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Konstytucja 3 Maja

Uchwalenie Ustawy Rządowej 3 maja 1791 roku, mimo, że
obowiązywała ona tylko rok, uważana jest za jedno z najbardziej
ważnych wydarzeń w naszych dziejach. Konstytucja wprowadziła
zasadę trójpodziału władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą; Stworzyła, w miejsce Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
istniejącej od1569 r. Unii realnej między Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim Rzeczpospolitą Polską. Wprowadziła zasadę elekcji w ramach dynastii, likwidując wolną elekcję,
co ograniczyć miało wpływ obcych dworów na obsadę polskiego
tronu. Zniosła liberum veto, wprowadzając zasadę większości
głosów podczas głosowania w sejmie. Od 1919 roku rocznica jej
uchwalenia była jednym z najważniejszych świąt państwowych.
Od 1990 roku jest także uroczyście obchodzona w dzisiejszej
Polsce.

MAMY CEREMONIARZA
Po kilkunastomiesięcznym
przygotowaniu 40 ceremoniarzy
i 100 lektorów zostało pobłogosławionych przez bp Adama
Bałabucha, by mogli pełnić
służbę przy ołtarzu w swoich
parafiach.
23 kwietnia na uroczystość
do katedry świdnickiej przyjechali nie tylko kandydaci na
lektorów i ceremoniarzy, ale
także ich duszpasterze, rodzice
i przyjaciele.
Podczas homilii biskup zachęcał nastolatków do naśladowania Chrystusa, do dawania
świadectwa. – Jest to możliwe
wtedy, gdy idziemy za Nim tak,
jak uczniowie – przypominał. –
Wtedy też, możemy dojrzale i
mądrze Mu służyć – podkreślał.
Nawiązując do postaci św.
Pawła oraz patrona dnia, św.
Wojciecha, biskup mówił o tym,

że zarówno dwa tysiące lat
temu, jak i tysiąc lat później Bóg
wybiera sobie i posyła ludzi, by
byli Jego świadkami wobec
współczesnych sobie. – Nie
inaczej jest dzisiaj, możecie
czuć się spadkobiercami spuścizny św. Pawła i św. Wojciecha. Dwa tysiące po pierwszym
i tysiąc lat po drugim Chrystus
domaga się od was tego samego: odwagi w wierze i mocnej
relacji z Mistrzem i Panem,
słowem – apostolskiego zapału
– mówił.
W tym roku ceremoniarze byli
przygotowywani do swej posługi przez zespół kierowany przez
ks. Krzysztofa Orę, natomiast
lektorzy formowali się w kilku
regionach diecezji pod okiem
swoich duszpasterzy.
Naszą parafię reprezentował
Alan Szewczyk z Mąkolna.

2

„Złoty Dzwon”, nr 5 (77) * maj 2016

Nowa treść starego święta

Niech się święci Pierwszy Maja!”
– wielu Czytelników z pewnością
pamięta owo hasło, powtarzane do
znudzenia podczas wielogodzinnych transmisji tzw. pochodów
pierwszomajowych, którymi do
1989 r. raczyła nas jedyna istniejąca wówczas telewizja. Toteż kiedy
1 maja 2004 r. Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami wchodziła do Wspólnot Europejskich
(wbrew temu, co nam przedtem,
wtedy i potem wmawiano, nie mogliśmy wchodzić do Unii Europejskiej, bo jeszcze wtedy nie istniała
– powstała dopiero w wyniku tzw.
Traktatu Lizbońskiego, który wszedł
w życie dopiero w grudniu 2003 r.)
– głosy, że oto teraz dzień ten nabierze innej treści, były całkiem
liczne. Kto by pomyślał, że przyjdzie czas, iż przytoczone na wstępie zawołanie nabierze jeszcze
innego znaczenia. Dzień 1 maja
przejdzie do historii także jako pamiątka beatyfikacji Sługi Bożego
Jana Pawła II, pierwszego w dziejach Polaka na papieskim tronie
i niewątpliwie jednego z największych papieży w dziejach Kościoła.
Odezwały się głosy, że jest to kolejna próba zawłaszczenia lewicowego Święta Pracy przez Kościół.
Kolejna, lecz dla „obozu postępu”
znacznie bardziej denerwująca, bo
nadająca mu całkowicie nową
treść: kiedy Kościół w dniu 1 maja
obchodził dzień Św. Józefa najpierw Rzemieślnika, potem Robotnika, wprost nawiązywał do tak
podnoszonej przez lewicę kwestii
pracy. Ale jak tu wspominać dzień
wyniesienia na ołtarze człowieka,
który wprawdzie również mówił
dużo o pracy i który rzeczywiście
porywał za sobą masy, tyle że pod
całkowicie innymi niż Marks i Lenin
hasłami? 1 maja jako dzień beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka
ma jednak także dużo wspólnego
z drugą wspomnianą na wstępie
rocznicą – wejścia naszego kraju
do struktur europejskich. Bez zde-

cydowanego stanowiska Jana Pawła II
w tej sprawie wynik
tzw. referendum akcesyjnego nie byłby
tak jednoznaczny.
Stanowisko to, wyrażone chociażby w historycznym przemówieniu w Sejmie RP,
ale także przy innych
okazjach („od Unii
Lubelskiej do Unii
Europejskiej”) przyjmowane było przez
polskich katolików
(także przeze mnie),
nie wyłączając wielu
duchownych – jak to
się mówi – „z mieszanymi uczuciami”,
często bardzo krytyczn ie. Do d z iś
zresztą zdarza mi
się spotykać z gwałtowną reakcją, kiedy
przypominam o tym fakcie, tak
bardzo jest on dla wielu osób niewygodny. Nasz Wielki Rodak jednak wiedział co robi: przecież nawet gdybyśmy formalnie do Unii nie
weszli, nie uchroniłoby nas to przed
zalewem płynącej stamtąd „postępowej” ideologii i propagandy – ale
zwolennicy akcesji cały czas kazaliby nam się wstydzić i wyrzucaliby
nam, jaki to raj odrzuciliśmy. Teraz
w tym raju jesteśmy i po pierwsze,
coraz bardziej widzimy, że wbrew
wcześniejszym obietnicom jego
owoce, choć uregulowane tysiącami drobiazgowych przepisów, nie
są bynajmniej rajskie; po drugie –
na kształt Unii mamy jednak jakiś
wpływ, którego będąc poza nią nie
mielibyśmy. I to jest właśnie zadanie dla nas. Jan Paweł II nie po to
widział Polskę w UE, byśmy teraz
np. „odpuszczali” wybory do europarlamentu, bo przecież byliśmy
przeciwni akcesji. XIX-wieczna
polska elita polityczna nigdy nie
zaakceptowała rozbiorów – aktyw-

nie uczestniczyła jednak w wyborach do parlamentów państw zaborczych, choć była w nich przecież
absolutną mniejszością. Musimy
też głośno protestować przeciwko
wyrokom rozmaitych unijnych „trybunałów” zakazujących publicznej
obecności krzyża i wszelkim przepisom narzucającym prawo
sprzeczne z religią chrześcijańską
(i zdrowym rozsądkiem) w rodzaju
„małżeństw” osób tej samej płci.
Wreszcie, sami u siebie w Polsce
powinniśmy wybierać takie władze,
które – niezależnie od wewnętrznych sporów politycznych – na
zewnątrz będą pamiętać o chrześcijańskiej tradycji i kulturze Narodu, który reprezentują. W ten sposób najlepiej spełnimy wolę Jana
Pawła II, który przecież był nie tylko
wielkim przywódcą religijnym – ale
także politycznym: niekoronowanym, acz rzeczywistym królem
naszej Ojczyzny, sprawującym
w niej rząd dusz i serc.
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HISTORIA ŚWIATOWYCH DNI MŁODzieży

