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„nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”

2

krzeszowska pani nr 2 - marzec/kwiecień 2009

SŁOWO PROBOSZCZA PRZED
WIELKIM POSTEM A.D. 2009
„Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.
(zob. Mt. 5.11-12)
Szanowni Czytelnicy „Krzeszowskiej Pani”
W Ewangelii św. Łukasza apostołowie prosili
Pana „Przymnóż nam wiary. Pan zaś rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem
i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna”
(Łk 17,5-6).
Skąd ta zaskakująca prośba w ustach Apostołów? Skąd to wołanie do Jezusa, by przymnożył
im nie sił, nie zapału, ale właśnie wiary?
To co Jezus głosił i jak żył, pociągało Apostołów, ale chwilami pojawiał się w nich lęk, gdy
słyszeli:
– że trzeba zostawić wszystko, nie oglądając
się wstecz,
– kochać ludzi, nawet wrogów i krzywdzicieli,
– przebaczać nie siedem razy, ale zawsze.
A jakby tego jeszcze było za mało, Mistrz zapowiada prześladowanie i swoją śmierć! Widząc
rodzące się w sobie pytania, apostołowie proszą
Jezusa by mieli odwagę nie lękać się trudności
i prześladowań, by bardziej ufali Bożej mocy niż
swoim ludzkim siłom, by uczynił ich bardziej
zdecydowanymi pójścia za Nim.
Jak daleko dojść potrafi człowiek? Ile udźwignąć?
Dojdzie daleko i udźwignie wiele, jeśli bezgranicznie zaufa. I o to właśnie proszą apostołowie:
„Przymnóż nam wiary Panie. Daj, abyśmy nie
zwątpili, nie wpadli w panikę, gdy przyjdą trudne dni, ale zachowali odwagę”.
Poeta pyta: W co wierzy ten człowiek, który w nic nie wierzy ? Czy tylko w to, że zniknie
z ziemi na wieczność i nic po nim nie zostanie
i nigdy więcej go nie będzie?
A w co ty wierzysz, Bracie i Siostro?!

Spójrz na siebie, na swoją wiarę. Co byś o niej
powiedział, jaka ona jest? Pewna, czy też pełna
wątpliwości i pytań?
Z wiarą jest jak z przypływem i odpływem morza. Raz zalewają nas fale entuzjazmu, radości
i pewności. Innym razem pewność i pokój odpływają gdzieś od nas. Wydaje mi się, że wielu z nas
doświadcza w życiu dwóch jakże przeciwstawnych rzeczywistości: wiary w Boga, w ludzkie słowa i obietnice – oraz niewiary!
Z jednej strony wyczuwamy, że świat cały i nasze życie w nim mają sens; ale bywają też chwile, gdy wkradają się w nas wątpliwości i wówczas
pytamy, czy rzeczywiście istnieje jakiś sens życia,
pracy, miłości i cierpienia? Widzimy wiele dobra,
piękna i sensu w otaczającym nas świecie. Prawa przyrody wskazują na sensowność zachodzenia zjawisk. Padający deszcz nawadnia ziemię.
Wschodzące słońce przynosi ze sobą życie, ciepło
i światło. A czyż historyczny wysiłek tylu narodów (które istniały i przeminęły), by życie było
bardziej sprawiedliwe i braterskie – czyż ten wysiłek nie miał żadnego sensu? Na pewno miał! Mają
sens więzy międzyludzkie: koleżeństwo, przyjaźń
i miłość. Sztuka Michała Anioła. Muzyka Bacha,
Mozarta, Chopina i wielu jeszcze innych kompozytorów, twórczość malarzy i poetów miała i ma
głęboki sens. A więc istnieje jakiś niezaprzeczalny sens w świecie i w życiu ludzi.
Obok tego poczucia sensu doświadczmy jednak innego – niewiary i bezsensu! Gdy widzę na
szpitalnym łóżku osobę młodą, skarżącą się, ze
łzami w oczach, że trawi ją rak – w obliczu tego
nieszczęścia i absurdu mogę się tylko z nią buntować. Nonsensem jest też choćby zdrada, która
porzuconej kobiecie lub porzuconemu mężczyźnie odbiera, jak mi się wydaje, wszelką rację dalszego istnienia.
Doświadczając tych dwóch sprzecznych ze
sobą odczuć: sensu i bezsensu, możemy docenić,
jakim duchowym skarbem jest wiara! Dlaczego
skarbem? Bo wiara mówi nam o tym, że nie jesteśmy sami w tym otaczającym nas wszechświecie,
ale że jest KTOŚ jeszcze, o wiele potężniejszy niż
my – kochający, który swe imię ujął w słowach:
„Jestem, który Jestem”. To tajemnicze imię Boga –
Jestem, który Jestem – znaczy: ty sam zobaczysz,
kim Ja jestem, ty sam zobaczysz, co mogę dla ciebie uczynić. Cała Biblia opowiada o tym objawiającym się Bogu: Ojcu, Synu i Duchu Świętym.
Dlatego i my wołamy za apostołami: Przymnóż
nam wiary, Panie, w Twoją obecność i działanie
pośród nas”.
Szanowni Czytelnicy „Krzeszowskiej Pani”
Wokół nas powstaje nowy świat, życie szybko biegnie, słyszymy o wielkim kryzysie gospodarczym – a my nie nadążamy za rytmem tego
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świata. Obliczamy nasze jutro, zgadujemy naszą
przyszłość, „bo dziś” jest mało ciekawe. Właśnie
jakie jest to nasze „dziś”? Czy cieszymy się z życia? Czym się tu cieszyć? Odpowie ktoś. Bezrobocie, plaga przestępstw, plaga narkomanii,
pogłębiające się poczucie bezsensu życia, kryzys
autorytetów społecznych.
Na życie można patrzeć oczyma pesymisty
i widzieć tylko samo zło, cierpienie, nieszczęście. Można też patrzeć na życie oczyma nadziei
i usilnie wierzyć w to, że warto żyć, trudzić się,
by jutro było piękniejsze niż dziś. Nasze poczucie szczęścia zależy od nas samych, od naszych
marzeń i ideałów. Po części zależy ono też od
świata, w którym żyjemy!
Jaki jest ten współczesny świat? W czym ludzie nam współcześni pokładają swoją nadzieję?
Na czym opierać przyszłość? Może zacznę od
osobistej refleksji. Otóż kiedyś oglądałem u swego przyjaciela kilka filmów fantastycznych.
Wiem, że nie każdy lubi ten rodzaj kina. Ludzka
wyobraźnia próbuje w nich zgadnąć, jaka będzie
przyszłość ludzkości i kosmosu?
Fabuła tych filmów rozwija się według pewnych standartowych linii: na początku widzimy
harmonijnie żyjącą grupę ludzi lub istot człekopodobnych. To bohaterowie pozytywni. Są
szczęśliwi, najczęściej młodzi. Prowadzą niemal
idealne życie. Nauka dostarczyła im wszystkiego, czego potrzebują: zdrowie, pożywienie, wygodne życie, zaspokojenie pragnień. Wystarczy,
że powiedzą kilka słów do dużego ekranu, a ich
mieszkanie przekształca się w apartament nad
morzem albo w górach. Wystarczy, że wydadzą
kilka poleceń w kuchni, a już pojawia się talerz,
a na nim spaghetti. Doskonały świat. Któż, wydawać by się mogło, nie chciałby żyć w takim
świecie?
Jednak, gdy fabuła rozwija się dalej, dowiadujemy się, że doskonałość tej cywilizacji jest złudna. Ludzie ci żyją w jakiejś niewoli, np. w lęku
przed agresją istot z innej planety, przed przywódcą o dyktatorskich zapędach!
Jest jeszcze jeden wspólny element tych filmów, który mnie niepokoi: nie ma tam wiary
w istnienie istoty nadprzyrodzonej, nie ma wiary, a więc nie ma nadziei. Przyszłość jawi się jako
pozbawiona Boga, a więc pozbawiona nadziei.
Ludzie jakby liczyli tylko na siebie i jakże często
okazuje się, że się przeliczyli....
Niektóre współczesne społeczności wydają się
budować przyszłość w oparciu tylko o mądrość
ludzką, o zaufanie we własne siły i zdolności.
W tym kontekście chciałbym przywołać słowa
proroka Jeremiasza, który przestrzega budujących przyszłość: „Przeklęty mąż, który pokłada
nadzieję w człowieku... Błogosławiony mąż, któ-
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ry pokłada ufność w Panu”(por. Jr 17, 5-8).
Jeremiasz zachęca nas do refleksji nad rzeczami ważnymi w naszym życiu, do zastanowienia
się, na czym opieramy nasze życie. Prorok przerażony dumą i pychą człowieka, zapatrzonego
w swą moc, już dawno temu przewidywał to,
o czym mówią nasze dzisiejsze filmy fantastyczne i dlatego każe nie ufać ludzkim siłom! Błogosławiony, kto ma wgląd na Boga. Jest rzeczą
niemożliwą zbudować dobre społeczeństwo bez
odwoływania się do wartości największych i najświętszych, które są w Bogu samym. Społeczeństwo, które nie ma Boga jako swego fundamentu
– żyje w próżni!
Co myślicie o ostatnim wieku? Mam tu na
myśli wiek dwudziesty. Zaczął się pierwszą wojną światową, w której zginęły miliony ludzi.
W 1919 roku w Wersalu zebrały się zwycięskie
państwa, by podpisać układ, w którym zamieszczono słowa: „Nigdy więcej wojny!” W całym
pakcie nie było jednak słowa o Bogu i duchowych
wartościach. Pakt ten był wyrazem całkowitego zaufania w moc człowieka. A potem przyszła
kolejna wojna, jeszcze krwawsza i okrutniejsza.
W czasach komunistycznych zwolennicy Marksa i Lenina zaufali ludzkim siłom, by ich mocą
zrealizować swoje marzenia o dobrobycie i sprawiedliwości. Ludzie zaufali ludziom, a ci ich wykorzystali, oszukali i zamiast dobrobytu – dali im
kartki na mięso i inne artykuły spożywcze.
Dwa tysiące lat temu Jezus powiedział swoim współczesnym, że jeżeli spojrzą na świat
Jego oczami – poznają prawdę, a prawda uczyni
ich szczęśliwymi. Czy prawda o Bogu, który nas
stwarza, o Synu, który nas zbawia, i o Duchu
Świętym, który nas ożywia i umacnia – daje ci
duchowe szczęście? Czy jesteś szczęśliwy jako
chrześcijanin i jako człowiek? Wydaje się nam
czasami, że jesteśmy tak nieszczęśliwi.
Spójrz, jakie życie uważa Jezus za błogosławione. Jego słowa ukażą ci, gdzie tkwi nadzieja na
owocne przeżywanie życia. Gdy jesteś zmęczony
i rozczarowany, rozważaj osiem błogosławieństw
(por. Mt 5, 1-12). Być może one mówią o tobie.
Błogosławieństwa – to perspektywa szczęścia i radości, ukazana przez Boga. Zaskakują nas te błogosławieństwa, wygłoszone przez Jezusa na Górze:
Błogosławieni, którzy płaczą.
Świat mówi: Nie zbieraj cudzych łez. Nie
martw się uczuciami innych. Baw się dobrze!
A Chrystus mówi: Szczęśliwy ty, który pamiętasz, że nie ma korony chwały bez cierpienia.
Ty, który odrzucasz kupowanie własnego szczęścia za cenę nędzy innych. Idź do Pana w twoim
smutku. Bóg otrze twoje łzy!
Błogosławieni, którzy łakną i pragną spra-

