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I BIEG DO SERCA

W Święto Miłosierdzia Bożego
(niedziela 12 kwietnia 2015 r.) parafia złotostocka przyłączyła się do
akcji „I BIEG DO SERCA”, którego
pomysłodawcą był Jarosław Komo-

rowski, katecheta z Kłodzka. Bieg
został zainaugurowanej przez 3
parafie w Kłodzku.
Wszyscy chętni do udziału w
biegu podzieleni zostali na 3 kate-

Dzień Matki

W ten piękny i radosny dzień
pragniemy złożyć wszystkim, Mamo,
najserdeczniejsze życzenia
długich lat w zdrowiu,
szczęścia i wszelkiej pomyślności,
spełnienia najskrytszych pragnień,
samych cudownych chwil w życiu
i zawsze pociechy ze swoich dzieci.

Redakcja

gorie: dzieci (uczniowie szkoły
podstawowej), młodzież (uczniowie
gimnazjum) oraz dorośli.
Do pokonania była 3,5 kilometrowa trasa wyznaczona z Rynku
przez malownicze ulice i drogi leśne do wzgórza potocznie zwanym
„Pustelnik”, na którym (cd. na str. 3)
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15 rocznica święceń kapłańskich
ks. Sebastiana Nawrockiego

15 lat w tym roku mija od pełnej tajemnic chwili gdyś klęcząc przed Księdzem Biskupem głowę
w pokorze schylił. A Biskup w imieniu Chrystusa
wzniósł ręce nad skronie schylone i dłonie Twe
namaścił, by były już poświęcone. Włożył Ci ornat
na barki… poczułeś wnet ciężar krzyża, ale podjąłeś go chętnie bo on do Boga Cię zbliża.
I dano Ci moc przedziwną, moc Boską, wręcz
niepojętą by duszę w grzechu zakutą rozgrzeszyć, uczynić świętą!
Pamiętasz…? Jak po raz pierwszy nad Hostią
drobną i małą wyrzekłeś słowa Chrystusa: „Bierzcie – to Moje Ciało!” A potem zgiąłeś kolana: Bóg
wielki w Twych dłoniach spoczywa posłuszny na
głos Kapłana, który na ołtarz go wzywa. I nie ma
słów, by opisać, co w sercu Twym się działo gdy
Słowo Boże Wcielone na głos Twój Chlebem się
stało.
I odtąd już tak codziennie Bóg w Twoje oddaje się dłonie by przez Twoje ręce kapłańskie zejść
w serca nasze. I odtąd cudów swej łaski Bóg co
dzień przez Ciebie udziela. Ty nas prowadzisz
do Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Piętnaście lat
minęło, odkąd z łaski Boga ustała się przed Tobą
święta, piękna droga. Jakże po niej mozolne,
jakże trudne kroki – ale cel jest wspaniały, podniosły i wysoki.
Czegóż w dniu dzisiejszym Tobie życzyć można? Niechaj nam jak najdłużej trwa praca Twoja
zbożna. Niechaj ją Bóg otacza najświętszą opieką, długie lata – co najmniej, pół wieku …
Parafianie

Ołtarz
w kaplicy
św. Antoniego

Mamy już nowy ołtarz w kaplicy św.
Antoniego. Koszt: 12 tys. zł. Prosimy
o pomoc spłacenia długu – jako daru
dla św. Antoniego.
Msze św. są odprawiane w każdy
pierwszy wtorek miesiąca o godz.
19.30. Już dzisiaj zapraszamy na Odpust do św. Antoniego w dniu 13 czerwca na godz. 15-tą i później festyn parafialny. Dochód będzie przeznaczony
na spłatę długu za ołtarz.
ks. Józef Siemasz, proboszcz
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znajduje się kaplica
św. Anny.
Na zwycięzców biegu czekały
dyplomy, wspaniałe medale oraz
drobne upominki ufundowane
przez współorganizatorów (Nadleśnictwo Bardo i Gminę Złoty Stok).
Po dekoracji sportowców zebrani przeszli pod kaplicę św. Anny,
gdzie została wspólnie odmówiona
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Następnie ks. Proboszcz zaprosił wszystkich zebranych na biesiadę przy ognisku do Złotego Jaru.
Do biegu zgłosiło się 50 zawodników; 15 pań i 35 mężczyzn.
Zwycięzcy w kat. DZIECI:
1. Chodorowski Maya, 2. Morelowska Agnieszka, 3. Kawa Julia
(cd. ze str. 1)

1. Brysiak Oskar, 2. Goliński
Jakub, 3. Sadiq Christopher
MŁODZIEŻ:
1. Janiec Jarosław, 2. Dwornik
Jakub, 3. Złoty Przemysław
DOROŚLI:
1. Silarska Dorota, 2. Zając Karolina, 3. Alchimowicz Dagmara
1. Alchimowicz Marek, 2. Seweryn Jakub, 3. Bomba Marek

Za wyznaczenie trasy i sprawne
przeprowadzenie rywalizacji sportowej odpowiedzialni byli:
Wojciech Kupczak, Teresa Kościółek i Stanisław Sałata.
Zaplecze techniczne organizowali: Rada Parafialna panowie
Adam Urbaś i Józef Maniak.

Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Bardo (Dr inż. Przemysław
Zawadów, Leśnictwo Złoty Stok
Pan Józef Słowiak), Gmina Złoty
Stok (Burmistrz Pani Grażyna Orczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Wieja, Asystent Pani Marta Krysiak).
Zabezpieczenie trasy – OSP
Złoty Stok
Zabezpieczenie medyczne –
Krewmaniacy
Złoty Jar – Elżbieta Szumska i
Gosia Szumska
Organizatorem był i całość koordynował ks. proboszcz Józef Siemasz.
Zdjęcia – Robert Jurasz, Wojciech Kupczak
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Zaproszenie na Święcenia Kapłańskie

Charyzmatyczny stygmatyk z San Giovanni Rotondo, Święty Ojciec Pio napisał do jednego ze swoich
duchowych synów: „(...) Spośród cnót potrzebnych w
relacjach z bliźnimi jako pierwsza wysuwa się dobroć.
Dzięki niej dusza pobożna, poprzez swoje miłe, uprzejme i kulturalne oraz wolne od wszelkiej surowości
gesty, przyciąga wszystkich, z którymi ma do czynienia i zachęca ich do naśladowania jej w życiu pobożnym”.
Współczesny człowiek instynktownie szuka dobroci. Jednak sama dobroć to za mało. Sakrament święceń kapłańskich, który otrzymają nasi diakoni uczyni
ich uczestnikami misji samego Chrystusa. Zostaną
wezwani do głoszenia Ewangelii, do bycia szafarzem
Bożego Miłosierdzia i karmienia wiernych w Eucharystii Ciałem i Krwią Zbawiciela. Będą się starali – tak
jak Apostołowie – chodzić za Jezusem i z Jezusem,
by stawać się tak jak On dobrymi pasterzami Ludu im
powierzonego. Ojciec św. Benedykt XVI udzielając
święceń kapłańskich powiedział: „Mimo nieporozumień i przeciwności apostoł Chrystusa nie powinien
tracić radości, lecz być świadkiem tej radości, która
płynie z bycia Panem, z miłości do Niego i do braci”.
W misję Chrystusa w Kościele przez przyjęcie święceń
prezbiteratu zostaną włączeni 23 maja 2015 roku w
Katedrze Świdnickiej o godzinie 1000 następujący
diakoni:
dk. Wiktor Bednarczyk (Wierzbna, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
dk. Mirosław Benedyk (Bielawa, par. pw. Wniebowzięcia NMP)
dk. Arkadiusz Harbar (Dzierżoniów, par. pw. Chrystusa Króla)
dk. Jerzy Kozłowski (Ścinawka Dolna, par. pw.
św. Jakuba Apostoła)

dk. Sebastian Makuch (Nowa Ruda, par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej)
dk. Kamil Pawlik (Świdnica, par. pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa)
dk. Jacek Piskrzyński (Maszkienice, par. pw. św. Józefa Rzemieślnika – diecezja tarnowska)
dk. Sebastian Tomaszewski (Wałbrzych, par. pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP)
dk. Łukasz Trzeciak (Świdnica, par. pw. św. Andrzeja Boboli)
Otoczmy ich naszą duchową solidarnością. Módlmy
się, ażeby byli wierni misji do jakiej ich Pan powołuje
i każdego dnia byli gotowi odnowić swoje „tak” wypowiadane w dniu święceń kapłańskich. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka kapłanów otacza ich płaszczem swojej matczynej troski i wyprasza potrzebne
łaski.

Życzenia dla strażaków

Z okazji Waszego święta – wszystkim strażakom składamy najlepsze życzenia! Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym. Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za
zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Wasza praca jest niezwykle ważna. Dajecie nam poczucie bezpieczeństwa, możemy przecież na Was liczyć o każdej porze dnia
i nocy. Serdeczne podziękowania i życzenia kierujemy również do
Waszych najbliższych, którzy przecież nie raz muszą martwić się
o Wasz bezpieczny powrót do domu. Niech Św. Florian otacza Was
swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna
służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
Redakcja
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Pustelnia na Krzyżowej Górze

W 1731 dzierżawca wapienników Siegmund Kahler wzniósł kaplicę „św. Anny” na Górze Krzyżowej. Budowa kaplicy związana była
z jednej strony ze szczególnym
kultem św. Anny na Śląsku, a z
drugiej z faktem, że katolicy Złotego
Stoku otrzymali od papieża Klemensa XI specjalne przywileje
związane z kultem matki św. Maryi,
a babci Jezusa Chrystusa.
Była to niezbyt duża kaplica odpustowa.
Wkrótce po wybudowaniu kaplicy św. Anny wzdłuż drogi prowadzącej na szczyt Góry Krzyżowej
ustawiono stacje Drogi Krzyżowej.
Pierwsze wzmianki o opiekunie
kaplicy bądź pierwszym pustelniku
pochodzą dopiero z 1798 roku.
Zapewne pierwszy eremita był o
wiele wcześniej, a kto wie czy nie
od samego początku powstania
kaplicy. Najstarszy widok kaplicy
znany jest dzięki przekazom kartograficznym F.B. Werhnera. Ten
niestrudzony rysownik i dokumentalista przedstawił widoki Złotego
Stoku i ważniejsze budowle miejskie pochodzące z lat 60-tych XVIII
wieku. Jednym z pierwszych pustelników odnotowanym w kronikach był Konrad Helbig. Wiadomo
o nim tylko tyle, że w 1798 roku
przeniósł się do Wambierzyc. Zamieszkał na tamtejszej Górze Kaplicznej i zasłynął jako budowniczy
drewnianych ruchomych szopek

betlejemskich. Zapewne za jego
pobytu w Złotym Stoku w 1792 roku
zniszczone już stacje drogi krzyżowej zastąpiono nowymi.
Sama kaplica była na przestrzeni lat parokrotnie remontowana i
przebudowywana. W 1812 roku
zawalił się strop kaplicy. Stan kaplicy wzniesionej w 1731 roku po
zawaleniu stropu był w opłakanym
stanie. Przez kilka lat zbierano
fundusze na jej odbudowę. Dopiero w 1833 roku udało się kaplicę
odbudować i zarazem powiększyć.
Pracami przy jej odbudowie kierował cieśla Kasper Günther. Był on
też głównym sponsorem prowadzonych prac. Z jego inicjatywy i za
jego pieniądze wykonano główny
ołtarz, w którym umieszczono obraz przedstawiający „Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa”. W 1846
roku dach kaplicy zwieńczono
pierwszą wieżyczką z sygnaturką.
Od tej pory wnętrze kaplicy miało
wymiary 8 na 10 metrów.
Dopiero w 1854 roku na polecenie biskupa wrocławskiego Henryka Forstera wybudowana została
przy kaplicy św. Anny pustelnia.
Zamieszkujący ją pustelnik miał
obowiązek sprawowania opieki na
kaplicą, Drogą Krzyżową i pielgrzymami. Pustelnię nazywaną również
erem wybudowano dzięki Adolfowi
Englisch. Był on wytwórcą porcelany i na rzecz pustelni podarował 2
morgi ziemi oraz pewną część