Światowe Dni Młodzieży to
międzynarodowe spotkania młodych katolików z całego świata.
Obchodzone są każdego roku
w diecezjach, a co dwa lub trzy lata
pod przewodnictwem Ojca Świętego w wyznaczonym przez Niego
miejscu na świecie. ŚDM są okazją
do tego, aby wraz ze swoimi katechetami, duszpasterzami oraz biskupami wyznawać wiarę w Jezusa
Chrystusa.
Tematyka corocznych spotkań
wyznaczana jest przez Papieża.
Ojciec Święty kieruje do młodych
orędzie, którego treści są rozwijane
podczas spotkań w parafiach.
Idea ustanowienia ŚDM zrodziła
się w 1985 r. podczas spotkania
Papieża Błogosławionego Jana
Pawła II z młodymi całego świata
na placu przed bazyliką św. Jana
na Lateranie. To właśnie Papież był
pomysłodawcą i gospodarzem
pierwszych ŚDM w 1985 r. w Rzymie w których uczestniczyło ok 300
tys. młodych, a odbyły się one
z okazji ogłoszenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych
Międzynarodowego roku młodzieży. Jednak pierwsze spotkanie
Papieża z młodymi miało miejsce
rok wcześniej w 1984 r. z okazji
Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. W 1986 r. w Niedzielę Palmową Papież oficjalnie ogłosił
Niedzielę Palmową Światowym
Dniem Młodzieży.
Znak jaki Papież przekazał wtedy młodym to drewniany krzyż na
którym zostały wyryte słowa Papieża w czterech językach: „Nieście
go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”. Od 2003 r. symbolem ŚDM
jest również ikona Matki Bożej
Salus Populi Romani, co jest ściśle
związane z obchodzonym wtedy
rokiem Różańca oraz słowami jakie
Papież skierował do młodych

w swoim orędziu. Mottem tego
orędzia było: Oto Matka Twoja (J
19,27) Oba znaki przekazane przez
Ojca Świętego krążą po świecie
gromadząc na modlitwie wiele
osób. Krzyż wraz z Ikoną są za
każdym razem przekazywane do
kraju w którym odbywać się będą
kolejne dni młodzieży.
Kolejne międzynarodowe
Światowe Dni młodzieży odbyły
się w Buenos Aires miały one
charakter dialogu Papieża z młodymi. Błogosławiony Jan Paweł II
odpowiadał na pytania, które młodzież wcześniej przygotowała.
Dotyczyły one problemów z jakimi
borykali się w swoim kraju. W Santiago de Compostella w 1989 r.
Papież mówił o tym, że nasza wiara ma podłoże historyczne, a mottem spotkań było Ja jestem Drogą,
Prawdą i Życiem (J 14,6). ŚDM
w 1991 w Częstochowie były
szczególnie ważne ze względu na
podłoże historyczne. Były one okazją do wspólnego spotkania młodzieży podzielonej wcześniej Europy. Hasłem ŚDM w Częstochowie
były słowa Otrzymaliście ducha
przybrania za synów (Rz 8, 15).
W 1993 r w Denver Błogosławiony
Jan Paweł II zachęcał do odwagi

w głoszeniu Chrystusa i Dobrej
Nowiny. Wyjątkowym pod względem liczby uczestników było spotkanie z młodymi w 1995 r. w Manili na Filipinach. Zgromadziło się
tam na wspólnej modlitwie ok 4 mln
osób z całego świata. Ojciec Święty skierował do nich słowa: Jak
Ojciec mnie posłał, tak i Ja was
posyłam (J 20,21) Istotny był także
podczas tych dni udział we Mszy
Świętej przedstawicieli chińskiego
Kościoła patriotycznego. W 1997 r.
Papież spotkał się z młodymi w Paryżu. Spotkanie to było pełne symbolicznych gestów które miały pomóc w odpowiedzeniu sobie na
zadane w orędziu pytanie. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie,
a zobaczycie (J 1,38–39). Kolejne
spotkanie miało miejsce w Rzymie
w roku 2000 r. Był to rok w którym
obchodziliśmy Wielki Jubileusz
Chrześcijaństwa. Zapraszając młodych do Rzymu Papież skierował
do nich słowa: „Młodzi wszystkich
kontynentów, nie lękajcie się być
świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy; postępujcie zgodnie z wyznawaną wiarą i służcie ofiarnie
braciom jako żywe członki Kościoła i budowniczowie pokoju”. W 2002

4

„Złoty Dzwon”, nr 5 (77) * maj 2016

r. ŚDM obchodzone były w Toronto pod hasłem: Wy jesteście solą
dla ziemi… Wy jesteście światłem
świata (Mt 5, 13–14). To były ostatnie ŚDM pod przewodnictwem
Błogosławionego Jana Pawła II.
Niezwykłym wydarzeniem tych dni
była przygotowana i prowadzona
przez młodzież Droga Krzyżowa.
Papież w homilii na zakończenie
powiedział: Dziękuję Bogu za drogę
Światowych Dni Młodzieży! Dziękuję Bogu za tylu młodych, których
objęły one w ciągu tych szesnastu
lat!
Po śmierci Papieża Błogosławionego Jana Pawła II obchodom
ŚDM przewodniczył Ojciec Święty
Benedykt XVI kontynuując tradycję
międzynarodowych spotkań. Odbyły się one kolejno: w 2005 r. w Kolonii, w 2008 r. w Sydney oraz
w 2011 r. w Madrycie.

W  Kolonii mottem ŚDM były
słowa: Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2) Papież mówił: Przedstawcie Chrystusowi swe radości
i swe smutki, pozwalając, aby
swoim światłem rozjaśnił On wasze
umysły i swoją łaską dotknął waszych serc. W Sydney Benedykt
XVI przypomniał o wrodzonej godności każdego ludzkiego życia, od
chwili poczęcia aż do naturalnej
śmierci, a także wyjaśnił sens troski
o naturalne środowisko. Zachęcał
do zastanowienia się nad tym, jakie
miejsce zajmują w naszym społeczeństwie ludzie ubodzy, starsi,
imigranci oraz osoby pozbawione
prawa głosu. Te dni upłynęły pod
hasłem: Gdy Duch Święty zstąpi na
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8).
Ostatnie ŚDM jakim przewodniczył
Papież Benedykt XVI miały miejsce

w Madrycie a ich mottem było:
Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2,
7). Benedykt XVI powiedział do
młodych: „Drodzy przyjaciele, niech
żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się świata ani
przyszłości, ani swej słabości.”
Od 2013 roku ŚDM przewodniczy Papież Franciszek. W Rio de
Janeiro podkreślił, że Ewangelia
jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Papież Franciszek będzie
przewodniczył również obchodom
w Krakowie, gdzie następnie ogłosi miejsce kolejnego spotkania
z młodymi.
ŚDM w Polsce odbędą się pod
hasłem:
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).

KONKURS O JANIE PAWLE II

13 kwietnia 2016 roku, wydelegowani uczniowie
Samorządowego Zespołu Szkół wraz z Panią Dyrektor Agatą Pawłowską-Król jak i ks. Piotrem Ochońskim, wybrali się do szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim. Tam przeprowadzono Powiatowy konkurs wiedzy o św. Janie Pawle
II. Do konkursu stanęli uczniowie szkół podstawowych. Mieli zadanie wykazać się znajomością z wiedzy o pontyfikacie papieża Polaka. Po części egzaminacyjnej, organizatorzy wraz z wójtem gminy Kamieniec Ząbkowicki Panem Marcinem Czerniec
wszystkim uczestnikom wręczyli dyplomy oraz okolicznościowe pamiątki.

Ulubione pieśni Jana Pawła II

Pierwsze dni maja są czasem
bardzo szczególnym dla każdego
z nas, nie tylko z racji coraz cieplejszych dni, okresu udzielania Pierwszych Komunii Świętych i Sakramentów Bierzmowania. Maj to
miesiąc w który 96 lat temu przyszedł na świat Karol Wojtyła. Wspominając Ojca Świętego Jana Pawła II warto sięgnąć do skarbnicy
pieśni i piosenek religijnych, które
towarzyszyły podróżom apostolskim Papieża– Polaka. Barka– jest

dziś chyba najbardziej znaną piosenką religijną w naszym kraju.
Popularność zyskała za sprawą
tego, iż umiłował ją sobie szczególnie Jan Paweł II. W oryginale nosi
ona tytuł Pescador De Hombers
i jej autorem jest Cesareo Gabarain – hiszpański ksiądz i kompozytor
utworów religijnych. Urodził się on
w miejscowości Hernani 30 kwietnia 1936 roku. Studiował w niższym
seminarium Saragossie i Saint
Sebastian. Święcenia kapłańskie

otrzymał w San Sebastian w 1956
roku. 20 kwietnia 1991 w wieku 55
lat zmarł na chorobę nowotworową
w miejscowości Anzuola. Jeśli chodzi o polski rodowód „Barki”, słowa
obecnej wersji napisał w 1974 roku
salezjanin – ks. Stanisław Szmidt
i wydrukowane zostały one po raz
pierwszy w salezjańskim śpiewniku
„Radośnie przed Panem”, pod tytułem „Pójdź za mną”. Sam Jan
Paweł II śpiewał „Barkę” w Gnieźnie, podczas swojej pierwszej piel-
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grzymki do Ojczyzny w 1979 roku.
W wywiadzie przeprowadzonym
z ks. Szmidtem dla portalu internetowego bosko.pl, można dowiedzieć się także między innymi tego,
że „Barka” powstała w nocy, ponieważ w czasie dnia ks. Stanisław
Szmidt miał zbyt wiele obowiązków
wykładowcy seminaryjnego, a także problem z tłumaczeniem ponieważ nie znał języka hiszpańskiego.
Znajomość łaciny i słownik polsko-hiszpański, pomogły mu sfinalizować to „wolne” tłumaczenie, które
dalej po kraju rozpowszechnił misjonarz– ks. Ireneusz Chmielewski
a później sam Jan Paweł II. „Barka”
śpiewana była w wielu ważnych
chwilach– zarówno pielgrzymek do
Ojczyzny, jak i w momencie odejścia do wieczności naszego papieża. 18 sierpnia 2002 roku na kra-

kowskich Błoniach, po modlitwie
Anioł Pański, gdy ludzie zaczęli
śpiewać „Barkę” Jan Paweł II wypowiedział słowa: „Chcę powiedzieć na zakończenie, że właśnie
ta oazowa pieśń wyprowadziła
mnie z Ojczyzny przed dwudziestu
trzema laty. Miałem ją w uszach,
kiedy słyszałem wyrok konklawe.
Z nią, z oazową pieśnią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata.
Była jakimś ukrytym tchnieniem
Ojczyzny. Była też przewodniczką
na różnych drogach Kościoła. I ona
przyprowadzała mnie wielokrotnie
tu, na te Błonia pod Kopiec Kościuszki”. „Abba-Ojcze” – to druga
z piosenek religijnych towarzyszących papieżowi podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Była ona hymnem VI. Światowych Dni Młodzieży
na Jasnej Górze, które odbyły się

