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O JUBILEUSZU
I MIŁOSIERDZIU W PRAKTYCE
„Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: „Mów do
Izraelitów i powiedz im: (...) Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla
wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy
z was powróci do swej własności
i każdy powróci do swego rodu. Cały
ten rok pięćdziesiąty będzie dla was
rokiem jubileuszowym (...)W tym
roku jubileuszowym każdy powróci
do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu
albo kupować coś od bliźniego, nie
wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu. (...) Nie będziecie wyrządzać

krzywdy jeden drugiemu. Będziesz
się bał Boga twego, bo Ja jestem
Pan, Bóg wasz!” (Kpł 25, 1-22).
Papież Franciszek w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2015
otworzył Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który zakończy się 20 listopada roku 2016. Jego inauguracja
nastąpiła przez otwarcie Świętych
Drzwi, które prowadzą do prawej
nawy Bazyliki św. Piotra. Krótko
Papież przypomniał genezę lat jubileuszowych jakie obchodzono
w judaizmie. Przypadały one raz na
50 lat i jako lata szabatowe miały

Chrzest Polski

Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich
dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi
został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek
wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi
osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach
chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie
Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc
Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966).
Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich
pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich
obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego
chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu,
pozostając znakiem budującym jego tożsamość.
Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który

(cd. na str. 2)

wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło
się z mocą na postawy moralne, widoczne także
(cd. na str. 3)
w życiu gospodarczym,
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(cd. ze str. 1)

wyjątkową doniosłość – uroczystość. Otóż w okresie tego roku
darowano wolność niewolnikom,
oddawano własność tym, którzy ją
utracili, umarzano długi, świętowano itd., itd., Istotnym elementem
jest miłosierdzie w aspekcie – powiedzielibyśmy dzisiejszym współczesnym językiem – społeczno-ekonomicznym. Obrzęd inauguracji roku jubileuszowego rozpoczyna
się od otwarcia Świętych Drzwi
Bazyliki św. Piotra. Znak ten symbolizuje otwarcie nadzwyczajnej
drogi do zbawienia. A czyż darowanie komuś wyrządzonej krzywdy,
jakiegoś długu, nie jest już czymś
nadzwyczajnym? Dlaczego zatem
tak boimy się „darować” komuś
naszą wierzytelność jakiej dopuścił
się wobec nas w niesprawiedliwości? Może to jest nasze jedyne
„dobro” jakie mamy. Nasz aktyw,
nasze poczucie władzy nad krzywdzicielem. Mamy dłużnika. Jak
umorzymy jego dług to... zostaniemy z pustymi rękoma. Z czym
staniemy przed Bogiem? Czasem
to nasze jedyne „dobro”! Poczucie
skrzywdzenia, niesprawiedliwości
społecznej, ciągła postawa roszczeniowa – bo mi się coś należy.
I pozostaje gorycz, rozczarowanie
i zawiedziony smutek. A jak tak
najzwyczajniej w świecie dokonamy nadzwyczajnego gestu to nam
nic nie pozostanie! I dlatego nie
chcemy przebaczyć i sami boimy
się przebaczenia. A jeśli już wyrażę
taka wolę to... to jak to zrobić? Tak
normalnie przejść przez drzwi? Czy
to wystarczy? Odpowiedź jest
prostsza niż nam się zdaje. Otóż
w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny (nr od 1760 do 1678) jest praktycznie wszystko co powinniśmy
zrobić. Pozwolę sobie na przypomnienie tylko najważniejszych
wskazówek: „Córko Moja, chcę cię

pouczyć o walce duchowej. – Nigdy
nie ufaj sobie, ale całkowicie zdaj
się na wolę moją. – W opuszczeniu,
ciemności i różnych wątpliwościach
uciekaj się do mnie i do kierownika
swego, on ci odpowie zawsze
w moim imieniu. – Nie wchodź
w targ z żadną pokusą, zaraz zamykaj się w Sercu Moim, a przy
pierwszej sposobności odkryj ją
przed spowiednikiem. – Miłość
własną postaw na ostatnim miejscu, aby nie kaziła uczynków twoich. – Z wielką cierpliwością znoś
sama siebie. Nie zaniedbuj umartwień wewnętrznych. – Uciekaj od
szemrzących jak od zarazy. – Niech
wszyscy postępują, jak im się podoba, ty postępuj tak, jak żądam od
ciebie. – Po doznanych przykrościach myśl, co byś mogła uczynić
dobrego dla osoby, która ci cierpienie zadała. – Nie wylewaj się na
zewnątrz. – Milcz, kiedy cię upominają; nie pytaj o zdanie wszystkich,
ale swego kierownika; przed nim
bądź szczera i prosta jak dziecko.
– Nie zniechęcaj się niewdzięcznością; nie badaj ciekawie dróg, którymi cię prowadzę; gdy znudzenie
i zniechęcenie zakołacze do twego
serca, uciekaj sama od siebie i kryj
się w Sercu Moim. – Nie lękaj się
walki, sama odwaga często odstrasza pokusy — i nie śmią na nas
uderzać. Walcz zawsze z tym głębokim przekonaniem, że ja jestem
przy tobie. Nie kieruj się uczuciem,
bo ono nie zawsze jest w twej mocy,
ale cała zasługa w woli się mieści.
– Modlitwą i cierpieniem więcej
zbawisz dusz, aniżeli misjonarz
przez same tylko nauki i kazania.
Na zewnątrz ofiara twoja tak ma
wyglądać: a) ukryta, b) cicha, c)
przesiąknięta miłością, d) przepojona modlitwą. Teraz cię pouczę,
z czego się będzie składać ta całopalna ofiara w życiu codziennym,
aby cię ustrzec od złudzenia.

Okno celi, w której zmarła
św. Faustyna Kowalska (klasztor
w Krakowie-Łagiewnikach).

Wszystkie cierpienia przyjmiesz
z miłością; nie trap się tym, jeżeli
serce twoje często będzie doznawać odrazy i niechęci do tej ofiary.
Cała moc jej jest zawarta w woli,
a więc te uczucia przeciwne nie
tylko nie obniżą w oczach Moich tej
ofiary, ale ją spotęgują. Wiedz
o tym, że ciało i dusza twoja często
będzie w ogniu. Chociaż w niektórych godzinach nie będziesz Mnie
czuć, ale ja będę przy tobie. Nie bój
się, łaska Moja będzie z tobą... –
Czy miłością twoją ku bliźnim kieruje miłość moja, czy modlisz się
za nieprzyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, którzy w jakikolwiek sposób cię zasmucili albo obrazili?”
Zastosowanie: można przejść
przez drzwi; można nimi trzasnąć;
można ich nawet nie zauważyć;
można też podziwiać ich budowę,
strukturę i z zachwytu stać przed
nimi nie przekroczywszy ich progu.
Można. Ale można też tak najzwyczajniej otworzyć swoje serce na
nadzwyczajną radość. Radość,
która pochodzi ze świętowania
i wyzwolenia. Trzeba tylko chcieć!
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Chrzest Polski

politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje
Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką
dzisiaj stanowi dla nas Europa.

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

W Wigilię Paschalną 966 roku, kiedy władca Polan
stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy,
starożytny hymn: „Weselcie się już, zastępy aniołów
w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią
dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak
niezmiernym blaskiem […], poczuj, że wolna jesteś
od mroku, co świat okrywa!” („Exultet”).
I odtąd – każdego roku w Wigilię Paschalną – Kościół w Polsce śpiewa ten hymn tuż przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; przepiękny hymn,
przepełniony radością z dzieła zbawienia, skupiony
na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości do Boga
i ludzi.
W chwili chrztu świętego każdej i każdego z nas to
zbawcze wydarzenie staje się przełomowym momentem naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest
święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie
tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana,
w Jego zwycięstwie nad złem. To prawdziwe źródło
życia wiecznego dla nas.
Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach
naszego narodu wydarzenie sprawia, że przeżycie
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się
do rozważania zagadnień o charakterze społecznym,
kulturowym czy narodowym. Są to z pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie te pytania usłyszał
Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka się szatana i jego próżnej
chwały. Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w Ducha Świętego, w święty, katolicki i apostolski Kościół, w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: „Wierzę!”. To samo wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później.

