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Festyn w Chwalisławiu

W sobotę 25 lipca 2015 r.
odbył się Festyn Parafialny ku
czci św. Jakuba Apostoła. Dla
naszej społeczności to ważne
i radosne wydarzenie. Mszę
świętą pod przewodnictwem
ks. Grzegorza Podburaczyńskiego, wikariusza z Kędzierzyna Koźla koncelebrowali
ks. Paweł Paździur, proboszcz z Lubnowa i ks. Piotr
Ochoński – wikariusz naszej
parafii. W tym dniu przypominamy postać św. Jakuba
Apostoła.
(cd. na str. 3)

Odpust w Mąkolnie
W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś były
bardzo żywe, warto
zastanowić się jakie
jest znaczenie odpustu parafialnego. Odpust parafialny jest
doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze
świętem patronalnym
kościoła. Uroczystość odpustowa
w kościele pw. Św.
Marii Magdaleny
w Mąkolnie zgromadziła na wspólnej
modlitwie mieszkańców naszej gminy.
(cd. na str. 2)
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Odpust w Mąkolnie

Uroczystą sumę odpustową odprawili księża: główny celebrans
i kaznodzieja – ojciec Eliasz franciszkanin z Kłodzka, ks. Łukasz
Malec z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wraz z klerykiem Barnabą
i ks. Piotr Ochoński nowy wikary.
Po nabożeństwie wierni udali się
na plac przy remizie. Wspólną biesiadę umilił występ zespołu „Wesołe Nutki”. W trakcie spotkania odpustowego można było kupić
pyszne ciasta, wspaniałych ruskich
pierogów, które w pocie czoła lepiły panie z rady sołeckiej i chętne
gospodynie, bigosu przygotowanego przez państwo Drewników. Dodatkową atrakcją była loteria fantowa, w której każdy los był pełny.
Dochód z imprezy wyniósł 2600 zł
i został przeznaczony na spłatę
chodnika wokół kościoła. Pragniemy w tym miejscu podziękować

wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tego
dorocznego święta: Radzie Sołeckiej, panu Stanisławowi Braszce,
panu Janowi i Krzysztofowi Drew-

niakom. Szczególne podziękowanie kierujemy do właścicieli sklepu
ABC w Mąkolnie za sponsorowanie
i wsparcie naszej inicjatywy.
Urszula Wróbel
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Festyn w Chwalisławiu

Jakub wybrany na
Apostoła (Mt 4,21-22,
Łk 5,1-11), widniał zawsze niemal na czele
listy. Pan Jezus wyszczególniał Św. Jakuba razem ze Świętymi Piotrem i Janem.
Byli oni świadkami
m.in. wskrzeszenia
córki Jaira, tajemnicy
Przemienienia, oraz
Jezusowego krwawego konania w Ogrójcu.
Jakub był gwałtownego usposobienia i popędliwego charakteru. Dlatego Pan Jezus nazwał go
„Synem Gromu”. Po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu został biskupem Jerozolimy. Kiedy Herod
I Agryppa chciał się przypodobać Żydom, skierował
w Jerozolimie prześladowanie przeciwko wyznawcom
Chrystusa. Uwięził Jakuba i Piotra; Jakub został skazany na śmierć – zginął ścięty mieczem (Dz 12,1-2).
To Jakub pierwszy z Apostołów poniósł śmierć męczeńską za Chrystusa; to pierwszy męczennik z grona dwunastu apostołów. Historyk Euzebiusz podaje
jako głos tradycji, że św. Jakub ucałował swojego kata,
czym go tak wzruszył, że ten się nawrócił i wyznał
Chrystusa, ponosząc z nim śmierć męczeńską.

Po uroczystej Eucharystii dalsze świętowanie odbyło się na placu przed świetlicą, gdzie przygotowaliśmy dla gości wyborne, swojskie jadło: był bigosik,
biały barszczyk, pierogi, mięsiwo z pęczakiem i obowiązkowo wiejska pajda chleba ze smalcem i ogórkiem. Na deser można było spróbować 26 rodzajów
wykwintnych ciast upieczonych przez gospodynie.

Festyn zakończył się sukcesem! Nie byłoby to możliwe bez wsparcia sponsorów: Pana Davida von Tieggle, Państwa Marii i Ryszarda Dziedziców oraz Państwa Edyty i Krzysztofa Malinowskich, którym z całego serca dziękujemy, tym bardziej, że tę pomoc
otrzymaliśmy po raz kolejny. Organizacją imprezy
zajęły się Rada Parafialna, Rada Sołecka z Sołtysem
i Stowarzyszenie „Nasz Chwalisław”. W przygotowaniach w tym roku uczestniczyła rekordowa liczba
osób– aż 30! Dziękujemy!
Warto było ponieść ten trud – mieszkańcy nie zawiedli, tłumnie przybyli na naszą uroczystość i bawili
się do późna. Dziękujemy wszystkim, którzy dali
cząstkę siebie na rzecz naszej, wspólnej sprawy –
liczne ofiary złożone podczas festynu zostaną przeznaczone na potrzeby naszej świątyni.
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Gnomy w kopalni!

Wrocław słynie z krasnali, a nasz Złoty stok z gnomów! Właśnie w tym miesiącu rodzina złotych stworów
powiększyła się o kolejne postacie. Twórca ich jest
rzeźbiarz z Kamienicy Stanisław Kurowski. Złapanie
gnoma za nos ponoć przynosi szczęście. Słownik
języka polskiego pod literką „G” jak gnom kryje taką
definicję: według dawnych wierzeń ludowych to groteskowy, pokraczny duszek podziemny, zazdrośnie
strzegący skarbów znajdujących się pod ziemią,
w kopalniach i w kamieniołomach. Gdzie indziej czytamy, że gnom to legendarna lub baśniowa istota
o niewielkim wzroście, mieszkająca zazwyczaj pod
ziemią. Słowo to bywa często używane jako synonim
krasnoludka. Jednak krasnoludki biegają w czerwonych czapeczkach i przyjaźnią się ze Śnieżką lub
Sierotką Marysią, a to zupełnie inna bajka. Według
Paracelsusa, XV wiecznego lekarza i przyrodnika,
zwanego ojcem medycyny nowożytnej gnomy były
żywiołkami, najważniejszymi z duchów żywiołu ziemi
i potrafiły poruszać się w ziemi z taką samą łatwością,
jak ludzie na powierzchni ziemi. Promienie słoneczne
zmieniały je w kamień. Jako, że Złoty Stok słynie
z kopalń, sztolni i kamieniołomu, gnomy zadomowiły
się również u nas. Według złotostockiej legendy górnicy, którzy kiedyś zostali uwięzieni przez zawał pod
ziemią, skarłowacieli i zamienili się w gnomy. Nadal
żyją i strzegą złotostockich skarbów oraz tajemnic.
Z gnomem jak i z człowiekiem, bywa różnie. Może być
dobry, ale bywa też zły. Są takie gnomy co złośliwie
podkładają nogę idącym w ciemnościach, tak by tylko
dokuczyć, a są takie, które pomagają zbłąkanym wyjść
na powierzchnię ziemi. Dorosły człowiek powie, że to
tylko legendy, ale przecież legendy są mądrością
narodów, towarzyszą człowiekowi od najstarszych
czasów, a każda z nich niesie ze sobą jakąś ludową
prawdę, jakieś przesłanie. W dzisiejszych szybkich
czasach, gdy jesteśmy tak bardzo obdarci z romantyzmu i nutki magii, miło jest choć na chwilę uwierzyć
legendom i znów na chwilę stać się dzieckiem. To

przecież nic złego. Dlatego na terenie kopalni pojawiły się nowe postacie gnomów, wyrzeźbione przez pana
Stanisława Kurowskiego z Kamienicy koło Stronia
Śląskiego. Zabawiają turystów w każdym przedziale
wiekowym. Pomysł powstał kilka lat temu gdy pierwsze
takie figury pojawiły się na placu przy Złotej, ich autorem był Jan Korzępa. Wykonane z gipsu i pomalowa-

ne na złoty kolor okazały się strzałem w dziesiątkę.
Tysiące zdjęć ze złotostockimi gnomami pojawiło się
w sieci. Złoty Stok stał się miastem gnomów, niczym
Wrocław miastem krasnoludków. Teraz do rodziny
gnomów dołączyły nowe figury, wykonane tym razem
z drewna. Zaledwie opuściły samochód, a już tłum
turystów podbiegł by zrobić sobie z nimi zdjęcie. Może
z czasem rodzina powiększy się tak, by gnomy mogły
rozejść się po całej okolicy zachęcając w ten sposób
turystów do ruszenia starymi uliczkami naszego miasta? Czasami nie trzeba tworzyć wielkich rzeczy by
powstała atrakcja, a drobna figurka karzełka z lampką
górniczą, potrafi uszczęśliwić wiele osób, wprawić
w dobry humor i być może przenieść choć na chwilę
w świat dzieciństwa.
Elżbieta Szumska
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Przedstawiciele Rady parafialnej:
Halina Balbuza, Adam Urbaś, Stanisław Wilański, Stanisław Pietraszko,
Marian Nagrodzi i Zofia Pierzga
i Stanisław Smreczyński, wraz ks.
proboszczem Józefem Siamaszem
11 lipca 2015 r. odwiedzili naszego
długoletniego proboszcz ks. prałata
Adama Matkowskiego w Domu Księży Emerytów we Wrocławiu.
Ks. Adam bardzo się ucieszył i pozdrawia wszystkich byłych parafian
ze Złotego Stoku.

Kordelas Leśnika Polskiego
dla Józefa Słowiaka

W dniu 17 lipca 2015 r. Nadleśnictwo Bardo Śląskie
przyjęło na swoim terenie koleżanki i kolegów leśników
z pozostałych jednostek RDLP we Wrocławiu. Wszyscy przybyli do Barda leśnicy i ich rodziny uczestniczyli w dorocznej, IV Dolnośląskiej Pielgrzymce Leśników do Bazyliki Mniejszej NNMP. Uroczysta Msza
Święta w bardzkiej Bazylice miała szczególną, „leśną”
oprawę. Nadleśnictwa wystawiły swoje poczty sztandarowe, a o oprawę muzyczną mszy zadbał zespół
sygnalistów myśliwskich. Mszy Świętej przewodniczył
Bp Adam Bałabuch, Biskup pomocniczy Diecezji
świdnickiej. W wygłoszonej homilii ks. Biskup pięknie
mówił o zasobach przyrodniczych naszego kraju, o ich
znaczeniu dla nas wszystkich, o odpowiedzialnej

Nasz parafianin, Pan Leśniczy Józef Słowiak,
z okazji 70-lecia Lasów Państwowych, otrzymał
Kordelas Leśnika Polskiego za wzorową służbę leśną

i ciężkiej pracy leśników. W oprawę liturgiczną mszy
świętej aktywnie włączyli się leśnicy, którzy czytali
Pismo Święte, śpiewali psalm oraz złożyli dary ofiarne
na ołtarzu. Spotkanie pracowników jednostek RDLP
we Wrocławiu w ramach w IV Dolnośląskiej Pielgrzymki Leśników do Bazyliki Mniejszej NNMP w Bardzie
zakończyło się uroczystością wręczenia przez Dyrektora RDLP we Wrocławiu Kordelasów Leśnika Polskiego zasłużonym emerytowanym i czynnym pracownikom nadleśnictw naszej dyrekcji. Kordelas jest
nadawany leśnikom, którzy swoją wieloletnią pracą
oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów.
Jest to forma najwyższego wyróżnienia. Nawiązuje
do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników
w okresie II RP. Od 1930 roku był to stały element
galowego umundurowania leśnika, a jego rękojeści
drewnianej, żelazne i srebrne świadczyły o randze
i zajmowanym stanowisku. Dziś także do munduru
leśnika na wyjątkowe okazje przypina się tę białą,
paradną broń. Jej posiadanie świadczy o szczególnych zasługach i społecznej aktywności jej właściciela. Panie Józefie proszę od całej redakcji przyjąć
gorące gratulacje za tak wielkie wyróżnienie. Darz Bór.
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Tajemnicze wzgórze