cd. na str. 4
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wiedliwości.
Świat mówi: Błogosławiony ty, który pragniesz
władzy i sławy. To są jedynie godne zdobycia rzeczy w świecie. One jedynie mogą zaspokoić ciebie.
Chrystus mówi: Szczęśliwy jesteś ty, który rozumiesz, że główny cel życia – to żyć dobrze. Nikt
nie może być szczęśliwym, wiedząc, że czyni złe
rzeczy. Uczyń pierwszym celem twego życia: żyć
dobrze, a zaczniesz kosztować szczęścia.
Błogosławieni prześladowani.
Świat mówi: Szczęśliwi, którzy potrafią się dopasować – będą mieli spokojne życie! A Chrystus
mówi: Szczęśliwi walczący o to, co jest słuszne
i prawdziwe. Pomyśl o powstańcach polskich,
o zrywach narodowych, o tych, którzy stracili
zdrowie i życie, byśmy my – mogli lepiej żyć!
Popatrz Drogi Czytelniku na swoje życie
w świetle błogosławieństw, a odkryjesz, że nie
marnujesz życia, bo ono ma wartość w oczach
Boga, a ty jesteś błogosławiony! Za każdym razem, kiedy przyjdzie zwątpienie, a ból, trudności i choroby będą ci wyciskać łzy, niech nadzieja
złożona w Panu, w Jego mocy będzie twoim natchnieniem do budowania Królestwa Bożego na
ziemi. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu!
Edward Stachura, polski poeta, znany szczególnie wśród młodzieży, napisał kiedyś jakże
znamienne słowa:
„Człowiek człowiekowi wilkiem,
lecz ty, się nie daj zgnębić.
Człowiek człowiekowi szpadą,
Człowiek człowiekowi zdradą,
lecz ty się nie daj zgładzić,
lecz ty się nie daj zdradzić.
Człowiek człowiekowi wilkiem,
lecz ty się nie daj zwilczyć.
Człowiek człowiekowi bliźnim
z bliźnim możesz się zabliźnić!
Taka jest prawda o niejednym z nas. Potrafimy być prawdziwie bliźnim, bratem i siostrą dla
drugiego człowieka. Potrafimy też być wilkiem.
Przykłady ludzi złych, pałających zaborczym
pragnieniem urządzenia sobie życia kosztem
bliźniego, egoistów, samolubów goniących za
zdobyczą niby wilki zimową nocą – pojawiają się
nie tylko w prasie, radiu czy telewizji, ale w naszych rodzinach, w miejscach pracy, nauki i zamieszkania.
Człowieka stać na rzeczy wspaniałe, szlachetne, porywające. Stać go też na rzeczy podłe!
Kazimiera Iłłakiewiczówna napisała piękny wiersz-legendę o Matce Bożej Gromnicznej:
Idzie Matka Boża zimą przez bór, idzie w białej
sukni i w płaszczu błękitnym, a tuż za nią wilk
kroczy, chytry, przyczajony, przemarznięty. Aż

tu naprzeciw pojawiają się ludzie, chłopi z kłonicami. Szukają wilka, który im szkód narobił. Jak
go znajdą – kości mu połamią. Oto fragmenty tej
legendy:
„Spotykają chłopi świętą podróżną,
Pozdejmowali czapki, patrzą na próżno.
Wybacz nam, Pani wspaniała,
Czyś wilka gdzieś nie widziała?
I skarżą się na niego,
Że cielę zeżarł, że woły, że psy poszarpał;
I proszą Najświętszą Panienkę,
żeby im tego wilka wydała.
A Matka Najświętsza spogląda im prosto w oczy
i mówi tak do nich:
„Anim go szukała, ani go wydam,
Patrzcie lepiej po sercach,
To się wam przyda.
Bo tam właśnie wilk leży,
A nie wśród leśnych jeżyn”.
Ta piękna legenda każe nam pytać się: co nosimy we własnym sercu? Miłość czy nienawiść?
Człowiek człowiekowi wilkiem,
lecz ty się nie daj zwilczyć.
Człowiek człowiekowi bliźnim
z bliźnim możesz się zabliźnić!
By się nie „zwilczyć” – trzeba kochać. Zmarły niedawno poeta Ks. Jan Twardowski napisał:
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Świat współczesny staje się coraz bardziej
wrażliwy na cierpienie, na ludzkie nieszczęścia
i choroby. Jednak wciąż pełno na świecie i pośród nas znieczulicy, wrogości i nienawiści. Jakże mało w nas i w innych Chrystusowej miłości
bliźniego? Nowe samochody, samoloty, które
powstają na naszych oczach, są coraz doskonalsze i piękniejsze. Komputery każdego dnia
są ulepszane i niedługo będą zapewne z nami
rozmawiać. Telewizory są coraz większe i coraz
bardziej płaskie, niby obrazy wiszące na ścianie.
Operacje w szpitalach – to coraz częściej kwestia
nakłuć, bez konieczności krojenia pacjenta, by
dostać się do wnętrza. Ale czy serce człowieka
staje się również lepsze i doskonalsze? Mijają
lata i wieki, zmieniają się cywilizacje i ustroje
polityczne, a my wciąż po staremu: oszukujemy
siebie nawzajem, obmawiamy, wyzyskujemy,
gramy sobie na nerwach, dąsamy się na siebie latami, krzywdzimy i siebie, i bliskich, wyruszamy
na wojny.
Nasza historia ocieka krwią. Kto udoskonali
serce człowieka? Kto i co sprawi, by ono już nigdy
nie kłamało, nie pożądało, nie nienawidziło, ale
zawsze i w każdej sytuacji i dla każdego człowieka miało miłość, dobroć i szlachetność!
Ks. Marian Kopko
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Z historii benedyktynek krzeszowskich

Na początku był Lwów

W

II połowie XVI wieku, na wschodnich
rubieżach I Rzeczypospolitej na Pokuciu, żyła rodzina niejakich Kołów-Szaporowskich. Głowa rodu Adam Szaporowski był majętnym szlachcicem, miał bowiem dziesięć wsi i trzy
córki wielkiej urody: Katarzynę, Krystynę i Annę.
Szczęśliwi rodzice byliby w swoim czasie równie
szczęśli-wymi dziadkami, gdyby nie najstarsza z córek Katarzyna, która od wczesnej młodości miała
wielką skłonność do modlitwy, ascezy, osobności
i umartwionego życia. Myślała o życia zakonnym.
Jednakże, póki żyła matka, panna Katarzyna nie
mogła nawet marzyć o spełnieniu swoich zamiarów. I dlatego zdecydowała się na półśrodki, czyli
tyle ile było wolno. Gromadziła więc swoje siostry, kuzynkę, kilka znajomych panien i spędzały
w domu Kołów-Szaporowskich wiele godzin na
modlitwie, czytaniu i ćwiczeniach ascetycznych.
Późniejsza klasztorna kronikarka napisała, że panna Katarzyna odznaczała się wyjątkową inklinacją
do umartwień. Czytając dziś ich opisy dostaje się
gęsiej skórki: włosiennica, żelazny łańcuch z kolcami na ciele, chodzenie boso w największe mrozy,
300 plag dziennie w czasie Wielkiego Postu, a istny wstrząs wywołać może informacja o wkładaniu
nóg do ula! I ,co godne najwyższego podziwu, była
temu wierna przez całe życie, bo pod jego koniec
kronikarka zanotowała: „...różnymi umartwieniami prawie się zabiła”! No cóż! Założyciele wielkich
dzieł nigdy nie byli miernymi osobowościami!
Tak było aż do śmierci matki trzech panien, która stanowiła główna przeszkodę w realizacji marzeń.
Z ojcem swoim Adamem panny Szaporowskie poradziły sobie bez trudu: najpierw wyraził zgodę na plany zakonne a potem dał pięć wsi, za które m.in. kupiły dworek Herburtów na przedmieściach Lwowa
tuż poza jego murami obronnymi. Przerobiły go na
klasztor, zbudowały pierwszy drewniany kościółek.
Wkrótce uzyskały pełne poparcie Pasterza
Lwowa arcybiskupa Dymitra Solikowskiego. Nic
w tym dziwnego – to był pierwszy klasztor we
Lwowie i na całej Rusi Czerwonej!
Tak więc w pamiętnym 1593 roku sześć panien
osiadło we Lwowie. „Na rękach nosił je” nie tylko
arcybiskup Solikowski ale też król Zygmunt III
Waza, który „sypnął” darami i przywilejami.
Ze wzruszeniem czytamy dziś, jak to król
ofiarował pannie Katarzynie – podczas jej wizyty
w Warszawie – wieś królewską na 20 lat bezpłatnej dzierżawy a także „...znaczną ilość koni, wołów i 400 beczek soli”.
Wkrótce, bo w 1595 roku, przyszło z Rzymu
pierwsze odręczne pozwolenie na założenie klasz-