PARAFIALNA
PIELGRZYMKA 2016

W dniach od
15 do 17 kwietnia nasi parafianie uczestniczyli
w wyjątkowej
pielgrzymce po
ziemi podlaskiej.
Wraz z księdzem
Piotrem Ochońskim przemierzali miejsca
święte i ważne
dla każdego polskiego serca.
Miedzy innymi
odwiedzili: Wilno, Białystok,
Rożanystok, Sokółkę. Był to czas
refleksji, modlitwy i wspólnego
przebywania.
W pięknym pielgrzymowaniu
pomogła pogoda. Jednym słowem była jak na
zamówienie.
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w 1991 roku. Autorem słów tego
utworu jest dominikanin ojciec Jan
Góra, który od 1997 roku jest organizatorem Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży na Polach Lednickich. Autorem muzyki jest zaś Jacek Sykulski– polski kompozytor
i dyrygent, absolwent Poznańskiej
Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Śpiewał on jako dziecko
w Poznańskim Chórze Chłopięcym,
którego od 2003 roku jest dyrygentem. Jako kompozytor zasłynął
właśnie pisząc muzykę do hymnu
VI. Światowych Dni Młodzieży. Jest
on autorem także kilkunastu innych
pieśni spotkań „Lednica 2000”. Za
swoją działalność artystyczną Jacek Sykulski został dwukrotnie
nagrodzony Medalem Młodej Sztuki, a także Nagrodą Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania.
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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, przewodniczą-

cy 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 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.
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Znaczenie śpiewu liturgicznego

Apostoł św. Paweł zachęcał chrześcijan, którzy
schodzą się razem w oczekiwaniu na przyjście Pana,
aby śpiewali wspólnie psalmy, hymny i pieśni pełne
ducha. Śpiew jest bowiem znakiem radości serca.
Dlatego św. Augustyn słusznie mówi: „Kto kocha, ten
śpiewa”, a już w czasach starochrześcijańskich znane
było przysłowie: „Kto dobrze śpiewa, podwójnie się
modli”. Należy więc przywiązywać wielką wagę do
śpiewu w celebracji Mszy świętej, z uwzględnieniem
mentalności ludów i możliwości każdego zgromadzenia liturgicznego. Chociaż nie zawsze jest konieczne,
np. we Mszach codziennych, stosowanie śpiewu we
wszystkich częściach z natury swej przeznaczonych
do śpiewu, ze wszech miar należy dbać o to, by nie
zabrakło śpiewu usługujących i ludu podczas Mszy
świętych celebrowanych w niedziele i nakazane święta. W doborze natomiast części śpiewanych należy
przyznać pierwszeństwo elementom ważniejszym,
zwłaszcza tym, które winny być wykonywane przez
kapłana, diakona albo lektora, z odpowiedziami ludu,
lub też wspólnie przez kapłana i lud. Wśród cieszących
się równym szacunkiem rodzajów śpiewu pierwsze
miejsce winien zajmować śpiew gregoriański jako
własny śpiew liturgii rzymskiej. Nie są bynajmniej
wykluczone inne rodzaje muzyki, zwłaszcza wielogłosowa, byleby odpowiadały duchowi czynności liturgicznej i sprzyjały uczestnictwu wszystkich wiernych.
Ponieważ obecnie coraz częściej gromadzą się wierni różnych narodowości, wypada, aby potrafili razem
śpiewać w języku łacińskim przynajmniej niektóre
stałe części Mszy świętej, zwłaszcza symbol wiary
i modlitwę Pańską. Obrzędy poprzedzające liturgię
słowa, czyli wejście, pozdrowienie, akt pokutny, Kyrie,
Chwała na wysokości i kolekta, mają charakter wstępu, wprowadzenia i przygotowania.
Ich celem
jest to, aby
wierni gromadzący się
razem stanowili wspólnotę oraz przygotowali się
do uważnego
słuchania
słowa Bożego i godnego
sprawowania
Eucharystii.
W niektórych
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celebracjach, jakie zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych łączą się z Mszą świętą, obrzędy wstępne
pomija się albo sprawuje się je w szczególny sposób.
Po zgromadzeniu się ludu, kiedy kapłan wraz z diakonem i usługującymi udaje się do ołtarza, intonuje
się śpiew na wejście. Śpiew ten rozpoczyna celebrację, umacnia jedność zgromadzonych, wprowadza ich
umysły w przeżywanie misterium okresu liturgicznego
lub święta oraz towarzyszy procesji kapłana i usługujących. Śpiew na wejście wykonuje na przemian
schola i lud albo kantor i lud, albo sam lud, albo sama
schola. Można wykonywać antyfonę z psalmem podane w Graduale Rzymskim lub w Graduale zwykłym,
albo też inny zgodny z czynnością świętą, z treścią
dnia lub okresu liturgicznego śpiew, którego tekst
został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu.
Jeśli na wejście nie wykonuje się śpiewu, antyfonę
podaną w Mszale recytują wierni lub niektórzy z nich
albo lektor. W przeciwnym razie odmawia ją sam kapłan, który może ją także przystosować, ujmując
w formie wstępnej zachęty. Po przyjściu do prezbiterium kapłan, diakon i usługujący oddają cześć ołtarzowi przez głęboki ukłon. Na znak czci kapłan oraz
diakon całują ołtarz; kapłan według uznania okadza
krzyż i ołtarz. Po śpiewie na wejście kapłan, stojąc na
miejscu przewodniczenia razem z całym zgromadzeniem wykonuje znak krzyża; następnie przez pozdrowienie oznajmia zgromadzonej wspólnocie obecność
Pana. Poprzez to pozdrowienie i odpowiedź ludu
ujawnia się misterium zgromadzonego Kościoła. Po
pozdrowieniu ludu kapłan albo diakon lub świecka
osoba usługująca może w bardzo krótkich słowach
wprowadzić wiernych w treść Mszy świętej danego
dnia.
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Poczytaj mi tato

Klejnoty Matki Bożej

Wiosna nabrzmiała już słońcem.
Majowe dni i wieczory pełne były
zapachów i niezliczonych dźwięków.
Naokoło spośród traw, drzew i krzewów dochodziły bzyczenia, ćwierkania i przekomarzania. Naprawdę
przyjemnie było wygrzewać się
i spacerować podziwiając kolorowy
świat. Ale kto nie wsłuchiwał się
uważnie w wiosenne odgłosy i nie
obserwował wnikliwie roślin, nie wiedział, że pomiędzy nimi toczyły się
brzydkie kłótnie. Na łące polne róże,
które wyglądały delikatnie i uroczo,
pokrzykiwały skrzeczącymi głosami
na inne, mniej okazałe kwiaty: – Rozsuńcie się! Nie widzicie, że ktoś
nadchodzi, żeby nas podziwiać? –
Aha! Akurat! – piskliwie zakrzyczały
niezapominajki – To my jesteśmy
bohaterkami maja! To nami się zachwycają! – Dobra, dobra. Gadajcie
sobie co chcecie, a i tak najważniejsze na łące jesteśmy my – burknęły
rozmaite zioła, których kwiaty rozsiewały słodki miodowy zapach. Po
chwili do awantury przyłączyły się
bujne trawy, a nawet chwasty, które
ustroiły się w strzępiaste różowe
czuprynki. Tymczasem widoczna
z daleka postać stanęła na łące.
Właściwie trudno powiedzieć, że
stanęła. Raczej delikatnie przesunęła się nad ziemią wypatrując czegoś
pośród rozgorączkowanych roślin.
Wreszcie wzrok jej padł na drobniutkie białe kwiatki ledwo widoczne
pośród przepychu innych kwiatów
i ziół. Delikatnie musnęła je dłonią
i zagarnąwszy w błękitną chustę,
odpłynęła w stronę błyszczącego
w oddali lustra wody. Był to rozległy
zielonooki staw, na którym kołysały
się przepyszne kaczeńce i lilie wodne. To one tu wszystkimi rządziły.
Inne rośliny posłusznie wypełniały ich