Millennium Chrztu Polski

Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świadczyć
własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne świadectwo w niełatwych czasach PRL-u złożyli katolicy
w 1966 roku, w czasie obchodów milenijnych. Pomo-

gła w tym dziewięcioletnia Wielka Nowenna, czyli
program duszpasterski opracowany przez Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej
główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień w naszych
uszach: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”.
Ogromna praca duchowa, towarzysząca Millennium
Chrztu, zakończyła się uroczystościami na Jasnej
Górze 3 maja 1966 roku. W tym dniu zawierzono
Matce Bożej nasz naród na kolejne 1000 lat. Bez
tamtego Millennium trudno sobie wyobrazić następne
ćwierć wieku polskiej historii: pontyfikat św. Jana
Pawła II, wielki ruch „Solidarność” oraz odzyskaną
w 1989 roku wolność.
Po pięćdziesięciu latach pasterze Kościoła wraz ze
zgromadzonymi wiernymi ponowią ten akt na Jasnej
Górze 3 maja 2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami naszej duchowej Matce
i Królowej.

Wyzwanie ekumeniczne

Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się zamknąć tylko w kontekście Kocioła katolickiego. Św.
Paweł pisze, że „[…] w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno Ciało” (por. 1Kor 12,13),
tworząc jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Dlatego chrzest czyni chrześcijan, niezależnie od
istniejących między nimi podziałów, członkami jednego Ciała Chrystusowego. Tworzy jedność, która nie
sprowadza się wyłącznie do obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spełnia się w wymianie
duchowych darów.
Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 2000 r.
przez Kościół Katolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej
Radzie Ekumenicznej „Deklarację o wzajemnym
uznaniu chrztu jako sakramentu jedności”. Jest ona
bezprecedensowa w wymiarze Europy i świata, inspiruje do podejmowania następnych kroków zmierzających do zjednoczenia chrześcijan. Jedność Kościoła
jest wolą Chrystusa. Mnożenie podziałów czy choćby
obojętność wobec nich, jest ciężkim grzechem i antyświadectwem, które pomnaża zgorszenie. Polska
przyjęła chrzest w czasie, gdy Kościół w dużej mierze
był jeszcze niepodzielony na prawosławie (1054 rok)
i kościoły protestanckie (1517 rok). Czy Jezus Chrystus nie wzywa nas do tego, byśmy chcieli nie tylko
przeżyć, ale – w takiej mierze, w jakiej to jest możliwe
– również przygotować wspólny obchód 1050-lecia
tamtego wydarzenia? Czy możemy śpiewać Bogu
radosne Te Deum za wydarzenie chrztu inaczej, niż
w postawie głębokiego pojednania?
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Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Przeżywane przez nas uroczystości 1050. rocznicy
Chrztu Polski łączą się w rozpoczynającym się roku
liturgicznym z jeszcze jedną okolicznością. Jest nią
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozumiany jako
objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie
świętym. „W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek – będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc
na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak
często świat stwarza w sposób dramatyczny. […]
Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany
tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy
ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności,
przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności,
która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm”. (Bulla „Misericordiae vultus”
11.04.2015)
Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia br., w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
a zakończył 20 listopada 2016 roku w uroczystość
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego
z ogólnopolskim aktem przyjęcia królowania Chrystu-

Niedziela 
Palmowa

W niedzielę Palmową, mieszkańcy Złotego Stoku,
licznie zgromadzili się na Rynku naszego miasta.
Tam ks. Piotr Ochoński poświęcił palmy i zachęcił
do wspólnej modlitwy. Po pokropieniu wiernych
trzymających gałązki palmowe,wszyscy wierni udali się do kościoła na uroczystą Mszę Świętą.

sa i poddania się pod Jego Boską władzę. Uczynimy
to w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016
roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata.

Zakończenie
Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen duchowych
wyzwań. Niech będzie on dla każdej i każdego z nas
rokiem prawdziwie błogosławionym. Niech będzie
czasem wdzięczności wobec Boga za wspaniałą,
ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego
narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym
Bogiem i poddania się powszechnemu panowaniu
Chrystusa Króla Wszechświata. Niech stanie się okazją do pogłębienia synowskich więzi z Bogarodzicą,
Matką Kościoła i naszą Matką. Niech będzie czasem
radosnej nadziei dla młodych, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Na błogosławiony czas odnowy naszej tożsamości
chrzcielnej w Roku Jubileuszowym wszystkim
ochrzczonym i przygotowującym się do chrztu z serca
błogosławimy.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 370. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 6 października
2015 r.
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Rekolekcje w Placówce Opieki 
Przedszkolnej „Bajka”

W piątek 25 marca odbyły się w
naszej placówce Rekolekcje Wielkopostne, w których udział wzięły
dzieci uczęszczające do „Bajeczki”.
Ksiądz Proboszcz, który prowadzi
u nas zajęcia z religii, zaprosił do
naszej parafii na Rekolekcje ojców
franciszkanów. Przedszkole odwiedził o. Kunibert, wraz z księdzem
Piotrem, naszym wikariuszem,
którzy przygotowali duchowo nasze
dzieci do Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego. Przedszkolaczki dowiedziały się, że aby w pełni przeżyć
Święta, potrzebne są: serca wypełnione dobrymi uczynkami, piękny
śpiew, a wtedy odkryją drogę do
Jezusa.

W trakcie spotkania księża zaprosili wszystkich do wspólnej
modlitwy i śpiewu.
Nasz Ksiądz proboszcz nie zapomina o najmłodszych, zawsze
zapraszając nas do uczestniczenia
i przeżywania rozmyślań rekolekcyjnych.
Rekolekcje dały nam siłę, odwagę, otuchę oraz nadzieję... Serdecznie dziękujemy!
LuK

W dniach od 6 do
9 marca w naszej parafii odbyły się Wielkopostne Rekolekcje Parafialne. Był to czas
szczególny, pomagający nam w zbliżeniu
się do Miłosierdzia Bożego. Był to także czas
prostowania sumień
i duchowego przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Tym razem
nauki rekolekcyjne
głosili oo. Franciszkanie z Kłodzka.

Rekolekcje parafialne
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Poczytaj mi tato

Słoneczna ekspedycja

Są w Promyczkowie różne górki.
Łagodne i strome, porośnięte zielonymi czuprynami drzew i łyse jak
kolano. Na jednej z tych górek stoi
duży drewniany krzyż. Widać go
z daleka. Z rynku i z remizy strażackiej. Z plebanii księdza proboszcza i z gabinetu dyrektora szkoły.
Z placu, na którym latem odbywają
się wesołe festyny i z okien burmistrza, który jest w Promyczkowie
bardzo ważną osobą. Widzą krzyż
także całkiem dobrze mieszkańcy
Promyczkowa z okien własnych
domów. Zwłaszcza wieczorem,
kiedy rozświetlają go elektryczne
żarówki. Kto postawił ten krzyż?
Nikt już dobrze nie pamięta. Za to
każdy wie, że te żarówki to pomysł
taty Piotrka i Stefka Jednak pewnego wieczoru stało się coś bardzo
dziwnego. Piotrek rozsunął firanki
i stwierdził, że krzyż – przestał
świecić! – Może nastąpiło spięcie
– odezwał się z wahaniem tata. – To
się czasem zdarza. – Albo przepaliła się żarówka! – zawołał Stefek
z miną fachowca. – Na pewno
przepaliła się żarówka! Ponieważ
ferie zimowe chłopcy spędzali tym
razem w domu z tatą, nic nie stało
na przeszkodzie, by następnego
dnia ustalić przyczynę awarii.
W dodatku okazało się, że inne
dzieci w Promyczkowie też dokonały tego zaskakującego odkrycia
i miały wielką ochotę wybrać się na
wspólną wyprawę. Kiedy tata Piotrka i Stefka wyszedł przed dom,
stała tam już spora gromadka dzieciaków. Były takie, które zabrały ze
sobą sanki i takie, którym z plecaków wystawały ulubione pluszaki.
Niezwykła była to, doprawdy, ekspedycja. Tata uprzedził wszystkich,
że góra jest wysoka, ale nikt nie
zamierzał rezygnować. Tylko mała
Ita mocniej ścisnęła rękę Gosi. –
Dasz radę? – Gosia z niedowierzaniem popatrzyła na siostrę. Ita nie
odpowiedziała. Zamrugała tylko
powiekami i pokazała śliczne ząbki
w uśmiechu. Od kilku dni trwała
odwilż, ale zbocza gór pokryte były
nadal grubą warstwą śniegu. Tu
i tam trwało w najlepsze – białe