toru wedle Reguły św. Benedykta, potem zaś oficjalna bulla papieża Klemensa VIII (1598).
Panna Katarzyna mając nie tylko przysłowiową głowę na karku, złote serce ale też wielkie wyczucie potrzeb ducho-wości zakonnej wysłała już
wcześniej kilka panien na formację do jedynego
wówczas centrum reformy benedyktyńskiej –
klasztoru w Chełmnie na Pomorzu.
Wreszcie nadszedł 4 października 1599 roku,
kiedy to pannę Katarzy-nę konfirmowano na ksienię klasztoru lwowskiego i odtąd aż do 1608 roku
kiedy zmarła – przyjęła 30 zakonnic i prowadziła
je pewną ręką do Boga.
Rozkwitu klasztoru nie przygasiły nawet różnorodne klęski: najazdy nieprzyjacielskie, pożary,
morowe powietrze itp. Były też i sytuacje komiczne.
Oto podczas jednego z najazdów tatarskich panny
benedyktynki chronić się musiały w obręb murów
miasta. Ognista łuna zbliżała się w zastraszającym
tempie. I oto tuż pod murami zrobił się tumult,
usiłowano wykraść jedną z zakonnic pannę Eufrazję. Obywatele rzucili się na ratunek, pannę odbito
i okazało się, że wykraść ją chciał... jej własny ojciec, „szyzmatyk” (schizmatyk) jak z oburzeniem
napisała kronikarka, który nie mógł ścierpieć, że
jego córka wstąpiła do katolickiego klasztoru.
Jak więc widać przewielebna panna ksieni Katarzyna – jak każda założycielka – była osobą „do
wszelkich Bożych zamiarów posłaną”, która – przy
wielkim pociągu do modlitwy – „w postanowieniach okazała stałość i moc charakteru”.
Były to czasy panowania Zygmunta III Wazy,
sławnych hetmanów Żółkiewskiego i Chodkiewicza. Lwów był jak tygiel, w którym kotło-wały
się sprawy ludzi różnych narodowości, religii, ras.
Były to też tereny, gdzie ze względu na najazdy
i wojny nikt nie był pewien dnia ani godziny. W tej
ludzkiej mieszaninie – jak oaza pokoju – zaistniał
na dobre lwowski klasztor panien benedyktynek.
Opracowanie na podstawie archiwum SS.
Benedyktynek z Krzeszowa.
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Ogłoszenia
Ks. Proboszcza
• Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16.30
• Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę
Wielkiego Postu o godz. 16.30
• 1 marca (niedziela) – zmiana tajemnic Żywego
Różańca i spotkanie Grupy Synodalnej
• 8 marca (niedziela) Dzień Kobiet – Msza Święta
w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich naszych „Niewiast” w Bazylice o godz.
12.00
• 14 marca (sobota) – dzień Skupienia Ministrantów w Kamiennej Górze (parafia Najświętszego
Serca Pana Jezusa)
• 20 mara (piątek) pielgrzymka maturzystów na
Jasna Górę
• 19 marca (czwartek) Uroczystość Św. Józefa.
Wszystkich solenizantów zapraszamy do kościoła św. Józefa w sobotę 21 marca na godz..
12.00 na wspólną Eucharystię.
• Od niedzieli 22 marca – rozprowadzamy w naszej parafii „paschaliki” n stół wielkanocny
• 25 marca (środa) Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. W naszej parafii rozpoczynamy modlitewną akcję Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy Świętej o godz. 17.oo chętni
mogą złożyć Przyrzeczenie Duchowej Adopcji.
• 29 marca (niedziela) – rozpoczęcie w imię Boże
– Rekolekcje Wielkopostne (program rekolekcji
podany jest w naszym dwumiesięczniku)
• 2 kwietnia (czwartek) 4 rocznica śmierci Sługi
Bożego Jana Pawła II. Zapraszamy na Eucharystie o godz. 17.00
• 4 kwietnia (sobota) – spotkanie odpowiedzialnych za prowadzenie Parafialnych Zespołów
Caritas – Legnica – parafia św. Judy Tadeusza
ul. Artyleryjska
• 5 kwietnia – NIEDZIELA PALMOWA – rozpoczynamy Wielki Tydzień
• 9 kwietnia – Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej godz. 17.00
• 10 kwietnia – Wielki Piątek: Droga Krzyżowa
po Kalwarii godz. 10.00, Adoracja i Nabożeństwa Krzyża godz. 17.00
• 11 kwietnia – Wielka Sobota – Wigilia Paschalna godz. 20.00 zakończona Procesją Rezurekcyjną ok. godz. 24.00
• 12 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania. Liturgia Mszy Świętych: 7.00; 10.00, 12,00, 17.00.
• 13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny –
Msze Święte jak wyżej…
• 17-18-19 kwietnia – Rekolekcje Zelatorów
Żywego Różańca Diecezji Legnickiej
• 25 kwietnia (sobota) Dzień Skupienia dla kapłanów diecezji legnickiej w Hejnicach (Czechy)
• 1 maja (piątek) Święto Pracy – Uroczystość Św.
Józefa Robotnika
• 2 maja (sobota) Pielgrzymka Bractwa Świętego
Józefa do Krzeszowa

bieg ukończyłem
17 stycznia 2009 roku zasnął w Panu O.
Antoni Tadeusz Ziomek, Cysters

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem – cytując świętego Pawła
z 2 listu do Tymoteusza, ojciec Augustyn Węgrzyn
rozpoczął swoje słowo podczas uroczystości pogrzebowych ojca Tadeusza. Wzruszającym i szczerym świadectwem, przywrócił w nas obraz życia i
cysterskiej służby zmarłego. Ojciec Tadeusz wieloletni proboszcz, później wikariusz krzeszowskiej
parafii zapisał się w pamięci jako ten „z którym nie
można się było pokłócić, ani na którego pogniewać”.
Pogodny, wyrozumiały, dobroduszny, sumienny
katecheta i oddany spowiednik. Ojciec Tadeusz z
wiarą i ufnością kroczył drogą swojego powołania i
jak wspomina ojciec Augustyn, wyznawał prawdę,
że bez względu na miejsce i sprawowaną funkcję,
jako współbrat jednemu Chrystusowi służy.
Ojciec Tadeusz już od ponad siedmiu lat pracował na parafii w Sulejowie, jednakże mijające lata
nie zatarły przywiązania do Krzeszowa i serdecznej
przyjaźni z mieszkańcami tej okolicy. Wielu z nas
licznie uczestniczyło w ceremonii pogrzebowej,
swoją obecnością dając świadectwo, że odszedł do
Pana wierny sługa i gorliwy duszpasterz, a przede
wszystkim dobry człowiek. Powierzamy Cię, ojcze Tadeuszu Bożemu miłosierdziu, pozostając
we wdzięczności, że dane nam było choć na krótki
czas spleść drogi naszej ziemskiej wędrówki.
Uczestnicy pogrzebowej uroczystości
Zamówione przez uczestników pogrzebu Msze
Św. w intencji śp. ojca Tadeusza odprawione zostaną w Opactwie Cystersów w Wąchocku w następujących dniach:
24.02.2009r. godz. 20.00 11.03.2009r. godz. 20.00
25.02.2009r. godz. 20.00 13.03.2009r. godz. 20.00
26.02.2009r. godz.   9.30 14.03.2009r. godz. 7.00
27.02.2009r. godz. 20.00 28.03.2009r. godz. 15.00
28.02.2009r. godz.15.00		
29.03.2009r. godz. 17.00
09.03.2009r. godz. 20.00 30.03.2009r. godz. 20.00
10.03.2009r. godz. 20.00 31.03.2009r. godz. 20.00
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Przyjaciele Świętego Franciszka

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w konkurs proponowany przez
legnicki referat katechetyczny.
W tym roku z okazji jubileuszu 800-lecia
zatwierdzenia pierwszej reguły franciszkańskiej, dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt. Święty Franciszek i przyjaciele.
Uczestnikom – uczniom klas IV-VI dziękujemy za przygotowane prace.
Na wyróżnienie zasłużyli: Martynka Grońska, Rafał Kurczewski, Monika Kmiecik,
Kamil Polakiewicz.
W Legnicy reprezentują nas prace: Roksany
Łysiak, Justyny Cieślak, Marceliny Konar,
Gabrysi Klimczak, Patrycji Blicharz i Ani
Wańczyk.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu
21 marca br.. Gratulujemy i trzymamy
kciuki!

