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ZMARTWYCHWSTANIE
PAŃSKIE
Wciąż na nowo rozbrzmiewają głosy zwiastujące radosną
nowinę o zwycięstwie Jezusa
Chrystusa nad śmiercią, Szatanem i grzechem. Wszędzie tam,
gdzie wierzący w Chrystusa
praktykują miłość braterską,
rozszerza się po świecie orędzie Bożej miłości, którego
sercem jest Chrystus zawsze
żyjący w swoim Kościele jako
Baranek zabity. Miłość braterska, do której wzywa i uzdalnia
chrześcijan miłość Boża objawiona w Jezusie Chrystusie,
prowadzi ludzi do wiary w Jego
zmartwychwstanie. Świadec-

two miłości prowadzi do wiary
w Jezusa Zmartwychwstałego.
Tak naprawdę nie ma ludzi
niewierzących. Ludzie wierzą do
dziś Kopernikowi, że Ziemia obraca się wokół Słońca, chociaż
wielu z nich nie jest w stanie samodzielnie tego sprawdzić. Tak
samo rzecz ma się z dziurą ozonową, zwiększeniem się ilości
dwutlenku węgla w atmosferze
czy z ociepleniem klimatu, którego
potwierdzeniem – według niektórych opinii – mają być nawet długie i ostre zimy oraz opady śniegu
tam, gdzie należy to do rzadkości.
(cd. na str. 2)

Dzień Chorych w naszej parafii

Papież Franciszek na przypadający Dzień Chorych
– 11 lutego 2016 r., pisze między innymi: „W tym
Światowym Dniu Chorego możemy prosić Jezusa
miłosiernego, przez wstawiennictwo Maryi, Jego i naszej Matki, aby obdarzył nas wszystkich gotowością
służby potrzebującym, a konkretnie naszym braciom
i siostrom chorym. Niekiedy posługa ta może być
męcząca, ciężka, ale jesteśmy pewni, że Chrystus
Pan nie omieszka przeobrazić naszego ludzkiego
wysiłku w coś boskiego. My również możemy być
rękami, ramionami, sercami, które pomagają Bogu
w dokonywaniu cudów, często ukrytych”.
W odpowiedzi na Apel Ojca Świętego, po raz kolejny w Kościele Parafialnym w raz z wiernymi modliliśmy
się w intencjach osób chorych. Podczas Mszy św.,
osoby chętne otrzymały sakrament namaszczenia.
Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu namaszczenia, przewodniczył ks. Piotr Ochoński.
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(cd. ze str. 1)

Ludzie wierzą, gdyż ufają naukowcom, autorytetom, organizacjom,
ekspertom, statystykom itd.
A dlaczego wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa? Podobno ponad 80% mieszkańców
naszego kraju wierzy w to, że
Chrystus umarł i zmartwychwstał.
Skąd u ludzi ta wiara? Wierzą, gdyż
ufają słowu świadków – tych, którzy
widzieli pusty grób i spotkali Jezusa
Chrystusa Zmartwychwstałego. Dla
chrześcijan świadectwo Apostołów
i Ewangelistów jest przekonywające i wiarygodne.
Najpierw jest to świadectwo słowa, spisane na kartach Pisma
Świętego. Niektóre z nich słyszymy
dzisiaj. Piotr wchodzi do pustego
grobu, a za nim podąża umiłowany
uczeń. O nim powie Ewangelia
Janowa, że ujrzał i uwierzył. Ów
uczeń, który wszedł jako drugi do
grobu, nie docieka, czy ktoś zabrał
i przeniósł ciało Jezusa albo też po
prostu je wykradł. Możemy się domyślać, że jego wiara karmi się
relacją miłości, która łączyła go
z Jezusem. Bo miłości nic nie pokona i ona wszystko wyjaśnia, jak
pisał bł. Jan Paweł II. Miłość Jezusa uzdolniła ucznia umiłowanego
do takiego umiłowania Pana, że
obok Matki Syna Bożego trwał
u stóp krzyża, patrząc na Tego,
którego przebodli. On uwierzył miłości Boga, której doświadczył,
przebywając blisko Jezusa aż do
Jego śmierci na krzyżu. To doświadczenie miłości otworzyło mu
drogę do wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i o nim wobec nas
daje dzisiaj świadectwo.
Chrześcijanie wierzą nie tylko
dzięki świadectwu słowa pierwszych uczniów Chrystusa, lecz
także dzięki świadectwu ich życia.
Wielu z nich, głosząc zwycięstwo
Jezusa nad śmiercią, przypieczę-

towało swoje słowa męczeństwem.
Należą do nich ci, którzy przemawiają do nas dzisiaj z kart Pisma
Świętego – filary Kościoła, święci
Apostołowie Piotr i Paweł. Wyznawcy Chrystusa zmartwychwstałego od początku budzili podziw
otoczenia, okazując sobie nawzajem braterską miłość. Ta ich miłość
była odpowiedzią na „pierwszeństwo” miłowania ze strony Boga.
W żywej wspólnocie wierzących
doświadczali miłości Jezusa i żyjąc
tą miłością, świadczyli przed ludźmi
o obecności zmartwychwstałego
Pana pośród nich (por. Deus Caritas est, nr 17).
W taki sposób wiara w Chrystusa
zmartwychwstałego przekazywana
jest do dzisiaj. Wciąż na nowo rozbrzmiewają głosy zwiastujące radosną nowinę o zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad śmiercią, Szatanem i grzechem. Wszędzie tam,
gdzie wierzący w Chrystusa praktykują miłość braterską, rozszerza
się po świecie orędzie Bożej miłości, którego sercem jest Chrystus
zawsze żyjący w swoim Kościele
jako Baranek zabity. Miłość braterska, do której wzywa i uzdalnia
chrześcijan miłość Boża objawiona
w Jezusie Chrystusie, prowadzi
ludzi do wiary w Jego zmartwychwstanie.
W jednym z czasopism misyjnych zamieszczony został następujący list pewnego afrykańskiego
więźnia:
Droga Siostro, piszę, bo bardzo
chciałbym podziękować za to, że
Siostra odwiedziła mnie w więzieniu. To jeszcze mi się nie zdarzyło,
żeby ktoś przyszedł mnie odwiedzić
i żeby tak chciał ze mną porozmawiać. Kiedy zabiłem człowieka i tu
się znalazłem, wszyscy się mnie
wyrzekli – nikt nie chce mnie znać.
Już myślałem, że nie mam po co
żyć. A tu nagle ktoś przychodzi, by

mnie odwiedzić i ze mną porozmawiać.
Nie mogę zapomnieć tego, co
Siostra mówiła mi o Bożej miłości.
Bóg mnie kocha – wielkiego grzesznika, mordercę! Dzisiaj wydaje mi
się, że to spotkanie z Siostrą to było
tak, jakby sam Jezus zmartwychwstały wyszedł mi na spotkanie.
Dlatego postanowiłem przyjąć
chrzest; chcę być chrześcijaninem
tak dobrym jak Siostra, tak dobrym
jak Jezus...
Bądźmy i my dzisiaj wiarygodnymi świadkami wiary w zmartwychwstałego Pana! Niech każda Eucharystia – Uczta paschalna,
która jest świętowaniem potęgi
miłości zbawczej Chrystusa, umocni naszą wiarę w Jego obecność
pośród nas. Idąc przez życie, opowiadajmy za wzorem Apostołów
naszym bliźnim, że Chrystus „do
końca ich umiłował”, że za nich
umarł, a trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje! Wyjdźmy z miłością na
spotkanie naszym braciom i siostrom, aby mogli uwierzyć w Chrystusa i Jego zmartwychwstanie!
Aby miłość im wszystko wyjaśniła,
aby – podobnie jak my – poznali
i uwierzyli Miłości…
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Szczęśliwy kto sobie patrona Józefa
wziął za opiekuna

W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy
polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się
wprawdzie bardzo żywo także apokryfy: Protoewangelia Jakuba (z w. II), Ewangelia Pseudo-Mateusza
(w. VI), Ewangelia Narodzenia Maryi (w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia Józefa Cieśli (w. IV),
opowiadając o rodzinie Józefa, jego małżeństwie,
pracy i śmierci; zbyt wiele w nich jednak legend, by
można je było traktować poważnie. Niewiele mówią
one także o latach dzieciństwa i wczesnej młodości
Józefa.
Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to
św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak
różni się zasadniczo od tej, którą nam przekazuje św.
Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża zdanie,
że jest to genealogia Najświętszej Maryi Panny. Św.
Łukasz, który podał nam tak wiele szczegółów z Jej
życia, mógł nam przekazać i Jej rodowód. Na mocy
prawa lewiratu św. Józef mógł być synem Jakuba,
a równocześnie adoptowanym synem Helego, noszącego także w tradycji chrześcijańskiej imię Joachima,
który był ojcem Najświętszej Panny. Tak więc genealogia przytoczona przez św. Łukasza wyliczałaby
przodków Maryi rzeczywistych, a odnośnie do Józefa
– jego przodków zalegalizowanych. Taka jest dzisiaj
opinia przyjęta przez wielu biblistów.
Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał
żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 – ok.
166), który żył bardzo blisko czasów Apostołów, Józef
wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze.
Autor Pseudoewangelii Filipa (w. III) nazywa Józefa
stolarzem. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed
tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała
ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż
więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to
jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef
był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać,
że Józef pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak
to zapowiadali prorocy.
Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje
dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony
jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do

siebie, do domu (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią
do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu
Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do
Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po
raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem
do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć
i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż
byli przy św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia:
Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może
dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.