szaleństwo! Narciarze i saneczkarze prześcigali się w slalomach,
pokrzykując wesoło. – To my...
może tu jednak zostaniemy – odezwał się nagle Marcin w imieniu
swoim i Michała. Już po chwili
zjeżdżali z górki na sankach, śmiejąc się głośno. Słońce świeciło
wspaniale. Mimo to Basia i Anka
– nierozłączne przyjaciółki – stwierdziły po pewnym czasie, że chyba
za lekko się ubrały, bo jest im
okropnie zimno, a poza tym od
początku nie były tak do końca
przekonane, więc... Więc – zawróciły. Trochę smutne, a trochę ucieszone, że mają tę sprawę z głowy.
Dlaczego? Bo jak się potem okazało, Baśka – tak naprawdę –
chciała pokazać Ance nową grę
komputerową, którą dostała od
dziadków na urodziny. Droga wznosiła się coraz wyżej i wyżej. Musieli uważać, gdyż w niektórych miejscach kamienie były mocno oblodzone. Czasem przejście utrudnia-

ły przewrócone przez wichurę
drzewa leżące w poprzek ścieżki.
Ale były też miłe niespodzianki:
śnieg ozdobiony śladami ptaków,
sarenek i zajęcy oraz zerwana
przez wiatr zielona jemioła. Jednak
największą niespodzianką było to,
że im bardziej zbliżali się do celu,
tym więcej przybywało im sił. Ci,
którzy byli dotąd najmocniej zasapani, nagle – znaleźli się w czołówce! Jeszcze chwila i – szczyt został
zdobyty! Zdobyty został – krzyż.
Jakże piękny widok roztaczał się
spod jego ramion! Jak pięknie wyglądało Promyczkowo w ramionach
krzyża. Bezpieczne w śnieżnej
bieli, skąpane w promieniach zimowego słońca. – Warto się czasem
natrudzić, co? – zagadnął po pewnym czasie tata Piotrka zadowolony, że udało mu się znaleźć przyczynę awarii. Wtedy Stefek spojrzał
na tatę fachowym okiem i stwierdził: – A nie mówiłem, że to żarówka!
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Imieniny Księdza Proboszcza

W sobotni wieczór mieszkańcy naszej parafii wraz z gośćmi przybyli do naszej świątyni, by złożyć dziękczynne Te Deum Laudamus. Okazja była wyjątkowa. Mszy św. przewodniczył ks. kanonik Józef Siemasz,
sprawując ją we własnej intencji. Bóg zapłać, składamy wszystkim przybyłym na tę Mszę. św., zwłaszcza
kapłanom: ks. Pawłowi Kilimiukowi – za wygłoszone Słowo Boże oraz ks. Sebastianowi Nawrockiemu i ks.
Piotrowi Ochońskiemu. Dziękujemy także, za obecność, modlitwę wszystkim grupom parafialnym oraz Pani
Burmistrz Grażynie Orczyk – reprezentującą całą Radę Gminy Złoty Stok.
CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU!!
Błogosławieństwa Bożego i łask Ducha Św. na
każdą chwilę,
sił na niełatwej, ale pięknej drodze życia
kapłańskiego,
radości, nadziei i miłości Bożej – by trwały nadal,
rozpromieniając serce osób, które tego szukają –
a trudno im znaleźć,
cierpliwości do napotykanych ludzi i do parafian.
Spełnienia marzeń i uśmiechu, mimo przeciwności
losu w dźwiganiu krzyża dnia codziennego.
Wspólnota Parafialna

Droga Krzyżowa 
ulicami Złotego Stoku
W piątek 18 marca, przy pięknej słonecznej pogodzie, w naszym mieście została odprawiona Droga
Krzyżowa. Uczestniczyło w niej wielu mieszkańców
Złotego Stoku jak i Chwalisławia, Płonicy i Mąkolna.
teksty w oparciu o uczynki miłosierdzia, odczytywali
ks. Piotr Ochoński i Wiktoria Misztela.

Z całego serca dziękujemy naszym parafianom za
udział i modlitwę a przede wszystkim za świadectwo
wiary. Pani Burmistrz Grażynie Orczyk za pozwolenie,
by to nabożeństwo mogło być odprawione na ulicach
naszego miasta. Natomiast dzieciom i młodzieży za
przepiękne stroje.
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Boży Grób w kościołach naszej parafii

Mąkolno

Płonica

Chwalisław

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas
w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg
pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Warto odmawiać każdego dnia…
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Rekolekcje powołaniowe 
„Błogosławieni Miłosierni”

Kolejnym z etapów kursu ceremoniarskiego w Ząbkowicach Śl., w którym uczestniczył Alan Szewczyk
rekolekcje powołaniowe. Spotkanie odbyło się w
Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy w
dniach 5-7 lutego 2016 r.
Podczas dwudniowego pobytu w Świdnicy poznaliśmy życie kleryków, a także ich samych. Do Świdnicy przyjechało około 50 chłopaków, którzy pragną
spędzić czas w dobrej atmosferze razem z Bogiem,
a także odnaleźć powołanie w swoim życiu i to nie
chodzi tylko o powołanie do życia kapłańskiego. W
czasie dwóch dni zrealizowaliśmy plan: przede wszystkim modlitwa, poznanie kleryków i księży oraz dobra
zabawa „z Jezusem” (występ „Effatha”). Podczas
spotkania z rektorem dowiedzieliśmy się również jakie
są warunki przyjęcia do WSD w Świdnicy.
Kiedy przyjechaliśmy na miejsce i zakwaterowaliśmy się każdy dostał pokój kleryków, w którym czekał
na nas miły prezent (piękny list, słodkości i oczywiście
cały pokój ze wszystkimi rzeczami kleryków i diakonów).
Program rekolekcji przebywał wg planu:
Piątek
17:30 Eucharystia – przewodniczący ks. prałat Tadeusz Chlipała – rektor
18:30 Kolacja (Refektarz)
19:00 Spotkanie z klerykami
20:00 Sztuka teatralna w wykonaniu kleryków pt. „Nie
ma większej miłości...”
21:30 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego
22:30 Cisza nocna

