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Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Dnia 4 maja dzieci wraz z nauczycielkami z Placówki Opieki Przedszkolnej
„Bajka” odwiedziły strażaków w ich
siedzibie – Remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Złotym Stoku. Dzień odwiedzin nie był przypadkowy, bo to przecież
4 maja w dzień św. Floriana – który jest
patronem strażaków – obchodzone jest
Święto Strażaków. Druhowie, którzy
przyjęli dzieci w OSP postarali się
przedstawić na czym polega praca strażaka i jaka jest ona ważna i odpowiedzialna.
(cd. na str. 2)

Parafialny wyjazd do Medziugorje

czytaj na str. 8-9
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Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

(cd. ze str. 1)

Maluchy mogły obejrzeć sprzęt,
w który wyposażony jest wóz strażacki i dowiedzieć się o ich zastosowaniu, przymierzyć hełm strażacki, zaznajomić się ze sprzętem
gaśniczymi, zwiedzić wóz
strażacki. Nasi strażacy
zaprezentowali ubiór strażaka. Największym zainteresowaniem cieszył się
oczywiście sprzęt gaśniczy. Dzieciom bardzo podobała się piana gaśnicza.
Druhowie włączyli również
syrenę alarmową, której
głos poprzedza każdy wyjazd do pożaru. Dzieci były
pod wrażeniem, z wielkim
zaciekawieniem oglądały
w y p o s a ż e n i e r e m i z y.
Mamy nadzieję, że ta wizyta zaszczepiła w dzieciach

miłość do służby w straży pożarnej.
Przedszkolaki w podziękowaniu za
spotkanie wręczyły strażakom piękne kwiaty przygotowane specjalnie
dla nich, a strażacy przygotowali
słodkości. Naszą wizytę uwieczni-

liśmy wspólnym zdjęciem. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie
druhom: Bogumiłowi Hencel, Maciejowi Król oraz Romanowi Kwaśny i zapraszamy z wizytą do
przedszkola.
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I Komunia Św.
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15-lecie kapłaństwa ks. Sebastiana

ZNAK KRZYŻA

Oto czynisz znak krzyża, czynisz
go w sposób właściwy. Nie jest to
jakiś tam gest niezdarny i spieszny,
nie wiadomo co oznaczający. Nie!
Czynisz należyty znak krzyża: powolny, duży, od do piersi, od jednego ramienia do drugiego. Czy
czujesz, jak on obejmuje ciebie
całkowicie? Zechciej skupić się, jak
należy; wszystkie swe myśli i swe
serce zbierz w jedno w tym znaku,
który idzie od czoła do piersi, od
ramienia do ramienia. A wtedy odczujesz, iż znak ten opasuje ciebie

całego, ciało twe i duszę, iż cię
ogarnia, udostojnia, uświęca. Czemuż to? Bo jest on znakiem wszystkiego i znakiem zbawienia. Na
krzyżu Pan nasz odkupił wszystkich
ludzi. Przez krzyż uświęca człowieka do najmniejszej tkanki jego
istoty. Przeto znak ten czynimy
przed modlitwą, by nas natchnął
ładem i skupieniem, by naszą myśl,
i serce zespolił z Bogiem. Czynimy
ten znak po modlitwie, by w nas
przetrwało to, czym Bóg raczył nas
obdarzyć. Czynimy ten znak w pokusie, by dodał siły. W niebezpieczeństwie, by nas ochraniał Pod-

czas błogosławieństwa, aby pełnia
żywota Bożego wstąpiła w duszę,
żeby zapłodniła i uświęciła wszystko w jej wnętrzu. Myśl o tym, ilekroć
czynisz znak krzyża świętego. Jest
to najświętszy znak, jaki istnieje.
Czyń go w sposób właściwy: powoli, szeroko, z namysłem. Wówczas
ogarnie on całą twą istotę, postać
i duszę, twoje myśli i twą wolę, rozum i uczucie, pracę i wytchnienie;
wszystko będzie przezeń utwierdzone, określone i uświęcone mocą
Chrystusa, w imię Boga, w Trójcy
jedynego.
Romano Guardini
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Drodzy mieszkańcy pięknego miasta w górach!

W dniu 12 maja tego roku odwiedzili nasze miasteczko goście z
Niemiec z okolic Rhedy. Pewnie nie
wiele osób wie, że w miejscowości
Rheda Wiedenbruck, tuż przy granicy z Holandia, w pewnej szkole
na poddaszu, znajduje się izba
pamięci poświęcona naszemu miastu. Oprócz licznych widokówek,
kolekcji porcelany złotostockiej,
pamiątkowych zdjęć i różnych dokumentów są tam również piękne
makiety obiektów z naszego miasta. Dyrektorem muzeum jest Josef
Bogner już dobrze zaprzyjaźniony
z nami i naszym muzeum. Uczestniczył m.in. w otwarciu Izby Górnic-

twa i Historii Miasta Złoty Stok
funkcjonującej przy kopalni złota.
Goście zwiedzili podziemna trasę turystyczną, a po posiłku odwiedzili nasze miasteczko. Z przyjemnością spacerowali po czystych,
ukwieconych uliczkach. Ale największa radość sprawiło im przejście przez cmentarz przy kościele
św. Trójcy. Zobaczyli uprzątnięte
groby swoich przodków, poprzycinane krzewy i uporządkowany cały
teren. A i ja nie wstydziłam się ich
tam poprowadzić i byłam dumna,
że w naszym miasteczku dobrze
się dzieje.
Elżbieta Szumska

mini park Chwalisław

Przy nowo powstałej drodze na
cmentarz zaczął powstawać mały park.
Jest tu ławeczka, na której można odpocząć, wiele kwiatów i ozdobnych
krzewów. Wielu z nas się zastanawia
kto się tym zajmuje. Otóż p. Maria Rajczakowska jest twórczynią mini parku,
stale dosadza nowe kwiaty, krzewy oraz
dba o to, żeby wszystko było podlane
i wyplewione. Obok pompy z wodą
powstał też mały skalniaczek, a ostatnio park wzbogacił się o dwie nowe
magnolie, które na wiosnę pięknie zakwitną ciesząc nasze oczy. Dziękujemy
za stworzenie tak miłego miejsca.
Agnieszka Rajczakowska
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MAJOWY PIKNIK RODZINNY

22 maja w ciepłe popołudnie w
pensjonacie „Złoty Jar” w Złotym
Stoku odbył się XII Piknik Rodzinny
zorganizowany przez Przedszkole
Publiczne „Zielona Dolina”. Uroczystość ta była doskonałą okazją do
świętowania Dnia Mamy i Taty, a
rozpoczęła się od przywitania gości
przez panią dyrektor i wyróżnienia
osób które zaangażowane są w
prace społeczne na rzecz przedszkola. W dalszej kolejności pojawiły się występy dzieci w formie
przedstawienia pt. „Majowa łąka dla
Mamy i Taty”. Dzieci przebrane za
biedronki, motyle, żabki, wiosenne
kwiaty i Panią Wiosnę przedstawiły
repertuar w postaci wierszy, piosenek i tańców. Po zaprezentowaniu
się przedszkolaków czas gościom
umilał, zaproszony zespół wokalny
„Nutki”. Tego dnia nie zabrakło
niespodzianek. Pojawił się klaun w
postać którego wcielił się Pan Zbyszek Śleziak, czarował on bańki
mydlane olbrzymich rozmiarów i
zamykał w nich chętne dzieci, tworzył także z balonów wspaniałe
przedmioty i zwierzątka. Pani Karolina Pławiak mama naszej podopiecznej pięknie malowała twarze
najmłodszym, zamieniała je w
motyle, kotki, węże itp. Klaun także
popisał się zdolnościami czarowania twarzy w przeróżne postacie.
Świetna zabawa była również na

