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Szanowni Czytelnicy
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy radości i pokoju.
Niech w tym szczególnym czasie zwycięży miłość nad nienawiścią,
dobroć nad złośliwością, życzliwość nad uprzedzeniem,
nadzieja nad rozpaczą, moc nad bezsilnością.
„Sercem patrz”.
Redakcja

Przedszkole SASANKA w Mrozowie
Niepubliczne Przedszkole „SASANKA” w Mrozow ie jest
prowadzone przez Mrozowskie Stowarzyszenie Rozwoju
Środow iska Lokalnego „MROZOVIA” i mieści się w piętrowej w illi z lat trzydziestych XX w. Budynek został
dostosowany do przyjęcia około 50-ga dzieci. Nasze
przedszkole znajduje się w spokojnej wsi, przy mało
ruchliwej uliczce.
Dzieci mają tu zapewniony ruch na św ieżym pow ietrzu.
Przedszkole dysponuje now ym, dobrze w yposażonym
placem zabaw.
Panuje tu przyjazna atmosfera, zapewniająca dzieciom
poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy dbają
o komfort pobytu dzieci i wspierają je we wszelkich działaniach.
Poprzez spacery w ychowankow ie mają możliwość
obserwacji przyrody wśród okolicznych lasów i pól, jak
i życia zw ierząt w gospodarstwach w iejskich. Domowa
atmosfera sprzyja integracji dzieci w w ieku od 2,5 do 6 lat.

Priorytetem w placówce jest dbałość o komfort
psychiczny dziecka. Każdy przedszkolak może liczyć na
indyw idualne traktowanie. Personel przedszkola dba o to,
aby dzieci miały jak najw ięcej możliwości prezentacji
swoich umiejętności nabytych w placówce, np. podczas
uroczystości współorganizowanych przez rodziców, takich
jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Św ięto Odzyskania
Niepodległości,
Jasełka
czy
festyny
rodzinne.
Organizowane są również zajęcia kulinarne oraz konkursy
wewnątrz-przedszkolne.
Ponadto dzieci uczestniczą w w ycieczkach, odw iedzają
lokalne Kino na Prow incji, oglądają teatrzyki (raz w miesiącu) oraz biorą udział w zabawach – jest Bal Misia, Bal
Karnawałow y,
czy
Mikołajki.
Dużym
atutem
jest
„Zerówka”, do której dzieci płynnie przechodzą pod opiekę
pani, którą dobrze znają, w gronie tych samych kolegów
i koleżanek.
Trwa już rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.
Nauczycielki

Niepubliczne Przedszkole „SASANKA” w Mrozow ie
prowadzi rekrutację dzieci na rok 2017/2018
w wieku od 2,5 do 6 lat w terminie do 30 kwietnia 2017 r.
W celu zapisania dziecka należy:
 wypełnić kartę zgłoszenia – dostępna w przedszkolu i na stronie mrozow.pl
 złożyć kartę w przedszkolu w godz. od 6.30 do 16.30
Zasady rekrutacji dostępne w przedszkolu, ważna jest kolejność zgłoszeń.
Kontakt: tel 713170795, mail sasanka2015@interia.pl
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ŚWIETLICA W MROZOWIE

