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Cmentarz na zboczu Jawornika

Mszą św. w intencji pochowanych na cmentarzu zlokalizowanym
na zboczu Jawornika rozpoczęły
się niedzielne uroczystości na
skrzyżowaniu „Pięciu dróg”. Przybyli mieszkańcy naszej gminy,
starostowie, samorządowcy gmin

powiatu ząbkowickiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Bardo, Straży
Granicznej w Kłodzku modlili się
o spokój duszy osób spoczywających w tym miejscu. Niezwykły
klimat tego miejsca sprawił, że
uroczystość miała niepowtarzalny

charakter. Po Mszy Św. zebrani
udali się na miejsce, gdzie umieszczony został pamiątkowy kamienny
obelisk z wyrzeźbionym krzyżem
i pamiętną datą 1633 oraz tablica
informacyjna z opisem wydarzeń,
które miały miejsce w tamtym czasie. W tym miejscu powstał w 1633
r. cmentarz. Kamiennym murem
zostało wyznaczone pole grzebalne, na którym pochowano ofiary
zarazy. Były to czasy tzw. „Wojny
Trzydziestoletniej” – konfliktu trwającego od 23 maja 1618 r. do 24
października 1648 r. – pomiędzy
protestanckimi państwami Świętego Cesarstwa Rzymskiego (I Rzeszy), wspieranymi przez inne państwa europejskie (takie jak: Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja), a katolicką dynastią Habsburgów.
(cd. na str. 3)

Kościół pw. Świętej Trójcy wrócił do dawnego właściciela

Fundatorem tej stosunkowo skromnej budowli był
bogaty złotostocki patrycjusz Hans Kirchpauer. W
1583 r. Hans Kirchpauer – ewangelik, ostatni zarządca kopalni Fuggerów sfinansował budowę kościółka
dla grupy katolików pozostających w tym czasie w
mniejszości. Hans Kichpauer zmarł w 1587 roku, a
jego żona Susanna w 1583, oboje zostali pochowani
w kościele ewangelickim.
W 1802 r. do kościoła Św. Trójcy dobudowano kostnicę. Pieniądze na jej dobudowanie pochodziły z zapisu, jaki znalazł się w testamencie tutejszej handlarki Rosine Großmannin. W pomieszczeniu tym do dnia
pogrzebu miały być przechowywane osoby uważane

za „pozornie” zmarłe. Od tego tez czasu kościół Św.
Trójcy powszechnie określany był mianem kaplicy
cmentarnej.
W obecnym stanie kaplica przedstawia się skromnie. Jest to murowana, otynkowana budowla salowa,
zamknięta od wschodu trójbocznie. Przy korpusie
wznoszą się przybudówki: od północy zakrystia, od
południa kruchta, od zachodu dość obszerny przedsionek na całą szerokość. Wnętrze nakrywa płaski
strop z wzdłużnym podciągiem na osi; w przedsionku
zachodnim znajduje się strop belkowy, w obu przybudówkach po bokach korpusu wzmiankowane już poprzednio sklepienia krzyżowe.
(cd. na str. 4)
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PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU
|

PUNKT DYDAKTYCZNY PWT przy WSD W ŚWIDNICY

L. dz. 13/2015/Dz

Świdnica, 25 sierpnia 2015 r.

Nabór na teologie dla osób świeckich w Świdnicy
Przewielebny Księże Proboszczu,
zgodnie z wolą JE Ks. Biskupa Ignacego Deca, biskupa świdnickiego
pragnę uprzejmie poprosić o ogłoszenie Parafianom, że rozpoczęła się
rekrutacja na pierwszy rok pięcioletnich studiów teologicznych dla osób
świeckich w Świdnicy. Chętni mogą zgłaszać się do końca września.
Z doświadczenia wiemy, że właśnie dzięki ogłoszeniom Księży
Proboszczów możemy każdego roku przyjmować do naszego ośrodka
akademickiego nowych studentów,
a w przyszłości przygotowanych
współpracowników duszpasterzy.
Absolwenci są przygotowani do współpracy jako
• katecheci szkolni
• liderzy grup parafialnych
• pomocnicy duszpasterzy w dziełach przykościelnych.
Studia trwają 5 lat i kończą się obroną pracy magisteiskiej. Zajęcia
odbywają się w soboty (30 sobót w roku plus sesje egzaminacyjne, nie ma
zajęć w niedziele) w gmachu WSD w Świdnicy. Opłata za jeden semestr
wynosi obecnie 850 zł.
Szersze informacje można uzyskać w sekretariacie studiów (pl. Wojska
Polskiego 2, tel. 074/8564903 / 074/8564900) lub na stronie internetowej
www.teologia.swidnica.pl. Uprzejmie proszę o regularne informowanie
wiernych o możliwości studiów.
Z wyrazami wdzięczności za okazywaną życzliwość wobec naszej
Uczelni, serdecznie pozdrawiam in Chris to.

Ks. dr Tadeusz Chlipała
Rektor WSD w Świdnicy

Ks. dr hab. Dominik Ostrowski
Wicerektor, Kierownik Sekretariatu Studiów
* W załączniku dołączamy proponowaną treść ogłoszenia i ulotki informacyjne.
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Cmentarz na zboczu Jawornika

Mimo, że wojna spowodowana
była przyczynami natury religijnej,
jednym z powodów jej długotrwałości stało się również dążenie

w wykonaniu na gitarze klasycznej,
jak i wersji symfonicznej, w sercu
Gór Złotych, u podnóża Jawornika,
wzbudziło wiele emocji. Składamy
podziękowania inicjatorowi tego

mocarstw europejskich (nie tylko
protestanckich) do osłabienia potęgi Habsburgów. Na tym niewielkim
kawałku ziemi spoczywa 1291 ofiar
epidemii cholery i dżumy (897
mieszkańców Złotego Stoku i 394
osób, które szukały schronienia
w mieście). Epidemię udało się
opanować zimą 1633 r., dzięki dużym mrozom. Bardzo miłym akcentem uroczystości był koncert w wykonaniu Lucyny Gawlik. Artystka
pochodzi ze Złotego Stoku, od
wielu lat mieszka na Górnym Śląsku, ale często odwiedza rodzinne
strony. „Złote Góry” to jeden z utworów zaprezentowanych przez artystkę. Jest to kompozycja Lucyny
Gawlik, która została również nagrana w wersji instrumentalnej
przez orkiestrę symfoniczną z Katowic. Brzmienie utworu zarówno

czystości. Dziękujemy Józefowi
Słowiakowi – leśniczemu leśnictwa
Złoty Stok oraz Antoniemu Bańdurze – nadleśniczemu Nadleśnictwa
Bardo za okazaną pomoc, wsparcie
i aktywne włączenie się w organizację przedsięwzięcia. Wielkie
podziękowania składamy Arkowi
Knychowi i Stanisławowi Dania za
wykonanie i zainstalowanie kamiennego obelisku, tablicy informacyjnej i ławki. Wszystkie prace panowie wykonali nieodpłatnie. Serdecznie dziękujemy: księdzu proboszczowi Józefowi Siemaszowi,
księdzu wikaremu Piotrowi Ochońskiemu za przygotowanie i odprawienie Mszy Świętej, Stanisławowi
Braszce za nagłośnienie, przywie-

wydarzenia Waldemarowi Wieji.
Kiedy po raz pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej natknął się
informacje o cmentarzu na zboczu
Jawornika wiedział, że należy to
miejsce otoczyć czcią i pamięcią.
To właśnie Waldemar Wiei był pomysłodawcą i organizatorem uro-

zienie sprzętu i niezbędnych akcesoriów, organiście Mariuszowi
Karpińskiemu i Dagmarze Alchimowicz za muzyczną oprawę Mszy
Świętej, Sebastianowi Szwarcowi
z „KREWmaNIAKÓW” za zabezpieczenie medyczne, Arkadiuszowi
Miśkowcowi za transport pasażerski, Jarosławowi Szkudlarzowi za
wsparcie i album z podziękowaniami dla naszej artystki. Serdecznie
dziękujemy wszystkim Państwu za
udział w uroczystości i zgodnie
z zapowiedzią przewodniczącego
Rady Miejskiej w Złotym Stoku już
dziś zapraszamy na kolejną, za rok,
w drugą niedzielę sierpnia.

(cd. ze str. 1)

Marta Krysiak
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Kościół pw. Świętej Trójcy wrócił do dawnego właściciela

(cd. ze str. 1)

Wnętrze oświetlają dość duże okna ostrołukowe w
obramieniach kamiennych, neogotyckie. Wśród detalu na uwagę zasługuje drewniane obramienie wejścia
do zakrystii z nadprożem o dekoracji roślinnej z datą
„1691” i literami „G U”. Ta sama data widnieje na jednym z dwóch słupów wspierających chór muzyczny.
Obecny ołtarz rokokowy powstał w drugiej połowie
XVIII w., a obraz do niego namalowano w 1878 r.
W 1869 r. przeprowadzono remont kościoła i z tego
właśnie czasu pochodziła mała wieżyczka w której
zainstalowano dzwon. Po II wojnie światowej przeprowadzono w Polsce tzw. dekretu Bieruta, który dotyczył
nacjonalizacji przemysłu i konfiskaty bez odszkodowania zakładów i majątku kościelnego. Ksiądz K.
Palichowski pierwszy powojenny proboszcz w Złotym
Stoku nie walczył o kościół Św. Trójcy. Uważał, że na
potrzeby mieszkańców wystarczającym obiektem
będzie kościół parafialny. Za księdza proboszcza
Zygmunta Kozłowskiego w kościele Św. Trójcy po
otrzymaniu zgody ze strony władz miasta odprawiano

w ciągu roku dwie msze św. Jedna była odprawiana
w święto Bożego Ciała, a druga w święto Wszystkich
Św. W 2010 r. zakończono remont dachu kościoła św.
Trójcy i zaczęto rozważać jaką funkcję mógłby on
spełniać. Rozważania trwały, a kościółek stał nadal
zamknięty. Zmiana władzy spowodowała, że kościół
Św. Trójcy został sprzedany pierwotnemu właścicielowi – czyli kościołowi rzymsko – katolickiemu. Obecna Pani Burmistrz Grażyna Orczyk przygotowała
odpowiedni projekt uchwały, który jednogłośnie został
przyjęty przez Radę Miasta. 28 sierpnia 2015 r. o godz.
9 00 w kancelarii Pani notariusz Joanny Grzeli został
podpisany akt notarialny dzięki któremu kościół Św.
Trójcy prawomocnie stał się własnością wspólnoty
Kościoła rzymskokatolickiego, a w praktyce naszej
parafii. Dziękujemy Pani Notariusz Joannie Grzeli, że
nie pobrała taksy notarialnej i tym samym złożyła
pierwszą ofiarę na remont wnętrza kościoła. Księdzu
proboszczowi Józefowi Siemaszowi życzymy wielkiej
mocy która starczy na odrestaurowanie kościółka.
Waldemar Wieja