Nowy drogowskaz

Zainspirowani nowym nabytkiem, drewnianym drogowskazem z lat
30-tych XX wieku, jednym z kilku jakie znajdowały się w mieście, postanowiliśmy wykonać nowy drogowskaz, który umilałby oko nie tylko
turystom, ale i mieszkańcom. W ten sposób promowałby nasze miasteczko. Jak okazało się prace były niełatwe i zajęły aż 2 miesiące.
Wreszcie 23 kwietnia nowy znak stanął przy mostku, u wylotu Sztolni
Gertrudy i od razu stał się obiektem zainteresowania i pamiątkowych
fotografii.
Projekt: Piotr Romanowski, Złoty Stok. Wykonanie: bracia Kurowscy,
Kamienica. Kolory: Stanisław Gołdyn, Złoty Stok.
Zapraszamy Państwa do podziwiania oryginalnego drogowskazu
w naszej Izbie Pamięci i nowego znaku przy Sztolni Gertrudy.

pieniędzy. Dzięki jego ofiarności w
1854 roku złożono zamówienie na
wykonanie nowych kamiennych
postumentów stacji Drogi Krzyżowej i budowę pustelni. Pustelnię
jako oddzielny mały podpiwniczony
domek wybudowano obok kaplicy.
Dom ten posiadał 3 małe pokoiki,
z których południowy służył jako
zakrystia. Pomieszczenia ogrzewane były jednym piecem. Pustelnia
miała również drewutnię, ubikację
i mały warsztat stolarski. Nad całością pomieszczeń parterowych
znajdował się niski strych przykryty
dwuspadowym dachem pokrytym
gontem. Z czasem dom pustelnika
został połączony krytym dachem z
kaplicą. (c.d.n.)
Waldemar Wieja
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Kapłaństwo i męczeństwo
księdza Gerharda Hirschfeldera (cz. 2)

W ostatnich latach przed wybuchem wojny lekcje religii odbywały się
w godzinach wieczornych. Ksiądz
Gerhard Hirschfelder dochodził z
Czermnej do Kudowy-Zdr. i tam
w Domu Najświętszej Marii Panny
spotykał się z młodzieżą. W tym czasie był już bacznie obserwowany
przez bojówki faszystowskie. Po
jednym z takich spotkań, wracając na
plebanię do Czermnej, został napadnięty przez „nieznanych sprawców w
mundurach hitlerowskich” i dotkliwie
pobity. Od tego czasu młodzież spotykająca się nadal ze swoim ulubionym kapłanem postanowiła po skończonych zajęciach odprowadzać go
na plebanię do Czermnej. Ksiądz
Gerhard Hirschfelder cieszył się z
postawy swoich wychowanków z
dwóch powodów. Miał w nich pewnego rodzaju tarczę, a po drugie mógł z
nimi dodatkowo przedyskutować jakiś
problem lub rozważyć kolejną sprawę,
która ich trapiła. Spacery z księdzem
Gerhardem Hirschfelderem z Kudowy
do Czermnej to czas poświęcony
modlitwie i ugruntowaniu, oraz pogłębianiu wiary. Pobicie księdza miało go
zastraszyć, zmusić do uległości lub
doprowadzić do zaniechania przez
niego nauczania religii i gromadzenia
wokół siebie młodzieży. Przyniosło
jednak odwrotny skutek, niż wcześniej
zakładano.
Z powodu gromadzenia wokół siebie młodzieży i organizowania pielgrzymek do Wambierzyc zaczęły się
kłopoty księdza Gerharda Hirschfeldera z gestapo. Rozmowy ostrzegawcze na niewiele się zdały. Groźby,
zastraszanie, wreszcie prośby o głoszenie kazań zgodnych z ideologią
hitlerowską spełzły na niczym. Dzięki
takiej postawie rosła teczka założona
przez gestapowców z dokumentami
obciążającymi działalność księdza
Gerharda Hirschfeldera. Oprócz tych,
którzy przychodzili służbowo do kościoła, aby inwigilować księdza Gerharda Hirschfeldera, byli również i
tacy, którzy z chęci podlizania się
gestapowcom robili to samo, co oni.
Dla kariery, pieniędzy, lepszej pracy
czy konkretnego stanowiska gotowi
byli zrobić wszystko. Była to jednak

garstka, by nie powiedzieć, że jednostki. Wystarczyło to jednak, aby
akta księdza Gerharda Hirschfelder
ciągle się powiększały. Gestapo, widząc, że rozmowy ostrzegawcze
przeprowadzone z księdzem Gerhardem Hirschfeldera nie przynoszą
żadnego skutku, wystąpiło z oficjalną
skargą do bezpośrednich przełożonych kapłana. Reakcja hierarchów
kościoła na poczynania księdza Gerharda Hirschfeldera w stosunku do
nazistów była raczej obojętna. Z
pewnością kapłan został poinformowany o zaistniałej sytuacji i oficjalnie
upomniany, ale w głębi duszy otrzymał błogosławieństwo na to, co robił.
Przełożeni księdza Gerharda Hirschfeldera, starając się złagodzić konflikt
między kapłanem, a nazistami, postanowili przenieść go z parafii w Czermnej do Bystrzycy Kłodzkiej. Nie było
to przeniesienie karne i nie można
tego w żaden sposób tak interpretować, ponieważ przy tej okazji ksiądz
Gerhard Hirschfelder otrzymał awans.
Ksiądz Franz Monse generalny wikariusz mianował księdza Gerharda
Hirschfeldera „naczelnym duszpasterzem dbającym o dusze młodzieży
diecezji Grafschaft Glatz (Hrabstwa
Kłodzkiego)”. Przeniesienie księdza
Gerharda Hirschfeldera z Czermnej
do Bystrzycy Kłodzkiej nastąpiło wiosną 1939 roku.
W ślad za nim do tamtejszych komórek gestapo przesłano grubą już
teczkę akt dotyczących inwigilacji.
Ksiądz Gerhard Hirschfelder za bardzo się nie przejął „nowymi opiekunami”. Podobnie jak w Czermnej tak i na
nowej placówce duszpasterskiej organizował życie duchowe tamtejszej
młodzieży i nie tylko. Nowe obowiązki, jakie nałożyła na księdza Gerharda
Hirschfeldera władza kościoła, spowodowały, że nie tylko próbował On
przeciwstawiać się nazistom i odciągnąć od nich młodzież Bystrzycy
Kłodzkiej, ale całej ziemi kłodzkiej.
16.02.1939 roku zmarła matka
księdza Gerharda Hirschfeldera.
Po przybyciu na nową placówkę
rozpoczął się kolejny rozdział inwigilacji, prób zastraszenia i szpiegowania księdza Gerharda Hirschfeldera

Praktycznie zaraz po przybyciu do
Bystrzycy Kłodzkiej został on wezwany do ratusza na przesłuchanie.
Urzędnicy gestapo dali kapłanowi do
zrozumienia, że tak naprawdę to nie
mogą mu udowodnić niczego, co robiłby niezgodnie z prawem. Dali równocześnie do zrozumienia, że ich
cierpliwość już się kończy, a to oznacza aresztowanie z byle jakiego powodu. W trakcie przesłuchania dano
księdzu Gerhardowi Hirschfelderowi
teczkę z jego aktami. Była dość opasła, ale tak jak wcześniej zaznaczyli
gestapowcy, nie było w niej mocnych
obciążających działalność kapłana
materiałów. Namowa proboszcza,
kolegów i przyjaciół księdza Gerharda
Hirschfeldera spowodowała, że zaczął On przygotowywać bardzo starannie kazania i powstrzymywał się w
nich z krytyką struktur faszystowskich.
Ten stan rzeczy trwał przez prawie
dwa lata. Naziści mimo wszystko
nadal zbierali materiały i prowokowali w ten sposób księdza Gerharda
Hirschfeldera. W październiku 1939
roku do Bystrzycy Kłodzkiej został
przeniesiony ksiądz Adolf Langer. Stał
się on bezpośrednim przełożonym
księdza Gerharda Hirschfeldera, ponieważ został mianowany jako pełniący obowiązki zarządcy parafii. W
styczniu 1940 roku zmarł nagle ceniony proboszcz parafii Bystrzycy Kłodzkiej. W tych okolicznościach ksiądz
Adolf Langer został mianowany proboszczem parafii, a ksiądz Gerhard
Hirschfelder jego wikarym. Od tego
czasu razem dzielili między sobą
smutki i radości, cierpienie i niepowodzenia. Radości było jednak coraz
mniej z tego względu, że rosnący w
siłę Hitler podbudowany sukcesami w
wojnie z Polską, nie zważając na
żadne świętości, rozpoczął bezwzględne prześladowanie duchowieństwa i kościoła jako instytucji. Nie
tylko kościół stał się celem ataku
nazistów, ale i inne urzędy czy też
agendy różnych organizacji podejmujące krytykę ówczesnych rządów hitlerowskich. Coraz częściej dochodziło do aktów wandalizmu i profanacji
miejsc kultu religijnego. Świętokradztwo stało się bardzo rozpowszechnio-
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ne wśród młodzieży zrzeszonej
w bojówkach nazistowskich. Proboszcz parafii w Bystrzycy Kłodzkiej
ksiądz Adolf Langer otrzymywał, coraz częstsze informacje na temat
wandalizmu. Przejawem i równocześnie ukazaniem pseudo siły ludzi
partii hitlerowskiej było odstrzelenie
oczu wizerunkowi Jezusa wiszącemu
na drewnianym przydrożnym krzyżu.
Kolejnym przejawem wandalizmu
była profanacja murowanej XVIII
wiecznej kapliczki. Ludzie partii
NSDAP odrąbali lub odstrzelili 4 głowy
figurom, jakie stanowiły wyposażenie
kapliczki. Zniszczona została głowa

Boga Ojca, Jezusa, Ducha św. i Matki Boskiej. Kilkanaście dni później
prawdopodobnie ci sami sprawcy
dokończyli dzieło niszczenia, burząc
pozostałą część kapliczki. Sprawy te
do głębi wstrząsnęły parafianami
Bystrzycy Kłodzkiej. Wśród potępiających akty wandalizmu znaleźli się i
tacy, których synowie uczestniczyli w
tych zajściach. Rodzice tej młodzieży
uważali, że jest już za późno na ratowanie ich dzieci, ponieważ sami zaczęli się ich bać. Innego zdania był
jednak ksiądz Gerhard Hirschfelder.
Uważał, że wszystkiemu winna jest
ideologia, a nie młodzież. Przekony-

wał, że młodzież jest naprawdę dobra,
czuła i potrafiąca kochać drugiego
człowieka pod warunkiem, że odrzuci
ideologię faszyzmu. W niedzielę 27
lipca 1941 po tych bestialskich wydarzeniach świętokradztwa ksiądz Gerhard Hirschfelder wygłosił w kościele
parafialnym w Bystrzycy Kłodzkiej
kazanie. Broniąc młodzież i starając
się pokazać jej niewinność, wypowiedział następujące słowa:
„KTO MŁODZIEŻY WYRYWA
Z SERC WIARĘ W BOGA, JEST
ZBRODNIARZEM”.
Waldemar Wieja, (c.d.n.)

Drodzy mieszkańcy pięknego miasta w górach!