Dwumiesięcznik
Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: Ks. Tomasz Zygmunt,
Ks. Sławomir Kowalski, Matka Ksieni Sióstr Benedyktynek, Elżbieta Kuś,
Honorata Klimczak Grzegorz Żurek, Stanisław Wesołowski (zdjęcia), Korekta:
Monika Stanek-Gamoń
Parafia Wniebowzięcia N.M.P., Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów,
tel. 075 742 35 92, fax. 075 742 35 91
www.krzeszow.opactwo.eu • sanktuarium.krzeszow@gmail.com
marian.kopko@gmail.com
Obsługa Pielgrzyma tel. 075 742 32 79
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bez tytułu ... Brat Stanisław
Obecnie tylko: słychać, widać i czuć „kryzys”.
Zaskoczył on wszystkich mędrców tego świata, właściwsze było by określenie – „mędrków tego świata”.
Przewidywali oni wspaniałe wizje rozwoju. Jest takie
przysłowie „Mędrcy, co chleb jedzą, niewiele wiedzą”. Jak z tego wyjdzie Polska? Jak świat? Dziś nie
ma mądrego, który by to przewidział! Balcerowicz
mówi, że to nie jest kryzys kapitalizmu. Nasuwa
się więc pytanie: to kryzys czego? Gdyby to w Polsce
banki upadały, to można by było stwierdzić, że aferzyści nakradli, kombinatorzy nabrali kredytów i nie
chcą lub nie mogą spłacać. Banki upadły w bogatych
krajach świata, a właściciele tych banków bawią się
dobrze. Dziś już słychać głosy wołające o nadzór rządów nad bankami i gospodarką.
W czasach pierwszej Solidarności propagowana
była „Społeczna Nauka Kościoła”. Gdy była możliwość jej wprowadzenia, to wprowadzono „dziki
kapitalizm”. Dlaczego?! Główny argument to taki:
„klecha nie będzie rządził”. Liberałowie opanowali środki masowego przekazu i głoszą to, co im
chlebodawcy każą. Gdy zamykają zakład pracy, to
z prośbą do księdza, do biskupa, do ojca Tadeusza
Rydzyka. Poeta pisał: „Na nic Sybir na nic kuty,
ale Narodu duch zatruty to jest Bólów ból”. Jaki
jest duch każdego Polaka? To jest pytanie do młodych i wcześniej urodzonych. Jan Paweł II mówił
nam: „Ważniejsze jest być, potem mieć!”.
Czy politycy Polski i świata wyciągną wnioski
z obecnego kryzysu, czy zajrzą do „Społecznej Nauki Kościoła”? Jeżeli nie będzie nacisku od samego dołu, to pewnie nie. Przyznać rację Kościołowi
to ujma na ich honorze. Jak ojciec Rydzyk może
mieć rację?! Miałem dobrych znajomych wśród
komunistów. Często powtarzali: „nie tak miało
być”. Dziś wielu byłych działaczy Solidarności tak
samo mówi: „nie tak miało być”. Unia Europejska
też nie taka miała być.
Po II wojnie światowej, na propozycję działań
na rzecz wspólnej Europy, wysuniętej przez Konrada Adenauera, pierwszego kanclerza Niemieckiej Republiki Federalnej, odpowiedzieli Jean
Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi.
Nie chcieli Europy podzielonej konfliktami i antagonizmami, chcieli współpracy. Wielkodusznie
chcieli takiej Europy, w której nie ma zwycięzców
ani przegranych. Rozpoczęło się od wspólnego
działania gospodarczego – Wspólnota Węgla i Stali – Europa miała być przede wszystkim jednością
duchową i kulturową. Byli przekonani, że Europy
nie da się zjednoczyć bez chrześcijańskiej wizji
człowieka i narodów Europy. Robert Schuman
pisał: „Jedność Europy to nie jedynie czy głównie

instytucje, ale sposób myślenia”. Podobnie Jean
Monnet, Robert Schuman, jak i Alcide de Gasperi widzieli pojednanie i jednoczenie Europy przy
zachowaniu historycznej i kulturowej tożsamości
każdego z narodów. Rozumieli władzę jako służbę wspólnemu dobru, które wiązali z duchową
wizją Europy. Wszyscy trzej pozostawali pod silnym wpływem chrześcijańskiej filozofii personalistycznej. Robert Schuman i Alcide de Gasperi są
kandydatami na ołtarze.
Przemawiając do Zgromadzenia Parlamentarne
go Rady Europy, Ojciec Święty Jan Paweł II zapo
życzył jedno ze sformułowań R. Schumana, czyniąc
je swoim: „Służyć ludzkości w końcu wyzwolonej z nienawiści i strachu, ludzkości, która
po tak długo trwającym
rozdarciu uczy się od
nowa chrześcijańskiego
braterstwa”. Takie były
projekty założycieli marzących o zjednoczonej
Europie. Najpierw zjednoczenie w imię Boga
i wspólnego dobra,
a potem sprawiedliwa
ekonomia. Kto dziś
o tym mówi? Kto wraca
do tych założeń? Jednak
po roku 1956 punkt ciężkości przesunął się w sferę ekonomii i wolnego rynku opartego na wzroście
konkurencji. Początkowo Europa mogła się rozwijać niemal spontanicznie, bez czynnego udziału
swoich obywateli, przy ich pracy i milczącej zgodzie. Jednak w wyniku kryzysu ekonomicznego sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Bezrobocie, zamiast
prosperity, wywołuje rozczarowanie. Sceptycyzm
i nieufność chrześcijan powoduje odchodzenie od
założeń chrześcijańskich przywódców. Biurokracja
i korupcja nie napawają optymizmem. Budowanie
Unii Europejskiej ogranicza się do tworzenia procedur i biurokratycznych instytucji. Wyróżnikiem
europejskiej kultury przez wieki, a także w myśl założycieli wspólnoty, była chrześcijańska koncepcja
człowieka, nastawiona nie tylko na użyteczność,
ale na to, co nadaje sens życiu ludzkiemu. Współczesna Europa unijna zagubiła prawdy fundamentalne: o Bogu, o sensie życia, prawdzie i sprawiedliwości. Jak daleko Europa odeszła od myśli swoich
założycieli? Który z przywódców o tym mówi? Kto
spośród intelektualistów i odpowiedzialnych za
kształtowanie opinii społecznej o tym pisze?
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DUCHOWA ADOPCJA
DZIECKA POCZĘTEGO
(najczęściej stawiane pytania i odpowiedzi)

1. Co to jest Duchowa Adopcja?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka,
którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej lub chwalebnej
(Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz
specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być np. częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego
Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i
wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki...). Należy podejmować postanowienia realne, mając
na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.
3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez
dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
4. Jak powstała Duchowa Adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się
odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które
najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej
Adopcji powstał w kościele ojców Paulinów w Warszawie.
Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
5. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?
Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji.
Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie,
przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny,
bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post),
pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować
charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania
miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem
odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
6. Kto może podejmować Duchową Adopcję?
Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni,
kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
7. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenie?
Tak.
9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka.
10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we wszechmoc
i nieograniczone miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każcie poczęte dziecko żyło i było
otoczone miłością rodziców.
12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest
świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego
Bogu przyrzeczenia.
13. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy
zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową
Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać
się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy
duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
14. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
15. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta w
czasie nabożeństwa transmitowanego przez radio?
Tak.
16. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą
być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
17. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować
osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach —
chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
Tak. Mogą podejmować prywatnie. Wypada podać
zainteresowanym minimum informacji na ten temat.
18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia
prywatnie?
Należy odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej
pod krzyżem lub obrazem Matki Bożej) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać
jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania
dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
19. Jaki termin rozpoczęcia Duchowej Adopcji
jest najlepszy?
Duchową adopcję można podjąć w dowolnym dniu
roku. Tradycją staje się jednak podejmowanie Duchowej Adopcji w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Wtedy zakończenie dziewięciomiesięcznej modlitwy
wypada w Wigilię Bożego Narodzenia.
20. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?
Pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adopcją, uzyskać zgodę księdza proboszcza na
przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele, skontaktować się z ośrodkiem Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje
oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.
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Odmawiajcie Różaniec
Krzeszowskie Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci

Ponad dziewięćdziesiąt lat temu w Fatimie, podczas siedmiu objawień Matka Boża ukazująca się
trojgu dzieciom, zachęcała do codziennego odmawiania Różańca. Dziesięcioletnia Łucja, dziewięcioletnia Hiacynta i siedmioletni Franciszek byli
pastuszkami wypasającymi owce na okolicznych
wzgórzach. Proste, ubogie dzieci swoją dziecięcą
ufnością i szczerością zaskarbiły sobie łaskę spotkania z Matką Bożą, która prosiła o modlitwę za
zniewagi dokonywane przez ludzi. Chociaż pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku,
przesłanie Maryi aktualne jest również dzisiaj. Także dzisiaj poprzez dziecięce ufne modlitwy możemy
wyjednać wiele łask dla świata, dla ludzi i swoich
rodzin. Różaniec to broń na grzechy i szerzące się
zło, to klucz otwierający nam bramy niebios.
Propagując dzieło modlitwy różańcowej,
w 1997 roku dziewięcioletnia Madzia Buczek
z Łazisk Górnych na Śląsku zainicjowała powstawanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.
Celem koła jest codzienne odmawianie różańca
(jeżeli jest to możliwe dzieci gromadzą się razem).
Młodzi Apostołowie Maryi modlą się w następujących intencjach:
• za Ojca Świętego – o zdrowie i potrzebne łaski,
• za naszą Ojczyznę,
• za Radio Maryja i jego założyciela,
• za biskupów i kapłanów,
• za misje,
• za dzieci nienarodzone,
• o nawrócenie grzeszników,

• o rozwój Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci,
• we własnych intencjach.
Z radością dzielę się z czytelnikami nowiną
o powstaniu naszego Krzeszowskiego Podwórkowego Koła Różańcowego. Nasze dzieciaki z potrzeby serca spotykają się codziennie na przerwie
przed lekcjami, aby wspólnie odmówić dziesiątkę
Różańca. Nasze Koło skupia uczniów z klas IV-VI.
Wierzymy, że naszą inicjatywę przejmą również
nowi uczniowie tworząc kolejne Koła lub ubogacając nasze szeregi. To dopiero początek, a nas jest
coraz więcej, zapraszamy o godz. 7.50, sala 206!
Podwórkowe Koło Różańcowe w Krzeszowie:
Dominika Benc
Natalia Górowska
Kamil Polakiewicz
Ania Wańczyk
Bastian Bercholc
Ilona Hatlaś
Natalia Trojan
Gabrysia Klimczak
Magdalena Kołodziejczak
Kamil Sobociński
Magda Moryson
Adrian Kotowski
Damian Grzyb
Marcelina Konar
Rafał Kurczewski
Kamil Micek
Agata Gamoń
Michał Jała
Daniel Sobociński