ŚWIĘTO PLONÓW W PŁONICY

Babie lato w powietrzu,
Owoce z drzew spadają,
Rolnicy w barwnych strojach,
Z pielgrzymką podążają.
Niosą dary od ziemi,
Wieniec z kłosów zrobiony,
Dziękują Matce Bożej,
Za tegoroczne plony.
Na Jasnej Górze radość,
I pachnie świeżym chlebem,
Rozbrzmiewa msza dziękczynna,
Pod polskim świętym niebem.
Złóżmy hołd rolnikowi,

Że chleb jest w naszym domu,
Życzymy by jego nigdy,
Nie zabrakło nikomu.

Święto Plonów w Płonicy odbyło
się dnia 15.08.2015 r. Uroczystość
rozpoczęła się o godz. 15:00 Mszą
Świętą Dożynkową z poświęceniem pięknego wieńca wykonanego
przez mieszkanki Płonicy. Podczas
dziękczynnej mszy odprawianej w
kościele filialnym pw. Św. Mikołaja
przez księdza Wikariusza Piotra

Ochońskiego dziękowano Bogu za
plony, a rolnikom za trud pracy na
roli. Tuz po zakończeniu nabożeń-

„Złoty Dzwon”, nr 9 (69) * wrzesień 2015

stwa zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi przenieśli się na plac
świetlicy wiejskiej na poczęstunek.
Uroczystość rozpoczęli Radny Pan
Tomasz Kawa oraz Pani Sołtys
Małgorzata Cebula, witając wszystkich zaproszonych gości i pozostałych przybyłych. Następnie głos
zabrał Pan Przewodniczący Rady
Miejskiej – Waldemar Wieja, który
przybył na uroczystość wraz z małżonką.
Miłym zaskoczeniem dla wszystkich, zarówno organizatorów jak i
obecnych, okazało się przybycie

bryczki zaprzężonej w dwa piękne
konie. Powożącym był Pan Jan,
który objeżdżając Polskę wzdłuż
granic przejechał już w taki sposób
około 3 tys. km. W zamian za gościnę i możliwość zatrzymania się
na noc Pan Jan zaproponował
konne przejażdżki dla dzieci. Była
to świetna niespodzianka dla naszych małych milusińskich.
Około godz. 17:00 rozpoczął się
program artystyczny w wykonaniu
dzieci z naszego sołectwa. Naj-

młodsi przedstawili zabawne wierszyki na temat dożynek
oraz przedstawicieli
władz miasta
i naszej wsi.
Występ wywołał lawinę
oklasków.
O k o ł o
godz. 18:00
rozpoczął się pokaz średniowiecznych tańców i sztuk walk w wykonaniu Chorągwi Księstwa
Ziębickiego.
Było to główną
atrakcją tegorocznych dożynek.
W między
czasie do grona zaproszonych gości dołączyli: Pani
Burmistrz Zło-
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tego Stoku-Grażyna Orczyk, asystent burmistrza Pani Marta Krysiak
wraz z małżonkiem, Dyrektor CKiP
w Złotym Stoku Pani Aleksandra
Wąsowicz oraz ksiądz Proboszcz
– Józef Siemasz. Specjalnie dla
nich dzieci powtórzyły występ, a
Chorągiew Księstwa Ziębickiego
zaprosiła chętnych do nauki i wykonania średniowiecznego tańca.
Zabawa była przednia.
Około godziny 19:30 rozpoczęła
się zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu TEMIDA.
Wspaniała impreza trwała do późnych godzin nocnych.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
zorganizowania tej uroczystości.
Dziękujemy Pani Sołtys, Panu Radnemu, Księdzu Wikariuszowi, Radzie Sołeckiej, OSP Płonica, KS
PERŁA oraz wszystkim mieszkańcom Płonicy. Z całego serca dziękujemy wszystkim za udział w tej
wyjątkowej uroczystości. Zapraszamy za rok.

6

„Złoty Dzwon”, nr 9 (69) * wrzesień 2015

Dożynki w Chwalisławiu

swojskiego chleba ze smalcem. W
tym roku imprezę odwiedziła rekordowa liczba gości. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
mieszkańcom, którzy zechcieli
pomóc w przygotowaniu tej uroczystości, a w szczególności Pani
Wioletcie Andrejew i sołtysowi Andrzejowi Wielgusowi za zaangażowanie w plecenie wieńca. Wdzięczni jesteśmy naszym gospodyniom
za ciasta i jadło, a także wszystkim,
którzy tego dnia ciężko pracowali,
aby uroczystość przebiegła bez
zakłóceń. Dziękujemy Pani Katarzynie Kowcz – gościowi imprezy
– która pomagała w obsłudze stoisk

15 sierpnia odbyły się w naszej
wsi dożynki wiejskie. Doroczne
święto plonów jest wyrazem
wdzięczności za ukończone żniwa
i udane zbiory. Społeczność Chwalisławia przygotowała zgodnie z
tradycją wieniec dożynkowy i bochen chleba, które zaniesiono
przed ołtarz, a następnie w korowodzie dożynkowym na miejsce
zabawy. Nie zabrakło też na stołach
domowych, tradycyjnych ciast,
smacznych dań i tradycyjnego

gastronomicznych. Szczególne
podziękowania kierujemy do naszych sponsorów: Koła łowieckiego
„Jawornik” w Złotym Stoku, Państwa Marii i Ryszarda Dziedziców,
Pani Elżbiety Gutowskiej– właścicielki nowego sklepu w Mąkolnie,
Pana Krzysztofa Malinowskiego i
Pani Marii Rajczakowskiej z Chwalisławia. Z radością i serdecznej
atmosferze mogliśmy przeżyć tę
piękną imprezę. Dziękujemy Wam
Wszystkim!
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Wsi spokojna wsi wesoła
na dożynkach w Mąkolnie

Jakże piękny był to dzień Wspólnota naszej wsi
wraz z zaproszonymi gośćmi świętowanie rozpoczęła
od mszy św. dziękczynnej za tegoroczne plony. Pani
Helena Głąb jak zawsze stanęła na wysokości zadania i pięknie udekorowała naszą świątynię, a poczet

sztandarowy naszych strażaków z Mąkolna uświetnił
tę uroczystą mszę. W tym roku uroczystą mszę św.
dożynkową odprawili Księdza Józef Siemasz i Księdza
Piotr Ochoński. Starostami tegorocznych dożynek byli
młodzi rolnicy: Pani Anna Gorczyca i Pan Szymon
Głąb. Zgodnie z tradycją przynieśli do świątyni bochen
chleba i wieniec z tegorocznych zbóż upleciony przez
gospodynie z naszej wsi. Po uroczystej mszy św.
goście oraz mieszkańcy Mąkolna w barwnym korowodzie przeszli na plac przy remizie strażackiej. Go-

ście złożyli na ręce starostów dożynek gratulacje i
życzenia za tegoroczne zebrane plony. Gratulacje
złożyli: Pani Burmistrz Grażyn Orczyk, Pan Starosta
Romana Festera, Pani Poseł Monika Wielichowska,
Pan Senator Stanisław Jurewicz, Prezes Dolnośląskiej
Izby Rolniczej powiatu ząbkowickiego Pan Wiktor
Skotnicki, oraz Radna Powiatu Pani Krystyna Grzech.
Dożynki uświetniły występy zespołów „Wesołe Nutki”
oraz „Ożaranki”. Gwoździem programu, który zgromadził największą publiczność i rozbawił wszystkich
do łez był występ „Watachy Stacha”. Tańce, hulanki,
swawole trwały do późnych godzin nocnych.
Podziękowanie za pomoc w organizowaniu dożynek
kierujemy do: Pana Stanisława Braszki, Pań z Rady
Sołeckiej, Pana Zbyszka Śleziaka i Klubu Sportowego
„Orzeł”, strażaków OSP z Mąkolna. Państwu Zofii i
Antoniemu Gorczycom za przygotowanie wieńca jak
również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dożynek.
Urszula Wróbel, sołtys
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V Złotostocka Drezyniada