Już po raz kolejny nasza Izba górnictwa i historii
Złotego Stoku wzbogaciła się o niezwykle cenny eksponat. Tym eksponatem jest sygnaturka z iglicą znajdująca się pierwotnie na szczycie wieży kościoła
ewangelickiego w Złotym Stoku. Jest to metaloplastyka, która większości mieszkańcom nie jest znana ze
względu na wysokość i niedostępność na której była
umieszczona. Bystre oko dostrzeże ja już na najstarszych zachowanych widokach miasta autorstwa F.B.
Wernhera z pierwszej polowy XVIII wieku. W skład
iglicy wchodzi półksiężyc z data 1583, mały orzeł
cesarski z data 1683 i pruski orzeł z datami 1785, 1871

Iglica – wiatrowskaz w izbie

Na zdjęciu obok: Niewiarygodny wyczyn jednego z
mieszkańców Złotego Stoku na szczycie wieży (rok 1926)

i 1926. Orzeł ten jest zamocowany tak, że okręca się
wokół iglicy pod wpływem wiatru. Całość iglicy wieńczy
krzyż. Wszystkie daty umieszczone na sygnaturce
były ważne w dziejach kościoła i przy okazji ważnej
daty sygnaturkę zdejmowano i dokładano kolejną datę.
Dzięki uprzejmości gminy i Pani Burmistrz Grażyny
Orczyk ten cenny zabytek trafił do naszej Izby gdzie
będzie cieszył oko mieszkańców i turystów. Zabytek
ten, pomimo swego sędziwego wieku i nie najlepszego stanu, przetrwał na wieży kościoła aż do 2012 roku.
Pod iglica była umieszczona kula będąca swoista
kapsułą czasu. W kuli tej przy okazji remontów umieszczano ważne dokumenty związane z historią miasta.
Dokumenty wyciągnięte z kuli kila lat temu można
obejrzeć w Państwowym Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim – gdzie obecnie są przechowywane. Poprzez stulecia iglica z sygnaturka wystawiona była na
działania warunków atmosferycznych oraz uderzenia
piorunem. Była świadkiem ważnych dziejów miasta,
wojen, pożarów oraz uroczystości. Pozostaje mieć
nadzieje, ze w przyszłości nowa lecz wiernie odwzorowana kopia sygnaturki z iglicą znów spoglądać
będzie na miasto z wieży dawnego kościoła ewangelickiego”. Zapraszamy do Izby Górnictwa.
Piotr Romanowski
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Pokój i dobro

Pragnę wszystkich czytelników serdecznie pozdrowić i po krótkiej przerwie przywitać wielkanocnym
zawołałem „Chrystus zmartwychwstał”.
Dzisiaj chciałabym kontynuować wątek św. Franciszka odnosząc się do jego zachowań, a co za tym
idzie pouczeń, napominań i ogromnej bezinteresownej
miłości do Chrystusa i bliźnich.
Gdy Franciszek (...) Ujrzał zmęczoną kobietę i przychodzącą z wielką żarliwością ducha i pobożnością,
rzekł do niej: „Czego pani pragnie?”. Kobieta odpowiedziała mu: Ojcze, proszę, abyś mnie pobłogosławił.
Zapytał ją błogosławiony Franciszek: „Jesteś zamężna czy wolna?”.
A ona na to: Ojcze, od dawna Pan dał mi szczerą
wolę służenia Mu. Miałam i mam wielkie pragnienie
zbawienia mojej duszy, lecz mam męża tak okrutnego,
że dla mnie i dla siebie jest przeszkodą w służbie
Chrystusa; z tego powodu dusza moja aż do śmierci
jest udręczona wielkim bólem i trwogą. Błogosławiony
Franciszek, widząc jej żarliwego ducha, zwłaszcza,
że była młodą dziewczyną i o delikatnej budowie ciała, poruszony litością nad nią pobłogosławił ją i powiedział do niej: „Idź, i znalazłszy swego męża w domu
powiesz mu ode mnie, że proszę jego i ciebie dla
miłości tego Pana, który dla naszego zbawienia zniósł
mękę na krzyżu, abyście starali się zbawić dusze
wasze w waszym domu”.
A gdy wróciła i weszła do domu, znalazła swego
męża w domu, tak jak jej powiedział błogosławiony
Franciszek. I zapytał ją jej mąż: Skąd przychodzisz?
A ona na to: Przychodzę od błogosławionego Franciszka, który mnie pobłogosławił, a przez jego słowa
dusza moja została pocieszona i uradowana w Panu.
Ponadto polecił mi też, abym powiedziała ci od niego
i prosiła cię, abyśmy w naszym domu zbawili dusze
nasze.
A gdy to powiedziała, natychmiast zstąpiła na niego
łaska Boża przez zasługi błogosławionego Franciszka.
On odpowiedział jej z wielką dobrocią i łagodnością,
nagle tak szybko odmieniony przez Pana: Pani, odtąd
tak jak się tobie podoba, służmy Chrystusowi i zbawmy dusze nasze, jak to powiedział błogosławiony
Franciszek. I powiedziała do niego jego żona: Panie,
wydaje mi się rzeczą dobrą, abyśmy żyli w czystości,
ponieważ podoba się ona bardzo Panu i jest cnotą
wysługującą wielkie wynagrodzenie. Odpowiedział jej
mąż: Pani, podoba mi się to, ponieważ tobie się podoba. Bo w tym i w innych dobrych dziełach chcę
złączyć moją wolę z twoją wolą.
Rozważmy to:
Przyjmowanie miłości od Boga i odpowiedź na nią
jest podstawową treścią życia duchowego człowieka.
Być kochanym przez Boga i jednocześnie odbijać tę
miłość, jest kluczem do wszystkich innych relacji, jakie
powinien posiadać człowiek.
Miłości nigdy nie można ograniczyć tylko do relacji
z Bogiem. Ona jest dana człowiekowi przede wszyst-

kim po to, aby nią obdarzał drugą osobę. Gdyby
mówiło się o miłosnej relacji człowieka do Boga bez
odniesienia do drugiej osoby, byłoby to coś niepełnego i w gruncie rzeczy fałszywego. Nie można bowiem
miłować Boga bez miłowania człowieka. Bardzo łatwo
jest wpaść w złudzenie, że można miłować Boga
i pogodzić z tym brak miłości do bliźniego. Tymczasem
wiemy doskonale, że miłości jako takiej nie należy
rozdzielać. Ona stanowi w sobie nierozdzielną całość.
Tak więc miłość Boga i bliźniego są pełnią, do której
mamy wszyscy zmierzać.
Miłość między ludźmi jest przedłużeniem tej, którą
Bóg obdarza człowieka. Człowiek kocha miłością,
którą najpierw Bóg złożył w jego wnętrzu. Miłość nie
jest tylko czymś naturalnym, co wypływa z ludzkiej
natury. Jest przede wszystkim darem, jaki Bóg złożył
w ludzkim sercu.
Jaka winna być miłość pomiędzy ludźmi? By dać
odpowiedź na to pytanie, posłużymy się przytoczonym
powyżej fragmentem Zbioru Asyskiego.
Św. Franciszek wszedł w dialog z potrzebującą jego
pomocy kobietą.
Dialog jest zawsze pierwszym wyrazem miłości.
Zakłada on otwarcie się na siebie dwóch osób. To
otwarcie musi być wzajemne, ponieważ miłość nie
dotyczy tylko jednej strony, ale dwóch. Dialog bez
wzajemności jest monologiem, który nie prowadzi do
komunii, jedności. Dialog, by był owocny, musi się
opierać na życzliwym wzajemnym słuchaniu siebie.
Św. Franciszek daje nam tego bardzo piękny przykład. Jego pochylenie się nad kobietą jest pełne dobra,
ciepła i życzliwości. To sprawia, że kobieta bez żadnych trudności może wyjawić Świętemu swoje potrzeby. Jest to kolejny przymiot miłości w relacji międzyludzkiej. Miłość obdarza drugiego zaufaniem, a przez
to sprawia atmosferę dobroci i życzliwości. Nie można
kogoś kochać i mu nie ufać. Miłość potrzebuje pewnej
atmosfery dobra, życzliwości, ciepła. Relacja, która
jest naznaczona chłodem, zamknięciem, nie ma nic
wspólnego z miłością.
Trzeba nam się przypatrzeć, na ile nasze relacje
z tymi, których spotykamy, z którymi pracujemy, mieszkamy są naznaczone miłością. Właśnie to pytanie
powinno być często zadawane w naszych wspólnotach braterskich. Żyjąc ze sobą na co dzień, może się
tak stać, że nasze relacje mogą być bardzo powierzchowne. Możemy żyć obok siebie, praktycznie się nie
znając, a tego nie chcemy.
Św. Franciszkowi bardzo zależało na tym, aby nasze wspólnoty były ukształtowane na wzór kochającej
się rodziny. Nigdy nie mógł pogodzić się z wizją wspólnoty braci, w której panuje chłód, podziały czy wręcz
nienawiść. Zamartwiał się kiedy widział jak zakon się
zmienia i zaczynają powstawać piękne murowane
zakony i, że spichlerze są pełne. Codzienne wchodzenie w autentyczny, szczery i głęboki dialog z braćmi jest znakiem miłości. Taka miłość może pokonać
bardzo wiele przeszkód, pozornie mogących nas
dzielić. Dialog zniweluje trudności, jakie niesie ze
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sobą różnica wieku, mentalności, wykształcenia czy
stanu.
Dlatego rozmawiajmy ze sobą, nie zamykajmy się
przed drugim człowiekiem, ponieważ nie wiemy co
możemy zyskać dobrego i jaką być może piękną odnajdziemy przyjaźń i zrozumienie.
Pomódlmy się:
Prosimy Cię, Panie, składaj w naszych sercach dar
Twojej miłości. Niech ona będzie tym darem, którym
będziemy obdarzać każdego brata i siostrę, którzy
staną na naszych drogach.
(źródło: Trzej Towarzysze)

DZIEŃ 16 KWIETNIA
– ROCZNICA
FRANCISZKAŃSKA

Czwartek 16 kwietnia jest u franciszkanów dniem
upamiętniającym złożenie ślubów przez św. Franciszka na ręce papieża Innocentego III, a także zatwierdzenie Reguły franciszkańskiej. W tym dniu, upamiętniającym początki pierwszej wspólnoty franciszkańskiej, która narodziła się 16 kwietnia 1208 r., gdy św.
Franciszek przyjął do swego grona Bernarda z Quintavalle i Pietro Catani, przypominijmy sobie historię
powierzenia się św. Franciszka i jego braci Kościołowi, opisaną w 13. rozdziale Życiorysu pierwszego
Tomasza z Celano (32-33).
(32) 1. Święty Franciszek widząc, że Pan Bóg co
dzień powiększał ich liczbę, napisał prosto i zwięźle,
dla siebie i dla swoich braci, formę życia i regułę,
używając głównie tekstów świętej Ewangelii, której
doskonałości jedynie pożądał.
2. Włączył też nieco innych wskazań, które były
niezbędne do prowadzenia świętego życia we wspólnocie.
3. Potem razem ze wszystkimi wspomnianymi braćmi przybył do Rzymu, bardzo pragnąc, aby mu pan
papież Innocenty III zatwierdził to, co był napisał.
4. Właśnie w tym czasie był w Rzymie czcigodny
biskup asyski, imieniem Gwido, który we wszystkim
honorował świętego Franciszka i jego wszystkich
braci, i szanował ich ze szczególną miłością.
5. Kiedy ujrzał świętego Franciszka i jego braci,
poważnie zaniepokoił się ich przybyciem, bo nie znał
jego przyczyny. Obawiał się, żeby nie zechcieli opuścić
swej ojczyzny, w której Pan przez nich, sługi swoje,
już zaczął sprawiać wielkie rzeczy.
6. Bardzo cieszył się, że ma w swojej diecezji tych
mężów, których wielce cenił za ich życie i obyczaje.
7. Ale usłyszawszy o przyczynie ich przybycia i poznawszy ich zamiar, bardzo ucieszył się w Panu
i obiecał im w tym poradzić i dopomóc.
8. Oprócz tego święty Franciszek udał się do wielebnego pana biskupa sabińskiego, imieniem Jan od
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świętego Pawła, który wśród książąt i prałatów Kurii
Rzymskiej znany był z tego, że gardził dobrami ziemskimi, a kochał niebieskie.
9. On przyjął go łaskawie i z miłością, i wielce poparł
jego wolę i zamiar.
(33) 1. Wszakże, ponieważ był człowiekiem przezornym i roztropnym, wypytywał go o różne rzeczy
i radził, żeby przystał na życie monastyczne albo
pustelnicze.
2. Ale święty Franciszek, na ile potrafił, pokornie
opierał się jego perswazji, nie dlatego żeby pogardzał
tym, co mu radzono, ale dlatego, że afektywnie lgnął
do czegoś innego i kierował się wyższym pragnieniem.
3. Pan biskup podziwiał jego zapał i bojąc się, by
nie zrezygnował z wielkiego zamierzenia, pokazywał
mu bardziej szerokie drogi.
4 Zniewolony jego stałością przystał na jego prośby
i potem już starał się popierać jego sprawy u pana
papieża.
5. Podówczas przewodził Kościołowi Bożemu pan
papież Innocenty III, mąż pełen chwały, a także bogaty w wiedzę, słynący wymową, gorliwy w trosce o sprawiedliwość w tym, czego wymagało pielęgnowanie
wiary chrześcijańskiej.
6. Gdy zapoznał się ze zdaniem mężów Bożych, po
uprzednim rozważeniu sprawy, wyraził zgodę na ich
prośbę i następnie zatwierdził. Udzielił im wiele zachęt
i napomnień, po czym pobłogosławił świętemu Franciszkowi i jego braciom,
7. mówiąc: Bracia, idźcie z Bogiem, i jak was On
raczy natchnąć, tak głoście wszystkim pokutę*.
8. A gdy wszechmocny Bóg pomnoży was w liczbę
i łaskę, z radością donieście mi o tym, a ja wam udzielę więcej pozwoleń i bezpiecznie powierzę wam większe zadania.
9. Naprawdę, gdziekolwiek święty Franciszek się
udał, tam Pan był z nim, ciesząc go objawieniami,
a dobrodziejstwami dodając otuchy.
10. Pewnej nocy, kiedy głęboko zasnął, zobaczył,
że idzie jakąś drogą, koło której rosło potężne drzewo.
Drzewo piękne i silne, grube i bardzo wysokie. Gdy
zbliżył się do niego i stojąc pod nim podziwiał jego
piękno i wielkość, nagle zdarzyło się, że sam święty
wyszedł na taką wysokość, iż dosięgnął czubka drzewa. Chwycił je rękami i bardzo łatwo nachylił ku ziemi.
Rzeczywiście tak się stało, kiedy pan Innocenty, drzewo najbardziej na ziemi wyniosłe i wspaniałe, jak
najbardziej łaskawie skłonił się ku jego prośbie i woli.
Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi Józefowi,
że w tym dniu, w naszym kościele zechciał uczcić tę
uroczystość i pozwolił naszym siostrom Zakonu Franciszkańskiemu Świeckiemu, s. Longinie, s. Marii oraz
s. Zofii odnowić swoje przyrzeczenie zakonne oraz
zawierzyć zakon franciszkański sercu Pana Jezusa.
Dziękuję także za modlitwę w intencji ś.p. o. Nikodema
Suchanka, który był prekursorem powołań w naszej
parafii. Bóg zapłać.
s. Anna Sibińska
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Stary cmentarz i jego historia