Sobota
7:30 Jutrznia z konferencją – ks. Tomasz Federkiewicz
– prefekt (T: „Nie znajdzie ludzkość spokoju, dopóki
nie zwróci się do Mojego Miłosierdzia”)
8:15 Śniadanie (Refektarz)
9:00 Sakrament Pokuty
10:00 Eucharystia – przewodniczący ks. Dominik
Ostrowski – wicerektor
11:30 Warsztaty w grupach z klerykami (Uczynki Miłosierdzia...)
13:00 Obiad (Refektarz)
do 14:45 Czas wolny
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:30 Spotkanie z klerykami
17:00 Spotkanie na temat Światowych Dni Młodzieży
18:00 Kolacja (Refektarz)
19:00 „Koncert Uwielbienia Bożego Miłosierdzia” –
Diakonia „Effatha” ze Strzegomia
21:00 Film
22:30 Cisza nocna
Niedziela
7:30 Jutrznia z konferencją – przewodniczący ks.
Mirosław Rakoczy – ojciec duchowny (T: „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni Miłosierdzia dostąpią”)
8:15 Śniadanie (Refektarz)
9:30 Spotkanie z Ks. Rektorem
10:30 Eucharystia – przewodniczący bp Adam Bałabuch
12:00 Obiad (Refektarz)
13:00 Zakończenie Rekolekcji
Plan był bardzo napięty, a pomimo tego klerykom
udało się zorganizować wycieczkę z
przewodnikiem do
katedry świdnickiej. W niedzielę
odbyła się uroczysta Msza św., w
której członkowie
kursu uczestniczyli poprzez służbę
przy ołtarzu. Całe
rekolekcje przeżyliśmy bardzo radośnie, w duchu modlitwy, więc nie
mogły być inne
skutki – było wspaniale.
Alan Szewczyk,
lektor z Mąkolna
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IX Przegląd Piosenki Przedszkolnej 
„Zaczarowane dźwięki” już za nami!

Dnia 18 marca o godzinie 10 rozpoczęły się zmagania konkursowe uczestników IX Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane dźwięki”, zorganizowanego przez Placówkę Opieki Przedszkolnej „Bajka”
w Złotym Stoku przy udziale Centrum Kultury i Promocji. W przeglądzie wzięło udział pond 60 uczestników z 15 przedszkoli. Dzieci rywalizowały w 3 kategoriach: solista, duet oraz zespół. W tym roku wysłuchaliśmy 23 piosenek konkursowych, w tym 10 solistów, 8 duetów oraz 5 zespołów. W Przeglądzie
uczestniczyły dzieci z Bielawy, Polanicy Zdrój, Kudowy Zdrój, Domaszkowa, Piławy Górnej, Międzylesia,
Kamieńca Ząbk., Srebrnej Góry, Stoszowic, Stolca,
Ząbkowic Śl., Mąkolna i Złotego Stoku. Celem konkursu było; promowanie dziecięcej działalności estradowej, popularyzacja repertuaru dziecięcego, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie umuzykalnienia dzieci oraz przegląd dorobku artystycznego.
Honorowym patronatem nasz przegląd objęła Burmistrz Złotego Stoku pani Grażyna Orczyk, która była
zarazem przewodniczącą Jury. W Jury, a zarazem
wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz gminy Iwona Pawlicka Wierzbicka, Skarbnik Gminy Irena Biskupska, Inspektor ds. oświaty Barbara Zarzecka,
asystent burmistrza Marta Krysiak, dyrektor SZSz
Agata Pawłowska Król, dyrektor CKiP Aleksandra
Wąsowicz oraz dyrygent orkiestry dętej Łukasz Przepióra. Jury oceniało: dobór i oryginalność repertuaru,
czystość i poprawność wykonania oraz prezentację
utworu.

Atmosfera podczas Przeglądu była wspaniała,
wszystkie dzieci dopingowane i nagradzane ogromnymi brawami schodziły ze sceny zadowolone. Jednak
jak na konkurs przystało Jury musiało wybrać laureatów. Po obradach i podliczeniu punktów uhonorowali nagrodami zwycięzców w poszczególnych kategorii:
Wyniki IX Przeglądu Piosenki Przedszkolnej
„Zaczarowane dźwięki”
Kategoria SOLISTA:
I miejsce – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe krasnoludki” z Bielawy
piosenka „Słodki strach” wyk. Michał Dzimira
II miejsce – Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka”
w Złotym Stoku
piosenka „Wieczorny walczyk „ wyk. Milena Gajek
III miejsce – Zespół Przedszkolno-Szkolny im. T. Kościuszki w Stolcu
piosenka „Maszeruje wiosna” wyk. Daniel Tajka
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Kategoria DUET:
I miejsce – Przedszkole Publiczne z Piławy Górnej
piosenka „Lubimy bajki” wyk. Agata Lizak
i Emilia Kulak
II miejsce – Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku
piosenka „Jesteśmy Polakami” wyk. Filip
Drab i Milena Gajek
III miejsce – Samorządowe Przedszkole
z Międzylesia
piosenka „Wielkanocny koszyczek” wyk.
Julia Samulewicz i Laura Wojtasiak
Kategoria ZESPÓŁ:
I miejsce – Przedszkole Publiczne „Zielona dolina” z Mąkolna
piosenka „Łapu cap – to jest rap” zespół
„Chłopaki i dziewczyny z Zielonej doliny”
II miejsce – Zespół Przedszkolno-Żłobkowy im. „Kubusia Puchatka” z Kudowy Zdrój
piosenka „Morskie przygody” zespół „Rozśpiewane nutki”
III miejsce – Przedszkole niepubliczne
„Kajtek” ze Srebrnej Góry
piosenka „Skaczące nutki” zespół „Kajtek
i spółka”
Nagrody ufundowane zostały: za I miejsca – przez Burmistrza Złotego Stoku
Grażynę Orczyk, za II miejsca – Przewodniczącego Rady Miasta Złoty Stok Waldemara Wieję, za III miejsca – organizatorów, Placówkę Opieki Przedszkolnej
„Bajka” w Złotym Stoku.
Nagrodzone placówki otrzymały Zestawy edukacyjne, dyplomy, upominki dla
każdego dziecka biorącego udział w przeglądzie, statuetki muzyczne, a opiekunowie pisemne podziękowania za przygotowanie dzieci.
Uczestnicy przeglądu obejrzeli występ
grupy tanecznej „Sopelki” z Placówki
Opieki Przedszkolnej „Bajka”, która tańczyła do muzyki Vivaldiego „Cztery pory
roku”.
Mamy nadzieję, że z wszystkimi uczestnikami zobaczymy się ponownie już za rok
podczas jubileuszowego X Przeglądu
Piosenki Przedszkolnej „Zaczarowane
dźwięki” w Złotym Stoku, którego tematem
przewodnim będzie hasło: „Szanujmy
wspomnienia”, a odbędzie się 17 marca
2017 roku.
Serdecznie zapraszamy!
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Wyniki konkursu wielkanocnego

Zwycięzcami konkursu wielkanocnego zostali:
dzieci z placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w
Złotym Stoku, dzieci z Przedszkola „ Zielona Dolina”
w Mąkolnie, Panie z Klubu Seniora działającego przy
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku oraz Pan
Kazimierz Krysiak ze Złotego Stoku. Wszystkim
osobom nagrody zostały wręczone osobiście przez
Panią Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Złotym
Stoku Aleksandrę Wąsowicz.

