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Niepubliczne Przedszkole „SASANKA” w Mrozowie jest 
prowadzone przez Mrozowskie Stowarzyszenie Rozwoju 
Środowiska Lokalnego „MROZOVIA” i mieści się w pię-
trowej willi 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 świeżym powietrzu. 
Przedszkole dysponuje nowym, dobrze wyposażonym 
placem zabaw.  

Panuje tu przyjazna atmosfera, zapewniająca dzieciom 
poczucie bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy dbają  
o komfort pobytu dzieci i wspierają je we wszelkich dzia-
łaniach.  

Poprzez spacery wychowankowie mają możliwość 
obserwacji przyrody wśród okolicznych lasów i pól, jak  
i życia zwierząt w gospodarstwach wiejskich. Domowa 
atmosfera sprzyja integracji dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.  

 

Priorytetem w placówce jest dbałość o komfort 
psychiczny dziecka. Każdy przedszkolak może liczyć na 
indywidualne traktowanie. Personel przedszkola dba o to, 
aby dzieci miały jak najwięcej możliwości prezentacji 
swoich umiejętności nabytych w placówce, np. podczas 
uroczystości współorganizowanych przez rodziców, takich 
jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Odzyskania 
Niepodległości, Jasełka czy festyny rodzinne. 
Organizowane są również zajęcia kulinarne oraz konkursy 
wewnątrz-przedszkolne.  

Ponadto dzieci uczestniczą w wycieczkach, odwiedzają 
lokalne Kino na Prowincji, oglądają teatrzyki (raz w mie-
siącu) oraz biorą udział w zabawach – jest Bal Misia, Bal 
Karnawałowy, 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 

 

 Przedszkole SASANKA w Mrozowie  

Niepubliczne Przedszkole „SASANKA” w Mrozowie  
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 

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 
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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 opowieść o niezwykłej przyjaźni między 
człowiekiem a psem. Ośmioletni Sebastian mieszka z 
dziadkiem w wiosce w Alpach. Od pewnego czasu spokój 
tutejszych mieszkańców burzy wieść o grasującym w 
okolicy tajemniczym dzikim zwierzęciu. Pewnego dnia 
podczas spaceru po górach Sebastian spotyka na swojej 
drodze bezpańskiego owczarka. Udaje mu się zdobyć 
zaufanie zwierzęcia... 

 

25.04.2017 „Księga dżungli” (USA) 2016 r. (jeszcze raz  
w repertuarze, gdyż nie został wyświetlony we wcześniejszym terminie) 
Przed kamerą występuje tylko jeden człowiek – wcielający się w Mowgliego – Neel Sethi. Cała reszta imponującej 
obsady użycza jedynie głosów kolejnym wykreowanym w pamięci komputera zwierzakom. 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 pieszczotliwie i udatnie Bogusiem, jako mały niedźwiadek został przygarnięty przez 
strażniczkę przyrody Beth. Teraz jako rosły niedźwiedź 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 widowisko. Film opowiada historię lwa Simby, prawowitego 
króla dżungli, który jako dziecko zostaje oskarżony o morderstwo ojca. Tym samym w obawie 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 nastolatkowie. Mimo młodego wieku musieli stawić czoła 
przeciwnościom losu. Ona – szesnastolatka ze zdiagnozowanym rakiem i nadopiekuńczymi rodzicami, on – były 
koszykarz, któremu świat 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 świat prawdziwego środka Europy. Miłość, zbrodnia, pokuta są 
tu naturalnymi składnikami życia, tak jak pory roku. Główny bohater, Andrzej, porzuca wielkomiejskie życie i przenosi 
się na galicyjską prowincję, 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 przedstawia 
opowieść o pasji, pożądaniu, zdradzie. Przepięknie sfotografowany świat opuszczonej stacji kolejowej i niewielkiej 
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 opowieść pełna niezwykłych wydarzeń i ma-
gicznych postaci, przedstawiająca odwieczną walkę dobra ze złem. Hobbit Bilbo Baggins niechętnie wyrusza w nie-
zwykłą i niebezpieczną podróż... 
 

