stadion: Stadion Wrocław
• Lokalizacja: Wrocław
• Liga: Ekstraklasa w piłce nożnej
• Założenie: 1947
• Menedżer: Tadeusz Pawłowski
Krzysztof Krysiak

24

„Złoty Dzwon”, nr 3 (63) * marzec 2015

„40 lat minęło jak jeden dzień”

Michałowa poleca

Pałki z kurczaka z jabłkami i winogronami
SKŁADNIKI:
8 pałek z kurczaka,
3 łyżki oliwy,
1/2 szklanki piwa,
1 duże jabłko,
10 ciemnych winogron,

3 suszone figi lub daktyle bez
pestek,
kawałek świeżej skórki
pomarańczowej,
sól, pieprz, cukier, listki melisy

Przygotowanie:
Nóżki umyć, wysuszyć, natrzeć solą i pieprzem, a następnie zrumienić na oliwie i dusić podlewając piwem.
Po 10 min. dodać pokrojone w plastry, obrane i wydrążone z gniazd
nasiennych jabłko, namoczone i pokrojone figi, winogrona i skórkę
pomarańczową. Dusić jeszcze ok 10-15 min. Sos doprawić solą,
odrobiną cukru i posikaną melisą.

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Zofia Grabowska
zd. Wrześniewska,
zm. 1 lutego
+ Danuta Otfinowska, zm. 10 lutego
+ Julin Kasiewicz, zm. 13 lutego

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

Czcigodny księże
Sebastianie!
Z okazji Twoich urodzin
życzymy księdzu wiele
radości, zdrowia,
niesłabnącego żaru ducha
w trudnej kapłańskiej
posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza
Cię Matczyną miłością i opieką, szczególnie
w trudnych chwilach i wyprasza u Syna
wszelkie potrzebne Łaski. Podejmowany
trud zmagania się z codziennością niech
Cię uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno
i głębię życia. Niech pielęgnuje Ksiądz w sobie
uśmiech, nie zatraca nigdy poczucia humoru.
Stara się słuchać bardziej Boga niż ludzi,
a On pokaże Księdzu Prawdę i obdarzy
swoim błogosławieństwem.
Redakcja i parafianie

Na mszę św. w intencji jubilata zapraszamy
15 marca br. o godz. 18.00.
Parafia rzymskokatolicka
Niepokalanego Poczęcia NMP
skwer Jana Pawła II 2
57-250 Złoty Stok
Nr konta: 21 9533 1069 2008 0005 5680 0001
Proboszcz: ks. 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