Misterium

Uczniowie Samorządowego
Zespołu Szkół w Złotym Stoku
wraz z nauczycielami oraz z dyrektor Agatą Pawłowską-Król, jak
i burmistrzem Miasta i Gminy

Złoty Stok Grażyną Orczyk oraz proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP w Złoty Stoku ks. Józefem Siemaszem, uczestniczyli w Misterium Wielkanocnym. Zostało przygotowane przez
uczniów gimnazjum pod opieką ks. Piotra
Ochońskiego.
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Światowe Dni Młodzieży Kraków

Te m a t e m
XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków
2016 są słowa:
„Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Ojciec Święty
Franciszek wybrał na motto
piąte z ośmiu
błogosławieństw, wypowiedzianych
p rz e z Jezusa
w Jego Kazaniu
na brzegu Jeziora Galilejskiego.
Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia,
bo to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus,
w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem
wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa
Niebieskiego.
Powiązanie miejsca spotkania młodzieży w Krakowie z tematem kolejnego spotkania prowadzi pielgrzymów do Iskry Miłosierdzia, która od czasu objawienia
się Jezusa Miłosiernego Św. s. Faustynie, promieniuje z krakowskich Łagiewnik na cały Kościół Powszechny. Kraków jest szeroko znany jako światowe centrum
nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia – młodzi ludzie,
którzy przybędą do Polski, na pewno zechcą nawiedzić miejsce objawień, grób Świętej Faustyny Kowalskiej i sanktuarium, czyli miejsce zawierzenia świata
Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał św. Jan Paweł
II.
Co ciekawe, treści zawarte w piątym błogosławieństwie podsumowują także dwa pierwsze lata pontyfikatu Papieża Franciszka, w czasie których wkładał
wielki wysiłek w to, by pokazać Kościołowi miłość Boga
względem człowieka i konieczność okazywania sobie
nawzajem miłosierdzia.
Podczas spotkania z młodymi Argentyńczykami
w Rio papież Franciszek polecił: „Czytajcie Błogosławieństwa, to wam dobrze zrobi”. Naszym zadaniem
jest więc ponowne odczytanie przesłania błogosławieństw. Na czas kolejnych trzech lat, dzielących nas
od spotkania z Nim, Ojciec Święty wybrał trzy spośród
ośmiu. Każde z nich rozwija w prosty, przystępny

sposób w kolejnych Orędziach, w których komentuje
treści teologiczne i formułuje zadania, z którymi zostawia młodych chrześcijan na następny rok pracy
duchowej:
„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie
Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.
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Ukazanie Świętych Postaci

Opowiadaniu o ustanowieniu
Eucharystii towarzyszy podwójny
gest: ukazanie konsekrowanego
Chleba i kielicha z konsekrowanym
Winem. Ma on tak duże znaczenie,
że ten fragment mszy świętej nazywamy zwykle „podniesieniem”.
Podkreśla on znaczenie chwili:
oto teraz dokonuje się uobecnienie
ofiary Chrystusa; oto mamy „Chleb
życia i kielich zbawienia”. W modlitwach wypowiadanych jedna po

drugiej następuje chwila zatrzymania i ciszy. Co powinniśmy czynić,
by jak najlepiej przeżyć tę chwilę?
Chrystus „ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi... uniżył
samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci”, jak pisze
św. Paweł w Liście do Filipian.
W Eucharystii uświadamiamy sobie, że Syn Boży uniżył siebie
jeszcze bardziej: nie tylko stał się
człowiekiem, sługą, skazańcem na
krzyżu, ale
stał się pokarmem.
Chleb, który
spożywamy, uczynił
znakiem
swego wydania dla
nas. Jeśli
chcemy
wyjść naprzeciw
Tego, który
siebie uniżył, sami
musimy się
uniżyć. Zewnętrznym
znakiem
pokory wobec wydanego Jezusa jest przyklęknięcie.

Skoro ukazywane są nam święte
postaci, to w tym celu, byśmy na
nie spojrzeli. Nie chodzi o jakiekolwiek patrzenie. Patrzymy na coś,
co wygląda jak chleb, a wierzymy,
że to Ciało Pańskie; patrzymy na
kielich, i wierzymy, że jest w nim
Krew Pańska. Mamy patrzeć wzrokiem oświeconym wiarą. Czy tę
wiarę winniśmy w jakiś sposób
wyznać; czy mamy wówczas w myślach coś mówić? Tradycyjna pobożność katolicka daje różne podpowiedzi. Na przykład radzi, by
powtarzać zdanie św. Tomasza,
który widząc zmartwychwstałego
Chrystusa powiedział „Pan mój
i Bóg mój”, w ten sposób wyznając
jako pierwszy wiarę w Jego bóstwo.
Widział zmartwychwstałego człowieka, i wyznał wiarę, że to Pan
i Bóg. My patrzymy na chleb, a wierzymy, że to Ciało Pańskie. Wydaje się jednak, że najwłaściwszą
postawą jest po prostu zamilknąć.
Nie bójmy się takich chwil, w których pozornie nic się nie dzieje.
Klęczeć, patrzeć, milczeć. Czy to
nie jest najlepszy sposób na to, by
ta chwila była prawdziwie aktem
adoracji, oddaniem hołdu Temu,
który wydał siebie za nas, a więc
jest dla nas; jest tutaj i teraz; by była
umocnieniem wiary w prawdziwą
obecność Chrystusa w tym znaku,
który niebawem przyjmiemy w komunii świętej?

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego

Od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. trwa
w Kościele katolickim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego. Zapowiedział to Ojciec Święty Franciszek w trakcie nabożeństwa pokutnego, któremu
przewodniczył 13 marca 2015 r. w Bazylice św. Piotra
w Watykanie. – Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej
oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić
Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie
Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia.
Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: «Bądźcie

miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36)
– powiedział papież.
Rok Miłosierdzia rozpoczął się otwarciem Drzwi
Świętych w Bazylice św. Piotra w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) br., a zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla
Wszechświata – 20 listopada 2016 r. Drzwi Święte
(istniejące w rzymskich Bazylikach: św. Piotra,
św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i św.
Matki Bożej Większej) są otwierane tylko na czas Roku
Świętego, a w normalnym okresie pozostają zamurowane. Ich otwarcie (najpierw w Bazylice św. Piotra,
a potem w pozostałych) wyraża symbolicznie ideę
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otwarcia dla wszystkich wierzących tego szczególnego przejścia na stronę zbawienia.
Natomiast oficjalne i uroczyste ogłoszenie Roku
Świętego odbędzie się podczas tegorocznej Niedzieli
Miłosierdzia, uroczystości wprowadzonej do Kościoła
powszechnego przez św. Jana Pawła II i obchodzonej
w Drugą Niedzielę Wielkanocną. Papież Franciszek,
stojąc przed Drzwiami Świętymi, ogłosi w tym dniu
oficjalnie bullę na Rok Święty Miłosierdzia Bożego.
– W Roku Jubileuszowym nie chodzi o to, by teoretycznie rozważać co to jest miłosierdzie i je definiować, ale o to, by je przeżyć. W orędziu na Wielki Post
Franciszek posługuje się obrazem Jezusa, który
umywa nogi uczniom i bardzo mocno podkreśla, że
to nie jest tylko przykład: ot, jednorazowo Jezus dał
nam przykład umywania nóg. Tylko papież mówi, że
chodzi o doświadczenie ciągłe i aktualne. Kiedy aktualnie doświadczamy miłosierdzia, wtedy możemy się
nim dzielić z innymi. Ewangelizacja jest przekazem
życia: co przyjąłem, przekazuję. Taka jest logika –
komentuje dla KAI bp Grzegorz Ryś z Krakowa, przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski ds. Nowej
Ewangelizacji.
Podkreśla, że jest rzeczą znamienną, iż o przygotowanie Roku Miłosierdzia Ojciec Święty poprosił
Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
Zdaniem bp. Rysia świadczy to o tym, że prawda
o Miłosierdziu Bożym jest najbardziej istotną prawdą
ewangelizacyjną. – I to, co w „słowniku” ewangelizacji
nazywa się kerygmatem, w istocie pokrywa się z prawdą o Bogu, który nam wybacza grzechy. Bóg wybacza
w ten sposób, że czyni to za cenę śmierci własnego
Syna. To jest istota ewangelizacji, najbardziej elementarne orędzie. Na wszystko inne będzie czas później
– tłumaczy krakowski biskup pomocniczy.
Papież Franciszek wielokrotnie mówił o miłosierdziu, ten temat jest mu szczególnie bliski. – Usłyszenie słowa miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze,
co możemy usłyszeć: że zmienia świat. Odrobina
miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie
Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele
cierpliwości – przekonywał Ojciec Święty Franciszek
w rozważaniach podczas modlitwy Anioł Pański
17 marca 2013 r.
Natomiast 11 stycznia br. podczas modlitwy Anioł
Pański Franciszek mówił: – Potrzeba dziś miłosierdzia
i istotne jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je
do różnych sfer społecznych. Naprzód! Przeżywamy
czas miłosierdzia, to jest właśnie czas miłosierdzia.
Z kolei w Orędziu na tegoroczny Wielki Post Franciszek przypomniał: „Jakże pragnę, aby miejsca,
w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze
parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!”.
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Nowy ołtarz w Płonicy!

