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Msza św. w bazylice krzeszowskiej

Pakowanie bagaży

Przed bazyliką MB Anielskiej w Asyżu

Asyż

Asyż

Widok na Bazylikę św. Franciszka

Odpoczynek na Rynku w Asyżu

Figura św. Piotra na Watykanie

W kolejce do grobu Sługi Bożego Jana Pawła II

W drodze do Koloseum

Słuchamy panią pilotkę (Anię)

Przed kanonizacją św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego

MB Łaskawa na Placu Św. Piotra

Pielgrzymi z Krzeszowa
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LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2009

1 listopada 2009 – Niedziela – Uroczystość Wszystkich
Świętych. Msze święte w Bazylice: 7.30, 10.00,
12.00, i 17.00. Główna Uroczystość na Cmentarzu
Parafialnym zaplanowana została na godz. 13.30 .
Poniedziałek 2 listopada – Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych. Msze święte w Bazylice godz. 7.00,
10.00 ,12.00 i 17.00.
Od 2 listopada rozpoczynamy w naszej Krzeszowskiej
Wspólnocie – modlitwę WYPOMINKOWĄ za dusze
naszych zmarłych – codziennie pół godziny przed Mszą
wieczorną.
w poniedziałek 2 listopada 2009 – zmiana Tajemnic
Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 17.00
w środę 4 listopada – wspomnienie św. Karola
Boromeusza – biskupa, patrona imienin Sługi Bożego
Jana Pawła II – wielkiego papieża.
czwartek 5 listopada – Pierwszy Czwartek Miesiąca.
Modlitwa w intencji kapłanów oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne.
piątek 6 listopada – Pierwszy Piątek Miesiąca.
Odwiedziny duszpasterskie chorych od godz. 8.30
(rano)
sobota 7 listopada – Pierwsza Sobota Miesiąca. Spotkanie
Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio o godz. 17.00
środa 11 listopada – Rocznica Odzyskania
Niepodległości. Zapraszamy na Eucharystię w intencji
Ojczyzny o godz. 17.00
niedziela 22 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata
niedziela 29 listopada – Pierwsza Niedziela Adwentu.
od poniedziałku 30 listopada rozpoczynamy Msze święte
Roratnie. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na
RORATY codziennie na godz. 17.00
czwartek 3 grudnia – Pierwszy Czwartek Miesiąca.
Modlitwa za kapłanów oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne.
piątek 4 grudnia – Pierwszy Piątek Miesiąca. Odwiedziny
duszpasterskie chorych od godz. 8.30.
sobota 5 grudnia – pierwsza Sobota Miesiąca. Spotkanie
Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio.
niedziela 6 grudnia – Uroczystość Świętego Mikołaja.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca na Mszy św. o godz.
17.00
REKOLEKCJE
ADWENTOWE
od
niedzieli
13grudniado16grudnia2009rokuSpowiedźAdwentowa
we wtorek 15 grudnia 2009 roku. Rekolekcje i spowiedź
adwentowa w Krzeszówku w środę 16 grudnia od godz.
16.00. (szczegóły w tym wydaniu Krzeszowskiej Pani)
Msza Pasterkowa w czwartek 24 grudnia godz. 22.00
w Krzeszówku; natomiast godz. 24.00 w Krzeszowie.
w Boże Narodzenie w piątek 25 grudnia Msze w Bazylice:
7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
w II Dzień Świąt 26 grudnia: Msze w Bazylice: godz.
7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
niedziela 27 grudnia – Uroczystość Świętej Rodziny.
Msze święte jak w każdą niedzielę i święta.
czwartek 31 grudnia – Msza święta na zakończenie
roku kalendarzowego o godz. 17.00. Po Mszy świętej –
Nabożeństwo Dziękczynne – Błagalne za 2009 rok.
czwartek godz. 21.00 Msza święta w murach
odbudowywanego kościoła na Górze Św. Anny
w Krzeszowie. Dziękczynienie za miniony – Rok Pański
2009

„DEKALOG”

KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
– PRYMASA TYSIĄCLECIA
1. Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim
Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie mów źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć
coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle
o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie
podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj
dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj
w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj
rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń
dobrze każdemu, jakbyś pragnął aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest
kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie
spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy
korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu.
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj
ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących
wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”
† Stefan Kardynał Wyszyński
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WSPOMNIEŃ CZAR...
Ze wspomnień
s. Celestyny
Krzeszowskie przedszkole
prowadzone społecznie przez
siostry Benedyktynki, zaczęło
swoją działalność we wrześniu 1946 roku. Zlokalizowane
w przybudówce domu należącego obecnie do sióstr Elżbietanek, gościło od dwudziestu,
do- nawet pięćdziesięciu dzieci, którym siostry Celestyna
i Elekta, z zaangażowaniem
poświęciły swój czas. Przedszkolną księgowość prowadziła
siostra Gertruda, a posiłkami,
które przygotowywane były
w domu zakonnym, zajmowała się siostra Barbara. Obiady
przewożone były z domu do
przedszkola na drewnianym
wózku w bańkach otulonych
kocem.
Czy wśród grupy dzieci z pamiątkowego zdjęcia znajdują
się czterej chłopcy, którzy z zapałem pomagali siostrze Barbarze wieźć wózek z bańkami
w których był obiad dla malu-

chów? Siostra pozwoliła zuchom pchać wózek, który oni
z górki przy ówczesnej piekarni, puścili bez trzymania. Wózek nie wytrzymał tempa, bańki powywracały się, a z obiadu,
jak nietrudno sobie wyobrazić,
niewiele pozostało. Zapłakani
chłopcy wrócili do domu zakonnego, otrzymali, to, co było
na obiad, przecież dzieci trzeba

nakarmić, a siostry tego dnia,
na obiad jadły sam chleb. (Kto
się przyzna, do tej psoty?).
Dzieci ze zdjęć mają już
swoje dzieci i wnuki, zniknęły
kokardki z włosów i spodenki
na szelkach. Czytelnicy rozpoznają siebie, rodziców, znajomych...Radość i nostalgia wypełnia serca... a czas płynie.
Pan powołał do wieczności
siostry Elektę, Gertrudę, Barbarę... Podczas
listopadowej zadumy
otoczmy je swoją pamięcią i modlitwą,
a siostrze Celestynie
dziękując za ofiarną
służbę małym i dużym
mieszkańcom, życzymy Bożej opieki, zdrowia, sił, i radości na
każdy dzień.
Za błąd, który wkradł
się do ubiegłego numeru
przedszkole prowadzone było przez siostry Benedyktynki, nie Elżbietanki, przepraszam.

Opublikowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów S. Celestyny. Dziękujemy za udostępnienie.

Honorata Klimczak

KRZESZOWSKA PANI nr 6 - listopad/grudzień 2009

5

WAKACJE 2009

DZIECI Z KRZESZOWA NAD BAŁTYKIEM
Od wielu już lat parafia p.w.
Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie organizuje letni wypoczynek. Owocem współpracy
z Caritas Diecezji Legnickiej
jest coroczna wspaniała kolonia
w różnych miejscach wypoczynkowych.
W czasie wakacji 2009 roku
nasze dzieci wypoczywały nad
Morzem Bałtyckim, w pięknej
i malowniczej scenerii Ustronia
Morskiego w domu wypoczynkowym „Cechsztyn”. Pod patronatem Eucharystycznego Ruchu
Młodych dzieci wzrastały w wierze i miłości. Cały program kolonii był tak zaplanowany, aby
każde dziecko otwierało swoje
serce na słowa „Hymnu o miłości”- świętego Pawła.
Grupa „Koryntianie” to nazwa czternastoosobowej grupy
z Krzeszowa, której opiekunem
była katechetka Pani Danusia
Zasada. Codzienne ranne wstawanie, codzienna Msza święta,
codzienne
przygotowywanie

wieczorków pogodnych wcale nie
zakłócały wypoczynku, a jedynie
umożliwiały aby ten wypoczynek był w pełni wypoczynkiem
z Panem Bogiem. W ciszy serca
wiele dzieci wspaniale rozumiało, że odpoczywając możemy
pogłębiać przyjaźń z Panem Bogiem dając drugiemu człowiekowi dobro, co też wspaniale czyniły. Słowa „Hymnu o miłości”
każdego dnia pogłębiane i wprowadzane w życie rozwijały pomysłowość dzieci. To one miały za
zadanie zilustrować jaka miłość
jest prawdziwą miłością. Miłość
cierpliwa jest, przebacza, nie
unosi się pychą, nie zazdrości,
nie szuka siebie, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie unosi się
gniewem, ale przebacza, współweseli się z prawdą. Przez różnorodność form pracy z dziećmi
w sposób praktyczny hasła te
uczestnicy kolonii wprowadzali
w życie. Nie zazdrościmy talentów, jakimi obdarzył nas Pan.
Nie jesteśmy pyszni, że właśnie

my je posiadamy, a jedynie cieszymy się z nich i potrafimy się
nimi dzielić, nie zazdrościmy
innym, że są uzdolnieni a cieszymy się z nimi, że nie marnują
ich lecz rozwijają. Dzieci uczyły
się dziękować za nie Panu Bogu
przez zdrową rywalizację.
Każda grupa, również i nasza
miała za zadanie przygotować
oprawę liturgiczną Mszy świętej:
czytanie, śpiew psalmu, modlitwa wiernych, dary. Niewiele
trzeba było dzieciom podpowiadać co można ofiarować Panu Jezusowi na Mszy świętej. Jednym
z nich był wspaniały list napisany do Pana Jezusa przez kolonistów o przebaczeniu. Warto by
również dorośli taki list przeczytali, aby pomóc Maryi i Jezusowi
zbawiać świat przez modlitwę,
post i wyrzeczenia.
Te wspaniałe dzieciaki, bardzo pomysłowe, przy niewielkiej
pomocy dorosłych, potrafiły codziennie przygotować program
cd. na str. 6
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DZIECI Z KRZESZOWA NAD BAŁTYKIEM
cd. na str. 6