polecenia, bo były po prostu mniej
okazałe i dlatego bardzo nieśmiałe.
Zamiast więc stawać w zawody
z tymi, którymi zachwycali się artyści
i zakochane pary, wolały sobie po
cichutku rosnąć. Tak jak te maciupeńkie roślinki kołyszące się tuż przy
brzegu. Wyciągały spomiędzy rzęsy
wodnej niepozorne łebki, żeby pochwycić życiodajny promień słońca.
Tylko ono było dla nich ważne. – Jest
piękne i dobre – zwykły mawiać –
żyjemy tylko dzięki niemu. – Macie
słuszność. Dlatego umieszczę was
bliżej niego – postać, która uważnie
przysłuchiwała się wszystkiemu, co
działo się na świecie, przeniosła
malutkie wodne roślinki w zagłębienie swojej błękitnej chusty. Następnie
rozejrzała się po okolicy i ruszyła
w stronę domku z czerwonym dachem. Przystanęła za świeżo pomalowanym płotem i omiotła wzrokiem
przydomowy ogródek. A tam akurat
odbywała się rewia mody. Na klombach przechadzały się bratki prezentując swoje niezwykłe stroje. Żadne
kwiaty nie mogły pochwalić się tak
wieloma odcieniami, kolorami i gatunkami wytwornych materii. Nie
miały ani tylu aksamitnych fioletowych i bordowych kubraczków ze
złotymi guziczkami, ani liliowo błękitnych zwiewnych sukien, ani białych
sportowych wdzianek z granatowymi
wypustkami. Na pobliskich rabatkach
stokrotki z szafirkami demonstrowały plażowe sukienki, a narcyzy i żonkile wykwintne garnitury. W zacienionej części ogródka, tam gdzie zwykle
utrzymywała się wilgoć, trwała natomiast parada najmodniejszych zapachów. Rozsiewały tu swoje słodkie
aromaty bzy, konwalie i groszek
pachnący. Trudno było się zdecydować, czy bardziej podziwiać ogrodo-

we piękności, czy ulec unoszącej się
wokół woni naturalnych perfum.
Delikatna postać, która obserwowała ogród nie miała jednak żadnych
wątpliwości. Pochyliła się i odgarnęła rosnące pod płotem zielsko. Jej
jasnym oczom ukazała się kępka
pomarańczowych kwiatuszków wtulonych pomiędzy seledynowe listki.
Pachniały miodem i wyglądały jak
kawałki bursztynu. Wy też – powiedziała śpiewnym głosem postać
i ukryła je w fałdach swojej chusty.
Nazajutrz mieszkańcy wioski podążali do kapliczki z figurą Maryi stojącej na wzgórzu. Kobiety i dziewczynki niosły naręcza najpiękniejszych
kwiatów i ziół, z których zamierzały
upleść wieniec dla Matki Bożej. Mężczyźni i chłopcy szli nieco z tyłu
prowadząc księdza, który miał poświęcić tę nowo wybudowaną kapliczkę. Kiedy pochód zatrzymał się
przed bielonymi kolumienkami,
wszystkich opanowało zdumienie.
Od figury bił bowiem niezwykły blask.
Dopiero po chwili ludzie dostrzegli
jego źródło. Oto na głowie Najświętszej Maryi Panny lśniła cudowna
korona wysadzana perłami, szmaragdami i bursztynami. Skąd mógł
wziąć się tak drogocenny klejnot na
lej skroniach? – Ależ to nie korona,
to wieniec upleciony z białych kwiatków łąkowych i żółtych ogrodowych
– zakrzyknęła mała dziewczynka
klaszcząc w ręce. – A tam pomiędzy
nimi są seledynowe kuleczki, rosnące na brzegu naszego stawu śmiało
się radośnie dziecko. Rzeczywiście,
dopiero teraz dorośli popatrzyli na
Maryję oczami dziewczynki. I przekonali się, że Matka Boża najbardziej
kocha to, co niewidoczne dla ich
oczu. – Tak to prawda, w Jej koronie
prawdziwymi klejnotami są pokora,
skromność i posłuszeństwo – powiedział ksiądz rozpoczynając nabożeństwo.

Z okazji Dnia Strażaka

składamy wszystkim Strażakom Gminy Złoty Stok najserdeczniejsze życzenia.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym którzy jej
potrzebują to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzymy, aby
ta trudna służba była dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.
Ile wyjazdów tyle i powrotów.
Życzy redakcja i parafianie
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Remont kościółka św. Trójcy

Ciekawą, a zarazem intrygującą
budowlą sakralną Złotego Stoku
jest kościół – kaplica p.w. Św. Trójcy, przy starym nieczynnym już
cmentarzu.
Fundatorem tej stosunkowo
skromnej budowli był bogaty złotostocki patrycjusz Hans Kirchpauer.
W 1583 r. Hans Kirchpauer – ewangelik, ostatni zarządca kopalni
Fuggerów sfinansował budowę
kościółka dla grupy katolików pozostających w tym czasie w mniejszości. Hans Kichpauer zmarł
w 1587 roku, a jego żona Susanna
w 1583, oboje zostali pochowani
w kościele ewangelickim Fundując
budowę kościółka pw. Św. Trójcy
zapewne nie zdawał sobie sprawy,
że przez kilkadziesiąt lat, będzie to
główna świątynia ewangelików lub
katolików. Hans Kichpauer zgodnie
z panującym wówczas zwyczajem
ofiarował kościołowi spory plac
z przeznaczeniem na cmentarz.
Pierwszy pochówek miał miejsce
na tym nowym dla Złotego Stoku
cmentarzu 3 sierpnia 1583 r. ko-

ściół św. Trójcy w swojej historii ma odnotowanych kilka
p o w a ż n y c h r e m o n t ó w.
W 1616 roku w kościele św.
Trójcy przeprowadzono mały
remont. Ówczesny kościelny
Michael Stengl 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.
Kroniki podają, że w 1691 r.
kościół który przejęli od
ewangelików katolicy poddano
gruntownemu remontowi W 1802 r.
do kaplicy cmentarnej dobudowano
kostnicę. Pieniądze na jej dobudowanie pochodziły z zapisu, jaki znalazł się w testamencie tutejszej handlarki
Rosine Großmannin. W pomieszczeniu tym do dnia pogrzebu miały być przechowywane osoby uważane za „pozornie” zmarłe. Kolejny remont
kościółka wykonano w 1869 r.
Z tego właśnie czasu pochodziła mała wieżyczka w której
zainstalowano dzwon W późniejszym okresie kościółek
przechodził jeszcze kilka przeobrażeń, co do których nie
posiadamy dokładnych danych. Może dopiero w samym
końcu XVIII stulecia lub jeszcze nieco później ostatecznie
został do reszty obmurowany.
Przy tej odnowie wymurowano
falisty szczyt od zachodu. Zachowany ołtarz /obecnie odda-

ny do renowacji/ rokokowy powstał
w drugiej połowie XVIII w., obraz do
niego namalowano w 1878 r.
W 1900 roku na prośbę ówczesnego proboszcz Theodora Kramera miejscowy malarz Edward Lux
przeprowadził remont i konserwację ołtarza. Kolejny poważny remont kościoła św. Trójcy został
przeprowadzony w 1927 r. W 2010
r. zakończono remont dachu kościoła św. Trójcy. W 2015 r. kościół
św. Trójcy za zgodą Rady Miejskiej
pani burmistrz za symboliczna złotówkę sprzedała Kościołowi rzymskokatolickiemu. Proboszcz ks.
Józef Siemasz rozpoczął od razu
jego remont. Potrzebne są pieniądze na odnowienie wnętrza, wymianę ławek i renowację zachowanych
sakralnych obiektów. Jeśli możesz
to wesprzyj dzieło renowacji kościoła św. Trójcy wpłacając dobrowolny datek na konto 21 9533
1069 2008 0005 5680 0001 z dopiskiem św. Trójca. Z góry po
trzykroć „Bóg zapłać”.
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Pokój i Dobro