Krystian Szafraniec
Karolina Pazgan
Malwina Proszowska
Justyna Olszewska
Weronika Orzechowska
Aleksandra Orzechowska
Katarzyna Michalik
Roksana Górowska
Marcelina Molenda
Dawid Kachniarz
Patryk Madejowski
Ewelina Pers
Paulina Kulig
Karolina Lorek
Patrycja Blicharz
Justyna Jaworska
Natalia Farmas
Jacek Staśko

tekst i zdjęcie: Honorata Klimczak
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RACHUNEK SUMIENIA NA WIELKI POST
MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
przed rachunkiem sumienia
Duchu Święty, Ty wiesz wszystko. Znasz mnie lepiej niż ja sam siebie. Proszę, otwórz moje serce, abym
dobro i zło, które jest we mnie, dobrze rozpoznał.
Spraw, bym potrafił, z miłości do Boga i wszystkiego,
co dobre, szczerze żałować za grzechy. Dodaj mi też
odwagi i siły, bym potrafił wytrwać w moich dobrych
postanowieniach.
NlE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH
OBOK MNIE
Czy w swoim życiu stawiam Boga na pierwszym miejscu? A może zamiast Boga prawdziwego czczę jakiegoś
bożka: pieniądze, władzę, naukę, karierę, samego siebie?
Na ile staram się pogłębiać swoją wiarę i rozwiewać
wątpliwości?
Czy ufam w Bożą dobroć? Czy nie popadam w rozpacz co do możliwości własnego zbawienia? Albo odwrotnie, czy zbyt zuchwale w nie wierząc, nie nadużywam Bożego miłosierdzia?
Czy nie zaniedbuję codziennej modlitwy? Czy zachowuję piątkowy post?
Czy nie oddaję się wróżbiarstwu, magii albo czarom? Czy chodzę do wróżki? Noszę amulety, wierzę
horoskopom? Czy w chorobie nie szukam pomocy
u różnych uzdrawiaczy i bioenergoterapeutów?
NIE BĘDZIESZ WZYWAŁ IMIENIE PANA,
BOGA TWEGO, DO CZCZYCH RZECZY
Czy szanuję Boga, Jego dobre imię? Czy nie wypowiadam imion świętych (Jezusa, Maryi, innych świętych) bez uszanowania?
Czy nie bluźnię, tzn. czy nie mówię o Bogu źle,
z nienawiścią, z wyrzutami? Do Niego, do siebie, wobec bliźnich?
Czy nie nadużywam imienia Bożego, strasząc Jego
karą, by narzucić innym swoją wolę?
PAMIĘTAJ, BY DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIĆ
Czy w niedzielę i inne święta uczestniczę we Mszy
św.? Czy nie spóźniam się na niedzielną Mszę św.?
Czy powstrzymuję się w niedzielę i święta od zajęć,
które przeszkadzają oddawaniu Bogu należnej czci?
Czy swoim zachowaniem – głośne prace domowe,
wyprawy do supermarketów – nie przeszkadzam innym w niedzielnym świętowaniu?
Ile czasu znajduję w niedzielę na pielęgnowanie więzi rodzinnych i koleżeńskich?
Ile czasu w niedzielę poświęcam dla siebie (książka,
dobry film, sport, godziwa rozrywka, hobby)?
CZCIJ OJCA TWEGO I MATKĘ TWOJĄ
Czy w myślach, mowie, uczynkach odnoszę się
z szacunkiem do swoich rodziców?
Czy się za nich modlę? Czy znajduję czas na odwiedziny? Czy w potrzebie wspieram ich materialnie,
opiekuję się w chorobie? Czy nie mówię źle o swoich
rodzicach w obecności moich dzieci?
Jak wychowuję swoje dzieci? Jakie wartości im wpajam, czy uczę je, co jest dobre, a co złe? Czy interesuję
się życiem moich dzieci: czy znam ich przyjaciół, czy
wiem, co czytają, jak spędzają wolny czas? Jak wiele
czasu z nimi spędzam? Jak reaguję na grzech swoich

dzieci: gdy oszukują w szkole, żyją bez ślubu, nieuczciwie pracują?
Czy szanuję niezależność dorosłych dzieci? A może
za bardzo się wtrącam w ich życie małżeńskie, w wychowanie dzieci?
NIE ZABIJAJ
Czy nie popieram aborcji w dyskusjach? Czy nie namawiałem kogoś do przerwania ciąży?
Czy nie popieram eutanazji?
Czy lekkomyślnie nie łamię przepisów ruchu drogowego? Czy nie prowadzę samochodu pod wpływem
alkoholu lub narkotyków?
Czy nie szkodzę swemu zdrowiu przez nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków?
Czy nie chowam w sercu nienawiści, czekając na
stosowną okazję, by na kimś się zemścić?
NIE CUDZOŁÓŻ.
NIE POŻADAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO
Czy jestem wiernym małżonkiem?
Jeśli nie mam męża czy żony, to czy nie podejmuję
współżycia seksualnego poza małżeństwem?
Czy nie korzystam z pornografii czy innych seksualnych usług (agencje towarzyskie, niemoralne kontakty
w Internecie)?
Czy nie popieram antykoncepcji lub jej nie stosuję?
NlE KRADNIJ. NlE POŻĄDAJ (...) ŻADNEJ
RZECZY, KTÓRA JEGO (BLIŹNIEGO) JEST
Czy komuś czegoś nie ukradłem?
Czy nie korzystam bezprawnie z własności społecznej?
Może wyłudzam nienależne świadczenie? Może inni muszą płacić za zużyty przeze mnie prąd, gaz, za mój niezapłacony czynsz? A może nie kasuję biletów w autobusie?
Czy płacę należne podatki?
Czy spłacam swoje długi i oddaję pożyczone rzeczy?
Czy jestem uczciwy w transakcji kupna-sprzedaży?
A może ukryłem, że towar, który sprzedaję jest wybrakowany?
Czy sumiennie przykładam się do pracy zawodowej?
Czy jako pracodawca nie wykorzystuję swoich pracowników, np. wypłacając zbyt niskie pensje, zatrudniając
ich na czarno i pozbawiając w ten sposób świadczeń
emerytalnych, zdrowotnych czy płatnego urlopu?
Czy nie wykorzystuję swojego stanowiska dla niezgodnego z prawem osiągnięcia zysku materialnego?
Może przyjmuję albo daję łapówki?
Czy oddaję ukradzione rzeczy?
NlE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU
Czy nie kłamię?
Czy zdarza mi się mówić nieprawdę o drugim człowieku (oszczerstwo)?
Czy nie rzucam na bliźnich, przez słowa lub czyny,
fałszywych podejrzeń?
Czy odwołuję oszczerstwo?
Czy zdarza mi się bez ważnej przyczyny ujawnić
wady i błędy bliźniego (obmowa)?
Czy przez pochlebstwo nie utwierdzam bliźniego
w złym postępowaniu?
Czy zachowuję powierzone mi tajemnice prywatne
lub zawodowe?
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2009
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
w KRZESZOWIE
Naukom Rekolekcyjnym przewodniczy Ks. Kanonik Romuald Brudnowski
Proboszcz z Kudowy Zdroju – Czermna
Kierownik Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej

Niedziela 29 marca 2009 r. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
- godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
- godz. 7.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
- godz. 9.00 – Msza Święta z nauką w Krzeszówku
- godz. 10.00 – Msza Święta z nauką dla dzieci i młodzieży
- godz. 12.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
- godz. 16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (dla wszystkich)
- godz. 17.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
Poniedziałek 30 marca 2009 r.
- godz. 7.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
- godz. 8.15 – Nauka w Szkole Podstawowej dla dzieci
- godz. 10.15 – Nauka dla młodzieży w Bazylice
- godz. 11.00 – Msza Święta w Bazylice dla dzieci i młodzieży
- godz. 16.00 – Msza Święta z nauką w Krzeszówku
- godz. 17.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
Wtorek 31 marca 2009 r.
(program – jak w poniedziałek)
Środa 1 kwietnia 2009 r. DZIEŃ ŚWIĘTEJ SPOWIEDZI
od godz. 10.00 do 12.00
od godz. 16.00 do 17.30
- godz. 7.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
- godz. 8.15 – Apel w Domu Kultury i Konkurs Palm Wielkanocnych
- godz. 10.00 – Spowiedź dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
- godz. 11.00 – Msza Święta w Bazylice dla dzieci i młodzieży
- godz. 16.00 – Spowiedź i Msza Święta w Krzeszówku
- godz. 17.00 – Msza Święta z nauką i zakończenie Rekolekcji

krzeszowska pani nr 2 - marzec/kwiecień 2009 13

„Jeśli nie staniecie się jak dzieci,
nie wejdziecie do Królestwa Bożego…”
Na progu Okresu Przygotowania Paschalnego
– Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy Środą Popielcową, warto dla zachęty i naszego większego
zaangażowania się w rozwój życia duchowego poprzez udział w nabożeństwach okresowych spojrzeć i wziąć przykład z gorliwości dzieci naszej
Parafii. Zasłużyli bowiem godnie na pogratulowanie za zaangażowanie się w grudniowych Mszach
świętych ku czci Matki Bożej – zwanych roratami.
Adwent, który charakteryzują roraty przygotowujące nas co roku do Uroczystości Narodzenia Pańskiego przybliżały nam postać św. Pawła Apostoła.

ferycznych, jak i „szalejącej grypy”, która „zwaliła
z nóg” nawet odpowiedzialnego za tegoroczne roraty
ks. Sławka. Bardzo wytrwale modlili się oni za siebie, swoje rodziny i naszą parafię do Boga Ojca przez
wstawiennictwo Maryi – Matki Pana i naszej.
Na szczególne wyróżnienie oraz pamiątkowe
nagrody zasłużyli:
I miejsce: Jała Alicja, Jała Miłosz, Jała Michał,
Klimczak Gabrysia, Mikielewicz Anna, Kotowski Adrian, Groński Michał, Klimczak Barbara,
Kurczewska Karolina, Kurczewska Kinga, Grońska Ola, Grońska Kamila, Ślusarz Kornel, Ślusarz
Marcelina, Trzepak Marek, Gamoń Emilka, Trzepak Paulina, Kurczewski Rafał, Michalik Kamila,
Wilk Łucja, Gamoń Julia, Kołodziejczak Magdalena, Stanek Kinga, Oleksy Patrycja;
II miejsce: Sobociński Daniel, Kołodziejczak
Julita, Gieniec Karol;
III miejsce: Kwiatek Justyna, Sobociński Kamil, Sikora Zuzanna.
Wszystkim serdecznie jeszcze raz gratulujemy
oraz zarazem liczymy na równie piękny udział we
wspólnej modlitwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żalach.
Ks. Sławomir

