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Szopka Bożonarodzeniowa w wykonaniu
Pana Jana Ferenca z Krzeszowa

Jak obyczaj stary każe,
Według ojców naszych wierzeń.
Chcemy złożyć Wam życzenia,
W dniu Bożego Narodzenia.
Niechaj gwiazdka betlejemska,
która świeci nam o zmroku.
Doprowadzi Was do szczęścia
W nadchodzącym
Nowym 2010 Roku
życzenia od redakcji
„Krzeszowskiej Pani”
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Ogłoszenia
Ks. Proboszcza
styczeń – luty 2010
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1 stycznia piątek – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Msze św. jak w każdą niedzielę:
7.30, 10.00 12.00 i 17.00. Jest to również Światowy Dzień Pokoju.
2 stycznia – Pierwsza Sobota Miesiąca – Msza św.
o Niepokalanym Sercu NMP
3 stycznia – Pierwsza Niedziela Miesiąca - Zmiana
tajemnic Żywego Różańca na Mszy świętej o godz.
17.00
6 stycznia – środa – Uroczystość Trzech Króli Msza święta w Bazylice Krzeszowskiej o godz.
7.30, 12.00 i 17.00. W Krzeszówku godz. 16.00
(błogosławieństwo kadzidła i kredy)
7 stycznia – Pierwszy czwartek Miesiąca. Modlimy
się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne o godz. 17.00
10 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego. Opłatek
i spotkanie Kolędowe dla Żywego Różańca godz.
15.00 w Obsłudze Pielgrzyma
Od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o jedność
Chrześcijan
25 stycznia – poniedziałek – Święto nawrócenia
św. Pawła Apostoła,
23 stycznia – sobota –Przegląd zespołów kolędniczych i jasełkowych ze Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych w Krzeszowie.
30 stycznia – sobota. Zabawa Noworoczna organizowana przez Społeczny Komitet Odbudowy
Kościoła na górze Świętej Anny. Zabawa odbędzie się w Obsłudze Pielgrzyma. Zaproszenia –
Bilety można nabywać w Obsłudze Pielgrzyma
od 2 stycznia 2010 od godz. 9.00 do 15.00 (ilość
miejsc ograniczona) Zapraszamy mieszkańców
Krzeszowa oraz miłych Gości. Fundusz z zabawy oraz z loterii fantowej zostanie przeznaczony
na dalszą odbudowę kościoła babci Pana Jezusa
i matki Maryi.
od 1 II do 13 II 2010 - Zimowe Ferie dla dzieci
i młodzieży.
2 lutego – wtorek –Święto Ofiarowania Pańskiego
– Matki Bożej Gromnicznej. Zapraszamy na Eucharystię do Bazyliki na godz. 7.00 lub 17.00
3 lutego - środa – wspomnienie św. Błażeja, patrona od wszelkich chorób gardła. Na Mszy św.
o godz. 7.00 i 17.00 obrzęd błogosławieństwa.
4 lutego – Pierwszy czwartek Miesiąca. Modlitwa
o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne na
Mszy św. o godz. 17.00
5 lutego – Pierwszy Piątek miesiąca. Odwiedziny
chorych od godz. 8.30
6 lutego – Pierwsza Sobota Miesiąca. Msza św.
o Niepokalanym Sercu NMP
7 lutego – Pierwsza Niedziela Miesiąca. Zmiana
Tajemnic Żywego Różańca na Mszy św. o godz.
17.00
17 lutego ŚRODA POPIELCOWA – rozpoczęcie
Wielkiego Postu. Msze święte w Bazylice z obrzędem posypania głów popiołem godz. 7.00 12.00
i 17.00 (w Krzeszówku godz. 16.00)
19 lutego – piątek - Droga Krzyżowa w Bazylice
godz. 16.30
21 lutego - Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.
Gorzkie Żale godz. 16.00

CARITAS DIECEZJI
LEGNICKIEJ
KRS 0000221535

Caritas Diecezji Legnickiej po raz
czwarty prosi o przekazanie 1%
podatku na prowadzoną działalność
charytatywną.
Jak przekazać 1% podatku na rzecz
Caritas Diecezji Legnickiej.

1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty podatku
dochodowego.
2. Wypełnij w PIT-36 część oznaczoną literą
P
Poz. 312 Caritas Diecezji Legnickiej
Poz. 313 NR KRS 0000221535
Poz. 314 Kwota 1 % (w zaokrągleniu do
pełnych złotych w dół, np. 1,56 zł. = 1,00 zł.)
PIT-37 część oznaczoną literą I
Poz. 124 Caritas Diecezji Legnickiej
Poz. 125 NR KRS 0000221535
Poz. 126 Kwota 1% (w zaokrągleniu do
pełnych złotych w dół, np. 1,56 zł. = 1,00 zł.)
3. Podatnik nie może podzielić swojego 1%
między kilka organizacji.
4. Z działalnością Caritas w Polsce
zapoznasz się na stronie internetowej
www.legnica.caritas.pl.