4

„Złoty Dzwon”, nr 3 (75) * marzec 2016

Remont kościoła w Chwalisławiu

Informujemy, że od 22 lutego 2016 rozpoczął się
remont w kościele w Chwalisławiu. Obok (stopniowo)
wymienianych witraży w całej świątyni, dodatkowo
zostają wprowadzone nowe przewody instalacji elektrycznej. Na opublikowanych zdjęciach przedstawiamy
oblicze remontowe, w zakrystii jak i w ołtarzu głównym.

Rekolekcje Wielkopostne – parafia Niepokalanego
Poczęcia N.M. P. w Złotym Stoku 6-9 marca 2016 r.

Niedziela 6 III 2016 r. Rozpoczęcie rekolekcji
8.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
9.00 – Chwalisław – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Mąkolno – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
11.30 – Płonica – Msza św. z nauką ogólną
17.15 – Złoty Stok – Gorzkie Żale – z kazaniem pasyjnym
18.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
Poniedziałek 7 III 2016 r.
9.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Chwalisław – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Płonica – Msza św. z nauką ogólną
17.30 – Mąkolno – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
Wtorek 8 III 2016 r.
9.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Chwalisław – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Płonica – Msza św. z nauką ogólną
17.30 – Mąkolno – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną

Środa 9 III 2016 r. Dzień spowiedzi św. – Zakończenie Rekolekcji
9.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Złoty Stok – Msza św. dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
16.00 – Chwalisław – Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Płonica – Msza św. z nauką ogólną
17.30 – Mąkolno – Msza św. z nauką ogólną
18.00 – Złoty Stok – Msza św. z nauką ogólną

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – WIELKOPOSTNA
Środa 9 marca 2016 r.
8.00 – 9.00 – Złoty Stok
10.30 – 11.00 – Złoty Stok (dzieci młodzież)
15.30 – 16.00 – Chwalisław
15.30 – 16.00 – Płonica
17.00 – 17.30 – Mąkolno
17.00 – 18.00 – Złoty Stok
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PORZĄDEK TRIDUUM PASCHALNEGO
WIELKI CZWARTEK – Liturgia Wieczerzy Pańskiej – Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa
O godz. 9:00 w katedrze świdnickiej uroczysta
Msza św. dla wszystkich kapłanów pod przewodnictwem Ks. Bpa Ignacego Deca. Poświęcenie olejów
i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich

WIELKA SOBOTA – Liturgia Wigilii Paschalnej
Płonica
Rozpoczęcie Adoracji przy Bożym Grobie o godz. 9.30
Poświęcenie pokarmów o godz. 10.00
Liturgia Wigilii Paschalnej w Płonicy o godz. 17.30
Na liturgię przynosimy świece

Msza Wieczerzy Pańskiej:
Płonica – godz. 16.00
Adoracja przy ciemnicy do godz. 20.30
Chwalisław – godz. 16.00
Adoracja przy ciemnicy do godz. 20.30
Mąkolno – godz. 17.30
Adoracja przy ciemnicy do godz. 21.00
Złoty Stok – godz. 18:00
Adoracja przy ciemnicy do godz. 22:00

Chwalisław
Rozpoczęcie Adoracji przy Bożym Grobie o godz. 9.30
Poświęcenie pokarmów o godz. 10.00
Liturgia Wigilii Paschalnej w Chwalisławiu o godz. 16.30
Na liturgię przynosimy świece

WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej – w tym
dniu nie sprawuje się Mszy św.
Płonica
Rozpoczęcie Adoracji przy ciemnicy o godz. 9.30
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 9.45
Liturgia Męki Pańskiej w kościele w Płonicy o godz. 16.30
Zakończenie Adoracji przy Bożym Grobie o godz. 21.00
Chwalisław
Rozpoczęcie Adoracji przy ciemnicy o godz. 9.30
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 9.45
Liturgia Męki Pańskiej w kościele w Chwalisławiu
o godz. 16.30
Zakończenie Adoracji przy Bożym Grobie o godz. 21.00

Mąkolno
Rozpoczęcie Adoracji przy Bożym Grobie o godz. 9.00
Poświęcenie pokarmów: godz. 10.30
Liturgia Wigilii Paschalnej w Mąkolnie o godz. 18.30
Na liturgię przynosimy świece
Złoty Stok
Rozpoczęcie Adoracji przy Bożym Grobie od godz. 9.00
Poświęcenie pokarmów w kościele parafialnym:
o godz. 9.15, 12.00, 15.00
Błotnica: 10.45, Kolonia: 11.15.
Liturgia Wigilii Paschalnej w kościele parafialnym
o godz. 20.00
Na liturgię przynosimy świece
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msze św. w kościele parafialnym:
godz. 6.00 rezurekcja, 11.00, 18.00
Chwalisław i Mąkolno: godz. 8.00
Płonica: godz. 9.30

Mąkolno
Rozpoczęcie Adoracji przy ciemnicy o godz. 9.00
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 10.30
Liturgia Męki Pańskiej w kościele w Mąkolnie godz. 18.30 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Porządek Mszy św.:
Zakończenie Adoracji przy Bożym o godz. 21.30
kościół parafialny: godz. 8.00, 11.00, 18.00
kościoły filialne:
Złoty Stok
Chwalisław: godz. 9.00
Rozpoczęcie Adoracji przy ciemnicy o godz. 9.00
Mąkolno: godz. 10.00
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej godz. 14.00
Płonica: godz. 11.30
Liturgia Męki Pańskiej w kościele parafialnym
W tym dniu wspieramy swoja ofiarą Seminarium
o godz. 19.00. Zakończenie Adoracji przy Bożym
Duchowne i Papieski Wydział Teologiczny w Świdnicy
Grobie o godz. 22.00
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Letnie kolonie 2016 w pensjonacie
„Marysieńka” w Jarosławcu

Parafia w Złotym Stoku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Akcja Katolicka zapraszają na siódme
już kolonie letnie dla dzieci i młodzieży. Termin kolonii: od 9 do 19
sierpnia 2016 r. Kolonie letnie to
czas, w którym tworzymy dzieciom
i młodzieży możliwość pozytywnych doświadczeń, uwrażliwienia
na dobro, różnorodność, piękno
i bogactwo świata w którym żyjemy,
a przez to otwieranie ich na inne
perspektywy. Wakcje to czas: zabaw, relaksu i oderwania się od
trudu codziennego życia.
W tym roku kolonie organizujemy
w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec. Mottem unikalnego ośrodka wypoczynkowego „Marysieńka
jest – „Życie nie mierzy się liczbą
oddechów, które bierzesz, ale momentami, które zapierają dech
w piersi...” Zachody słońca nad
morzem, złoty piasek plaży pomieszany z bursztynami, lasy i bory
zapraszające na relaksujące spacery, wspólne gry, kąpiele słoneczne i morskie oraz biesiadowanie.
Jarosławiec jest wsią rekreacyjno-wypoczynkową i rybacką położoną na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, na Przylądku Jarosławiec. Leży

między miejscowościami Wicko
Morskie i Darłowo (11 km na północ
od drogi wojewódzkiej nr 203, która łączy Koszalin i Darłowo z Ustką), na zachód od jeziora Wicko.
W miejscowości wyznaczono 2
kąpieliska morskie: „Jarosławiec
Wschód” o długości 0,5 km i „Jarosławiec Zachód” o długości 1,5 km.
Sezon kąpielowy obejmuje okres
pomiędzy 16 czerwca a 31 sierpnia.
W 2012 r. kąpielisko Jarosławiec
Wschód spełniało wytyczne wymo-

gi jakościowe dla wody w kąpielisku
Unii Europejskiej. W Jarosławcu
znajduje się latarnia morska z 1829
r. (przebudowana w 1902 r.) o wysokości 33,3 m. Jej światło można
dostrzec z odległości 24 mil morskich.
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 naszych księży lub
u Pani Danuty Znamirowskiej-Wieja. Odpłatność wynosi 950 zł. Wpłat
można dokonywać ratami. Prosimy
o jak najszybsze zgłaszanie udziału swoich dzieci w kolonii, gdyż od
ilości zapisanych osób uzależniamy
podpisanie umowy z właścicielami
ośrodka oraz dokonywanie ratalnych wpłat za uczestników wyjazdu.
Danuta Znamirowska-Wieja
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Wielka Modlitwa Eucharystyczna

„Pan z wami. I z duchem Twoim.
W górę serca. Wznosimy je do
Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu
naszemu. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe,
słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie”.
Dzieci reagują na prezenty w
dwojaki sposób: rzucają się na
otrzymane, powiedzmy, puzzle i
zaraz zaczynają je układać bądź
rzucają się ojcu na szyję, po czym
razem zabierają się do zabawy.
Umiejętność dziękowania za to, co
otrzymujemy, jest świetnym sprawdzianem, na ile kochamy darowane
nam rzeczy, a na ile tego, kto je
podarował. Świat, w którym żyjemy,
jest prezentem od Pana Boga. W
nim żyjemy, korzystamy zeń, przetwarzamy go. Chodzimy po ziemi,
oddychamy mniej lub bardziej zanieczyszczonym powietrzem, pijemy wodę, grzejemy się w słońcu.
Jemy płody ziemi, a ci, którzy nie

są wegetarianami również mięso.
Przy odrobinie wrażliwości zachwycamy się górami, morzem, kwiatami. Jesteśmy obsypani Bożymi
podarunkami. I można korzystać z
tego całego bogactwa, jak gburowaty żarłok, który pochłania wszystko, co jest na stole, potrząsając
podwójnym podbródkiem. Można
jednak zachować się inaczej. Rzucić się na szyję Ojcu, który nas tak
fantastycznie obdarował, i ukochać
Go z wdzięczności. Takiej właśnie
postawy uczymy się na Mszy świętej. Okazją jest niemal każda chwila spędzona przy ołtarzu, ale szczególnie ten moment, który nazywa
się modlitwą Eucharystyczną.
Greckie słowo eucharistein oznacza właśnie dziękczynienie. Kapłan
mówi: W górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. W górę
serca – oderwijmy je na chwilę od
niedzielnego kotleta, który zaraz po
Mszy zapachnie w naszej kuchni i
pomyślmy o Tym, dzięki któremu