W niedzielę 13 marca 2016 r., parafianie w kościele pw. św. Mikołaja w Płonicy, uczestniczyli w wyjątkowo ważnym wydarzeniu. Ks. wikariusz Piotr Ochoński, dokonał poświęcenia nowego ołtarza i ambony,
które zdobią wnętrze tego pięknego Kościoła. Pragniemy z głębi serca podziękować, ks. kanonikowi
Józefowi Siemasz, za starania, by nowy ołtarz i ambona, mogła wreszcie się znaleźć w tym malowniczym
Kościele. Podziękowania należą się przede wszystkim
mieszkańcom Płonicy, którzy czują się odpowiedzialni, za swoją świątynię i po remontach dachu, elewacji,
które były wielkim obciążeniem finansowym, podjęli
decyzję i zlecili artyście Franciszkowi Gołuchowi,
wykonanie projektu ołtarza posoborowego, ambonki
i podstawy pod krzyż procesyjny. Koszt tego dzieła
wyniósł 20.000 zł. Od tej chwili, Prezbiterium nabrało
innego wymiaru co będzie stanowić dowód wiary dla
przyszłych pokoleń.
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Intencje mszalne na kwiecień 2016 r.
kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

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. 1800 I) + Stanisław Sieńkowski (greg. 6)
II) + Stefan Stępień (3 r.śm.)
Poniedziałek 4.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (7 greg.)
II) + Maria + Bronisław Jędryka + Jan Żuliński
Wtorek 5.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (8 greg.)
II) Helena Giża (21 rocz. śm)
Środa 6.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (9 greg.)
II) Msza św. dziękczynna, z prośbą o łaskę zdrowia
i Bożego Błog. dla Patryka, Karoliny, Marcela
Czwartek 7.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (10 greg.)
II) +Stanisław Kulman (25 r.śm) + Andrzej Kulman
Piątek 8.04.2016 r.
godz. 1800 I)+Stanisław Sieńkowski (11 greg.)
II) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże Błog. dla
Ryszarda i Grażyny z ok. 70 urodzin i imienin
Sobota 9.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (12 greg.)
II) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże Błog. dla
Stanisława Pietraszko z ok. 85 urodzin (od córki
Gabrieli z rodziną)
III Niedziela Wielkanocna 10.04.2016 r.
godz. 800 + Maria + Władysław Kosińscy
godz. 1100 +Stanisława (k) + Józef Szczucki +
rodziców z obu stron
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (13 greg.)
II) + z rodziny Krawczyków: dziadków: + Józefa (k)
i + Stefan + Edward + Wiktor i Janina
Poniedziałek 11.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (14 greg.)
II) +Władysław Krajewski (20 rocz. śm) + rodziców
z obu stron

Wtorek 12.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (15 greg.)
II) + Stanisława (k) + Jan Żukowscy
Środa 13.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (16 greg.)
II) + Władysław Ptak (5 rocz. śm.)
Czwartek 14.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (17 greg.)
II) + Maria Synoradzka (od sąsiadów z bloku nr 6).
Piątek 15.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (18 greg.)
II) + Michalina Galik (6 rocz. śm.) + rodziców z obu
stron
Sobota 16.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (19 greg.)
II)+ Agnieszka + Władysław Wieczorek
IV Niedziela Wielkanocna DOBREGO PASTERZA
17.04.2016 r.
godz. 800 +Tadeusz Charęza
godz. 1100 + z rodziny Cielińskich: dziadków; + Anna
i + Piotr + Zygmunt + Ignacy + Jan + Józef + Julia +
Danuta Cielińskich
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (20 greg.)
II) + Stanisław Drąg
Poniedziałek 18.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (21 greg.)
II) + Anna Stec + Maria Antonkiewicz
Wtorek 19.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (22 greg.)
Środa 20.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (23 greg.)
II) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błog. Boże
i drowie dla Kazimierza i Marii Wrona z ok. 40 rocz.
ślubu.
Czwartek 21.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (24 greg.)
II) + Stanisław Kumorek (14 rocz. śm) + Wawrzyniec
Korman
godz. 1900 O łaskę zdrowia i błog. Bożego
w rodzinie
Piątek 22.04.2016 r.
godz. 1800 I) + Stanisław Sieńkowski (25 greg.)
II) + Józef Soja + syn Stanisław
Sobota 23.04.2016 r.
godz. 1630 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błog. Boże
i zdrowie dla Ewy i Mieczysława Szłapa (od dzieci
i wnuków)
godz. 1800 I) + Stanisław Sieńkowski (26 greg.)
II) + Edward Brysiak + rodziców + rodzeństwo z obu
stron
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V Niedziela Wielkanocna 24.04.2016 r.
godz. 800 +Stanisław Sieńkowski (27 greg.)
godz. 1100 +Jerzy (17 rocz. śm) + Jan (23 rocz. śm)
Myszkowski
godz. 1800 I) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błog. Boże
i zdrowie z okazji 35 rocznicy ślubu
II) W intencji dzieci
Poniedziałek 25.04.2016 r.
godz. 1800 I) +Stanisław Sieńkowski (28 greg.)
II) + Teresa Para + Andrzej Para
Wtorek 26.04.2016 r.
godz. 1800 + Stanisław Sieńkowski (greg. 29) oraz
o łaskę zdrowia i Bożego Błogosławieństwa dla
Teresy i Andrzeja Kościółek z okazji 30 rocznicy
ślubu
Środa 27.04.2016 r.
godz. 1800 I) + Stanisław Sieńkowski (greg. 30 –
koniec)
II) +Krzysztof Buczma (9 rocz. śm) + z rodziny
Buczmów
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Czwartek 28.04.2016 r.
godz. 1800 I) + Ryszard Znamirowski
II) + Władysława (k) Stec (3 rocz. śm.)
Piątek 29.04.2016 r.
godz. 1800 I) + Marian Pierzga + rodziców z obu
stron + rodzeństwo
II) + Janina Lekka (5 rocz. śm)
Sobota 30.04.2016 r.
godz. 1800 I) + Ojca Stanisława Piotrowskiego (24
rocz. śm.)
II) + Stanisław Śliwiński (2 rocz. śm) + Wawrzyniec
Jagoda (10 rocz. śm.)
VI Niedziela Wielkanocna 1.05.2016 r.
godz. 800 O powołania kapłańskie i zakonne
z naszej parafii (S. Ż. R.).
godz. 1100 + Stanisław Bomba (5 rocz. śm.)
godz. 1800 I) + Kazimierz Bialik (5 rocz. śm.)
II) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błog. Boże
i zdrowie dla Krystyny z okazji 70 rocznicy urodzin

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

Środa 6.04.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 10.04.2016 r.
godz. 900 + Kazimierz + Julia Kret
Środa 13.04.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 17.04.2016 r.
godz. 900 + Wanda Dziedzic

Środa 20.04.2016 r.
godz. 1600 O łaskę zdrowia i błog. Bożego i opieki Matki Bożej,
z prośbą o potrzebne łaski dla Agnieszki z okazji urodzin
Niedziela 24.04.2016 r.
godz. 800 + Krystyna Gawłowska (7 rocz. śm.)
Środa 27. 04.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 1.05.2016 r.
godz. 900 + Maria + Wanda Dziedzic