dmuchanym zamku gdzie można
było poskakać i wyszaleć się do
woli.
Jak zwykle frekwencja na pikniku
dopisała, a oprócz mam i tatusiów
były również babcie, dziadkowie,
bracia i siostry, ciocie i wujkowie…
Tak więc świętowały całe rodziny.
Nie zabrakło też zaproszonych
gości. Odwiedzili nas dyrektorzy
placówek oświatowych ze Złotego
Stoku, pracownicy UMiG, sołtys
Mąkolna, właścicielka stadniny koni
„Ranczo” z Chwalisławia i dawni
pracownicy przedszkola. Na koniec
tej świetnej zabawy na wszystkich
czekały słodkie łakocie, przygotowane przez mamusie, które podbiły serca i oczywiście żołądki. Pieczone kiełbaski przy ognisku były

tego dnia ostatnią, ale jak smakowitą atrakcją.
Nasze przedszkole w tym roku
przystąpiło do realizacji programu
przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół
nas”, którego inicjatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. W tym
też celu przygotowaliśmy wspólnie
z rodzicami hasła i transparenty
nawołujące do dbania o swoje
zdrowie i swoich bliskich. Transparenty te towarzyszyły nam na pikniku.
Cała impreza została uwieczniona na zdjęciach – dzięki czemu
wspaniała zabawa i niecodzienna
atmosfera zostaną na długo w pamięci wszystkich jej uczestników.
A.K.
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Gest rozłożonych rąk w obecnej liturgii

Gest rozłożonych i uniesionych nieco w górę rąk
należy do najstarszych form postawy modlitewnej.
Starożytni chrześcijanie zawsze w czasie modlitwy
trzymali rozłożone i uniesione w górę ręce. Gest ten
nazywany był gestem oranta, czyli człowieka modlącego się. Starożytni chrześcijanie upatrywali w tej
postawie podobieństwo do Jezusa Chrystusa modlącego się na krzyżu.
Gest rozłożonych i uniesionych rąk oznacza, że
adresatem modlitwy jest sam Bóg. Poza tym symbolizuje człowieka, który z pełną ufnością zwraca się do
Boga i oczekuje od Niego pomocy.
W liturgii gest rozłożonych i uniesionych w górę rąk
wykonuje sam kapłan w czasie tzw. modlitw prezydencjalnych, czyli modlitw, które wypowiada jako
przewodniczący zgromadzenia liturgicznego. Do
modlitw tych należą kolekta, modlitwa nad darami i

modlitwa po Komunii św. Poza tym gest ten wykonuje w czasie modlitwy eucharystycznej, modlitwy Ojcze
nasz i modlitwy o pokój.
Kapłan trzyma ręce rozłożone i uniesione w górę
naśladując Chrystusa ukrzyżowanego. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ w czasie Mszy św. działa
in persona Christi, czyli jako ten, który uobecnia Chrystusa, który jest znakiem Jego obecności. Ponadto
każda Msza św. jest uobecnieniem ofiary krzyżowej
Chrystusa, najdoskonalszą formą uwielbienia Boga.
Stąd jest czymś bardzo ważnym, aby ten gest był
czytelny i rzeczywiście przypominał ręce Chrystusa
rozłożone na drzewie krzyża.
Wierni mogą ten gest wykonywać w czasie modlitw
prywatnych. Obecne przepisy liturgiczne nie przewidują, aby były wykonywane przez wszystkich w czasie
jakiejkolwiek celebracji liturgicznej.

Udział reprezentantów z „Bajki”
w konkursie piosenki przedszkolnej

W dniu 19 maja Martynka Tandereszczak, Jakub Szendzielorz
oraz Paweł Knych reprezentowali
nasze przedszkole w konkursie
piosenki przedszkolnej. Konkurs
zorganizowany przez Przedszkole
nr 1 odbył się w Centrum Kultury w
Kamieńcu Ząbk. Nasze dzieci zaśpiewały dwie piosenki pt. „Skarpe-

ty” oraz „Budzik”. Celem konkursu
było: wspieranie najzdolniejszych
wokalnie przedszkolaków, propagowanie kultury muzycznej wśród
dzieci, promocja młodych wykonawców oraz ich talentów. Wielu
wykonawców zaprezentowało się
wspaniale, to też nie dziwi, że jury
miało problemy z wyłonieniem tych

najlepszych. Wtedy z pomocą przyszła widownia, która brawami oceniła wykonawców i wszystkim
przyznała I miejsca. Dzieci za
udział w konkursie otrzymały DYPLOMY oraz nagrody rzeczowe w
postaci puzzli.
Dziękujemy za zaproszenie!
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Parafialny wyjazd do Medziugorje

Tym razem ks. Sebastian Nawrocki zabrał naszą grupę do Medziugorje – miejscowości w Bośni i
Hercegowinie położonej w południowej części Hercegowiny na
południowy zachód od Mostaru.
Miejscowość ta znana jest głównie
dzięki trwającym tu od 1981 roku
objawieniom Matki Bożej z Medziugorie. Objawienia te cały czas badane są przez Kościół katolicki –
nie są więc do tej pory ani odrzucone ani potwierdzone.
Do lat 80. parafia Medziugorie
stanowiła typową wiejską parafię.
Wtedy w związku z mającymi się
tutaj wydarzyć objawieniami Matki
Bożej oraz w konsekwencji napływu wielu pielgrzymów i turystów

Medziugorie, które do tej pory było
całkowicie zamieszkane przez

Chorwatów, zmieniło swój charakter. Z małej wioski, składającej się
pierwotnie z trzech osad, stało się
miejscem kultu religijnego dla przybywających tam licznie pielgrzymów, a przy tym bazą gastronomiczno-noclegową, miejscem
handlu dewocjonaliami i pamiątkami, którymi to zajęciami trudni się
obecnie wielu mieszkańców, spośród których wielu napłynęło do
Medziugorie w ostatnich latach.
Matka Boża zaczęła się ukazywać 6 widzącym od 24 czerwca
1981 roku, w miejscu zwanym
Podbrdo, u podnóża wzgórza Crnica. Objawia się im do dnia dzisiejszego. Trójce z nich (Ivan, Vicka,
Marija) przez czas już ponad 31 lat
objawień prawie codziennie, pozostałej trójce (Mirjana, Ivanka, Jakov) z różną częstotliwością, raz w
roku bądź raz w miesiącu. Matka
Boża objawia się widzącym tam,
gdzie aktualnie przebywają. Wzywa
cały świat do modlitwy i nawrócenia, przekazuje liczne orędzia,
w których zachęca do pogłębienia życia wiary i życia sakramen
talnego, do lektury Pisma Świętego, oraz wszelkiej pobożnej praktyki, do pokuty oraz oddania swojego życia Jezusowi. Przekazuje
widzącym tajemnice dotyczące przyszłych losów Kościoła i
świata.
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Kościół katolicki w swoim oficjalnym stanowisku wobec wydarzeń
z Medziugorie (Oświadczenie Konferencji Episkopatu byłej Jugosławii
z Zadaru z 1991 roku) wstrzymuje
się na razie z ostatecznym osądem
objawień – do tej pory ani nie uznaje ich jako prawdziwych ani też nie
odrzuca jako fałszywych. Objawienia bada specjalna komisja powołana przez papieża Benedykta XVI
w 2010 roku, której przewodniczy
Kardynał Camillo Ruini. Komisja
jeszcze nie przedstawiła wyników
swoich badań.
Medziugorie to znane i odwiedzane miejsce pielgrzymkowe w
Europie. Jest ośrodkiem odnowy
życia religijnego. W centrum miejscowości znajduje się kościół pw.
św. Jakuba. W pobliżu miejscowości znajdują się dwa wzniesienia
– Wzgórze Objawień (Podbrdo),
miejsce pierwszych objawień, oraz
Góra Krzyża (Kriżevac). Zbocza
wzgórz są kamieniste, porośnięte
niską roślinnością. W miejscach
objawień ustawiono krzyże, w drodze na Podbrdo ustawiono tajemnice różańca, a na Kriżevac stacje
drogi krzyżowej.
Naszej grupie udało się odwiedzić te wspaniałe miejsca, pełne
niezwykłej atmosfery modlitewnej i
kontemplacyjnej. Nikogo tu nie
dziwił fakt, że każdy z tłumu wchodzących w upale, kamienistą drogą
pod wielką górę, miał w ręku różaniec i modlił się, śpiewał i wychwalał Pana. W Medziugorje modlitwę
czuję się wszędzie. My także
wspólnie, jak jedna rodzina, modliliśmy się na różańcu na szczycie
Góry Kriżevac i na Wzgórzu Objawień a w drodze na Kriżevac odprawiliśmy we wszystkich naszych
intencjach -Drogę Krzyżową.
W sobotę 2 maja, w Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, uczestniczyliśmy wspólnie
(w Kaplicy Objawień), we Mszy
Świętej dla Polaków, której przewodniczył przebywający tam również ks. Jarosław Cielecki. Tam
także przed obrazem Matki Bożej