Jedną ze starszych budowli sakralnych Złotego
Stoku jest kościół pw. św. Trójcy znajdujący przy
skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Kłodzką. Fundatorem
tego kościółka dla katolików, którzy nie mieli gdzie się
zbierać na mszę św. i nabożeństwa był ewangelik
Hans Kichpauer, ostatni zarządca kopalni Fuggerów.
Hans Kichpauer zmarł w 1587 roku, a jego żona Susanna w 1583 oboje zostali pochowani w kościele
ewangelickim. Dlaczego ewangelik ufundował kościół
katolikom? Odpowiedz na to pytanie jest dość prosta.
Bardzo szybko bo już w 1532-34 roku zaledwie w niespełna 17 od wystąpienia Marcina Lutra w Złotym
Stoku powstała gmina ewangelicka. Kościół stojący
w Rynku katolicki przejęli protestanci – na początku
powstania gminy ewangelickiej większość mieszkańców Złotego Stoku przeszła na luteranizm. Szczególnie burzliwe dzieje kościół miejski przeżywał w latach
1532-1707. Raz jest kościołem katolicki to znowu
zborem protestanckim W 1687 roku na krótko bo zaledwie na okres 20 lat kościół miejski wrócił w posiadanie katolików, aby wreszcie po Wojnie Trzydziestoletniej na mocy podpisanego pokoju w Altranstädt
zawartego 1 września 1706 roku obiekt ten na resztę
swojego czasu przeszedł we władanie ewangelików.
Wykonanie warunków pokojowych i faktyczne przejęcie kościoła przez protestantów nastąpiło w 1707 roku.
Zgodę na przekazanie kościoła ewangelikom potwierdziła ówczesna Rada Miejska w której zasiadali ewangelicy i katolicy.
W tych okresach przejściowych kościół św. Trójcy
był raz zborem ewangelicki to znowu kościołem katolickim. Hans Kichpauer fundując kościół św. Trójcy
zgodnie z panującym wówczas zwyczajem ofiarował
kościołowi spory plac z przeznaczeniem na cmentarz.
Mało kto zwraca uwagę na datę założenia tej nekropoli. Zapewne możemy uznać, że cmentarz w Złotym Stoku – dziś już nieczynny – należy do jednych
z najstarszych istniejących w Europie, a kto
wie czy nie jest on najstarszym. Na cmentarzu tym byli chowani
katolicy i ewangelicy.
W sumie na tym małym
kawałku ziemi spoczywa około 40-45 tys.
zmarłych. Trzeba przyznać i są na to dowody,
że w pewnym okresie
katolicy zabronili chowania zmarłych protestantów na cmentarzu
katolickim. Waśnie to

spowodowało założenie przez gminę ewangelicką
własnego cmentarza na tzw. Humlu.
W 1616 roku w kościele św. Trójcy przeprowadzono
mały remont. Ówczesny kościelny Michaela Stengla
ufundował i czuwał nad fachowym wykonaniem malowideł historycznych i biblijnych umieszczonych na
ścianach kościółka. Z zachowanych dokumentów
wynika, iż wnętrze zdobiła szczególnie piękna polichromia. Za włożony wkład w dzieło odnowienia kościoła fundator i jego małżonka zostali pochowani
w tym kościele.
Wielką szkodą jest fakt, że artysta, który wykonał
tę piękną polichromię nie został wymieniony z nazwiska w dokumentach. W 1683 r. kościółek św. Trójcy
nawiedził nasz król Jan III Sobieski wracający w glorii
sławy spod Wiednia. Nasz kościółek obchodził swoje
pierwsze stulecie istnienia. Z tej też okazji król Jan III
Sobieski ofiarował jako wotum relikwiarz, w którym
były umieszczone relikwie św. Franciszka. Co się
później stało z tym relikwiarzem tego nie wiemy.
W 1900 roku na prośbę ówczesnego proboszcz Theodora Kramera miejscowy malarz Edward Lux przeprowadził remont i konserwacje ołtarza. Kolejny poważny remont kościoła św. Trójcy został przeprowadzony w 1927 r. Z tej okazji sporządzono zachowany
po dziś dzień dokument o następującej treści:
„DO WIADOMOŚCI PRZYSZŁYM POKOLENIOM.
W roku pańskim 1927 w czasie pontyfikatu Piusa XI,
Hindenburga prezydenta rzeszy Republiki Niemieckiej,
Adolfa kardynała Bertrama – arcybiskupa Wrocławia
i Georga Schoedera – burmistrza tutejszego miasta,
w roku złotego jubileuszu tutejszego kościoła parafialnego została gruntownie wyremontowana przez tutejszego budowniczego, Alfreda Schneidera, wybudowana w 1583 roku przez ewangelika, urzędnika górniczego nazwiskiem Kirchpauer, a od 1687 roku katolicka kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Trójcy;
szczególnie całkowicie odnowiono tynki
wewnętrzne i podłogę, a zmurszały dach
przebudowano tak, że obiekt stylem odpowiada lepiej kościołowi, niż to poprzednio
miało miejsce. W tym to czasie miasto liczy
2553 osoby a mianowicie 1198 mężczyzn,
1355 kobiet. Z tego jest 2083 katolików 456
ewangelików14 innych wyznań. Cudzoziemców: 143 Czechów, 4 Polaków, 4 Rosjan, 6 Szwajcarów. Liczba gospodarstw
domowych 724, zakładów 116, Reichenstein, d. 15 września 1927 r. Paul Woetzker, Proboszcz, jednocześnie Superintendent Archiprezbiterianu w Paczkowie.
Pieczątka”.
Waldemar Wieja
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Wielki Tydzień w Mąkolnie
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Jana Pawła II wyjaśnienie Fatimy

Jan Paweł II szczególnie zainteresował się Orędziem fatimskim dopiero po zamachu na jego życie.
Siedem lat temu zwierzył się z tego dziennikarzowi
V. Messoriemu, podczas redakcji wywiadu-rzeki „Przekroczyć próg nadziei”. Wspominając pierwsze lata
pontyfikatu, Papież wyznał: „Wówczas jeszcze bardzo
mało wiedziałem o Fatimie. I oto przyszedł 13 maja
1981 r. Kiedy zostałem ugodzony kulą zamachowca
na Placu św. Piotra, także nie uświadamiałem sobie
tego, że jest to właśnie ów dzień, w którym Maryja
objawiła się trójce dzieci w portugalskiej Fatimie i miała wypowiedzieć do nich słowa, które z końcem stulecia zdają się przybliżać do swego wypełnienia”.
Wobec takich słów nie sposób nie stawiać pytań:
Dlaczego wydarzenia fatimskie wcześniej nie zwróciły uwagi kard. K. Wojtyły, a później Biskupa Rzymu?
Jaki związek odkrył między osobistym doświadczeniem i przesłaniem z Fatimy? Jak Kościół (a nawet
świat) winien patrzeć na orędzie z 1917 roku?

W  znaku Jasnej Góry

Trzeba raz jeszcze sięgnąć do papieskiego wywiadu. Jan Paweł II, zanim wspomniał Fatimę, opowiedział o znaczeniu, jakie ma dla niego motto pontyfikatu: „Totus Tuus, cały Maryi”. Wyjaśnił, że inspirację
znalazł u św. Ludwika Grignion de Monfort. Dał temu
wyraz między innymi w encyklice o Matce Bożej „Redemptoris Mater” i w liście o powołaniu kobiety „Mulieris dignitatem”. Wspomnieniami Papież sięga także
czasów dzieciństwa, kiedy modlił się przed obrazem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wadowicach czy
pielgrzymował do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Najbardziej jednak związał się z ikoną Czarnej
Madonny na Jasnej Górze. Nie ukrywa, że przykładem
w tym zawierzeniu Maryi byli dla niego kardynałowie
August Hlond i Stefan Wyszyński, którzy mówili o zwycięstwie, które przyjdzie przez Maryję.
Nawiązując do myśli polskich kardynałów, Biskup
Rzymu komentuje to w sposób następujący: „Chrystus
przez Nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwo Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyło się
z Nią”. W tym kontekście przypomina o Fatimie.
Wskazuje także na La Salette, Lourdes i Jasną Górę
oraz wyznaje, iż w przesłaniu z tych miejsc widzi „jakąś
ciągłość”. Chodzi o macierzyńską obecność Maryi
w Kościele. Dla Papieża refleksja nad tym misterium
wydaje się daleko ważniejsza niż spekulacje na temat
realizacji społeczno-politycznych wątków objawień
(trzeba pamiętać, że historia interpretacji wydarzeń
w Fatimie zna wątek upolitycznienia, uprawiany przez
niektórych promotorów i apologetów). Być może dlatego w kolejnej książce zawierającej wspomnienia
Papieża, wydanej z okazji jubileuszu kapłaństwa, nie
ma odniesień do Fatimy czy innych znaczących miejsc
(z wyjątkiem miejsc rodzinnych), ale przypomniane
zostało Zwiastowanie Pańskie.