Pragnę wszystkich serdecznie przywitać w okresie
Wielkanocnym i zaprosić do dalszego poznawania
naszego ojca św. Franciszka, Jego życia i nauk.
Wiadomym jest, że w każdym artykule naszej gazetki, jednym z tematów jest nurt franciszkański, a to
za sprawą tego, że w naszej parafii do życia tercjarzy
franciszkańskich świeckich przystąpiły cztery osoby.
To wszystko też już wiemy....
Od pięciu lat pragnę Państwa zainteresować i przyciągnąć do naszej grupy FZŚ, niestety nie jest mi dane
cieszyć się z przybycia nowych członków.
Jednak nie poprzestanę i nie zniechęcam się, nieustannie będę pisać ciekawostki z życia św. Franciszka, Jego braci i zakonu, pokazywać Jego uniwersalność i wielką świętość. Zawsze jestem gotowa odpowiedzieć Wam drogie siostry i bracia na nurtujące
pytania. Nasze siostry Longina, Maria i Zofia zawsze
świadczą swoją postawą chrześcijańską i one również
służą swoją wiedzą.
Piotr Cattani – pierwszy następca św. Franciszka
Św. Franciszek z Asyżu występował przeciw okrucieństwu, nienawiści, zabijaniu i chciwości. Stworzył
zakon wędrujący, a legendy dotyczące jego życia
zawierają Kwiatki św. Franciszka z Asyżu – zbiór
opowieści o świętym, jego życiu i nauce, przekazanych
przez anonimowego autora. Poznajemy Kwiatki…
w tłumaczeniu Leopolda Staffa. Posiadają trójdzielność kompozycji: Pieśń słoneczną, obrazki z życia św.
Franciszka i cuda pośmiertne. Stworzył pogląd zwany
franciszkanizmem, stanowiący niezwykłą, radosną
filozofię wiary. Głosił wszechogarniającą miłość do
świata, braterstwo wszelkich żyjących istot, uwielbienie świata i jego piękna, radosną wiarę w Boga oraz
ideał ubóstwa.
Oto główne wątki nauki św. Franciszka:
– Wszechogarniająca miłość
Miłość jest podstawą wiary.
Jest to miłość do każdej istoty żywej.
Jest to miłość do „brata-ciała”, i dlatego wyklucza
udręczenie, umartwienie cielesne.
Jest to też miłość do chorych i cierpiących, miłość
pełna poświęceń, którą widać w opowieści o Franciszku i trędowatym.
Miłość rozdawana otaczającemu światu jest w tym
ujęciu miłością do Boga – jego Stwórcy. Postawa
świętego Franciszka pozwala nam wciąż na nowo
odradzać się w prawdzie, że w życiu najważniejsza
jest miłość czysta zrodzona z myśli, że wszyscy jesteśmy dziećmi swojego Ojca, a co się z tym wiąże
braćmi oraz siostrami. Naszym wspólnym zadaniem
jest życie w chwale Boga.
Taka postawa prowadzi do braterskiej miłości. Kazania, które wygłaszał święty Franciszek były zawsze

napełnione miłością i wyrozumiałością do istot, które
stworzył Bóg. Święty Franciszek uważał, że miłość
jest najlepszą bronią w walce z dotykającym nas grzechem. Prowadzi do troszczenia się o bliźnich, przebaczania im oraz pocieszenia przez głoszenie Dobrej
Nowiny.
Przez wyznawane ideały Franciszek wokół siebie
potrafił rozlewać nadzieję oraz dawać pocieszenie,
a także współczuć i ukazywać sens cierpienia. Miłość
przywraca harmonię, pozwala ona rozumieć sytuację
drugiego człowieka, która niekoniecznie jest dobra.
Miłość zwycięża strach, który towarzyszy śmierci.
– Radość
Wyrazem radości, pojęcia kluczowego w filozofii św.
Franciszka, jest Pieśń słoneczna. Radość wynikająca
z faktu istnienia, z piękna świata, z miłości, postu,
z trudu pracy i zwykłych obowiązków. Radości takiej
uczy Franciszek swoich braci, przypominając mękę
Chrystusa.
MODLITWA FRANCISZKAŃSKA
O Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
SPRAW abyśmy siali miłość
tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie,
tam, gdzie panuje krzywda;
jedność,
tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję,
tam, gdzie panuje rozpacz;
światło,
tam, gdzie panuje mrok;
radość,
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tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli, nie tyle szukać pociech,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć;
nie tyle szukać miłości,
co kochać;
albowiem dając otrzymujemy,
wybaczając zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia, przez
Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
„Do kogo mówisz, do kogo się uśmiechasz święty
Franciszku? Tu ludzi nie ma, wiatr szumi, a w drzewach ptaszki śpiewają i słychać tylko Twój głos”. Są to
słowa jednej z piosenek napisanych z myślą o Franciszku. Jego postawa życiowa, wciąż tchnie świeżością mimo upływu tylu wieków. W Polsce można
znaleźć wspólnoty żyjące ideałami świętego Franciszka. Do nich należy m.in. oaza bernardyńska szerząca pokój i dobro pośród młodych ludzi. Droga
Franciszka z Asyżu nie wydaje się być łata szczególnie dzisiaj, gdyż materializm i wszelkie dobra tego
świata przysłaniają nam to co dla człowieka powinno
być najważniejsze: miłość i ubóstwo.
– Ubóstwo – to ideał św. Franciszka
Franciszek chce być ubogi, aby być wolnym. Wiemy,
że św. Franciszek był synem bogatego włoskiego
kupca Bernardone i zrezygnował z dóbr materialnych,
które mógł posiadać. W Kwiatkach… często jest zwany Świętym Biedaczyną, gdyż nie chciał mieć nic – lecz
nie dla pokuty, nie dla umartwień, ale dla jedności
z ubogimi, dla pokonania chciwości, dla idei, że człowiek jest wolny i szczęśliwy, tylko wtedy, gdy posiada
tyle, ile jest mu niezbędne do życia.
Ktoś, kto ma wiele – martwi się o swój majątek, jest
jego niewolnikiem. „Zostaw wszystko i pódź za mną”
– mówił Chrystus – i tę właśnie ideę propagował święty Franciszek.

Przesłanie życia świętego Franciszka jest nadal
aktualne dla współczesnego człowieka, który gubiąc
system własnych wartości niejednokrotnie moralnych
zgubił i samego siebie.
Często sumienie odczytuje nieprawidłowo granicę,
która przebiega między ważnymi sprawami, które
wywierają wpływ na duchową egzystencję człowieka.
Franciszek uważał, że ten, kto ma dużo, posiada
więcej zmartwień, niż ten, który nic nie posiada.
Ma mniejsze szanse, że stanie się niewolnikiem rzeczy
materialnych.
Franciszek usłyszał szczególne wezwanie Chrystusa, aby zostawić wszystko i wybrać Jego drogę. Jego
żebracza postawa była bardzo imponująca, gdyż
otrzymany chleb zawsze rozdzielał pomiędzy braci
potrzebujących. Ubóstwo wyznawane przez świętego
Franciszka nie powinno wiązać się z utrapieniem.
Ma ono prowadzić do wewnętrznej pracy oraz doskonalenia cnót, w tym także cierpliwości. Ubóstwo dobrze pojęte uczy stawania się pokornym oraz mającym
współczucie wobec innych.
Filozofia świętego Franciszka jest dobrą metodą
dla tych, którzy szczególnie troszczą się o swój rozwój
duchowy oraz tych, którzy noszą pragnienie spotkania
na swojej drodze ciszy, w której rodzi się Bóg.
Dla świętego Franciszka niezmiernie ważne było
przestrzeganie pokoju, zgody oraz modlitwy, którą
praktykował codziennie. Zasady te zostały nieco zatarte w dzisiejszym świecie. Wyniszczanie wzajemne
ludzi poprzez stosownie wojen. Tylko zmiana swojego
stosunku wobec Boga oraz jedność z pięknem natury
pozwala uwolnić się od surowości, którą czujemy
do siebie jak i do bliźnich.
Dzięki łasce Boga możemy ten świat czynić lepszym. Idąc za słowami siostry Faustyny,.... że to,
co ważne w życiu to nie rozum mędrców, a posiadanie
serca.
Życzę wszystkim pogodnych wiosennych dni
– uśmiechajcie się do siebie.
s. Anna Sibińska

Michałowa poleca

MIGDAŁOWE CIASTO Z RABARBAREM I MALINAMI
SKŁADNIKI:
• na ciasto
1 i 1/4 szkl. mąki tortowej
1/4 szkl. zmielonych migdałów
1 jajo
4 żółtka
3/4 szkl. drobnego cukru
3/4 kostki masła (roztopionego i przestudzonego)

Przygotowanie:

1 cukier waniliowy, 12 łyżeczki proszku do pieczenia
400 g rabarbaru, pociętego na mniejsze kawałki
(łodyg nie obieramy)
200 g malin świeżych lub mrożonych (nie
rozmrażamy wcześniej)
• na kruszonkę (przygotować wcześniej)
180 g zmielonych migdałów
100 g cukru

2 op. cukru waniliowego
1/2 kostki masła roztopionego
Wszystkie składniki wymieszać palcami do
uformowania kruszonki (jeśli będzie mało sypka
dodać migdałów lub więcej masła jeśli będzie zbyt
sucha)

Jajko, żółtka, cukier i cukier waniliowy ubić mikserem na jednolitą, białą i puszystą masę. Następnie dodać przesianą mąkę, proszek do pieczenia,
zmielone migdały i przestudzone masło. Całość wymieszać szpatułką do połączenia składników.
Formę wyłożyć papierem do pieczenia, przełożyć ciasto i wyrównać. Na wierzch równomiernie porozkładać owoce i posypać migdałową kruszonką.
Piec w temp.175 stop. C przez ok.45-50 min. lub do tzw. suchego patyczka. Wyjąć i wystudzić w formie. Smacznego!!!
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Pierwsza pomoc w „Bajce”