Fotorelacja z BIKE MARATONU 
 

Fot. Aneta Broda 
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Okres Wielkiego Postu ma za zadanie przygotować chrześ-
cijan na przeżywanie Świąt Wielkanocnych. Wielu z nich 
uczestniczy w nabożeństwach wielkopostnych i podejmuje 
specjalne postanowienia, by okres ten przyniósł większe 
owoce w ich życiu, będąc tym samym źródłem dodatkowej 
radości z nadchodzących świąt. Kiedy jednak zapytamy 
zwykłego zjadacza chleba, o jakie święta chodzi, wchodząc 
nieco w szczegóły, możemy być nieraz zdziwieni niepełną 
znajomością ich treści. Dlatego warto jest mówić o ich 
istocie i przesłaniu, nawet jeśli czynimy to każdego roku. 

Kościół w swych oficjalnych wypowiedziach mówi o nich: 
„największe misteria ludzkiego odkupienia”, „święto 
świąt”, „uroczystość uroczystości”, „Wielka Niedziela”, 
„Triduum Paschalne”, „kulminacja życia liturgicznego”, 
„największe misteria ludzkiego odkupienia”. Wszystkie te 
nazwy wyrażają ich istotę: chodzi o coś najważniejszego  
w chrześcijaństwie, o coś, co stanowi fundament, bez 
którego wszystko inne traci swój sens. Są to święta 
celebracji męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, 
celebracji wydarzeń, które zmieniły bieg całej ludzkości i 
otworzyły perspektywę tworzenia nowej cywilizacji 
miłości, niespotykanej dotychczas w historii, bez względu 
na to, czy ktoś w to wierzy, czy nie.  

Ich treść jest tak bogata, że trzeba je rozpatrywać w wie-
lu aspektach. Te szczególne wydarzenia, które dokonały się 
w ludzkiej historii przez Boga, który stał się „jednym  
z nas”, podlegają logicznej kolejności wydarzeń, w jakich 
miały miejsce, rozciągając się na trzy kolejne dni: 
czwartek, piątek i sobotę. 

Mimo tej czasowej rozpiętości, Kościół nazywa je jednym 
wielkim świętem: Triduum Paschalnym. „Triduum”, z ła-
ciny, znaczy „trzy dni”, ponieważ mowa o wydarzeniach 
zbawczych Chrystusa mających miejsce w Wielki Czwar-
tek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a właściwie Wigilię 
Paschalną. Słowo „paschalne”, oznacza „Paschę” Chrys-
tusa, tj. ofiarę Jego męki i śmierci na krzyżu, która dopeł-
niona w Jego zmartwychwstaniu przynosi ludzkości rzeczy-
wiste wyzwolenie z grzechu i śmierci, czyli zbawienie oraz 
nadzieję życia wiecznego. 

Jezus Chrystus, bazując na święcie Paschy żydowskiej, 
nadał mu nowe duchowe znaczenie. On sam miał stać się 
barankiem, złożonym w ofierze podczas Paschy, Barankiem 
Paschalnym, którego ofiara miała przynieść wyzwolenie  
z większego zniewolenia, niż polityczne, zniewolenia 
grzechu. Najpierw sprawował z uczniami Paschę, usta-
nawiając podczas niej Eucharystię, nową bezkrwawą ofiarę 
z samego siebie pod postaciami chleba i wina (Wielki 
Czwartek), którą zaraz następnego dnia złożył ze swego 
ciała i krwi na krzyżu (Wielki Piątek). Jego krew w ten 
sposób miała skrapiać dusze wszelkich pokoleń ludzkich, 
ratując ich przed wiecznym potępieniem, co jest szcze-
gólnym udziałem każdego, kto uczestniczy w Eucharystii. 
Gwarantem przyjęcia samej ofiary przez Boga miało być 
ostateczne pokonanie śmierci poprzez zmartwychwstanie 
Chrystusa, które zgodnie z Jego zapowiedziami i z Pismem 
Świętym miało miejsce trzeciego dnia po Jego śmierci 
krzyżowej (Wielka Sobota – Wigilia Paschalna). W ten 
sposób wydarzenia dokonane na krzyżu w oparciu o pisma 
Starego Testamentu, stały się wydarzeniami paschalnymi, 
zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią, jednym wielkim 
świętem. 