W sobotę 22
sierpnia na terenie
byłej stacji kolejowej w Złotym Stoku
odbyła się V Złotostocka Drezyniada.
W konkursie wystartowała rekordowa liczba zawodników. Doping publiczności sprawił,
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iż mimo zmęczenia z powodu
wielkiego wysiłku i niesprzyjających
warunków atmosferycznych podczas przejazdów zawodników starali się wykazać jak największymi
umiejętnościami. Najtrudniejsze
warunki mieli najmłodsi, startowali
przy padającym deszczu. W kategorii junior walka była zacięta i
wyrównana. O zwycięstwie zadecydowała dogrywka. Na najwyższym podium stanął Jarosław
Kawa – czas przejazdu 0.50.91 –
oczywiście nowy rekord. W pozostałych kategoriach też rekordowe
przejazdy: Kategoria młodzież –
Mateusz Wrześniewski 0.47.00,
kategoria open – Robert Surus
0.39.19, kategoria rodzinna – Amelia Radkiewicz i dziadek Zbyszek
0.45.09. Sensacyjnie zakończył się
konkurs rzutu kolejowym klockiem
hamulcowym na odległość gdzie
zwycięzcą został najmłodszy
uczestnik Jakub Dwornik uzyskując
wynik 10 metrów i 10 centymetrów.
W konkursie plastycznym w stawce
13 małych artystów komisja konkursowa wysoko oceniła wszystkie
prace, zwycięzcą natomiast została Alicja Kupis (lat 6) przyznając jej
pierwszą nagrodę. Zwycięzcy
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów i Gminę Złoty Stok. Dziękujemy
bardzo Koleją Dolnośląskim za
wsparcie i ufundowanie nagród dla
uczestników V Złotostockiej Drezyniady. Organizatorami imprezy było
Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka i Centrum Kultury i Promocji w
Złotym Stoku. Nagrody wręczali
Burmistrz Złotego Stoku Grażyna
Orczyk, przewodniczący Rady
Miejskiej Waldemar Wieja i dyrektor
CKiP Aleksandra Wąsowicz. Dziękujemy za obecność Pani poseł
Monice Wielichowskiej. Sobotnie
zmagania drezynowe w Złotym
Stoku udowodniły, iż tego typu imprezy są potrzebne. Dla wielu to
była doskonała okazja, by aktywnie
spędzić czas z rodziną i znajomymi.
Robert Jurasz
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KOLONIJNE WSPOMNIENIA
Z MRZEŻYNA

Wakacje się skończyły, wróciliśmy już do szkoły.
Opaleni i wypoczęci z walizką wakacyjnych doświadczeń, nowymi znajomościami i pudełkiem pamiątek,
siedząc w szkolnej ławce wciąż biegniemy myślą do
tamtych dni. W tym roku kolonijny wyjazd organizowany przez parafię spedziliśmy w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno. Jak piękna i malownicza to
miejscowość przekonaliśmy się zaraz po naszym
przyjeździe. Wspaniała marina, przestrzenny deptak
w porcie, szeroka plaża i gwarne uliczki w centrum to
tylko niektóre atuty tego miasteczka. I chociaż początkowo wydawało się, że aura nam nie sprzyja to plan
dnia wypełniony był licznymi atrakcjami jak kino, basen, zachody słońca i spacery. Niezapomnianych
wrażeń dostarczył nam całodniowy pobyt w parku
rozrywki „Dziki Zachód” Zieleniewo. Zapoznaliśmy się
tam z tradycjami i stylem życia Indian oraz kowbojów.
Mogliśmy skorzystać z przejażdżki bryczką, karuzelą,
jak również z atrakcji lunaparku. Bawiliśmy się świetnie i w doskonałych humorach wróciliśmy do domu.
Pozostawając na terenie naszego ośrodka również
nie mogliśmy narzekać na nudę. Przez cały pobyt,
każdego wieczoru braliśmy udział w piłkarskich rozgrywkach mundialowych, które zakończyły się wielkim
finałem w nowoczesnej hali sportowej. Nagrodą dla
wygranej drużyny był mecz przeciwko kadrze. Muszę
przyznać, że mieliśmy wśród uczestników kilka
gwiazd futbolu, którzy tylko potwierdzili swoje umiejętności, ale też niektórzy właśnie odkryli w sobie talent

piłkarza, czego przykładem może być nasz ksiądz
proboszcz, który w ostatnim meczu dał z siebie wszystko i dzielnie bronił honoru kadry. Braliśmy udział w
dyskotekach,grach, zabawach jak i zajęciach profilaktycznych w ośrodku. Druga połowa pobytu upłynęła
nam na plażowaniu, budowaniu zamków z piasku i
kąpielach morskich. Kończąc chciałabym wyrazić
wdzięczność personelowi
placówki za pomoc, elastyczność oraz postawę
sympatii i życzliwości. Podsumowując można powiedzieć, że warunki były dobre, jedzenie pyszne, obsługa miła a opiekunowie wyrozumiali i cierpliwi. Pogoda
nam nie straszna, z bólem
brzucha, rozbitym kolanem
i tęsknotą damy sobie radę
i już planujemy wyjazd kolonijny na następne wakacje.
Katarzyna Kowcz
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Św. Ojciec Pio

Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na
południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie
szukał samotności i często oddawał się modlitwie i
rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz
pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął
habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok
później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy
ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r.
przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż
do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych
zakonników. 20 września 1918 r. podczas modlitwy
przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio
otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku
pojawiły się otwarte rany – znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać
rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne
doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi o.
Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowa-
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nia Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam
zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który
uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio
mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty.
Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo
pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na
modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy,
miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła
Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji – znajdowania się jednocześnie w
dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w
trakcie wojny, o. Pio, który cały czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z
dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten
sposób uratował swoje życie – na miejsce,
w którym się wcześniej znajdował, spadł
granat.
Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył
Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, i
długo dziękował Bogu po jej odprawieniu.
Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy
opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie – zwłaszcza w
momencie Przeistoczenia – w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.
W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten
pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. „Dom Ulgi w Cierpieniu” otwarto w
maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi
świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika
zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej upadał
na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września
1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach,
zagoiły się stygmaty. W 1983 r. rozpoczął się proces
informacyjny, zakończony w 1990 r. stwierdzeniem
przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych jego ważności.
W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót
o. Pio; rok później – dekret stwierdzający cud uzdrowienia za wstawiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II
dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., a
kanonizował go 16 czerwca 2002 r.
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Oaza w Złotym Stoku

Po raz kolejny już, w czasie tegorocznych wakacji Ruch Światło
– Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przeżywał swoje rekolekcje w Złotym Stoku, w Domu Działkowca „Radość”. Drugi turnus Oazy
Nowego Życia I stopnia, trwający
od 14 do 30 lipca zgromadził 30
uczestników i 4 animatorów. Moderatorem był ks. Łukasz Malec, a
wspomagał go w posłudze kleryk
Barnaba Dębicki.
Oaza wakacyjna Ruchu Światło-Życie to rekolekcje zorganizowane
w taki sposób, aby był czas i na
modlitwę, i na odpoczynek. Nie jest
to kolonia czy zwykły obóz, ale nie
są to też rekolekcje podobne np. do
parafialnych czy szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Oazy wakacyj-

ne to forma rekolekcji przeżyciowych. Każdy dzień to czas na
spotkanie z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, to nowe doświadczenia duchowe i nie tylko. Centralnym punktem każdego dnia oazy
jest Eucharystia. W planie dnia
znajduje się także czas na osobiste
rozważanie Pisma Świętego (tzw.
Namiot Spotkania), jest nauka śpiewu, szkoła modlitwy, spotkania w
grupach, wyprawa otwartych oczu
oraz pogodny wieczór.
Każdy dzień ma swój temat oraz
słowo życia z Pisma Świętego,
które pomaga nam kroczyć za Jezusem. Szczególnymi momentami
na oazie pierwszego stopnia jest
wybór Jezusa jako osobistego
Pana i Zbawiciela, adoracja Naj-

świętszego sakramentu z modlitwą
o przebaczenie, droga krzyżowa w
plenerze, modlitwa o dary Ducha
Świętego.
Takim niezwykłym momentem
kiedy oazowicze spotykają się z
mieszkańcami Złotego Stoku jest
jedna z wypraw otwartych oczu,
kiedy uczestnicy idą pomagać ludziom oraz zdobyć informacje na
temat miejsca, w którym przeżywają swoje rekolekcje. Drugim momentem jest wyprawa ewangelizacyjna, kiedy uczestnicy idą do ludzi
dzielić się doświadczeniem swojej
wiary oraz przekazywać radosną
wieść o Bożej Miłości. Także w tym
roku wielu uczestników wróciło z
radością z tych misji.
Trzynasty dzień oazy to tzw.
Dzień Wspólnoty, który gromadzi w
jednym miejscu oazy odbywające
się na danym terenie. W tym roku
nasza oaza spotkała się z czterema
innymi w Prudniku, w sanktuarium
św. Józefa. Łącznie przybyło nas
około 250 osób. Każda wspólnota
zaprezentowała swój znak i meldunek. Była wspólna Eucharystia,
piknik oraz nabożeństwo odpowiedzialności i misji, podczas którego
wiele osób podpisało Krucjatę
Wyzwolenia Człowieka.
Oaza to także czas, kiedy zdarzają się małe i większe cuda w
życiu tych, którzy są na niej obecni.
Daria Mroczkowska z Radachowa,
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koło Ośna Lubuskiego tak odpowiada na pytanie „Co mi dała oaza”:
„Na oazie byłam już 6 raz. Pojechałam tam z przyzwyczajenia. Nie
byłam wierząca, jednak praktykowałam religię, w której się wychowałam. Odrzuciłam Boga, nie
chciałam Go w moim życiu. Oaza
dała mi przede wszystkim nadzieję,
świadomość tego, że Komuś na
mnie zależy. Nie podziałała jak
czarodziejska różdżka, nie uzdrowiła wszystkiego. Ale zapoczątkowała trudny, jednak piękny etap
mojego życia. W trakcie oazy spotkałam wielu cudownych i wspaniałych ludzi. Bóg pokazał, że bazuje
na mojej woli. Nie chce na siłę z
butami wchodzić w moje życie.
Czekał na zaproszenie, które dałam Mu, wybierając Go na mojego
Pana i Zbawiciela. Było to 10 dnia
podczas adoracji Krzyża, w której
nie uczestniczyłam. Jednak słyszałam wszystko (mój pokój był tuż nad
kaplicą). Próbowałam ignorować to,

co się tam wtedy działo. W pewnym
momencie usłyszałam słowa z jednej z pieśni. Wybrzmiały o wiele
wyraźniej i głośniej „Baranku zraniony moim grzechem „ Dopiero
wtedy zdałam sobie sprawę z tego,
że mój grzech nie rani tylko mnie.
Po chwili z ulgą i radością przyjęłam Jezusa jako mojego Pana i
Zbawiciela.”
15 dni oazy to nie tylko modlitwa,
ale także czas na atrakcje turystyczne i zabawę. Tradycyjnie
udaliśmy się całą wspólnota do
kopalni złota oraz na basen miejski.
Wspólnie wędrowaliśmy na Jawornik oraz do Bilej Vody w Czechach.
Byliśmy także na wycieczce w
Wambierzycach, na Szczelińcu
oraz w kaplicy czaszek w Kudowie-Zdroju.