Bardzo zastanawia fakt, że Jan Paweł II, wskazując
na wspomniane sanktuaria, nie nawiązuje do objawień, które miałyby przesądzać o ich znaczeniu.
Przeciwnie, na tle wspomnianych miejsc przesłanie
Jasnej Góry (niezwiązane z objawieniami) wydaje się
ważniejsze. Wystarczy przytoczyć słowa homilii
z pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, w której został omówiony maryjny wymiar doświadczenia
Kościoła w Polsce, ale także uniwersalne oddziaływanie Jasnej Góry, co można zauważyć w pontyfikatach
kolejnych papieży: Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI
i Jana Pawła I. Natomiast podczas pielgrzymki do
ojczyzny w 1983 roku (dwa lata po zamachu) rozważania o Maryi były związane także głównie z Ikoną
Jasnogórską. Papież odnowił akt zawierzenia Maryi,
podziękował za zdrowie i dodał: „Zeszłego roku
13 maja byłem w Fatimie, aby dziękować i zawierzyć”.
Tylko tyle o Fatimie.

Wobec znaków czasu

W 1982 roku, dokładnie rok po zamachu, Jan Paweł
II przybył do Fatimy. We wstępie homilii Papież nawiązał do biblijnego opisu wydarzeń pod krzyżem,
szczególnie do słów odnoszących się do Jana i Matki
Jezusa: „Wziął Ją do siebie” (J 19,27). Przypomniał,
że wiele jest miejsc, domów, w których Maryja spotyka się z ludźmi. Są nimi sanktuaria. Wspomniał o Lourdes i Jasnej Górze. Fatimę Biskup Rzymu obrał za
cel pielgrzymki, aby „wyznać chwałę Boga samego”.
Pozdrowił też Maryję jako Przybytek Trójcy Przenajświętszej i „Prototyp” Kościoła. Mówił o Duchu Świętym, który daje moc duchowemu macierzyństwu
Maryi.
Jest to ważne wyjaśnienie, gdyż w tym kontekście
misterium chrześcijaństwa można zrozumieć objawienia prywatne i znaleźć kryterium ich oceny. Dlatego
Jan Paweł II dodaje: „Jeśli Kościół przyjął orędzie
z Fatimy, to przede wszystkim dlatego, że zawiera ono
prawdę i wezwanie, które są w swej zasadniczej treści
prawdą i wezwaniem samej Ewangelii”. Orędzie z Fatimy jest wezwaniem do nawrócenia i pokuty. To wezwanie przekazane za pośrednictwem Maryi Papież
nazywa odczytaniem znaków czasu. Jest to wezwanie
do modlitwy (przede wszystkim różańcowej) i pokuty.
To jedyna odpowiedź na doświadczenia kończącego
się wieku, wyrażające się w wielu znakach czasu
naznaczonych dramatami (takich jak wojny, kryzysy
i odejścia z Kościoła), a także nadzieją (jak poczucie
solidarności między narodami, nowe wylanie Ducha
Prawdy).
Biskup Rzymu jeszcze niejeden raz zachęci do
rozpoznawania w Fatimie jednego z największych
znaków czasu spośród innych znaków XX wieku.
„Dzieje się tak dlatego — napisze z okazji 80. rocznicy objawień — że w swoim orędziu zapowiada wiele
innych znaków, które miały wystąpić później, i zachę-
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ca do ich właściwego odczytania” (1997 r.). Zrozumiała wydaje się potrzeba poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi (na prośbę Maryi, która objawiała się Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie), gdyż — jak
wyjaśnia Papież — poświęcić „to znaczy przybliżyć
się, za pośrednictwem Matki, do samego Źródła Życia,
które wytrysło na Golgocie (...), to znaczy wrócić pod
Krzyż Syna. To znaczy więcej: odnaleźć ten świat
w przebitym Sercu Zbawiciela (...). Odkupienie jest
zawsze większe niż grzech człowieka i grzech świata”.
Papież przypomniał, że aktu poświęcenia rodzaju
ludzkiego, a zwłaszcza Rosji (zgodnie z orędziem
fatimskim) dokonał już Pius XII. Niemniej osobiście
ponowił go on sam już 7 czerwca i 8 grudnia 1981
roku, o czym wspomniał podczas pielgrzymki do Meksyku. Warto zauważyć, że Papież podczas pielgrzymki do Guadelupe — zwracając uwagę na wydarzenia,
jakie kryły się za obiema datami — nie powoływał się
na orędzie fatimskie, ale nawiązał jedynie do tytułu
Matki Kościoła, którym posługiwał się Paweł VI, a który także wskazuje na duchowe macierzyństwo Maryi.
W Fatimie Jan Paweł II raz jeszcze poświęcił świat
Niepokalanemu Sercu Matki (podobnego aktu dokonał
25 marca 1984 r.), bo — jak twierdzi — „poświęcić
— to znaczy oddać świat Temu, który jest nieskończoną Światłością”. Ponadto podkreślił, że orędzie fatimskie jest ponadczasowe i jest skierowane ku „nowym
znakom czasu”.
Być może papieskie stwierdzenie, które ostatecznie
wyjaśnia cel i sens poświęcenia siebie (świata) Maryi,
będzie jaśniejsze, gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż
Papież mówi także o zawierzeniu Duchowi Świętemu
(w encyklice o Duchu Świętym) czy Trójcy Przenajświętszej (w encyklice o ewangelizacji Słowian).
Wydaje się, że Jan Paweł II nie wiąże interpretacji
wydarzeń w Fatimie (tzw. tajemnic) z żadnymi zdarzeniami politycznymi, zarówno z przeszłości, jak
i z przyszłości. Więcej, zdaje się niejako dystansować
od zbyt bezpośredniego łączenia zamachu na jego
życie z orędziem fatimskim. Gdy w 1997 roku konsekrował kościół Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem,
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który ma upamiętniać między innymi zamach na Następcę św. Piotra, powiedział, że sanktuarium zostaje
„poświęcone Bogu, ma służyć Kościołowi — wspólnocie, żywym ludziom”. Ponadto, wdzięczny za duchową łączność tego sanktuarium z Fatimą w Portugalii, zachęcił do ewangelicznego wyjaśniania orędzia
fatimskiego: „Proście z wiarą, aby ludzie poznali
i uznali jednego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa”. Oznacza to zatem nie
tylko wezwanie do popularyzowania objawień fatimskich (obecny Papież czyni to stosunkowo rzadko),
ale głoszenie Ewangelii (dla Jana Pawła II Biblia jest
istotnym miejscem odniesienia), w imię wierności
także orędziu z 1917 roku i w celu wyjaśniania znaków
czasu. „Czyż Fatima, miejsce o tak głębokiej wymowie
duchowej, nie powinna odegrać doniosłej roli w tej
nowej i niezbędnej ewangelizacji? (...). Obie części
Europy, zarówno wschodnia, jak i zachodnia, które
czerpią życiodajne soki z chrześcijaństwa, muszą się
wzajemnie duchowo ubogacać, by Chrystus był przepowiadany w każdym zakątku kontynentu” — mówił
do biskupów portugalskich przed synodem poświęconym Europie (13.05.1991). Czy tych słów nie należałoby uznać za komentarz do orędzia fatimskiego,
które mówi o „triumfie Niepokalanego Serca Maryi”?
Czyż może być inny triumf poza triumfem Ewangelii?
Czyż można rozumieć, chociażby w Rosji, triumf Kościoła jako triumf jednego wyznania?

Znak macierzyńskiej ręki
Opatrzności

Przygotowanie do Jubileuszu Roku 2000 było okazją dla Jana Pawła II, aby raz jeszcze przyjrzeć się
wydarzeniom minionego wieku w liście „Tertio millennio adveniente” z 1994 roku. Papież zwrócił uwagę
na zdarzenia znane i mniej znane, które miały miejsce
zarówno w Kościele, jak i w świecie, m.in. na znaczenie Roku Maryjnego 1987/1988. Mimo że poprzedzał
on wydarzenia roku 1989, nie oznacza to, że między
tymi okolicznościami była bezpośrednia zależność.
Jeśli zaś można dopatrywać się wzajemnego związku,
to jest on pośredni, gdyż o kształcie zdarzeń mogły
decydować inne okoliczności, jak na przykład profetyczne nauczanie papieży. Jan Paweł II sformułował
następujący wniosek: „Można było odczuć, że we
wszystkich tych wydarzeniach działa jak gdyby niewidzialna ręka Opatrzności, która jest ręką macierzyńską”. To ważne słowa. Papież nie wspomina przy tej
okazji o Fatimie, Lourdes, czy nawet o Jasnej Górze.
Wspomina o Maryi i Jej obecności pośród pielgrzymującego ludu. Niemniej jednak nie zatrzymuje uwagi jedynie na macierzyństwie duchowym Maryi — każe
widzieć w nim macierzyńską troskę Boga o Kościół
i o świat.
Wyjaśnienie orędzia fatimskiego w kontekście
Opatrzności znalazło wyraz także w przesłaniu z 1997
roku: „Fatima (...) pozwala nam dostrzec działanie
Boga, opatrznościowego Przewodnika, cierpliwego
i wyrozumiałego Ojca, także w XX wieku”.
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CO SŁYCHAĆ W „ZIELONEJ DOLINIE”?

KONKURS RECYTATORSKI
„WIOSENNE STROFY”

5 kwietnia nasze przedszkolaki tj. Weronika Grzanka, Julia Wolak i Marcelina Adamiak brały udział w
Między Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim
„Wiosenne strofy” w Kamieńcu Ząbkowickim. Dziewczynki bez tremy stanęły na scenie i wyrecytowały
swoje wiersze wspomagając się rekwizytami, stosownym gestem czy mimiką, odpowiednią modulacją
głosu i strojem. W konkursie brało udział 33 dzieci.
Wszystkie dzieci pięknie wystąpiły i otrzymały nagrody w formie książeczki i dyplomu.

oglądanie tych które je zaciekawiły m. in. o kosmosie,
zwierzętach, różnych dyscyplinach sportu itp. Pani
bibliotekarka zachęcała dzieci do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Przedszkolaki obiecały, że wrócą
tam z rodzicami. Nawet nie zwróciliśmy uwagi jak
szybko upłynął czas i trzeba było wracać do przedszkola.

PRZEDSZKOLNA OLIMPIADA
SPORTOWA

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

9 kwietnia starsza grupa przedszkolaków była na
wycieczce w Publicznej Bibliotece w Mąkolnie. Miały
okazję obejrzeć nie tylko księgozbiór przeznaczony
specjalnie dla nich, ale również zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek. Ponadto brały aktywny
udział w zajęciach słuchając opowiadania pt. „Jak
Wojtek został strażakiem” czytanego przez panią bibliotekarkę Krystynę Ujejską. Na podstawie wysłuchanego tekstu dzieci rysowały ilustracje. Kolejnym etapem zajęć była wędrówka pośród półek z książkami i

24 kwietnia odbyła się IV Przedszkolna Olimpiada
Sportowa dla dzieci 5-6 letnich, zorganizowana przez
Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie. W zmaganiach wystartowały 8 osobowe reprezentacje z pięciu
przedszkoli powiatu Ząbkowickiego (Złotego Stoku,
Barda, Kamieńca Ząbkowickiego – Przedszkole nr 1
i nr 2, Mąkolna). Zawody stały się doskonałą okazją
do promowania sportu i aktywności fizycznej wśród
dzieci oraz stosowania zasad fair play. Uroczystym
otwarciem Olimpiady było symboliczne zapalenie
olimpijskiego znicza przez Panią dyrektor Ewę Bulandę, puszczenie do lotu gołębi, wysłuchanie piosenki
o sporcie w wykonaniu kolegi oraz prezentacja poszczególnych drużyn. Przed przystąpieniem do sportowych zmagań zawodnicy złożyli również uroczystą
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przysięgę, deklarując, że będą przestrzegać sportowych reguł współzawodnictwa. Mali sportowcy rywalizowali w jedenastu konkurencjach sprawnościowych
między innymi w: przenoszeniu piłeczki na łyżce, torze
przeszkód, wyścigach w workach, sztafecie, podawaniu piłki nad głową itp. Przewidziano również konkurencje dla opiekunów drużyn, którzy równie dobrze
się bawili. Najwięcej punktów i I miejsce zdobyła reprezentacja z Przedszkola z Barda. Nad poprawnością
i oceną poszczególnych zabaw czuwali zaproszeni
sędziowie: Marta Krysiak, Patrycja Kucharek, Zbyszek
Sleziak. Sportowe zmagania wywoływały u dzieci
bardzo silne emocje, a element współzawodnictwa