Poczytaj mi tato

Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze.
Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę
wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie
poszła mu najlepiej, a rano zdążył pokłócić się ze
swoim starszym bratem, więc wcale nie chciało mu
się wracać do domu. W dodatku pani przygotowująca
przedstawienie teatralne do odegrania głównej roli
wybrała Łukasza, a nie jego. A tak bardzo chciał zaprezentować swój talent! Tak bardzo chciał być podziwiany przez kolegów, rodziców i nauczycieli! Dlaczego nie dostał tej szansy? Pogrążony w myślach nie
zauważył, że ktoś za nim idzie – krok w krok. Nagle
chłopiec usłyszał głos: – Marcin! Coś ty taki zamyślony? Kiedy się odwrócił, zobaczył ojca Wojciecha –
misjonarza pracującego na co dzień w dalekiej Afryce.
Zakonnik był kuzynem mamy Marcina i zawsze, kiedy
tylko przyjeżdżał na jakiś czas do Polski, odwiedzał
rodzinę. – Szczęść Boże, wujku! – odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. – Jak ty wyrosłeś! – powiedział ojciec z podziwem.
– Ledwie cię poznałem! – No tak, jestem już duży. –
Pokiwał głową Marcin. – Czy wujek wie, że w maju
przystąpiłem do Pierwszej Komunii Świętej? – nie bez
dumy w głosie zapytał chłopiec. – Tak, oczywiście.

ów kotlet może w ogóle zaistnieć.
Wiemy jednak że nie samym kotletem żyje człowiek. Wznosimy więc
serca jeszcze wyżej, aż do serca
Boga, który uzdolnił nas do miłości.
Tam widzimy również, że Boże
serce zostało zranione przez nasz
egoizm, zazdrość, nienawiść, że
zostało zdruzgotane na krzyżu za
grzechy świata. Dziękujemy Mu za
to, że pokonał te ciemności i zmartwychwstając przywrócił nam prawdziwe życie, które jest wieczne. Te
wszystkie niepojęte dzieła Boga
opowiada modlitwa Eucharystyczna, która wprowadza nas w swój
zachwyt zaproszeniem: Dzięki
składajmy Panu Bogu naszemu.
Pan z wami. I z duchem Twoim.
W górę serca. Wznosimy je do
Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu
naszemu. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe,
słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie...

Niestety nie mogłem być na tej uroczystości, ale razem
z moimi parafianami w Afryce modliliśmy się za ciebie.
– Naprawdę? Dziękuję… – rzekł wzruszony Marcin.
– A ty pewnie wracasz ze szkoły? Dlaczego byłeś taki
zamyślony, hm? – zapytał wujek misjonarz. – Aaa…
nieważne – rzucił Marcin i od razu posmutniał, przypominając sobie swoje kłopoty. – Pewnie jakieś niepowodzenia w szkole? – drążył ojciec Wojciech. – No,
tak. Dostałem jedynkę z klasówki – przyznał zrezygnowanym głosem chłopiec – poza tym pokłóciłem
się dziś rano z Tomkiem i… jeszcze inne rzeczy. –
Marcin nie chciał mówić o wszystkich swoich porażkach. Przecież wujek i tak nie mógł mu pomóc. – Wiesz
co? – Wydawało się, że ojciec wpadł jednak na jakiś
dobry pomysł. – Myślę, że znam sposób na wszystkie
kłopoty, którymi się martwisz. Marcin popatrzył na
wujka z niedowierzaniem, ale ojciec Wojciech pokiwał
tylko głową i powiedział: – Naprawdę! Ale żeby poznać
ten sposób, musisz wstąpić ze mną do kościoła. Co
ty na to? Chłopiec zastanowił się. „Nie mam nic do
stracenia – pomyślał. – Idę”. – Dobrze, wujku, chodźmy. Kiedy wspinali się po schodach do świątyni, Marcin wciąż zastanawiał się, co to za sposób na problemy ma ojciec Wojciech. Wujek musi się na tym znać,
bo przecież w Afryce kłopotów nie brakuje. Ciągła
bieda, niebezpieczna okolica, tropikalne choroby,
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codzienne zmęczenie… Ojciec Wojciech nigdy się nie
skarżył – wręcz przeciwnie: zawsze był pełen radości
i optymizmu, ale dzięki jego opowieściom można się
było dowiedzieć, że w życiu misjonarza jest wiele
ogromnych trudności. „Tak, wujek musi być ekspertem
od radzenia sobie ze smutkami i problemami – pomyślał Marcin. – Ciekawe, jaki jest ten jego sposób…”.
Tymczasem ojciec Wojciech otworzył drzwi kościoła
i gestem zaprosił Marcina do środka. Kiedy weszli,
chłopiec spojrzał przed siebie i zobaczył Najświętszy
Sakrament w monstrancji i ludzi klęczących w ławkach. Trwała adoracja. Wujek skłonił się głęboko przed
Panem Jezusem. Marcin, biorąc z niego przykład,
uczynił to samo, a potem obaj uklękli w ławce. Ojciec
Wojciech nic już nie mówił, ale zatopił się w głębokiej
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modlitwie. Marcin zastanowił się: „No tak, dlaczego
nie wpadłem na to, żeby przyjść tutaj i się pomodlić?
Myślę tylko o swoich kłopotach i smutkach, a przecież
Pan Jezus zawsze mi w nich towarzyszy… Tylko czy
da się Go adorować i wielbić, skoro myśli uciekają
w stronę codziennych spraw?”. W tym momencie
spojrzał na wujka. Zakonnik klęczał z pochyloną głową
i złożonymi rękami. Był bardzo skupiony i wydawało
się, że nie istnieje dla niego nic poza modlitwą i adorowaniem Najświętszego Sakramentu. „Tak, da się
– Marcin sam odpowiedział na własne pytanie. – Ale
tego trzeba się chyba ciągle uczyć” – pomyślał i zamknął oczy, powierzając wszystkie swoje myśli Panu
Jezusowi ukrytemu w białej hostii.

POKÓJ I DOBRO

Zastanawiam się od jakiegoś
czasu, dlaczego jest tak mało powołań do życia konsekrowanego?.
Nie tylko do kapłaństwa. Na pewno
nie tylko ja borykam się z tym pytaniem, jest to problem wszystkich
wspólnot przy parafiach, który wymaga zastanowienia się, jak dotrzeć do ludzi, aby zrozumieli ważność swojej decyzji.
Ja jako przełożona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wraz ze
swoją Radą, musimy
przemyśleć problem na szczeblu
lokalnym. Co prawda robimy wiele,
aby pokazać, że Zakon III
w ogóle istnieje, że jest coś takiego jak” zakon dla świeckich” i
jest dostępny dla wszystkich wierzących.
Oprócz artykułów do gazetki,
widać nas na forum Zakonu Franciszkańskiego w Kłodzku, mamy
swój sztandar, który bardzo często
jest wystawiany przez nas podczas
wszystkich świąt w kościele, nie
tylko franciszkańskich. Mamy relikwie błogosławionej Anieli Salawy,
patronki FZŚ w Polsce, oczywiście
są one adorowane przez nas na
spotkaniach wspólnotowych lub
rocznicowych. Co miesiąc odprawiane są msze św. w intencji FZŚ,
podczas których przygotowujemy
liturgię. Oprócz spotkań na miejscu,
organizujemy wyjazdy na spotkania
grup lokalnych do Wrocławia na

rekolekcje lub jak teraz na wykłady
z duchowości franciszkańskiej,
które prowadzą wykładowcy z
Krakowa. Nasz kalendarz zawiera
także pielgrzymki do różnych
miejsc duchowości religijnej. W
tym roku planowany jest wyjazd do
Włoch „Śladami św. Franciszka”.
FZŚ ma bardzo bogatą historię
i wielu zwolenników w Polsce, jak
i na całym świecie, ale to ciągle za
mało, jeśli popatrzymy na wspólnoty lokalne w mniejszych miastach.
Niestety zauważalny jest deficyt
wstępujących, a co jest rzeczą
naturalną starsi ludzie odchodzą do
Pana i miejsce zostaje puste.
Nie będę teraz rozwodzić się nad
tym jakie są przyczyny i dlaczego
ludzie nie chcą bardziej wsłuchać
się w głos Ducha Św., to jednak jest
sprawa każdego z osobna i moje
zdanie może nikogo nie interesować, może być odebrane jako nagonka, a nie o to chodzi. Moim
zadaniem trzeba w sposób stosowny i stanowczy świadczyć o Jezusie
i rozsiewać wszędzie ziarno ewangelii. Ponadto zachęcać do wstępowania do rodziny franciszkańskiej. Cytat z poniższego listu brzmi
„Nasze powołanie to skarb, a
możemy zachować i chronić ten
skarb tylko wtedy, gdy dzielimy
się nim, jeśli czynimy go widocznym i jeśli dajemy mocne osobiste świadectwo. Bóg nie dał go,