Częstochowskiej (przywiezionym
przez Polaków) odśpiewaliśmy
Apel Jasnogórski.
Medziugorje to naprawdę wspaniałe miejsce. Ludzie z całego
świata przybywają tu by poczuć tę
cudowną atmosferę modlitewną, by
poczuć obecność Maryi, by przemienić swe życie, czy wyspowiadać
się z całego życia. To miejsce wielu cudów a także uzdrowień fizycznych i duchowych.
Pod koniec naszego pobytu udało nam się również odwiedzić miasto Mostar – położony w południowo-zachodniej części Bośni i Hercegowiny, przy drodze wiodącej z
Dubrownika do Sarajewa. Miasto
leży na wysokości ok. 60 m n.p.m.,
na obu brzegach rzeki Neretwy.
Najważniejszym zabytkiem jest
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XVI-wieczny kamienny Stary Most,
wybudowany w 1566. W czasie
wojny w byłej Jugosławii został
zburzony przez Chorwatów w listopadzie 1993 roku. Ponownie odbudowany w lipcu 2004 roku.
Szkoda, że nie mieliśmy więcej
czasu by nacieszyć się tymi pięknymi miejscami-szczególnie jeśli
chodzi o Medziugorje. Jednak w
pamięci pozostanie nam wiele pięknych wspomnień, do których chętnie będziemy wracać.
Każdemu, kto nie był jeszcze w
Medziugorje, a chciałby poczuć
niesamowitą atmosferę tego miejsca, z serca polecam film pt.: „Mary’s Land. Ziemia Maryi” w reżyserii Juan Manuel Cotelo.
D.A.
źródło: Wikipedia
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Święta Faustyna

Oprócz namalowania obrazu, Pan Jezus polecił mi
postarać się, aby wszędzie było obchodzone Święto
Miłosierdzia Bożego, żeby ludzie odmawiali Koronkę,
czcili moment konania Jezusa na krzyżu i szerzyli
cześć Jego miłosierdzia. Jak z tym wszystkim miałam
sobie poradzić sama? Całe szczęście Pan Bóg dał mi
swoich pomocników. Byli to dwaj kapłani: ojciec Józef
Andrasz, jezuita, i ksiądz Michał Sopoćko. Dzięki nim

obraz Jezusa Miłosiernego jest znany na całym
świecie i ludzie chętnie modlą się Koronką Bożego
Miłosierdzia. Na pewno słyszeliście kiedyś, jak ktoś
mówił: „Ten obraz słynie z łask” albo „Ten obraz jest
cudowny”. Z pewnością wiecie, że sam obraz nie
potrafi czynić cudów, bo jest tylko znakiem. Wszystkie
dobra, łaski i cuda płyną do nas od Pana Boga. To
Bóg przez ten obraz rozdaje ludziom łaski.
(c.d.n.)

DRODZY RODZICE
Placówka Opieki
Przedszkolnej „Bajka”
w Złotym Stoku przyjmuje zapisy
Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku
do grupy żłobkowej „Bajeczka”
informuje, że 13 marca 2015 r. odbędzie się:
oraz do grup przedszkolnych
3-, 4- i 5-latków VIII PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ „Zaczarowane dźwięki”
na rok szkolny 2015/2016
pod honorowym patronatem

W ramach czesnego wszystkim dzieciom oferujemy:
Sytuacje edukacyjne prowadzone przez nauczyPani Burmistrz Miasta Złoty Stok – Grażyny Orczyk
cielki w ramach realizacji podstawy programowej
według urozmaiconych form i metod.
Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki więcej informacji na stronie www.popbajka.pl
i udzielania pierwszej pomocy – program „Mały
ratownik”.
Zabawy i gry ruchowe, dydaktyczne, wychowawcze
i badawcze ...
Zabawy umuzykalniające – rytmika do piosenek
w sali i w ogrodzie.
Warsztaty plastyczne i komputerowe.
Spotkania katechetyczne.
Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w każdej
grupie wiekowej.
Zajęcia sportowe – ogólnorozwojowe, prowadzone
przez trenera.
Gimnastykę korekcyjną dla wszystkich dzieci.
Zabawy logopedyczne dla wszystkich dzieci.
Bajko terapię – rozwijanie wyobraźni dziecięcej dla
wszystkich grup wiekowych.
Spotkania teatralne, udział w spektaklach teatralnych na terenie placówki.
Spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów
oraz z ciekawymi ludźmi pochodzącymi z naszego
regionu.
Udział dzieci w olimpiadach, konkursach oraz okolicznościowych imprezach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Telefony kontaktowe: 74 817 52 19, 667 952 342
www.popbajka.pl luk381@gazeta.pl
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Jezus, który przechodzi

Kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, po drodze do Jerozolimy,
przechodził obok niewidomego,
który stał przy drodze i żebrał. Ten
słysząc odgłosy tłumu, wypytywał,
co się dzieje. Powiedzieli mu, że
Jezus z Nazaretu przechodzi (Łk
18,37).
Gdyby dziś, w miastach i wioskach, w których panuje stary zwyczaj procesji Bożego Ciała, ktoś,
słysząc głosy ludzi, zapytał podobnie Co się dzieje, ktoś mógłby odpowiedzieć tak samo jak Bartymeuszowi.
To Jezus z Nazaretu, który przechodzi . Ten sam Jezus przemierza
ulice naszych miast, Jemu oddajemy hołd naszej wiary i miłości. To
On sam! Podobnie jak Bartymeusz
powinniśmy czuć, jak nasze serce
rozpala się przed Panem Jezusem
i każe zawołać Jezusie, Synu Da-

wida, ulituj się nade mną! Pan,
który przechodzi błogosławiąc i
dobrze czyniąc (por. Dz 10,38)
ulituje się nad naszą ślepotą i złem,
które niekiedy ciąży na naszej duszy. Wówczas nasze serce wypełni
się radością. Jest logiczne, że
śpiewy, które towarzyszą procesji
Pana w Najświętszym Sakramencie, zwłaszcza w dzień Bożego
Ciała, wyrażają adorację, miłość i
głęboką radość. W tym dniu Pan
króluje na naszych ulicach i placach, które w wielu miejscach
usłane są kwiatami i zielonymi gałązkami. Z okazji tego święta zaprojektowano przepiękne monstrancje,
na których zdobienia stają się tym
bogatsze, im bliżej do miejsca,
gdzie znajduje się poświęcona
Hostia.
Procesja Bożego Ciała sprawia,
że Chrystus staje się obecny w wio-

skach i miastach świata. Jednakże
ta obecność nie powinna być sprawą jednego dnia, hasłem, które się
słyszy i o którym się zapomina. To
przejście Chrystusa przypomina
nam, że powinniśmy odkrywać Go
również w codziennych zajęciach.
Uroczystej procesji Tego Czwartku
powinna towarzyszyć cicha i prosta
procesja codziennego życia chrześcijanina, każdego chrześcijanina,
człowieka takiego jak inni, ale posiadającego szczęście otrzymania
wiary i Bożej misji, żeby postępować w taki sposób, by odnowić
orędzie Pana na ziemi. Nie brakuje
nam błędów, nędz, grzechów. Bóg
jednak przebywa z ludźmi i powinniśmy pozwolić, żeby się nami posługiwał i by nieustannie przechodził pośród stworzeń.
Francisco Fernandez-Carvajal