artystyczny na pogodny wieczorek. Rekwizyty tworzyli z natury, jaką dał nam Pan Bóg. Np.
z trawy zrobili wspaniałe kapelusze, a cała przyroda była naturalną scenerią do codziennego
przeżywania treści jakie przekazuje nam święty Paweł.
Śpiew piosenek, programy
artystyczne, różne inscenizacje,
zabawy, turnieje, dyskoteki, ogniska, kąpiele morskie i słoneczne oraz zwiedzanie Kołobrzegu,
morska przygoda – czyli rejs
statkiem „Monika III”, zwiedzanie latarni morskiej, portu morskiego, wiele spacerów promenadą wzdłuż wybrzeża do ujścia
„Czerwonej” rzeki – każdy znalazł coś dla siebie. O nudzie nie
było mowy. Skutecznie przegnał
ją święty Paweł, a na kolonii rozgościła się życzliwość, wzajemne
zrozumienie, radość, uśmiech.
W imieniu wszystkich dzieci
dziękujemy rodzicom za piękny wybór formy naszego wypoczynku, kochanemu księdzu proboszczowi Marianowi
Kopko dziękujemy za zaangażowanie w powstanie tego
przedsięwzięcia. Dziękujemy
Caritas Diecezji Legnickiej za
wspaniałą opiekę przez cały
czas trwania kolonii. Dziękujemy pani Danusi za cierpliwość, wyrozumiałość i za to, że
po prostu byłaś z nami, trwałaś
z nami, wspierałaś nas, pocie-

szałaś a kiedy trzeba było karciłaś nas.
Pragniemy również podziękować wspaniałemu, zawsze
uśmiechniętemu księdzu Arturowi Treli z Chojnowa – duchowemu opiekunowi całej kolonii.
DZIĘKUJEMY!!!
Nie możemy pominąć tutaj
naszych dobroczyńców - zakładu z Krzeszowa „TAKATA”,
dzięki którym nasi podopieczni
otrzymali znaczne finansowe
wsparcie.
Życzę dzieciom, wychowawcom i organizatorom aby wspomnienia z kolonii nie były tylko
wspomnieniami ale kontynuacją tego co przekazał im święty
Paweł. By słowa zaczerpnięte
z Ewangelii trwały w sercach
i zagrzewały do pracy w nowym
roku szkolnym, a za rok postaramy się również wspólnie wypoczywać i regenerować siły po
pracowitym roku nauki. A póki
co możemy powiedzieć za świętym Pawłem „W dobrych zawodach wystąpiliśmy…”. Napełnieni Duchem świętym, pełni
Bożego entuzjazmu rozpoczynamy nowy rok szkolny z naszym
Gamalielem ks. Mariuszem
Sierchardem i naszymi katechetkami panią dyrektor Honoratą
Klimczak i Leokadią Rozmysł.
Leokadia Rozmysł
- katechetka
Poniżej przedstawiam wspomnienie z kolonii:

Na kolonii było „super”, choć
codzienne Msze święte były dla
nas doświadczeniem dość trudnym. Nie zawsze potrafiliśmy
tak bezinteresownie oddać coś
swojego - prywatnego. Wydawało się, że Msza święta przeszkadzać nam będzie w wypoczywaniu. Ale przecież często
chodziliśmy nad morze; na terenie naszego ośrodka mieliśmy
wspaniały plac zabaw i boisko do
siatkówki.. Każdego dnia ksiądz
Artur dawał hasło: miłość lub
cierpliwość, na podstawie których przygotowywaliśmy przedstawienia. Prawie codziennie
mieliśmy pogodne wieczorki, na
których śpiewaliśmy piosenki
i braliśmy udział w teleturniejach: „Jaka to melodia?”, czy
„Randka w Ciemno” i programach przygotowywanych przez
naszych kleryków. W niektóre
dni zamiast pogodnego wieczorka mieliśmy dyskotekę lub
ognisko. Zwiedzaliśmy także
Kołobrzeg i ujście Czerwonej
Rzeki do morza. Co dzień jakaś
grupa przygotowywała oprawę
liturgiczną Mszy świętej: czytania, psalmy i procesję z darami.
Oczywiście nie byliśmy zawsze
tacy grzeczni, za co teraz przepraszamy wszystkich organizatorów kolonii.
„Moje wakacje”
- Paweł Kędroń
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Bez tytułu
Jedno z przysłów brzmi: „jakie
życie, taka śmierć, jaka śmierć,
taka wieczność”. Uroczystość
Wszystkich Świętych przypomina nam o wieczności. Czy
wieczność nas interesuje? Czy
nie za bardzo nas interesuje teraźniejszość! Stojąc na cmentarzu, czy wspominając zmarłych,
zadajmy sobie te dwa pytania.
W Piśmie Świętym jest taka
modlitwa:
Panie, Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi — proszę —
nim umrę:
Kłamstwo i fałsz oddalaj ode
mnie, nie dawaj mi bogactwa
ni nędzy,
żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, i nie rzekł:
«A któż jest Pan ?» lub z biedy nie począł kraść i imię mego
Boga znieważać. Prz 30, 7-9;
U kogo słowa tej modlitwy są
Credo każdego dnia, to i życie
i śmierć są piękne. Taka będzie
i wieczność.
Jest przysłowie „bez Boga
ani do proga”. Gdy świat był do
1990 roku podzielony na dwa
obozy, zwane demokratycznym
i komunistycznym, ludzkość
bała się wojny atomowej. Wymyślano systemy antyrakietowe
itp. Ale zagrożenia nie ustępowały. Dziś w Europie wszyscy
się bawią w demokrację. Nie
ma przeciwstawnych obozów,
a zagrożeń wielkich i małych nie
ubywa. W konstytucjach państw
byłego obozu socjalistycznego
na słowo Bóg nie było miejsca
– parzyło jak ogień. Obecnie
słowo Bóg parzy twórców konstytucji Unii Europejskiej. Czy
Unia Europejska skończy tak
jak obóz socjalistyczny? Wiele
na to wskazuje, że tak. „Bez Boga
ani do proga”. Tak zwani wielcy tego świata, mali też, są głusi

na przysłowia. Np. „historia nauczycielką życia”. Jeden rozdział
Pisma Świętego nazywa się Księga Przysłów. Piękniejsze i radośniejsze byłoby życie na tej ziemi,
gdyby wielcy i mali tego świata
tę Księgę Przysłów czytali. Ale
wielcy i mali tego świata bardzo
i jeszcze wiele razy bardzo!, szanują Pismo Święte tak, że od lat
leży na półkach nietknięte.
W jednym z wywiadów z rodzicami, których dzieci zeszły na
złą drogę, na pytanie: Czy
próbowała Pani ustawić
tematykę zainteresowań
syna w relacji do Boga?
padła odpowiedź:
„Niestety nie. Naw et
nie przyszło mi to do głowy, gdyż nasz katolicyzm
był tylko formalny. Byliśmy wierzący, ale niepraktykujący. Do kościoła
chodziliśmy tylko w święta. Odkąd syn „zaliczył”
Pierwszą Komunię, słowo Bóg przestało istnieć
w naszym domu. Nawet
sakrament bierzmowania
chłopca został sprowadzony tylko do formalności. Należeliśmy do ludzi małej wiary i to
był nasz największy błąd życiowy, ale zrozumiałam to dopiero
po latach.” A w Piśmie Świętym
czytamy:
„Ja zaś pokładam
ufność
w Tobie, Panie; w Twoim ręku są
moje losy” Ps 31, 15-16
Czy Państwo, jako rodzice,
widzą w tym wszystkim swoją
winę?
Męska duma mojego męża jest
skuteczną obroną przed obwinianiem się. Ja natomiast nie mam
słów dla własnej głupoty i krótkowzroczności. To przecież ja, kupując pisma science-fiction, pierwsza skierowałam zainteresowania
dziecka w tę stronę. Ja, wynosząc
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ze swego dzieciństwa dobre podstawy wiary, zaprzepaściłam je.
Zabrakło mi odwagi, by nawet
wbrew mężowi, który pod tym
względem stał niżej ode mnie,
wywalczyć w naszym domu miejsce dla Boga i budować przyszłość
syna na Jego fundamencie. Poza
tym, żadne z nas nie uświadomiło sobie niebezpieczeństwa zagrożenia dla osobowości dziecka,
jakie niósł ze sobą wybujały świat
współczesnej, agresywnej fikcji,
jakże innej od uroczej fantastyki
Verne’a.
Czy widzi Pani z perspektywy jakieś wyraźne błędy wychowawcze?
Nie nauczyliśmy syna umiejętności właściwego odróżniania

dobra od zła; właściwej oceny
wartości, szczególnie w zakresie
literatury, sztuki i wszystkiego,
z czym mógł zetknąć się w życiu. Nie przygotowaliśmy go do
roli ojca, co sprawiło, że pojmował ją zbyt wąsko...
Co chciałaby Pani powiedzieć innym rodzicom?
Głównie zaś radzę pamiętać
o tym, że zaniedbań religijnych
w wychowaniu dzieci z czasem
już nie da się naprawić. Nie da
się cofnąć pewnych nawyków
ani odwrócić błędów. Jedna
chwila nieuwagi wymaga potem
dziesiątek lat starań, aby choć
złagodzić skutki własnych win,
o ile w ogóle będzie to możliwe.
brat Stanisław
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NAJLEPSZY PREZENT
OD RODZICÓW DLA DZIECI
Wielu rodziców po prostu nie
zdaje sobie sprawy z tego, jak
bardzo wszechogarniające, łatwo dostępne, ekspansywne wobec dzieci i młodzieży jest zło.
Mam 44 lata, jestem ojcem
dwojga dzieci. W 1999 roku
trafiliśmy wraz z żoną do ruchu Odnowy w Duchu Świętym
i Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Był to pamiętny czas wizyty Ojca
Świętego w Polsce. Od tego czasu pozostajemy wraz z żoną we
wspólnocie modlitewno-ewangelizacyjnej.
Z wielu stron zaczęły do nas,
jako rodziców, docierać informacje o tym, jak znacząco zmieniło
się środowisko wzrastania dzieci i młodzieży i jak wiele nowych
niebezpieczeństw pojawiło się
w związku z tymi zmianami. To
już nie tylko sekty, alkohol i papierosy, ale i pornografia, propagowanie rozwiązłości, narkotyki, satanizm, magia, techniki
okultystyczne, horoskopy, spirytyzm, wszelkiego rodzaju subkultury i wiele innych zagrożeń.
A wszystko to na ogromną skalę
i posługujące się czasem nawet
bardzo wyrafinowanymi środkami technicznymi. Gdy zdaliśmy
sobie sprawę z tego, jak niewinnie z początku wygląda zło i dostrzegliśmy, że pojawiającym
się zagrożeniom nie jesteśmy
w stanie własnymi sposobami
zaradzić, zaczęliśmy, jeszcze
wówczas nieświadomie, szukać
sposobu na obronę dzieci przed
złem.
W 2001 roku trafiliśmy na
wspaniałe rekolekcje. Mówiono
tam między innymi o tym, że
czasem rodzice, nieświadomi
swej odpowiedzialności za słowa i zachowania, sami wikłają
własne dzieci w grzechy. Dowiedzieliśmy się także, że skutki
grzechów rodziców w jakiś sposób mogą dotykać dzieci, dlatego
bardzo potrzebne jest przebaczenie i zerwanie ze złym dziedzictwem.
W trakcie tych rekolekcji zdaliśmy sobie sprawę także z tego,
że będąc grzesznikami, wciąż