aby go ukryć, ale z niego korzystać i by Jego dobroć czynić
widoczną.
Rozpoczęliśmy nowy rok w kościele Rok Miłosierdzia, mam
nadzieję, że u progu Wielkiego
Postu, zastanowimy się wspólnie,
czym dla mnie samego jest miłosierdzie w okresie Postu i czy właśnie w tym czasie nie odważyła (ł)
bym się wstąpić do wspólnoty
franciszkanów świeckich.
Przedstawiam list okólny Przełożonego Generalnego FZŚ br. Tibora Kausera otyczący Jubileuszowego Roku Miłosierdzia:
Rzym, 8 grudnia 2015 r.
Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
Do wszystkich Sióstr i Braci
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (OFS) na całym świecie
Drodzy Bracia i Siostry,
Niech Dobry Bóg obdarza Was
swoim pokojem!
Nadzwyczajny Jubileusz Roku
Miłosierdzia zaczyna się dziś,
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w święto Niepokalanego Poczęcia.
Wielu z nas czekało na ten Rok
Święty, może nawet nie będąc
w pełni tego świadomymi.
Wszyscy mamy głębokie wewnętrzne pragnienie życia miłosierdziem Boga. Miłosierdzie jest miłością Boga, którą On obdarza za
darmo. Jest to sposób wyrażania
tego jak On spogląda na swoje
ukochane dzieci, które stworzył na
swój obraz, bez powracającego
odwoływania się do naszych grzechów. W Jego miłosierdziu możemy
odkryć Jego nieskończoną miłość,
a także możemy poznawać kim
jesteśmy jako ludzie, jako chrześcijanie i jako franciszkanie świeccy.
„Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, pogody i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie to słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to
najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym
prawem, które mieszka w sercu
każdego człowieka, gdy patrzy on
szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która
łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że
będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz
grzech” (Misericordiae Vultus, 2).
Dlatego mamy „odkryć w tym
czasie jubileuszowym bogactwo
zawarte w uczynkach miłosierdzia
co do ciała i duszy. Doświadczenie
miłosierdzia staje się bowiem widzialne w świadectwie konkretnych
znaków, jak uczył nas sam Jezus.
Za każdym razem, kiedy wierny
sam wykona jeden lub kilka z tych
uczynków, z pewnością otrzyma
jubileuszowy odpust. Wiąże się
z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę
pełnego i głębokiego przebaczenia
mocą miłości Ojca, który nikogo nie
wyklucza. Będzie to więc pełny
odpust jubileuszowy, owoc samego

wydarzenia, które jest celebrowane
i przeżywane z wiarą, nadzieją
i miłością” (List Papieża Franciszka
do arcybiskupa Rino Fisichella,
1 września 2015 r.).
Potrzebujemy boskiego miłosierdzia, aby otworzyć nasze
oczy, aby otworzyć uszy, otworzyć serca, abyśmy mogli doświadczyć dobroci Pana, który
zaprasza nas, aby także być miłosiernym. Naszym powołaniem
jest stać się świętymi, ponieważ
nasz Ojciec Niebieski jest w istocie święty.
Rok Święty Miłosierdzia jest
uprzywilejowanym momentem również dla nas, aby prosić Pana Zastępów, by okazał miłosierdzie nam
wszystkim, by pomógł nam w codziennym nawróceniu – byśmy
stawali się budowniczymi Królestwa Bożego oraz by zmienił serca
przywódców narodów, dzięki czemu mogliby oni prowadzić narody
w lepszy świat, przestrzegając
praw człowieka i wolności religijnej,
dbając o tworzenie i poszukiwanie
dobra wszystkich. My, franciszkanie świeccy mamy angażować się
w różnych dziedzinach życia publicznego (OFS – Reguła 15), aby
zwrócić uwagę na właściwe używanie dóbr i na opiekę nad stworzeniem. Każdy z nas musi pamiętać,
że jest powołany, by dać swój wkład
w dzieło budowania lepszego świata, mając świadomość istnienia
w każdym człowieku iskry Bożej
oraz przetwarzającej miłości i przebaczenia (OFS – Reguła 19).
Zapraszam Was do modlitwy za
tych, którzy szczególnie potrzebują
Bożego Miłosierdzia. Zapraszam
wszystkich do modlitwy za ubogich,
za żyjących na marginesie, którzy
prawie nie posiadają żadnych dóbr
materialnych, a bardzo często mają
ogromne bogactwo dóbr duchowych i mogą nauczyć nas, jak
moglibyśmy zbliżyć się do Boga.
Zapraszam do modlitwy za wszystkich, którzy stali się ofiarami przemocy, na całym świecie. Zapraszam do modlitwy za tych, którzy

zgrzeszyli i jeszcze nie rozpoczęli
drogi swego nawrócenia. Zapraszam do modlitwy za tych, którzy
służą nam: w Kościele, w społeczeństwie, w naszych wspólnotach.
Niech miłosierdzie Boga oświeca
ich i prowadzi, dzięki czemu zawsze będą szukać woli Boga.
Na koniec zachęcam Was do
modlitwy, byśmy wszyscy mogli
zobaczyć, co powinniśmy zrobić,
indywidualnie, a także w naszych
wspólnotach „powołani wraz ze
wszystkimi ludźmi dobrej woli do
budowania bardziej braterskiego
i ewangelicznego świata, aby urzeczywistniało się królestwo Boże”
(OFS – Reguła 14). Zgodnie z tym,
chciałbym zwrócić uwagę na kilka
ważnych punktów.
Franciszkanie Międzynarodowi,
tzn. międzynarodowa organizacja
pozarządowa Rodziny Franciszkańskiej, wydali broszurę pod tytułem „Podejmowanie pracy w dziedzinie praw człowieka dla ludzi
żyjących w skrajnym ubóstwie”
(http://franciscansinternational.org/
handbook/).
Broszura ma na celu pomóc
osobom pracującym na tej niwie,
ponieważ skrajne ubóstwo jest
gwałtem wobec praw człowieka.
Zdecydowanie polecamy tę broszurę Wam wszystkim, aby ją czytać
i studiować, a szczególnie Siostrom
i Braciom bezpośrednio zaangażowanym w tej dziedzinie pracy społecznej. Ona zachęca nas, abyśmy
umacniali swe zaangażowanie
w solidarności z mniejszościami,
z najuboższymi, z wygnańcami, ze
zmarginalizowanymi. Musimy być
bardziej wrażliwi na cierpienie tych,
którzy są w potrzebie, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz braterskich wspólnot.
Musimy być bardziej wyczuleni
na potrzeby naszych Braci i Sióstr,
którzy żyją tym samym charyzmatem, tym samym powołaniem,
w swojej lokalnej wspólnocie OFS,
czy na innych poziomach.
Nie możemy nazywać siebie
braćmi i siostrami, jeżeli jesteśmy
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w stanie przejść obok, bez modlitwy
i bez bardzo konkretnego aktu miłości braterskiej! To mogłoby oznaczać nie tylko brak ducha braterskiego, ale także wyrażać brak
osobistego zaangażowania w realizowanie naszego franciszkańskiego świeckiego powołania, które jest
darem Boga.
Nasze powołanie to skarb,
a możemy zachować i chronić
ten skarb tylko wtedy, gdy dzielimy się nim, jeśli czynimy go
widocznym i jeśli dajemy mocne
osobiste świadectwo. Bóg nie
dał go, aby go ukryć, ale z niego
korzystać i by Jego dobroć czynić widoczną.
Co więcej, musimy rozszerzyć
naszą solidarność z sąsiadami:
tymi, którzy są najbliżej nas, jako
znak Bożej miłości Pana, który
zawsze zaprasza nas, byśmy czynili dobro dla wszystkich, ale szczególnie dla najuboższych, najsłabszych, najmniejszych. Musimy
otworzyć oczy i uszy, otworzyć
serca, a następnie otworzyć drzwi,
kuchnie, domy, a także nasze
portfele.
Szczególnie w tym Świętym
Roku Miłosierdzia, musimy skupić
się na konkretnych aktach solidarności.
Tak jak Franciszek, musimy modlić się bez zwłoki za tych, którzy
potrzebują naszej modlitwy, pomagając jednocześnie tym, którzy są
w większej potrzebie niż my. Nasza
solidarność może być także wyrażona w sposób bardziej uporządkowany. Z tego powodu Prezydium
CIOFS postanowiło opracować
pewne wytyczne, dotyczące braterskiego współżycia między wspólnotami narodowymi, zarówno już
powstałymi, jak i tymi wschodzącymi. Niech te wytyczne, które będą
rozpowszechniane w przyszłym
roku, wzmocnią braterskie więzi
między różnymi wspólnotami narodowymi, a także pomogą nawiązać
osobiste kontakty braterskie.
Pragnę również poinformować,
że Prezydium RM, po Walnej Kapi-