KINO DLA DZIECI WE WTORKI OD GODZ. 16.00
18.04.2017 „"Bella i Sebiastian"" (Francja) 2013 r.
Wzruszająca opow ieść o niezw ykłej przyjaźni między
człow iekiem a psem. Ośmioletni Sebastian mieszka z
dziadkiem w w iosce w Alpach. Od pewnego czasu spokój
tutejszych mieszkańców burzy w ieść o grasującym w
okolicy tajemniczym dzikim zw ierzęciu. Pewnego dnia
podczas spaceru po górach Sebastian spotyka na swojej
drodze bezpańskiego owczarka. Udaje mu się zdobyć
zaufanie zw ierzęcia...
25.04.2017 „Księga dżungli” (USA) 2016 r. (jeszcze raz
w repertuarze, gdyż nie został w yśw ietlony we wcześniejszym terminie)
Przed kamerą w ystępuje tylko jeden człow iek – wcielający się w Mowgliego – Neel Sethi. Cała reszta imponującej
obsady użycza jedynie głosów kolejnym w ykreowanym w pamięci komputera zw ierzakom. Iluzja jest tu bliska ideału –
zarówno w skali makro, jak i mikro.
2.05.2017 „Sezon na misia” (USA) 2006 r.
Boog, w polskiej wersji nazwany pieszczotliw ie i udatnie Bogusiem, jako mały niedźw iadek został przygarnięty przez
strażniczkę przyrody Beth. Teraz jako rosły niedźw iedź żyje sobie pod kloszem, odgrywając rolę lokalnej atrakcji. Kiedy
jednak Boguś zmuszony zostanie do przeniesienia się w leśne ostępy...
9.05.2017 „Król lew ”(USA) 1994 r.
"Król Lew" to ciągle kawałek historii kina i imponujące w idow isko. Film opow iada historię lwa Simby, prawow itego
króla dżungli, który jako dziecko zostaje oskarżony o morderstwo ojca. Tym samym w obaw ie przed konsekwencjami
ucieka ze swojego królestwa...
KINO DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 18.00
Piątki kina młodzieżowego: 21.04 „Gwiazd naszych wina” (USA ) 2014 r.
Dramatyczny romans, którego głównymi bohaterami są nastolatkow ie. Mimo młodego w ieku musieli staw ić czoła
przeciwnościom losu. Ona – szesnastolatka ze zdiagnozowanym rakiem i nadopiekuńczymi rodzicami, on – były
koszykarz, któremu św iat się zawalił, gdy amputowano mu nogę...
Piątki kina polskiego: 28.04.2017 „Wino truskawkowe” (Polska, Słowacja) 2008 r.
To komedia obyczajowa wprowadzająca nas w magiczny św iat prawdziwego środka Europy. Miłość, zbrodnia, pokuta są
tu naturalnymi składnikami życia, tak jak pory roku. Główny bohater, Andrzej, porzuca w ielkomiejskie życie i przenosi
się na galicyjską prow incję, aby tam odnaleźć wewnętrzny spokój i harmonię...
Piątki kina romantycznego: 5.05.2017 „Afonia i pszczoły” (Polska) 2009 r.
Film, cieszącego się wśród publiczności ogromną sympatią i uznaniem, Jana Jakuba Kolskiego, który przedstaw ia
opow ieść o pasji, pożądaniu, zdradzie. Przepięknie sfotografowany św iat opuszczonej stacji kolejowej i niew ielkiej
pasieki okazuje się pełen tajemnic. Historia namiętności, która łączy i dzieli trójkę głównych bohaterów, dwóch
mężczyzn i kobiety instynktownie łaknącej miłości...
Piątki kina przygodowego: 12.05.2017 „Hobbit niezwykła podróż” (Nowa Zelandia, USA) 2012r.
Filmowa adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, wstęp do "Władcy Pierścieni", to opow ieść pełna niezw ykłych w ydarzeń i magicznych postaci, przedstaw iająca odw ieczną walkę dobra ze złem. Hobbit Bilbo Baggins niechętnie w yrusza w niezw ykłą i niebezpieczną podróż...