Śp. Maria Nawrocka
Urodziła się 28 sierpnia 1938 roku w Zagórzu
k. Sanoka. Jako najmłodsza z sześciorga dzieci
Józefa i Marcjanny Kopczyk. W 1946 roku z całą
rodziną zamieszkali we wsi Radoniów koło Jeleniej
Góry.
W 1974 roku poślubiła Hieronima Nawrockiego
i zamieszkała z mężem w Legnicy. W marcu 1975
roku na świat przyszedł ich jedyny syn Sebastian.
Była wierną, oddaną i przykładną żoną i matką.
Mieszkając na osiedlu Kopernika gorliwie włączyła się w życie nowopowstającej parafii p.w. NMP
Królowej Polski. Czynnie włączyła w dzieło: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, po utworzeniu Diecezji Legnickiej, była członkiem Towarzystwa
Przyjaciół WSD Legnica. Przez wiele lat współtworzyła Świetlicę Środowiskową „Beniaminek” działającą przy parafii, pomagała w utrzymaniu porządku w świątyni, bardzo mocno zaangażowała się
w działalność charytatywną parafii: opieka i wsparcie dla ubogich i potrzebujących pomocy.
Ci, którzy z nią współpracowali wspominają ją
jako ciepłą i mądrą osobę, która dzieliła się swoim
doświadczeniem życiowym, nie szczędząc czasu
na rozmowy czy też zwyczajne przebywanie z tymi,
którzy ją o to prosili.

Tym co było
jej znakiem rozpoznawczym był
Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego,
które były jej
ukochanymi formami pobożności codziennej.
Jej szczęściem i radością
było to, że Jej
jedyny syn Sebastian otrzymał
łaskę powołania
kapłańskiego
i dane jej było
cieszyć dniem jego święceń kapłańskich w dniu
27 maja 2000 roku i prymicji w parafii, której tak
wiele serca oddała.
Z biegiem lat na zdrowiu podupadł jej mąż Hieronim, choć czasem brakowało sił przez lata jego
choroby opiekowała się nim z czułością i cierpliwością, aż do śmierci Męża w roku 2007.
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Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od
XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament
przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to dokładnie wszyscy
trzej synoptycy i św. Paweł Apostoł (Mt 26, 26-28; Mk
14, 22-24; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11, 17-30). Św. Łukasz
przytacza ważne słowa, którymi Chrystus Pan nakazał
swoim uczniom sprawować ten Sakrament: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). Św. Paweł dodaje,
że gdyby ktoś odważył się przyjmować Eucharystię
niegodnie, sam sobie przez to gotuje sąd Boży (1 Kor
11, 25-30). Apostoł Narodów zaznacza więc, że do
przyjęcia Eucharystii należy przystępować z odpowiednim przygotowaniem wewnętrznym; trzeba wypełnić niezbędne warunki, którymi są stan łaski i odpowiednie przygotowanie serca.
Do żadnego sakramentu Chrystus Pan tak starannie swoich uczniów nie przygotowywał, jak do Eucha-

rystii. Na wiele miesięcy przed jej ustanowieniem
obiecał, da swoim wiernym na pokarm własne ciało,
które będą mogli spożywać, jak się spożywa codzienny chleb. Wskazał przy tym, że Chleb ten będzie miał
o wiele donioślejsze skutki dla człowieka niż manna,
którą kiedyś Izraelici karmili się na pustyni: da im bowiem życie wieczne. Eucharystia jest tak ważnym
pokarmem, że bez niej Jego uczniowie nie dostąpią
zbawienia. W najdrobniejszych szczegółach przekazał
nam tę mowę Pana Jezusa św. Jan Apostoł, który był
obecny przy tej obietnicy (J 6, 22-70). Chrystus, aby
jeszcze bardziej utrwalić w pamięci słuchaczy tę obietnicę, poprzedził ją wielkim cudem rozmnożenia chleba.
Kościół od samych początków dawał wyraz swojej
wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił
centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza. Na
czym ta obecność polega? Opłatek, który jest dobrze
wypieczonym chlebem pszennym, po wypowiedzeniu
przez kapłana słów przeistoczenia, mocą Ducha
Świętego staje się Ciałem Pana Jezusa, a wino – Jego
Krwią. Substancja chleba (opłatka) przechodzi w substancję Ciała Pańskiego, a substancja (czyli materia,
istota) wina przechodzi w materię i w istotę
Krwi Pańskiej. Taką władzę powierzył kapłanom sam Chrystus, kiedy powiedział
przy Ostatniej Wieczerzy: „To czyńcie na
moją pamiątkę” (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 25).
Tymi słowami polecił Apostołom i ich następcom przeistaczanie (przemienianie)
chleba w Ciało Pańskie, a wina w Krew
Pańską. Spełniła się w ten sposób obietnica: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Skoro w Najświętszym Sakramencie jest
obecne Ciało i Krew Pana Jezusa, to jest
i Jego Osoba, jest On cały. Nie ma bowiem
ciała Pana Jezusa osobno poza Jego Osobą. Według nauki Kościoła Pan Jezus jest
obecny w Eucharystii pod każdą widzialną
cząstką konsekrowanej Hostii. Dlatego
z taką troskliwością kapłan uważa, aby
najmniejsze okruchy zebrać do kielicha,
spłukać winem i spożyć.
Pan Jezus jest cały i żywy tak pod postacią chleba, jak i pod postacią wina. Gdzie
jest bowiem prawdziwe Ciało Chrystusa,
tam jest i Jego Krew i cała Jego osoba.
Podobnie, gdzie jest Krew Pana Jezusa,
tam jest i Jego Ciało.
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Od XVI w. przyjęła się w Kościele
praktyka czterdziestogodzinnej
adoracji Najświętszego Sakramentu. Praktykę tę wprowadził do
Mediolanu św. Karol Boromeusz
w roku 1520. Św. Filip Nereusz
propagował ją w Rzymie od roku
1548. Św. Kajetan (+ 1547) propagował ten zwyczaj przez swój zakon
teatynów. Papież Klemens VIII rozszerzył tę praktykę na wszystkie
kościoły rzymskie w roku 1592.
Dzisiaj praktyka ta znana jest w całym Kościele. Każda diecezja ma
tak podzielone kościoły parafialne,
aby Pan Jezus przez cały rok był
nieustannie adorowany.
W drugiej połowie XIX w. narodziła się także praktyka organizowania kongresów eucharystycznych.
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
odbył się w Lille w 1881 roku z inicjatywy Marii Tamisier. Ostatni taki Kongres, pięćdziesiąty w historii,
odbył się w 2012 r. w Dublinie. Na kongresy papież
wysyła swojego legata lub sam w nich uczestniczy.
Oprócz kongresów międzynarodowych odbywają się
kongresy narodowe, prowincjonalne, diecezjalne.
Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była
św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia
osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan
Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.
Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą
i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić
życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.
Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł.
Wyższe duchowieństwo miasta, za namową teologów,
uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny,
a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce
niewłaściwe. Co więcej, omalże nie oskarżono św.
Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona
z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję (1247 r.).
Po interwencji archidiakona katedry w Liege, Jakuba,
kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwierdził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon
Jakub poprowadził ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes (Szampania)
został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował
jako Urban IV. On też w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała.
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Papież Klemens V odnowił
święto (1314), które po śmierci
Urbana zaczęło zanikać. Papież
Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je
dla całego Kościoła. Od czasu
papieża Urbana VI uroczystość
Bożego Ciała należy do głównych
świąt w roku liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka
o procesji w to święto pochodzi
z Kolonii z roku 1277. Od wieku
XIV spotykamy się z nią w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii
i w Mediolanie. Od wieku XV
przyjął się w Niemczech zwyczaj
procesji do czterech ołtarzy. Msze
święte przy wystawionym Najświętszym Sakramencie wprowadzono w wieku XV
(obecnie wystawia się Najświętszy Sakrament tylko
poza Mszą św.).
Do roku 1955 obowiązywała oktawa Bożego Ciała.
Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie ma ona
już charakteru liturgicznego.
Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie
Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we
Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj
śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje
on do dnia dzisiejszego. Od dawna przyjął się zwyczaj,
kultywowany do dzisiaj, że lud przynosi do kościoła
wianki ziół, które kapłan poświęca w dniu oktawy, po
czym lud zabiera je do domu. Zawiesza się je na
ścianie, by chroniły od choroby; poszczególne gałązki można też umieszczać na polach, by plony lepiej
rosły i by Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju.
W niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi był
przystrojony kościół i ołtarze w czasie procesji Bożego Ciała, po oktawie zabierano na pola i tam je zatykano. Ich część palono, aby dym odstraszał chmury,
niosące grad i pioruny.
Obecnie pełna nazwa uroczystości Bożego Ciała
mówi o Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa. Do czasu reformy soborowej istniało osobne święto ku czci
Najdroższej Krwi Chrystusa. Do dziś istnieją kościoły pod tym wezwaniem. Jak Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, tak uroczystość
Najdroższej Krwi Jezusa była jakby przedłużeniem
Wielkiego Piątku. Ustanowił ją w roku 1849 papież
Pius IX i wyznaczył to święto na pierwszą niedzielę
lipca. Cały miesiąc był poświęcony tej tajemnicy. Papież św. Pius X przeniósł święto na dzień 1 lipca.
Papież Pius XI podniósł je do rangi świąt pierwszej
klasy (1933) na pamiątkę dziewiętnastu wieków, jakie
upłynęły od przelania za nas Najświętszej Krwi.
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Kapłaństwo i męczeństwo
księdza Gerharda Hirschfeldera (cz. 3)