W społeczności złotostockiej
istnieje podział na tych, którzy przesiąkli na wylot pozytywnym przekazem ducha gór, czy wpływem dobrych czarnoksiężników a tych, co
w symbolicznym rękawie ukrywają
asa. Ten podział jest na pewno na
miejscu i ma swoją pozytywna wartość. Właściwe zrozumienie idei
białej magii przez pierwszych ma
ogromne znaczenie, gdyż obnaża
się i uwidacznia we wszystkich
poczynaniach zmierzających do
pomyślności. Pozostała dość
znaczna grupa niedowiarków z tym
wspomnianym asem, która swe
decyzje zawiesiła w przestrzeni
i czeka. Oni, można powiedzieć, ani
nie przyczyniają się do rozkwitu
potencjału miasta i gminy, ani też
nie działają destrukcyjnie. Po prostu są, a jakby ich nie było. O tej
części społeczeństwa, gdy bardziej
się wgłębimy w jego rozszyfrowanie, dowiemy się choć mgliście
o pewnej wierze w coś, co dla ich
przodków było nie tylko mitem.
Tajemnica tkwi w pustelni usytuowanej na wzgórzu. Wzgórze znajduje się ponad miastem, a usytuowanie pustelni na nim to żaden
zbieg okoliczności. To wszystko ma
swój sens w tworzeniu atmosfery
wyższości i może emanować natchnienie o niezwykłej sile. Pustelnia z jego mieszkańcem – pustelnikiem, znalazła swoje miejsce
w planie zagospodarowania przestrzennego, jak i w sercach i odczuciach mieszkańców miasta. Gdy
nad miastem rozlegał się głos
dzwonu z pustelni, to tak jak obecnie dźwięk syreny z gmachu magistratu. Różnica jest w tym, że syrena sygnalizuje zdarzenia niepomyślne, a dzwon oznajmiał spokój
i dawał wewnętrzne odprężenie
wśród wszystkich odbiorców. Modlitwa pustelnika działała kojąco jak
lekarstwo w wielu przypadkach
chorób z beznadziejną diagnozą.
Ludzie słysząc dzwon ze wzgórza

pustelniczego czuli się bezpiecznie,
bo wiedzieli, że pustelnik posiadający większe możliwości w uzyskaniu odpowiednich przekazów mocy,
żyje i czuwa nad nimi. W okresie
życia pustelnika i tym samym dobrego czasu dla pustelni odnotowywano dziwne, aczkolwiek bardzo
korzystne zjawiska związane
z uzdrowieniami. Dotyczyły one
głównie uleczeń chorych dzieci i to
urodzonych na oddziale noworodków w tutejszym szpitalu. Wiele
dziesiątek lat temu szpitale nie były
wyposażone w aparaturę medyczną tak jak obecne. Dzieci jednak
wtedy też rodziły się z wieloma
wadami układu krążenia, zmysłu
czy ruchu. Wady te nie od razu były
diagnozowane i uwidaczniały się
w późniejszym okresie życia. Organizmy silniejsze lepiej przezwyciężały kryzys, a słabsze musiały
poddać się niemocy. Pewnego razu
małżeństwo o rodowodzie złotostockim, lecz korzeniach niemieckich doczekało się długo oczekiwanego i upragnionego potomka. Po
kilku tygodniach okazało się, że
chłopiec nie reaguje na światło.
Wada wzroku jak wiele innych wad,
nie leczona natychmiast po porodzie, zdąża do kalectwa na cale
życie. Zrozpaczeni rodzice przypisali sobie winę za zaistniałą straszną sytuację i tragedię rodzinną.
Żeby jakoś odpokutować, a tym
zadośćuczynić swemu sumieniu
postanowili 100 razy przebyć drogę
spod kościoła parafialnego PW
Najświętszej Marii Panny, ulicami
Św. Jadwigi (nazwa obecna), Leśną i Sienkiewicza na wzgórze
pustelnicze. Idąc modlili się na głos
i śpiewali kościelne pieśni. Podczas
jednego z wielu pobytów w pobliżu
pustelni wspomnianego małżeństwa, na ich swoisty styl zachowania zwrócił uwagę sam mieszkaniec
pustelni. Małżeństwo opowiedziało
o swym nieszczęściu, a pustelnik
głęboko przejęty tym, co ich spo-

tkało zaproponował spotkanie
wspólne z udziałem małego dzieciątka. Nie ma przekazu, co wówczas razem czynili dla uzdrowienia
malucha. Natomiast studiując informacje źródłowe, urzędowe i kościelne, to na ich podstawie wiadomo jest, że ów chłopiec odzyskał
wzrok. Chodził do szkoły podstawowej, a później ukończył szkołę
górniczą w Złotym Stoku. Po jej
ukończeniu pracował w kopalni
przy wydobywaniu złotonośnej
rudy, a w późniejszym czasie prowadził maszynkę, która ciągnęła
wagoniki kopalniane wyładowane
rudą z kopalni na oddziały przeróbcze. Zawarł związek małżeński
i posiadał zdrowe potomstwo. Jak
wiele dzieci stało się zdrowymi
i szczęśliwymi mieszkańcami tych
okolic, dzięki spotkaniom na pustelni, to tajemnica wzgórza pustelniczego. Prawdopodobnie była to
znaczna gromadka dzieci. Ogólnie
można tylko wspomnieć o metodzie
uzdrowienia, gdyż tak naprawdę to
nikt nie zanotował informacji w tym
zakresie. Na pewno używana była
woda ze Złotego Potoku i okolic
Złotego Jaru, owoce z drzew i krzewów oraz zioła występujące w okolicy wzgórza pustelniczego. Wzgórze pustelnicze zajmowało teren
dużo większy niż obecnie. Niewiele zabrakło, żeby przestało całkowicie istnieć. Do tego stanu przyczyniły się Kamieniołomy Strzelińskie, które pozyskiwały skalne
podłoże dla produkcji kamienia do
budowy dróg i nie tylko. Ze skaliska
widoczne są półki skalne po urobku
wspomnianego kamienia. Nie jest
to brzydki widok, chociaż został
zniszczony kawał pierwotnej, pięknej przyrody. Jak widać, piękna
przyroda po nachalnej ingerencji
ludzkiej w przeobrażonej już postaci może także wyglądać imponująco. Teraz może nawet przydałaby
się ingerencja ludzka, żeby SKALISKO było wykorzystane z korzyścią
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dla wszystkich Podczas pozyskiwania materiału na naprawę i budowę
dróg została przemielona ORLA
SKAŁA, która zdobiła drogę do
Złotego Jaru. Legenda z biegiem
lat już zapomniana, mówi o czarnoksiężniku przybyłym w okolice
Złotego Stoku, który pewnego razu,
podróżując w kierunku Złotego
Jaru, zauważył na skale stojącego

orła. Było to naprawdę fascynującym zjawiskiem. Sam czarnoksiężnik mógł przestraszyć się, jego
majestatycznego piękna do tego
stopnia, że dostrzegł w nim swojego wroga i przeciwnika w przyszłych nikczemnych zamierzeniach
jakie sobie zaplanował do realizacji
na tych terenach. Nie zastanawiając się długo, wykorzystał swą

ogromną siłę czarnej magii i zamienił pięknego żywego orła w piękną
skałę, która została idealnie uformowana według wcześniejszych
oryginalnych kształtów ptaka.
Przez długie lata przyciągała wzrok
wszystkich spacerowiczów zdążających w kierunku Złotego Jaru
i Czarnego Stawu.
Stanisław Bania z „Magia Gór Złotych”

Zmarł projektant złotostockich witraży
Z początkiem marca zmarł Bolesław Szpecht,
twórca realizacji plastycznych w blisko 200 obiektach sakralnych – mozaik, polichromii, obrazów,
rzeźb czy płaskorzeźb. Jednak najbardziej znany był z tworzenia witraży. Miał 76 lat. Bolesław
Szpecht urodził się 1 stycznia 1939 roku w Chodorowie koło Lwowa. Ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni prof. Taranczewskiego w 1964 r. Na studiach poznał swoją
przyszłą żonę, malarkę Zofię Ożóg. Jako artysta
malarz reprezentował polską sztukę współczesną trzykrotnie na międzynarodowych biennale,
był komisarzem działu polskiego (w 1972, 1974
i 1976) roku. Był członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków i wiceprzewodniczącym Sekcji Malarstwa
Zarządu Okręgu Kraków w latach 1970-72. Otrzymał
Srebrną Odznakę „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”.
Mimo nowoczesnej formy malarskiej i zasług na tym
polu postanowił poświęcić się sztuce sakralnej. Jego
mistrzem w tej dziedzinie był projektant Łukasz Karwowski. Tworzył na terenie całej Polski, najwięcej
jednak w Małopolsce i na Podkarpaciu. Swoje pierwsze

projekty witraży zatwierdził w 1958 roku (Rzeszów-Słocina), a ostatnie w 2015 jeszcze przed śmiercią
(Kraków-Swoszowice), gdzie w pracach uczestniczyła córka Anna Maria, która kontynuuje tradycję rodzinną. Bolesław Szpecht Zaprojektował wszystkie witraże do naszego złotostockiego kościoła, a także do
kościoła w Chwalisławiu (czekają na realizację). Artysta został pochowany na cmentarzu Salwatorskim
w Krakowie w poniedziałek 16 marca 2015 r.

ŚWIĘTA FAUSTYNA

Dnia 5 października 1938 roku umarłam,
czyli odeszłam z ziemi na wieczne spotkanie
z ukochanym Jezusem w niebie. Papież Jan
Paweł II w 2000 roku ogłosił mnie świętą.
Skoro jestem na ziemi otaczana czcią jako
święta, to znaczy, że ludzie mogą mnie prosić,
abym modliła się przed Panem Bogiem za
nich. Bardzo chętnie wypełniam to zadanie.
Modlitwa do św. Faustyny Pan Bóg chce
zbawić każdego z ludzi, bo jest cierpliwy,
w miłości wierny. On wybrał Ciebie, aby przypomnieć że dla grzeszników jest miłosierny.
Naucz nas ufać dobremu Panu i brudne serce
obmywać łzami. Święta Faustyno, prosta i dobra, u tronu Boga módl się za nami!
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Święto Wojska Polskiego

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej
bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny
polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu
z 30 lipca 1992 r. obowiązującą od 13 sierpnia 1992.
Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy,
ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej, dla którego ustawo-

dawca wprowadził wolne. W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia
walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 roku.
Wybrano dzień 15 sierpnia, gdyż w tym dniu
w 1920 roku w godzinach nocnych pierwsze oddziały
21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie Wieprza

pod Kockiem. Rozpoczęto w ten sposób słynną kontrofensywę, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego
Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego. Święto Żołnierza nie zostało nigdy
anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je
uroczyście w okresie II wojny światowej w Polskich
Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do
1947 roku. W następnych latach zaniechano jego
obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego
(12 października) – upamiętniając w ten sposób
chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Jednak ten czyn zbrojny był
jednym z wielu epizodów na szlaku bojowym żołnierzy
polskich w latach II wojny światowej. Dla wielu Polaków nie był on akceptowany ze względów moralnych
i politycznych. W środowiskach wojskowych i w kręgach kombatanckich, w tym również na forum Sejmu,
wskazywano na potrzebę ustanowienia Dnia Wojska
Polskiego w terminie akceptowanym przez Siły Zbrojne i cały naród. W latach 1990-1992 Święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992
roku przywróciła obchody Święto Wojska Polskiego
w dniu 15 sierpnia. Tegoż roku po raz pierwszy w dniu
15 sierpnia odbyły się centralne uroczystości z okazji
Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego
Żołnierza w Warszawie. Wszystkim żołnierzom w służbie czynnej i w stanie spoczynku z okazji Waszego
święta składamy serdeczne życzenia.

Polacy piją coraz więcej

Alkohol pije ponad 80% dorosłych Polaków. Z roku na rok rośnie
jego spożycie, a za przeciętna
pensję możemy kupić coraz więcej
wódki Tylko w 2013 r. średnie spożycie czystego alkoholu na jednego
mieszkańca Polski wyniosło 9,67
litra. To aż o 2,74 litra więcej niż
jeszcze 11 lat temu. Polacy coraz
częściej sięgają po mocne alkohole. Od kilku lat wzrasta udział napojów spirytusowych w strukturze
spożycia. Już ponad 1/3 konsumpcji alkoholu przypada na napoje
spirytusowe i udział ten stale rośnie. W ostatnich latach systematycznie zwiększa się dostępność
ekonomiczna alkoholu. W 1998 r.
za średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce można było kupić
56 butelek wódki, w 2007 r. – 149,

z kolei w 2013 r. – już 179. Nie
oznacza to wcale, iż jesteśmy społeczeństwem bardziej zasobnym,
ale relatywny koszt alkoholu w stosunku do innych artykułów jest
coraz niższy. Większość konsumentów spożywa alkohol w sposób
bezpieczny, jednak 11,9% dorosłych Polaków nadużywa go, tzn.
pije, powodując szkody zdrowotne
i społeczne. Do grupy tej zalicza się
osoby nieuzależnione (określane
jako pijące szkodliwie) i uzależnione od alkoholu. Z danych Instytutu
Psychiatrii i Neurologii (IPiN) wynika, że liczbę osób pijących szkodliwie można szacować na ok 2,5
mln. Osób uzależnionych jest ok.
600 tys. Badania IPiN wykazały, że
z problemami alkoholowymi zdecydowanie częściej borykają się

mężczyźni (20,40). Ten typ problemów dotyka tylko 3,5% kobiet.
Niemal połowę alkoholu wypijanego rocznie przez Polaków (46,1%)
spożywają osoby pijące najwięcej,
czyli powyżej 12 litrów czystego,
stuprocentowego alkoholu. Osoby
te stanowią 7,3% wszystkich konsumentów alkoholowych. Pozostałą część alkoholu w Polsce spożywają osoby pijące do 1,2 litra
rocznie. Dane Głównego Urzędu
Statystycznego pokazują, że podnoszenie podatku akcyzowego nie
ma znaczącego wpływu na konsumpcję alkoholu. Każdorazowe
zwiększenie podatku wywołuje jedynie krótkotrwały spadek spożycia
– ze względu na relatywnie szybko,
w stosunku do średniej płacy, taniejący alkohol.
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Upragniony sklep

W dniu 22 lipca nastąpiło poświęcenie nowo
otwartego, tak wyczekiwanego, sklepu ABC
w Mąkolnie. Sklep będzie prowadzony przez
Elżbietę Gutowską. Otwarcie sklepu bardzo
ucieszyła mieszkańców, ponieważ nie będą musieli po produkty jechać do Złotego Stoku. Właścicielom życzymy wielu zadowolonych klientów
i dużych zysków.
Urszula Wróbel

Sierpień miesiącem trzeźwości

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Złotym Stoku została powołana do
wypełniania określonych zadań:
1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie
lecznictwa odwykowego:
1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia
nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem
przesłanek z art. 24 ustawy,
2) wezwanie na rozmowę interwencyjno-motywacyjną osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy,
3) skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
4) przygotowanie dokumentacji związanej z postępo
waniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
5) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do
sądu rejonowego właściwego według miejsca zamie
szkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.
2. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowiących zadania własne gmin, w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Opiniowanie wniosków na sprzedaż napojów
alkoholowych.
4. Udział w kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
5. Współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Komisja w szczególności inicjuje działania w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
oraz czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.