13

Jednego dnia podczas oazy, ktoś
z mieszkańców Złotego Stoku zapytał mnie: czy Złoty Stok jest
atrakcyjny i czy mi się chce co roku
tu przyjeżdżać? Odpowiedziałem i
potwierdzam także teraz: Złoty Stok
jest urokliwy i można się w nim
zakochać, a wtedy powroty są tylko
radością.
Korzystając z okazji chcę także
podziękować Ks. Proboszczowi
Józefowi oraz ks. Piotrowi za życzliwe przyjecie nas po raz kolejny,
za otwarte serce, za możliwość
korzystania ze świątyni, a także
Panu Kościelnemu i Panu Organiście oraz wszystkim parafianom, od
których doświadczyliśmy wiele
dobra i serdeczności.
Ks. Łukasz Malec
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Dlaczego stoicie!

W dniach od 30 lipca do 09 sierpnia 2015 po raz dwunasty odbyła
się piesza pielgrzymka naszej
świdnickiej diecezji na Jasną Górę.
Myślą przewodnią były słowa – dlaczego stoicie, wzywające do pozostawienia tego co się posiada i
wyruszenia do celu. Nim była nasza
Polska Kana Galilejska, w której
króluje Matka i Królowa Polskiej
ziemi.
Zdając sobie sprawę, że trud
pieszego pielgrzymowania, nie jest
dla wszystkich możliwy, dlatego też
16-osobowa grupa naszej parafii
przyłączyła się do grupy nr 7 – duchowego uczestnictwa. Należeli do
niej: Zofia Dukiewicz, Stanisława
Majewska, Halina Balbuza, Anna
Łukasik, Longina Sibińska, Zofia
Janiec, Janina Skonieczna, Barbara Ćwik, Maria Serwin, Stanisława
Kmiecik, Genowefa Nowak, Łucja
Piotrowska, Zofia Błaszkiewicz,

Teresa Rapacz, Józefa Ptak, p.
Drabarek i ks. Piotr Ochoński.
Każdego dnia, towarzysząc duchowo naszym pielgrzymom,
uczestniczyliśmy we Mszy św. i
adoracji Najświętszego Sakramentu, prosząc Jezusa Chrystusa za
przyczyną Królowej Polski o błogosławione owoce pieszego pielgrzymowania.

Z pewnością ta modlitwa, naszym pielgrzymom, była bardzo
przydatna i potrzebna. Do tego,
pozwoliła nam chociaż w duchowy
sposób połączyć się z naszymi
pielgrzymami: w grupie nr 3 pielgrzymował Alan Ciućmak, a w
grupie nr 4 Marek Bomba i ks.
proboszcz Józef Siemasz.
ks. Piotr Ochoński

Siedem lat tłustych – obiecują

Proboszcz ze Złotego Stoku przewodniczył odpustowi w Różance, a zapraszającym był nowy proboszcz, do niedawna wikariusz złotostocki, ks. Sebastian Nawrocki. Odpust uświetnił swoim śpiewem lokalny zespół wokalny „Róża”.
Przez minione pięć lat ks. Sebastian Nawrocki był
wikariuszem w Złotym Stoku. Kiedy w czerwcu bp
Ignacy Dec zatelefonował do niego z zapytaniem, czy
obejmie probostwo w Różance, zgodził się a potem
długo schodził do swego, jeszcze tylko przez chwilę
przełożonego, ks. Józefa Siemasza, żeby mu zakomunikować, że obejmie urząd w parafii, w której on
sam był kiedyś proboszczem. – Było to siedem lat
temu – wspominał ks. Józef Siemasz w Różance
podczas odpustu ki czci Wniebowzięcia NMP. – Dzisiaj
jestem tu gościem, ale cieszę się, że w tym pięknym
kościele jest tak wielu moich obecnych parafian. Jestem przekonany, że do Różanki będzie nam teraz
naprawdę blisko – zapowiadał i deklarował, że ks.
Sebastian Nawrocki może liczyć na wsparcie ze strony zarówno jego samego jak i złotostockich parafian.
Podobnie jak ks. Sebastian, tak ks. Józef zaczynał
swoją przygodę z samodzielnym pasterzowaniem
wspólnocie parafialnej właśnie od Różanki. Rozumie
więc sytuację socjalną i duszpasterską ks. Sebastiana
i liczy się także z potrzebami wspólnoty parafii w Ró-

żance. Dobrze się w nich orientuje. Z deklaracji pomocy wynika, że następne lata będą dla parafian z
Różanki nowym otwarciem aktywności i rozkwitu, tak
jak było to za czasów kiedy on sam był tu proboszczem. Po oklaskach jakie rozlegały się w kościele
zaraz po deklaracjach ks. Józefa Siemasza można
wnioskować, że nie tylko on, z sentymentu, ale i parafianie ze Złotego Stoku, którzy w przeważającej
liczbie wypełnili świątynię, popierają swego rodzaju
partnerstwo parafialne zapoczątkowane 16 sierpnia.
A wsparcie się z pewnością przyda, ponieważ Różanka jest jedną z najmniejszych wspólnot parafialnych
diecezji. Nominalnie liczy bowiem 528 osób, na barkach których spoczywa utrzymanie aż czterech, zabytkowych kościołów.

15

„Złoty Dzwon”, nr 9 (69) * wrzesień 2015

Znaki Święte – klęczenie

Jak zachowuje się człowiek, gdy wzbiera pychą?
Wyprostowuje się, wznosząc głowę, barki i całą swą
postać. Wszystko w nim mówi: „Jestem większy niż
ty! Więcej znaczę niźli ty!”.
Natomiast gdy ktoś jest pokorny duchem, gdy czuje się mały, wówczas pochyla głowę, zgina całą swą
postać, słowem „uniża się”. I to tym głębiej, im większy
jest ten, kto przed nim stoi a im mniej on sam znaczy
w oczach własnych.
Kiedy zaś odczuwamy wyraźniej swoją małość, jak
nie wtedy, gdy stajemy przed Bogiem? Wielki Bóg,
który był wczoraj, jak i dzisiaj, jak po stu latach i po
tysiącu! Który napełnia i ten mój pokój, i całe miasto,
i szeroki świat, i niezmierzone gwiaździste niebo. Bóg,
wobec którego wszystko jest jakby pyłek drobny.
Święty Bóg, czysty, sprawiedliwy, Bóg nieskończonej
wspaniałości... Jakiż On wielki... a ja taki mały! Tak
mały, iż w ogóle nie mogę się z Nim równać; tak mały,
iż jestem niczym wobec Niego!

Narzuca się samo przez się, że przed Jego obliczem
nie można jawić się w dumnej postawie. Człowiek
„staje się mały”, rad by swoją postać uczynić jeszcze
niższą, by nie wydawała się zarozumiałą – i patrz, już
złożył w ofierze połowę swej wysokości: człowiek
klęczy. A jeżeli i to nie wystarcza jego sercu, tedy może
się jeszcze i pochylić. A schylona postać mówi: „Ty
jesteś wielki Bóg, ja zaś jestem nicością”.
Gdy zginasz kolano, niechże to nie będzie czynność
jakaś pospieszna i niedbała. Włóż w nią całą duszę!
Ale duszą klękania jest warunek, by i serce w czci
głębokiej skłoniło się przed Bogiem. Gdy wchodzisz
do kościoła lub z niego wychodzisz, albo gdy mijasz
ołtarz, uklęknij nisko, głęboko, powoli, a niech przy
tym i pospołu całe twe serce przemawia: „Mój wielki
Boże...”
W tym właśnie okazuje się pokora i prawda – I to
za każdym razem przyniesie dobro twojej duszy.
Romano Guardini

Michałowa poleca

WĘGIERKI A LA KORNISZONY
SKŁADNIKI:
2 kg śliwek węgierek,
3/4 l octu winnego 5%,
1/2 kg cukru,
2 liście laurowe,

10 ziaren ziela angielskiego,
5 goździków,
5 ziaren czarnego pieprzu,
szczypta imbiru i sól do smaku