Stosownie do sposobu żydowskiej tradycji, dni są liczone 
od zapadnięcia zmroku: więc od czwartku wieczorem do 
piątku wieczorem (1 dzień), od piątku wieczorem do 
soboty wieczorem (2 dzień), od soboty wieczorem do 
niedzieli wieczorem (3 dzień). Stąd należy mówić o cele-
bracji trzech dni (Triduum), w których dokonuje się Pascha 
Chrystusa: 
- Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia Eucharystii,  
a zarazem Sakramentu Kapłaństwa, który tę Eucharystię 
sprawia, 
 
  

- Wielki Piątek jest dniem przeżywania męki i śmierci 
Chrystusa na krzyżu, 
- Wielka Sobota jest dniem ciszy i spoczywania Jezusa  
w grobie, zapowiadającym tym samym wielką Wigilię 
Paschalną Zmartwychwstania Pańskiego, która ma miejsce 
z soboty na niedzielę i jest nazywana Wielką Nocą, stąd też 
się wzięła inna polska nazwa Świąt Paschalnych: Święta 
Wielkanocne. 

Nic też dziwnego, że uroczystości podczas Triduum Pas-
chalnego odbywają się wieczorem, co według liturgicznej 
poprawności, powinno następować po zapadnięciu zmro-
ku. Wszystkie celebrowane w niej obrzędy starają się 
oddać prawdę poszczególnych dni, oddając atmosferę sa-
mych wydarzeń, które miały miejsce za sprawą Chrystusa. 

Ponieważ całość wydarzeń paschalnych dokonuje się 
podczas liturgii Wielkiej Nocy, Kościół poleca, by zaraz po 
jej zakończeniu odbyła się uroczysta Procesja Rezurek-
cyjna, czyli Zmartwychwstania, mająca za zadanie obwieś-
cić światu fakt dopiero co przeżywanego na liturgii zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa. Mocna jeszcze tradycja, 
powstała przed Soborem Watykańskim II, stawiała tę 
procesję na początku celebracji Zmartwychwstania Pań-
skiego w niedzielny poranek wielkanocny. Jednak nie-
dzielna celebracja jest już praktycznie tylko ciągłą konty-
nuacją obwieszczania przez Kościół dzieła zmar-
twychwstania Chrystusa, Jego zwycięstwa nad śmiercią  
i grzechem, które dokonało się poprzedniej nocy. 

Od Triduum 2008r., zgodnie z zarządzeniem metropolity 
wrocławskiego, abp. Mariana Gołębiewskiego, sprawo-
wanie 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 wyni-
ka, że winna się ona kończyć procesją rezurekcyjną, rozpo-
czynającą się bezpośrednio przy ołtarzu, gdzie sprawo-
wano Paschalną Eucharystię. Naturalnie po zakończeniu 
procesji, Najświętszy Sakrament nie powinien być skła-
dany ponownie do Grobu, lecz do Tabernakulum. Aby 
podkreślić charakter Nocy, która stanowi przejście do tego 
Pierwszego Dnia, nie wolno rozpoczynać Liturgii Wigilii, 
zanim nie zapadnie noc, a należy ją zakończyć przed 
świtem dnia niedzielnego. Wyklucza się tym samym 
przeciwne tej zasadzie nadużycia lub zwyczaje tu i ówdzie 
spotykane. 

Arcybiskup, przestrzegając przed skracaniem liczby 
czytań Wigilii Paschalnej, zachęca, by wiernych odpo-
wiednio przygotować, aby zrozumieli, że czytanie słowa 
Bożego tej Nocy posiada specyficzną moc i daje bogate 
światło. Zwraca także uwagę na czytelność znaków 
liturgicznych takich jak paschał, ciemność i światłość oraz 
przekazywanie światła.  