PRZYDATNE ADRESY I INFORMACJE:
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Złotym Stoku:
Przewodniczący GKRPA – przyjmuje w sprawach
Komisji (dot. administracyjnego trybu załatwiania
spraw związanych z zastosowaniem leczenia odwykowego, informacja o bazie placówek lecznictwa
uzależnień) w Ośrodku Pomocy Społecznej, poniedziałek-piątek godz. 8-14, tel. 74 817 50 96, zastępca
przew.: tel. 74 816 41 59

PUNKT KONSULTACYJNY
dla osób z problemami uzależnień i członków ich rodzin mieści się ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku (I piętro).
W Punkcie Konsultacyjnym przyjmują: specjalista
terapii uzależnień (pomoc i poradnictwo z zakresu
problemu narkomanii i uzależnienia od alkoholu), we
wtorki (3x w miesiącu) w godz. 10-14 kurator zawodowy (konsultacje dot. sądowego trybu załatwiania
spraw związanych z zastosowaniem leczenia odwykowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie) informacje o bazie placówek lecznictwa odwykowego)
w środy (2x w miesiącu) w godz. 15-17 psycholog
(pomoc, poradnictwo rodzinne, konsultacje dla dzieci
i młodzieży) we wtorki w godz. popołudniowych, rejestracja tel. przez Przewodniczącą GKRPA tel. 74 817
50 96, konsultant – członek grupy samopomocowej
w każdy czwartek w godz. 15-16 (poradnictwo i konsultacje dot. problemu uzależnień od alkoholu) tel. 666
233 124.
Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Zespół ma za zadanie m.in.
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym
patologią. Przewodnicząca Zespołu przyjmuje
w Ośrodku Pomocy Społecznej: pon.-piątek tel. 74 817
59 43, Rewir Dzielnicowych w Złotym Stoku tel. 74 817
51 07, Komisariat Policji w Kamieńcu Ząbkowickim
tel. 74 817 31 66.
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POKÓJ I DOBRO

„Szczęśliwi, którzy nie tracą pokoju w przeciwnościach,
albowiem przez Ciebie, o Najwyższy,
będą ukoronowani”.
św. Franciszek, Kantyk stworzeń 11

Lipiec to wakacyjny miesiąc, kiedy to Franciszkański Zakon Świeckich udał się na XXII Ogólnokrajową
Pielgrzymkę na Jasną Górę.
Nasza wspólnota lokalna wyruszyła z Kłodzka
wcześnie rano dnia 18.07.2015 r., aby przy pięknej
słonecznej pogodzie, z lekkim powiewem wiatru,
uczestniczyć w tej wspaniałej uczcie duchowej.
Pierwszy dzień pielgrzymki rozpoczęty został Apelem w Kaplicy Cudownego Obrazu, który poprowadził
O. Paweł Sroka OFM Conv, Asystent Narodowy FZŚ.
O. Paweł w rozważaniu nawiązał do modlitwy św.
Franciszka wielbiącej cnoty Matki Najświętszej, powiedział między innymi:
– Maryjo, modlimy się w dniu dzisiejszym tak jak
800 lat temu modlił się św. Franciszek z Asyżu, bo
wiele osób, które są w tej kaplicy, to franciszkanie
świeccy, którzy po raz 22 będą przy Twoim wizerunku
czuwać i jutro cały dzień będą się zagłębiali w Boże
tajemnice. Dlatego pragniemy na nowo odkrywać
Ciebie, tak jak uczy na św. Franciszek, i pochylać się
nad tą tajemnicą, którą on ukazuje.
Następnie rozpoczęto modlitewne całonocne czuwanie.
Rozważania tematu Oblubieńcami są Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wstępu do Reguły FZŚ,
prowadził O. Jan Fibek z OFM Cap. W czuwaniu udział
brały regiony: częstochowski, warszawski, gdański,
poznański, katowicki, białostocki i wspólnota z Białorusi.
Eucharystia, koncelebrowana o północy w wypełnionej po brzegi obecnością Franciszkanów świeckich
w Kaplicy Cudownego Obrazu, jest przez nas przeżywana szczególnie. Po Mszy św. Franciszkanie Świeccy kontynuowali nocne czuwanie. Nad stroną organizacyjną prowadzenia rozważań przez poszczególne
Regiony czuwała s. Jolanta Bogdanów, radna ds.
formacji w Radzie Narodowej.
W sobotę w godzinach rannych w klimat pielgrzymki wprowadził nas śpiew zespołu muzycznego Sióstr
i Brata ze Wspólnoty w Helu. W tym czasie gośćmi
Radia Jasna Góra byli: przełożona narodowa FZŚ
s. Joanna Berłowska, o. Gabriel Kudzia OFM, przełożony Konferencji Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych oraz o. Andrzej Romanowski OFM Cap,
Asystent Narodowy FZŚ. Warto odnotować choć
fragmenty ich wypowiedzi:
– Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota
ludzi świeckich żyjących duchem św. Franciszka.
Historia jej jest bardzo długa, obecnie przygotowujemy
się do 800-lecia powstania III Zakonu, bo taka była

pierwsza jego nazwa, obecna to Franciszkański Zakon
Świeckich. Należą do niego osoby żyjące w rodzinach,
pracujące zawodowo, należą też kapłani diecezjalni.
Ojcowie franciszkanie pełnią funkcję asystentów duchowych. Naszym głównym celem jest doskonalenie
duchowe, dążenie do świętości i apostołowanie
w świecie i na te dwie sprawy kładziemy nacisk w formacji.

S. Joanna Berłowska

– Istnienie gałęzi świeckiej uzupełnia w Kościele
stan duchowny, który nie może być wszędzie obecny.
Franciszkanie Świeccy są wszędzie, w zakładach
pracy, na uczelniach, są w rodzinach, pomagają w parafiach. Są taką można powiedzieć elitą katolicką,
takim znakiem, że charyzmat franciszkański jest ważny w Kościele, jest papież Franciszek, który wybrał
imię Franciszka, i sposób jego apostołowania, i prowadzenia łodzi jest taki franciszkański, to jest znak na
nasze czasy, że charyzmat franciszkański dzisiaj jest
potrzebny światu.
O. Gabriel Kudzia

– Formacja we Franciszkańskim Zakonie Świeckich
odbywa się na kilku poziomach, formacja przygotowująca tzw. postulat, formacja nowicjacka, czyli przygotowania do złożenia profesji, przyrzeczenie życia
ewangelicznego, to jest istotą profesji we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Następnie juniorat, czyli dalsza formacja, po złożeniu pierwszej profesji,
i przygotowanie do profesji wieczystej, a następnie
formacja permanentna.
O. Andrzej Romanowski

O godz. 10 rozpoczęliśmy rozważania III części
różańca, tradycyjnie od Stacji Modlitwa Pana Jezusa
w Ogrójcu. A punktualnie godz. 11 z udziałem około
50 kapłanów rozpoczęła się uroczysta Eucharystia,
której przewodniczył i słowo Boże wygłosił O. Rufin
Maryjka OFM, Prowincjał Prowincji Matki Bożej Anielskiej. W wygłoszonym przez niego słowie przekazał
nam prośbę od Ojca Świętego Franciszka:
– Miałem okazję uczestniczyć w Kapitule Generalnej w Asyżu przez cały miesiąc. Mieliśmy także spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, który został
tutaj wspomniany na początku liturgii. Ojciec Święty
Franciszek rzeczywiście jest głosicielem tego ducha
i tej duchowości, i kontynuatorem tej myśli, którą dla
Kościoła Bóg wprowadził dając łaskę życia Ewangelią
św. Franciszkowi z Asyżu. Chcę wam przekazać jedno słowo Ojca Świętego Franciszka, to o co prosił jest
chyba najważniejsze: – Proszę was, franciszkanów,
byście byli wierni Ewangelii, byście byli wierni temu
za co was tak kocha cały lud Boży, także Franciszkanów Świeckich. Prosił o modlitwę, o wielką modlitwę
za Niego, bo bardzo jej potrzebuje. To – mogę powiedzieć – było najważniejsze jego przesłanie: Proszę
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was o modlitwę za mnie i za Kościół. Dlatego tu, na
tym miejscu, zwracam się do całej wspólnoty braterskiej, narodowej i do obecnych tu wszystkich franciszkanów: Pamiętajmy o Ojcu Świętym.
Przedstawiciele regionów, a także Siostry z Białorusi złożyli dary ołtarza. Przed zakończeniem Mszy
św. odmówiliśmy akt zawierzenia Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich w Polsce Matce Bożej Jasnogórskiej. Po Mszy św. Bracia i Siostry mieli możliwość
nabycia materiałów formacyjnych, był czas na spotkania braterskie, rozmowy przy posiłku, albo modlitwę
indywidualną…

Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, prowadzona przez Region Poznański i Region Warszawski
FZŚ, była ostatnim punktem programu pielgrzymki.
Niech wszystkim uczestniczącym w pielgrzymce,
a szczególnie Siostrom i Braciom zaangażowanym
w organizację wyjazdów ze Wspólnot Miejscowych
w Polsce, ale także na Białorusi i Ukrainie, oraz asystentom duchowym wszystkich poziomów struktur
FZŚ, Pan Bóg za przyczyną Pani Jasnogórskiej wynagrodzi potrzebnymi łaskami.
Bogu niech będą dzięki za ten bogaty w modlitwę
dzień.
s. Anna

ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA

Amerykański ginekolog, Bernard
Nathanson, przyznał, że przez
swoje działania przyczynił się do
śmierci 75 tysięcy dzieci. Był współodpowiedzialny za legalizację
aborcji w USA, założył Narodową
Ligę Walk o Prawo do Aborcji. Co
było przyczyną jego… nawrócenia?
Urodził się w 1926 roku. Nie miał
łatwego dzieciństwa. Ojciec– syn
żydowskich emigrantów– nie praktykował swojej wiary i wpoił synowi
przekonanie, że Bóg nie interesuje
się życiem człowieka. Młody Bernard był zdeterminowany, aby podobnie jak jego ojciec, w którego
był wpatrzony– skończyć medycynę. Zdolnemu studentowi udało się
to bez problemu. Na balu uniwersyteckim poznał delikatną, ufną,
17-letnią Ruth. Zakochali się w sobie, rozpoczęli współżycie i Ruth
zaszła w ciążę. Dziecko się nie
urodziło. Za namową Bernarda,
dziewczyna dokonała nielegalnej
wówczas aborcji. Wkrótce się rozstali. Pozostał tylko wzajemny żal.
Nathanson kontynuował swoją
medyczną karierę i został ginekologiem-położnikiem. W latach 60
miał już za sobą dwa nieudane
małżeństwa, zniszczone, jak sam
później przyznał, przez jego egoizm
i nieumiejętność kochania. Począł
kolejne dziecko z kobietą, która go
bardzo kochała. Nie chciała zabijać
maleństwa, jednak on zaproponował, że osobiście dokona aborcji.
Zrobił to fachowo, nie czuł wyrzutów sumienia. Wkrótce zobaczył,