upadamy i te upadki, błędy, zaniechania, słabości, zaniedbania
z wcześniejszych okresów życia mogą powodować problemy
w życiu naszych dzieci. Zrozumieliśmy, że zło, korzystając
z naszych rodzicielskich słabości
i posługując się naszymi grzechami, może skutecznie atakować dzieci. Szukając ratunku,
wpadliśmy na pomysł (wierzę,
że z natchnienia Ducha Świętego), aby w większej grupie rodziców rozpocząć modlitwę, która
miałaby przeciąć łańcuch zła.
Zdecydowaliśmy, że najlepszym
sposobem będzie zorganizowanie róży różańcowej rodziców.
Od razu znalazło się piętnaścioro rodziców (potem doszło
jeszcze pięcioro) gotowych do
takiej modlitwy i... zaczęliśmy.
Na początku nie było widać żadnych właściwie efektów. Później
dopiero okazało się, że Bóg działał już wtedy - w sposób łagodny i delikatny, zmieniając nasze błędne rodzicielskie decyzje
i przekształcając je w dobro. To
właśnie długotrwałe i łagodne
działanie Łaski jest tu chyba największym cudem. Nasza córka,
którą wcześniej niepotrzebnie
przenieśliśmy do innej szkoły,
miała w tym czasie ogromne
problemy z odnalezieniem się
w nowej grupie rówieśników.
Dziecko, które do tej pory było
pogodne i kontaktowe, nie potrafiło teraz nawiązać relacji z koleżankami. I nagle po 9 miesiącach
modlitwy sytuacja się całkowicie
zmieniła. Któregoś dnia nasza
córka wróciła ze szkolnego wyjazdu bardzo umocniona i jakby odmieniona. Powiedziała, że
odczuwa nawet wdzięczność do
osób, które do tej pory robiły jej
przykrości, bo mimowolnie stały
się przyczyną jej emocjonalnego
wzrostu, docenienia prawdziwej
przyjaźni. Nasza córka otrzymała jak gdyby zupełnie nową osobowość: wprawdzie pozostała
sobą, jednak uzyskała dystans
do nieżyczliwych, otworzyła się
i rozkwitło w niej to, co było

przez trzy lata tłumione przez
przykre okoliczności. I nie było
w tym właściwie naszego udziału, my jako rodzice nic nie zrobiliśmy (oczywiście, chcieliśmy,
ale sytuacja była patowa), nic
poza modlitwą. Wtedy zdaliśmy
sobie sprawę, że to była opieka
Boga za wstawiennictwem Matki.
W tym czasie pośród innych
dzieci “omodlanych” w tej róży
dało się również zauważyć tę
dyskretną, ale bardzo owocną
Bożą opiekę. Wyprowadzenie
z trudnej sytuacji życiowej, sukcesy w szkole czy na egzaminach, uchronienie od skutków
wypadku samochodowego itp. to były dowody. Modlący się rodzice, umocnieni w przekonaniu
o wielkiej wartości modlitwy,
zaczęli o tym szerzej opowiadać.
Pojawiły się nowe osoby, chcące
w podobny sposób obdarowywać swoje dzieci. Dla ich dobra
każdy gotów jest do poświęceń!
A zresztą, czy to wielkie poświęcenie: przeznaczenie trzech do
pięciu minut dziennie na odmówienie jednej dziesiątki różańca? Czy to w drodze do pracy,
czy w kolejce, czy też rano przy
kawie - takich wolnych chwil
marnuje się przecież sporo.
W ten sposób zaczęły pojawiać się nowe róże. I to zarówno
wśród osób nam bliskich, jak
i poznanych jedynie przygodnie.
W roku 2003 powstała strona
internetowa - http://www.rozaniecrodzicow.pl/ - na której
można przeczytać mniej więcej
to, co tutaj - i na tej stronie też
można się “wpisać” do takiej
modlitwy drogą internetową.
Podane wyżej przypadki działania modlitwy mogą się wydać prozaiczne. Rodzice, którzy
mają ze swymi dziećmi drastyczne problemy (narkotyki, sekta,
choroba czy ucieczki), mogą pomyśleć: Tak, to dobre dla tych,
którzy mają “grzeczne” dzieci, ale nie dla nas. Proszę nam
jednak uwierzyć: nawet takie
bardzo trudne sytuacje, dzięki
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modlitwie, zaczęły się dzień po
dniu rozwiązywać. Znajdowali
się pomocni ludzie i nowe sposoby rozwiązania problemów;
następowały załagodzenia chorób, a nawet uzdrowienia.
Wejście w krąg modlitwy za
dzieci działa również na... rodziców. Jako ojciec, modląc się
w intencji swoich dzieci, coraz bardziej uświadamiam sobie konieczność własnej pracy
nad sobą, odpowiedzialność za
słowo, czyn, za obecność czy
nieobecność przy nich. Takie
uświadomienie sobie własnej
odpowiedzialności nie prowadzi
do samoponiżania czy poczucia
winy! To jest jeden z wielkich
skarbów tej wspólnej modlitwy
za dzieci: od kiedy należę do
kręgu różańca rodziców, mam
NIEZBITĄ pewność, że nawet kiedy ja zawiodę, Bóg NIE
ZAWIEDZIE. Gdy zdarzy mi
się zapomnieć któregoś dnia
o modlitwie, wiem, że moje
dzieci znajdują się pod opieką,
której wzywa dziewiętnaścioro
innych rodziców. Ta świadomość mobilizuje do wytrwałości

i rzetelności w modlitwie i daje
pokój w sercu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Zdarzało
się, że grupa, w której nasze
dzieci przebywały, znalazła się
w trudnościach, ale nasze dzieci jakimś sposobem wychodziły
z tego obronną ręką. Zauważyliśmy również, że najbardziej
widoczne efekty modlitwy pojawiają się wówczas, gdy staramy
się o poszerzenie kręgu rodziców, którzy mogliby w ten sposób wspierać rozwój dzieci. Niemal codziennie Bóg daje nam
znaki umacniające naszą wiarę.
Jakim zaskoczeniem i radością
dla nas, rodziców, okazał się
list Ojca Świętego Jana Pawła II
O Różańcu Świętym... i zawarte tam myśli i wskazania! Ojciec Święty pisze tam o różańcu
m.in.: Czymś pięknym i owocnym jest powierzanie drogi
rozwoju dzieci i młodzieży tej
modlitwie.
Aby włączyć się w jedną
z grup modlitewnych rodziców,
wystarczy wpisać się do róży,
objąć jedną dziesiątkę z tajemnic różańca, następnie codzien-
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nie przez miesiąc odmawiać tę
dziesiątkę, a w kolejnych miesiącach przesuwać się o jedną
tajemnicę do przodu. Co najmniej raz w roku trzeba potwierdzić u zelatora róży swoje
zaangażowanie w modlitwie.
Modlitwa jest osobista, w dowolnym miejscu, bez potrzeby
chodzenia gdziekolwiek. Do tej
pory jeszcze nie praktykowaliśmy jakichkolwiek wspólnych
spotkań modlitewnych - co nie
przeszkadza, aby takie spotkania realizować. Ufam, że to dobro, którego my, jako rodzice,
doświadczyliśmy - przy wszystkich naszych kłopotach i słabościach - może być udziałem
również bardzo wielu innych
rodziców i ich dzieci. Mamy też
propozycję dla młodzieży, która
czyta ten artykuł: zadajcie swoim rodzicom następujące pytanie - czy ty się za mnie modlisz?
I zaproponujcie im rozważenie
tej for my modlitwy!
Ireneusz Rogala
Publikacja za zgodą redakcji
„Miłujcie się”
nr 5-2005
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NAJSKUTECZNIEJSZE FORMY
POMOCY NASZYM ZMARŁYM
MODLITWY
• Systematyczna
codzienna
modlitwa połączona ze wspomnieniem bliskich zmarłych.
Nie zapominajmy, że nasze modlitwy nie mogą się
ograniczać tylko do naszych
spraw i potrzeb. Modlitwa
jest narzędziem, dzięki któremu można wyprosić u Boga
o wiele więcej darów, gdy polecamy w niej inne osoby –
szczególnie zmarłych.
• Akty strzeliste – to krótkie pobożne westchnienia i zwrócenie swej duszy ku Bogu. Można je odmawiać w dowolnej
porze dnia. W Kościele praktykuje się także akty strzeliste za zmarłych np.: Wieczne
odpoczywanie racz im dać
Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci; Dobry Jezu
a nasz Panie daj im wieczne
spoczywanie, itp. Pięknym
zwyczajem jest wznoszenie
aktów strzelistych przy nawiedzaniu cmentarzy czy
przechodzeniu obok krzyży
przydrożnych upamiętniających czyjąś śmierć.
• Odmawianie za zmarłych
modlitwy Anioł Pański, któ-

rą Sługa Boży papież Jan Paweł
II nazywał modlitwą zbawczych, nadprzyrodzonych wydarzeń i bardzo chętnie ją odmawiał. Wielu ludzi łączy się
w tej modlitwie w południe
każdego dnia, gdy rozlegają
się dzwony kościołów.
• Koronka do Bożego Miłosierdzia – dzięki której, jak
zapewniał Jezus Św. Faustynę, wiele dusz dostąpi wybawienia z ognia czyśćcowego.
• Różaniec święty – w intencji
zmarłych. O to prosiła szczególnie Matka Boża podczas
licznych swych objawień.
• Modlitwa wypominkowa –
trwająca przez miesiąc listopad. Na specjalnych kartkach
wypisujemy imiona naszych
zmarłych, które odczytywane
są podczas nabożeństwa i polecane w szczególnej modlitwie miłosierdziu Bożemu.
PRAKTYKOWANIE
UMARTWIENIA I POSTU
Dziś tak często lekceważy się
znaczenie postu i praktyk pokutnych (wyrzeczeń). Tymczasem
sam Pan Jezus dawał do zrozumienia swym uczniom, iż pewien