Źródło http://www.jakatolik.com 
 
Plan Triduum Paschalnego w parafii w Mrozowie dostępny 
jest na ostatniej stronie GM. 

 
 

Vademecum świąt Wielkiej Nocy 
 

http://www.jakatolik.com/
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Do Szanownych Sponsorów 
Zachęcamy do sponsorowania – także częściowego - naszej gazetki. Oferujemy możliwość umieszczenia ogłoszenia/ 
reklamy już od 50 zł. Koszt wydania całego numeru to 150 zł.  Kontakt: mail glosmrozowa@mrozow.pl  
 

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 świnki - to koszt 

druku Twojego egzemplarza. 
Równocześnie składamy serdeczne podziękowania Właścicielom oraz Pracownikom sklepu „Grosz”  
i „Promyk” w Mrozowie, którzy przeprowadzają zbiórki na wydawanie kolejnych numerów gazety oraz 
Mieszkańcom, którzy wspierają tę inicjatywę.  

                                      Redakcja 

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 święcenie pokarmów w miejscowościach: 9.00 Czerna, 9.15 
Wilkostów, 9.45 Wojnowice, 10.20 Łąkoszyce. 10.45 Kokorzyce, 11.00 Krępice, 11.20 Żurawiniec, 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 Mrozowie 
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 
Wojnowic; 15.00 mieszkańcy ul. Wyzwolenia z Mrozowa, 15.30 mieszkańcy ul. Chrobrego z Mrozowa; 16.00 
mieszkańcy ul. Bystrzyckiej, Zamkowej z Mrozowa, Żurawińca 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 
Świętej; 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 światowej we współczesnych podręcznikach dla klas licealnych w Czechach, 
Niemczech, Włoszech, Polsce, Rosji i na Litwie. 
25-26 kwietnia o godz. 10:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini odbędzie się VI Dolnośląski Przegląd 
Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”. W dniu 25 kwietnia do przeglądu przystąpią chóry, 
zespoły śpiewacze, tria, duety, soliści, natomiast dnia 26 kwietnia swój dorobek zaprezentują kabarety, teatry, zespoły 
taneczne etc. Warunki uczestnictwa na stronie miekinia.pl 
 
W Gminie 
 
 
 

Dnia 31 marca br. ulicami Mrozowa przeszła Droga 
Krzyżowa. Tym razem przeżywaliśmy ją w ramach 
rekolekcji wielkopostnych, dlatego rozważania prowadził 
ks. rekolekcjonista Andrzej Majchrzak. Również trasa, 
krótsza niż zwykle, była dostosowana do możliwości 
kapłana. Rozważając kolejnych 14 stacji, parafianie 
przeszli koło zamku, ulicą Zamkową, a następnie ul. Wyz-
wolenia do kościoła. Nad bezpieczeństwem czuwała policja 
i pan Kazimierz, a śpiew prowadziła schola parafialna. 
Krzyż do kolejnych stacji mieli nieść mieszkańcy 
poszczególnych wiosek i osoby różnych stanów. Niestety, 
chętnych i gotowych nieść krzyż było mało, często 
podejmowały ten trud te same osoby. Również frekwencja 
była niższa niż w latach ubiegłych, choć pogoda dopisała. 
Świeciło 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 zabawie na skwerze czy boisku. Szkoda. 
Warto wspomnieć, że są ludzie, którzy podejmują znacznie 
większy trud, biorąc udział w Ekstremalnych Drogach 
Krzyżowych, które w tym roku wyruszyły wieczorem tego 
samego dnia. Tam trasy liczyły 40, 50 czy nawet 78 km. 
Jedna z nich wyruszyła z parafii Św. Jadwigi w Leśnicy do 
Trzebnicy (40 km), a dwie inne z kościoła Św. Wojciecha 
we Wrocławiu podążały na Ślężę w wariantach 50 i 78 km. 
Uczestnicy szli przez całą noc, docierając na szczyt w go-
dzinach porannych. Dłuższą trasę kończyli w sobotę już 
popołudniu. W EKD wzięli udział również parafianie  
z Mrozowa. 

Dorota Kozyra 
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