że z aborcji można zrobić niezły
biznes. Założył Narodową Ligę
Walki o Prawo do Aborcji. W ciągu
pięciu lat udało mu się przekonać
opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych do legalizacji aborcji.
Jak tego dokonał? Kłamstwami
i manipulacją. Fałszował dane dotyczące zgonów kobiet w wyniku
nielegalnej aborcji. W skali roku
było ich około 250, natomiast Nathanson oficjalnie mówił o 10 tysiącach. Przekonywał, że aborcji
sprzeciwia się tylko hierarchia kościelna, natomiast wierni nie widzą
w niej nic złego. Rozmywał fakty
o początkach ludzkiego życia, mówił, że jest to zagadnienie filozoficzne, a nie naukowe. Przełom w życiu
Bernarda Nathansona nastąpił po
wynalezieniu aparatu USG. Po raz
pierwszy lekarz mógł zobaczyć
nienarodzone dziecko, zmierzyć je,
obserwować, a także związać się
z nim emocjonalnie. Widok małego
człowieka obudził w nim sumienie.
Nathanson poprosił swojego przyjaciela – Abortera, aby ten przeprowadzając „zabieg”, włączył USG
i nagrał jego przebieg. Po obejrzeniu taśm wiedział, że nigdy więcej
nie wykona aborcji. Po latach Nathanson wspominał: „Dzięki ultrasonograficznej dokumentacji mogłem zobaczyć, jak rączki i nóżki
dziecka są wyrywane przez maszynę ssącą, jak pęka jama brzuszna,
jak organy wysysane są na zewnątrz, jak czaszka jest miażdżona
przez specjalny instrument”. Nakrę-

cił film Niemy krzyk, w którym wykorzystał obejrzane materiały. Film
ten okazał się jednym z najmocniejszych argumentów obrońców życia.
Nathanson wystąpił przeciwko
aborcji nie z powodów religijnych,
ale czysto rozumowych– po prostu
zobaczył czym ona naprawdę jest.
Wyrzuty sumienia próbował leczyć
za pomocą środków przepisanych
przez psychiatrę, topił je w alkoholu. Nic nie pomagało. Stopniowo,
przede wszystkim dzięki kontaktom
z obrońcami życia, którzy go nie
potępiali, lecz przyjmowali z miłością, zaczął się zbliżać do Kościoła.
W duchowej przemianie pomogły
mu książki wielkich chrześcijańskich konwertytów m.in. św. Augustyna, C.S. Lewisa czy Karla Sterna. Chrystusa w sakramencie
Chrztu św. przyjął w 1996 r. Od
tamtej pory do końca życia regularnie się spowiadał, chodził na Msze
św., zawierzył się Bożemu Miłosierdziu. W tym samym roku odwiedził
Polskę. Błagał polskich parlamentarzystów o obronę życia człowieka. Bernard Nathanson zmarł po
długiej i ciężkiej chorobie w lutym
2011 r. Tuż przed swoją śmiercią
napisał apel do prezydenta Obamy,
w którym przestrzegał go przed
konsekwencjami skrajnie proaborcyjnej postawy. Niestety, jak na
razie, nawoływanie człowieka,
którego można nazwać św. Pawłem
naszych czasów, nie odniosło skutku.
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Niech Pan obdarzy Cię pokojem!

Franciszek z Asyżu nazywany
„Biedaczyną”, na nowo odkrył
Ewangelię jako życiową drogę. Za
Franciszkiem poszył miliony.
Reguła i życie franciszkanów
świeckich jest następująca: zachowanie Ewangelii Pana naszego
Jezusa Chrystusa, naśladując św.
Franciszka dla którego Chrystus był
natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.
Franciszkański Zakon Świeckich, zwany dawniej Trzecim Zakonem Franciszkańskim, jest wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy
pragną pójść za Jezusem na wzór
św. Franciszka z Asyżu.
Zakon ten dział od ponad 750 lat,
gromadząc dzisiaj ponad 700 tysięcy członków na całym świecie,
z czego 40 tysięcy w samych Stanach Zjednoczonych i około 15 tysięcy w Polsce.
Zachęcamy Cię bracie i siostro
w naszej Parafii Złoty Stok do przyłączenia się do nas. My, którzy już
jesteśmy od pięciu lat w Zakonie
F.Ś., wierzymy, że zostaliśmy wezwani przez Ducha Św. Do życia
Ewangelią. Jest to powołanie, którego nie możemy wypełnić sami.
Wiemy, że potrzebujemy innych
chrześcijan, społeczności lub
wspólnoty braterskiej, które pomogą nam modlić się jak i służyć innym.
Jak św. Franciszek doświadczył
przemiany swego życia, tak też
i nas wprowadza w nowy świat
poprzez nasze własne doświadczenie przemiany.
Każdy kto chce wstąpić do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
przechodzi kolejne stopnie:
– przyuczenie się w okresie 6 miesięcy – spotkania w Kłodzku 1 raz
w miesiącu.
– podejmowanie próby uczestnictwa – w programie – modlitwy, nauki i działania.
– 1 rok okres formacji w nowicjacie.
Złożenie profesji zgodnie z Regułą Franciszkańskiego Zakonu

Świeckich, która od tej pory staje
się jego własnym sposobem życia.
Nie jesteśmy powołani do tego
by świat porzucić, lecz by go zmienić. Pozostajemy w naszych rodzinach, podtrzymujemy i pogłębiamy
nasze przyjaźnie ze wspólnotą.
Jednak z biegiem lat nasze idee,
nasza modlitwa i nasz styl życia
rozwijają się i ulegają zmianom.
Duch Święty udziela nam światła
i mocy, by nas przemienić i wyzwolić z wszystkiego co przeszkadza
nam w kochaniu Boga i siebie nawzajem.
Oto nasze priorytety:
Jesteśmy braćmi i siostrami we
wspólnocie. Oczekujemy od siebie
nawzajem modlitwy i wsparcia.
Czytamy Liturgię Godzin, modlitwy i żyjemy Ewangelią po to, by
rozpoznawać Chrystusową drogę.
Jesteśmy złączeni z Jezusem
i sobą nawzajem w Eucharystii.
Jesteśmy w stanie pogłębić nasze modlitewne życie, jak również
naszą więź z Bogiem.
Szczególna troską otaczamy
dzieła pokoju i pojednania.
Staramy się żyć prostym życiem,
cenić osoby wyżej niż rzeczy, dzieląc się tym co mamy z innymi.
Umacniamy naszą wierność
wobec Kościoła i Jego Pasterzy, tak
jak wobec Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
Staramy się pomagać chorym,
biednym i uciśnionym.
Potrafimy rozwijać umiejętności
przywódcze z wdzięcznością przyjmując dary od Pana.
Otrzymujemy siłę niezbędną do
pokonywania życiowych trudności.
Otrzymujemy uzdrowienie od
Pana i od siebie nawzajem.
„Nasza Reguła Życia” została
dostosowana i przyjęta przez papieża Pawła VI. Zachęcamy Was
abyście się do nas przyłączyli. Jeśli
jednak nie przyłączycie się do nas,
niech Pan obdarzy Was pokojem.
Po złożeniu profesji we FZŚ wypełniłeś zadanie i wkroczyłeś do

nowego świata. Teraz możesz zacząć od nowa. Profesja otwiera
drzwi, przez które wchodzisz do
nowego życia, na służbę jego Królestwa – życia Ewangelią i błogosławieństwami. Od tego momentu
będziesz chodził z Panem w Jego
życiu, Jego drogą i w Jego prawdzie. Spodziewaj się, że czasem
będziesz odczuwał zniechęcenie
lub frustrację , jak to Biblia określa,
znajdziesz się „na pustyni” jednak
musisz coraz mocniej wierzyć, że
Jezus kroczy razem z Tobą. Mówi:
„nie lękaj się”. Idąc razem z Nim
i odpowiadając na Jego wołanie,
odkryjesz, że służysz swoim braciom i siostrom. Wyciągając do nich
rękę zwłaszcza do ubogich, chorych, opuszczonych i poszukujących Boga.
Wiedz, że Pan działa w Twoim
życiu i w Twojej wspólnocie. Jezus
mówi „Ja jestem z Wami”. Trudności, urazy, walka o władzę, zazdrość będą się pojawiały w twoim
życiu i twoich braci i sióstr. Ale Jezus nas nie opuszcza. Trwa z nami,
cierpliwie nas pocieszając, prowadząc, ucząc, lecz również sądząc
za grzechy i słabości. Życiem którym żyjemy, oraz pracą którą wykonujemy oddajemy się Bogu
i Jego Królestwu.
Jeszcze raz zachęcam innych,
by przyłączyli się do nas nowi
członkowie (A będziecie radośni
i szczęśliwi)!
Longina Sibińska
Siostra Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich
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Wierny Ojciec. Jak Pismo Święte opisuje Boga

Spotykamy się powszechnie z mylną opinią, że
portret Boga w Nowym Testamencie różni się znacz
nie od Jego obrazu przedstawionego w Starym Testamencie. Zgodnie z tym poglądem Pisma hebrajskie
ukazują Boga jako transcendentnego Stwórcę lub
surowego Prawodawcę, karzącego swój krnąbrny lud
za jego grzechy. Boga, który pozwolił babilońskim
hordom zdobyć i splądrować Jerozolimę, wymordować
jej ludność, a ocalałych Izraelitów uprowadzić na wygnanie. Nawet w scenach ukazujących troskę Boga
o swój lud widzimy, jak wyprowadza On Izraelitów
z niewoli egipskiej poprzez zatopienie wszystkich
oddziałów egipskich w Morzu Czerwonym. Albo gdy
wprowadza lud do Ziemi Obiecanej, pozwala Jozuemu
i jego ludziom wymordować wielu spośród Kananejczyków, jej pogańskich mieszkańców, poczynając od
Jerycha.
Wszystkie te obrazy przeciwstawia się obrazowi
Boga Nowego Testamentu, który jest Bogiem miłości
i miłosierdzia. Ten „inny” Bóg pozwolił swemu jedynemu Synowi oddać za nas życie, abyśmy mogli przyjąć
Go w wierze i miłości, a przez to odziedziczyć dar
życia wiecznego.
OJCIEC DLA IZRAELA
Choć powyższe interpretacje mają w sobie ziarno
prawdy, są one także krótkowzroczne. Czasy starożytne rzeczywiście obfitowały w przemoc, a podczas
wojen ginęło wielu ludzi. Gdy starożytni Izraelici odnosili sukcesy, przypisywano je Bogu i Jego zbawczej
miłości. Gdy spotykały ich klęski, jak na przykład
zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków i następujące po tym wygnanie, odczytywano je jako karę Bożą.
Teksty te miały ukazywać Izraelitom konieczność
absolutnej wierności Panu, ich Bogu. Bóg Biblii hebrajskiej to ktoś więcej niż zdystansowany stwórca,
niezwyciężony wojownik czy surowy prawodawca. To
także Ojciec dla swego ludu, który traktuje On jak
swoje umiłowane dzieci. Na przykład, nawet w chwili
gdy Mojżesz karci lud za niewierność, powołuje się
na szczególne miejsce, jakie Izraelici mają w sercu
Boga: „Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu głupi,
niemądry? Czy nie On twym ojcem, twym stwórcą?
Wszak On cię uczynił, umocnił”.
Podobnie w Księdze Jeremiasza Bóg gani swój lud
jak Ojciec upominający swoje dzieci: „Czy nawet wtedy nie wołałaś do Mnie: «Mój Ojcze!»... Tak mówiłaś,
a popełniałaś przewrotności”. Następnie, w mowie
zapowiadającej powrót z wygnania, Jeremiasz głosi
kolejne słowo Boga: „Oto wyszli z płaczem, lecz wśród
pociech ich przyprowadzę... Jestem bowiem ojcem
dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”.

Z kolei psalmista nazywa Boga „Ojcem dla sierot i dla
wdów opiekunem”.
Także sami Izraelici w modlitwach zwracali się do
Boga jako do Ojca: Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy
gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy”. „Czyż nie mamy wszyscy jednego
Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?”.
Stary Testament ukazuje także Boga, który wychowuje Izraela jak ojciec wychowuje syna: „Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan,
Bóg twój, wychowuje ciebie”. „Jak się lituje ojciec nad
synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją”.