Święta
Faustyna

Pewnego zimowego wieczoru, kiedy
wróciłam do swojego pokoju, zobaczyłam
Pana Jezusa. Był ubrany na biało. Jedną
ręką błogosławił, a drugą dotykał swojej
szaty na piersi. Z rozchylonych brzegów
sukni wychodziły wielkie promienie, jeden
był czerwony, a drugi blady. Czułam w
sercu jakiś lęk i jednocześnie wielką radość. Pan Jezus powiedział mi, żebym
namalowała obraz według tego, co zobaczyłam, z podpisem: Jezu, ufam Tobie”.
Pan Jezus wiele razy mówił mi o swoim
wielkim miłosierdziu. On bardzo chce, żeby
wszyscy ludzie poszli do nieba. Nawet
największy grzesznik może być zbawiony,
jeśli uwierzy w Boże miłosierdzie i o nie
poprosi. Pan Jezus powiedział, że mam
zostać Jego sekretarką. Jak kiedyś apostołowie głosili Ewangelię, tak ja miałam
mówić ludziom o miłosierdziu Boga i zachęcać ich, żeby z ufnością przychodzili do
Niego.
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mobilizował przedszkolaków do osiągania jak najlepszych wyników. Wszystkim zawodnikom kibicowali
młodsi koledzy, koleżanki z miejscowego przedszkola wraz z opiekunami i rodzicami. Drużyny skandowały różne hasła, jednym z nich to: „Czy wygramy, czy
przegramy, zawsze dobry humor mamy”. Na zakończenie Olimpiady był słodki poczęstunek. Wszystkie
dzieci oczywiście otrzymały nagrody, medale oraz
puchar i dyplomy. Już za rok odbędzie się kolejna, V
Przedszkolna Olimpiada Sportowa.
Wkrótce bierzemy udział w konkursie tańca w Ząbkowicach Śląskich – prosimy trzymać kciuki.
A. Kuchciak
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na Olimpiadzie sportowej w Mąkolnie

Na zaproszenie Przedszkola „Zielona Dolina” w dniu
24 kwietnia stawiliśmy się na IV Olimpiadzie sportowej.
Olimpiada sportowa odbyła się na stadionie sportowym w Mąkolnie. W zawodach wzięła udział nasza
drużyna składająca się z 8 dzieci z grup „Motylki” i
„Żabki”. Dzieci były bardzo przejęte wyruszając zaraz
po śniadaniu autokarem na miejsce olimpiady. Naszym strojem reprezentacyjnym były białe koszulki z
logiem naszej „Bajki” a mottem słowa „Czy wygramy,
czy przegramy, zawsze dobry humor mamy” Dzieci z
wielka radością i zaangażowaniem brały udział we
wszystkich konkurencjach. Wszyscy świetnie się bawili uczestnicząc w poszczególnych konkurencjach.
Liczyła się radość i zabawa, a także fakt, że nie jest
ważne, które miejsce zajmiemy, lecz to, że możemy
brać udział w sportowej zabawie na świeżym powietrzu razem z innymi kolegami i koleżankami. Podsu-

mowując zdobyte przez naszych małych sportowców
punkty, w łącznej kwalifikacji przedszkoli zdobyliśmy
IV miejsce. Do przedszkola przywieźliśmy puchar oraz
cały worek prezentów, a każde dziecko otrzymało
medal oraz wielką kolorową piłkę. Cieszymy
się, że ucząc dzieci
zdrowej rywalizacji,
promujemy także zdrowy styl spędzania wolnego czasu oraz dostarczamy im radości i
satysfakcji z możliwości uczestnictwa w różnorodnych konkurencjach sportowych.

„Dzień Ziemi” w Przedszkolu „Bajka”

W Polsce Światowy Dzień Ziemi
w tym roku obchodzony był dnia 22
kwietnia. Idea troski o niebieską
planetę łączy ludzi niezależnie od
narodowości, wyznania, zawodu
czy wieku W ramach tego dnia
dzieci z Przedszkola „Bajka” przypomniały sobie w jaki sposób mogą
chronić Ziemię przed zanieczyszczeniami. W naszej placówce od lat
zbieramy zużyte baterie, które
przekazujemy do Firmy REEBA
oraz nakrętki plastikowe w ramach
Akcji na budowę Kliniki Hematologii
dla dzieci we Wrocławiu. Dzień
Ziemi jest wspaniałą okazją, by
podjąć temat dotyczący ekologii i
promować ją w społeczeństwie Jak
co roku dzieci z wychowawczyniami wyszły do ogrodu przedszkolnego aby poszukać przyrody wokół

siebie, przyjrzeć się drzewom w
naszym otoczeniu, dotknąć ich,
powąchać, przyjrzeć się liściom,
zidentyfikować gatunek. Zaintere-

sowujemy dzieci i zaszczepiamy
miłość do przyrody a tym samym
chęć ochrony jej przed złymi nawykami i zanieczyszczeniem.
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Tradycja „Zajączka wielkanocnego”

Czwartek był dla dzieci z przedszkola „Bajka” bardzo szczęśliwy.
Tego dnia do placówki przyszedł
przewodniczący Rady Miasta Waldemar Wieja wraz z asystentką
burmistrza Martą Krysiak, aby zapoznać dzieci z pięknym zwyczajem. W Wielki Czwartek zajączek
wielkanocny roznosi dzieciom
prezenty. Warunkiem jest przygotowanie dla zajączka „gniazdka”
aby miał w co włożyć słodkości
przyniesione specjalnie dla dzieci.
I tak się wydarzyło podczas pobytu
gości. Zajączek w przygotowanych
gniazdkach zostawił pyszne czekoladowe jajeczka. Radość była
ogromna kiedy dzieci odkryły prezent.

W podziękowaniu pięknie zaśpiewały piosenki wielkanocne.
Tradycja bardzo nam się podoba

i będziemy ją pielęgnować. Zapraszamy Zajączku za rok!

Przedszkolny Konkurs recytatorski
„Wiosenne strofy” za nami!

Na zaproszenie Przedszkola Publicznego nr 1 w
Kamieńcu Ząbkowickim dzieci z Placówki Opieki
Przedszkolnej „Bajka” udały się z wraz opiekunami do
Gminnego Centrum Kultury aby wziąć udział w Konkursie recytatorskim „Wiosenne strofy”. Celem Konkursu było upowszechnienie kultury recytowanego
słowa, kształtowanie wrażliwości i zainteresowanie
poezją dziecięcą. Maja Kusion zaprezentowała wiersz
pt. „Wiosenne porządki” J. Brzechwy. Wspierała ją
grupa: krasnoludków, obłoczków, bocian oraz ptaki.

Magdalena Bajorek zaprezentowała wiersz pt. „ Przyjście wiosny” J. Brzechwy. Konkurs zakończył się
wielką niespodzianką i radością dla wszystkich uczestników, ponieważ Jury ogłosiło, że wszystkie dzieci
wygrały!!! Każdy uczestnik otrzymał książeczkę wraz
z Dyplomem uczestnictwa. Atmosfera była sympatyczna. Pani Dyrektor Elżbieta Kokoszka już zaprosiła nas
na Konkurs piosenki, który odbędzie się 19 maja.
Oczywiście weźmiemy w nim udział.
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O majowym Nabożeństwie,
czyli z troskami do Matki
Miesiąc ofiarowany Maryi

Gdyby przeprowadzić plebiscyt na najpiękniejszy
miesiąc, z całą pewnością palmę pierwszeństwa zdobyłby maj. I trudno się temu dziwić. W żadnym innym
miesiącu przyroda swoim pięknem nie oddziałuje tak
na wyobraźnię człowieka i jego doznania estetyczne.
Niepowtarzalna wielobarwność i mnogość kwiatów,
dynamizm wylewającej się z każdego zakątka zieleni.
Dodatkowo towarzyszy temu różnorodność ptasich
śpiewów. I to wszystko, jakby oprawione bardzo często ciepłem słonecznej pogody. Nic więc dziwnego,
że taki właśnie miesiąc człowiek w swojej pobożności
już dawno temu postanowił ofiarować Matce Boga –
Maryi.
Wyrazem tej pobożności stały się Nabożeństwa
Majowe w całości poświęcone Matce Boskiej. Ich
szczególnym wyrazem jest to, że odprawiane są one
każdego dnia, gdy przedwieczór uspakaja pęd całodziennej bieganiny. Ich główną treść stanowi Litania
do Najświętszej Maryi Panny, zwana Loretańską,
modlitwa „Pod Twoją obronę” oraz przepiękne w swojej treści i melodyjności pieśni poświęcone Matce
Bożej. W zależności od przyjętej tradycji, w czasie
tego nabożeństwa zgromadzeni wierni odmawiają
także Różaniec Święty, a często kończą je Apelem
Jasnogórskim. W miejscowościach, gdzie znajduje się
kościół, nabożeństwo majowe odprawiane jest z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W małych
miejscowościach, gdzie nie ma kościoła, wierni gromadzą przy przyrożnych krzyżach bądź kapliczkach
poświęconych Królowej Nieba.

Pośredniczka wobec Boga we
wszelkiej sprawie

Matka Boska od dawien dawna postrzegana jest
jako Pośredniczka między człowiekiem a Jej Synem
– Jezusem Chrystusem. Zapowiedzią Jej pośrednictwa ukazuje nam wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie
widząc smutek i bezradność gospodarza wesela,
wstawiła się za nim u Jezusa, a On nie odmówił swojej Matce, chociaż „nie nadeszła jeszcze Jego godzina” (por. J 2 3-9). Ukrzyżowany Chrystus swoim testamentem przekazanym z wysokości krzyża uczynił
swoją Matkę Matką każdego człowieka słowami: „Oto
Matka twoja”. Od tego czasu Maryja jako najlepsza
Matka stała się „Orędowniczką i Pośredniczką” swoich
ziemskich dzieci przed „jedynym pośrednikiem przed
Ojcem, którym jest Jezus Chrystus” (por. 1Tm 2, 5-6).
Od tego też czasu Matka Boska jest najskuteczniejszą

drogą dotarcia do Jej Syna – Jezusa Chrystusa, dotarcia do samego Boga. Ona tę drogę otwiera i ukazuje każdemu, kto nazywa siebie Jej dzieckiem.
O tym, że Maryja ma serce otwarte dla każdego
swojego dziecka i wielką wrażliwość na wszelką niedolę, pisali i mówili Ojcowie Kościoła. Św. Efrem nazywał Matkę Bożą „pośredniczką wobec Boga we
wszelkiej sprawie”. Wielki czciciel Maryi św. Bernard
z Clairvaux mówił: „Z woli Boga nic nie posiadamy, co
by nie przeszło przez ręce Maryi”. Św. Ludwik Grignon
de Montfort w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny” – niewielka książeczka,
która legła u podstaw budowy maryjnego zawierzenia
bł. Jana Pawła II (por. Jan Paweł II, „Dar i tajemnica”) –
napisał „Syn Boży (…) chce przez Nią rozdać swoje
cnoty i łaski”.