Przygotowanie:
Ocet z cukrem, solą i przyprawami doprowadzamy do wrzenia. Śliwki
myjemy, osuszamy i nakłuwamy kilka razy szpilką. Ciepłym roztworem
zalewamy śliwki i pozostawiamy na noc. Następnego dnia zlewamy płyn,
doprowadzamy go do wrzenia i gorącym ponownie zalewamy węgierki.
Po kilku godzinach znów odlewamy płyn i powtórnie go zagotowujemy.
Do wrzącego roztworu wrzucamy śliwki i na małym ogniu doprowadzamy
do wrzenia (na większym popękają). Całość studzimy, przenosimy do
wyparzonych słoików i szczelnie zakręcamy.
Tak marynowane śliwki świetnie pasują do pieczonego schabu, pasztetu,
wędlin, a także do wędzonego pstrąga lub makreli w towarzystwie kremu
śmietanowo-chrzanowego.
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Intencje mszalne na wrzesień 2015 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
XXIII Niedziela zwykła 6.09.2015 r.
godz. 800 W int. dzieci rozpoczynających rok szkolny
i nauczycieli, wychowawców dziękując za wakacje
(S.Ż.R.)
godz. 1100 + Władysław Janiec (3 rocz. śm.)
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 6)
II. + Rozalia i Michał Morelowscy, + Rozalia i Józef
Kozdrowscy
Poniedziałek 7.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 7)
II. + Dominik Wąs (od uczestników pogrzebu)
Wtorek 8.09.2015 r.
godz. 1800 + Janina Kluba (greg. 8)
Środa 9.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 9)
II. + Paweł, + Maria Franków (6 m-c po śmierci)
Czwartek 10.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 10)
II. + Bernardyny(k) + Tadeusz Krygier
Piątek 11.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 11)
II. + Maria Suchan i zm. rodziców: + Wiktoria (k)+
Władysław Sito
Sobota 12.09.2015 r.. (zmiana godziny – Festyn
Babie Lato)
godz. 900 I. + Janina Kluba (greg. 12)
II. + Wanda Piech (30 rocz. śm.)
XXIV Niedziela zwykła 13.09.2015 r.. Nabożeństwo Fatimskie
godz. 800 I. + Janina Kluba (greg. 13)
godz. 1100 + Wiesław Nowak (27 rocz. śm.), +
rodzice z obu stron
godz. 1800 I. + Marta Pietraszko (12 r. śm.) i zm. z
rodziny Pietraszko
II. + Annę, Teresę, Władysławę (k), Marię, Franciszka Stec
Poniedziałek 14.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 14)
II. + Czesław Misztela
Wtorek 15.09.2015 r.
godz. 1800 + Janina Kluba (greg. 15)
Środa 16.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 16)
II. + rodziców ks. Krzysztofa Ambrożeja: matki
Władysławy i ojca Bronisława
Czwartek 17.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 17)
II. Msza św. dziękczynna w int. s. Longiny Sibińskiej
z prośbą o zdrowie i błog. Boże z okazji urodzin. O
opiekę Matki Bożej i dary Ducha św
Piątek 18.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 18)

II. + Emilia, Józef, Stanisław Kopeć
Sobota 19.09.2015 r.
godz. 1400 Ślub: Zofia Cios i Rafał Cios
godz. 1600 Ślub Elźbieta Dziewa i Stanislav Dańa
godz. 1800 + Janina Kluba (greg. 19)
XXV Niedziela zwykła 20.09.2015 r.
godz. 800 Msza św. dziękczynna z ok. 30-tej rocz.
ślubu Lucyny i Jerzego o łaskę zdrowia i Bożego
Błogosławieństwa
godz. 1100 Msza św. dziękczynna z ok. 35-tej rocz.
ślubu Barbary i Józefa Zarzeckich
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 20)
II. + Jadwiga Florek (6 rocz. śm.) i zm. z rodz.
Florków, Wojtasów, Jurkiewiczów
Poniedziałek 21.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 21)
II. + Dominik Wąs (od syna Tomasza z rodziną)
Wtorek 22.09.2015 r.
godz. 1800 + Janina Kluba (greg. 22)
Środa 23.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 23)
II. Msza św. Dziękczynna z ok. rocznicy Urodzin z
prośbą o zdrowie i błogosław. Boże i opiekę Matki
Bożej
Czwartek 24.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 24)
II. Msza św. Dziękczynna w Bogu wiadomej intencji
Piątek 25.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 25)
II. + Julię Walentykiewicz (1 rocz. śm.)
Sobota 26.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 26)
II. Za + rodziców Antoniego i Franciszki(k) + Józefa i
+ Zofię + rodzeństwo, siostry, braci, szwagrów,
szwagierki
XXVI Niedziela zwykła 27.09.2015 r.
godz. 800 + Józef Kyzioł i zm. rodzice z obu stron
godz. 1100 + Janina Kluba (greg. 27)
godz. 1800 I. Msza św. dziękczynna w intencji rodziny Kozdrowskich, Iwaszków i Ostrych
II. + Ryszard Znamirowski
Poniedziałek 28.09.2015 r.
godz. 1800 I. + Janina Kluba (greg. 28)
II. + Teresa Supernak (7rocz. śm.) + Józef Supernak
(2 rocz. śm.)
Wtorek 29.09.2015 r.
godz. 1800 + Janina Kluba (greg. 29)
Środa 30.09.2015 r.
godz. 1800 I.) + Janina Kluba (greg. 30 – koniec)
II. Msza św. dziękczynna z ok. 10-lecia istnienia
Zespołu „Ożaranki” z prośbą o zdrowie błog. Boże
dla wszystkich członków
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Czwartek 1.10.2015 r.
godz. 1800 I. + Kazimiera (k) Antoniak (1 greg.)
II. Msza św. dziękczynna z ok. Imienin Danuty
Ufniarz (FZŚ)
Piątek 2.10.2015 r.
godz. 1800 I. + Kazimiera (k) Antoniak (2 greg.)
II. + Helena Liczner (od rodz. Franków)
Sobota 3.10.2015 r.
godz. 1400 Ślub – Roksana Kowalska i Krystian
Ostapiuk
godz. 1800 I. + Kazimiera (k) Antoniak (3 greg.)

II. + Wiesław Nowakowski (od uczestników
pogrzebu)
XXVII Niedziela zwykła 4.10.2015 r.
godz. 800 W int. Sióstr Żywego Różańca, dziękując
za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże i
opiekę Matki Bożej Niepokalanej. (S.Ż.R.)
godz. 1100 + Antoni, + Stanisław Kawa
godz. 1800 I. + Kazimiera (k) Antoniak (4 greg.)
II. + Zdzisław, + Emilia(k) Kupis, + Mieczysław
Kwiatkowski

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

Niedziela 6.09.2015 r.
godz. 900 + Stefania (k) Malarenko (1 rocz. śm.)
Środa 9.09.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 13.09.2015 r.
godz. 900 Msza św. Dziękczynna za Annę, Michała
Karpińskich i ich rodziców o łaskę zdrowia i błog.
Bożego
Środa 16.09.2015 r.
godz. 1600

Niedziela 20.09.2015 r.
godz. 900 + Teodora (k) Gawłowska, + Krystyna
Gawłowska, + Franciszka Siwa i zm. z rodziny
Środa 23.09.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 27.09.2015 r.
godz. 900 + Michał + Józefę (k) + Piotr Gruszecki i
zm. z rodziny
Środa 30.09.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 4.10.2015 r.
godz. 900 + Jan i Franciszek Brusińscy

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

Niedziela 6.09.2015 r.
godz. 1000 + Stefania(k) Malarenko (1 rocz. śm.)
+ Michał Malarenko (18 rocz. śm.)
Czwartek 10.09.2015 r.
godz. 1600 + Tadeusz Baranowski
Niedziela 13.09.2015 r.
godz. 1000 + Tadeusz Dygas + Zofia Dygas (16 rocz.
śm.) + Helena i Stefan Stępień
Czwartek 17.09.2015 r.
godz. 1600 + Stefania(k) Wrześniewska (od Róży
Pana Braszka)

Niedziela 20.09.2015 r.
godz. 1000 + Sylwester Markiewicz (16 rocz. śm.)
Czwartek 24.09.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 27.09.2015 r.
godz. 1000 + Michał i Edyta Hanik
Czwartek 1.10.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 4.10.2015 r.
godz. 1000 + Julia, + Benedykt + Jan

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Niedziela 6.09.2015 r.
godz. 1130 + Maria(k), + Stanisław Szęszoł, + Zbigniew Kasowski, + Anna Gurda
Piątek 11.09.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 13.09.2015 r.
godz. 1130 + Ryszard Pleczko (6 rocz. śm.) i + dziadków: Jerzy, Daniela (k), Antoni, Wanda
Piątek 18.09.2015 r.
godz. 1600
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Niedziela 20.09.2015 r.
godz. 1130 + Antonina i Piotr Czechowscy + Maria
Czajkowska
Piątek 25.09.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 27.09.2015 r.
godz. 1130 + Maria Kowal
Piątek 2.10.2015 r.
Godz. 1600
Niedziela 4.10.2015 r.
1130 + Eugeniusz Krocz + Grażyna
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Niech Bóg obdarzy Was pokojem!

W dniu przypadającego święta
matki Bożej Anielskiej w kościele
matki Bożej Różańcowej w Kłodzku, odbyła się pierwsza Profesja
czasowa na okres jednego roku.
Ślub publiczny przyjęty przez
siostrę Franciszkańskiego Zakonu
Święckich, siostry Teresy Pławiak
z miejscowości Laski.
Złożyła deklarację przed ojcem
Wacławem Chomikiem – asystentem duchowym Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich oraz przed siostrą przełożoną Anną Sibińską ze

Złotego Stoku i obecnymi świadkami wspólnoty jak i całym Kościołem.
Wyznała iż, pragnie przez swoje
życie, żyć Ewangelią a także w
pokorze i posłuszeństwie postępować według Reguły św. Franciszka.
Uroczysta Msza św. sprawowana
przez ojca Wacława o godz. 12.00,
w czasie której usłyszeliśmy homilię związaną tematyką franciszkańską. Na zakończenie Eucharystii
otrzymaliśmy dar Bożego Błogosławieństwa i odpust zupełny z racji
Maryjnego święta.

Powołanie

Powołanie to nie przywilej ale odpowiedzialność i
obowiązek. Bóg nas powołał by służyć w miłości drugim. Służyć tym, których ludzie uważają za ostatnich.
Gdy składamy śluby, Bóg nie mówi – dam Wam
wszystko, lecz powiada – dam Wam krzyż, ból, choroby, cierpienie, upokorzenie, żałoby i śmierć.
Bóg nie oszczędza nikogo ze swoich najbliższych
ale każdego przeprowadza przez swoją samotność
opuszczanie, cierpienie i umieranie.
Co to jest Profesja?
Profesja jest łaską i darem Ducha św.