NASZ OJCIEC NIEBIESKI
Choć w Starym Testamencie znajdujemy piękne
teksty o Bogu jako Ojcu, nie jest ich wiele w porównaniu z Nowym Testamentem, a zwłaszcza z Ewangeliami. Dla Jezusa obraz Boga Ojca miał ogromne
znaczenie. W Bogu widział On kochającego Ojca,
który pragnie przebaczać nam grzechy. Mówił swoim
uczniom: „Kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie,
jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz,
który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”. Przebaczenie jest też istotną postawą, do której
wzywał Jezus, ucząc nas modlitwy: „Ojcze nasz,
który jesteś w niebie... przebacz nam nasze winy, jak
i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”.
Zaś w przypowieści o synu marnotrawnym Jezus
podkreśla miłosierdzie ojca wobec niego, a także
naleganie, aby i starszy syn okazał bratu podobne
przebaczenie i miłość.
Oprócz hojności w przebaczaniu tytuł „Ojca” w Nowym Testamencie oznacza także Bożą Opatrzność.
W Ewangelii według Mateusza Jezus mówi: „Czyż nie
sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden
z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię.
U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone”. Jezus obiecuje również, że nasze zgodne
modlitwy skierowane do Ojca z pewnością będą wysłuchane: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec”.
Zapewnia nas nawet: „Ojciec wasz niebieski wie, że
tego wszystkiego potrzebujecie”. Jak widzimy, Jezus
ukazuje nam Boga, który nas bezgranicznie kocha
i chce mieć w nas swój lud, dzieci bliskie swemu sercu.
„JA I OJCIEC JEDNO JESTEŚMY”
Nie tylko uczniowie Jezusa mają prawo nazywać
Boga swoim Ojcem. Również sam Jezus tak do Niego
się zwracał. Pewnego razu powiedział: „Wysławiam
Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostacz-
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kom”. Następnie, jakby ta modlitwa nie była jeszcze
dość jasna, nawiązał do relacji bliskości, jaką ma ze
swoim Ojcem: „Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt
też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest
Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.
Jeden z najbardziej czytelnych znaków bliskości Jezusa z Ojcem pojawił się w momencie chrztu Jezusa
w Jordanie oraz Jego przemienienia na górze Tabor.
W obu tych sytuacjach Ojciec ogłasza, że Jezus jest
Jego umiłowanym Synem, Jego Wybranym.
Ewangelie zostały spisane w języku greckim, chociaż Jezus mówił po aramejsku i po hebrajsku. Nie
wiemy, jak często słowo przełożone jako greckie
pater było nie tyle hebrajskim Av, „ojciec”, ile bardzo
ciepłym i serdecznym aramejskim Abba lub Papa.
Wiemy, że Ewangelista Marek posunął się do tego,
że w opisie modlitwy w Ogrójcu pozostawił termin
aramejski: „Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest
możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co
Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!”. Używając tego
szczególnego słowa w kontekście zupełnego zdania
się na wolę Boga, Jezus objawił nam, jak ściśle jest
zjednoczony ze swoim Ojcem. Św. Paweł, podejmując
ten nowy i śmiały sposób zwracania się do Boga
w Liście do Rzymian (8,15) i do Galatów (4,6), ukazał
nam, że dzięki łasce Boga wszyscy możemy cieszyć
się Jego bliskością.
Wielkość i majestat Jezusa znajdują swój najpełniejszy wyraz w Ewangelii Jana. Jezus nie tylko powtarza słynne „JA JESTEM”, którym Bóg przedstawił
się Mojżeszowi, lecz również odpowiada grupie Żydów
pytających o to, kim jest, słowami: „Ja i Ojciec jedno
jesteśmy”. Nic dziwnego, że Jan rozpoczyna swoją
Ewangelię słowami: „Na początku było Słowo, a Sło-

wo było u Boga, i Bogiem było Słowo”. Podobnie Tomasz, wezwany przez zmartwychwstałego Pana, by
włożył palec w ślady po gwoździach i włóczni, pokornie wyznaje Jezusowi: „Pan mój i Bóg mój!”.
OBYŚMY WSZYSCY BYLI JEDNO
Jezus jest Synem Bożym, Synem Ojca niebieskiego. Jest Synem Tego, który w wielu miejscach Pisma
Świętego objawia się nam jako nasz Ojciec, który
opiekuje się sierotami, wyprowadza swego „pierworodnego”, Izraela, z niewoli egipskiej, a następnie
swych synów i córki z niewoli babilońskiej.
Jako dobry Ojciec, Bóg dopuszcza, by Izrael, gdy
jest to konieczne, ponosił karę za swoje grzechy, ale
także współczuje swoim dzieciom – wszystkim, którzy
Go miłują i darzą należnym szacunkiem. Jeśli już Sta
ry Testament mówi tak jasno o bliskości Boga ze
swoim ludem –,J3o któryż naród
wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz,
ilekroć Go wzywamy?” – to o ileż bardziej Nowy Testament!
Będąc Ojcem, Bóg wybiega na spotkanie tym, którzy przychodzą do Niego ze skruchą. Policzył wszystkie włosy na naszych głowach i wie, czego nam
potrzeba, jeszcze zanim Go o to poprosimy. Jego
przedwieczny Syn, posłany do nas z misją objawienia
i odkupienia, modli się słowami: „aby stanowili jedno,
tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!”.
Z tych wszystkich, a także wielu innych powodów,
mamy pełne prawo modlić się wraz z Jezusem: „Ojcze
nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź
królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak
i na ziemi”.

Kapłaństwo i męczeństwo
księdza Gerharda Hirschfeldera (cz. 5)

W tym samym czasie, co ksiądz
Gerhard Hirschfelder, do obozu
trafił ojciec Engelbert Rehling. Obaj
byli w tym samym wieku i okres
kwarantanny spędzili razem. Ten
czas pozwolił na nawiązanie znajomości, która szybko przerodziła
się w przyjaźń. Potwierdza ojciec
Engelbert Rehling fakt pobytu księdza Gerharda Hirschfelder u polskich księży w bloku 30 jak również
fakt znoszenia szykan zadawanych
ze szczególnym okrucieństwem
przez Fritza Bechera. Z natury słaby, ale zdrowy, ksiądz Gerhard
Hirschfelder początkowo dawał

sobie radę. Sprawiał wrażenie człowieka skromnego, jednak zawsze
gotowego nieść pomoc drugiemu.
Ciężkie życie obozowe zaczęło
wkrótce dawać znać o sobie i ksiądz
Gerhard Hirschfelder zaczął szybko
tracić siły. W trakcie pobytu w obozie musiał wykonywać jak i pozostali więźniowie różnego rodzaju
prace. Niektóre były ciężkie, inne
z pozoru lżejsze jak np. chodzenie
po polu za pługiem i rozdrabnianie
brył oranej ziemi. Taką pracę wykonywał według świadka ksiądz Gerhard Hirschfelder w lipcu 1942
roku, a więc na parę tygodni,

a może dni przed swoją śmiercią.
Dla schorowanego już i niedożywionego kapłana nie była wcale ta
praca lekka. Wielu więźniów zapadało na szereg chorób w tym między innymi na choroby zakaźne.
Słabe i niewystarczające jedzenie
oraz brak możliwości przestrzegania zasad higieny osobistej miał
wpływ na tego rodzaju sytuacje.
Ojciec Josef Albinger pracował razem w okresie zimy 1942 roku
z księdzem Gerhardem Hirschfelderem przy odśnieżaniu obozu.
Wspomina, że musieli pracować
przy dużym mrozie bardzo skrom-
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nie ubrani. Obozowe cienkie drelichy tzw. pasiaki nie były w stanie
ogrzać ich ciał. Na początku nie
mieli na nogach skarpet. Stopy
chroniły przed zimnem jedynie
drewniaki. Nic więc dziwnego, że
więźniowie odmrozili sobie nogi.
Krwawiące, odmrożone stopy nie
były podstawą do zwolnienia z obowiązku pracy choćby na jeden
dzień. Ojciec Josef Albinger zapamiętał księdza Gerharda Hirschfeldera stojącego na apelu z czerwonym nosem, drżącego z zimna
i poruszającego ustami w cichej
modlitwie. Nie słyszał też nigdy
słów skargi lub też użalania się
księdza Gerharda Hirschfeldera
nad swoim losem. Wszystkie szykany znosił w cichej pokorze.
Innym razem pracowali w polu.
Do ciężkich i niewygodnych drewniaków dodatkowo kleiła się mokra
ziemia. Ksiądz Gerhard Hirschfelder ledwie powłóczył nogami. Pod
koniec dnia nie był w stanie stawiać
osłabionych nóg tam, gdzie chciał.
Pracą, która najbardziej fizycznie
wpłynęła na złą kondycję księdza
Gerharda Hirschfelder, było tzw.
„podawanie do stołu”. Praca ta
polegała na roznoszeniu kotłów
z jedzeniem i piciem. Baraki księży

położone były na końcu głównej alei obozowej, a względem kuchni oddalone od niej
o jakieś 600 metrów. Sam
pusty metalowy kocioł ważył
około 20 kilogramów i miał
pojemność 50 litrów. Te ciężkie kotły przenosiło dwóch
więźniów regulaminowym
truchtem. Jeden z obozowych
przyjaciół wspomina, że
ksiądz Gerhard Hirschfelder
uchwyt kotła owijał rękawicą,
ale niewiele to pomagało.
Biegnąc, nie wolno było zawartości kotła rozlewać, ponieważ groziły za to dodatkowe szykany, a w niektórych
przypadkach nawet śmierć.
Ksiądz Gerhard Hirschfelder zmarł z wyczerpania i niedożywienia na zapalenie płuc
w obozowym lazarecie zwanym
w więziennym języku „rewirem”
w sobotę 1 sierpnia 1942 roku,
a więc w rocznicę aresztowania.
O śmierci i okolicznościach w jakich zmarł ksiądz Gerhard Hirschfelder, powiadomiła rodzinę kapłana komendantura obozu w Dachau.
Clemens Hirschfelder, stryj księdza
Gerharda Hirschfeldea otrzymał
kilka pism, z których wynikało, że
„urodzony 17. 02. 1907 roku
w Kłodzku Pana bratanek zameldował 24 lipca 1942 roku, że jest
chory i dlatego został odesłany do
szpitala, aby lekarze mogli go zbadać. Otrzymał on najlepszą medyczną opiekę i leczenie. Mimo
leczenia nic nie dało się zrobić.
Składam panu moje kondolencje
z powodu śmierci bratanka. Pana
bratanek nie miał i nie wypowiedział
ostatnich życzeń”. Pisma te były
korespondencją między rodziną
księdza Gerharda Hirschfeldera,
a komendanturą obozu. Noszą one
różne daty nadania, ale treść sprowadza się do ustalenia miejsca
ostatecznego spoczynku. Wcześniejsze pismo datowane 6 sierpnia
1942 komendantura obozu wysłała
również na ręce stryja księdza Gerharda Hirschfeldera – Clemensa.
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Równocześnie wraz z pismem
przewodnim została przesłana informacja, z której wynikało, że
zmarłego kapłana nie można pochować na cmentarzu obozowym
ani też na cmentarzu miejskim
w Dachau. Zalecono, aby doczesne
prochy zmarłego kapłana spoczęły
na cmentarzu w jego rodzinnej
miejscowości. W razie sprzeciwów
bądź innych nieprzewidzianych
sytuacji zezwalano na złożenie
szczątków zmarłego na cmentarzu
w innej miejscowości. Prochy ks.
Gerharda Hirschfeldera ostatecznie złożone zostały na cmentarzu
przy kościele parafialnym w Czermnej. Z relacji świadków pogrzebu
wynika, że prochy zmarłego w Dachau kapłana zostały przesłane
rodzinie w zwykłej papierowej torbie – kopercie. Rodzina i znajomi
ufundowali zmarłemu białą trumnę,
w której doczesne szczątki kapłana
spoczęły w grobie. Ksiądz Gerhard
Hirschfelder został pochowany
obok swojego pierwszego proboszcza Augustina Hauffena na przykościelnym cmentarzu w Czermnej.
Uroczystości pogrzebowe stały się
pretekstem dla zwolenników Hitlera, do wyrażenia zadowolenia
z prowadzonej przez niego polityki.
W podtekście chciano pokazać
przeciwnikom Hitlera, że państwo
niemieckie nie ugnie się przed nikim i niczym – nawet kościołem.
Wielki wódz III Rzeszy może każdego, kto będzie przeciwny jego
polityce, zetrzeć w proch. Krótki
nekrolog, jaki się ukazał, rozpoczynał się słowami Psalmu Dawidowego nr 126 wers 5 „Którzy we łzach
sieją żąć będą w radości...”. Słowa
Pisma Świętego cytowano w języku
łacińskim. Następny wers brzmi
następująco: „Postępują naprzód
wśród płaczu, niosąc ziarno na
zasiew; z powrotem przychodzą
wśród radości, przynosząc swoje
snopy”. Jakże trafnie słowa te oddają, a właściwie splatają w jedną
przejmującą całość życie księdza
Hirschfeldera.
Waldemar Wieja
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Parafialna Kolonia w Mrzeżynie