Zawierzyć własne sprawy

Nabożeństwa Majowe poświęcone Najświętszej
Maryi Pannie są wyjątkową okazją, by przez modlitwę,
wyśpiewane pieśni, przez cichą osobistą rozmowę –
zawierzyć Matce Bożej własne sprawy, ukazać zasupłane problemy, a nawet złożyć u Jej stóp całą swoją
niedolę. Ona z matczyną miłością i zatroskaniem
przedstawia je swojemu Synowi i Jego Ojcu, by wyjednać łaskę i miłosierdzie, które przez Nią spływają
na tego, kto Jej zaufał. Matka Boska jest najpewniejszą drogą ich otrzymania. W „Boskiej komedii” Dante
Alighieri napisał w Pieśni XXXIII:
„Pani, tej jesteś mocy i szczodroty,
Że kto chcąc Łaski, do Cię nie ucieka,
Taki bez skrzydeł waży się na loty”.
W tych słowach zawiera się cały sens majowego
Nabożeństwa, dla którego warto udać się na spotkanie z Matką Bożą. Jej skuteczne pośrednictwo sprawia, że osobiste sprawy, troski, niedole codziennego
życia trafiają przed Oblicze Jej Syna i Boga Ojca.
W książce St. Reymonta pt. „Chłopi”, jedna z głównych
bohaterek, Hanka Borynowa, gdy w jej życiu nie jaśniała już nawet poświata promyka nadziei, gdy nie
widziała już możliwości samodzielnego udźwignięcia
swej niedoli, udała się do kościoła, przed ołtarz Matki
Boskiej Wniebowziętej, aby wołać o ratunek dla siebie,
swojego męża i swojej rodziny. Reymont opisał to
niezwykle wzruszającymi słowy. „Ale Hanka nie cisnęła się do ludzi, poszła w boczną nawę, (…) chciała
ostać sam na sam z duszą własną i Bogiem, przyklękła przed ołtarzem Wniebowziętej (…) i wpatrzona
w słodką twarz Matki litościwej, zatopiła się w modli-
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twie. Tutaj dopiero wybuchnęła żalami, u tych świętych
nóżek Pocieszycielki złożyła przekrwioną ranami
duszę w pokorze najgłębszej a dufności bezgranicznej
i czyniła spowiedź serdeczną. Przed Matką i Panią
całego narodu kajała się z win wszelakich. (…) Krzyczała w sobie rozpalonym, opłyniętym krwią żalem
skruchy, że dziw jej serce nie pękło i błagała o zmiłowanie, za Antkowe ciężkie grzechy i przewiny żebrała miłosierdzia.” Ci, którzy czytali tę książkę, wiedzą,
że już wkrótce los Hanki się odmieni na lepsze.

Szczęśliwy, kto się do Matki
uciecze

Matka Boska nie pozostaje nigdy głucha na wołanie
i płacz swoich dzieci. Zawsze cierpliwie wysłuchuje
ich, by przez swoje wstawiennictwo i orędowanie
wyjednać u Chrystusa łaskę zmiłowania i odwrócenia
niedoli. „Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze” – zapewniają słowa przepięknej pieśni maryjnej. Przy
przydrożnym krzyżu bądź kapliczce nie potrzeba
wzniosłych kazań, uczonych rozpraw, patosu, aby
dotrzeć do Jej Serca. Tam, gdzie sklepieniem jest
niebo, a organami – majowy wiatr i ptasi wtór, najłatwiej jest otworzyć się przed Matką, „u której serce
otwarte każdemu”.
W czasach obecnych, gdy nasza wiara tak często
wystawiana jest na próbę różnorodnych pokus, gdy

Skrzynki jabłek

1 kwietnia 2015 r. mieszkańcy Chwalisławia za
pośrednictwem Księdza Proboszcza i przy współpracy Prezesa Wod-Kanu Dawida Knycha, otrzymali od
Caritasu Diecezji Świdnickiej 23 skrzynki jabłek. Sołtys i Rada Sołecka podzielili owoce. Udało się rozdysponować jabłka tak, że wystarczyło dla każdej rodziny. Tradycyjnie już osoby starsze otrzymały jabłuszka
do domu.
W imieniu mieszkańców wsi Chwalisław DZIĘKUJEMY.
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jej fundamenty podkopywane są przez wrogów Kościoła, gdy człowieka dosięga zwątpienie, potrzebne
są zdecydowane świadectwa. W tych wymagających
od człowieka zdecydowanej deklaracji czasach z pomocą przychodzi Matka Boska. Przez uczestnictwo
w majowym Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie,
można znaleźć odpowiedź na bardzo wiele wątpliwości, odnaleźć i odbudować korzenie swojej wiary,
nawiązać szczerą więź z Jej Synem – Jezusem Chrystusem.
Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga
i z Nim samym. To możliwość zawierzenia Jej całej
swojej życiowej codzienności, zasupłanych problemów
i pogmatwanych dróg. Trzeba tylko pójść do Niej,
opowiedzieć Jej o tym, zaufać Jej w każdej sprawie.
Na pewno zawsze przytuli do swojego Serca, pośpieszy z pomocą, wyprowadzi na właściwą drogę.
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Intencje mszalne na maj 2015 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P
Niedziela 3.05.2015 r.
godz. 800 Dziękczynna za kapłanów, którzy zostaną
wyświęceni w naszej Diecezji oraz o nowe powołania z naszej parafii. (od S. Ż. R.)
godz. 1100 + Andrzej (25 r. śm.), + Franciszek Chwałek, + Janina Stępkowska i zm. rodziców; + Stanisław, + Władysławę (k) Grot
godz. 1800 W int. zm. z Rodziny Janiec i zm. z Rodziny Jagoda
Poniedziałek 4.05.2015 r.
godz. 1800 I. W int. zm. z Rodziny Janiec i zm. z Rodziny Jagoda (greg. 30)
II. + Grażyna Morawiec (1 r. śm.)
Wtorek 5.06.2015 r.
godz. 1800 + Paweł Franków (od Sąsiadów
z ul. H. Sienkiewicza)
Środa 6.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Władysławę (k) Stec (2 r. śm.)
II. + Krzysztof Goliszewski
Czwartek 7.05.2015 r.
godz. 1800 I.+ Marian Pierzga i zm. rodzeństwo
z obu stron
II. + Stanisławę (k), + Michał Rogowscy, + Maria,
+ Stanisław Zarzeccy, + Anna Bekercik
Piątek 8.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Stanisławę (k) Żukowscy (17r. śm.)
II. + Paweł Franków (od Dzieci)
Sobota 9.05.2015 r.
godz. 1800 + Paweł Franków (od Macieja Gorczyńskiego, Roberta Czaplińskiego, Marka Kuzaka)
VI Niedziela Wielkanocna 10.05.2015 r.
godz. 800 + Kazimierz Bialik (4 r. śm.)
godz. 1100 Msza św. dziękczynna z ok. 80-tej rocz.
Urodzin Stanisławy (od Córki i Syna)
godz. 1800 + Maria Gol (13 r. śm.) + Rodzice i rodzeństwo
Poniedziałek 11.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Leokadia, + Michał, Kuryk, + Rodzice
i rodzeństwo
II. + Rodziców; + Irena, + Józef Adamajtis (od Córki
Mirosławy z rodziną)
Wtorek 12.05.2015 r.
godz. 1800 + Rozalia Morelowska (2 r. śm.) i zm.
Rodziny Morelowskich
Środa 13.05.2015 r. Najświętszej Maryi Fatimskiej
godz. 1800 I. Maria Jaśimiak (14 r.śm.)
II. Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie
Czwartek 14.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Mieczysław, + Józef, + Maria Majewscy
II. + Antoni Burzyński i zm. rodziców

Piątek 15.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Zofia, + Józef Chmielowscy
II. Msza św. dziękczynna z ok. Imienin Zofii Dukiewicz z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Maryi Niepokalanej i św. Franciszka z Asyżu (S. F.Z.Ś.)
Sobota 16.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Ks. Józef Kijak (14 r. śm.), + Michał
Nastała (19 r. śm.)
II. + Teresa, i siostrę + Franciszkę (k) Talik
Niedziela – Wniebowstąpienie Pańskie – Uroczystość 17.05.2015 r.
godz. 800 + Maria, + Józef Kochanowscy, + Zofia,
+ Wacław Borowiec, Brat + Zbigniew
godz. 1100 + Edward, + Henryk i zm. Rodziców
godz. 1800 I. + Stanisław Błach (8 r. śm.) i zm. Rodziców
II. + Daria Kasowska
Poniedziałek 18.05.2015 r.
godz. 1800 I. Józefę (k) Popera
II. + Rodzice + Franciszek i + Teresa Kluba, + Czesław Torba
Wtorek 19.05.2015 r.
godz. 1800 + Helena Górnicka (z ofiar pogrzebu)
Środa 20.05.2015 r.
godz. 1800 I. Msza św. dziękczynna o łaskę zdrowia
i błog. Boże dla Genowefy i Zbigniewa
II. + Stanisław Stańczy i zm. Rodziców; + Anna, + Wincenty, + Józefę (k), + Piotr Pawliszak i zm. z rodz.
Stańczyk
Czwartek 21.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Helena Górnicka (od Rodziny Kowalczyk z Toporzyska)
II. + Krystyna Segieta (5 r. śm.), + Katarzyna Jurasz
(2 r. śm.)
Piątek 22.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kopeć (od Teresy Woźniackiej)
Sobota 23.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kopeć (2 m-c po pogrzebie),
+ Eugeniusz Kopeć (10 r. śm.)
II. + Antoni w rocz. śm., + Tadeusz, + Adam i zm.
z rodziny
Niedziela Zesłanie Ducha Świętego 24.05.2015 r.
godz. 800 + Józef Kyzioł
godz. 1100 + Agnieszka, + Stanisław Motyka
godz. 1800 I. + Michalina, + Mieczysław Gajewscy
i zm. z obu stron
II. O łaskę zdrowia i błog. Boże dla Andrzeja, Anny
i Aureli Szczurek
Poniedziałek 25.05.2015 r.
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godz. 1800 I. + Jan Żukowski (od uczestników
pogrzebu)
II. + Eugeniusz Bednarz (od uczestników pogrzebu)
Wtorek 26.05.2015 r.
godz. 1800 + Zmarłych z rodziny Tiltsch
Środa 27.05.2015 r.
godz. 1800 + Władysławę Polańską (4 r. śm.), + Bogumił Polański (30 r. śm.), + Zofia, + Janina Dziopa
Czwartek 28.05.2015 r.
godz. 1800 I. + Ryszard Znamirowski
II. + Maria Franków (4 r. śm.), + Paweł Franków
Piątek 29.05.2015 r.
godz. 1800 W int. Mai Maryniak z ok. przyjęcia
Chrztu świętego
Sobota 30.05.2015 r.
godz. 1800 I. Msza św. dziękczynna z okazji 84
rocznicy Urodzin Zofii Janiec z prośbą o zdrowie
i błog. Boże
II. + Emilia Halkiewicz (1 r. śm.)
Niedziela – Najświętszej Trójcy – Uroczystość
I Komunii św. 31.05.2015 r.
godz. 800 + Witalis, + Teofil (k) Jaworscy, Kazimierz
Ziółkowski
godz. 1100 W intencji Dzieci przystępujących
do I Komunii św
godz. 1800 I. + Stefan, + Katarzyna Żurawiak
i zm. z rodziny Bielawskich, Żurawiaków
II. + Julia Czaja (2 r. śm.), + Zdzisław Czaja

Poniedziałek 1.06.2015 r.
godz. 1800 + Janina Kluba (od uczestników pogrzebu)
Wtorek 2.06.2015 r.
godz. 1800
Środa 3.06.2015 r.
godz. 1800 Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błog. Boże dla Konrada z ok. urodzin
Czwartek 4.06.2015 r. Uroczystość Bożego Ciała
godz. 800 + Mieczysław Janiec (15 r.śm.), + Tadeusz
Janiec (8 r. śm.) i zm. Rodziców z obu stron
godz. 1200 W intencji Dzieci przeżywających Rocznicę I Komunii św. (Procesja z Najświętszym sakramentem do 4 Ołtarzy ulicami miasta)
godz. 1800 I. + Stefan Stępień (9 r. śm.) i zm. Rodziców z obu stron
II. + Czesławę (k) Pietucha (1 r. śm.)
Piątek 5.06.2015 r. Pielgrzymka Dzieci Komunijnych na Jasną Górę
godz. 1800
Sobota 6.06.2015 r. Festyn Rodzinny
godz. 900
X Niedziela zwykła 7.06.2015 r. I Niedziela miesiąca
godz. 800 Za chore Siostry Żywego Różańca z prośbą o zdrowie i błog. Boże (od S. Ż. R.)
godz. 1100 + Janina i Bronisław Mitusińscy, + Wanda,+ Aleksander Zajączkowscy
godz. 1800 + Józef Kasowski (28 r. śm.), + Janina
Kasowska i zm. Rodziców z obu stron