We wtorek 26 kwietnia odbyły się
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadzili je Państwo Szwarc, szkoleniowcy ze Stowarzyszenia KREWmaNIACY.
Udzielanie pierwszej pomocy jest
naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak
pomóc osobie, która potrzebuje tej
pomocy. Należy więc wprowadzać
do przedszkoli tematykę pierwszej
pomocy i oswajać z nią najmłodszych. Dzieci często nie posiadają
oporów i nie odczuwają strachu,
działają instynktownie. Z tego powodu należy już od najmłodszych
lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.
Podczas zorganizowanego
w grupach spotkania, dzieci mogły
poczuć się jak mali ratownicy. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności
z zakresu resuscytacji wykonany
na fantomie. Dzieci pod czujnym
okiem pana ratownika mogły samo-

dzielnie wykazać się praktyczną
znajomością udzielania pierwszej
pomocy.
Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw. Był to doskonały pokaz, połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy,
która może przynieść nieoceniony
efekt – ratowanie życia. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba
komuś pomóc. Wystarczy poszko-

dowanego położyć w bezpiecznej
pozycji, przykryć czymś ciepłym
i zadbać, by był spokojny. Potem
wezwać karetkę lub kogoś dorosłego i powiadomić o zdarzeniu.
Na koniec przedszkolaki otrzymały Dyplomy uczestnictwa w pokazie pierwszej pomocy, oraz zrobiły sobie wspólne zdjęcia z „Kropelką”.
Dziękujemy Stowarzyszeniu
KREWmaNIACY.
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Dzień Ziemi w Placówce Opieki
Przedszkolnej „Bajka”

Obchody Dnia Ziemi w naszej placówce rozpoczęły się 19 kwietnia.
W tym dniu w naszym przedszkolu
dzieci obejrzały spektakl teatralny pt.
„Wielkie sprzątanie na leśnej polanie”
w wykonaniu Teatru „Herbi” z Leszna.
Z przedstawienia szczególnie zapamiętamy przesłanie: „warto żyć z naturą w zgodzie i od święta i na co dzień,
bo to życie jest i zdrowie, każdy ci to
powie”. Aktorzy przypomnieli dzieciom
jak trzeba zachowywać się w lesie, na
co zwracać szczególną uwagę. Określili również zasady bezpiecznego
zbierania i segregowania odpadów.
Dzień Ziemi to coroczne, odbywające się na całym świecie wydarzenie
proekologiczne. W wielu państwach
w jeden wiosenny dzień organizowane
są akcje mające promować przyjazne
naturze postawy w społeczeństwie.
W Polsce akcja najczęściej skupia się
przede wszystkim na problemie śmiecenia i ponownym odzysku cennych
surowców.
Nasza placówka bierze czynny
udział w projektach proekologicznych,
a nauczycielki i pozostali pracownicy
są w nie mocno zaangażowani. Zbieramy zużyte baterie, korki plastikowe
i inne surowce wtórne aby zwiększyć
świadomość ekologiczną dzieci. We
wszystkich grupach przedszkolnych
prowadzone były w tym czasie zajęcia
mające na celu wzbogacić wiedzę
dzieci na temat ekologii, a w szczególności jak możemy zadbać o naszą
planetę.
Dnia 22 kwietnia na ogrodzie przedszkolnym, dzieci wraz z nauczycielkami aktywnie uczestniczyły w zabawach
z chustą przy piosenkach i muzyce
o tematyce ekologicznej.
Dzieci utrwaliły sobie znaczenie
słowa ekologia, zasad segregacji
śmieci, oraz prawidłowego zachowywania się w środowisku przyrodniczym.
Dzieci z naszego przedszkola to
najaktywniejsi przyjaciele natury!
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Gry demoniczne
nie pozwól dzieciom w nie grać

Oto lista gier demonicznych.
Nie pozwól swoim dzieciom grać
w te gry!
Większość rodziców bagatelizuje świat gier komputerowych, a ten
wcale nie jest wolny od zagrożeń
duchowych. Już pierwsze popularne gry zawierały elementy przemocy i satanizmu…
Gry z demonami się nie wygrywa
Kiedy w chłopcach zanika duch
i wola walki z lenistwem, tchórzostwem, głupotą, rośnie w nich pasja
walki w grach komputerowych.
W tych grach chłopcy walczą
z przeważającymi siłami wrogich
wojowników, robotów i potworów,
ale także z demonami, a nawet
z samym diabłem. Z tym że narzędzia tej walki (emblematy, osłony,
praktyki, metody, magiczne zaklęcia, źródła mocy etc.) są też demoniczne. Tak więc odbywa się to nie
tylko w przestrzeni podyktowanej
przez przeciwnika (mrocznej, piekielnej), ale na jego zasadach
i z jego wygraną. Bo nawet gdy
nielicznym graczom udaje się osiągnąć ostatni poziom gry i jakoby
wygrać, to setki godzin poświęconych tej grze i jej regułom są pośrednią wygraną sił demonicznych
w przestrzeni duszy gracza. Co
z tego, że gracz będzie zarozumiale twierdził, że jest inaczej. W końcu nie ma on pojęcia, z jak perfidnym przeciwnikiem wdał się w grę
i walkę. A ten przegrywa tylko
z Bogiem — nigdy z człowiekiem.
Większość rodziców bagatelizuje świat gier komputerowych, a ten
wcale nie jest wolny od zagrożeń
duchowych. Już pierwsze popular-

ne gry zawierały elementy przemocy i satanizmu, choćby seria
gier Mortal Kombat (Śmiertelna
walka). W gry zaczęto wplatać elementy okultystyczne. Już same
tytuły mówiły za siebie: Devil Inside (Diabeł w środku), Game of
Death (Gra śmierci). Pojawiają się
także antychrześcijańskie gry komputerowe, np. Populous 3, w której
gracz uczy się, jak zostać bogiem.
Takie gry komputerowe mogą
umożliwiać otwieranie się na świat
demoniczny. Utożsamienie się
z postacią prowadzoną w grze łączy się z mniej lub bardziej świadomą afirmacją zła i jego uosobienia.
Dobrze, żeby mało świadomi tego
rodzice poznali choć część tego
rodzaju gier.
Gry zawierające elementy satanizmu i okultyzmu
Aces and Eights
Darklands
Devil Inside
Doom
Dungeon Keeper
Elvira
Evil’s Doom
Gabriel Knight
Game of Death
Hell on Earth
Heretic
Hero’s Quest
Hexen
Killing Stones (?)
Messiah
Mortal Kombat
Quake
Resident Evil
RollerCoaster Tycoon
Running Man
Russian Roulette

Seventh Sword of Mendor
Suburbs
Wizard’s Crown

Gry zawierające elementy satanizmu i przemoc
Assassin’s Creed
Blood
Carmageddon
Clive Barker’s Jericho
Counter-Strike
Darkness
Diablo
Dungeons & Dragons
F.E.A.R.
Grand Theft Auto
Guy Game
Hitman
Kingpin
Leisure Suit Larry: Magna Cum
Laude
Manhunt
Metal Gear Solid
Postal
Punisher
Rumble Roses
Gry antychrześcijańskie
Hell Game
Perihelion
Populous 3
Walka ze złem została człowiekowi zadana i jest żywiołem głównie mężczyzny, ale dotyczy to zła
w samym sobie, w dookolnej przestrzeni — ze złem realnym, głównie
przez samozaparcie i Łaskę, czyli
z pomocą Boga. Ten, kto ucieka od
takiej walki w wirtualny świat, w którym demon rządzi i narzuca zasady,
musi prędzej przegrać. Oby nie
swoją duszę!
br. Tadeusz Ruciński
źródło: Fronda.pl
s. Anna Sibińska
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Co słychać w Przedszkolu” Zielona Dolina”?
Spotkanie z Panią Krawcową

Do naszego przedszkola zaprosiliśmy panią krawcową Basię Makuch po to, aby pogłębić wiedzę i przyjrzeć się z bliska pracy krawcowej. Dzieci zapoznały
się z przyborami krawieckimi oraz wyglądem i sposobem działania maszyny do szycia. Dowiedziały się
również jakie czynności musi wykonać krawcowa, aby
powstało ubranie. Z zaciekawieniem obserwowały, jak

Stoliczku nakryj się

bierze się miarę, robi formę i kroi materiał. Okazało
się, że trzeba się wiele napracować, aby powstały
ubrania, które nosimy. Przedszkolaki mogły podziwiać
efekt pracy naszego gościa – szmacianą lalkę, którą
pani wykonała dla nas. Ależ to było zdziwienie, że taką
zabawkę można uszyć. Wszystkie dzieci przyznały,
że praca Krawcowej jest bardzo wyczerpująca i wymagająca „sokolego wzroku” oraz ciszy i spokoju. Na
koniec spotkania dzieci mogły posłuchać bajki czytanej przez zaproszonego gościa.
A. K.

Dzień Ziemi

Obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe ekologiczne święto. W tym dniu dzieci wspólnie dekorowały salę, brały udział w zajęciach plastycznych oraz tanecznych. Podczas zajęć i zabaw również
na świeżym powietrzu, dzieci dowiedziały się jak dbać
o środowisko i otaczającą nas przyrodę.
A. K.