W piątek 24 lipca br. o godz.
22.00 rodzice pod kościołem pożegnali swoje pociechy (55) odjeżdżające na kolonię letnią do Mrzeżyna.
Szczęśliwie na miejsce przyjechaliśmy parę minut po godz. 7.00.
Zamiast słońca przywitała nas burza. Po zakwaterowaniu był obiad.
Posiłki są bardzo dobre i urozmaicone. Po południu poszliśmy przywitać się z morzem. W niedzielę
nasz ks. proboszcz wraz z ks. Łukaszem odprawili na terenie ośrodka Mszę św. W poniedziałek mieliśmy pierwszą wycieczkę do Zieleniewa. Znajduje się tam westernowe miasteczko. Korzystaliśmy

z różnych atrakcji: byka rodeo,
motoparku, wielu pokazów kowbojów. Największą jednak atrakcją
była jazda na koniu. Humory i ape-

tyt nam dopisują. Pozdrawiamy
Was wszystkich gorąco. Uczestnicy
kolonii.
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Bóg hojny i łaskawy. Jak przyjąć dary Ojca

Kiedy Tadeusz został aresztowany za posiadanie
narkotyków, Jackowi, jego ojcu, załamał się świat.
Wiedział, że Tadeusz już wcześniej miał problemy
z prawem, ale nie sądził, że sprawy zaszły aż tak
daleko. Teraz jego jedyny syn stał przed perspektywą
spędzenia kilku lat w więzieniu – i to ciężkim więzieniu.
Był gotów uczynić wszystko, aby tylko oszczędzić
synowi poniżenia, samotności i przemocy, która mogła
go spotkać za kratami. W emocjonalnym wystąpieniu
błagał sędziego: „Proszę, weźcie mnie zamiast niego,
jestem gotów na wszystko, byle tylko jemu nie stało
się nic złego”.
Rozumiejąc desperację i bezradność Jacka, czujemy, że każdy ojciec znajdujący się w podobnej sytuacji
byłby gotów złożyć podobną propozycję. Musiałby
chyba zupełnie nie mieć serca, żeby nie chcieć poświęcić się dla swojego dziecka, nie zrobić wszystkiego, aby je ocalić! Jednak wiemy o jednym przypadku,
w którym ojciec nie ocalił swojego syna – i jest za to
podziwiany po dziś dzień. Otóż Bóg Ojciec pozwolił
na to, by Jego Syn został skazany na śmierć dla naszego zbawienia – i to Syn, który sam w niczym nie
zawinił! Co więcej, Bóg nie tylko pozwolił na śmierć
swojego Syna, ale Go za nas wydał.
Wyobraź sobie, z jakim bólem Bóg Ojciec musiał
patrzeć na to, jak Jego jedyny Syn został opuszczony
przez swoich przyjaciół, ubiczowany i wyszydzony
przez wrogów, a następnie zgładzony w jeden z najbardziej bolesnych sposobów, jakie można sobie
wyobrazić. Z rozważania męki Jezusa wypływa jeden
logiczny wniosek: Bóg Ojciec umiłował nas nieskończoną, bezgraniczną miłością, która sięga aż do poświęcenia dla nas, dla naszego ocalenia, Jego jedy
nego Syna, Jezusa.
PRZEZNACZENI DO WIELKOŚCI
Teologowie od wieków łamią sobie głowy i prowadzą
dysputy na temat predestynacji. Jak prawda o tym, że
Bóg ma pełnię władzy nad tym światem, ma się do
wolnej woli człowieka? Być może nigdy nie będziemy
w stanie odpowiedzieć na to pytanie – a przynajmniej
do czasu ponownego przyjścia Jezusa! Jednak w Liście do Efezjan Paweł mówi nam, że jeszcze „przed
założeniem świata” Bóg „przeznaczył nas” na swoich
adoptowanych synów i córki.
Paweł nie próbuje rozwikłać problemu predestynacji. Wyraża jedynie tę niewiarygodną prawdę, że Bóg
stworzył nas po to, abyśmy Go miłowali i przebywali
z Nim na wieki. Pokazuje, że Bóg nie żałuje nam
swojej łaski, wręcz przeciwnie – jeśli choć w najmniejszym stopniu odwzajemnimy Jego miłość, On obsypuje nas łaskami! Ta prawda może przyprawić o zawrót głowy. Bóg przeznacza nas „dla siebie jako

przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”. Więcej,
On chce uczynić z nas wszystkich jedną wielką rodzinę – swoją rodzinę. Chce napełnić nas swoim własnym, Boskim życiem!

DUCH OBJAWIENIA
Opisując wspaniałość Bożych zamiarów, Paweł
stwierdził jasno, że każdy z nas jest wielkim skarbem
dla Boga.
On kocha nieskończenie każdego z nas. Co więcej,
nie musimy czekać na wypełnienie się Bożych zamysłów aż do powtórnego przyjścia Jezusa. Możemy
codziennie doświadczać Jego miłości i żyć bezpiecznie w godności i wolności dziecka Bożego.
Według św. Pawła wszystkie te łaski mają moc
uczynić nas świętymi i nieskalanymi pomimo naszych
słabości. Dają nam one godność dzieci Bożych, nawet
jeśli zdarza nam się postępować jak dzieci tego świata. Naznaczają nas pieczęcią Ducha Świętego na
życie wieczne, choć jesteśmy grzesznikami.
Bóg pragnie, abyśmy byli świadomi łask, jakie od
Niego otrzymaliśmy. Dlatego właśnie pragnie udzielać
nam „ducha mądrości i objawienia”, który pozwala
nam poznać, czym jest „nadzieja naszego powołania”,
„bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych”
oraz „przemożny ogrom Jego mocy względem nas
wierzących”. Mówiąc najkrócej, Bóg pragnie dać nam
doświadczenie Jego samego, abyśmy mieli pewność,
że należymy do Niego. Ważne jest zrozumienie tych
prawd, ale jeszcze ważniejsze jest pozwolenie Bogu,
by objawił je naszym sercom.
PANIE, OTWÓRZ Ml OCZY!
Jak więc możemy przyjąć to Boże objawienie? Jak
możemy doświadczyć Boga, a przez to przekonać się,
że Jego błogosławieństwo jest prawdą? Najlepszym
sposobem jest przyjęcie postawy dziecka. Dzieci
przeważnie przyjmują wszystko, co rodzice mają im
do zaoferowania. Są bardzo wdzięcznymi odbiorcami
darów. Bądźmy więc – podobnie jak one – otwarci
i wyczekujący.
W praktyce oznacza to ciągłą pamięć o bezgranicznej miłości Ojca. Rozważ na modlitwie któreś z błogosławieństw wymienionych w pierwszym rozdziale
Listu do Efezjan i pomyśl, jak wypełnia się ono w twoim życiu.
Wyobraź sobie na przykład, że stoisz przed obliczem Boga, twego Ojca, który cię kocha i widzi w tobie dobro. Spróbuj zobaczyć siebie takim, jakim On
już cię widzi – świętym i nieskalanym. Pomyśl, co
czujesz, wiedząc, że wszystkie twoje grzechy zostały
zmazane, a serce obmyte z wszelkiego brudu. Poczuj
własną godność i wartość, doświadcz wolności, która
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cię ogarnia, w miarę jak prawda o zbawieniu przenika
twoje serce. Odczuj pokój płynący z oczyszczonego
przed Bogiem sumienia. Rozważając to wszystko, daj
się przeniknąć Bożej obecności. Co mówi do ciebie
twój Ojciec? W jaki sposób na ciebie patrzy?
A może wolisz rozważyć słowa Pawła o tym, że Bóg
przeznaczył dla nas wspaniałe dziedzictwo. Wyobraź
sobie, że jesteś synem lub córką bardzo zamożnego
człowieka, po którym odziedziczysz ogromny majątek.
Już teraz, mieszkając jako dziecko w domu swego
ojca, cieszysz się wieloma przywilejami, jakie daje ci
jego bogactwo. Wiesz, że jest to zaledwie przedsmak
tego, co cię czeka, a już jesteś szczęśliwy. A teraz,
mając w pamięci ten obraz, pomyśl o wspaniałym
dziedzictwie obiecanym ci przez Boga. Pomyśl
o wszystkich błog osławieństwach wymienionych
w Liście do Efezjan i uwierz, że są one przeznaczone
dla ciebie. Wyobraź sobie, jak bardzo musi kochać cię
Ojciec, skoro jest gotów dać ci wszystko, czego bę
dziesz potrzebował.
Możesz też rozważyć dar Ducha Świętego, którego
Paweł nazywa „zadatkiem naszego dziedzictwa” (Ef
1,14). Jako zadatek, Duch Święty jest jakby daną nam
z góry wypłatą potwierdzającą nasze dziedzictwo. Jest
gwarancją, że obietnica Boga się wypełni – że we
właściwym czasie otrzymamy pełnię dziedzictwa.
A zanim to nastąpi, daje nam już teraz zakosztować
tego, jak będzie wyglądało nasze życie w obecności
Ojca niebieskiego. I tak uświęcające działanie Ducha
Świętego w nas tu, na ziemi, daje nam przedsmak
doskonałej świętości, którą osiągniemy w niebie. Z ko
lei Jego działanie oświecające w naszych sercach
i umysłach jest przebłyskiem pełni światła, którą otrzymamy w niebie. Także pociechy Ducha Świętego
w tym życiu są zapowiedzią całkowitej i niezmąconej

radości, której zaznamy, oglądając Jezusa twarzą
w twarz.
Modląc się w ten sposób, nie bądź rozczarowany,
jeśli nie odczujesz niczego szczególnego. Bądź cierpliwy, a Bóg ci odpowie. Zaufaj, że On nie da ci węża,
gdy poprosisz Go o rybę. Po prostu wytrwale powtarzaj
Mu, że pragniesz przyjąć wszystko, co On dla ciebie
przygotował. Pamiętaj także, że chociaż do ciebie
należy podjęcie trudu wkładanego w taką modlitwę,
to równie ważne – a może jeszcze ważniejsze -jest
to, byś pozwolił działać Bogu. Przychodź do Niego
otwarty i spragniony, gotów przyjąć wszystko, co On
ma ci do zaofiarowania.
OSOBISTA RELACJA
Opisany powyżej sposób modlitwy do Boga Ojca
może dać ci poczucie pokoju i bezpieczeństwa.
W miarę jak Bóg będzie dawał ci poznać, że troszczy
się o ciebie, że zna wszystkie twoje problemy i cierpie
nia, doznasz pociechy, twoje serce zmięknie i zapragniesz jeszcze bliższej relacji z Bogiem. Co więcej,
czas przeznaczony na modlitwę i poznawanie Go nie
będzie dla ciebie nigdy czasem straconym!
Bracia i siostry, nasz Ojciec naprawdę nas kocha.
Chce dawać dobre dary nam i naszym bliskim. Obiecuje, że gdy uwierzymy w Jego miłość i błogosła
wieństwa, nasze życie będzie się zmieniać. Już nie
tylko będziemy wiedzieć o tym, że On nas kocha, ale
również doświadczymy tego w naszych sercach. Będziemy mieć z Nim osobistą relację. Jego pokój i pociecha staną się naszym ukojeniem. A może nawet
usłyszymy od Niego to samo, co powiedział Jezusowi:
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Pułapka astrologii

Pierwotnie astrologia zakładała
poszukiwanie wiedzy o człowieku;
była to próba odnalezienia sensu
ludzkiego istnienia w konfiguracji
gwiazd i planet. Uważano także
wówczas, że możliwe jest przewidywanie przyszłości człowieka
i Ziemi na podstawie położenia ciał
niebieskich na niebie.
Niechaj się stawią,
by cię ocalić, owi opisywacze nieba,
którzy badają gwiazdy,
przepowiadają na każdy miesiąc,
co ma się z tobą wydarzyć.
(Iz 47, 13-14)

Od najdawniejszych czasów
okresu babilońskiego (1800-1700
p.n.e.) wróżby i przepowiednie
oparte na obserwacji nieba miały
ogromny wpływ nie tylko na władców, lecz także na porządek publiczny. W starożytnym Rzymie
oddziaływanie astrologii na życie
społeczne było tak potężne, że
cesarz August wydał zakaz parania
się tą dziedziną jako zbyt niebezpieczną dla prawidłowego funkcjonowania cesarstwa.
Pierwotnie astrologia zakładała
poszukiwanie wiedzy o człowieku;
była to próba odnalezienia sensu

ludzkiego istnienia w konfiguracji
gwiazd i planet. Uważano także
wówczas, że możliwe jest przewidywanie przyszłości człowieka
i Ziemi na podstawie położenia ciał
niebieskich na niebie.