Fotorelacja z BIKE MARATONU

Fot. Aneta Broda
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Vademecum świąt Wielkiej Nocy
Okres Wielkiego Postu ma za zadanie przygotować chrześcijan na przeżywanie Św iąt Wielkanocnych. Wielu z nich
uczestniczy w nabożeństwach w ielkopostnych i podejmuje
specjalne postanow ienia, by okres ten przyniósł w iększe
owoce w ich życiu, będąc tym samym źródłem dodatkowej
radości z nadchodzących św iąt. Kiedy jednak zapytamy
zw ykłego zjadacza chleba, o jakie św ięta chodzi, wchodząc
nieco w szczegóły, możemy być nieraz zdziw ieni niepełną
znajomością ich treści. Dlatego warto jest mów ić o ich
istocie i przesłaniu, nawet jeśli czynimy to każdego roku.
Kościół w sw ych oficjalnych w ypow iedziach mów i o nich:
„najw iększe misteria ludzkiego odkupienia”, „św ięto
św iąt”, „uroczystość uroczystości”, „Wielka Niedziela”,
„Triduum Paschalne”, „kulminacja życia liturgicznego”,
„najw iększe misteria ludzkiego odkupienia”. Wszystkie te
nazw y w yrażają ich istotę: chodzi o coś najważniejszego
w chrześcijaństw ie, o coś, co stanow i fundament, bez
którego wszystko inne traci swój sens. Są to św ięta
celebracji męki, śmierci i zmartw ychwstania Chrystusa,
celebracji w ydarzeń, które zmieniły bieg całej ludzkości i
otworzyły perspektywę tworzenia nowej cyw ilizacji
miłości, niespotykanej dotychczas w historii, bez w zględu
na to, czy ktoś w to w ierzy, czy nie.
Ich treść jest tak bogata, że trzeba je rozpatrywać w w ielu aspektach. Te szczególne w ydarzenia, które dokonały się
w ludzkiej historii przez Boga, który stał się „jednym
z nas”, podlegają logicznej kolejności w ydarzeń, w jakich
miały miejsce, rozciągając się na trzy kolejne dni:
czwartek, piątek i sobotę.
Mimo tej czasowej rozpiętości, Kościół nazywa je jednym
w ielkim św iętem: Triduum Paschalnym. „Triduum”, z łaciny, znaczy „trzy dni”, ponieważ mowa o w ydarzeniach
zbawczych Chrystusa mających miejsce w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a właściw ie Wigilię
Paschalną. Słowo „paschalne”, oznacza „Paschę” Chrystusa, tj. ofiarę Jego męki i śmierci na krzyżu, która dopełniona w Jego zmartw ychwstaniu przynosi ludzkości rzeczyw iste w yzwolenie z grzechu i śmierci, czyli zbaw ienie oraz
nadzieję życia w iecznego.
Jezus Chrystus, bazując na św ięcie Paschy żydowskiej,
nadał mu nowe duchowe znaczenie. On sam miał stać się
barankiem, złożonym w ofierze podczas Paschy, Barankiem
Paschalnym, którego ofiara miała przynieść w yzwolenie
z w iększego zniewolenia, niż polityczne, zniewolenia
grzechu. Najpierw sprawował z uczniami Paschę, ustanaw iając podczas niej Eucharystię, nową bezkrwawą ofiarę
z samego siebie pod postaciami chleba i w ina (Wielki
Czwartek), którą zaraz następnego dnia złożył ze swego
ciała i krw i na krzyżu (Wielki Piątek). Jego krew w ten
sposób miała skrapiać dusze wszelkich pokoleń ludzkich,
ratując ich przed w iecznym potępieniem, co jest szczególnym udziałem każdego, kto uczestniczy w Eucharystii.
Gwarantem przyjęcia samej ofiary przez Boga miało być
ostateczne pokonanie śmierci poprzez zmartw ychwstanie
Chrystusa, które zgodnie z Jego zapow iedziami i z Pismem
Św iętym miało miejsce trzeciego dnia po Jego śmierci
krzyżowej (Wielka Sobota – Wigilia Paschalna). W ten
sposób w ydarzenia dokonane na krzyżu w oparciu o pisma
Starego Testamentu, stały się w ydarzeniami paschalnymi,
zw ycięstwem Chrystusa nad śmiercią, jednym w ielkim
św iętem.
Stosownie do sposobu żydowskiej tradycji, dni są liczone
od zapadnięcia zmroku: w ięc od czwartku w ieczorem do
piątku w ieczorem (1 dzień), od piątku w ieczorem do
soboty w ieczorem (2 dzień), od soboty w ieczorem do
niedzieli w ieczorem (3 dzień). Stąd należy mów ić o celebracji trzech dni (Triduum), w których dokonuje się Pascha
Chrystusa:
- Wielki Czwartek jest dniem ustanow ienia Eucharystii,
a zarazem Sakramentu Kapłaństwa, który tę Eucharystię
spraw ia,
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- Wielki Piątek jest dniem przeżywania męki i śmierci
Chrystusa na krzyżu,
- Wielka Sobota jest dniem ciszy i spoczywania Jezusa
w grobie, zapow iadającym tym samym w ielką Wigilię
Paschalną Zmartw ychwstania Pańskiego, która ma miejsce
z soboty na niedzielę i jest nazywana Wielką Nocą, stąd też
się wzięła inna polska nazwa Św iąt Paschalnych: Św ięta
Wielkanocne.
Nic też dziwnego, że uroczystości podczas Triduum Paschalnego odbywają się w ieczorem, co według liturgicznej
poprawności, pow inno następować po zapadnięciu zmroku. Wszystkie celebrowane w niej obrzędy starają się
oddać prawdę poszczególnych dni, oddając atmosferę samych w ydarzeń, które miały miejsce za sprawą Chrystusa.
Ponieważ całość w ydarzeń paschalnych dokonuje się
podczas liturgii Wielkiej Nocy, Kościół poleca, by zaraz po
jej zakończeniu odbyła się uroczysta Procesja Rezurekcyjna, czyli Zmartw ychwstania, mająca za zadanie obw ieścić św iatu fakt dopiero co przeżywanego na liturgii zmartw ychwstania Jezusa Chrystusa. Mocna jeszcze tradycja,
powstała przed Soborem Watykańskim II, staw iała tę
procesję na początku celebracji Zmartw ychwstania Pańskiego w niedzielny poranek w ielkanocny. Jednak niedzielna celebracja jest już praktycznie tylko ciągłą kontynuacją obw ieszczania przez Kościół dzieła zmartw ychwstania Chrystusa, Jego zw ycięstwa nad śmiercią
i grzechem, które dokonało się poprzedniej nocy.
Od Triduum 2008r., zgodnie z zarządzeniem metropolity
wrocławskiego, abp. Mariana Gołębiewskiego, sprawowanie liturgii Wigilii Paschalnej, we wszystkich kościołach
i kaplicach Archidiecezji Wrocławskiej ma rozpoczynać się
nie wcześniej, niż o godz. 21.30.
W ocenie metropolity z dynamiki Nocy Paschalnej w ynika, że w inna się ona kończyć procesją rezurekcyjną, rozpoczynającą się bezpośrednio przy ołtarzu, gdzie sprawowano Paschalną Eucharystię. Naturalnie po zakończeniu
procesji, Najśw iętszy Sakrament nie pow inien być składany ponownie do Grobu, lecz do Tabernakulum. Aby
podkreślić charakter Nocy, która stanow i przejście do tego
Pierwszego Dnia, nie wolno rozpoczynać Liturgii Wigilii,
zanim nie zapadnie noc, a należy ją zakończyć przed
św item dnia niedzielnego. Wyklucza się tym samym
przeciwne tej zasadzie nadużycia lub zw yczaje tu i ówdzie
spotykane.
Arcybiskup, przestrzegając przed skracaniem liczby
czytań Wigilii Paschalnej, zachęca, by w iernych odpow iednio przygotować, aby zrozumieli, że czytanie słowa
Bożego tej Nocy posiada specyficzną moc i daje bogate
św iatło. Zwraca także uwagę na czytelność znaków
liturgicznych takich jak paschał, ciemność i św iatłość oraz
przekazywanie św iatła.
Źródło http://www.jakatolik.com
Plan Triduum Paschalnego w parafii w Mrozow ie dostępny
jest na ostatniej stronie GM.
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Droga Krzyżowa nie tylko w Mrozowie
Dnia 31 marca br. ulicami Mrozowa przeszła Droga
Krzyżowa. Tym razem przeżywaliśmy ją w ramach
rekolekcji w ielkopostnych, dlatego rozważania prowadził
ks. rekolekcjonista Andrzej Majchrzak. Również trasa,
krótsza niż zw ykle, była dostosowana do możliwości
kapłana. Rozważając kolejnych 14 stacji, parafianie
przeszli koło zamku, ulicą Zamkową, a następnie ul. Wyzwolenia do kościoła. Nad bezpieczeństwem czuwała policja
i pan Kazimierz, a śpiew prowadziła schola parafialna.
Krzyż do kolejnych stacji mieli nieść mieszkańcy
poszczególnych w iosek i osoby różnych stanów. Niestety,
chętnych i gotow ych nieść krzyż było mało, często
podejmowały ten trud te same osoby. Również frekwencja
była niższa niż w latach ubiegłych, choć pogoda dopisała.
Św ieciło pięknie słońce i ogrzewało uczestników
przyjemnym ciepłem.