Wspólnota FZŚ, z całego serca
dziękuje o. Wacławowi oraz siostrze przełożonej Annie, za przyjęcie profesji siostry Teresy Pławiak.
Wyrazy podziękowania należą
się także siostrom z Kłodzka, za
przygotowanie poczęstunku i wspaniałej biesiady połączonej ze wspólnym śpiewem.
Św. Franciszku z Asyżu
Chcemy podążać za Tobą
I innych tą drogą prowadzić!
Longina Sibińska, siostra FZŚ

Oznacza poświęcenie siebie Bogu z wszystkimi
konsekwencjami. Profesja jest czynem przez który,
osoba oddaje się Bogu, ze skutkiem, że od momentu
Profesji dana siostra lub brat już nie należy do siebie,
ale jest całkowicie „wywłaszczona”.
Na mocy Profesji człowiek staje się własnością
Boga i dla niego żyje.
W rzeczywistości jednakże człowiek rozumie czasownik – poświęcenie i jego odpowiednik. Rzeczownik
poświęcenie wskazuje czyn przez, który Bóg bierze
osobę w swoje posiadanie i przez dar Ducha świętego czyni ją swoją wyłączną własnością.
s. Longina

Kim jest Bóg Ojciec?
Nasze wyobrażenia o Bogu

Czy zdarzyło ci się pochopnie
wydać o kimś sąd, a następnie
przekonać się, że był on całkowicie
mylny? Może patrząc na czyjś
ubiór, odniosłeś wrażenie, że człowiek ten jest nieodpowiedzialny
albo zadufany w sobie? Może po
krótkiej rozmowie z sąsiadką uznałeś ją za ograniczoną prostaczkę.
Potem jednak zobaczyłeś, że ten
mężczyzna w szpanerskich ciuchach wdaje się w długą rozmowę
ze stojącym na ulicy żebrakiem
i oferuje mu pomoc, a na pozór
nieumiejąca sklecić dwóch zdań
sąsiadka pięknym altem śpiewa
psalmy w kościele, wydobywając
z nich całą głębię. Szybko zmie-

niasz zdanie na ich temat i prosisz
Boga, aby wybaczył ci bezduszne
osądzanie innych.
Skoro pierwsze wrażenia na temat spotykanych osób mogą doprowadzić nas do tak fałszywych
wniosków, wyobraźmy sobie, jak
wielkie znaczenie ma to, co myślimy o Bogu, którego przecież nigdy
nie widzieliśmy. Podobnie jak
w przykład ach powyżej, nasze
pierwsze wrażenia dotyczące Boga
mogą być negatywne -a z pewnością niepełne – i zupełnie nie oddawać tego, kim On jest naprawdę.
Dlatego dobrze jest wsłuchać się
w to, co sam Bóg chce nam o sobie
przekazać. Pragnie On korygować

nasze fałszywe wyobrażenia na
Jego temat i wprowadzać nas
w głębszą relację ze sobą. Dlatego
w tym miesiącu zastanowimy się
nad tym, kim jest Bóg Ojciec, próbując odnieść się do naszych fałszywych wyobrażeń na Jego temat.
Czytając te artykuły, proś Ducha
Świętego, aby otworzył oczy twego
serca i objawił ci Boga tak, jak tego
nigdy wcześniej nie doświadczyłeś.
ZDYSTANSOWANY STWORZYCIEL
Kiedy myślimy o Bogu Ojcu,
zwykle przychodzą nam do głowy
dwa określenia: jest On Stworzycielem świata oraz jego Władcą
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(Panem). Są to oczywiście dwie
zasadnicze prawdy naszej wiary,
czy jednak zastanawiamy się nad
tym, jakiego rodzaju Stworzycielem
i Władcą jest nasz Bóg?
Określenia Boga jako Władcy
może nasuwać nam obrazy surowego sędziego czy niebieskiego
policjanta gotowego ukarać nas za
najmniejsze wykroczenie. Mając
taki obraz Boga, sądzimy, że oczekuje On od nas przestrzegania
swoich praw pod groźbą poważnych konsekwencji. Widzimy w Nim
wymag ającego nadzorcę, który
obserwuje, kontroluje i prowadzi
wszechświat twardą ręką.
Z kolei obraz Boga Stworzyciela
może nasunąć nam skojarzenia
z dalekim wszechmogącym Stwórcą, który co prawda nas stworzył
i udostępnił nam wszystko, czego
potrzebowaliśmy, ale dalej już się
nami nie zajmuje.
Nie dość, że powyższe wyobrażenia o Bogu są fałszywe, to w dodatku nie pozwalają nam zwracać
się do Niego jako do Ojca, który
troszczy się o swoje dzieci. Sugerują, że nawiązanie osobistej relacji
z Bogiem jest niemożliwe oraz że
nigdy nie będziemy w stanie zbliżyć
się do Niego tak, jak czynili to
święci.
MIŁOSIERNY OJCIEC
A rzeczywistość jest daleka od
tych wyobrażeń. Pismo Święte
proponuje nam cały szereg prawdziwszych i o wiele bardziej zachęcających obrazów Boga Ojca – obrazów, które ukazują nam, jakim On
jest Ojcem. I chyba w żadnym
miejscu Biblii obrazy te nie są tak
przekonujące, jak w przypowieści
o synu marnotrawnym. Przypo
wieść tę można by równie trafnie
naz wać przypowieścią o sercu
Ojca, gdyż w gruncie rzeczy mówi
nam ona o Bogu o wiele więcej niż
o synu marnotrawn ym czyjego
starszym bracie.
W pierwszej części przypowieści
młodszy syn – ten „marnotrawny”
– bier ze swoją część spadku,

opuszcza dom i
trwoni cały
swój majątek na burzliwe, hulaszcze życie. Wkrótce pozostaje bez
grosza przy duszy. Kiedy wreszcie
opamiętuje się, postanawia schować honor do kieszeni i wrócić do
ojca w nadziei na jakąś podrzędną
pozycję w jego domu. Wstydząc się
swojego postępowania, uważa, że
nie ma już szansy, aby ojciec uznał
go za swego syna. Najlepsze, na
co może jeszcze liczyć, to pozycja
sługi. Jak jednak wiemy, ojciec
przyjmuje go z otwartymi ramionami, przywraca mu synowską godność i wydaje wielką ucztę dla
uczczenia jego powrotu.
Spróbujmy nazwać kilka wypa
czonych obrazów ojca, jakie miał
jego młodszy syn. Na początku
przypowieści wydaje się, że miłość
i troska ojca zupełnie go nie satysfakcjonują. Wyrusza w świat w poszukiwaniu czegoś lepszego. Następnie, decydując się na powrót
do domu, wydaje się przekonany,
że utracił wszystkie synowskie prawa. Być może spodziewał się, że
ojciec go ukarze i zmusi do poniesienia konsekwencji swoich błędów. Może też myślał, że ojciec za
bardzo wstydzi się za niego, żeby
przyjąć go z powrotem do rodziny.
Jak bardzo różny okazał się ojciec od wyobrażeń, które miał o nim
jego syn! Kiedy chłopiec był jeszcze
daleko, ojciec zauważył go, wybiegł
mu naprzeciw i pocałował go. Nie
pozwolił mu nawet dokończyć wyznania, lecz zawołał, by przyniesiono mu suknię, pierścień i sandały
– oznaki godności syna i dziedzica.
Wbrew wszelkiej ludzkiej logice,
wydał nawet ucztę, zapraszając
wszystkich do świętowania powrotu jego syna. Ojciec nigdy nie stracił nadziei na to, że syn powróci do
domu.
Czy ojciec wyznaczył synowi ja
kiś okres próbny? Nie. Czy powiedział mu, że może odzyskać status
syna pod warunkiem osiągnięcia
pewnego poziomu doskonałości?
Nie. Czy syn musiał w jakiś sposób
zasłużyć sobie na ponowne przy-
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jęcie do rodziny? Tak. Ale chodziło
tu o coś bardzo prostego. Musiał
po prostu wrócić do domu i powiedzieć: „Tato, przepraszam cię i proszę o twoją pomoc”.
Jezus opowiedział tę przypowieść, aby ukazać nam, jak bardzo
serce Boga jest przepełnione miłością do nas. Pragnie nas zapewnić,
że Jego Ojciec – który jest także
naszym Ojcem – gotów jest całkowicie i bezwarunkowo przebaczyć
nam wszystkie nasze grzechy.
Wbrew przypuszczeniom syna
marnotrawnego, Ojciec niebieski
okazuje nam nieograniczone miłosierdzie i niepojętą dobroć, oczekując z niezachwianą nadzieją
powrotu wszystkich swoich dzieci,
niezależnie od tego, jak bardzo
oddaliły się od Niego.
TY ZAWSZE JESTEŚ ZE MNĄ
W drugiej części przypowieści
Jezus kieruje naszą uwagę ku starszemu synowi, temu „wiernemu”,
który także miał swoje własne fałszywe wyobrażenia na temat ojca.
Ten z kolei wydaje się myśleć, że
zarówno on sam, jak i jego brat
muszą zasłużyć sobie na swoje
dziedzictwo. Postrzegał swego ojca
bardziej jako szefa niż jako tatę.
Jego zdaniem ojciec popełnił poważny błąd, przyjmując tak od razu
swego młodszego syna. Wolałby,
aby ojciec postąpił jak bezstronny
i obiektywny sędzia, pochwalający
dobro (czyli jego), a potępiający zło
(czyli brata). Dopuszczając do siebie oskarżycielskie myśli, starszy
syn odmówił udziału w uczcie.
Rozdrażniony dobrocią ojca, nie
chciał nawet wejść do domu.
Pod koniec przypowieści Jezus
przeciwstawia się również i tym
fałszywym obrazom ojca. Po pierwsze, mówi nam, że to ojciec z własnej inicjatywy wyszedł na zewnątrz
do swego starszego syna. Nie
unosząc się honorem i nie zważa
jąc na swoją godność głowy rodziny i pana domu, pokornie wyjaśnił,
dlaczego zrobił to, co zrobił. Na-
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stępnie, namaw iając i prosząc
syna, aby jednak wziął
udział w świętowaniu, pozwolił
mu dać upust wściekłości, oburzeniu i poczuciu krzywdy. Wreszcie
Jezus wkłada w usta ojca zdanie,
które jest podsumowaniem całej
przypowieści: „Moje dziecko, ty
zawsze jesteś przy mnie i wszystko
moje do ciebie należy”.
Sens przypowieści jest jasny.
Nasz Ojciec niebieski pragnie, by
wszystkie Jego dzieci powróciły do
domu. Pragnie, byśmy odwrócili się
od grzechów, zarówno tych wielkich, jak i tych małych. Chce nam