Astronomia a astrologia
Nauka o gwiazdach i planetach
poszła w dwóch rożnych kierunkach. Jeden z nich naukowo dokumentuje ruchy ciał niebieskich za
pomocą odpowiednich narzędzi
oraz matematycznych obliczeń.
Dyscyplina ta nazywana jest astronomią i nie ma nic wspólnego
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z drugim kierunkiem, zwanym
astrologią Horusa. Jej nazwa pochodzi od pogańskiego kultu egipskiego boga Horusa, który według
wierzeń rządzi kosmicznymi siłami
podobnie jak przyrodą. Stąd pochodzi również określenie „horoskop”.
Czytanie horoskopów to dziś
popularna rozrywka. Można w nich
znaleźć swoją przyszłość, sugestie
dotyczące życia osobistego i relacji
z innymi ludźmi, czy korelacje z innymi znakami zodiaku. Zgłębiając
jednak horoskopy, narażamy się na
poważne kłopoty, ponieważ są to
praktyki głęboko zakorzenione
w kulcie Horusa i innych pogańskich bogów.
Fakty czy fikcja?
Wiara i przekonanie o przyszłości zapisanej gwiazdach wydaje się
kuszące, stwarza bowiem iluzję, że
życie jest proste. Wszystko, od
relacji międzyludzkich do przyszłości narodów, przypisuje się w nim
ciałom niebieskim. Horoskopy oferują gładkie wyjaśnienie zawiłości
życia, których czasem nie rozumiemy. W ten sposób odpowiedzialność spada na „przeznaczenie” –
człowiek nie musi korzystać ze
zdrowego rozsądku, nie musi dojrzewać duchowo, psychicznie
i emocjonalnie. Horoskopy mogą
mieć zalety dla tych, którzy boją się
życia.
Wgłębiając się w znaki zodiaku,
możemy nabrać złudnego przeświadczenia o naszej kontroli nad
przeznaczeniem, otrzymując gotową receptę na życie, łatwo usprawiedliwiając własne błędy i grzechy. Astrologia podtrzymuje fikcję
jakoby moglibyśmy manipulować
innymi ludźmi lub wydarzeniami dla
własnego dobra, bądź dla zaspokojenia swoich pragnień i żądz.
Specjalizuje się w sugestiach dotyczących przyszłości, przywłaszcza
sobie władzę nad życiem i śmiercią, miłością i seksem, relacjami,
pieniędzmi, zdrowiem, szczęściem
itp. Nade wszystko jednak astrologia daje złudną nadzieję. Czy więc
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na pewno jest to
tylko nieszkodliwa zabawa? Wystarczy przypomnieć kulturę
starożytnego
Rzymu: astrologia była tam stawiana na pierwszym miejscu,
a przecież potężne cesarstwo haniebnie upadło.
Przeznaczenie czy wiara?
Jak horoskopy
wpływają na
moje życie? Co mówi mi serce?
Kogo lub czego słucham? „Nie
samym chlebem żyje człowiek, ale
każdym słowem pochodzącym
z ust Bożych”, mówi nam Ewangelia św. Mateusza 4,4. Zadajmy sobie pytanie: czy astrologia pochodzi
z ust Bożych? Jeśli nie, to czy
warto, abym się tym zajmował?
A jeśli już zaczytuję się w horoskopach, jak to wpływa na moją relację
z Bogiem, na moje życie?
Chciałbym przytoczyć Wam tu
pewne wydarzenie, które pokazuje,
jak głęboko astrologia i horoskopy
wniknęły w naszą kulturę. Pewnego
razu świętowaliśmy zjazd rodzinny
w indyjskiej restauracji. Na stole
królowało pyszne jedzenie, wokół
rozbrzmiewały dźwięki rozmów
i wybuchy śmiechu. Było nas chyba
z piętnaście osób, opowiadaliśmy
żarty, wspominaliśmy różne rodzinne historie, wszyscy byliśmy
w świetnych humorach.
Czas upływał nam bardzo wesoło do czasu, gdy moja kuzynka,
podnosząc nieco głos, by przebić
się przez gwar rozmów, krzyknęła:
„No więc, Terry… spod jakiego jesteś znaku?”. Zanim zdążyłem
pomyśleć i otworzyć usta, odpowiedź wyskoczyła sama. Prawie nie
wierząc własnym uszom, dźwięcznym głosem, doskonale słyszanym
przez kelnerów, odparłem: „Hmm,
spod KATOLICKIEGO!”Rozmowy

przy stole urwały się jak przecięte
nożem, niektórzy wypuścili z rąk
widelce, które z głośnym brzękiem
opadły na talerze, moja siostra
zakrztusiła się winem, a kuzynka,
która zadała pytanie, wybuchnęła
nerwowym śmiechem. Ironiczne
spojrzenia strzelały w moim kierunku ze wszystkich stron. Zdawało
się, że Duch Święty wykorzystał
okazję, by przemówić, zanim zdołałem wymamrotać jakąś głupią
neutralną uwagę.
Moja odpowiedź nie tylko wywołała zaskoczenie, lecz została również odebrana jako „krytyczna,
osądzająca”. Jakże często ten zarzut pojawia się wobec tych, którzy
mówią prawdę o wierze. Przez to
świadectwo chciałem pokazać, jak
bardzo pogański rytuał na cześć
fałszywego bóstwa, o korzeniach
okultystycznych, jest sprzeczny
z naszą wiarą. Padły słowa, że
uważam się za „świętszego od innych”, że „liczy się tylko moja racja”.
Proszę więc zobaczyć, jak okultystyczny rytuał wniknął do naszego
codziennego życia, wpływając na
nasze relacje z innymi i życiowe
wybory; jak spowodował podziały
w normalnej rodzinie, gdzie dwoje
katolików nagle zwróciło się przeciw sobie.
Czy to naprawdę niewinna rozrywka, czy niebezpieczna pułapka
New Age?
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Intencje mszalne na sierpień 2015 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
XVIII Niedziela zwykła 2.08.2015 r.
godz. 800 O łaskę trzeźwości w narodzie. O siłę woli
dla osób walczących z nałogiem alkoholowym
(od S.Ż.R.)
godz.1100 + Tadeusz (4 r. śm.). Rodzice z obu stron,
Rodzeństwo
godz.1800 + Stanisławę (k), + Władysław Ciszek
i zm. z rodziny Ciszków i Ciosów
Poniedziałek 3.08.2015 r.
godz. 1800 + Helenę Mizia (od uczestników pogrzebu)
Wtorek 4.08.2015 r.
godz. 1800 W int. zm. z rodziny Gilów, + Męża i Teścia
Środa 5.08.2015 r.
godz. 1800 + Jadwiga (6 r. śm.) + Stefan (30 r. śm.)
Przygodzińscy ich rodziców i rodzeństwo
Czwartek 6.08.2015 r.
godz. 1800 + Stefan Kmiecik, i zm. rodzice i rodzeństwo
Piątek 7.08.2015 r.
godz. 1800 + Janina Kucharska (od uczestników
pogrzebu)
Sobota 8.08.2015 r.
godz. 1400 Ślub: Dukiewicz Katarzyna i Mijał Krystian
godz. 1800 + Paulina Ćwik (31 r. śm.)
XIX Niedziela zwykła 9.08.2015 r.
godz. 800 + Tadeusz + Franciszek + Franciszkę (k)
Gawron
godz. 1100 + Tadeusz Drozdek (26 r. śm.)
godz. 1500 Msza św. Poświecenie Krzyża kamiennego – Jawornik
godz. 1800 I. + Rodzeństwo z obu stron + Jadwiga,
+ Władysław Misztela + Rozalia + Wojciech Pierzga
II. + + Paweł Franków (5 miesiąc po śmierci) + Maria Franków
Poniedziałek 10.08.2015 r.
godz. 1800 Msza św. dziękczynna za przeżyte lata
z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Pani Jadwigi
Wtorek 11.08.2015 r.
godz. 1800 + Maria Bator (od uczestników pogrzebu)
Środa 12.08.2015 r.
godz. 1800 + Stanisław + Jadwiga + Maria Gonera
Czwartek 13.08.2015 r. Nabożeństwo Fatimskie
godz. 1800 + Krystyna Dobrowolska, + Maria Kłos
(od koleżanek)
Piątek 14.08.2015 r.
godz. 1800 O zdrowie błog. Boże i potrzebne łaski
dla Marii z okazji imienin (od córki z rodziną)
Sobota 15.08.2015 r. Wniebowzięcie NMP
godz. 800 + Maria + Józef Jaśiniak, + z rodziny:
Jaśiniaków, Żywiców, Mostowskich
godz. 1100 Z ok. Urodzin Ali Malen oraz Mai Sztkowskiej z prośbą o zdrowie i błog. Boże, opiekę Aniołów Stróżów (od rodziny Smędzik)

godz. 1330 Ślub: Anna Biernt i Wojciech Gwar
godz. 1500 Ślub: Szymon Zagórniak i Dorota Szkudnarek
godz. 1800 W int. siostry Marii Serwin z ok. imienin
z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej
Niepokalanej i św. Franciszka z Asyżu (S.F.Z.R.)
XX Niedziela zwykła 16.08.2015 r.
godz. 800 W int. + Rodziców Chrzestnych + Maria
+ Antoni + Aniela + Józef Majewscy (od chrześnicy)
godz. 1100 + Tadeusz Sokołowski
godz. 1800 W dniu pierwszej rocznicy ślubu:
Agnieszki i Krzysztofa o Boże błog. na dalszą drogę
życia – życzą Rodzice, brat Tomasz i Babcia
Poniedziałek 17.08.2015 r.
godz. 1800 + Joanna, + Franciszek Maniak. + Józef
Lewczyk, + Malwina Smędzik o łaskę nieba (od rodziny Szatkowskich)
Wtorek 18.08.2015 r.
godz. 1800 Msza św. dziękczynna w int. nowożeńców Doroty i Szymona Zagórniak o potrzebne łaski
i Boże błog.
Środa 19.08.2015 r.
godz. 1800 + Michał Piotrowski (od rodziny Jagodów,
Uljaszów z Krakowa)
Czwartek 20.08.2015 r.
godz. 1800 + Michał Piotrowski (od rodziny Cichoniów z Żarówki)
Piątek 21.08.2015 r.
godz. 1800 + Mieczysław, + Janina Król
Sobota 22.08.2015 r.
godz. 1800 + Jan Myszogląd
XVII Niedziela zwykła 23.08.2015 r.
godz. 800 + Józef Kyzioł
godz. 1100 + Stefania (k) Zamków + Kazimierz
+ Przemysław Zamków
godz. 1800 + Michał Bogdan Piotrowski (od uczestników pogrzebu)
Poniedziałek 24.08.2015 r.
godz. 1800 + + Mirosłąw Burtka, + Janina (5 r. śm.),
+ Józef Domaracy
Wtorek 25.08.2015 r.
godz. 1800 + Stanisławę (k) (16 r. śm.) Kumorek
Środa 26.08.2015 r.
godz. 1800
Czwartek 27.08.2015 r.
godz. 1800 + Wiesław Koczakowski (od uczestników
pogrzebu)
Piątek 28.08.2015 r.
godz. 1800 I. + Ryszard Znamirowski
II. Msza św. dziękczynna z ok. 90 rocz. urodzin Pani
Heleny Igiel o łaskę zdrowia i błog. Boże
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Sobota 29.08.2015 r.
godz. 1800
XXII Niedziela zwykła 30.08.2015 r.
godz. 800 + Rodziców, Mąż + Edward i + Rodzeństwo, + Mieczysław, + Florentyna, + Józef, + Janina,
+ Szwagier, + Tadeusz
godz. 1100 + Bronisława Kunecka (23 r. śm.)
godz. 1800 + Henryk Becela (24 r. śm.), + Henryk
(syn) Becela
Poniedziałek 31.08.2015 r.
godz. 1800
Wtorek 1.09.2015 r.
godz. 1800 + Janina Kluba (greg. 1)
Środa 2.09.2015 r.
godz.1800 + Janina Kluba (greg. 2)
Czwartek 3.09.2015 r.
godz. 1800 + Janina Kluba (greg. 3)
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Piątek 4.09.2015 r. Dzień wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu
godz. 1800 + Janina Kluba (greg. 4)
Sobota 5.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 5)
II. W int. Rodziców Krystyny i Artura z ok. 30 rocz.
ślubu o łaskę zdrowia i błog. Boże (od dzieci Tomasza i Agnieszki z zięciem Krzysztofem i Mamą)
XXIII Niedziela zwykła 6.09.2015 r. I Niedziela
miesiąca
godz. 800 W int. dzieci rozpoczynających rok szkolny. Za nauczycieli i wychowawców prosząc o błog.
Boże na nowy rok nauki
godz. 1100 + Władysław Janiec (3 r. śm.)
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 6)
II. + Rozalia, + Michał Morelowscy, + Rozalia,
+ Józef Kozdrowscy

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

Niedziela 2.08.2015 r.
godz. 900 Msza św. dziękczynna o łaskę zdrowia dla
dzieci, wnuków i prawnuków
Środa 5.08.2015 r.
godz. 1600 Nie ma Mszy św.
Niedziela 9.08.2015 r.
godz. 900 + Anna, Kazimierz Pietraś
Środa 12.08.2015 r.
godz. 1600
Sobota 15.08.2015 r. Wniebowzięcie NMP,
Msza św. Dożynkowa
godz. 1500 W intencji Marii i Aleksandra z okazji urodzin
Niedziela 16.08.2015 r.
godz. 900 + z Rodzin Szulim: Teresa i Jerzy

Środa 19.08.2015 r.
godz. 1600 + Julian Kasiewicz
Niedziela 23.08.2015 r.
godz. 900 + + z Rodziny Bruścińskich: + Jan,+ Wanda, + Franciszek
Środa 26.08.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 30.08.2015 r.
godz. 900 + Maria Gamoń i + z rodziny
Środa 2.09.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 6.09.2015 r.
godz. 900 + Stefania Malarenko (1 r. śm.)