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

Wtorek 5.04.2016r. Kaplica św. Antoniego
godz. 1630 + Maria + Tadeusz Krysiak + Józef Braszka
Czwartek 7.04.2016 r.
godz. 1600 I) + Marianna Górnicka (od Aleksandra
i Agnieszki ze Skawy)
II) + Józef Braszka (od rodziny Mrozików)
Niedziela 10.04.2016 r.
godz. 1000 + Maria, + Tadeusz + Krystyna (k) + Zofia
Czwartek 14.04.2016 r.
godz. 1600 + Marianna Górnicka (od brata Antoniego
i Bogusławy ze Skomielnej Białej)
II) + Józef Braszka (od rodziny Maczuga)
Niedziela 17.04.2016 r.
godz. 1000 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Dorotki
Szymańskiej z ok. 5 rocz. urodzin

Czwartek 21.04.2016 r.
godz. 1600 I) Do Bożej Opatrzności
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze dla Zofii i Antoniego z okazji urodzin
II) + Józef Braszka (od Tadeusza i Jadwigi Grajek
Niedziela 24.04.2016 r.
godz. 1000 + Danuta Bronicz (4 rocz. śm.)
Czwartek 28.04.2016 r.
godz. 1600 I) Do Bożej Opatrzności
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze dla Eweliny Gawłowskiej z okazji urodzin
II) + Józef Braszka (od Grzegorza i Ewy Kurdziełko)
Niedziela 1.05.2016 r.
godz. 1000 + Janina Pęczek + rodz. z obu stron
(1 greg.)
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kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Piątek 8.04.2016 r.
godz. 1600 + Czesław Kokoszka + Weronika
i + Wojciech Kokoszka
Niedziela 10.04.2016 r.
godz. 1130
Piątek 15.04.2016 r.
godz. 1630
Niedziela 17.04.2016 r.
godz. 1130 + Helena + Wojciech Wojciarczyk
+ Władysława (k) Kołodziejczyk

Piątek 22.04.2016 r.
godz. 1630
Niedziela 24.04.2016 r.
godz. 1130
Piątek 29.04.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 1.05.2016 r.
godz. 1130 + Zofia Kokoszka + Maria + Władysław
Kłos + rodziców

Odejście Jana Pawła II
do Domu Ojca 

Niech Pan obdarzy Was pokojem!

Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji
i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża
w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Jego długoletnie
zmagania z chorobą i starością były osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których
podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je
do męki Chrystusa. 13 maja 1992 papież ustanowił
nawet Światowy Dzień Chorego.
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża zapoczątkowane było grypą oraz zabiegiem tracheotomii.
Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9665. dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie
towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na
bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu.
W czwartek 31 marca tuż po godzinie 11, gdy Jan
Paweł II udał się do swej prywatnej kaplicy, doznał
silnych dreszczy, po których dostał temperatury 39,6
stopnia. Był to początek ciężkiego szoku septycznego
połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową. Wywołała je infekcja dróg moczowych w osłabionym
chorobą Parkinsona i niewydolnością oddechową
organizmie.
Uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać
w domu. Podczas mszy przy jego łożu, którą Jan
Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma,
kardynał Marian Jaworski udzielił mu ostatniego namaszczenia. 2 kwietnia, w dniu śmierci, o godzinie
7.30 rano papież, zaczął tracić przytomność, a późnym porankiem przyjął jeszcze watykańskiego sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano. Później tego
samego dnia doszło do gwałtownego wzrostu temperatury. Około godziny 15.30 bardzo słabym głosem
papież powiedział: „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”.
O godzinie 19 wszedł w stan śpiączki, a monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. Osobisty
papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć
Jana Pawła II o godzinie 21.37, ale elektrokardiogram
wyłączono dopiero po 20 minutach od tej chwili.
7 kwietnia 2005 r. został opublikowany testament
Jana Pawła II.

Naszym Drogim Kapłanom
ks. Józefowi Siemaszowi i ks. Piotrowi Ochońskiemu!

Wielki Czwartek, to dzień ustanowienia Eucharystii
i Kapłaństwa. Jest to święto wszystkich kapłanów.
Dzień, w którym bardziej niż wszelkiego innego dnia
w roku, mamy okazję uświadomić sobie jak wiele
kapłanom zawdzięczamy.
Drodzy Kapłani!
Dziękujemy Wam, za Waszą pracę w naszej parafii. Za kazania, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo.
Za wszelkie łaski, które dzięki Waszej modlitwie,
otrzymaliśmy od Pana.
Z głębi serca dziękujemy.
Łączymy się z Wami w przygotowaniu świąt Zmartwychwstania. Życzymy Wam, byście mocą Męki
i Zmartwychwstania Bożego Syna odnaleźli zwycięstwo nad wszystkim co jest w Waszym życiu, grzechem i śmiercią.
Niech światło Zmartwychwstania rozproszy wszystkie wasze ciemności a z jaśniejących Ran Jezusa
niech spłynie na Was, Jego Miłosierdzie.
Boża miłość nieustannie powtarza cud Wielkiej
Nocy. Tak jak – wbrew siłom zła. Bóg – Miłość Zmartwychwstaje i wychodzi z grobu, tak też każdy z nas
może zmartwychwstać do nowego życia w radości
i prawdzie. W świętości, miłości i pokoju.
Proszę wszystkich o modlitwę za naszych kapłanów.
Gdy rano wstajesz, uczyń znak krzyża świętego i mów:
„O Jezu, proszę Cię za Kościół święty, udziel mu miłości
i światła Ducha św., daj moc słowom kapłańskim, aby
serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie”.
Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich
utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie.
Niech moc Miłosierdzia Twojego towarzyszy im wszędzie oraz chroni od zasadzek i sideł szatańskich,
które ustawicznie zastawia się na duszach kapłanów.
Niech moc Miłosierdzia Twojego, o Panie, kruszy
i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić
świętość kapłana. Chroń ich i broń bo Ty wszystko
możesz.
Życzenia składa s. Longina Sibińska
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KRONIKA
SPORTOWA

W marcu piłkarze powrócili na ligowe boiska aby
walczyć ligowe punkty w drugiej części sezonu
2015/2016 Piłkarze Unii Złoty Stok obiecująco rozpoczęli rundę rewanżową zdobywają w dwóch meczach
cztery punkty. Dobre wieści także z Kadry Narodowej,
nasi piłkarze pokonali Serbię i Finlandię.
Liga Okręgowa Seniorów
kolejka 16
UNIA ZŁOTY STOK – Polonia Bystrzyca Kł. 3:1
kolejka 17
Polonia-Stal II Świdnica – UNIA ZŁOTY STOK 0:0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Unia Bardo
Victoria Świebodzice
LKS Bystrzyca Górna
Karolina Jaworzyna Śląska
Unia Złoty Stok
Zdrój Jedlina-Zdrój
Nysa Kłodzko
Zryw Gola Świdnicka
Polonia-Stal II Świdnica
Grom Witków
Zamek Kamieniec Ząbkowicki
Victoria Tuszyn
Sudety Dziećmorowice
Skalnik Czarny Bór
Iskra Jaszkowa Dolna
Polonia Bystrzyca Kłodzka

17
17
16
17
17
16
17
17
17
16
17
17
16
17
17
17

46
43
34
33
29
25
25
22
22
20
18
17
14
12
12
7

57-15
40-4
39-20
36-27
24-20
36-25
25-23
38-36
27-28
35-47
26-27
23-35
27-46
24-61
21-35
18-47

Klasa B Gr.II
kolejka 16
Perła Płonica – Kłos Laski 3:0 walkower
Kłos wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej
Orzeł Mąkolno – Spartakus Byczeń
przełożony na 6.04.2016 r.
kolejka 17
Piasek Potworów – Perła Płonica 2:2
Sparta II Ziębice – Orzeł Mąkolno 2:2
1. Zamek II Kamieniec Ząbk.
2. Harnaś Starczówek
3. Błękitni Niedźwiedź
4. Victoria Dębowiec
5. Wieża Rudnica
6. Ślęża Ciepłowody
7. Spartakus Byczeń
8. Czarni Braszowice
9. Sparta II Ziębice
10. Piasek Potworów
11. Znicz Lubnów
12. Perła Płonica
13. Orzeł Mąkolno
14. Przedborowianka
15. Kłos Laski