tule Wyborczej w listopadzie
2014 roku w Asyżu, rozpoczęło bardzo intensywną pracę.
Aby być bardziej skuteczną,
i móc być bliżej naszych Sióstr
i Braci, zostały ustanowione
następujące komisje wewnątrz
Prezydium:
Komisja ds. Formacji, której
koordynatorem jest s. Ana
Maria Raffo Laos
Komisja ds. Rodziny, koordynowana przez s. Silvia Diana
Komisja Młodzieży Franciszkańskiej, koordynowana przez
br. Andrea Odak z s. Ana Fruk
jako animatorką wspólnoty
Komisja Komunikacji, koordynowana przez br. Michela Janian
Komisja ds. Sprawiedliwości,
Pokoju i Integralności Stworzenia,
która koordynatorem jest br. Attilio
Galimberti
Komisja Ekonomiczna, koordynowana przez br. Augustine
Youghak Yoon
Komisja Prawna i Dziedzictwa,
koordynowana przez br. Tibora
Kausera
Komisja do spraw Kanonizacyjnych, koordynowana przez br.
Francesco Mattiocco
Ponadto, różne projekty, kontynuowane lub uruchomione, koordynowali niektórzy członkowie Prezydium. Mam mocną nadzieję, że
poprzez kontakty osobiste, które
będą wzmocnione między Radami
Narodowymi a Prezydium RM,
będzie się utrwalała owocna współpraca radnych ds. współpracy
z Radą Międzynarodową oraz radnych Prezydium.
Wszyscy członkowie Prezydium
są przekonani, że są ministrami
wybranymi po to, by służyć Wam
wszystkim, w sposób, który jest
określony przez naszą Regułę,
Generalne Konstytucje i poszczególne Statuty, i mogą doznać doświadczenia braterstwa przez nasze modlitewne indywidualne
i braterskie życie, i poszukiwanie
woli Boga, który jest miłosierny.
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Zachęcam Was wszystkich do
modlitwy, by być narzędziem Pana,
dzięki czemu poprzez nasze osobiste świadectwo świeckiego powołania franciszkańskiego i przez
aktywną obecność w świecie, może
On rozprzestrzeniać, szczególnie
w tym Roku Świętym, swoje miłosierdzie dla wszystkich.
Niech Błogosławiona Najświętsza Dziewica Maryja, nasz Seraficki Ojciec Franciszek i nasi święci
patroni św. Elżbieta Węgierska i św.
Ludwik IX będą naszymi orędownikami.
Wasz brat i minister
Tibor Kauser
Minister Generalny Rady
Międzynarodowej FZŚ (CIOFS)

„Wszystkich, którzy pragną
służyć Panu Bogu......wszystkie
narody i wszystkich ludzi na całej ziemi. Którzy są i będą, my
wszyscy bracia mniejsi, słudzy
nieużyteczni, pokornie prosimy
i błagamy, abyśmy wszyscy wytrwali w prawdziwej wierze i pokucie, bo inaczej nikt nie może
być zbawiony”
(św. Franciszek, 1 Reguła23,7)
Niech wasze powołanie, które
jest ukryte w waszym sercu, wzejdzie i roświetli was samych jak
również cały Kościół święty.
s. Anna Sibińska

12

„Złoty Dzwon”, nr 3 (75) * marzec 2016

Niech Pan obdarzy Cię pokojem

Świeccy w kościele

Kiedy mówimy o życiu zakonnym, pierwszym skojarzeniem jest
zamknięty klasztor. To błąd. Życie
według zasad Ewangelii jest dla
każdego i w każdym czasie. Kiedy
ludzie dowiadują się, że znajoma
należy do Trzeciego Zakonu Franciszkanów Świeckich, najczęściej
bardzo się dziwią i dopytują z niedowierzeniem, jak to możliwe, że
są w zakonie chociaż mają rodzinę
i dzieci?
Na tym właśnie polegają mądrości św. Franciszka z Asyżu, który
ponad 800 lat temu stworzył Redutę Zakonną, że nikogo z niej nie
wykluczył. Istnieją zatem, pierwszy
Zakon OFM Braci Mniejszych, popularnie zwany franciszkanami. Do
drugiego zakonu należą siostry
Klaryski. Jest i trzeci Zakon na
całym świecie nazywany Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)
Mogą do niego należeć wszyscy,
niezależnie od płci i stanu w którym
żyją. Franciszkanie świeccy są
zaczynem rozpoczynającym modlitwę w rodzinie, w parafii i otoczeniu.
Franciszkańskie Wspólnoty są
bardzo potrzebne, to jest mądrość
kościoła, że również ludzie żyjący
w rodzinach, w małżeństwach
mogą podejmować formy życie
konsekrowanego, na miarę powołania człowieka świeckiego, przez
co uświęcają siebie i swoje rodziny.
Do trzeciego zakonu należą ludzie
młodzi, starsi, kobiety i mężczyźni,
świeccy bracia i siostry, kapłan,
jednym z nich jest ordynariusz naszej diecezji ks. bp. Ignacy Dec,
który wpisał się do koronki którą
prowadzę dla FZŚ w Kłodzku wpisał się jako brat Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich, należy od 4
października 1973 r. Przepiękny
przykład daje nam ks. bp Ignacy
Dec.
Terecjarze to osoby, które choć
są tam gdzie zaprowadziła je wędrówka życia w małżeństwie, sa-

motności, wdowieństwie, chcą żyć
ideałem św. Franciszka. Św. Franciszek nie chciał wyrywać ludzi
z ich środowiska, domów, rodzin od
dzieci, wszelkich prac które dziś
nazywamy obowiązkiem stanu.
Chciał by zostali tam gdzie są ale
żyli ideałem Ewangelii. Każdy przecież może żyć Ewangelią
Może jednak tu się przyjmuje to
życie ze szczególną odpowiedzialnością. To nie tylko jakaś wspólnota ludzi, która ma określone ideały.
Wspólnota, w której mi się dzisiaj
chce być, a jutro nie chce.
Tutaj mówimy wprost o ślubach,
to nie są przyrzeczenia ale śluby,
które składa osoba pełnoletnia
i w pełni poczytalna. Te osoby muszą byś świadome swego wyboru.
Śluby składa się po okresie przygotowawczym: 6-miesięczna formacja przygotowawcza, jeden rok
nowicjatu, jeden rok postulatu,
następnie: Uroczyste przyrzeczenia życia Ewangelicznego – śluby.
Profesja wieczysta: w zakonie jesteśmy od pierwszego dnia Formacji. Przynależność do FZŚ to nie
tylko modlitwa ze wspólnotą ale
również świadomość, że cała
wspólnota modli się za każdego
brata i siostrę, towarzysząc w ich
życiu w radościach i smutkach,
modlimy się także za tych, którzy
proszą nas o modlitwę. Za Kościół
św., Kapłanów, Ojca św., za ojczyznę naszą Polskę, za chorych
i cierpiących, umierających.
Powołanie to nie przywilej – to
odpowiedzialność i obowiązek. Bóg
nas powołał by służyć tym drugim,
służyć tym których człowiek uważa
za ostatnich. O powołanie trzeba
dbać jak o dziecko, żeby nie wypadło z kołyski i nie płakało. Przede
wszystkim trzeba być cierpliwszym,
cierpliwość kosztuje. Ważna jest
cierpliwość nad sobą nad swoim
charakterem, ciągle odnawianie
swojego sumienia, wypełnienia

obietnice danych Bogu, trzeba
cierpliwości aby zniszczyć w sobie
wady i słabości.
Kiedy nie dajemy rady z cierpliwością, wtedy trzeba klęknąć przed
Panem Jezusem cierpiącym, po
prostu klęknąć przy Jego cierpieniu. Nas też często oplatają złe
chwile słabości, grzechów, smutków, tak się czasem w nie uwikłamy, że nie potrafimy usłyszeć głosu
Pana Jezusa i pójść za nim. Powołany do zakonu przez Boga, nie
oznacza tego że powołany od razu
może poczuć się obywatelem nieba, pierwszej klasy, może podnieść
głowę do góry i na wszystkich patrzeć krzywo. Powołany przez Boga
jest człowiekiem, od którego najczęściej Bóg wymaga, wzywania
do miłości heroicznej bezinteresownej. My którzy należymy do trzeciego zakonu często przychodzimy do
kościoła, a jakimi nie raz jesteśmy
egoistami, tak dużo myślimy o sobie. A tu trzeba pokory. Czy tak
naprawdę umiemy dawać siebie
innym, nawet w małych rzeczach
i sprawach. Widzieć swoje winy
a nie cudze, a tą jedną winę że
stale jeszcze z siebie za mało dajemy. Czy umiemy przeżyć ból
z powodu tego że może ktoś przez
nas cierpi, że skrzywdziliśmy kogoś, obmówiliśmy. Jednak, jak zachowujemy się kiedy spotyka nas
upokorzenie, cierpienie i poniżenie? Czy wtedy potrafimy znieść
wszystko w milczeniu, czy potrafimy Jezusowi za to podziękować,
że nas oświadcza.
Bóg pragnie w nas wzbudzić żal
za to wszystko co zmarnowaliśmy
w życiu od Chrztu św., aż do teraz.
Tyle jeszcze będziemy mogli naprawić, przez żal serdeczny za grzechy jeżeli Bóg pozwoli i przedłuży
nam życie.
Nieżyjącym już śp. Ojciec Nikodem Suchanek OFM który wprowadził nas do FZŚ 6.01.2011 r., pisał
w pewnej gazecie że chce aby
zaczęła działać wspólnota FZŚ,
w Złotym Stoku i że poszukuje
Franciszkańskich korzeni.
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Ojcze Nikodemie!
Spełniło się Twoje marzenie, pozbierałeś starzejące się już i schorowane korzenie, połączyłeś w jedno.
Omodliłeś i pobłogosławiłeś. I tak
jesteśmy Ci wierni i chcemy wytrwać
do końca. Ojcze Nikodemie gdzie
przebywasz wśród swoich świętych
i błogosławionych, proś Boga aby
nasza wspólnota w Złotym Stoku
powiększyła się. By przyłączyły się
świeccy, a także kapłani, biorąc przykład, wzór z ks. bpa Ignacego Deca.
s. Longina Sibińska

13

Pokój i Dobro

Longina Sibińska – siostra Franciszkańskiego zak. Świeckich

Wołamy Ciebie Św. Franciszku ! W śród pokus, lęku i serca ucisku.
Wśród świata tego powabów wielu. Przjdź nam z pomocą Nauczycielu ! Prosimy naucz nas rozszerzać pokój. Naucz nas jak czynić dobro?
Naucz nas wybierać trudne. Naucz nas, wieść życie chlubne.
Trudno zachować twoje przykazania. Dobrobyt, sytość, wzrok nam przy
słania. Niezgoda niszczy braterską miłość św. Franciszka. Prosimy, naucz
nas, niech wrócą lata. Pierwszego żaru niech nas obejmie ogień zapału.
Bo między braćmi, serdecznie i miło. Św. Franciszku spraw by tak
zawsze było. Proś by niedola nasza ustała. By świat zapłakał pokuty
łzami. By w sercach wiara zmartwychwstała Św. Franciszku módl się
za nami niech zapanuje Pokój i Dobro, pomiędzy braćmi i siostrami.