Może było to spowodowane słabym przepływem
informacji, zbyt wczesną godziną, a może pogoda
zatrzymała parafian przy pracy w ogródkach, a dzieci
i młodzież przy zabaw ie na skwerze czy boisku. Szkoda.
Warto wspomnieć, że są ludzie, którzy podejmują znacznie
w iększy trud, biorąc udział w Ekstremalnych Drogach
Krzyżow ych, które w tym roku w yruszyły w ieczorem tego
samego dnia. Tam trasy liczyły 40, 50 czy nawet 78 km.
Jedna z nich w yruszyła z parafii Św. Jadw igi w Leśnicy do
Trzebnicy (40 km), a dw ie inne z kościoła Św. Wojciecha
we Wrocław iu podążały na Ślężę w wariantach 50 i 78 km.
Uczestnicy szli przez całą noc, docierając na szczyt w godzinach porannych. Dłuższą trasę kończyli w sobotę już
popołudniu. W EKD wzięli udział również parafianie
z Mrozowa.
Dorota Kozyra

Już wkrótce

W parafii w Mrozowie
Triduum Paschalne
Wielki Czwartek: godz. 18.30 Msza Św., do 21.00 Adoracja
Wielki Piątek: w godz. 8.00-22.00 Adoracja, godz. 9.00 Droga Krzyżowa, 18.30 Nabożeństwo Wielkopiątkowe
Wielka Sobota: w godz. 8.00-21.00 Adoracja, 9.00-13.00 św ięcenie pokarmów w miejscowościach: 9.00 Czerna, 9.15
Wilkostów, 9.45 Wojnow ice, 10.20 Łąkoszyce. 10.45 Kokorzyce, 11.00 Krępice, 11.20 Żuraw iniec, 12.00 i 13.00
Mrozów.
Wielkanoc: godz. 21.00 Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną
Niedziela: godz.6.00 Msza Św w Krępicach z procesją, godz. 12.00 Msza Św. w Mrozow ie
Adoracja w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę: 8.00 wspólnota „Kromka Chleba”; 10.00 III Róża Różańcowa z Mrozowa,
10.30 mieszkańcy ulic: Parkowej, Odrzańskiej, Akacjowej z Mrozowa; 11.00 ZOL, 11.30 mieszkańcy ul. Cmentarnej
i przyległych z Mrozowa; 12.00 Róże Różańcowe i mieszkańcy Krępic; 12.30 mieszkańcy ul. Kościuszki z Mrozowa;
13.00 siostry Albertynki; 14.00 mieszkańcy ul. Piastowskiej z Mrozowa; 14.30 Róże Różańcowe i mieszkańcy
Wojnow ic; 15.00 mieszkańcy ul. Wyzwolenia z Mrozowa, 15.30 mieszkańcy ul. Chrobrego z Mrozowa; 16.00
mieszkańcy ul. Bystrzyckiej, Zamkowej z Mrozowa, Żuraw ińca i Kokorzyc; 16.30 mieszkańcy Czernej, Wilkostowa
i Łąkoszyc; 17.00 II Róża Różańcowa z Mrozowa; 17.30 LSO, scholanki i dzieci przygotowujące się do I Komunii
Św iętej; 18.00 młodzież przygotowująca się do bierzmowania.
W Gminie
6-20 kwietnia w godz. 12.00-20.00 wystawa „Inne wojny” w zamku w Wojnowicach. Wystawa pokazuje różnice
w narracji i odbiorze historii II wojny św iatowej we współczesnych podręcznikach dla klas licealnych w Czechach,
Niemczech, Włoszech, Polsce, Rosji i na Litw ie.
25-26 kwietnia o godz. 10:00 w Samorządow ym Ośrodku Kultury w Miękini odbędzie się VI Dolnośląski Przegląd
Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”. W dniu 25 kw ietnia do przeglądu przystąpią chóry,
zespoły śpiewacze, tria, duety, soliści, natomiast dnia 26 kw ietnia swój dorobek zaprezentują kabarety, teatry, zespoły
taneczne etc. Warunki uczestnictwa na stronie miekinia.pl
W Gminie
Drodzy Czytelnicy,
W miesiącu styczniu zebrano 145 zł. (w Groszu 84,70 zł. i 2 pensy, 50 kopiejek rosyjskich, 10
eurocentów, 2 kopiejki ukraińskie, a w Promyku 56,34 zł.), nakład bieżącego numeru jest zmniejszony.
Nadal potrzebujemy Waszego wsparcia. Jeśli czytasz Głos Mrozowa, wrzuć 50 gr do św inki - to koszt
druku Twojego egzemplarza.
Równocześnie składamy serdeczne podziękowania Właścicielom oraz Pracownikom sklepu „Grosz”
i „Promyk” w Mrozow ie, którzy przeprowadzają zbiórki na w ydawanie kolejnych numerów gazety oraz
Mieszkańcom, którzy wspierają tę inicjatywę.
Redakcja

Do Szanownych Sponsorów

Zachęcamy do sponsorowania – także częściowego - naszej gazetki. Oferujemy możliwość umieszczenia ogłoszenia/
reklamy już od 50 zł. Koszt w ydania całego numeru to 150 zł. Kontakt: mail glosmrozowa@mrozow.pl
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