Dokładną relacje z aresztowania
księdza Gerharda Hirschfelder
przedstawił ksiądz Adolf Langer
proboszcz parafii w Bystrzycy
Kłodzkiej. Relacja pochodzi z 1952
roku, sporządzona w 10 rocznicę
śmierci księdza Gerharda Hirschfeldera.
„Aresztowanie księdza Gerharda
Hirschfeldera miało miejsce w piątek 1 sierpnia 1941 roku wieczorem. Kilku funkcjonariuszy gestapo
przyjechało z Kłodzka po księdza
Gerharda Hirschfeldera. Po wyjściu
z kościoła pozwolono mu pójść na
plebanię i zabrać kilka osobistych
rzeczy, a także płaszcz i czapkę.
Mimo, że był to środek lata ksiądz
Gerhard Hirschfelder pewnie przeczuwał, że tak szybko do parafii nie
wróci. Przed wyjściem z plebanii
pożegnał się jeszcze z ludźmi, którzy tam pracowali, a także i z tymi,
którzy w tym czasie przypadkowo
tam się znaleźli. Z Bystrzycy Kłodzkiej księdza Gerharda Hirschfeldera przewieziono i osadzono w więzieniu w Kłodzku. Rozpoczął się
czas przesłuchań, bicia i zastraszania. Kapłan nie poddawał się, był
twardy, jeśli chodzi o ducha, ale
słaby fizycznie, jeśli chodzi o ciało.
Między przesłuchaniami miał czas
na robienie krótkich notatek. Zapisując swoje myśli, nie użalał się
nad swoim losem, nie osądzał
swoich oprawców i nie szukał chęci zemsty czy też odwetu za swój
los”. Jedna z myśli księdza Gerharda Hirschfelder napisana w kłodzkim więzieniu brzmi następująco:
„Ja też jestem przez Ciebie wybrany, aby cierpieć. Panie dziękuję Ci
za to”.
Gdy minęło kilka dni, ksiądz Adolf
Langer zrozumiał, że tym razem
gestapo zatrzymało księdza Gerharda Hirschfelder na dobre. Rozpoczął starania, aby wyciągnąć z
więzienia swojego kapłana. W tym
celu udał się z prośbą do Starosty,

aby ten wstawił się u władz za
zwolnieniem księdza Gerharda
Hirschfeldera z więzienia. Starosta
obiecywał, że zrobi wszystko, co w
jego mocy. Po kilku latach okazało
się, że to właśnie ów Starosta przychylił się do aresztowania kapłana.
Ksiądz Adolf Langer, który o tym
fakcie został poinformowany dopiero po wojnie, żałował, że właśnie
tego człowieka prosił o pomoc.
Dodał: „Gdybym wówczas wiedział,
że ten człowiek przyczynił się do
aresztowania księdza Gerharda
Hirschfeldera, nigdy nie kierowałbym do niego swych próśb”.
Szczegóły aresztowania księdza
Gerharda przekazała w swojej relacji Pani Schumacher: „1 sierpnia
1941 roku mieliśmy spotkanie młodzieży. Spotkanie zostało zakłócone przez dwóch mężczyzn, którzy
nagle po cywilnemu weszli do sali
i szybkimi energicznymi krokami
podeszli do księdza Gerharda Hirschfeldera. Pochylając się, szeptem coś mu powiedzieli. Ksiądz
Gerhard Hirschfelder spokojnym
głosem powiedział, abyśmy udali
się do domu, ponieważ musi wyjątkowo w tym momencie przerwać
zajęcia. Na początku nie mogłam
zrozumieć sytuacji ani też pojąć, co
się dzieje. Pośpiesznie chciałam
odpisać tytuł książki, o której mówił
nam przed chwilą ksiądz Gerhard
Hirschfelder, ale on podszedł do
mnie i cichym, ale stanowczym
głosem powiedział Inge idź do
domu i módl się za mnie. Wtedy się
wystraszyłam. Po wyjściu z sali w
pięć, a może sześć dziewcząt postanowiłyśmy pójść za mężczyznami prowadzącymi księdza Gerharda Hirschfeldera. Wszyscy szli
pieszo, ponieważ na plebanię z
tego miejsca było około siedmiu
minut drogi. Gdy mężczyźni z księdzem Gerhardem Hirschfelderem
weszli na plebanię, my ukryłyśmy
się w niszy kościoła i czekałyśmy.

Po kilku minutach z plebanii wyszli
owi mężczyźni z księdzem Gerhardem Hirschfelderem. Ksiądz miał
przy sobie swoją aktówkę, a na
ramieniu przewieszony płaszcz.
Wszyscy wsiedli do zaparkowanego przed plebanią samochodu i
odjechali. Jak się później dowiedziałam, księdza Gerharda Hirschfeldera przewieziono do kłodzkiego
więzienia. Nigdy więcej już go nie
wiedziałam”.
Z zachowanych czterech listów,
które ksiądz Gerhard Hirschfelder
pisał z więzienia do swoich bliskich,
przemawia wielki optymizm i wiara
na szybkie zwolnienie z aresztu.
Nadzieja na wczesne, szybkie
zwolnienie z więzienia obróciła się
jednak w niwecz. Bez oficjalnego
aktu oskarżenia, bez procesu sądowego i formalnego wyroku został
ksiądz Gerhard Hirschfelder wysłany do obozu koncentracyjnego w
Dachau.
Jednym z ostatnich księży, który
widział w Kłodzku księdza Gerharda Hirschfelder był prałat Hubertus
Günther. Tak opisał spotkanie i
moment pożegnania: „To była połowa grudnia 1941 roku. Pewien
wierzący policjant podał mi dzień,
godzinę i drogę, jaką miał przemierzyć ksiądz Hirschfelder z więzienia
na dworzec kolejowy w Kłodzku.
Mój konfrater Buchman i ja zatrzymaliśmy się o podanej godzinie w
pobliżu szkoły im. Franza Ludwiga
w Kłodzku. I wtedy przyszedł on,
uwięziony z powodu Chrystusa,
prowadzony przez policjanta, blady
od więziennego powietrza. Ksiądz
Hirschfelder miał na sobie cienki
płaszcz. Było bardzo zimno. Buchman Joseph i ja podaliśmy mu na
krótką chwile ręce. Policjant pozwolił na to. Szybko zdjąłem moje ciepłe rękawiczki i podałem księdzu.
Wziął je dziękując. Jego ostatnie
słowa to: „Trzymajcie się”. Smutni
i z bólem serca patrzyliśmy za nim,
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aż zniknął na kładce. Na dworzec
posłałem naszą referentkę do
spraw młodzieży Annę Marie Boese. Ona, ksiądz Hirschfelder i ja
troszczyliśmy się o kłodzką młodzież i znieśliśmy wiele przesłuchań na gestapo. Czekała ona teraz na dworcu na jego nadejście z
paczką kanapek i kilkoma słodyczami. Ponieważ pociąg z wagonami więziennymi kazał długo na
siebie czekać, mogła ona wykonać
swą posługę Weroniki. Policjant
pozwolił na to. Była ona ostatnią