16
16
16
16
15
16
15
16
16
16
15
16
15
16
16

39
34
34
30
28
26
24
23
17
16
16
15
10
5
18

50-26
48-28
54-25
57-39
43-25
37-25
46-40
42-38
33-40
34-42
31-40
42-53
30-64
21-78
32-37
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Reprezentacja Polski
Kadra Polski na mecze z Serbią i Finlandią
Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka
powołał zawodników na mecze towarzyskie z Serbią
(23 marca, godz. 20:45, Inea Stadion w Poznaniu)
i Finlandią (26 marca, godz. 17:30, Stadion Miejski
we Wrocławiu).
Bramkarze: Artur Boruc (AFC Bournemouth, Anglia), Łukasz Fabiański (Swansea City AFC, Walia),
Wojciech Szczęsny (AS Roma, Włochy), Przemysław
Tytoń (VfB Stuttgart 1893, Niemcy).
Obrońcy: Kamil Glik (Torino FC, Włochy), Łukasz
Piszczek (BV Borussia 1909 (Dortmund), Niemcy),
Maciej Rybus (Tieriek Grozny, Rosja), Bartosz Salamon (Cagliari Calcio, Włochy), Artur Jędrzejczyk, Igor
Lewczuk, Michał Pazdan (wszyscy Legia Warszawa),
Jakub Wawrzyniak (Lechia Gdańsk).
Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (ACF Fiorentina,
Włochy), Kamil Grosicki (Stade Rennais FC, Francja),
Grzegorz Krychowiak (Sevilla FC, Hiszpania), Paweł
Wszołek (Hellas Verona FC, Włochy), Piotr Zieliński
(Empoli FC, Włochy), Ariel Borysiuk, Tomasz Jodłowiec (obaj Legia Warszawa), Bartosz Kapustka (Cracovia), Karol Linetty (Lech Poznań), Filip Starzyński
(Zagłębie Lubin).
Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Bayern München, Niemcy), Arkadiusz Milik (AFC Ajax, Holandia),
Łukasz Teodorczyk (Dynamo Kijów, Ukraina).
W meczu towarzyskim rozegranym w Poznaniu
reprezentacja Polski wygrała z Serbią 1-0 (1-0). Zwycięską bramkę ładnym strzałem z woleja zdobył Jakub
Błaszczykowski. W kolejnym meczu „biało-czerwoni”
zagrali w Wielką Sobotę we Wrocławiu z Finlandią.
SKŁAD:
Polska: 22. Łukasz Fabiański (46, 1. Wojciech
Szczęsny) – 20. Łukasz Piszczek, 24. Bartosz Salamon (87, 2. Michał Pazdan), 15. Kamil Glik, 13. Maciej
Rybus – 16. Jakub Błaszczykowski, 19. Piotr Zieliński
(83, 5. Ariel Borysiuk), 10. Grzegorz Krychowiak (76,
6. Tomasz Jodłowiec), 7. Arkadiusz Milik, 11. Kamil
Grosicki (75, 17. Bartosz Kapustka) – 9. Robert Lewandowski (73, 21. Łukasz Teodorczyk).
Reprezentacja Polski wygrała 5:0 (3:0) z Finlandią
w towarzyskim spotkaniu rozegranym we Wrocławiu.
Po dwie bramki dla „Biało-czerwonych” strzelili Paweł
Wszołek i Kamil Grosicki, a jedną Filip Starzyński.
SKŁAD:
Polska: 12. Artur Boruc (46, 25. Przemysław Tytoń)
– 3. Artur Jędrzejczyk, 15. Kamil Glik, 2. Michał Pazdan, 14. Jakub Wawrzyniak – 18. Paweł Wszołek (86,
16. Jakub Błaszczykowski), 10. Grzegorz Krychowiak
(46, 6. Tomasz Jodłowiec), 17. Bartosz Kapustka (79,
24. Bartosz Salamon), 23. Filip Starzyński (67, 19.
Piotr Zieliński), 11. Kamil Grosicki – 7. Arkadiusz Milik
(63, 9. Robert Lewandowski).

Krzysztof Krysiak
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DOMOWE KROPIELNICZKI

Czy masz w swoim domu kropielniczkę z wodą święconą? Duszpasterze zachęcają, aby w związku z rozpoczętymi obchodami 1050-lecia chrztu
Polski powrócić do pięknej tradycji
żegnania się wodą święconą przy wejściu do naszych mieszkań. Na niegdyś
bardzo popularne w naszych domach
kropielniczki domowe zwraca uwagę
program duszpasterski Kościoła w Polsce na obecny rok jubileuszowy. Chodzi
o to, aby przeżywanie jubileuszu miało
też wymiar rodzinny. – Może w tym
pomóc wykorzystanie kropielnicy, czyli jakby domowej chrzcielnicy, która
przypomina nam, że jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi. Warto ten znak

wykorzystać, wrócić do zwyczaju posiadania w domu kropielnicy i używania
z wiarą wody święconej, by budować
rodzinną duchowość chrzcielną – podkreślił w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. abp Stanisław Gądecki,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Jak egzorcyzm Przeżegnanie
się wodą święconą to nawiązanie do
chrztu świętego, który otrzymaliśmy
w imię Trójcy Przenajświętszej. Ten
znak uczyniony z wiarą ma także służyć
pomocą w naszym codziennym życiu.
– Robiąc znak krzyża wodą święconą,
deklarujemy, że jesteśmy chrześcijanami – tłumaczy ks. prof. Czesław Parzyszek, który głosząc rekolekcje adwentowe, także zachęca do posiadania
w domach kropielniczek. – Egzorcyści
podkreślają, że na różny sposób trzeba
odpędzać szatana. Temu służy również
z wiarą przeżegnanie się wodą święconą – dodaje. Zwraca uwagę na
przykład jaki daje Papież Franciszek.
– Ojciec Święty ma trzy kropielnice,
jedną w biurze, gdzie przyjmuje gości
i podpisuje ważne dokumenty dla całego Kościoła, drugą w drzwiach pokoju
prywatnego, trzecią przy łóżku. Wstając
rano, żegna się wodą święconą – podkreśla ks. prof. Parzyszek. Duchowa
moc zachęca również do tego, aby
kropielnica w domach była zawieszana
świadomie wobec całej rodziny i aby

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

ten moment poprzedziła krótka katecheza. Zachęca proboszczów, aby
w widocznym miejscu było przygotowane naczynie z wodą święconą, tak
by w każdej chwili można było ją zabrać
do domu. Z okazji 1050 rocznicy chrztu
Polski przygotowano ozdobione w logo
jubileuszu dzbany z wygodnym kurkiem do przechowywania w kościołach
parafialnych wody święconej. Przed
kilku laty starał się zachęcać swoich
parafian do posiadania w domach kropielnic z wodą święconą ks. prałat
Stanisław Mika z Niepołomic. Na to
zaproszenie odpowiedziało wówczas
kilkanaście rodzin. Teraz zwraca uwagę, że jubileusz 1050-lecia chrztu
Polski staje się przynagleniem, aby ten
zwyczaj pielęgnować. – Woda święcona ma ogromny potencjał, daje duchową łaskę, duchową moc, ponieważ jest
ona używana do sakramentu chrztu
świętego– podkreśla ks. Mika. Zwraca
również uwagę, że jeżeli człowiek jest
w stanie grzechu, przeżegnanie się
wodą święconą budzi tęsknotę za łaską
uświęcającą. Zatem jest wyrazem żalu
i tęsknotą za sakramentem pokuty.

Sakrament
Chrztu św.
przyjęli:
Hubert Oliwier
Kowalik,
28 marca
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