-HISTORIA z MORAŁEM...opowiem Ci krótką historię..
Wybór tematu został podyktowany trwającym od
29 czerwca Rokiem św. Pawła, ogłoszonym przez
papieża Benedykta XVI. Roraty były dobrą okazją,
aby poznać dzieci z życiem św. Pawła. Tym bardziej, że tylko pozornie jest to postać powszechnie
znana. Bogate i barwne szczegóły życia i apostolskiej działalności są w większości nieznane, dlatego poprzez ciekawe opowiadania, świadectwa,
śpiewanie piosenek i poznawanie na mapie Ziemi
Świętej i Europy ważnych miejsc życia dotyczącego Szawła nawróconego pod Damaszkiem, poznawaliśmy tego świętego.
Od dzieci, jak już było powiedziane wyżej, możemy się sami wiele nauczyć, na co uwagę przecież
nam zwrócił sam Pan Jezus, mówiąc: „jeśli się nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa
Bożego…”. Dlatego śmiało możemy z takim dziecięcym zaufaniem, jak one, chwalić Pana na modlitwie. W roratach regularnie uczestniczyło przeszło
30 osób, pomimo często złych warunków atmos-

Był sobie pewnego razu chłopiec o złym charakterze.
Jego ojciec dał mu woreczek gwoździ i kazał wbijać po jednym w plot okalający ogród za każdym razem, kiedy straci
cierpliwość i z kimś się pokłóci. Pierwszego dnia chłopiec
wbił 37 gwoździ. W następnych dniach nauczył się panować nad sobą i liczba wbijanych gwoździ malała z dnia na
dzień. Odkrył, że łatwiej jest panować nad sobą niż wbijać
gwoździe. Wreszcie nadszedł dzień, w którym chłopiec nie
wbił w płot żadnego gwoździa. Poszedł więc do ojca i powiedział mu o tym. Wtedy ojciec kazał mu wyciągać z płotu
jeden gwóźdź każdego dnia, kiedy nie straci cierpliwości
i nie pokłóci się z nikim. Mijały dni i w końcu chłopiec mógł
powiedzieć ojcu, ze wyciągnął z płotu wszystkie gwoździe.
Ojciec zaprowadził chłopca do płotu i powiedział: „Synu zachowałeś się dobrze, ale spójrz, ile jest w płocie dziur. Płot
nigdy już nie będzie taki, jak dawniej. Kiedy się z kimś kłócisz
i mówisz mu coś brzydkiego, zostawisz w nim ranę taką, jak
te.... Możesz wbić człowiekowi nóż, ale rana pozostanie. Nie
jest ważne ile razy będziesz przepraszał. Rana słowna boli
tak samo, jak fizyczna. Przyjaciele są rzadkimi klejnotami,
sprawiają, że się uśmiechasz i dodają Ci otuchy.
Są gotowi Cię wysłuchać, kiedy tego potrzebujesz,
wspierają Cię i otwierają przed Tobą swoje serca”. Jeśli możesz, wybacz innym dziury, które zostawili w Twoim płocie...
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WYWIAD ZE ŚWIĘTYM PAWŁEM
Przepraszam Pana Apostoła. Czy mogę prosić
Pana o kilka słów wywiadu dla „Krzeszowskiej Pani”?
Katolicy od 29 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009
r. przeżywają Rok Świętego Pawła, a 25 stycznia
każdego roku obchodzą święto Nawrócenia Świętego
Pawła. Dobrze byłoby, aby wszyscy czytający bezpośrednio od Pana mogli usłyszeć kilka słów.
- Proszę bardzo. Po to jestem, aby wszystkim głosić
dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym
i Zmartwychwstałym i biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii Chrystusa. Muszę to czynić w porę czy nie
w porę, z wszelką cierpliwością i z uporem, bo przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie zniosą, a odwrócą się
ku zmyślonym baśniom. Ten czas przyszedł, widzisz
przecież.
Nie wiem, jak się do Pana zwracać? Szawle czy
Pawle z Tarsu, Apostole czy Święty? Rzadko bowiem
w wywiadach rozmawiam ze Świętymi.
- Nie krępuj się. Jestem Żydem z Tarsu, ale i obywatelem rzymskim. Otrzymałem staranne wykształcenie,
w kulturze hellenistycznej. Znam dobrze język grecki,
ale jestem też uczniem mistrza Gamaliela, który byt
autorytetem w środowisku rabinistycznym. Z gorliwości byłem faryzeuszem i ściśle zachowywałem Prawo
i naukę proroków. Pytasz jak się do mnie zwracać? Nie
mów do mnie „pan”, bo jeden jest tylko Pan nasz Jezus
Chrystus. Nie ma między nami pana ani niewolnika.
Nie ma Żyda ani Greka, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca. I pamiętaj, że jeden jest chrzest, jedna wiara
i jeden Pan.
Więc dobrze. Będę mówił „Apostole”, ale proszę, niech Apostoł usiądzie, wygląda na to, że nasza
rozmowa może się przedłużyć. Proszę usiąść na biskupim fotelu.
- Nie każ mi, Ksiądz, siadać nawet na biskupim fotelu. Nasiedziałem się! Trzykrotnie siedziałem w więzieniu, byłem wychłostany i ukamienowany, przeżyłem
rozbicie okrętu, cierpiałem głód, niedostatek, własnymi rękami pracowałem na chleb, aby nikomu z Was nie
być ciężarem, ale Bóg mi powiedział: Wystarczy ci łaski
mojej. Wystarczyło. Wszystko mogłem w Tym, który
mnie umacniał. Toczyłem dobry bój, wiary ustrzegłem,
nagrodę wręczy mi Pan - Sędzia Sprawiedliwy.
Przepraszam Czcigodnego Apostoła, ale przecież
Apostoł nienawidził chrześcijan. Będąc młodym patrzyłeś z lubością, jak kamienowali diakona Szczepana, a pochlebcy kamieniarze złożyli szaty Szczepana
u Twoich stóp. Wyciągałeś z domów podejrzanych
mężczyzn i kobiety i wtrącałeś ich do więzienia. Dlaczego?
- Tak. Byłem prześladowcą. Nienawidziłem chrześcijan. Nie śmiem zwać się Apostołem, bom prześladował Kościół Boży. Jestem jak płód poroniony. Dlatego
dokuczali mi Żydzi, dokuczali mi chrześcijanie: Zdradziłeś Boga! Żydami jesteście? - Ja też. Synami Abrahama - ja tym więcej. Chrystusowi jesteście? - To nie
naigrywajcie się ze mnie, bo ja też znaki przynależności
Chrystusa noszę we własnym ciele.
Widzę, że Apostoł szanowny bardzo emocjonalnie
przeżywa swoją profesję, ale jak to się stało, że Apostoł z tej nienawiści do chrześcijan i Chrystusa przeszedł do takiej gorliwości głoszenia Jego nauki?
- Teraz naprawdę usiądę, bo nie wiem, czy zdołam
powtórzyć to jeszcze raz. Dostałem listę chrześcijan

w Damaszku. Jechałem po to, aby ich wytępić co do
nogi, bo liczba ich wciąż wzrastała. Byłbym to uczynił,
i to z powodzeniem, gdyby nie to wydarzenie pod Damaszkiem.
Właśnie o to wydarzenie mi chodzi. Co to było
pod tymi bramami Damaszku? Spadłeś ponoć z konia i co się stało? Połamałeś się?
- Wyobraź sobie, Ksiądz, że nie. Nie połamałem się.
Z konia spadłem czy nie z konia. Mniejsza o to. Powalił mnie Pan! Światłością swoją mnie oślepił i zapytał:
Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Kim Ty
jesteś? - spytałem. Jestem Chrystus, którego ty prześladujesz! Pomyślałem - przecież ja nie mam nic przeciwko Jezusowi z Nazaretu. Był tak samo rabbim jak ja. Ja
tylko nienawidziłem Jego uczniów. To wtedy zrozumiałem, że chrześcijanie i On to jest jedno. On jest głową
Kościoła, a my Jego członkami. Ośmieliłem się spytać:
więc co mam czynić, Panie? Idź na ulicę Prostą, tam ci
powiedzą. Zaprowadzili mnie do niejakiego Ananiasza.