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

Niedziela 2.08.2015 r.
godz. 1000 + Zofia Grabowski, + Władysław Grabowski, + Feliks Grabowski
Wtorek 4.08.2015 r. Kaplica św. Antoniego
godz. 1930 Msza św. dziękczynna z okazji I-ej
rocznicy urodzin Adasia Morelowskiego oraz Stasia,
Jasia i Oliwi o łaskę zdrowia i Bożego błog.
Czwartek 6.08.2015 r.
godz. 1600 + Weronika Kaśków (1 r. śm.) Bolesław
i Andrzej Kaśków
Sobota 8. 08. 2015
godz. 1400 Ślub: Dukiewicz Katarzyna, Mijał Krystian
Niedziela 9.08.2015 r.
godz. 1000 W intencji Marii w dniu urodzin i imienin
o opiekę Matki Bożej
Czwartek 13.08.2015 r.
godz. 1600 + Stefania Wrześniewska (od uczestników pogrzebu)

Sobota 15.08.2015 Wniebowzięcie NMP
godz. 1000 W int. Zosi z ok. 4 r. urodzin z prośbą
o błog. Boże dla i rodziców
Niedziela 16.08.2015 r.
godz. 1000 + Rafał Dutkiewicz (1 r. śm.)
Czwartek 20.08.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 23.08.2015 r.
godz. 1000 + Eugenia, Elżbieta Edward Polanowscy
Czwartek 27.08.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 30.08.2015 r.
godz. 1000 W int. S. Dominiki Bartosik w 50 rocznicę urodzin
Czwartek 3.09.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 6.09.2015 r.
godz. 1000 + Stefania Malarenko (1 r. śm.), + Michał
Malarenko (18 r. śm.)
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kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Niedziela 2.08.2015 r.
godz. 1130 Msza św. dziękczynna z okazji 18 rocznicy urodzin Eweliny Popiel i z okazji 50 rocznicy
urodzin Witolda Popiel
Piątek 7.08.2015 r.
godz. 1600 + Roman Waleryś, rodzice + Olga i + Jan
Niedziela 9.08.2015 r.
godz. 1130
Piątek 14.08.2015 r.
godz. 1600 + Grażyna Grodecka (1 r. śm.)
Sobota 15.08.2015 Wniebowzięcie NMP, Msza
św. Dożynkowa
godz. 1500 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
Niedziela 16.08.2015 r.
godz. 1130 + Władysław (11 r. śm.) + Weronika
(8 r. śm.) + z rodziny Czapiga

Piątek 21.08.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 23.08.2015 r.
godz. 1130 + Maria + Aleksander Żurawiak + Arkadiusz Żurawiak
Piątek 28.08.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 30.08.2015 r.
godz. 1130 W int. Karoliny i Łukasza Karskich
z ok. pierwszej rocznicy ślubu
Piątek 5.09.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 6.09.2015 r.
godz. 1130 + Maria, + Stanisław Szęszoł, + Zbigniew
Kasowski, + Anna Gurda

Kościół filialny pw. św. Jakuba Apostoła został wyposażony
w nową Chrzcielnicę, która ufundowali parafianie. Rzeźbioną
pokrywę wykonał pan Franciszek Gołuch z Nowej Rudy

KRONIKA
SPORTOWA
W lipcowym numerze podsumowanie sezonu
2014/2015. Dla piłkarzy Unii Złoty Stok był to najlepszy
sezon od awansu w 2010 roku do ligi okręgowej seniorów.

Występujący w Wałbrzyskiej Klasie Okręgowej
piłkarze Unii Złoty Stok w rozgrywkach sezonu
2015/2016 zajęli bardzo dobrą piątą lokatę w tabeli.
W rozegranych 30 spotkaniach piłkarze Unii zdobyli
53 punkty. Odnieśli 16 zwycięstw 5 remisów i 9 porażek strzelając przy tym 65 bramek, a stracili 45 goli.
Na własnym boisku biało-niebiescy odnieśli 9 zwycięstw 4 razy padł remis, a 4 razy Unia musiała uznać
wyższość rywali. W Złotym Stoku Unia strzeliła 43
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a straciła 22 gole. W meczach wyjazdowych było
zdecydowanie lepiej niż w poprzednim sezonie. Na
boiskach przeciwnika nasi piłkarze odnieśli aż 7 zwycięstw, 3 razy padał remis a 5 razy gospodarze odnosili zwycięstwo. Na wyjazdach Unia strzeliła 22 bramki i straciła 18 bramek. Najlepszym strzelcem w sezonie 2014/2015 był Bartłomiej Cebula, który strzelił 14
bramek.
Do IV ligi awansowali piłkarze Piasta Nowa Ruda.
Z ligi okręgowej spadają drużyny Piławianki Piława
Górna, Trojana Lądek-Zdrój i Włókniarza Kudowa-Zdrój.
SENIORZY UNII WZNOWILI TRENINGI PRZED
SEZONEM 2015/2016
Dnia 16.07. zawodnicy „Unii” rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu piłkarskiego. Na pierwsze
zajęcia przybyło 14 piłkarzy, ale trenowało tylko 11
z nich (z powodu kontuzji nie trenowali Paweł Moskal,
Paweł Dudzic i Mateusz Stwora).
MECZE SPARINGOWE
18.07. Czarni Otmuchów (IV liga) – UNIA ZŁOTY
STOK 2:0
22.07. UNIA ZŁOTY STOK – Śląsk Wrocław
Juniorzy 1:4 mecz rozegrany w Dusznikach-Zdroju
25.07. GKS Głuchołazy – UNIA ZŁOTY STOK
(kl. O) 4:4
29.07. Unia – Piast Nowa Ruda (IV liga)
1.08. Unia – Czarni Kondratowice (kl. O)
5.08. Unia – Polonia Nysa (kl. O)
POLONIA BYSTRZYCA KŁODZKA PIERWSZYM
RYWALEM SENIORÓW UNII
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu
ogłosił terminarz rozgrywek klasy okręgowej seniorów
w rundzie jesiennej sezonu 2015/16. Inaugurację
zaplanowano na 15/16 sierpnia, rozgrywki potrwają
do 29 listopada. Drużyna Unii w pierwszym spotkaniu
zmierzy się w Bystrzycy Kłodzkiej z miejscową „Polonią” – jednym z trzech beniaminków „okręgówki”
(pozostali to „Sudety” Dziećmorowice i „Victoria” Tuszyn – mistrzowie grup I i II klasy A).
Terminarz spotkań w rundzie jesiennej
15/16.08. Polonia Bystrzyca Kł. – Unia Złoty Stok
22/23.08. Unia Złoty Stok – Polonia – Stal II Świdnica
29/30.08. Skalnik Czarny Bór – Unia Złoty Stok
05/06.09. Unia Złoty Stok – Sudety Dziećmorowice
12/13.09. Unia Bardo – Unia Złoty Stok
19/20.09. Zjednoczeni Żarów – Unia Złoty Stok
26/27.09. Unia Złoty Stok – Victoria Świebodzice
03/04.10. Victoria Tuszyn – Unia Złoty Stok
10/11.10. Unia Złoty Stok – Zamek Kamieniec Ząbk.
17/18.10. Zdrój Jedlina-Zdrój – Unia Złoty Stok
24/25.10. Unia Złoty Stok – Iskra Jaszkowa
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07/08.11. Karolina Jaworzyna Śl. – Unia Złoty Stok
11.11. Unia Złoty Stok – LKS Bystrzyca Górna
14/15.11. LKS Gola Świdnicka – Unia Złoty Stok
21/22.11. Unia Złoty Stok – Nysa Kłodzko
28/29.11. Unia Złoty Stok – Polonia Bystrzyca Kł.
Klasa B Gr. II
W nadchodzącym sezonie 2015/2016 w grupie
drugiej kłodzkiej klasy B rywalizować będą następujące drużyny: Błękitni Niedźwiedź, Czarni Braszowice,
Kłos Laski, Orzeł Mąkolno, Piasek Potworów, Przedborowianka Przedborowa, Ślęza Ciepłowody, Victoria
Dębowiec, Wieża Rudnica, Znicz Lubnów, Zamek II
Kamieniec Ząbkowicki, Perła Płonica, Sparta II Ziębice, Harnaś Starczówek, Spartakus Byczeń.
Superpuchar Polski
Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski. Podopieczni Macieja Skorży pokonali 3-1 (2-0) Legię
Warszawa. Dla mistrzów Polski bramki strzelili Tomasz
Kędziora, Marcin Kamiński i Karol Linetty. Stołeczny
zespół odpowiedział trafieniem Michała Żyry. Dla poznańskiego klubu to piąte takie trofeum w historii.
sędziował: Mariusz Złotek (Stalowa Wola).
widzów: 40 088.
Eliminacje Ligi Europejskiej I runda
Śląsk gra dalej
Śląsk wygrał 3-1 (0-0) z NK Celje w rewanżowym
spotkaniu I rundy eliminacji Ligi Europy i awansował
do dalszej fazy rozgrywek, w której zmierzy się ze
szwedzkim IFK Göteborg. Tydzień wcześniej w pierwszym meczu wrocławianie pokonali słoweńskiego
rywala 1-0 (1-0). Dwie bramki dla Śląska strzelił Jacek
Kiełb, jedną Krzysztof Ostrowski, a Celje odpowiedziało trafieniem Ivana Firera.
El. LE: bezbramkowy remis i przegrana Śląska
Wrocław z IFK Goeteborg
Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z IFK
Goeteborg w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Wrocławianie, pomimo tego, że
mieli przewagę, nie zdołali jej udokumentować golem.
W rewanżowym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy piłkarze IFK Goeteborg pokonali Śląsk Wrocław
2:0 (0:0). Szwedzki zespół zapewnił tym samym sobie
awans do dalszej fazy tych rozgrywek.
Krzysztof Krysiak
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Hanna Łucja Kunicka, 2 lipca
Antoni Łukasz Pytlarski, 4 lipca
Zofia Malinowska, 5 lipca
Paweł Prorok, 19 lipca
Aleksander Pławiak, 25 lipca
Aurelia Anna Szczurek, 26 lipca
Lucjan Dwayne Konopa 27 lipca

Przewodniczący
Rady Miasta
waldemar wieja

Burmistrz Złotego Stoku
Grażyna Orczyk

Nadleśniczy Lasów
Państwowych
Antoni Bańdura

mają zaszczyt zaprosić

Mieszkańców Gminy Złoty Stok
na uroczystą Mszę Świętą polową, połączoną z poświęceniem krzyża
na zabytkowym cmentarzu, który usytuowany jest na zboczu Jawornika.
Uroczystość odbędzie się 9 sierpnia 2015r. o godzinie 15.00 na tzw.
skrzyżowaniu „Pięciu Dróg”
Miejsce spotkania Rynek w Złotym Stoku: 9 sierpnia godzina 14.00

Małżeństwo zawarli:
Daria Maria Szot i Marcin
Tomasz Budziński,
25 lipca, Złoty Stok
Lucyna Sabina Gamoń
i Lars Kipland, 18 lipca, Chwalisław
Edyta Laura Gruszecka i Piotr Henryk
Zabielski, 25 lipca, Złoty Stok

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Janina Kucharska
zd. Świerkowska,
zm. 4 lipca
+ Maria Bator zd. Szkolnicka,
zm. 7 lipca
+ Michał Bogdan Piotrowski, zm. 18 lipca
+ Wiesław Jerzy Koczakowski, zm. 21 lipca
+ Anna Dorota Zawadzka zd. Leszczyńska,
zm. 24 lipca
+ Dominik Wąs, zm. 25 lipca

Kancelaria parafialna czynna
poniedziałek, 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

Program uroczystości:
14.00- zbiórka zaproszonych gości i mieszkańców Złotego Stoku na Rynku,
przejście na tzw. skrzyżowanie „Pięciu Dróg”
15.00 uroczysta Msza Święta polowa
16.00 odsłonięcie i poświęcenie kamiennego krzyża na zabytkowym cmentarzu
16.30 recital Lucyny Gawlik
17.00 zabawa połączona z pieczeniem kiełbasek
Serdecznie zapraszamy

Święty Michale Archaniele, broń nas
w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech
go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne złe duchy, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Warto odmawiać każdego dnia…
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Płonica
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Mąkolno
czwartek godz. 16.00, niedziela godz. 10.00