rodzaj zła można pokonać tylko
postem i modlitwą. Ale samo
praktykowanie postu czy umartwienia, jeśli opiera się jedynie
na obawie przed przekroczeniem
przykazania ma niewielką wartość. Post winien być połączony
z konkretną intencją, w jakiej
podejmuje się to umartwienie.
Może on być znaczącą pomocą
dla naszych zmarłych, jeśli za
nich zostaje ofiarowany. Podobnie jest z ofiarowaniem za zmarłych swych życiowych krzyży
i cierpień, które nosimy. Można
je złączyć z cierpieniami Chrystusa na krzyżu i polecić w intencji za
dusze potrzebujące pomocy.
ODPUST ZUPEŁNY
I CZĄSTKOWY
W Kościele z pewnymi praktykami religijnymi połączona jest
możliwość zyskania odpustu.
Jest to, najprościej ujmując, darowanie kar za popełnione grzechy, odpuszczone już w sakramencie spowiedzi, ale jeszcze nie
odpokutowane należycie. Pokuta
nakładana przez kapłana przy
spowiedzi świętej jest jedynie
niewielką cząstką tego, co człowiek winien zrobić, by zadośćuczynić Bogu za popełnione zło.
Trzeba jeszcze bowiem naprawić
popełnioną niesprawiedliwość.
Jeśli człowiek tego nie uczynił
będzie musiał wypłacić się Bożej
sprawiedliwości po śmierci. Stąd
Kościół zachęca do praktykowania odpustów jako formy doskonałego zadośćuczynienia za grzechy swoje lub naszych zmarłych.
Odpusty zupełne za zmarłych
można zyskiwać w dniach od 1
do 8 listopada spełniając następujące warunki: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza
lub kaplicy cmentarnej, modlitwa za zmarłych i wyrzeczenie
się wszelkiego przywiązania do
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grzechu (nawet lekkiego). Zyskaną w ten sposób łaskę odpustu
możemy ofiarować za konkretnego zmarłego. W ciągu całego
roku możemy zyskiwać odpusty
zupełne i cząstkowe.
PRZYJMOWANIE
KOMUNII ŚWIĘTEJ
WYNAGRADZAJĄCEJ
Podczas Mszy świętej pogrzebowej największym darem dla
zmarłego jest przyjęcie w jego
intencji Komunii świętej. Stąd
dziwi fakt, że podczas pogrzebów
z licznym udziałem wiernych,
tak niewiele osób przyjmuje Ciało Pańskie. Prawdziwie smutny
obraz, kiedy nawet najbliżsi z rodziny zmarłego nie potrafią właściwie i godnie pożegnać swych
kochanych osób przez pełne
uczestnictwo w Eucharystii
i przyjęcie Komunii świętej.
A jest to dar cenniejszy niż kosztowny wieniec nagrobny.

Komunię świętą wynagradzającą można przyjmować także
podczas Mszy świętych przypadających w rocznice śmierci
lub pogrzebu naszych bliskich,
w rocznicę ich urodzin czy
w dniu imienin.
MSZE ŚWIĘTE
ZA ZMARŁYCH
Jest to niezastąpiony duchowy dar – nieporównywalny z niczym innym. Ze Mszy świętych
w intencji dusz czyśćcowych
czerpią one największy duchowy
pożytek. Dzieje się tak, ponieważ w Eucharystii jest obecna
ofiara samego Chrystusa, który
za nas i w naszych intencjach
ofiaruje się Ojcu Niebieskiemu.
Żadna inna nawet najbardziej
szczera i pełna wiary modlitwa
wiernych nie może się równać ze
zbawczą ofiarą Syna Bożego. Dusze czyśćcowe niejednokrotnie
podczas swych objawień proszą

przede wszystkim o odprawienie
w ich intencji Eucharystii.
Zachęcamy bardzo serdecznie naszych PARAFIAN z Krzeszowa, Krzeszówka. Gorzeszowa, Jawiszowa i Lipienicy do
wypisywania
MODLITWY
WYPOMINKOWEJ za dusze
swoich bliskich zmarłych. Codziennie, przez miesiąc listopad, przed wieczorną Mszą
świętą o godz. 16.30 w Bazylice Krzeszowskiej odmawiać
będziemy modlitwę WYPOMINKOWĄ. Prosimy o czytelne wypisywanie IMION swoich zmarłych. Nazwiska nie są
konieczne. Pan Bóg zna tych
zmarłych osobiście; wystarczą
tylko ich IMIONA. Bardzo
pięknym i szlachetnym zwyczajem jest zamawianie w intencji naszych zmarłych Mszy
świętych – za spokój ich duszy.
Msze święte można zamawiać
u swoich księży duszpasterzy.
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ROZŁÓŻMY DŁONIE
PRZED SIEBIE I ZOBACZMY
Jesień to w rolnictwie okres zbierania plonów i robienia rocznego
bilansu. W życiu duchowym takim
okresem jest UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH.
Cmentarz – czy to właściwa nazwa? Takie mi zadano pytanie. Bez
namysłu odpowiedziałem, że niewłaściwa. A jak by to miejsce nazwać, żeby najbardziej do człowieka
przemawiało? Na uroczystościach
pogrzebowych śpiewamy: „Wieczny
pokój, w nim mieszkanie, racz im
dać Panie”.
Dyskutując na ten temat, wszyscy byli zgodni, że cmentarz to niewłaściwa nazwa. Cmentarz to zimne miejsce, a to powinno nazywać
się tak, żeby człowiek czuł, że tam
jest miejsce wiecznego szczęścia
i pokoju. Ktoś dodał, pół żartem pół
serio, że człowiek powinien tęsknić
za tym miejscem. Dodałem, też pół
żartem pół serio, że pewnie takich
ludzi nie ma. Młody pan mówi, że
on wyczytał w horoskopie, że będzie
żył długo i martwi się tylko o to,
żeby żył dostatnie. Inny pan mówi:
zbliżają się święta Bożego Narodzenia, święta radości, przestańcie

dyskutować o cmentarzu. A młoda
pani na to odpowiedziała tak: rozłóżmy dłonie przed siebie i zobaczmy co tam jest napisane. Wszyscy
przyglądamy się swoim liniom papilarnym i zauważamy, że na każdej napisane M., a co to znaczy?
I słyszymy odpowiedź „Memento
mori” (pamiętaj, że umrzesz). Pan
Bóg nam to wypisał na dłoniach,
byśmy o tym pamiętali. Ale czy
my chcemy o tym czytać? Idąc na
cmentarz, idziemy w odwiedziny
do swoich bliskich, a jak się tam
zachowujemy? Na cmentarzu to
jesteśmy gośćmi u przyjaciół. Czy
w takim miejscu wolno palić, czy
wolno milczeć, gdy jest ono profanowane? Właśnie w dniach największej radości, w czasie, kiedy
człowiekowi najlepiej się powodzi,
należy wpatrywać się w te litery na
dłoniach i powtarzać „Memento
mori”, pamiętając o tych słowach
z kart Pisma Świętego: „głupcze
jeszcze tej nocy...”.
Boże Narodzenie to nie dla
wszystkich radość, nawet patrząc
tylko historycznie. Dla Heroda to
nie była radosna nowina. A słowa
wypowiedziane przez
starca Symeona do
Maryi: „a serce twoje miecz przeniknie”
o czym mówią? Na
pewno nie o beztroskim świętowaniu.
W kilku zdaniach
usłyszeliśmy drogowskaz na całe życie.
Spytałem się, gdzie
pani wyczytała co
znaczą te linie na
dłoniach. I padła odpowiedź: w tym opluwanym „Radiu Maryja”.
Przygotowując ten
artykuł, znalazłem
legendę nieznanego
autora w opracowaniu Alfreda Bociana
DWIE ŚWIECE
Były sobie kiedyś
dwie świece, ustawione jedna naprzeciw

drugiej. Pierwsza była duża, piękna,
czerwona.
Z drugiej pozostał tylko na pół
stopiony ogarek.
Duża świeca uchodziła za ważną
i uważała się za piękną, zwłaszcza
gdy porównywała się ze swoją małą
towarzyszką, niemal całkiem wypaloną i stopioną.
Nie mając z kim porozmawiać,
duża zwróciła się z lekceważeniem
do małej świecy: — Jak możesz stać
koło mnie, ty, która jesteś prawie
spalona i brzydka. Co tu robisz? –
Ach? – westchnęła mała świeca. –
Co ja tu robię? Mówisz o pięknie,
ale co o nim wiesz?
Ty nigdy nie paliłaś się, nigdy
nie żyłaś! Co ja tu robię? Po prostu
mówię ci o życiu.
A więc chcesz mi dawać lekcje,
ty karle – szydziła duża świeca.
Chcesz mi mówić o życiu, ty, która
stajesz się coraz mniejsza i brzydsza. Wkrótce nie zostanie z ciebie
nic. Czy to jest twój cel?
Ja, w każdym razie, chcę pozostać duża i piękna. – Czy wiesz, że
ze mnie pozostanie o wiele więcej
niż to wszystko, co widzisz? – odpowiedziała z uśmiechem mała
świeca.
-W jaki sposób? – obruszyła się
duża świeca.
- Całe moje światło mogłam
przez całe moje życie dzielić z innymi. Idąc swoją drogą, jednoczyłam
się ze wszystkimi wspomnieniami
noszonymi w Sercach ludzkich, ze
wszystkimi modlitwami tych, których spotkałam.
- Światło i życie? Co chcesz przez
to powiedzieć? -odezwała się duża
świeca.
Właśnie, dowiesz się o tym dopiero wówczas, kiedy staniesz się
maleńka i brzydka, tak jak ja. Musisz najpierw umrzeć dla siebie,
tylko wtedy staniesz się tym, czym
powinnaś być.
Trzeba, abyś mogła palić się, a odkryjesz, co to znaczy być świecą.
PS. W przygotowaniach do
świąt Bożego Narodzenia pomyślmy, do której z tych świec jesteśmy
podobni.
brat Stanisław
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SŁUŻBA PRAWDZIE I WOLNOŚCI
Dnia 9 października w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 im.
Jana Pawła II w Wałbrzychu przeprowadzony został IV Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.
W konkursowych zmaganiach
udział wzięło 9 szkół. Naszą krzeszowską szkołę reprezentowały:
Justyna Cieślak, Gabrysia Klimczak i Joasia Wodnicka. Konkurs
dotyczył wiedzy o III i IV pielgrzymce Papieża Polaka do Ojczyzny. Spotkanie stało się doskonałą
okazją do wspólnego rozważania
słów Jana Pawła II wypowiedzianych 9 czerwca 1987 roku, na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, podczas spotkania ze
studentami i profesorami: „Jeżeli
służysz Prawdzie, służysz wolności”.
Każdy z nas, powinien w swoim
sumieniu rozważyć słowa Jana Pawła II, czym dla nas jest Prawda,
czym wolność...
Ku refleksji fragmenty kilku wypowiedzi z prac konkursowych uczniów, którzy w grupach mieli odpowiedzieć na pytanie: Jak rozumiesz
słowa Jana Pawła II „Jeżeli służysz
Prawdzie, służysz wolności”
„Człowiek jest wtedy wolnym
człowiekiem, kiedy żyje w praw-

dzie, czyli z Bogiem, według Bożego prawa. Łamanie prawa Bożego,
to oddalanie się od Boga. Jan Paweł II nauczał, żeby być człowiekiem wolnym, trzeba żyć w prawdzie, trzeba zawsze wybierać
Jezusa.”
( SP Czarny Bór)
„Człowiek wolny
nie może robić co chce z wolnością,
nie może występować przeciw drugiemu człowiekowi,
nie jest pod czyjąś władzą,
podporządkowuje się Bogu
sieje dobro i służy drugiemu człowiekowi”
(PSP 15 Wałbrzych)
„Człowiek, który wypełnia dekalog, jest człowiekiem wolnym. Wolność- to prawo wyboru, ale musimy
przestrzegać zasad, które nie będą
krzywdzić drugiego człowieka, siebie, narodu.”
( ZSP Krzeszów)
„Służyć prawdzie, to znaczy dzielić się miłością, dobrym postępowaniem, to postępować zgodnie z sumieniem. Jeśli jesteśmy wolni, to
żyjemy w prawdzie, a jeżeli jesteśmy od czegoś uzależnieni, to uzależnienie zniewala.