Bali się mnie, kazali odpocząć, dali jeść. Modlili się za
mnie. Ananiasz mówił mi naukę Chrystusa. Poprosiłem o chrzest. Odzyskałem wzrok. Widziałem dobrze.
Czułem, że teraz już żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Udałem się do synagogi i głosiłem Chrystusa.
Wściekli się. Chcieli mnie zabić. Uciekłem spuszczony
w koszu, przez mur. I tak to się zaczęło. Zdobył mnie
Chrystus dla siebie, a ja oszalałem dla Niego.
Apostole czcigodny! Jeśli Apostoł miał taką moc
przekonywania, to dlaczego nie nawracał Żydów,
tylko poszedł do pogan?
- Przysięgam ci, Księże, i wyznaję z bólem i z płaczem. Uczyniłem wszystko, aby najpierw Ewangelię
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głosić moim braciom. I wolałbym być sam przeklęty, byle ocalić choćby jednego z moich braci we krwi
i w wierze. Odrzucili moje słowa, a chciałem im dać nie
tylko naukę Bożą, ale i samego siebie. Sądzą, że usprawiedliwi ich obrzezanie. Nie usprawiedliwi! Trzeba
mieć wiarę Abrahama, który uwierzył wbrew nadziei.
Wiara w Jezusa Chrystusa usprawiedliwia wszystkich.
Prawda, że zbawienie miało się rozpocząć od Jerozolimy i miało dotrzeć aż po krańce ziemi. Jerozolima nie
będzie już nigdy miastem pokoju, bo nie poznała czasu
swego nawiedzenia. Wy to wszystko widzicie.
Co Apostoł poczytuje sobie za największy sukces
w swojej działalności?
- Nie mam żadnych sukcesów. I nie daj Boże, abym
się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana
naszego Jezusa Chrystusa. Wszystko inne poczytuję
sobie za śmieci. Byłem tylko narzędziem w Jego ręku.
Staram się też bardzo, abym innym głosząc Ewangelię,
sam nie był odrzucony. Ażebym się nie chlubił niczym,
dał mi Pan oścień mego ciała. Walczę ze sobą nie jakoby na oślep i biegnę tak jak ci na stadionie, aby być
pierwszym i otrzymać nagrodę. Za mało troszczycie się
o zbawienie! Inni Was uprzedzą.
Widzę, że Apostoł zna się na sporcie i na zawodach
sportowych, a mam tu przed sobą tekst niejakiego
Onesiphorosa, który tak pisze o Waszym wyglądzie:
„Był małego wzrostu, łysy, z nogami w kabłąk, brwi
miał zrośnięte, zgarbiony nos i był krzepkiej budowy.
Był pełen wdzięku, czasem wyglądał jak człowiek,
czasem jak anioł”. To jak to jest?
- Widzisz, Ksiądz. Na świętych obrazach malują
mnie przystojnie. Aniołem to ja nigdy nie byłem, a że
do człowieka podobny - to dobrze. Jedno niech Ksiądz
wie, że powołanie na apostoła to nie konkurs piękności, ani wybór miss. Otrzymałem łaskę po łasce.
Delikatne pytanie do Apostoła. A jak się Apostoł
poczuł na Areopagu w Atenach, gdy mądrzy stoicy
i inni skwitowali Pańską katechezę: posłuchamy cię
innym razem?
- Niech się Ksiądz nie krępuje. Taki jest los nauczyciela. Raz biją brawo, innym razem rozejdą się
zawiedzeni. Postawili ołtarz z napisem „Nieznanemu
Bogu”. Więc im mówiłem o tym, którego czczą, a nie
znają. Wszystko było dobrze, dopóki nie powiedziałem
im o Zmartwychwstałym. Nie uwierzyli. Rozeszli się.
Ksiądz też nieraz to przeżył. Przyjdzie czas, pomyślą
i uwierzą.
Święty Apostole, pobożni mają Ci za złe, że nic
nie napisałeś o Matce Bożej. Przepraszam, napisałeś
tylko jedno zdanie: Bóg zesłał swojego Syna, narodzo
nego z NIEWIASTY. Dlaczego tak mało?
- O Matce wystarczy tylko jedno słowo.
- Matka.
Jeszcze jedno współcześni mają Apostołowi za
złe. Dlaczego taki wielki umysł i taki wielki działacz
nie zniósł niewolnictwa?
- Bo nie jestem rewolucjonistą. Przeczytał Ksiądz
List do Zynena? Jemu uciekł niewolnik. Ochrzciłem go
w więzieniu i odesłałem do pana z prośbą: Przyjmij go
teraz nie jako Onezyma – Bezużytecznego, ale jako brata, bom Was obu zrodził dla Chrystusa. A u Chrystusa
nie ma pana ani niewolnika. Wszyscy jesteśmy powołani do wolności Synów Bożych. To tylko Wy szczycicie
się demokracją, a zniewalacie ludzi i narody. Uczycie
demokracji bombami, czołgami i wojną. Jeszcze daleko
Wam do demokracji. Tyle tysięcy ludzi umiera z głodu,
tylu cierpiących, uzależnionych. Nie radzicie sobie.
Podzieliliście się na partie. Spieracie się między sobą.
Trwacie w kłótniach, zawiściach, w nienawiści i spo-

rach. Nie trwacie już na modlitwie i Łamaniu Chleba.
To się źle skończy. Nigdy nie będziecie Unią, bo nie
macie jednego serca.
Apostole, wchodzimy na politykę, a to niebezpieczny temat. Apostoł kiedyś ubliżył Galatom, więc
żeby ktoś Apostołowi nie wytoczył procesu.
- Przywykłem do procesów, ale gdybym na współczesnych areopagach mógł przemówić jako niezależny,
powiedziałbym to samo. O wy, głupi Galaci, kto was
tak omamił? Zaczynaliście od Ducha Świętego, a skończyliście na uczynkach ciała. Czy to wszystko zostało
Wam dane na próżno? Nie róbcie mi więcej przykrości.
Apostoł wybaczy, ale posłużę się pytaniem Winicjusza Sienkiewiczowego. Grecja dała światu mądrość i piękno, Rzym – prawo i siłę, a co Wy światu
przynosicie?
- Gdybym mówił językami ludzkimi i anielskimi,
a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący.
Miłość!
Właśnie, a propos miłości. Co Apostoł powie o paradach wolności, o wolnych związkach kobiet, męż
czyzn? Mówią, że Apostoł jest betonem, że jest nietolerancyjny.
-Tylko Bóg ma kulturę tolerancji. Potępia zło, nie
człowieka, Wam się poplątała miłość z rozwiązłością.
Miłość nie jest bezwstydna, nie zazdrości, nie unosi się
pychą. Wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Ci,
co prawdę zamienili na kłamstwo, Bóg oddał ich w ręce
bezwstydnym żądzom. Ani kobiety żyjące wbrew naturze, ani mężczyźni rozpustni i homoseksualiści nie
będą mieli udziału w królestwie Chrystusa. Żyjcie jak
mądrzy, a nie jak głupi, bo czasy są złe. Niech Was
nikt nie zwodzi pięknymi słowami. Przecież jesteście
świątynią Boga i nie niszczcie tej świątyni, bo takiego
zniszczy sam Bóg. Upadł stary Rzym, zgnił przez rozpustę. Odrzuciliście Boże przykazania. Ta wasza wolność i demokracja źle się skończy. Nauczcie się Bożej
tolerancji.
Zdołował nas Apostoł, a ja muszę w takim świecie
żyć.
- Każdy świat jest dobry. Każdy czas jest dobry. Widzę, że Ksiądz nosi na sercu krzyż. Ładny krzyż, a ja
znamiona krzyża noszę na plecach. Teraz przyszedł
czas świadectwa. Każdego z Was pytam – czy zachowałeś wiarę babci Lois i matki Eunice? Strzeż depozytu
wiary. Teraz nie wystarczą kazania, lekcje religii. Teraz
trzeba być świadkiem wiary. Teraz na Was czas! Nie
wystarczy być politycznie poprawnym. Raczej Boga
trzeba słuchać niż ludzi. Dla mnie umrzeć to zysk.
Największy z Apostołów, a co powiesz nam na koniec?
- Dniem i nocą tęsknię za Wami. Noszę Was w swoim sercu i modlę się za Was nieustannie, wesele i korono moja. Tak mocno trwajcie w wierze, bo czasy są
złe!
Apostole Święty, to jeszcze moje osobiste dwie
prośby.
- Proszę!
Ja też mam imię Tymoteusz, takie jak umiłowany
uczeń Apostoła. Niech Apostoł napisze do mnie taki
serdeczny, ojcowski list jak do tamtego. Ja napisałem
słowa, a ksiądz Wiesio wyśpiewał pieśń dla Największego z Apostołów. Proszę ją przyjąć!
- Dziękuję, to ja sobie pośpiewam. Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.

„ TYMOTEUSZ”
(przedruk z „Naszego Dziennika”
z dnia 26 stycznia 2009 roku)
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Podczas bierzmowania jeden z księży biskupów
powiedział: Jeśli nie masz czasu się modlić albo nie
wiesz, co powiedzieć, powiedz trzy słowa: dziękuję,
przepraszam i proszę. Wypadałoby zapytać samego
siebie, czy u mnie jest taka kolejność modlitwy? Czy
może zaczynam od próśb? Na dziękuję to jeszcze łatwo jest zdobyć się, ale przepraszam to bardzo ciężko przychodzi. Tak pół żartem, pół serio powtarzany
jest slogan, z czego się będę spowiadał. Nikogo nie
spaliłem, nikogo nie zabiłem, okradłem tylko bogatszego od siebie, to z czego się będę spowiadał i za
co będę przepraszał?! Podczas pożegnania księdza
Proboszcza w Polkowicach podziękowań nie
było końca, bo naprawdę było za co. Jednak
słowa „przepraszamy za przykrości” to chyba nie słyszał. A czy przykrości nie zaznał?
Nie uwierzę!
Stało się już tradycją, że na początku
Wielkiego Postu jest Tydzień Modlitw o
trzeźwość. Gdy piszę te słowa, nie znam
hasła ani tematów. Uważam, że pięknym
hasłem byłoby: „Trzeźwa Polska Rodzina”. Gdy patrzę na rodziny, w których
wódka nie jest problemem, to można
powiedzieć, że to normalna rodzina
i często nie dostrzega ona nawet,
jaki ma skarb. Dobro – to cicha
rzecz więc go nie widać. Podziwiam te rodziny, w których jedno z małżonków „zakochuje się”
w alkoholu, a mimo to trwają w
małżeństwie. Tu widać, jak się
traktuje sakrament małżeństwa.
Bez zrozumienia Chrystusowego
krzyża takiego małżeństwa się
nie zrozumie. Wspaniale jest, gdy
dzieci nie pójdą w ślady rodzica.
Proszę o krótką refleksję. Jaka
jest moja rodzina i co robię, by
była szczęśliwa? Jeśli nie ma w niej
problemu z alkoholem, podziękujmy Bogu za ten wielki skarb. Dostrzeżmy tych, u których alkohol
stał się chorobą. Pamiętajmy o modlitwie za nich i o ofierze. Tego bożka
może odsunąć tylko Chrystus. Jest wielu
nawróconych alkoholików, którzy o tym świadczą.
Wypowiedzmy solidarną walkę o trzeźwość naszych
rodzin. Jeśli mamy w towarzystwie nadmiernie pijącego, nie stawiajmy alkoholu na stół. Za czasów
PRL-u propagowało się kulturalny zwyczaj picia i
dokąd doszliśmy? Zdarza się, że i dziś się to praktykuje. Pytam się, kiedy kończy się kulturalne, a
zaczyna niekulturalne picie? Ma ktoś w głowie taki
dzwonek? Dziś wskazane jest, żeby w wielu zawo-