Po raz kolejny gościliśmy teatr „Herbi” z Leszna
wywołujący na twarzach przedszkolaków wielki
uśmiech. Dzieci uwielbiają przedstawienia państwa
Rudzkich, ponieważ w zabawny sposób przedstawiają wartości edukacyjne, co sprzyja łatwemu zapamiętywaniu informacji.
Tym razem dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Stoliczku nakryj się”. Opowieść powstała na podstawie
baśni braci Grimm. Jest to historia młodzieńca, który
wyrusza w świat w poszukiwaniu szczęścia. W swojej
wędrówce znajduje pracę u różnych rzemieślników.
Za sumienną pracę otrzymuje niezwykłą zapłatę.
Radość nie trwa jednak długo. W drodze powrotnej
do domu młodzieniec trafia do karczmy, gdzie zostaje oszukany przez chciwego karczmarza. Do akcji
wkraczają kije – samobije i młodzieniec odzyskuje
swoją własność.
Spektakl przybliżył dzieciom rzemiosła takie jak
młynarz, stolarz i szewc. Pokazał, że ciężka praca
zostaje sowicie wynagrodzona, a człowiek chciwy
i nieuczciwy poniesie karę.
Dzieci zaproszone przez aktorów chętnie pomagały głównym bohaterom w rozwiązywaniu ich problemów.
A. K.
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Intencje mszalne na maj 2016 r.
kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Poniedziałek 2.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (2 greg.)
II) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla
mamy Stanisławy (81 rocz. urodzin)
Wtorek 3.05.2016 r. N.M.P. Królowej Polski
godz. 800 I) + Stanisław Soja (z okazji imienin)
godz. 1130 + Adam Brodziński (30 rocz. śm.) + żona
Elżbieta + rodziców z obu stron
godz. 1800 I) + Władysława (k) Hancyk (30 r. śm.)
+ Barbara Wrzesińska (20 r. śm.) + Malwina
Smędzik (3 r. śm.) + Ewald Hancyk
II) + Jan + Karolina Kasowscy + z rodziny
Środa 4.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (4 greg.)
II) Msza św. dziękczynna z ok. św. Floriana
o potrzebne łaski dla strażaków naszej Gminy i ich
rodzin
Czwartek 5.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Mirosław Burtka (1 rocz. śm.)
+ rodziców z obu stron, + brata Marka
II) + Stanisława (k) + Mikołaj Rogowscy,+ Maria
+ Stanisław Zarzeccy + siostra Anna Bękarcik
Piątek 6.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (6 greg.)
II) + Marianna Górnicka (od brata Józefa Kowalczyk)
Sobota 7.05.2016 r.
godz. 1100 W intencji Juliana i Elias Herbst
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (7greg.)
II) + Stanisława (k) + Stanisław Kumorek
+ Władysława (k) Kawa
godz. 1900 + Zofia Kulas
Niedziela 8.05.2016 r. Wniebowstąpienia
Pańskiego
godz. 800 + Janina + Józef + Danuta + Teresa
z rodz. Wargacki + Franciszek Wit
godz. 1100 + Helena Sajdak (4 rocz. śm.) + Marian
Sajdak (10 rocz. śm.)
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (8 greg.)
II) + Jan Knych (30 rocz. śm.) + Tadeusz Kuźdżał
(10 rocz. śm.) + Maria Zeman + z rodz. Dryków
Poniedziałek 9.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (9 greg.)
II) + Sabina Włach (1 rocz. śm.) + z rodziny
Włachów
Wtorek 10.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (10 greg.)
II) + Jan Manaches (od uczestników pogrzebu)

Środa 11.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (11 greg.)
II) + Maria Gol jej rodziców i rodzeństwo
Czwartek 12.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Rozalia Morelowska (3 rocz. śm.)
+ z rodz. Morelowskich
II) + Mirosław + Ryszard Cios (10 rocz. śm.)
+ Edward Brysiak
Piątek 13.05.2016 r. Nabożeństwo Fatimskie
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (13 greg.)
II) + Maria Jasiniak (15 rocz. śm.)
Sobota 14.05.2016 r. Sakrament Bierzmowania
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (14 greg.)
II)+ Maria Burdach + rodziców z obu stron
Niedziela Zesłania Ducha Św.
15.05.2016 r.
godz. 800 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Błogosławieństwo, dary Ducha św. opieki Matki
Bożej i św. Franciszka dla siostry FZS Zofii
Dukiewicz (siostry FZŚ)
godz. 1100 + Bronisław + Genowefa Szlachta
godz. 1800 I) + Zofia + Józef Chmielowski i ich
+ rodziców
II) + Stefan Stępień (10 rocz. śm.) + rodziców z obu
stron
Poniedziałek 16.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (16 greg.)
II) + Czesław Misztela (1 r. śm.) + Mieczysław
Misztela (12 r. śm.)
Wtorek 17.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (17 greg.)
Środa 18.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (18 greg.)
II) + Mieczysław + Józef + Maria
Czwartek 19.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Bolesław Motyka (od córki Urszuli
z rodziną)
II) + Bronisław + Maria Jędryka (od sąsiadów)
Piątek 20.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (20 greg.)
II) + Monika Stańczyk
Sobota 21.05.2016 r.
godz. 1500 ślub: Piotr Bohuń i Maria Ciućmak
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (21 greg.)
II) + Maria + Józef + Zbigniew Kochanowscy
+ Zofia, + Wacław Borowiec
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V Niedziela Trójcy Świętej 22.05.2016 r.
godz. 800 + Aniela + Jan + Józef Sokołowscy
godz. 1100 + Mieczysław Janiec (16 rocz. śm.)
+ Tadeusz Janiec + rodziców z obu stron
godz. 1800 I) + Antoni Burzyński + rodziców: Rozalia
i Józef
II) + rodziców: Antoni (40 rocz. śm.) + Franciszka (k)
(34 rocz. śm.) + siostry, + braci + szwagrów
z rodziny Pszczółków
Poniedziałek 23.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (23 greg.)
II) + Stanisław Stańczyk + rodziców z obu stron
Wtorek 24.05.2016 r.
godz. 1800 I)+ Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (24 greg.)
II) + Jacek Nitarski (30 rocz. śm.)
Środa 25.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (25 greg.)
II) + Edward Brysiak + rodziców + rodzeństwo z obu
stron
Czwartek, Boże Ciało 26.05.2016 r.
godz. 800 + Stanisława (k) Kumorek+ Genowefa (k)
Korman
godz. 1200 Rocznica I Komunii Świętej
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (26 greg.)
II) + Ryszard Znamirowski
Piątek 27.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (27 greg.)
II) + Władysława (k) Polańska (5 rocz. śm.)
+ teściów: Zofia i Julian Dziopa
Sobota 28.05.2016 r.
godz. 1800 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (28 greg.)
II) + Maria Franków (5 rocz. śm.) + Paweł Franków
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IX Niedziela zwykła 29.05.2016 r.
godz. 800 Msza św. dziękczynna w intencji Zofii Soja
– o zdrowie i błog. Boże na każdy dzień
godz. 1100 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Anety
i Pawła Szlenzak z ok. 1 rocznicy ślubu
godz. 1800 I) + Julia Koprowska + z rodziny z obu stron
II) + Bolesław Motyka (od córki Ewy z rodziną)
Poniedziałek 30.05.2016 r.
godz. 900 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (30 greg.)
Wtorek 31.05.2016 r.
godz. 1800 + Zofia+ Jan Siembab + Jarosław
Kosmaty + Krzysztof Buczma
Środa 1.06.2016 r.
godz. 1800 I) + Ludwika (k) Harasiuk
II) + Bolesław Motyka (ofiaruje; Teresa, Barbara,
Jadwiga z rodzinami)
Czwartek 2.06.2016 r.
godz. 1800 I) + Jan Manaches (od siostry Anny
z rodziną)
II) + Władysława (k) Kłonowska (od uczestników
pogrzebu)
Piątek 3.06.2016 r.
godz. 1800 I) Msza św. dziękczynna
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze dla Konrada z ok. urodzin
II) + Stanisław + Franciszka (k) Serwin + z rodziny
Sobota 4.06.2016 r. Festyn Rodzinny
godz. 900 I) + Zdzisława (k) Podolska (1 rocz. śm.)
X Niedziela zwykła 5.06.2016 r.
godz. 800 O łaskę bożego błogosławieństwa
z prośbą o zdrowie oraz potrzebne łaski z S.Ż.R.
i ich rodzin
godz. 1100 + Bolesław Motyka (od wnuków i prawnuków)
godz. 1800 I) + Wiesław + Edward Nowakowski
II)+ Franciszek (8 rocz. śm.) + Wiktor (1 rocz. śm.)
Fusco