Pokoloruj obrazek

WSTĄŻKA PRZEPLATANA
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CZY WIESZ, CO NOSISZ?

cZY wieSZ, cO NOSiSZ?

PeNTaGRaM
OdwRÓcONY
PENTAGRAM
ODWRÓCONY

Symbol bezgranicznego połączenia z mocami wszechświata, związek doskonały,
nieprzerwany, niezaprzeczalny. Ubóstwienie mocy materialnego świata.

PIERŚCIEŃ ATLANTÓW

PIERŚCIEŃ aTlaNTÓw

symbol magii tzw.
Jeden ze
czarnoksięskiej, sposobów
często z wpisaną d z i a ł a n i a
głową kozła, co ma zła, zniewooznaczać szatana lenia i odi zarazem być ob- wrócenia od
raźliwą aluzją do Jezusa, jeJezusa Chrystusa d y n e g o
cZY wieSZ, cO NOSiSZ?
jako kozła ofiarne- UzdrowiciePeNTaGRaM OdwRÓcONY
go. Znak ten może la i Obrońcy
być opatrzony w do- człowieka.
datkowe symbole, To niezwyjak
np.
666,
czy
odwrócony
krzyż.
Mogą
występować
rozposymbol magii tzw. czarnoksięskiej,
często
z wpisanąkle
głową
kozła, co ma oznaczać szatana i
hebrajskie litery oznaczające cztery żywioły i duszę wszechnioze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrow
zarazem być obraźliwą aluzją do Jezusa Chrystusa jako kozłaJeden
ofiarnego.
Znak
tenrozpowszechniony
może byćwspółcześnie amulet. Wedle
i Obrońcy człowieka.
To niezwykle
człowieka, wyrażające zwycięstwo materii nad du- ny współcześnie
amulet.
Wedle
popularyzujących go
popularyzujących
go ulotek,występować
moc znaku ma dawać bardzo silną ochronę i nietykalność pr
opatrzony
w dodatkowe
symbole,
jak
np.
666,
czy
odwrócony
krzyż.
Mogą
chem.
Pentagram
może
być
zamknięty,
czyli
otoczoulotek,
moc
znaku
ma
dawać
bardzo
silnątakże
ochronę
symbol magii tzw. czarnoksięskiej, często z wpisaną głową kozła, co ma oznaczać szatana
i i złem z zewnątrz, przed wypadkami, kradzieżami,
agresją
przed klątwą i urokami.
zarazem być obraźliwą aluzją do Jezusa Chrystusa jako kozła ofiarnego. Znak ten może
być
wszystkich
takich
sytuacjach
ujawniają
się
radiestezyjno-okultystyczne
cechy martwych
hebrajskie
literyalbo
oznaczające
cztery
żywioły
i
duszę
człowieka,
wyrażające
zwycięstwo
ny
pojedynczym
podwójnym
kołem,
ewentualnie
i
nietykalność
przed
agresją
i
złem
z
zewnątrz,
przed
opatrzony w dodatkowe symbole, jak np. 666, czy odwrócony krzyż. Mogą występować
przedmiotów.
hebrajskie litery
oznaczające cztery żywioły i duszę człowieka, wyrażające
zwycięstwo
wężem
własny
ogon.
wypadkami,
kradzieżami,
także przed
materii zjadającym
nad duchem.
Pentagram
może być zamknięty,
czyli
otoczony
pojedynczym
albo klątwą i urokamaterii nad duchem. Pentagram może być zamknięty, czyli otoczony pojedynczym albo
KRZYŻ
CELTYCKI
podwójnym kołem, ewentualnie wężem zjadającym własny ogon. mi. We wszystkich takich sytuacjach ujawniają się
podwójnym
ewentualnie
wężem zjadającym własny ogon.
YINGkołem,
- YANG
radiestezyjno-okultystyczne cechy martwych przedYiNG - YaNG
miotów.
Oznacza równowagę
YiNG - YaNG
między siłami przeciwKRZYŻ CELTYCKI
nymi; negatywnymi
i pozytywnymi; pole
Atrybut boga Odyna (Wodana). Symbolizuje most
białe/pole czarne;
do innego świata, wyższej energii i wiedzy. Zgodność
dobro/zło. „NEW
człowieka z wszechświatem. Poprzeczne ramiona
AGE” twierdzi, że
znaku oznaczają świat niematerialny, ramię pionowe
Bóg i Lucyfer uzuświat fizyczny, ziemski. Do tego dochodzi oparte na
pełniają się, gdyż
ramionach koło, symbol jedności i kompletności. Krzyż
siły przeciwne są
celtycki wywodziałaniem tej samej
dzi się z wieosobowości boskiej.
rzeń pog a ńOznacza równowagę między siłami przeciwnymi; negatywnymi i pozytywnymi; pole
skich, współbiałe/pole czarne; dobro/zło. „NEW AGE” twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż
siły przeciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej.
cześnie nawiąWSTĄŻKA PRZEPLATANA
zują do niego
neopoganie
i nacjonaliści.
Skinheadzi korzystają ze
znaku w zastępstwie zakazanej swastyki. Istnieje
„schrystianizowana” forma
krzyża z przeSymbol bezgranicznego połączenia z mocami dłużonym dolOznacza równowagę między siłami przeciwnymi; negatywnymi i pozytywnymi; pole
wszechświata, związek doskonały, nieprzerwany, nym ramieniem
białe/pole czarne;Ubóstwienie
dobro/zło. „NEW
twierdzi, (widoczna
że Bóg i Lucyfer
uzupełniają się, gdyż
na
niezaprzeczalny.
mocy AGE”
materialnego
ilustracji obok).
świata.
siły przeciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej.

WSTĄŻKA PRZEPLATANA

Symbol bezgranicznego połączenia z mocami wszechświata, związek doskon
nieprzerwany, niezaprzeczalny. Ubóstwienie mocy materialnego świata.

Atrybut boga Odyna (Wodana). Symboli

(KLUCZ NILU, krzyż z kokardą) Znak a
gdzie, jako hieroglif,
oznaczał życie, pło
(Pacyfk) „Krzyż złamany”, „Noga kurza”, „pacyfka”
symbol propagowany jako emblemat
ANKH
Związany
był z Okultystyczny
wyobrażeniami
o przezw
ale bez okręgu, symbol walki z chrześcijaństwem. W
chrześcijaństwa, pogański znak czarnej magii, do któ
życia”. W ostatnich
czasach stał się taliz
satanizmie znak używany podczas odprawiania czarn
i wiedzą tajemną,
dla których
symbolizu
UdjaT
UDJAT
dziewictwa i symbol możliwości wyboru
do starożytnego pogaństwa, w którym pr
na swój kształt przypominający krzyż, ni
chrześcijan

oło, symbol jedności i kompletności. Krzyż celtycki wywodzi się z wierzeń pogańskich,
spółcześnie nawiązują do niego neopoganie i nacjonaliści. Skinheadzi korzystają ze znaku
zastępstwie zakazanej swastyki. Istnieje „schrystianizowana” forma krzyża z przedłużonym
olnym ramieniem (widoczna na ilustracji obok).

Nkh
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(KLUCZ NILU, krzyż
z kokardą) Znak anch
wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej,
gdzie, jako hieroglif,
oznaczał życie, płodność lub zapłodnienie
przez boga - słońce.
Związany był z wyobrażeniami o przezwyciężeniu śmierci, z czego
powstała nazwa „klucz
życia”. W ostatnich czasach stał się talizmanem
niektórych grup zajmujących się okultyzmem
i wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość
seksualną. Symbol pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania.
Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym
praktykowano rytualne hulanki, orgie, itp. Ze względu
na swój kształt przypominający krzyż, niejednokrotnie
jest noszony przez nieświadomych chrześcijan
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Jest znakiem rozpoznawczym dla grup satanistycznych. Oznacza, profanację Chrystusa i negację jego
Odkupienia. Nadzieja, iż magiczny pierścień uchroni
mnie od przeciwności i zagwarantuje pomyślność, jest
oszustwem, które żeruje na naszej ludzkiej skłonności
do wierzenia czasami w byle co.

KRZYŻ NERONA

KRZYŻ NERONA

(Oko Horusa) Święte oko Horusa (boga Nieba).

(Oko
Horusa) Święte
Horusa (bogabogów,
Nieba). Ma
Ma
przypominać
ciągłą oko
wszechobecność
którzy
widzą
zawsze
i wszędzie.
Noszony
jako amulet
bogów,
którzy
widzą
zawsze
i wszędzie.
Noszony ja
ma chronić przed nieżyczliwym spojrzeniem bogów,
nieżyczliwymzawiścią
spojrzeniem
bogów,
zwierzchników,
z
zwierzchników,
i zazdrością.
Symbol,
który
sataniści
do do
Lucyfera.
sataniściodnoszą
odnoszą
Lucyfera.