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

Niedziela 3.05.2015 r.
godz. 900 W int. zm. z rodziny Kusiów, Stefaniaków,
Spadów, Walentynowiczów i Rosiaków
Środa 6.05.2015 r.
godz. 1600 + Bronisław, + Emilia, + Tadeusz
Niedziela 7.05.2015 r.
godz. 900 + Maria, + Wanda Dziedzic
Środa 13.05.2015 r.
godz. 1600 + Miron Pułek
Niedziela 17.05.2015 r.
godz. 900 + Janina Karepin (14 r. śm.) i zm. z rodziny
Czerny i Karepin

Środa 20.05.2015 r. godz. 1600
Niedziela 24.05.2015 r.
godz. 900 + Zofia, + Emil Kulas
Środa 27.05.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 31.05.2015 r.
godz. 900 + Antoni, + Antonina (k) Ciejko
Czwartek – Uroczystość Bożego Ciała 4.06.2015 r.
godz. 800 + Julia Kazimierz Kret
Niedziela 7.06.2015 r.
godz. 900 + Jadwiga, + Paweł Kulas izm. z rodziny
Kulas i Mierzwa

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

Niedziela 3.05.2015 r.
godz. 1000 + Tadeusz Łubocki (8 r. śm.)
Wtorek 5.05.2015 r. Kaplica św. Antoniego
godz. 1930 + Antonina Cios
Czwartek 7.05.2015 r.
godz. 1600 + Barbara Stępień, + Antonina, + Bronisław Stępień
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Niedziela 10.05.2015 r.
godz. 1000 + Stanisław Śliwiński (1 r. śm.), + Wawrzyniec Jagoda (9 r. śm.)
Czwartek 14.05.2015 r.
godz. 1700 Msza św. dziękczynna z ok. Urodzin
Eweliny z prośbą o zdrowie i błog Boże i opiekę
Matki Bożej
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Niedziela 17.05.2015 r.
godz. 1000 W int. Eweliny z okazji Urodzin o potrzebne łaski i błog. Boże
Czwartek 21.05.2015 r.
godz. 1600 + Stanisławę (k) Prorok (1r. śm.)
Niedziela 24.05.2015 r.
godz. 1000 + Kazimiera (k) Antoniak
Czwartek 28.05.2015 r.
godz. 1600 + Kazimierz (27 r. śm.)

Niedziela 31.05.2015 r.
godz. 1000 Msza św. dziękczynna z ok. 90-tej rocznicy urodzin Juli Śliwieńskiej z prośbą o zdrowie i błog
Boże
Czwartek – Uroczystość Bożego Ciała 4.06.2015 r.
godz. 1000 + Julia, + Benedyk, + Jan
Niedziela 7.06.2015 r.
godz. 1000 + Antoni, + Elżbieta Wróbel

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Niedziela 3.05.2015 r.
godz. 1130 + Stanisław, + Stefania Dawiec i zm.
Rodziców z obu stron
Piątek 8.05.2015 r.
godz. 1600 + Sylwester Tchurzewski (6 r. śm.)
Niedziela 10.05.2015 r.
godz. 1000 W int. zm. syna + Tadeusza Łubockiego
(8 r. śm.)
Piątek 15.05.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 17.05.2015 r.
godz. 1130 + Janina, + Bogumiła (k), + Eugenię
Pietruszka, + Marię Kędra
Piątek 22.05.2015 r.
godz. 1600

Niedziela 24.05.2015 r.
godz. 1130 + Władysław i Anna Kużdżał i zm. Rodziców z obu stron
Piątek 29.05.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 31.05.2015 r.
godz. 1130 Msza św. dziękczynna z ok. 70 rocznicy
urodzin Jan Dawiec z prośbą o zdrowie i błog. Boże
na dalsze lata życia
Czwartek – Uroczystość Bożego Ciała 4.06.2015 r.
godz. 930 + Jan Franków (7 r. śm.) i zm. Rodziców;
+ Franciszkę, + Piotra Franków
V Niedziela Wielkanocna 3.05.2015 r.
godz. 1130 + Antoni Klimek i zm. z Rodziny Klimek,
Napora, + Zofia,+ Antoni Trzebińscy

Przybądź Duchu Święty…

11 kwietnia 2015 r. Sakrament Bierzmowania z rąk Natalia Krasna
Księdza Biskupa Adama Bałabucha przyjęli:
Wiktor Krysiak
Weronika Krzysztofczyk
Kinga Barecka
Karolina Dziopa
Angelika Kucharska
Dominika Bohuń
Klaudia Gaweł
Patryk Kulig
Dominika Cichoń
Oskar Gembara
Arkadiusz Kwaśny
Angelina Ciućmak
Kacper Gruszecki
Miłosz Miśkowiec
Oliwia Drab
Dominik Ivan
Maciej Morelowski
Dominika Drozd
Natalia Kawa
Aleksandra Mycak

Sandra Nieslona
Klaudia Niesporek
Jan Pasierb
Julia Prorok
Oliwia Synoradzka
Martyna Szendzielorz
Katarzyna Szendzielorz
Agnieszka Wilk
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KRONIKA
SPORTOWA

Tabela klasa B grupa II

Runda wiosenna rozpoczęta, wspaniały początek
seniorów Unii. Niespodzianki w Perle Płonica – trzy
zwycięstwa na wiosnę.
POLONIA – STAL II ŚWIDNICA – UNIA ZŁOTY STOK
0:1 (0:1)
0:1 Paweł Moskal (15’)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cis Brzeźnica
14
Sparta II Ziębice
14
Zamek II Kamieniec Ząbkowicki 14
Victoria Dębowiec
14
Błękitni Niedźwiedź
14
Kłos Laski
14
Piasek Potworów
14
Spartakus Byczeń
14
Harnaś Starczówek
14
Przedborowianka Przedborowa 14
Znicz Lubnów
14
Perła Płonica
14

32
31
28
26
22
21
19
17
15
12
10
10

33-12
41-21
38-21
44-26
35-29
36-33
37-38
33-47
27-38
27-38
20-38
18-48

PIAST NOWA RUDA – UNIA ZŁOTY STOK 2:2 (0:1)
Bramki: Łukasz Kamiński 2 oraz Mateusz Faron i
Mateusz Bień
EKSTRAKLASA:
Śląsk Wrocław to jedyna drużyna z Dolnego Śląska
PIŁAWIANKA PIŁAWA GÓRNA – UNIA ZŁOTY występująca w najwyższej klasie rozgrywek w Polsce,
STOK 0:1 (0:1)
czyli w Ekstraklasie. Wrocławianie w rundzie rewan0:1 Paweł Dudzic (23’)
żowej spisują się znacznie słabiej niż w rundzie jesiennej. Na dziesięć rozegranych meczy w rundzie
UNIA ZŁOTY STOK – TROJAN LĄDEK ZDRÓJ 7:0 wiosennej Śląsk zdobył tylko 8 punktów było to jedno
1:0 Szymon Markowski (17’), 2:0 Bartłomiej Cebula zwycięstwo nad Lechią Gdańsk, aż 5 razy remisowa(25’), 3:0 Paweł Dudzic (26’), 4:0 Mateusz Faron (33’), li piłkarze z Wrocławia i doznali 4 porażek. Dla przy5:0 Paweł Dudzic (44’), 6:0 Bartłomiej Cebula (61’), pomnienia po dziesięciu meczach jesienią piłkarze
7:0 Paweł Dudzic (66’)
Śląska zgromadzili aż 19 punktów.
Tabela klasa okręgowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Piast Nowa Ruda
Nysa Kłodzko
LKS Bystrzyca Górna
Victoria Świebodzice
Unia Złoty Stok
Karolina Jaworzyna Śląska
Zryw Gola Świdnicka
Zdrój Jedlina-Zdrój
Trojan Lądek-Zdrój
Zamek Kamieniec Ząbkowicki
Polonia-Stal II Świdnica
Piławianka Piława Górna
Unia Bardo
Iskra Jaszkowa Dolna
Skalnik Czarny Bór
Włókniarz Kudowa-Zdrój

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

48
47
46
46
37
34
30
27
26
25
25
21
19
19
17
6

57-28
51-18
53-23
56-24
44-30
50-40
44-36
40-44
41-52
46-47
28-37
30-39
32-47
34-55
21-46
18-79

Cracovia – Śląsk Wrocław 1:1
Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok 0:1
Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław 3:3
Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 1:3
Korona Kielce – Śląsk Wrocław 2:2
Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław 1:1
Śląsk Wrocław – Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:0
Piast Gliwice – Śląsk Wrocław 2:0
Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 3:0
Lech Poznań – Śląsk Wrocław 2:0
Reprezentacja
W swoim piątym meczu eliminacji do Euro 2016 polscy
piłkarze po bardzo słabej grze zaledwie zremisowali
z Irlandią 1:1 Kolejny mecz eliminacji Polska reprezentacja rozegra na Stadionie Narodowym w Warszawie z Gruzją 13.06.2015 roku o godzinie 18.00.

PIASEK POTWORÓW – PERŁA PŁONICA 3:4
PERŁA PŁONICA – PRZEDBOROWIANKA PRZED- Tabela grupy D
BOROWA 2:0
1.
Polska
KŁOS LASKI – PERŁA PŁONICA 0:3
2.
Niemcy
3.
Szkocja
4.
Irlandia
5.
Gruzja
6.
Gibraltar

5
5
5
5
5
5

11
10
10
8
3
0

16-3
9-4
11-5
11-4
4-9
1-27
Krzysztof Krysiak
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Maja Hucaluk, 5 kwietnia
Piotr Mariusz Karbowiak,
6 kwietnia
Magda Chacińska, 6 kwietnia
Janina Adamiak, 25 kwietnia
Martyna Katarzyna Guty, 26 kwietnia

Małżeństwo zawarli:
Krzysztof Papierkowski i
Magdalena Maria
Bednarz, 11 kwietnia,
Złoty Stok
Paweł Szlęzak i Aneta
Katarzyna Karwan, 25 kwietnia, Mąkolno

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Helena Górnicka
zd. Filip, 3 kwietnia
+ Jan Żukowski, 10 kwietnia
+ Eugeniusz Bednarz, 16 kwietnia
+ Janina Helena Kluba, 21 kwietnia

Michałowa poleca

CHLEB Z ZIEMNIAKÓW I MĄKI GRYCZANEJ
SKŁADNIKI:
1 kg ziemniaków,
20 dkg mąki gryczanej lub
zmielonej kaszy,
1/2 szkl. kwaśnej śmietany,

3 jaja,
5 dkg drożdży,
4 łyżki mleka,
sól, cukier i tłuszcz do
wysmarowania formy

Przygotowanie:
Drożdże rozetrzeć w ciepłym mleku z łyżeczką cukru i odstawić na 20 min.
aby urosły. Ziemniaki obrać, zetrzeć na drobnej tarce
i odcisnąć z wody. W dużej misce wymieszać ziemniaki z jajkami, przesianą mąką, śmietaną, lekko posolić, a następnie dodać zaczyn i wyrobić
ciasto. Całość przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu na ok.
2 godz. aż wyrośnie. Podłużną formę wysmarować tłuszczem lub wyłożyć
plasterkami boczku. Piekarnik rozgrzać do temp. 180 stop. przełożyć
ciasto do formy i wstawić na 45 min. do piekarnika. Chleb pozostawić
w formie do wystygnięcia. Pokroić na grube plastry i podawać do pasztetów i wędlin. Doskonale smakuje usmażony na maśle z miodem.

Kancelaria parafialna czynna
poniedziałek i środa: 16.30-17.30
sobota: 8.00-9.00 oraz 16.30-17.30

Msze św.:
ZŁOTY STOK
codziennie godz. 18.00
niedziele i święta: godz. 8.00, 11.00 (suma), 18.00
Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. o godz. 17.30,
w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz. 17.00
Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą i drugą
niedzielę miesiąca w trakcie Mszy św. o godz. 11.00

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

Płonica
piątek godz. 16.00, niedziela godz. 11.30

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

Chwalisław
środa godz. 16.00, niedziela godz. 9.00

Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca,
zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów.
Za treść listów, reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Mąkolno
czwartek godz. 16.00, niedziela godz. 10.00