osobą, która się z nim pożegnała.
Później dowiedziałem się od jednego maszynisty z Kłodzka, że ledwie
ksiądz Hirschfelder wszedł do przedziału więziennego, rozdzielił otrzymane kromki chleba wśród współwięźniów, którzy mieli już za sobą
długą drogę, to samo uczynił ze
słodyczami. Tak wyglądało opuszczenie przez naszego kochanego
księdza Hirschfeldera jego rodzinnego Kłodzka”.
(c.d.n.)
Waldemar Wieja

Intencje mszalne na czerwiec 2015 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P
Poniedziałek 1.06.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (od uczestników pogrzebu)
II. +Józef Jedynak (20 r.śm.), + Michalina Jedynak
Wtorek 2.06.2015 r.
godz. 1800 + Helena Górnicka (od Marii z Mąkolna)
Środa 3.06.2015 r.
godz. 1800 I. Msza św. dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o błog. Boże dla Konrada z ok. urodzin
II. W int. zm. z rodziny Szatkowskich i Kłonowskich
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 W int. ukochanych Rodziców Krystyny
i Artura z ok. 30-tej rocz. ślubu o łaskę zdrowia
i błog. Boże na każdy dzień życia (od dzieci: syna
Tomasza, córki Agnieszki z mężem Krzysztofem
i Mamy)
Sobota 6.06.2015 r. Festyn Rodzinny
godz. 900 W int. zm. z rodziny Szatkowskich i Kłonowskich
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, + Bronisław Mitusińscy, + Wanda,+ Aleksander Zajączkowscy

godz. 1800 + Józef Kasowski (28 r.śm.), + Janina
Kasowska i zm. Rodziców z obu stron
Poniedziałek 8.06.2015 r.
godz. 1800 I. +Jan, + Henryk Ćwik
II. + Lidia Sakaluk (10 r.śm.) i zm. z obu stron
Wtorek 9.06.2015 r.
godz. 1800 + Paweł Franków (w 3 m-c po śmierci),
+ Maria Franków
Środa 10.06.2015 r.
godz. 1800 I. + Mirosław Burtka (od uczestników
pogrzebu)
II. + Maria Nawrocka (od F.Z.Ś.)
Czwartek 11.06.2015 r.
godz. 1800 I. + Sabina Włach (od uczestników
pogrzebu)
II. + Czesław Misztela (od sąsiadów z ul. Sudeckiej)
Piątek 12.06.2015 r.
godz. 1800 I. W int. zm. z rodziny Szatkowskich i Kłonowskich
II. Msza św. dzięk. za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie i błog. Boże dla dzieci i wnuków
Sobota 13.06.2015 r. Św. Antoniego. Nabożeństwo Fatimskie
godz. 1800 W int. Haliny Drozdek z ok. 80-tej rocz.
urodzin o potrzebne łaski, zdrowie i błog. Boże
(od dzieci, wnuków i prawnuków)
XI Niedziela zwykła 14.06.2015 r.
godz. 800 + Adam, + Antoni Smagacz
godz. 1100 O łaskę zdrowia dla Anastazji Baranowicz
z ok. 80-tej rocz. urodzin
godz. 1800 I. W int. Majki Drab z ok. 18-tej rocz. urodzin
o potrzeb łaski i błog. Boże (od rodziców i dziadków)
II. + Halina Piotrowska (7 r.śm.), + Marian i + Ludwik
Piotrowscy
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Poniedziałek 15.06.2015 r.
godz. 1800 I. + Czesław Misztela (od uczestników
pogrzebu)
II. W int. Jolanty z ok. imienin i urodzin Boże błog.
i potrzebne łaski
Wtorek 16.06.2015 r.
godz. 1800 + Sabina Włach (od mieszkańców
bl. nr 3, z os. Chemików)
Środa 17.06.2015 r.
godz. 1800 I. + Stanisław Górnicki (5 r.śm. od żony
i dzieci)
II. + Antoni, + Stanisław Kawa, + Rozalia, + Stanisław Janiec
Czwartek 18.06.2015 r.
godz. 1800 + Maria Nawrocka (od parafian)
Piątek 19.06.2015 r.
godz. 1800 I. + Paweł Serafin (5 r.śm.)
II. Maria Nawrocka (od Sióstr Żywego Różańca)
Sobota 20.06.2015 r.
godz. 1800 I. + Antoni Rudnicki (6 r.śm.), + Stanisław
Samel (12 r.śm.)
II. + Emilia Kaśków (12 r.śm.), + Władysław Skrzypek (6 r.śm.)
XII Niedziela zwykła 21.06.2015 r.
godz. 800 + Józef Kyzioł (3 r.śm.)
godz. 1100 + Domicela (k), + Zygmunt Lachowscy
godz. 1800 I. + Wiktoria Witos (3 r.śm.), + Karol
Witos (37 r.śm.)
II. + Jan Balbuza (39 r.śm.)
Poniedziałek 22.06.2015 r.
godz. 1800
Wtorek 23.06.2015 r.
godz. 1800
Środa 24.06.2015 r.
godz. 1800 I. + Krzysztof Piotrowski (1 r.śm.)
II. + Jan Ćwik

Czwartek 25.06.2015 r.
godz. 1800
Piątek 26.06.2015 r.
godz. 1800 + Katarzyna, + Paulina, + Feliks, + Czesław Cholawscy
Sobota 27.06.2015 r.
godz. 1800 I. W int. pani Władysławy Kłonowskiej
z ok. imienin z prośbą o zdrowie i błog. Boże
II. + Władysławę (k) Kawa
XIII Niedziela zwykła 28.06.2015 r.
godz. 800
godz. 1100 + Michalina (k), + Mieczysław Gajewscy
i zm. rodziców z obu stron
godz. 1800 I. + Ryszard Znamirowski
II. + Sabina Włach (od S. Ż. Różańca i T.P. Seminarium)
Poniedziałek 29.06.2015 r.
godz. 1800
Wtorek 30.06.2015 r.
godz. 1800
Środa 1.07.2015 r.
godz. 1800 + Maria Smaruj
Czwartek 2.07.2015 r.
godz. 1800
Piątek 3.07.2015 r.
godz. 1800
Sobota 4.07.2015 r.
godz. 1800 Msza św. dziękczynna w int. Antoniego
Łukasza Pytlarskiego z ok. przyjęcia Sakramentu
Chrztu Świętego
XIV Niedziela zwykła 5.07.2015 r.
godz. 800 W int. dzieci rozpoczynających wakacje,
nauczycieli i wychowawców prosząc o Boże błog.
i opiekę Matki Bożej (od S.Ż.R.)
godz. 1100 + Franciszek Krajewski (23 r.śm.) i zm.
z rodziny: Krajewskich i Harasów
godz. 1800 + Rodziców; + Lidia (7 r.śm.), + Władysław (9 r.śm.) Jakubczyk