(Pacyfk) „Krzyż
złamany”, „Noga
kurza”, „pacyfka”
znak rozpoznawMOTYL NEWAGE
c z y p a c y f i s t ó w.
MOTYl
NewaGe
Motyl jest symbolem własnym zwolenników „NEW
Okultystyczny symAGE”.
Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemiebol propagowany
nia
się
i wychodzi
w formie
Motylemblemat
jest symbolem
zawija
się w motyla, tak ludzkość przejako
ru- własnym zwolenników „NEW AGE”. Tak jak gąsienica
chodzi
z dawnej
epoki w
nową erę. Gąsienica oznacza
kokon, pacyfistyczprzemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość
przechodzi
z dawnej
epoki
chów
minioną
epokę,
w
której
ludzkość
żyła według tradycji.
wynową
n
c h . erę.
Z ł aGąsienica
m a n y oznacza minioną epokę, w której ludzkość żyła według tradycji.
Symbol
wyrzeczenia
się
korzeni
chrześcijańskich.
Symbolale
wyrzeczenia
krzyż,
bez okrę- się korzeni chrześcijańskich.
gu, symbol walki z chrześcijaństwem. W okultyzmie
ODWRÓCONY
KRZYŻ
oznaka
upadku chrześcijaństwa,
pogański znak czarnej magii, do którego
nawiązywało hitlerowskie SS. W satanizmie znak używany podczas odprawiania czarnych
mszy.

(Pacyfk) „Krzyż złamany”, „Noga kurza
Okultystyczny symbol propagowany jak
ale bez okręgu, symbol walki z chrześcij
ODWRÓCONY
KRZYŻ
chrześcijaństwa,
pogański znak czarnej m
satanizmie znak używany podczas odpra
(Krzyż Piotra)
Krzyż odwrócony „do
góry nogami”. Na
takim krzyżu św.
Piotr poniósł śmierć.

symbolem
własnym
(Krzyż Piotra) Krzyż odwrócony „do góry nogami”. NaMotyl
takimjest
krzyżu
św. Piotr
poniósłzwolenników „NEW AGE”. Tak jak gąsien

kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodz
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Intencje mszalne na marzec 2016 r.
kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

IV Niedziela Wielkiego Postu 6.03.2016 r.
Rozpoczęcie Rekolekcji
godz. 800 W int. Kapłanów z naszej parafii oraz za
Ojców Franciszkanów z Kłodzka, którzy będą głosić
Rekolekcje wielkopostne
godz. 1100 + Paweł Franków (1r.śm.), + 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
Poniedziałek 7.03.2016 r.
godz. 900 O łaskę zdrowia i błog. Boże dla męża
Antoniego
godz. 1800 + Ludwikę (k), + Edwarda Zboińskich
Wtorek 8.03.2016 r.
godz. 900 + Maria Ptak (27r.śm.), + Józef Ptak (65r.śm.)
godz. 1800 + Anna, + Teresa, + Władysława (k),
+ Maria, + Franciszk
Środa 9.03.2016 r. Zakończenie Rekolekcji
godz. 900 + Bronisławę (k) Kozak
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.16)
II) + Teodozja (k) (20r.śm.), + Aleksander (14 r.śm)
Kajdak
Czwartek 10.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.17)
II) + Edward Zboiński (od Siostry Sabiny z Córką)
Piątek 11.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.18)
II) + Edward Zboiński (od rodziny Zbińskich
z Osięciny)
Sobota 12.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.19)
II) + Maria, + Antoni Kołtuńscy, + Wiktoria, + Roman
Sorbian
V Niedziela Wielkiego Postu 13.03.2016 r.
godz. 800 O łaskę zdrowia i błog. Boże oraz opiekę
Maryi Niepokalanej dla Anny w dniu urodzin
godz. 1100 + Stanisław Różycki (2r.śm.) + rodziców
Teodorę (k) i + Józefa Różyckich
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.20)
II) + Rodziców; + Władysław (2r.śm.) + Bronisławę
Kuneckich
Poniedziałek 14.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.21)
II) + Piotr (3r. śm.), + Waleria (k) Bakuń

Wtorek 15.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.22)
II) Msza św. dziękczynna z ok. imienin Siostry
Longiny Sibińskiej z prośbą o zdrowie i błog. Boże
Środa 16.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.23)
II) W int. Siostry Longiny Sibińskiej, syna Leona
i córki Bożeny dziękując Trójcy Przenajświętszej
za wszelkie dobra prosząc o dalsze łaski
Czwartek 17.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.24)
II) + Maria Synoradzka (od uczestników pogrzebu)
Piątek 18.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.25)
II) + Marianna (k) + Ludwik, + Bogdan, + Halina Piotrowski
Sobota 19.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.26)
II) Msza św. dziękczynna w int. ks. Proboszcza Józefa
o potrzebne łaski, zdrowie i błog Boże (od S.Ż.R.)
III) Msza św. dziękczynna w int. ks. Proboszcz
Józefa o potrzebne łaski, zdrowie i błog Boże
(od mieszkańców Kamienicy)
Niedziela Palmowa 20.03.2016 r.
godz. 800 + Józef Kyzioł
godz. 1100 Msza św. dziękczynna z ok. I Roczku
Zofii Malinowskiej o łaskę zdrowia i błog. Boże
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.27)
II) + Jerzy Szpilarewicz (4r.śm.)
Wielki Poniedziałek 21.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.28)
II) + Antonina (k) Cios (2 r.śm.)
Wielki Wtorek 22.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.29)
Wielka Środa 23.03.2016 r.
godz. 1800 I) O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.30)
Wielki Czwartek 24.03.2016 r. Triduum Paschalne
godz. 1800
Wielki Piątek 25.03.2016 r.
godz. 1900 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 26.03.2016 r. Wigilia Paschalna
godz. 2000 Msza św. dziękczynna do Bożej
opatrzności z ok. 87 rocz. urodzin i imienin Pani
Marii Kulman z prośbą o zdrowie i błog. Boże

„Złoty Dzwon”, nr 3 (75) * marzec 2016

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
27.03.2016 r.
Rezurekcja godz. 600 I) W Int. Parafian
II) + Tadeusz (10 r. śm.), Mieczysław Janiec
godz. 1100 + Zm. z rodz. Stadnik; Dziadków:
+ Klemensa, + Teklę, Rodziców: + Józef, + Anna,
Braci: + Ryszarda, + Juliana, + Stanisława
godz. 1800 I) + Stefan Gołębiowski (10 r.śm.)
Zm. Rodziców; + Antonia (k) i Augustyn Brzęczak
II) + Bolesław Motyka (od uczestników pogrzebu)
Poniedziałek Wielkanocny 28.03.2016 r.
godz. 800 + Bronisław Błaszkiewicz i zm. rodziców
z obu stron
godz. 1100 W int. zm. z rodziny Tomczuków
godz. 1800 I) + Ryszard Znamirowski, Dziadków; + Władysław, + Olga, + Julian Znamirowscy i zm. z rodziny
II) + Bronisławę (k) Langer (15r.śm.).
+ Zm. z rodziny Waligóra i Tatkowskich
Wtorek 29.03.2016 r.
godz. 1800 + Stanisław Sieńkowski (greg. 1)
Środa 30.03.2016 r.
godz. 1800 I) + Stanisław Sieńkowski (greg. 2)
II) + Irena, + Józef Adamajtis
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Czwartek 31.03.2016 r.
godz. 1800 I) + Stanisław Sieńkowski (greg. 3)
II) + Krystyna (k) Segieta (od Longiny Sibińskiej)
Piątek 1.04.2016 r.
godz. 1800 I) + Stanisław Sieńkowski (greg. 4)
II) Msza św. dziękczynna z ok. I rocz. urodzin
Martyna Guty z prośbą o zdrowie i błog. Boże
Sobota 2.04.2016 r.
godz. 1800 I) + Stanisław Sieńkowski (greg. 5)
II) + Helena Górnicka (1 r. śm.), + Tadeusz Górnicki
(24r.śm.) (od syna Stanisława)
II Niedziela Wielkanocna 3.03.2016 r.
Niedziela Miłosierdzia Bożego
godz. 800 Za Zn. Siostry z Żywego Różańca
i Kapłanów z naszej parafii (od S. Ż. R.)
godz. 1100 W int. zm. z rodz. Tomczuków. Dziadków;
+ Julię, + Dominika Tomczuk, + Elżbietę, + Karolinę
z domu Tomczuk, + Władysławę i + Bronisława
Kulpa
godz. 180 0 I) + Stanisław Sieńkowski (greg. 6)
II) + Stefan Stępień (3 r.śm.)