Wolność, to nie znaczy, że mi
wszystko wolno, ale nie wszystko,
co mi wolno jest dla mnie dobre.”
( PSP nr17 w Wałbrzychu)
„Jezus Chrystus przed Piłatem
powiedział: „ Jam się po to narodził
i po to przyszedłem na świat, aby
dać świadectwo Prawdzie”... Życie
Jana Pawła II było świadectwem
prawdy o Bogu i człowieku. Człowiek, który w swoim życiu i postępowaniu służy prawdzie, jest człowiekiem wolności. Życie w prawdzie
daje człowiekowi wolność. Życie
w prawdzie uszczęśliwia nas, daje
pokój sumienia.”
(PSP nr2 Wałbrzych)
„Jezus Chrystus powiedział: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Jeżeli służy się Bogu, jest się
wolnym od zła. Sam Jezus powiedział o sobie :”Jestem Drogą, Prawdą i Życiem, nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze mnie”.
Te słowa wiernie i konsekwentnie
realizował w czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II, który zawsze
stawał po stronie prawdy, głosił ją
i bronił jej.”
(ZSI nr 26 w Wałbrzychu)
Honorata Klimczak
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DLACZEGO WARTO MODLIĆ SIĘ
ZA SWOJE DZIECI NA RÓŻAŃCU!
Każdy rodzic pragnie, aby
jego dziecko było szczęśliwe,
skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry
zawód, wspaniałą rodzinę, czy
też wypełniało inne powołanie.
Każdy rodzic pragnie..., ale czy
sam jest w stanie zapewnić to
swoim „skarbom”? Szukamy
znajomości u osób, które mogą
jak najwięcej „załatwić”! A jest
Ktoś, kto może wszystko! Na
dodatek pomaga za darmo! On
może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg.
Sami nie poradzimy sobie
z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami jakie
czyhają na nasze dzieci, takimi
jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki,
powszechnie dostępna magia
i okultyzm, sekty, destrukcja
z Internetu, pornografia, skutki
aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje,
czy nam się to podoba czy nie.
Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa.
To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie
my sami – rodzice - z różnych
przyczyn stajemy się dla dziecka
problemem. Z powodu naszych
błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne
dzieci mogą doświadczać zła.
Co zatem trzeba zrobić, aby
tą Bożą pomoc uzyskać? W 2001
roku grupa rodziców, w trakcie
rekolekcji, na których uświadomiono im te zagadnienia, podjęła modlitwę w intencji swoich
dzieci. Podjęta modlitwa została oparta na formule Żywego
Różańca, gdzie powstają grupy
(róże – wg. tradycyjnego nazewnictwa) składające się z 20 osób,
z których każda odmawia w intencji swoich dzieci codziennie
jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic
różańcowych. Grupa stanowi
pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie
poszczególne intencje stają się
wspólne. W ten sposób codzien-

nie za każde z dzieci objętych tą
modlitwa odmówiony jest cały
różaniec. Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę różańca
rozważa sobie przypisaną tajemnicę różańcową. Następnie,
poczynając od pierwszego dnia
miesiąca zmieniamy tajemnicę
wg. porządku w jakim są ułożone w różańcu. I tak osoba,która
odmawiała I radosną przechodzi do II radosnej, w następnym
miesiącu do III itd., po radosnych tajemnicach odmawiamy
tajemnice światła, potem bolesne a następnie chwalebne po
czym od nowa radosne itd.
Gdy po jakimś czasie zaczęły pojawiać się konkretne owoce tej modlitwy, coraz więcej
osób chciało przystąpić do takiej
modlitwy. Obecnie w całej Polsce (i w świecie) powstają takie
róże, a rodzice włączają się do tej
modlitwy. W taki sposób modli
się już tysiące rodziców – możesz i Ty!
Istnieją, znane nam, dwa powody z jakich rodzice decydują
się na przystąpienie do modlitwy w róży różańca Rodziców
w intencji swoich dzieci.
1. Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego - a wierzący
rodzice w trudnościach zwracają
się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich
dzieci i nie potrafią sobie z tym
poradzić, więc w końcu szukają
pomocy u Boga.
2. Dlatego, że dostrzegając
we współczesnym świecie zalew
zła zaczynają zdawać sobie sprawę jak trudno się przeciwstawić
temu, a chcieliby dać swoim
dzieciom coś więcej niż tylko
materialne wartości, chcieliby
swoje dzieci jakoś przed tym
złem ochronić.
Najczęściej obie te sytuacje
występują w różnych proporcjach razem.
Wielokrotnie przekonaliśmy
się o tym, że to Bóg daje łaskę tej
modlitwy. Można przeczytać na
stronie internetowej świadectwo
Tadeusza, ojca który propozycji

tej modlitwy opierał się cztery
lata – mimo, że to człowiek nawykły do modlitwy i to różańcowej! Kiedy rozpoczął modlitwę
jego córka, która od lat pragnęła
mieć potomstwo, zaszła w ciążę
właśnie w tym czasie, po czym
urodziła zdrowe dziecko. Takich
świadectw Bożej pomocy dzieciom w sytuacjach zwykłych,
a czasem bardzo dramatycznych
w ciągu kilku lat trwania tej
modlitwy jest bardzo wiele.
Ten sposób modlitwy to propozycja, która daje i podtrzymuje nadzieję. Dla porównania - ile
czasu poświęcamy na telewizję,
gazety itp. czy zabraknie mi 4-5
minut w ciągu dnia z powodu
modlitwy?
Poza tym, rodzic wchodząc
do tej róży daje swoim dzieciom
wytrwałość innych 19-ściorga
rodziców, nawet jeśli by sam
zapomniał inni nie zapomną!
Świadomość tej wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi
niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo, teraz i w przyszłości.
Dotyczy to zwłaszcza matek,
a ojcom pozwala na uzyskanie
właściwej relacji w stosunku do
dziecka, na okazanie miłości. Jeśli wierzymy w Boga - a wierzymy - to On jako Wszechmocny
może zapewnić najlepszą opiekę
naszym dzieciom - czyż nie? Ta
modlitwa często uzdrawia również relacje w rodzinach! Poświęcenie 4-5 minut dziennie,
aby dziecko miało opiekę przez
24 rodziny jest to wspaniała
Boża ekonomia! - tylko trzeba
się na nią zdobyć. Ileż uwagi poświęcamy zwykłym codziennym
czynnościom, a na wezwanie
Bożej opieki szkoda nam czasu.
Jezus nie żałował swojego życia
dla żadnego, nawet najgorszego człowieka, czemu ja mam
żałować 4-5 minut dziennie ze
swego czasu własnym w końcu
dzieciom! Oczywiście podjęcie
modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania aby wychowy-
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wać swoje dzieci i kierować ich
rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Podjęcie tej modlitwy to
również konieczność zwrócenia
uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój
duchowy!
Zauważyliśmy, że Bóg udziela wiele łask dzieciom rodziców,
którzy się modlą, ale jeszcze
więcej tym którzy oprócz tego
propagują ten rodzaj modlitwy.
Spotkaliśmy się też z pytaniem
rodzica – „w czym ta modlitwa
jest lepsza od mojej, przecież ja
codziennie się modlę za swoje
dzieci”. To Bóg zna wartość każdej modlitwy, nie oceniamy, czy
ta modlitwa jest lepsza, czy nie.
Tylko dzielimy się świadectwem
wielu codziennych łask i zmian
na lepsze w życiu dzieci, za których rodzice modlą się właśnie
w ten sposób. Może Bóg udziela
specjalnych łask dlatego, że jest
to modlitwa wspólnotowa, może
dlatego że ta modlitwa uczy nas
pokory - pokornego, codziennego
przyznania się do własnej słabości i grzeszności, może dlatego że
z nami jest Maryja, wzór rodzicielskiej miłości, może dlatego,
że wypełniamy wskazania Ojca
Świętego Jana Pawła II – czyli
nauczanie Kościoła. Ten rodzaj
modlitwy to po prostu kolejna
uporządkowana propozycja. Jest
z pewnością wiele przyczyn, że
jest ona owocna.
Wytrwałość potrzebna jest
nie tylko w modlitwie - również
w prowadzeniu róży i propagowaniu. Bóg przyjdzie w takim
wypadku z pomocą również osobom tworzącym różę, da okazje
aby o tym mówić - czasem nawet
do dość przygodnych ludzi. Wiele jest przykładów, że po znacznym nawet czasie nagle ktoś zaczyna się modlić lub wręcz bierze
się za tworzenie róży! Strona internetowa jest miejscem, gdzie
można zasięgnąć informacji
i zobaczyć jak włączyć się w tę
inicjatywę modlitewną.
Niektóre osoby nawet nie zaczynają modlitwy pod pretekstem, że boją się podejmować
zobowiązania co do których nie
wiedzą czy je wypełnią. Jeśli już
się ktoś decyduje jakby na próbę, to proponujemy np. okres 6

miesięcy, a lepiej rok - bo wówczas ta osoba zasmakuje w tej
modlitwie - i zobaczy efekty.
Efekty przyjdą z całą pewnością
– ale najważniejsza jest dyspozycja naszego serca do własnego nawracania się do modlitwy
i zwykła, codzienna wytrwałość
w oddawaniu losów naszych
dzieci pod opiekę Bogu przez
wstawiennictwo Maryi.
Niech inspiracją do ufnego
działania i wiernego trwania
w tej modlitwie dla nas będzie
również wezwanie Ojca Św.
Jana Pawła II z listu apostolskiego o Różańcu Najświętszej
Maryi Panny z 2002 roku skierowane do biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych –
które dziś można odczytywać