przebaczyć i przekazać nam w pełni nasze dziedzictwo. Jak uczynił
to ojciec z przypowieści, Bóg wychodzi nam naprzeciw i zaprasza
nas do domu. To właśnie jest prawdziwy obraz Boga, który powinien
znaleźć miejsce w naszym sercu
i umyśle. Tak właśnie pragnie On
być przez nas postrzegany i taką
mieć z nami relację.
MÓJ TATA MNIE KOCHA
Pismo Święte mówi nam, że
Duch Święty, który mieszka w naszych sercach, pragnie złączyć się
z naszym ludzkim duchem i prze-

kazać nam jak najprawdziwszy
obraz Boga: On jest naszym Tatą,
a my Jego dziećmi. W tym miesiącu spróbuj zastanowić się, jaki jest
twój obraz Ojca niebieskiego. Jeśli
odkryjesz, że jest on fałszywy, nie
martw się, lecz spróbuj go skorygować. Powtarzaj sobie: „Mój Tata
mnie kocha. On się o mnie troszczy.
Chce, żebym był szczęśliwy. Chce
dla mnie jak najlepiej”. Ufaj swemu
Ojcu. Mów do Niego. Szukaj u Niego rady, pociechy i zachęty. On jest
źródłem twojego bezpieczeństwa,
nadziei i pokoju.

Święty Stanisław Kostka

Stanisław Kostka herbu Dąbrowa urodził się najprawdopodobniej w grudniu 1550 r. w Rostkowie koło
Przasnysza. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich, pochodzącej z Drobina. Stanisław był drugim dzieckiem. Miał starszego
brata Pawła oraz dwoje (brata i siostrę) lub czworo
(dwóch braci i dwie siostry) młodszego rodzeństwa.
Ochrzczony został w kościele parafialnym w Przasnyszu. Do 14 lat uczyli go rodzice, a następnie jego
nauczycielem był Jan Biliński. W wieku 14 lat razem
ze starszym bratem Pawłem został wysłany do szkół
jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z
życiem religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Miał wówczas wizję, w której św. Barbara z
dwoma aniołami przyniosła mu Komunię Świętą. Miał
też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzieciątkiem
Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona
Dzieciątko. Rano wstał zupełnie zdrowy. Stanisław
pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał
zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 roku, pieszo,
w przebraniu, uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył
jego brat Paweł. Stanisław dotarł do Dillingen w Bawarii (około 650 km) i zgłosił się do Piotra Kanizjusza.
Ten wysłał go do Rzymu, gdzie Franciszek Borgiasz
przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. W
wieku 17 lat złożył śluby zakonne. 10 sierpnia 1568
roku nagle zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia
1568 r. w Rzymie. Kult zrodził się natychmiast i spontanicznie; kiedy w dwa lata później otwarto jego grób,
znaleziono ciało świętego rzekomo nietknięte rozkładem. Został beatyfikowany w 1602 przez papieża
Pawła V i kanonizowany przez Benedykta XIII 31
grudnia 1726, chociaż dekret kanonizacyjny wydał
wcześniej już Klemens XI w 1714 roku. Relikwie świętego spoczywają w Kościele św. Andrzeja na Kwiry-

nale w Rzymie. Dwieście lat po kanonizacji sprowadzono do Polski cząstkę jego relikwii. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział prezydent RP
Ignacy Mościcki. Od 18 września 2011 część relikwii
spoczywa w parafii św. Stanisława Kostki w Sulechowie.
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BURAKI: WARTOŚĆ ODŻYWCZA
I WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE

Czy wiesz, że burak naprawdę ma lecznicze
właściwości. Zawdzięcza ją antocyjanom – tym
samym barwnikom, które występują w czerwonym
winie. Dzięki nim mamy lepszą odporność, wolniej
się starzejemy i zapobiegamy wystąpieniu nowotworów. Szklanka soku z buraków potrafi zdziałać
cuda: uchroni przed katarem, uwolni od zgagi,
obniży ciśnienie krwi i doda sił. Burak jest popularny nie tylko w Polsce. My jednak, podobnie jak nasi
wschodni sąsiedzi, jemy buraki głównie dla smaku,
nie doceniamy ich zdrowotnych zalet. Ogólnie wiemy,
że jako warzywa muszą mieć mnóstwo witamin. Ale
akurat buraki mają dużo tylko kwasu foliowego, trochę
witaminy C (więcej jej zawiera kwas buraczany, bo w
trakcie fermentacji powstaje kwas askorbinowy) i
jeszcze mniej witaminy B1. Jest w nich natomiast dużo
pierwiastków mineralnych: żelazo, wapń, magnez,
potas, mangan, sód, miedź, chlor, fluor, cynk, bor, lit,
molibden, kobalt oraz rzadko spotykane w warzywach
rubid i cez. Jak jeść buraki: gotowane czy surowe?
Składniki mineralne zawarte w burakach rozpuszczają się w wodzie, dlatego lepiej nie gotować buraków,
chyba że w zupie. Buraki będą bardziej wartościowe,
jeśli zostaną upieczone w skórce i obrane dopiero
przed jedzeniem. A jeśli ktoś chce w pełni
skorzystać z ich bogactwa, niech pije surowy sok
z buraków. Mimo że buraki nie są bogatym źródłem
żelaza, to wspaniały środek krwiotwórczy, dawno
uznany przez medycynę naturalną. Zapobiega anemii,
co więcej, wspomaga leczenie białaczki. Zawarte w
burakach barwniki należą do bardzo silnych przeciwutleniaczy i czterokrotnie zwiększają przyswajanie
tlenu przez komórki. Wspomagają więc układ krwionośny. Kwas foliowy, w który obfitują buraki, nie tylko
warunkuje prawidłowy rozwój płodu, ale też pomaga
usunąć z krwiobiegu homocysteinę – jej wysoki poziom może wywołać choroby serca. Buraki pomagają
unormować poziom cholesterolu, przeciwdziałają też
zwapnieniom naczyń krwionośnych. Powinni je jadać
nadciśnieniowcy – badacze udowodnili, że azotany
obecne w soku z buraków podnoszą we krwi stężenie
regulującego ciśnienie tlenku azotu. Co ciekawe, im
wyższe ciśnienie pacjentów, tym silniejsze działanie
azotanów. Piękny kolor buraków to zasługa betaniny
– antyutleniacza chroniącego przed niszczącym działaniem wolnych rodników. Z tego powodu buraki należą do warzyw najskuteczniej zwalczających raka.
Czerwone pigmenty unicestwiają wolne rodniki, które
uszkadzając DNA, przyczyniają się do powstawania
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nowotworów. Już pół wieku temu naukowcy zauważyli, że stan chorych na raka przewodu pokarmowego
lub pęcherza, którzy wypijali 2 szklanki soku z surowych buraków dziennie, poprawia się. Dziś wiemy też,
że buraki wspomagają organizm po chemioterapii,
przy niedokrwistości i anemii. Chorzy na cukrzycę nie
powinni jeść buraków, ponieważ nawet w ich ćwikłowej
odmianie jest aż 9, 5 proc. cukru (indeks glikemiczny
buraków jest wysoki, IG = 64). Natomiast dla dzieci i
młodzieży, a także kobiet w ciąży, szczególnie przecież
narażonych na niedobory kwasu foliowego i anemię,
potrawy z buraków są bardzo wskazane. Buraki są
niskokaloryczne – mają zaledwie 38 kcal w 100 g.
Burak w każdej postaci wzmacnia odporność organizmu na choroby, zwłaszcza wirusowe. Jeśli więc dopadnie nas grypa czy też mononukleoza (choroba
zakaźna, która objawami przypomina ostrą, ropną
anginę, ale wywołuje również znaczne powiększenie
śledziony i wątroby), pijmy sok z buraka. Może on
złagodzić ich przebieg. Buraki mają też działanie wykrztuśne i pomagają przy kaszlu. Dzięki właściwościom zasadotwórczym buraki przywracają równowagę w żołądku po zakwaszających go mięsiwach i
słodyczach. Tradycyjne zestawienie tej jarzynki z
potrawami z królika czy dziczyzny ma bardzo głębokie
uzasadnienie. Buraki łagodzą też skutki nadużycia
alkoholu. Panie w okresie menopauzy zawsze powinny pamiętać o burakach, które zmniejszają ryzyko
zachorowania na osteoporozę. Podobnie jak soja,
łagodzą dolegliwości przekwitania: dotleniają serce,
wyrównują jego pracę, zmniejszają także ciśnienie
krwi, łagodzą dokuczliwe uderzenia gorąca i nawracające migreny. Burak ćwikłowy musi być w dobrym
gatunku, czyli mieć cienką skórkę, a w przekroju jednolitą barwę i błyszczący miąższ. Im ciemniejszy, tym
bogatszy w antocyjany. Jego marmurkowata faktura
świadczy o nadmiarze celulozy, która w żołądku fermentuje i jest ciężkostrawna. Najsmaczniejsze są
buraki o średnicy nie przekraczającej 8 cm. Jak
wszystkie warzywa korzeniowe, im są większe, tym
prawdopodobnie bardziej naszpikowane chemicznymi
nawozami. Warto wiedzieć, że najwięcej walorów
smakowych i zdrowotnych mają odmiany Czerwona
Kula, Glob F1 i Burak Opolski. Botwina, czyli niedojrzała postać buraka ćwikłowego, jest mniej kaloryczna
od buraków i w 89 proc. Składa się z wody. Zawiera
mnóstwo potasu, trochę fosforu, sodu i żelaza oraz
witaminy A, B1, B2, PP i E. Do tego jeszcze kwasu
askorbinowego, czyli witaminy C, ma tyle, co sok z
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cytryny. Uwaga! Podobnie jak inne liściaste nowalijki,
ma bardzo dużo kwasu szczawiowego, który wiąże w
organizmie wapń w szczawiany wapnia. Są to nierozpuszczalne kryształki powodujące bóle stawów i
mogące nawet sprowokować ataki kamicy nerkowej.
To ci się przyda: PRZEPIS na KISZONY SOK
Z BURAKÓW
• 1/2 kg buraków
• skórka z razowego chleba
• czosnek
• koperek lub natka pietruszki
• cukier
• sól
Buraki umyj, obierz, pokrój w plastry i ułóż w kamiennym garnku. Zalej je 1 litrem przegotowanej wody.
Dodaj pokrojony w plastry czosnek, chleb, łyżkę cukru
i soli. Przykryj gazą, odstaw w ciepłe miejsce na 3–5
dni. Sfermentowany sok przecedź, przelej do wyparzonych butelek. Można go przechowywać w chłodnym miejscu kilka dni. Przed podaniem przypraw solą
i cukrem, posyp zieleniną. Nad Morzem Śródziemnym
od co najmniej 4000 lat znany był burak dziki. Składał
się głównie z liści i zawiązków korzenia. Walory lecznicze liści cenili medycy starożytnego Babilonu. Za