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

Niedziela 6.03.2016 r. Rozpoczęcie Rekolekcji
Wielkopostnych
godz. 900 + Mirosław Karepin i zm. z rodziny
Poniedziałek 7.03.2016 r.
godz. 1600
Wtorek 8.03.2016 r.
godz. 1600 + Grzegorz Grześków
Środa 9.03.2016 r. Zakończenie Rekolekcji
Wielkopostnych
godz. 1600
Niedziela 13.03.2016 r.
godz. 900 + Jacek Grześków (25r.śm.), Grzegorz
Grześków (4r.śm.)
Środa 16.03.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 20.03.2016 r.
godz. 900 + Agnieszka, + Józef, + Mieczysław
Jamka. + Jerzy Mutwil

Wielki Czwartek 24.03.2016 r.
godz. 1600 + Franciszek Baraniwicz, + Tekla, + Piotr
Bartkiewicz
Wielki Piątek 25.03.2016 r.
godz. 1630 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 26.03.2016 r.
godz. 1630 W int. zm. z rodziny Gamoń i Dziedzic
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
27.03.2016 r.
godz. 800 + Zygmunt Pławiak
Poniedziałek Wielkanocny 28.03.2016 r.
godz. 900 Msz św. dziękczynna z ok. 90-tej rocz.
Urodzin Anny Warzocha o potrzebne łaski i błog. Boże
Środa 30.03.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 3.04.2016 r.
godz. 900 + Stanisław Korczyński (2r.śm.) + rodziców

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

Niedziela 6.03.2016 r. Rozpoczęcie Rekolekcji
godz. 1000 + Władysława (k) Niewadzi + Jan
+ Edward + Stefan Stępień + Józef + Henryk
+ Bożena + Zdzisława (k) Banakiewicz
Poniedziałek 7.03.2016 r.
godz. 1730 Msza św. dziękczynna o potrzebne łaski
dla Aurelki z okazji I roczku z prośbą o błog. Boże
dla rodziców

Wtorek 8.03.2016 r.
godz. 1730 + Henryk, Hanna, + Kacper, + Stanisław,
+ Janina Daranowscy + Wiktoria Sapieszczak
Środa 9.03.2016 r. Zakończenie Rekolekcji
Wielkopostnych
godz. 1730 + Irena (2r.śm.), + Klemens Wiktor,
+ Franciszkę (k), + Stanisław Guguł

18

„Złoty Dzwon”, nr 3 (75) * marzec 2016

Czwartek 10.03.2016 r.
godz. 1600 + Katarzyna, + Antoni, + Jacek Bohuń,
+ Franciszek Bartoszek
Niedziela 13.03.2016 r.
godz. 1000 + Maria, + Edward Polanowscy i zm. ich
rodziców
Czwartek 17.03.2016 r.
godz. 1600 + Marianna Górnicka (od Siostry Józefy
i Władysława z rodziną ze Skawy)
Niedziela 20.03.2016 r.
godz. 1000 + Magdalena Wąsik (4 r.śm.)
Wielki Czwartek 24.03.2016 r.
godz. 1730 + Marianna Górnicka (z ofiar pogrzebu)
Wielki Piątek 25.03.2016 r.
godz. 1830 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 26.03.2016 r.
godz. 1830 + Władysław, + Janina Zielińscy

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
27.03.2016 r.
godz. 800 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże
błog. i potrzebne łaski dla rodziny Drewniak.
O łaskę zdrowia
Poniedziałek Wielkanocny 28.03.2016 r.
godz. 1000 Msza św. dziękczynna z prośbą
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla rodziny Głąb
Czwartek 31.03.2016 r.
godz. 1600 I) + Marianna Górnicka (od Tadeusza
i Grażyny ze Skawy)
II) + Józef Braszka (od uczestników pogrzebu)
Niedziela Miłosierdzia Bożego 3.04.2016 r.
godz. 1000 W int. zm. z Rodziny Kwaśny;
+ Katarzynę, + Antoniego i zm. rodziców z obu stron

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Niedziela 6.03.2016 r.
Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych
godz. 1130 + Kazimierz, + Adam, + Maria Bartoch,
+ Władysławę (k) Bierut
Poniedziałek 7.03.2016 r.
godz. 1600 O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.14)
Wtorek 8.03.2016 r.
godz. 1600 O nawrócenie grzeszników i za dusze
w czyśćcu cierpiące (greg.15)
Środa 9.03.2016 r.
Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych
godz. 1600 + Maria Kędra
Niedziela 13.03.2016 r.
godz. 1130 + Maria i + Stanisław Szęszoł
(od rodziny Krystyniaków)
Niedziela 20.03.2016 r.
godz. 1130 + Anna i + Władysław Kużdżał,
+ Stefania (k) i + Andrzej Bielat

Wielki Czwartek 24.03.2016 r.
godz. 1600 + Ryszard Synus (1r.śm.). + Jan,
+ Arkadiusz Synus
Wielki Piątek 25.03.2016 r.
godz. 1630 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 26.03.2016 r.
godz. 1630 Msza św. dziękczynna do Bożej
opatrzności za otrzymane łaski dla Józefy i Jerzego
Krzywonos z okazji 60-tej rocznicy urodzin
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
27.03.2016 r.
godz. 930 + Michał Bartoch
Poniedziałek Wielkanocny 28.03.2016 r.
godz. 1130 + Stefania (k) Władysław, + Edward
Wojtyna, + Władysławę (k) Bierut
Piątek 1.04.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 3.04.2016 r.
godz. 1130 + Wiktor Krawczy (10 r.śm.) zm. jego
rodziców + Stefan i + Józefa (k)

Rekolekcje Wielkopostne dla Samorządowego Zespołu
Szkół w Złotym Stoku 6-9 marca 2016 r.

Poniedziałek 7 III 2016 r. S.Z.Sz. –
rozpoczęcie Rekolekcji
8.00 – Gimnazjum
9.00 – Szkoła Podstawowa – klasy 4-6
10.00 – Szkoła Podstawowa – klasy 1-3
11.15 – Przedszkole „Zielona Dolina” –
Mąkolno

Wtorek 8 III 2016 r. S.Z.Sz.
8.00 – Gimnazjum
9.00 – Szkoła Podstawowa – klasy 4-6
10.00 – Szkoła Podstawowa – klasy 1-3
11.15 – Przedszkole „Bajka” – Złoty Stok
Środa 9 III 2016 r. w kościele – zakończenie Rekolekcji
10.30 – Spowiedź wielkopostna
11.00 – Msza św. dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
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KRONIKA
SPORTOWA

W marcu piłkarze znów wybiegną na ligowe boiska.
Po przepracowaniu okresu przygotowawczego zacznie się batalia o ligowe punkty. Poniżej plan meczy
sparingowych i wyniki.
23 I – „Orzeł” Ząbkowice Śl.– Unia Złoty Stok 6:0
30 I – „Pogoń” Pieszyce Unia Złoty Stok 0:4
3 II – „Polonia” Nysa – Unia Złoty Stok 3:0
6-7 II – LZS „Bimetal” Dziewiętlice 5:2
10 II – „Piławianka” Piława Górna -Unia Złoty Stok 2:2
13 II – „Piast” Nowa Ruda – Unia Złoty Stok 3:2
17 II – „Pogoń” Pieszyce 4:0
20 II – LKS Brożec – Unia Złoty Stok 0:0
24 II – GKS Głuchołazy – Unia Złoty Stok 3:0
5 III – „Sparta” Ziębice
12 III – „Orlęta” Krosnowice
Inauguracja rundy wiosennej nastąpi 20 marca, nasi
piłkarze zagrają wówczas w Świdnicy z „Polonią /
Stalą” II.
Występujący w klasie B piłkarze Perły Płonica i Orła
Mąkolno rozegrają swoje pierwsze mecze 13 marca.
Perła na własnym boisku podejmować będzie Kłosa
Laski, a Orzeł zagra u siebie z Spartakusem Byczeń
Ekstraklasa
Występujący w najwyższej klasie rozgrywek dolnośląskie drużyny dobrze rozpoczęły rundę rewanżową
sezonu 2015/2016. Na trzy spotkania Śląsk Wrocław
odniósł jedno zwycięstwo, jeden raz był remis i wrocławianie doznali jednej porażki. Natomiast Zagłębie
Lubin odniosło 2 zwycięstwa raz był remis i tak jak

Śląska „miedziowi” przegrali jedno spotkanie. W ta-

beli Śląsk jest trzynasty, a Zagłębie zajmuje piąte
miejsce.
Śląsk Wrocław – Wisła Kraków 1:0
bramka Tomasz Hołota
Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław 2:1
bramka Tomasz Hołota
Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze 0:0
Ruch Chorzów – Zagłębie Lubin 0:0
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa 1:2
bramka Krzysztof Piątek
Cracovia Kraków – Zagłębie Lubin 1:2
bramki Filip Starzyński i Łukasz Janoszka
Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk 1:0
bramka Filip Starzyński.

Bundesliga
Najbardziej pasjonujący pojedynek o koronę króla
strzelców rozgrywa się w Niemczech. Za każdym
razem, gdy gola strzela Robert Lewandowski, dłużny
nie pozostaje Pierre Emerick Aubameyang z Borusii
Dortmund. Historia Bundesligi nie widziała jeszcze
takiego wyścigu. Nigdy po 23. kolejkach dwóch pierwszych strzelców nie uzbierało 45 goli.
Lewandowski uzbierał w tym sezonie 23 gole, a Aubameyang – 22 gole

FIFA: Nowy prezydent FIFA

Nowym szefem światowej piłki został Gianni Infantino. Szwajcar, który w ostatnich latach był mistrzem
ceremonii podczas losowań rozgrywek piłkarskich
został następcą Seppa Blattera na stanowisku prezydenta FIFA.
Krzysztof Krysiak

Delegacje do niesienia Krzyża w czasie nabożeństwa
Drogi Krzyżowej ulicami Złotego Stoku
piątek 18.03.2016 r. o godz. 1630

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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Bramę wieczności przekroczyli:
+ Maria Synoradzka, zm. 8 lutego, przeżyła 95 lat
+ Marianna Górnicka zd. Kowalczyk, zm. 22 lutego, przeżyła 83 lata
+ Józef Braszka, zm. 22 lutego, przeżył 88 lat
+ Bolesław Motyka, zm. 29 lutego, przeżył 87 lat
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

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,
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