jako swego rodzaju testamentalną prośbę Sługi Bożego Jana
Pawła II :
„Czymś pięknym i owocnym
jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci.
... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi,
która wychowuje je już od najmłodszych lat (...) stanowi pomoc duchową, której nie należy
lekceważyć.”
Adres do korespondencji
pocztowej:
„Różaniec Rodziców”
Parafia Pw. Świętej Trójcy
ul. Biskupa Edmunda
Nowickiego 5
80-330 Gdańsk-Oliwa
www.rozaniecrodzicow.pl
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Po niedzieli, w której była
czytana Ewangelia
„ile razy
mam przebaczyć, czy aż siedem”,
usłyszałem taką odpowiedź: Jak
kto mnie kamieniem, to ja jego
cegłówką, żeby nie był w stanie
oddać.
Jeden starszy pan opowiedział
taką historię ze swego życia.
„Pochodzę z dużej wsi, było nas
siedmiu bardzo dobrych kolegów w tym samym wieku i dość
silnych. Lubiliśmy często zrobić
tak zwaną drakę. W końcu zdarzało się, że i my obrywaliśmy.
Robiło się bardzo niebezpiecznie w całej wsi. Nie pomagały
wysokie grzywny na kolegium.
Proboszcz miał w zwyczaju na
każdą zabawę na godzinę, może
mniej przyjść i zobaczyć, jak się
młodzi bawią, a więc o wszystkim wiedział. Było też w zwyczaju, że podczas Nieszporów
się nie bawiono (prawie wszyscy
szli do kościoła).
Jednej niedzieli proboszcz
ogłasza: dziś Nieszpory w remizie podczas zabawy (uzgodnił to przedtem z organizatorami zabawy, była to Ochotnicza
Straż Pożarna). Na te Nieszpory przyszło ludzi więcej jak na
Pasterkę w Boże Narodzenie.
Proboszcz w towarzystwie naczelnika OSP i komendanta
MO bardzo donośnym głosem

powiedział: dokąd te bójki będą
trwać?, aż wyprowadzę kilku na
cmentarz, a komendant o wiele
więcej do więzienia?! Dziesięć
lat jestem tu u was proboszczem i wygląda na to, że nic was
nie nauczyłem! Te słowa kieruję do was, od najmłodszych
do najstarszych, założyć sobie
zeszyt i zapisywać ile razy się
zemściłem, ile razy do zemsty
namawiałem, ile razy zemstę
pochwalałem, tak w sprawach
błahych, jak i bardzo poważnych, i na każdej spowiedzi to
wyznać. Przy następnej spowiedzi podać liczbę z poprzedniej
spowiedzi, zatajenie to grzech
śmiertelny. Nie chcę po śmierci
usłyszeć od Pana Boga, czemuś
pogubił moje owce. Za zabójstwa, kalectwa, gwałty i tak dalej będziemy na Sądzie Bożym
odpowiadać wszyscy, ci, co to
robili, ci, co to pochwalali i ci,
co się z tego śmieli, również i ci,
co byli obojętni.
Odśpiewaliśmy
wszystkie
pieśni pokutne i proboszcz z komendantem wyszli z zabawy.
Orkiestra grała z dwie godziny,
nikt się nie bawił. Wszyscy, którym ręce świerzbiały do bójki,
opuścili zabawę. Zgrzytaliśmy
zębami jedni na drugich, ale ręce
i języki coś nam powiązało. Zaczęliśmy się wstydzić samych

siebie i porozjeżdżaliśmy się po
Polsce.
Tak się złożyło, że na odpust
parafialny po 30 przeszło latach
od tamtego dnia zjechało się
nas przeszło 30, każdy z rodziną. Proboszcz przed miesiącem
zmarł, każdy z nas złożył ofiarę
na Mszę św. (wyszła z tego tak
zwana gregorianka). Poszliśmy
razem z kwiatami na grób proboszcza i zaśpiewaliśmy razem
„Ciebie, Boże wysławiamy”.
Następnego dnia na probostwie
spotkaliśmy się wszyscy przy
ognisku. Powspominaliśmy, pośpiewaliśmy, a na zakończenie
proboszcz odprawił nam (może
to nieodpowiednie określenie)
kameralną Mszę św., której nie
zapomnimy do końca życia. Na
pożegnanie powiedział nam:
przeżyłem dzięki wam jeszcze
jedne wspaniałe rekolekcje i bardziej zrozumiałem szacunek,
jakim darzą parafianie mojego
poprzednika.”
A więc za kamień cegłówką
czy chlebem, zemsta czy przebaczenie?
A teraz inne pytanie: Kierować się wskazaniami tych naszych rodaków czy nie?
Minęło 25 lat od zabójstwa
Ks. Jerzego Popiełuszki, dziś
„Sługi Bożego” Czy pamiętamy o słowach tego kapłana?
„Czy nie za dużo w nas prywaty, myślenia tylko o własnych
interesach itd.” Gdy patrzymy
na październikowe zawirowania na szczytach naszej władzy,
nasuwa się pytanie. Czy ci tak
zwani politycy pamiętają o tych
słowach? Wielu z nich słyszała
ks. Jerzego. Te i podobne słowa
ks. Jerzego, Prymasa Tysiąclecia
i Jana Pawła II powinny wisieć
nad biurkiem i łóżkiem każdego
z nich. Te słowa powinny być
dla każdego działacza, urzędnika
państwowego i samorządowego,
przykazaniem i drogowskazem.
Masz prawo myśleć inaczej, bo
Bóg cię stworzył wolnym. Tylko
czy wtedy jesteś Chrześcijaninem?
brat Stanisław
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

„Słuchaj synu nauki mojej…”
Po śmierci ksieni Kazanowskiej wybrano młodziutką – jak na zwyczajowy wiek ksieni – bo 32 lata
liczącą Annę Eleonorę Potocką, „wielkiej urody” –
czego nie omieszkała podkreślić klasztorna dziejopisarka. Jednakowoż nie uroda była przyczyną wyboru, lecz „wielki wzgląd na familię”, bo – czytamy
dalej w kronice – będąc tak młodą „zasług nadzwyczajnych położyć nie mogła”.
Uroczysta konfirmacja nowej ksieni z udziałem
ówczesnego arcybiskupa Lwowa Jana Skarbka odbyła się 5 czerwca 1712 roku, „z wielkim przepychem
i okazałością”. Już rok później można było zobaczyć,
jak wiele mogła sławna familia Potockich. Otóż
nowa ksieni uzyskała wielki przywilej, mianowicie
zwolnienie od wszelkich świadczeń na rzecz stacjonującego bądź będącego w przemarszu przez Lwów
wojska.
„Władzą moją hetmańską – pisał w uniwersale
hetman wielki Sieniawski – pilno zalecam, ażeby od
wszelkich żołnierskich noclegów, stacyi, popasów,
kontrybucyi, egzekucyi… wolne były”. A sprawa
była wówczas poważna. Bywało bowiem, że wojsko
saskie „dla bezpieczeństwa Augusta II wszędzie się
rozłożyło, wyciskając olbrzymie daniny”. Aby się
bronić od napaści i grabieży wojskowych powstały spontanicznie całe „konfederacje” ludności.
Ochrona taka była potrzebna i czasem skuteczna.
Przywilej, jaki uzyskała ksieni Potocka chroniła od
kontrybucji a w razie napaści wojsk pozwalał iść
ze skargą nawet do samego króla. Kronika podaje
przypadek, kiedy ukarano dowódcę oddziału wojskowego
za
rabunek w Lesienicach,
klasztornym
folwarku pod
Lwowem.
Poza
zabezpieczeniem zakonnego mienia
zadbała
też
młodziutka
ksieni o odnowienie elewacji
kościoła
klasztornego,
położenia nowego dachu,
zrobienie na
wieży kościelnej „wielkiej
bani z krzyżem”, w której

(z Reguły św. Benedykta)

– dla potomności – złożono nazwiska restauratorów
i samej ksieni.
Być może w tych właśnie zajęciach ksieni tkwi
przyczyna, iż we wspólnocie zaczęło się jakby troszeczkę źle dziać, bo oto postanowiła ksieni, by zakonnice w sobotę, przed Jutrznią, śpiewały hymn
do Matki Bożej, a po Komplecie „Sub Tuum Praesidium” (Pod Twoją obronę) na uproszenie pokoju
i zgody w zgromadzeniu.
Cóż było powodem takiej nagłej odmiany zgromadzenia „kwitnącego w cnotach” za czasów czcigodnej
poprzedniczki, ksieni Kazanowskiej? Blisko 200 lat
później komentatorka klasztorna przyczyny poluzowania dyscypliny zakonnej upatrywać będzie w młodym wieku ksieni Potockiej. Aż ciśnie się na usta pytanie: jakiejże próby były owe „kwitnące cnoty”, skoro za
sześć zaledwie lat rządów Potockiej zdążyły zwiędnąć?
Odpowiedź – wydaje się właściwą – znajdziemy
u tej samej komentatorki w nieco innym miejscu.
„Ustaw Reguły św. Benedykta – czytamy tam – są
prawdziwe, z natchnienia Ducha Świętego spisane;
wiernie więc zachowane zapewniają zakonowi trwałość i bezpieczeństwo. Zupełnie przeciwnie dzieje
się, gdzie Regule się zadość nie czyni, bo Bóg przestępcą nie błogosławi i tą drogą zakony upadają”.
Nic dodać nic ująć: chcących żyć Regułą i życiem
Bożym młody wiek ksieni nie zraził, dla tych zaś,
którzy nie chcą – dojrzały nie pomoże. (cdn...)
DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: Matka Ksieni Sióstr
Benedyktynek, Elżbieta Kuś, Honorata Klimczak Grzegorz Żurek, Korekta:
Monika Stanek-Gamoń
Parafia Wniebowzięcia N.M.P., Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów,
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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RÓŻAŃCOWY KRZESZÓW
W sobotę 3 października 2009
roku do Krzeszowa zjechało blisko sześć tysięcy osób, członków
Żywego Różańca i miłośników
modlitwy różańcowej na doroczną pielgrzymkę do sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej. Była
wspólna modlitwa różańcowa
przed ikoną Matki Bożej, a także monodram przedstawiony
przez artystów scen operowych

Żywy Różaniec powitanie pielgrzymów
przez ks. Kustosz

i dramatycznych z Wrocławia.
Monodram, noszący tytuł „Idźcie i nauczajcie”, poświęcony był
postaci i nauczaniu papieża Jana
Pawła II. Był to niezwykły montaż słowa, muzyki i modlitwy,
w którą włączali się pielgrzymi
szczelnie wypełniający krzeszowską bazylikę.
W południe Eucharystii przewodniczył biskup legnicki Stefan Cichy. W homilii zachęcał
wszystkich do modlitwy różańcowej i ofiarowania jej w intencjach własnych, naszej diecezji
oraz Kościoła i naszej Ojczyzny.
„Różaniec to modlitwa niezwykła. Cztery części różańca to
jakby cztery ołtarze, na których
wyrzeźbiono dzieje Jezusa i Jego
Matki. To jakby cztery tomy medytacji o miłości Boga do ludzi
i o przeznaczeniu człowieka.