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

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
Środa 10.06.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 14.06.2015 r.
godz. 900 + Stanisław Mierzwa i zm. z rodziny
Środa 17.06.2015 r.
godz. 1600 Msza św. z ok. 18-tej rocz. urodzin Patryka
Szczechowicza z prośbą o zdrowie i błog. Boże

Niedziela 21.06.2015 r.
godz. 900 + Jan, + Eudokia Liczner, + Piotr, + Anna
Środa 24.06.2015 r.
godz. 1600 + Wanda dziedzic i zm. z rodziny
Niedziela 28.06.2015 r.
godz. 900 + Feliksę (k) (2 r.śm.), + Piotra Kuś
Środa 1.07.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 5.07.2015 r.
godz. 900 W int. zm. z rodziny Malinowskich i Rajczakowskich
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kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny w Mąkolnie

Wtorek 2.06.2015 r. Kaplica św. Antoniego
godz. 1930
Czwartek – Uroczystość Bożego Ciała 4.06.2015 r.
godz. 1000 + Julia, + Benedyk, + Jan
Niedziela 7.06.2015 r.
godz. 1000 + Antoni, + Elżbieta Wróbel
Czwartek 11.06.2015 r.
godz. 1600 Msza św. dzięk. z ok. urodzin Juli z prośbą o zdrowie i błog. Boże
Sobota 13.06.2015 r. Odpust u św. Antoniego – Festyn
godz. 1500 I. + Antonina (k), + Barbara, + Bronisław
Stępień, + Arkadiusz Żurawiak
II. + Adam w rocz. śm., + Antoni, + Tadeusz
III. + Antoni Lisik
Niedziela 14.06.2015 r.
godz. 1000 + Tadeusz, + Zuzanna, + Władysław
Klita, + Tadeusz, + Halina Tomaszewscy

Czwartek 18.06.2015 r.
godz. 1600 + Stefania, + Jan Więcławscy i zm.
z rodziny
Sobota 20.06.2015 r. Ślub u św. Antoniego
godz. 1400 Lilianna Kubka i Damian Szafarski
Niedziela 21.06.2015 r.
godz. 1000 W int. siostry Dominiki Bartoszek
z ok. 30 rocz. wstąpienia do Zakonu Klarysek
Czwartek 24.06.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 28.06.2015 r.
godz. 1000 + Jan Mazurkiewicz
Czwartek 2.07.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 5.07.2015 r.
godz. 1000 + Maria, + Władysław, + Franciszek Głąb

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Czwartek – Uroczystość Bożego Ciała 4.06.2015 r.
godz. 930 + Jan Franków (7 r.śm.) i zm. Rodziców:
+ Franciszkę, + Piotra Franków
Niedziela 7.06.2015 r.
godz. 1130 + Antoni Klimek i zm. z Rodziny Klimek,
Napora, + Zofia,+ Antoni Trzebińscy
Piątek 12.06.2015 r.
godz. 1600 + Stefania, + Stanisław Śledzikowscy
i zm. z rodziny
Niedziela 14.06.2015 r.
godz. 1130 + Maria, + Józef, + Tadeusz Kucza
Piątek 19.06.2015 r.
godz. 1600 + Maria Nawrocka (od mieszkańców z Płonicy)

Niedziela 21.06.2015 r.
godz. 1130 + Władysławę (k) Bierut
Piątek 26.06.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 28.06.2015 r.
godz. 1130 + z Rodziny Cielińskich; + Annę, + Piotra,
+ Jana, + Zygmunta
Piątek 3.07.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 5.07.2015 r.
godz. 1130 + Józef Grodecki (20 r.śm.)

Piesza pielgrzymkę do Barda

9 maja w sobotę grupa dzieci ze
szkoły podstawowej wraz z opiekunami
Jolantą Stopą i Katarzyną Kowcz, wyruszyła na pieszą pielgrzymkę do Barda.
Jest miesiąc maj, więc staramy się
wielbić Maryję na różne sposoby. Dowiezieni ze Złotego Stoku busem do
Lasek rozpoczęliśmy wędrówkę polnym
szlakiem. Dopisała nam wspaniała pogoda i przez całą drogę mogliśmy cieszyć się ciepłym, wiosennym słońcem
i orzeźwiającym powiewem wiatru. Pokrzepieni zjedzonym prowiantem
i wspólną modlitwą wędrowaliśmy przez
łąki i lasy w okolicach Laskówki i Janowca. Dopiero w Bardzie zaczęły się schody. Podejście do kaplicy górskiej znajdującej się na szczycie góry okazało się
wyciskającym pot zadaniem. Jednak
dzieci motywowane przez opiekunów
pokonały to podejście bez większych
problemów. Wreszcie osiągnęliśmy cel,

znaleźliśmy się przy kaplicy, gdzie jak
głosi wieść objawiła się Matka Boska
i na dowód tego wydarzenia zostawiła
odbite na skale ślady swoich stóp. Na
tym właśnie miejscu została zbudowana
kaplica, a pamiątkowe ślady odbito
w późniejszym czasie na skale za kaplicą. Po dłuższym odpoczynku, odmówieniu litanii i odśpiewaniu pieśni maryjnych, zeszliśmy nieco niżej i w wyznaczonym miejscu rozpaliliśmy ognisko.
Gromadzenie drewna, struganie kijów
i rozpalanie ogniska było chyba największą frajdą tego dnia. Przy okazji okazało się, że wszyscy bez wyjątku świetnie
znamy się na rozpalaniu ogniska,
a sztuka przetrwania nie jest nam obca.
Po obfitym posiłku i zabezpieczeniu
miejsca po ognisku zeszliśmy do punktu widokowego gdzie znajduje się biały
krzyż widoczny z drogi krajowej. Panorama Barda, wzgórz wokół i zakoli Nysy

Kłodzkiej dostarczyła nam niesamowitych przeżyć estetycznych. Pokrzepieni
na duchu i ciele, schodząc leśną drogą
w dół natknęliśmy się na Maryjne źródełko. Jak później twierdziły dzieci
uratowało nam ono życie, ponieważ
wszystkie zapasy wody zużyliśmy na
górze przy ognisku. Orzeźwieni chłodną
wodą, pełni radości, prawie zbiegliśmy
szlakiem w dół, gdzie na parkingu czekał
na nas gimbus. Wróciliśmy pełni wrażeń
po wspaniale spędzonym dniu, troszkę
zmęczeni lecz radośni i pełni wiary.
Dzieciom bardzo się podobało i być
może zabiorą swoich rodziców się na
jedną z mszy świętych odprawianych
w sezonie letnim przy kaplicy górskiej
w każdą niedzielę. Mając tę okazję
chcieliśmy podziękować Księdzu proboszczowi za zorganizowanie dojazdu,
a Pani Joli za kiełbaski i słodkości.
Katarzyna Kowcz
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Cudze chwalicie swego nie znacie

Ten cytat zainspirował opracowanie i wdrożenie konkursu szkolnego „Wiedzy o Złotym Stoku” dla
uczniów kl. I-III.
Celami konkursu jest:
• Zainteresowanie kulturą, tradycjami i możliwościami własnego
regionu;
• Wykazanie szacunku do dorobku kulturowego, obyczajowego i
ekonomicznego regionu;
• Rozwijanie więzi uczuciowej ze
swoją miejscowością;
• Rozumienie potrzeby troski o
środowisko naturalne człowieka;
• Poznanie najważniejszych zabytków, legend, postaci związanych
z miastem i gminą, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i
przyrodniczych.
Konkurs odbył się 27.04.2015 r.
i cieszył się dużym zaangażowaniem uczniów i rodziców, którzy
wspierali swoje pociechy przekazując im cenne informacje. Cieszę się
bardzo, że uczniowie wykazali się
rozległą wiedzą na temat swojego
regiony, w którym mieszkają i przygotowując się do tego konkursu

korzystali z różnych źródeł infor
macji.
W konkursie wzięli udział reprezentanci kl. I-III – łącznie 21
uczniów. Każdą klasę reprezentowały 3 osoby, które pracowały na
swój sukces indywidualnie.
Zadania zostały podzielone na
3 kategorie:
Klasy I – ilustracja do wysłuchanej
legendy o Złotym Stoku „Duch Gertrudy w złotostockiej kopalni”
Klasy II – tekst z lukami i krzyżówka
Klasy III – test wyboru i krzyżówka.