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

Wtorek 3.05.2016 r.
godz. 900 + z rodziny; Kusiów, Stefaniaków, Spadów,
Rosiaków, Walentynowiczów
Środa 4.05.2016 r.
godz. 1600 Msza św. dziękczynna z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Antoniego
Jankowskiego z ok. I rocz. urodzin
Niedziela 8.05.2016 r.
godz. 900 + Paweł + Jadwiga Kulas
Środa 11.05.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 15.05.2016 r.
godz. 900 + Janina Karepin + z rodziny Karepin i Czarny
Środa 18.05.2016 r.
godz. 1600

Niedziela 22.05.2016 r.
godz. 900 Msza św. dziękczynna w intencji dzieci,
wnuków i prawnuków
Czwartek 26. 05.2016 r. Boże Ciało
godz. 800 + Anna Stybelska + Bronisława (1 rocz.
śm.) + Bronisław + Maria i Józef + Wawrzyniec
Niedziela 29.05.2016 r.
godz. 900 + z rodziny: Malinowskich,
Rajczakowskich, Borkowskich: + Helenę (k)
i + Michała
Środa 1.06.2016 r.
godz. 1600
Niedziela 5.06.2016 r.
godz. 900 + Felika (K) Kuś(3 rocz.śm.) + Piotr Kuś
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kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny w Mąkolnie

Wtorek 3.04.2016 r.
godz. 1000 + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu stron (3 greg.)
Kaplica św. Antoniego
godz. 1930 I) O łaskę zdrowie dla Antoniego i o Boże błog.
dla całej rodziny
II) Msza św. dziękczynna z okazji 2 rocznicy urodzin
Antosia
Czwartek 5.05.2016 r.
godz. 1600 I) + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu stron
(5 greg.)
Niedziela 8.05.2016 r.
godz. 1000 + Tadeusz Łubocki (9 rocz. śm.)
Czwartek 12.05.2016 r.
godz. 1600 + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu stron (12 greg.)
Niedziela 15.05.2016 r.
godz. 1000 + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu stron (15 greg.)

Czwartek 19.05.2016 r.
godz. 1600 + Jadwiga Pęczek + rodziców z obu
stron (19 greg.)
Niedziela 22.05.2016 r.
godz. 1000 + Jadwiga Pęczek + rodziców
z obu stron (22 greg.)
Czwartek 26.05.2016 r. Boże Ciało
godz. 1000 + Kazimiera (k) Antoniak
Niedziela 29.05.2016 r.
godz. 1000 + Jadwiga Pęczek + rodz. z obu
stron (29 greg)
Czwartek 02.06.2016 r.
godz. 1600 + Stanisława (k) Prorok (2 rocz.
śm.) + siostry + Jadwiga i + Wanda
Niedziela 5.06.2016 r.
godz. 1000 + Antoni Wróbel (10 rocz. śm.)

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Wtorek 3.05.2016 r.
godz. 1130 + Tadeusz Łubocki (9 rocz. śm.) + Jego rodziców
Tekla (k) i Józef
Piątek 6.05.2016 r.
godz. 1600 + Czesław Kokoszka + Weronika i + Wojciech Kokoszka
Niedziela 8.05.2016 r.
godz. 1130 + Stanisław + Stefania Dawiec
Piątek 13.05.2016 r.
godz. 1630
Niedziela 15.05.2016 r.
godz. 1130 + Janina + Bogumiła + Jan + Eugeniusz Pietruszka
+ Maria Kędra
Piątek 20.05.2016 r.
godz. 1630

Niedziela 22.05.2016 r.
godz. 1130 + Władysław + Anna Kuźdżał
+ rodzice z obu stron
Czwartek 26.05.2016 r. Boże Ciało
godz. 1000 + rodziców Stefania (k)
+ Stanisław Śledzikowski + z rodziny
Niedziela 29.05.2016 r.
godz. 1130 + Jan Franków + Jego
rodzice + Franciszka (k) + Piotr
Piątek 3.06.2016 r.
godz. 1630
Niedziela 5.06.2016 r.
godz. 1130 + Barbara Wypych
(3 rocz. śm.)

Konkurs „Zdrowie na talerzu” rozstrzygnięty

Wychodząc naprzeciw profilaktyce prozdrowotnej w dniu
26.04.2016 roku w Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym
Stoku odbył się finał konkursu
plastycznego „Zdrowie na talerzu”,
połączony z uroczystym rozdaniem
nagród. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci zasadami zdrowego stylu życia, a w szczególności tematyką związaną ze zdrowym
odżywianiem.
Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i zaangażowaniem.
Prace plastyczne wykonane były
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różnorodnymi technikami plastycznymi, zachwycały kolorystyką i estetyką wykonania. Duże podziękowania kierujemy w stronę rodziców
i opiekunów za współtworzenie
projektu. W ramach ewaluacji konkursu w holu przedszkola została
zorganizowana wystawa prac dzieci.
Mamy nadzieję, że promowanie
zasad zdrowego odżywiania się,
znajdzie odzwierciedlenie w codziennym życiu dzieci.
Justyna Złoty

KRONIKA
SPORTOWA

Klasa B Gr.II
kolejka 18
Perła Płonica – Victoria Dębowiec 5:1
Orzeł Mąkolno – Przedborowianka Przedborowa 5:2
Orzeł Mąkolno – Spartakus Byczeń 8:1 mecz zaległy

Piłkarska karuzela się rozkręca. Piłkarze Unii obiecująco rozpoczęli rundę rewanżową, niestety w 20
kolejce nie sprostali liderowi rozgrywek Unii Bardo
oraz zremisowali z ligowym autsajderem.
Liga Okręgowa Seniorów
Kolejka 18
UNIA ZŁOTY STOK – Skalnik Czarny Bór 6:1
bramki: Mateusz Faron (41`), Dawid Gołdyn (44`),
Maciej Michalski (49`),Paweł Rodożycki (50`), Maciej
Michalski (56`),Maciej Michalski (70`)
Kolejka 19
Sudety Dziećmorowice – UNIA ZŁOTY STOK 0:4
Kolejka 20
UNIA ZŁOTY STOK – Unia Bardo 1:3
Bramka: Trepka
Kolejka 21
UNIA ZŁOTY STOK – Grom Witków 3:3
Bramki: Trepka, Gołdyn, Cebula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
20
21
21

58
52
43
40
36
36
29
27
24
24
22
21
16
15
15
14

88-16
52-6
48-31
46-29
50-32
38-27
47-44
29-30
30-42
32-34
30-42
40-75
25-42
28-65
30-73
24-49

Kolejka 19
Ślęza Ciepłowody – Perła Płonica 3:4
Wieża Rudnica – Orzeł Mąkolno 3:2
Kolejka 20
Perła Płonica – Spartakus Byczeń walkower dla Perły
Orzeł Mąkolno – Błękitni Niedźwiedź 3:4
Kolejka 21
Sparta II Ziębice – Perła Płonica 4:1
Orzeł Mąkolno pauza
1. Zamek II Kamieniec Ząbkowicki20
2. Harnaś Starczówek
20
3. Błękitni Niedźwiedź
19
4. Victoria Dębowiec
20
5. Wieża Rudnica
19
6. Ślęża Ciepłowody
20
7. Czarni Braszowice
20
8. Perła Płonica
20
9. Znicz Lubnów
19
10. Spartakus Byczeń
20
11. Piasek Potworów
19
12. Sparta II Ziębice
20
13. Orzeł Mąkolno
19
14. Przedborowianka Przedborowa20

48
43
43
35
34
33
32
24
24
24
20
20
16
5

63-34
56-33
64-32
66-49
50-33
48-31
56-42
55-61
47-48
52-66
38-48
40-50
48-74
26-94

Puchar Polski
Lech Poznań – Legia Warszawa w finale
Uznawany za najlepszego polskiego sędziego Szymon Marciniak będzie prowadził finałowy mecz Pucharu Polski między Lechem Poznań a Legią Warszawa na Stadionie Narodowym 2.05.2016 roku.
Krzysztof Krysiak
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Sakrament Chrztu św. przyjęli:

Dawid Włodarczyk, 10 kwietnia
Mateusz Włodarczyk,10 kwietnia
Zuzanna Wiktoria Szwajca, 10 kwietnia
Emilia Franciszka Kowalczyk, 24 kwietnia

Bramę wieczności
przekroczyli:

+ Jan Manaches, zm. 1 kwietnia,
przeżył 73 lata
+ Władysława Kłonowska,
zm. 23 kwietnia, przeżyła 102 lata
+ Bronisław Walendykiewicz,
25 kwietnia, przeżył 97 lat

Kancelaria parafialna czynna
środa oraz sobota:
w godz. 8.00-9.00 oraz 16.30-17.30
Msze św.:
ZŁOTY STOK
codziennie godz. 18.00
niedziele i święta: godz. 8.00, 11.00 (suma), 18.00
Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. o godz. 17.30,
w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz. 17.00
Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą i drugą
niedzielę miesiąca w trakcie Mszy św. o godz. 11.00

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

Płonica
piątek godz. 16.00, niedziela godz. 11.30

Redakcja
Złoty Stok, skwer Jana Pawła II,
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. Piotr Ochoński
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