Powtarzane
„zdrowaśki” to
prośby do Maryi, aby wyszeptała do naszych
serc Ewangelię
o Jezusie Bogu
i prawdziwym
człowieku,
o Jego dzieciństwie, o apostolskim trudzie, o miłości,
która kosztowała Go życie,
o zwycięstwie
Boga nad szatanem i o zwycięstwie człowieka w Bogu” - powiedział biskup Stefan Cichy.
„Rozważając życie Jezusa i Jego
Matki widzimy zachętę, byśmy
wpatrując się w Jezusa, poznawali także Jego Matkę, On nas prowadzi do Matki, a Matka z kolei
prowadzi do Syna” - kontynuował Biskup Legnicki. Rozważanie podczas modlitwy różańcowej uczy nas miłości do Boga
i do bliźniego. „W szkole Jezusa
i Maryi mamy zatem uczyć się
nie tylko modlitwy, ale i postawy miłości” - podkreślił biskup
Cichy. Poprzez modlitwę różańcową Jezus uczy nas patrzeć na
Zespół Leyenda

Agapa

życie jak na spełniający się plan
zbawienia, uczy nas, że w życiu splatają się ze sobą radość
i ból, działanie i przyjmowanie
wydarzeń, nad którymi nie
mamy władzy. Jezus uczy nas
pamiętać o chwale i o znaczeniu
męki. W jego szkole wszystko
ma sens, wszystko może prowadzić do nieba. On uczy nas
nie tylko słowem, ale i przykładem życia. Maryja z kolei uczy
nas człowieczeństwa otwartego
na bóstwo, uczy wolności, która karmi się posłuszeństwem
woli, uczy przyjmowania słowa, aby stało się ciałem. Uczy
nas wdzięczności i umiejętności
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przyjmowania darów bożych.
Uczy życia w chwale, która nie
zna pychy, uczy nas Ewangelii.
Maryja jest przykładem jak łączyć postawę modlitwy ze świadectwem życia. Po Mszy św. był
czas na posiłek, który przygotował dla wszystkich pielgrzymów
kustosz sanktuarium ks. Marian Kopko wraz z wieloma ludźmi dobrego serca. Następnie na
scenie obok bazyliki wystąpił
peruwiański zespół „Leyenda”,
założony przed laty przez polskich misjonarzy pracujących
nad Amazonką. Krzeszowskie
spotkanie różańcowe zakończyło się odmówieniem koronki do
św. Józefa w odrestaurowanym
kościele Świętego Józefa
(artykuł ks. Waldemara
Wesołowskiego z Tygodnika
Niedziela nr 42/2009)
Ps.
Duszpasterze Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa składają serdeczne podziękowanie panu Prezesowi
Kazimierzowi JANCZAKOWI
z Polkowic za bezpłatne dostarczenie na powyższe uroczystości 500 bochenków chleba i 3,5
tysiąca świeżych pączków. Życzymy panu Kazimierzowi i jego
Rodzinie wiele łask Bożych.
Niech Matka Boża Łaskawa
z Krzeszowskiego Sanktuarium
wyprasza dla Pana Firmy wiele
potrzebnych łask od Pana Boga.
Dziękujemy bardzo serdecznie młodzieży z Krzeszówka,
Gorzeszowa i Jawiszowa za bezcenną pomoc w organizacji Spotkania Różańcowego. Bóg Zapłać
dwóm dziewczynom z Krzeszowa za czas poświęcony dla „dobra
wspólnego”. Dziękujemy dwóm
paniom z Krzeszowa za dostarczenie pysznego ciasta domowego wypieku. Wszystkim, którzy
przyczynili się swoją pracą i zaangażowaniem do organizacji
tego wielkiego Święta Różańcowego - niech dobry Bóg wynagradza zdrowiem duszy i ciała.
Kustosz Sanktuarium
Ks. prałat Marian Kopko

BRUNO FERRERO

Niepotrzebne drzewo
W odległym zakątku świata,
w gęstym lesie, znajdowała się
drabinka. Była to zwykła drabina zrobiona z wysuszonego
i zużytego drewna. Była otoczona świerkami, modrzewiami
i brzozami. Wspaniałymi drzewami. Pośród nich wydawała się
naprawdę nędzna.
Drwale, którzy pracowali
w lesie, pewnego dnia dotarli do
tego miejsca. Spojrzeli na drabinę z politowaniem. „Co to za
tandeta?” – zawołał jeden. „Nie
nadaje się nawet na opał” – powiedział drugi.
Jeden z nich chwycił za siekierę i rozwalił drabinę dwoma uderzeniami. Rozpadła się w jednej
chwili. Była rzeczywiście do niczego. Drwale oddalili się, śmiejąc się szyderczo.
Była to jednak drabina, po
której co wieczór wspinał się ludzik, zapalający gwiazdy. Od tej
nocy, niebo nad lasem pozbawione było gwiazd.
Również
w
tobie
istnieje
drabina.
W
porównaniu z tyloma rzeczami,
które są ci ofiarowane codziennie, jest niczym.
Jest to jednak drabina,
która służy do zapalania gwiazd
na twoim niebie.
Oto jej nazwa: Modlitwa.

Kiedy kończy się noc?
Pewien stary rabin zapytał kiedyś swoich uczniów, na
podstawie czego można rozpoznać dokładnie chwilę, w której
kończy się noc a zaczyna dzień.

– Może jest to ów moment, gdy
można już łatwo odróżnić psa od
owcy?
– Nie – powiedział rabin.
– A gdy można odróżnić drzewo
daktylowe od drzewa figowego?
– Nie – powtórzył rabin.
– A więc kiedy? – spytali uczniowie.
– Wtedy, gdy patrząc na twarz
jakiejkolwiek osoby, rozpoznajesz w niej brata lub siostrę. Aż
do tego momentu panuje noc
w twoim sercu – wyjaśnił rabin.
Nauczyliśmy się fruwać jak ptaki, pływać jak ryby, ale nie nauczyliśmy się żyć jak bracia.
Pewnej kobiecie
Pewnej kobiecie przyśniło się,
że za ladą w jej ulubionym sklepiku stał Pan Bóg.
– To Ty, Panie Boże! – zakrzyknęła uradowana.
– Tak to ja – odpowiedział Bóg.
– A co u Ciebie można kupić?
– zapytała kobieta.
– U mnie można kupić
wszystko – padła odpowiedź.
– W takim razie poproszę
o dużo zdrowia, szczęścia, miłości, powodzenia i pieniędzy.
Pan Bóg uśmiechnął się życzliwie i oddalił na zaplecze, aby
przynieść zamówiony towar. Po
dłuższej chwili wrócił z malutką, papierową torebeczką.
– To wszystko?! – wykrzyknęła zdziwiona i rozczarowana
kobieta.
– Tak, to wszystko – odpowiedział Bóg i dodał: Czyżbyś nie
wiedziała, że w moim sklepie
sprzedaje się tylko nasiona?
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Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci w Krzeszowie

Ojciec Piotr Dettlaff

W niedzielę 6 września 2009 roku
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odbyło się regionalne spotkanie
Podwórkowych Kół Różańcowych
Dzieci. Było to pierwsze tego rodzaju
spotkanie w krzeszowskim sanktuarium. Inicjatorami i pomysłodawcami
byli Madzia Buczek – założycielka Podwórkowych Kółek oraz ks. prałat Marian Kopko proboszcz i kustosz sanktuarium - Diecezjalny Duszpasterz
Żywego Różańca Diecezji Legnickiej.
W spotkaniu udział wzięli dzieci należące do Podwórkowych Kół Różańcowych z następujących miejscowości:
• Kamienna Góra parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa,
• Kamienna Góra parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła
• Społeczne Ognisko Muzyczne
z Kamiennej Góry,
• Żelazno parafia Świętego Marcina,
• Kościelnik parafia Ścięcia Św.
Jana,
• Zaręba parafia Wniebowzięcia
NMP,
• Rudna parafia Świętej Trójcy,
• Pieszyce parafia Św. Antoniego,
• Czarny Bór – Grzędy i Borówno
parafia Najświętszego Serca Pana
Jezusa,
• Jelenia Góra parafia Św. Erazma
i Pankracego,
• Stary Lesieniec parafia BoguszówGorce,
• Wrocław Klinika Transplantacji
Szpiku, Onkologii i Hematologii
dziecięcej we Wrocławiu,
• Wleń, parafia św. Mikołaja,
• oraz dzieci z Podwórkowego Koła
w Krzeszowie.
Dzieci przybyły wraz z osobami
opiekującymi się kołami w ich miejscowościach tj. z księżmi, klerykami, katechetami i rodzicami. Wielu
z nich po raz pierwszy mogło uczestniczyć w takim spotkaniu oraz po raz
pierwszy mogli pielgrzymować do
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
do Krzeszowa.
Pielgrzymi zjeżdżali już od wczesnych godzin porannych aby jeszcze
przed zawiązaniem wspólnoty mieć
okazję do zwiedzenia bazyliki oraz
kościoła św. Józefa. Mogli również

znaleźć czas na indywidualną modlitwę u stóp Łaskawej Pani. O godzinie
11 zgromadzonych w bazylice gości
przywitał ks. kustosz Marian Kopko,
wyrażając wielką radość z obecności
małych pielgrzymów w tym szczególnym miejscu u Matki Bożej Łaskawej.
Wspólnotę zawiązał Ojciec Piotr
Dettlaff opiekun Podwórkowych Kół
Różańcowych z Telewizji TRWAM
w Toruniu. Największą radością dla
uczestników spotkania była obecność
Madzi Buczek, która po ciężkiej chorobie po raz pierwszy odważyła się
wraz ze swoją Mamusią i Ciocią na
wyjazd do Krzeszowa. Od lutego tego
roku Madzia walczyła z ciężką chorobą. Dzięki nieustannej modlitwie
wielu osób, mogła spełnić swoje marzenie aby po raz kolejny nawiedzić
krzeszowskie sanktuarium. Madzia,
po skierowaniu do zebranych słów
powitania, poprowadziła modlitwę różańcową, która przygotowała wszystkich uczestników do najważniejszego
punktu spotkania czyli do wspólnej
Eucharystii.
Mszy świętej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej przewodniczył ks.
kustosz, homilię zaś wygłosił Ojciec
Piotr z Telewizji TYRWAM. Kaznodzieja mówił o największym i najważniejszym skarbie jakim dla każdego, nie tylko dziecka, powinien być