ich przykładem poszli Grecy i Rzymianie. Potomkowie
tych ostatnich tak zasmakowali w tym warzywie, że
zaczęli jeść nawet jego mizerne korzonki. Dlatego
próbowali zwiększyć ich rozmiar. Udało się to dopiero
włoskim ogrodnikom w XVI wieku. Z czasem buraki
stały się bardziej zróżnicowane. Dziś znamy ćwikłowe,
pastewne i cukrowe, które zrobiły oszałamiającą karierę za czasów Napoleona, kiedy w Europie pozbawionej dostaw cukru z trzciny zaczęto szukać nowych
metod jego pozyskiwania.

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…

KRONIKA
SPORTOWA

Sezon 2015/2016 rozpoczęty. W sierpniu piłkarze
wybiegli na boiska, aby walczyć o ligowe punkty. Bar-

dzo dobry start seniorów Unii Złoty Stok choć nie
obyło się bez „wpadki”. Bardzo słabe występy piłkarzy
Perły Płonica i Orła Mąkolno.
1 kolejka
POLONIA BYSTRZYCA KŁODZKA – UNIA ZŁOTY
STOK 0:3
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Bramki: 0:1 Dawid Gołdyn, 0:2 Bartłomiej Cebula
(– karny), 0:3 Mateusz Bień
2 kolejka
UNIA ZŁOTY STOK – POLONIA II STAL ŚWIDNICA 2:1
Bramki: 1:0 Bartłomiej Cebula (– karny), 2:0 Dawid
Gołdyn
3 kolejka
SKALNIK CZARNY BÓR – UNIA ZŁOTY STOK 4:1
Bramka: Wojciech Białek (55’)
Oto wykaz spotkań jakie jeszcze rozegrają seniorzy
Unii Złoty Stok w rundzie jesiennej:
5/6.09. 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
3/4.10. 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
7/8.11. 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.
TABELA LIGA OKRĘGOWA
1. LKS Bystrzyca Górna
2. Unia Bardo
3. Karolina Jaworzyna Śląska
4. Victoria Świebodzice
5.	Unia Złoty Stok
6. Zamek Kamieniec Ząbkowicki
7. Zryw Gola Świdnicka
8. Grom Witków
9. Polonia-Stal II Świdnica
10. Sudety Dziećmorowice
11. Nysa Kłodzko
12. Victoria Tuszyn
13. Skalnik Czarny Bór
14. Zdrój Jedlina-Zdrój
15. Iskra Jaszkowa Dolna
16. Polonia Bystrzyca Kłodzka

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
10-3
7
15-7
7
7-3
6
7-1
6
6-5
6
5-5
4
10-9
4
7-7
4
3-3
3 10-13
3
3-3
3
5-9
3
5-10
2
4-5
1
6-10
0
1-11

Klasa B Gr. II
1 kolejka
KŁOS LASKI – PERŁA PŁONICA 5:5
SPARTAKUS BYCZEŃ – ORZEŁ MĄKOLNO przełożony na 02.09
2 kolejka
PERŁA PŁONICA – PIASEK POTWORÓW 1:3
ORZEŁ MĄKOLNO – SPARTA II ZIĘBICE 1:2
3 kolejka
VICTORIA DĘBOWIEC – PERŁA PŁONICA 4:1

PRZEDBOROWIANKA PRZEDBOROWA – ORZEŁ
MĄKOLNO 5:2
TABELA KLASA B
1. Zamek II Kamieniec Ząbkowicki
2. Ślęża Ciepłowody
3. Sparta II Ziębice
4. Czarni Braszowice
5. Błękitni Niedźwiedź
6. Piasek Potworów
7. Kłos Laski
8. Harnaś Starczówek
9. Wieża Rudnica
10. Victoria Dębowiec
11. Przedborowianka Przedborowa
12. Spartakus Byczeń
13. Perła Płonica
15. Orzeł Mąkolno
16. Znicz Lubnów

3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2

9
6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
1
1
0
0

9-4
6-4
5-4
7-4
9-4
7-5
9-5
8-8
6-4
8-9
7-13
4-6
7-12
3-7
1-7

Reprezentacja Polski:
Polscy piłkarze 04.08. zagrają we Frankfurcie mecz
z Niemcami i 07.08.2015 w Warszawie mecz z Giblartarem w ramach eliminacji do Euro 2016.Selekcjoner
Adam Nawałka powołał następujących piłkarzy.
Kadra na mecze eliminacyjne Mistrzostw Świata z
Niemcami i Giblartarem
Bramkarze: Artur Boruc (AFC Bournemouth), Łukasz Fabiański (Swansea City), Wojciech Szczęsny
(AS Roma), Przemysław Tytoń (VfB Stuttgart 1893).
Obrońcy: Thiago Cionek (Modena FC), Kamil Glik
(Torino FC), Artur Jędrzejczyk (FK Krasnodar), Paweł
Olkowski (1. FC Koeln), Łukasz Piszczek (Borussia
Dortmund), Łukasz Szukała (Osmanlispor FK), Michał
Pazdan (Legia Warszawa).
Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Borussia Dortmund), Kamil Grosicki (Stade Rennes), Sławomir
Peszko (1. FC Koeln), Maciej Rybus (Teriek Grozny),
Grzegorz Krychowiak (Sevilla FC), Piotr Zieliński
(Empoli FC), Ariel Borysiuk (Lechia Gdańsk), Bartosz
Kapustka (Cracovia), Karol Linetty (Lech Poznań),
Tomasz Jodłowiec (Legia Warszawa), Krzysztof Mączyński (Wisła Kraków), Sebastian Mila (Lechia
Gdańsk).
Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Ajax Amsterdam), Kamil
Wilczek (Carpi FC)..
Krzysztof Krysiak
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Adam Wawrzyniec
Morelowski, 1 sierpnia
Hanna Łucja Kunicka,
2 sierpnia
Aleksander Trybulec, 15 sierpnia
Aleksandra Miłosława Pławiak, 30 sierpnia

Małżeństwo zawarli:
Katarzyna Anna Dukiewicz
i Krystian Daniel Mijał –
Mąkolno, 8 sierpnia
Anna Maria Bierut
i Wojciech Tomasz Gwara – Złoty Stok,
15 sierpnia
Dorota Szkudlarek i Szymon Zagórniak
– Złoty Stok, 15 sierpnia

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Józefa Bielat, 2 sierpnia
+ Wiesław Nowakowski,
28 sierpnia

Festyn parafialny
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VIII Złoty Stok
015

2
sobota 12 września 2015 r.

Park Miejski w Z
łotym Stoku
Złotym
15.00 – Rozpoczęcie ks. proboszcz Józef Siemasz, Waldemar Wieja – przewodniczący Rady Miejskiej
15.05 – Zespół „Wesołe nutki” z Mąkolna
15.20 – Chór parafialny „Wesoła Nowina”
15.40 – Kacper Szwarc – trąbka
16.00 – Tercet Niekoniecznie Geriatryczny z Wambierzyc
16.15 – KGW – Tłumaczowianki
16.30 – Zespół ludowy „Ożaranki”
17.00 – Show Dance
18.30 – Weronika i Patrycja Krzysztowczyk

18.45 – Rozstrzygnięcie loterii
19.00 – Feelings Stations
19.30 – zabawa taneczna – poprowadzi zespół „Tedy-Bawd”
Zapewniamy: atrakcyjne fanty w loterii fantowej – każdy los wygrywa, stoiska gastronomiczne
– grochówka, bigos, mięsa, kaszanka, kiełbaski z grilla, zapiekanki, kukurydza i wiele innych smakołyków,
ciepłe i zimne napoje, pyszne domowe ciasta, malowanie twarzy, dmuchany zamek
Dochód z festynu będzie przeznaczony na pokrycie kosztów remontu kościoła parafialnego

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

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

Płonica
piątek godz. 16.00, niedziela godz. 11.30

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

Chwalisław
środa godz. 16.00, niedziela godz. 9.00

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

Mąkolno
czwartek godz. 16.00, niedziela godz. 10.00