dach pracowali całkowici abstynenci. Czy lekarz i
kierowca mogą dobrze wykonywać swoją pracę, mając przysłowiowego kaca? Czy ksiądz lub nauczyciel
będzie miał autorytet, gdy będzie zaglądał do kieliszka? Często śpiewamy w kościele: „Com przyrzekł
Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze,
Kościoła słuchać w każdy czas i świętej wytrwać wierze”. Jak jest z tym naszym słuchaniem Kościoła? W
każdy Wielki Post przypominają mi się słowa Sługi
Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane do młodzieży w marcu 1967 r.: „Jakiej
chcecie Polski? Czy takiej, w której będzie pijany
lekarz, milicjant, kierowca, dyrektor itd.?”
Dziś już do tego doszło: pijany policjant, lekarz, poseł w sejmie!
Aktualnie w Polsce potrzeba odnowy
moralnej. Do tego, jak do odrodzenia Narodu w ogóle, potrzeba elity – przewodników,
za przykładem których pójdą inni. Potrzeba
przewodników w trosce o Polskę trzeźwą, a
takimi mogą być skutecznie nade wszystko
abstynenci. Abstynent to człowiek idei, który
dąży do wyższych wartości – ideałów, służy
bliźnim nie tylko tym, co posiada, ale
przede wszystkim tym, jakim jest. To
zazwyczaj człowiek idei, na którym
można polegać. Wychowajmy więc
NOWE POKOLENIE odpowiedzialnych POLAKÓW, godnych przedstawicieli CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,
zachodniej, europejskiej. Dokonać
tego można, jak wykazał św. Maksymilian Kolbe, modlitwą, słowem
i własnym przykładem. A Ojciec
Święty Jan Paweł II wręcz stwierdził:
„Najbardziej skutecznym środkiem
jest decyzja całkowitej ABSTYNENCJI, aby przykładem swoim pomóc
innym w przezwyciężaniu nałogu”.
Dlatego też Jan Paweł II udzielał
szczególnego błogosławieństwa apostolskiego tym wszystkim, którzy
zobowiązali się do abstynencji i polecał ich Bogu w swoich modlitwach.
W Apelu Jasnogórskim jest słowo „czuwam”. Jan Paweł II 18.06.1983r. na Jasnej
Górze tak je tłumaczył: „Czuwam to znaczy dostrzegam drugiego człowieka. Nie zamykam się w sobie,
w ciasnym podwórku własnych interesów, czy też
nawet własnych osądów. Czuwam to znaczy miłuję
bliźniego, to znaczy także – czuję się odpowiedzialny
za wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska”.
Odpowiedzmy sobie, jakie jest nasze „czuwam”?
Czy na głos Tego naszego Rodaka możemy być głusi.
brat Stanisław
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REFLEKSJA SYLWESTROWA
Każdy z nas wie, że potęgę
Bazyliki Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie dopełnia dopiero spojrzenie z Góry świętej
Anny. Tam też, jako integralny
element zespołu klasztornego wzniesiony został kościół.
Przez lata popadał on w ruinę.
Zdewastowany i zapomniany
nie wzbudzał już żadnego zainteresowania. Aż nadszedł czas,
gdy społeczność krzeszowska,
kierując się dewizą, iż świadectwem pokoleń są pomniki po
sobie pozostawione podjęła się
trudnego zadania – odbudowy
tego obiektu!
Przy krzeszowskiej parafii
Wniebowzięcia
Najświętszej
Maryi Panny powstał Komitet Odbudowy Kościoła na Górze świętej Anny. Jego członkowie przygotowali dokumentację techniczną niezbędną do
rozpoczęcia prac budowlanych. Chociaż niewielu wierzyło wówczas w powodzenie tego przedsięwzięcia – dziś widoczne są jego efekty! Dzięki
hojności ludzi dobrej woli, a także nakładem pracy rąk mieszkańców Krzeszowa oraz okolicznych
miejscowości, w ciągu czterech lat wzniesiono
zrujnowane mury kościoła i położono nowy dach.
Z wdzięczności świętej Annie za opiekę nad
dziełem odbudowy kościoła, a także z prośbą o Boże
Fotografia archiwalna

Fotografia archiwalna

błogosławieństwo przy dalszych pracach, zrodził
się pomysł odprawienia w remontowanym kościele Mszy Świętej. W sylwestrową noc 2008 roku
o godz. 20.30 wyruszyła spod Bazyliki procesja parafian i ich gości na Górę świętej Anny, aby wziąć
udział w Eucharystii. Smagani ostrym wiatrem,
przeszyci mrozem ale szczęśliwi uczestnicy rozpoczęli o godz. 21.00 Mszę Świętą pod nowym
dachem kościoła. Światło rozpalonych pochodni
i serc wprowadziło uczestników liturgii w stan zadumy oraz pełniejszego przeżycia Eucharystii. Ta
niepowtarzalna atmosfera spotkania na długo pozostanie w ich pamięci.
Dla tych, którzy wątpili pozostaje refleksja, że można zrobić
wiele... jak jest pokora, jak jest
wiara w to co piękne i najważniejsze…
Głęboko wdzięczni za trud
inżynierów i budowniczych,
a nade wszystko za pomoc ludzi
wielkiego serca, polecamy ich
wszystkich Matce Bożej Łaskawej z prośbą o matczyną opiekę
i wstawiennictwo. Serdecznie
dziękujemy naszym kapłanom
– księdzu proboszczowi jak również księdzu Kazimierzowi - za
odprawienie Mszy Świętej we
wnętrzu kościoła na Górze świętej Anny.
Monika i Piotr Gamoń
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OBYWATELSKA
INICJATYWA
„TRZECH KRÓLI”
Pragniemy jako społeczność Diecezji Legnickiej włączyć się do ogólnopolskiej akcji poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy projektu ustawy o przywróceniu dnia
wolnego od pracy w Święto Trzech Króli. Chodzi oczywiście o uroczystość Objawienia Pańskiego, która to
uroczystość przypada każdego roku w dniu 6 stycznia.
W ubiegłym roku była prowadzona podobna akcja,
która niestety zakończyła się niepowodzeniem. Mimo
zebrania ponad 700 tysięcy podpisów inicjatywa ta
została w dniu 17 października 2008 roku przez Sejm
RP odrzucona. Ta bezprecedensowa decyzja – de facto
zlekceważenia, najliczniej jak dotąd w historii popartej podpisami obywateli, inicjatywy ustawodawczej –
skłoniła wielu ludzi do powtórnych działań na rzecz
przywrócenia święta Trzech Króli w Polsce.
Stąd Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław
Ziółek oraz Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki
podjęli decyzję o ponowieniu tej inicjatywy. Złożone
podpisy, również w Krzeszowie, zostaną przekazane
do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie musimy przekonywać, że znaczenie Święta
Trzech Króli potwierdza wielowiekowa tradycja – jako
dnia wolnego od pracy. W trudnych czasach odbudowy polskiej państwowości i gospodarki w II Rzeczypospolitej święto Objawienia Pańskiego było dniem
wolnym od pracy. Tego prawa nie odważono się zakwestionować również po II wojnie światowej i w ustawie
z 18 stycznia 1951 roku wśród innych świąt - dzień 6
stycznia, jako Święto Trzech Króli - jest dniem wolnym od pracy. Dopiero po umocnieniu się władzy komunistycznej, decyzją I Sekretarza PZPR Władysława
Gomułki, przeforsowano ustawę z dnia 10 listopada
1960 roku i święto to w wymiarze państwowym zostało zlikwidowane.
Uroczystość Objawienia Pańskiego to święto do
którego Polacy są bardzo przywiązani. Nawet badania sondażowe potwierdzają, że ponad 65 % Polaków
zdecydowanie opowiada się za przywróceniem dnia
wolnego od pracy w Święto Trzech Króli. Obecnie to
święto, jako dzień wolny od pracy, jest obchodzone
w dziewięciu krajach Unii Europejskiej. Polska wcale
nie przoduje wśród krajów UE, co do ilości dni wolnych od pracy w ciągu roku. Znajduje się pod tym
względem dopiero na 12 miejscu.
Zwracamy się do Mieszkańców Krzeszowa i wiosek
przynależących do naszej Krzeszowskiej Wspólnoty
z prośbą, aby do Niedzieli Palmowej złożyć na odpowiednim blankiecie swoje poparcie dla tej Obywatelskiej Inicjatywy. Potrzebny będzie dowód osobisty,
aby dokładnie spisać adres danej osoby oraz jej PESEL
i potwierdzić to osobistym podpisem. Odpowiednie
blankiety tej Inicjatywy Obywatelskiej będą wyłożone
w kancelarii, zakrystii oraz na stoliku w Bazylice.
Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ
DO PARAFIAN
ORAZ PIELGRZYMÓW
NAWIEDZAJĄCYCH
SANKTUARIUM
KRZESZOWSKIE

Prosimy o zamawianie OKOLICZNOŚCIOWYCH TABLIC - CEGIEŁEK na odbudowę
zdewastowanego kościółka na Górze św. Anny
w Krzeszowie. Cegiełka - tablica kosztuje 1000 zł.
Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do
księdza proboszcza. Dobroć i wrażliwość Waszego
serca niech będą wyrazem miłości do Matki Bożej
Łaskawej.
Komitet Odbudowy Kościoła
na Górze św. Anny w Krzeszowie

Składam serdeczne podziękowania
przedsiębiorcom z naszej parafii za
udzieloną pomoc w sfinansowaniu zakwaterowania osobom pomagającym
przy obsłudze Ołtarza „Niebiańska
Jerozolima”, który gościł w Bazylice
Matki Bożej Łaskawej w styczniu br.:
Romanowi Uznańskiemu
Józefowi Michalikowi
Grzegorzowi Wojtuń
Romualdowi Jała
Annie Bergman-Kuncewicz
„Rustykalna”
Agacie Link „Punkt Apteczny”
Tadeuszowi Piestrzyńskiemu
„ Skład Opału”
Tomaszowi Orzechowskiemu
Włodzimierzowi Wilk
Marianowi Kachniarz
Piotrowi Gamoń
Andrzejowi Sikora
Ks. Marian Kopko

P R AW I E 5 M L N P O L A KÓ W Ż YJ E W S K R A J N E J B I E D Z I E

PRZEKAZUJĄC

podatku organizacji, której ufasz od lat

POMOŻESZ
ponad 350 000 ubogim dzieciom
oraz 2 milionom osób potrzebującym
- bezdomnym, chorym, niepełnosprawnym,
samotnym matkom i uchodźcom.
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Św. Anna w zimowej szacie

Liturgia Słowa
i ks. Kazimierz
Komunia Święta pod dwoma postaciami

Uczestnicy Liturgi Sylwestrowej
przed kościołem Św. Anny

Msza sylwestrowa na Górze Św. Anny