Madzia Buczek z Mamusią

Pan Jezus. Na przykładzie statków na
morzu czy cowboyów pędzących bydło, pokazał iż w życiu każdego człowieka można doszukać się większego
lub mniejszego skarbu; skarbu, który
musi chronić jako ten najcenniejszy.
Są tacy ludzie, którzy chcieliby ten
skarb zagarnąć. Skoro najcenniejszym skarbem jest Pan Jezus to każdy powinien ten skarb pielęgnować
i ochraniać przed tymi, którzy chcieliby ten skarb nam wyrwać. Na zakończenie Ojciec Piotr życzył dzieciom,
aby umieli korzystać z tego skarbu,
żyjąc w przyjaźni z Jezusem każdego
dnia.
W czasie składania darów ofiarnych znalazły się kwiaty dla Madzi
Buczek oraz ikona Matki Bożej Łaskawej – dar kustosza sanktuarium
dla Ojca Piotra i Telewizji TRWAM
w Toruniu. Po zakończonej Eucharystii, krótkie słowa do uczestników
skierowała Madzia Buczek. Zaprosiła wszystkie dzieci oraz dorosłych do
wielkiej Szkoły Maryi.
Po eucharystii przyszedł czas na
wspólną agape. Każdy uczestnik mógł
liczyć ma talerz pysznej zupy; organizatorzy przygotowali również ciasta
z domowych wypieków mieszkańców
Krzeszowa. Czas ten służył również
dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami.
Dzieci z Krzeszowa pod kierownictwem pani katechetki Rozalii Rozmysł przygotowały przedstawienie
o Jonaszu. Ukazali w nim jak Jonasz
zmagał się z Bogiem, który kazał mu
iść i napominać grzeszących mieszkańców Niniwy. Odnosząc tę postawę proroka do czasów współczesnych
młodzi aktorzy ukazali trudność
w przeciwstawianiu się złu i napominaniu najbliższych. Przedstawienie
uświetnił piękny śpiew niewidomej
wokalistki z Wlenia.
Po wspólnej modlitwie nadszedł
czas na rozjazdy do domu. Wielu
z młodych uczestników zapamięta to
spotkanie na długo i z pewnością jeszcze tu powróci, aby u Łaskawej Pani
szukać pociechy i obrony.
Grzegorz Żurek
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
od niedzieli 13 grudnia do środy 16 grudnia 2009 roku
w Krzeszowie i Krzeszówku

NAUKI REKOLEKCYJNE PROWADZIĆ BĘDZIE
długoletni duszpasterz w Republice Czeskiej
Ks. Prałat MARIAN LEWICKI
Proboszcz Parafii: Police nad Metui
Niedziela 13 grudnia 2009 roku
– godz. 7.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną w kościele św. Józefa
– godz. 10.00 – Msza św. z kazaniem w Bazylice dla dzieci
– godz. 12.00 – Msza św. z kazaniem dla dorosłych
– godz. 17.00 – Msza św. z kazaniem dla dorosłych
Poniedziałek 14 grudnia 2009 roku
– godz. 7.00 – Msza święta
– godz. 12.00 – Msza święta z kazaniem dla dorosłych
– godz. 17.00 – Msza święta z kazaniem dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wtorek 15 grudnia 2009 roku
SPOWIEDŹ DLA DOROSŁYCH od godz. 11.00 do 12.00
SPOWIEDŻ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH
od 16.00 do 17.30
– godz. 7.00 – Msza święta
– godz. 12.00 – Msza święta z kazaniem dla dorosłych
– godz. 17.00 – Msza święta z kazaniem dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Środa 16 grudnia 2009 roku
– godz. 16.00 – Spowiedź w Krzeszówku
– godz. 17.00 – Msza święta z kazaniem dla wszystkich – godz. 17.00
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KRZESZOWIACY NA WŁOSKIEJ ZIEMI
Pielgrzymka do grobu
Sługi Bożego Ojca Świętego
Jana Pawła II oraz do grobu
świętego Ojca Pio w październiku 2009 roku przyniosła wszystkim uczestnikom niezwykłe korzyści dla
oka i ducha oraz zostawiła
niezatarte wrażenia. Pod
czujnym okiem kustosza
naszego sanktuarium, księdza prałata Mariana Kopko,
każdy dzień przeplatany był
modlitwą,
poznawaniem
nowych ciekawych miejsc,
radością i wdzięcznością, że
możemy wspólnie pielgrzymować po ziemi włoskiej.
Dzięki zaangażowaniu i wiedzy naszej pani przewodnik
Ani z Biura Pielgrzymkowego „Elżbieta” w Legnicy,
każdy zakątek zwiedzanego
miejsca stawał się niezwykle
atrakcyjny i ciekawy.
Nasza grupa liczyła. 48 osób.
Byli to pielgrzymi: z Krzeszowa,
Lipienicy, Jawiszowa, Gorzeszowa, Czarnego Boru, Borówna,
Kamaiennej Góry, Lubawki,
Marciszowa, Raszowa, Warty
Bolesławieckiej, Kruszyna, Raciborowic, Wrocławia, Głogowa, Tczewa i Przemyśla.
Wszyscy
stworzyliśmy
zgraną grupę, która z Bogiem
w sercu i na ustach dziarsko
pokonywała pielgrzymie trudy. Pobyt we Włoszech rozpoczęliśmy od zwiedzania Asyżu.
Bazylika Matki Bożej Anielskiej z małym kościółkiem
„Porcjunkuli” wewnątrz, dom
i mieszkanie najsłynniejszego
biedaczyny świętego Franciszka
oraz Bazylika Św. Klary to początkowe wrażenia na pielgrzymim szlaku.
Pierwsza Msza św. na ziemi
włoskiej w bazylice św. Franciszka w ASYŻU tak nas zachwyciły, że szybko zapomnieliśmy
o wielogodzinnej podróży. Dru-

giego dnia Watykan otworzył
dla nas swoje podwoje. Zwiedziliśmy groty watykańskie,
Bazylikę św. Piotra, Plac Wenecki, Wzgórze Kapitolińskie, Forum Trajana, Forum Augusta,
Forum Romanum i Koloseum.
Piękne jesienne słońce było dopełnieniem zachwytu z jakim
odwiedzaliśmy każde z tych
miejsc. Największym jednak
przeżyciem sobotniego dnia to
nawiedzenie grobu Sługi Bożego Jana Pawła II w podziemiach
Watykanu.
W niedzielę, trzeciego dnia
pielgrzymki nasza grupa włączyła się w wielotysięczny tłum
na Placu Św. Piotra na Watykanie, aby wspólnie wziąć udział
we Mszy świętej kanonizacyjnej Św. Zygmunta Felińskiego, wielkiego patrioty z okresu
Powstania Styczniowego i zesłańca na Sybir. Zapewne czytelnicy „Krzeszowskiej Pani”
oglądali retransmisje tego wydarzenia z Watykanu, dzięki
Telewizji TRWAM. Tego dnia
po uroczystościach na Watykanie spacerowaliśmy po barokowym Rzymie. Zwiedziliśmy
zamek Anioła, plac Nawona,
fontannę czterech najważniejszych rzek świata, kościół Św.
Agnieszki, Panteon, fontannę
Di Trevi, plac hiszpański i hiszpańskie schody. Na koniec
dnia modliliśmy się w Bazylice Świętego Pawła (za murami
miasta). Kolejny dzień bogaty w nowe wrażenia przyniósł
również zadumę nad tymi, którzy za wolność oddali swoje życie. Nawiedziliśmy cmentarz
Żołnierzy Polskich na Monte
Cassino i opactwo św. Benedykta.
W miasteczku Manopella
mogliśmy zatopić się w modlitwie przed wizerunkiem prawdziwego oblicza Chrystusa.
W San Giovanni Rottondo nasza
pielgrzymkowa grupa nawiedzi-

ła grób Świętego Ojca Pio, oraz
miejsca związane z Jego ziemskim pobytem i działalnością.
Wielkim przeżyciem dla uczestników naszej pielgrzymki była
Msza Święta w Bazylice Matki
Bożej Łaskawe w San Giovanni
Rottondo, którą celebrował proboszcz naszego sanktuarium.
Na tej Eucharystii było obecnych 18 kapłanów oraz ponad
450 Polaków z różnych diecezji
polskich.
Na naszym wędrownym
szlaku znalazła się również góra
Michała Archanioła i Bazylika
Świętego Michała Archanioła,
którą sam św. Michał poświęcił. Dni mijały bardzo szybko,
a każdy kolejny dzień dostarczał niezwykłych doznań.
Brak słów, żeby opisać przeżycia, jakie stały się naszym
udziałem w Lanciano, w miejscu największego cudu Eucharystycznego. Zwiedziliśmy
także Loretto z Bazyliką Matki
Bożej Loretańskiej wraz z Domkiem Maryi, gdzie wspólnie
odśpiewaliśmy Litanie do Matki Bożej Loretańskiej. Adriatyk
i noc spędzona w hotelu z widokiem na morze, po przeżyciach duchowych były dla nas
dużą atrakcją. Ostatniego dnia
naszego pielgrzymowania zwiedziliśmy piękną Wenecję. W pamięci uczestników pielgrzymki
pozostanie rejs barką oraz Wyspa i Plac Świętego Marka oraz
ostatnia Eucharystia na ziemi
włoskiej w grotach Bazyliki św.
Marka.
Wierzymy, że wspólne pielgrzymowanie i nawiedzanie
miejsc świętych przyniesie
w naszych sercach obfite owoce.
Uczestnikom i wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki składamy serdeczne Bóg Zapłać.
Pielgrzymi z Krzeszowa
(Patrycja)

Fotogazetka z autokarowej pielgrzymki
po ziemi włoskiej – październik 2009

Pan dyr R. Sakowski na Watykanie

Pielgrzymi na Placu Św. Piotra

Zamek Anioła

Bazylika Św. Pawła za Murami

Na schodach do Bazyliki na Monte Cassino

Cmentarz żołnierzy gen. Andersa

Msza św. na Monte Cassino

Pielgrzymi z Krzeszowa

Nowoczesna bazylika w San Giovanni Rotondo

Przed kościołem w Manoppello gdzie
znajduje się Święte Oblicze

Bryła nowoczesnej bazyliki w San Giovanni Rotondo

Przed kanonizacją św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego

MB Łaskawa na Placu Św. Piotra

XV stacja Zmartwychwstanie

Wenecja – 15 X 2009

Na moście w Wenecji

Bazylika Św. Marka w Wenecji