KRONIKA
SPORTOWA
Runda wiosenna nabiera tempa, dobra forma piłkarzy
Unii, wysoka lokata w tabeli potwierdza dobre przygotowanie piłkarzy do sezonu. Perła Płonica nadal
zaskakuje.
ZDRÓJ JEDLINA-ZDRÓJ – UNIA ZŁOTY STOK 3:1
Bramka Mateusz Bień
UNIA ZŁOTY STOK – WŁÓKNIARZ KUDOWA-ZDR.
3:0
Bramki: Bartłomiej Cebula 2 oraz Szymon Markowski
ZRYW GOLA ŚWIDNICKA – UNIA ZŁOTY STOK 0:0
UNIA ZŁOTY STOK – UNIA BARDO 6:1
Bramki: Bartłomiej Cebula 3 oraz Szymon Markowski
1 Paweł Moskal 1 i Paweł Dudzic 1

Laureatami zostali:
w klasach I – Oskar Knych uczeń
klasy Ia, w klasach II – Kamil Bulanda uczeń klasy IIb, w klasach III
– Damian Kozakiewicz uczeń klasy IIIb.
Wyróżnienie za pracę plastyczną
otrzymała Maria Król uczennica
klasy Ia
Laureaci otrzymali atrakcyjne
nagrody, a pozostali uczestnicy
konkursu nagrody pocieszenia.
Danuta Znamirowska-Wieja

Tabela klasa okręgowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
24
25

58
56
55
51
44
43
32
31
30
29
27
25
25
22
22
12

59-24
61-21
62-35
65-30
54-34
58-46
54-53
46-41
48-53
40-52
47-72
30-47
37-49
34-55
41-61
23-86
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PERŁA PŁONICA – HARNAŚ STARCZÓWEK 3:0
WALKOWER
VICTORIA DĘBOWIEC – PERŁA PŁONICA 7:2
PERŁA PŁONICA – SPARTAKUS BYCZEŃ 7:2
ZNICZ LUBNÓW – PERŁA PŁONICA 1:4
Tabela klasa B grupa II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cis Brzeźnica
18
Sparta II Ziębice
18
Zamek II Kamieniec Ząbkowicki 18
Błękitni Niedźwiedź
18
Victoria Dębowiec
18
Piasek Potworów
18
Kłos Laski
18
Spartakus Byczeń
18
Perła Płonica
18
Przedborowianka Przedborowa 18
Harnaś Starczówek
18
Znicz Lubnów
18

42
40
37
34
33
25
21
20
19
18
15
10

45-17
54-28
55-30
51-33
55-34
58-47
43-52
39-61
34-58
37-52
31-59
26-57

EKSTRAKLASA:
Występujący w Ekstraklasie piłkarze Śląska Wrocław
grają w grupie mistrzowskiej po podziale na grupę
mistrzowską i spadkową. W rozegranych meczach
Śląsk osiągnął następujące wyniki:
Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław 1:1
Śląsk Wrocław – Legia Warszawa 1:1
Lech Poznań – Śląsk Wrocław 3:0
Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze 1:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lech Poznań
Legia Warszawa
Jagiellonia Białystok
Lechia Gdańsk
Wisła Kraków
Śląsk Wrocław
Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin

34
34
34
34
34
34
34
34

36 (54)
35 (56)
32 (49)
28 (41)
27 (43)
26 (46)
26 (43)
22 (41)

60-33
61-33
49-39
43-42
56-46
46-42
47-49
43-46

Eliminacje Mistrzostw Europy:
Selekcjoner Adam Nawałka zdecydował się powołać
czterech bramkarzy. Oprócz Artura Boruca, Łukasza
Fabiańskiego i Wojciecha Szczęsnego, szkoleniowiec
po raz pierwszy odkąd prowadzi reprezentację sięgnął
po Przemysława Tytonia z Elche CF. Nawałka zdecydował się również na pomocnika Piotra Zielińskiego,
który ostatnio występował w Empoli na zasadzie wypożyczenia z Udinese.
Zgrupowanie rozpoczniemy 8 czerwca w Warszawie.
Dla tych piłkarzy, którzy wcześniej skończyli rozgrywki ligowe, zorganizujemy możliwość treningów już od
4 czerwca. Powołania dla zawodników z polskich
klubów ogłoszone będą po 36. kolejce ekstraklasy powiedział Nawałka.

Największe zainteresowanie wywołuje powrót do reprezentacji Polski Błaszczykowskiego, który ostatni
mecz w barwach narodowych rozegrał 19 listopada
2013 r. Było to towarzyskie spotkanie z Irlandią (0:0)
w Poznaniu. Pomocnik Borussii Dortmund odniósł
poważną kontuzję kolana i stracił opaskę kapitana na
rzecz Roberta Lewandowskiego. To właśnie wywoływało największe emocje.
Po dłuższej przerwie do kadry narodowej wraca Kuba
Błaszczykowski. Wśród powołanych znajduje się kilku
zawodników, którzy w ostatnim okresie borykali się
z drobnymi urazami zdrowotnymi. Obecnie trenują już
z pełnym obciążeniem w swoich klubach i są gotowi
do gry w ostatnich meczach ligowych i pucharowych
- dodał Nawałka.
Do kadry wrócił również Kamil Grosicki, który w listopadowym spotkaniu wyjazdowym z Gruzją (4:0)
w eliminacjach Euro 2016 doznał złamania ręki.
Polska z dorobkiem 11 punktów prowadzi w grupie D
eliminacji mistrzostw Europy 2016. Po 10 oczek mają
Niemcy i Szkoci. Irlandia ma osiem punktów, a Gruzja
trzy. Tabelę zamyka Gibraltar z zerowym dorobkiem.
Mecz Polska - Gruzja odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie 13 czerwca (godz. 18). Trzy
dni później biało-czerwoni zmierzą się towarzysko
z Grecją w Gdańsku.
W turnieju finałowym we Francji po raz pierwszy w historii mistrzostw Starego Kontynentu wystąpią 24
zespoły narodowe.
Piłkarze powołani z klubów zagranicznych na mecz
eliminacyjny Euro 2016 z Gruzją oraz towarzyski
z Grecją:
bramkarze: Artur Boruc (AFC Bournemouth), Łukasz
Fabiański (Swansea City), Wojciech Szczęsny (Arsenal Londyn), Przemysław Tytoń (Elche CF);
obrońcy: Thiago Cionek (Modena), Kamil Glik (Torino
FC), Marcin Komorowski (Terek Grozny), Łukasz
Piszczek (Borussia Dortmund), Łukasz Szukała (Al-Ittihad);
pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund), Kamil Grosicki (Stade Rennes), Sławomir
Peszko (FC Koeln), Maciej Rybus (Terek Grozny),
Grzegorz Krychowiak (FC Sevilla), Krzysztof Mączyński (Guizhou Renhe), Piotr Zieliński (Empoli);
napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Ajax Amsterdam).
Krzysztof Krysiak
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Matylda Rozalia Zawisza,
2 maja
Hana Pituła, 10 maja
Maja Dorota Maryniak,
29 maja

Małżeństwo zawarli:
Dorota Maria GójskaZawisza i Robert Mariusz
Zawisza, 2 maja
Rafał Maciej Sirant
i Karina Magdalena Miśkowiec, 16 maja

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Mirosław Burtka,
4 maja
+ Sabina Włach
zd. Młynarczyk, 9 maja
+ Czesław Misztela, 10 maja

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