Dziękujemy za „wyobraźnię
miłosierdzia”
Caritas Diecezji Legnickiej
Przekazując 1% podatku wspierasz
działania Caritas Diecezji Legnickiej na
rzecz najbiedniejszych
Przekazując 1% podatku nic nie tracisz,
a możesz pomóc tym, którzy nie są
w stanie sami o siebie zadbać!
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wspomnień czar...
Gdy się Chrystus rodzi
i na świat przychodzi,
ciemna noc w jasności
promienistej brodzi. Aniołowie się radują pod niebiosy
wyśpiewują: Gloria, gloria,
gloria in excelsis Deo!
...rozbrzmiewało w krzeszowskim kościele, gdy ponad pięćdziesiąt osób przedstawiało widowisko o Bożym Narodzeniu.
Ze wspomnień mieszkańców:
...lata pięćdziesiąte, krzątająca się i czuwająca nad wszystkim siostra Ewangelista...
...wieczorami mieszkańcy
Krzeszowa i okolic zbierali się
na próby, starsi przychodzili
po młodszych, aby wspólnie

przygotowywać się do występów...
...na scenie stawali obok siebie rodzice i dzieci, sąsiedzi, bliscy, razem...
... po trudach dnia, znajdywali czas na wspólną pracę, radosne przygotowania do tego, aby
oznajmić światu, że Chrystus
się narodził...
...dużo radości...śmiechu...
...stroje organizowały siostry
Benedyktynki, większość pożyczały z wrocławskiego teatru...
...w dniu premiery kościół
huczał od śpiewu...Chrystus
się narodził!
Na zdjęciu wśród pastuszków
jest mały Jasiu. W dniu premiery
każdy pastuszek miał przynieść
w koszyczku dar dla Małego Je-

zusa, a nasz bohater ma pusty
koszyczek. Jak to? Pusty koszyczek? Nie myślcie drodzy czytelnicy, że nic Jasiu w domu nie dostał, przyniósł pętelek swojskiej
kiełbasy i do dnia dzisiejszego,
już dorosły Jan nie wie, co się
z nią wtedy stało, w każdym razie
do szopki kiełbaski nie doniósł.
Na nadchodzące świąteczne
dni samych radosnych wspomnień i niezachwianej nadziei,
że obecny czas też wspomnimy
z radością.
Tym, którzy przyczynili się
do napisania wspomnień, szczególnie Pani Mieczysławie Górka
i Pani Teresie Wojtuń za udostępnienie zdjęć, serdeczne podziękowania.
Honorata Klimczak
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NADZWYCZAJNI SZAFARZE
KOMUNII ŚWIĘTEJ
i ich posługa w parafii

...Moje pragnienie
Gdyby to zależało ode mnie,
Usunęłabym wszystkie ciernie.
Miłość wielką bym rozsiała,
W sercu mieszkanie bym dała.
Jak dobrze by było na świecie,
Jak niewinne małe dziecię,
Do wszystkich by się uśmiechało,
I samo dobro by zapanowało.
Aby nie było nienawiści
Ani podłości ni złości.
By uśmiechał się świat cały,
Miłość i zgoda by panowały.
Chmurki deszczowe by zadbały
By rośliny pokarm miały.
I słoneczko zawsze świeciło,
By wszystkim dobrze się żyło.
By nie było wcale łez,
Ani bólu ni rozterek.
W powietrzu pachniał bez,
I miły wiał wiaterek.
Ach jakby pięknie wtedy było,
Gdyby to wszystko się spełniło.
Bo każde moje takie marzenie,
To z serca płynące moje
pragnienie.
Autor: Anna Polachowska
07.07.2009 r. -Inowrocław

W sobotę 28 października 2009
roku o godz. 15.00 w parafii p.w.
św. Tadeusza Apostoła w Legnicy odbyła się uroczysta Msza św.,
podczas której 38. kandydatów
z poszczególnych parafii Diecezji
Legnickiej złożyło śluby na nadzwyczajnych
szafarzy Komunii
Świętej. Eucharystii przewodniczył
biskup
legnicki Stefan
Cichy w otoczeniu księży biorących
udział
w
ceremonii.
Z naszej parafii
Wniebowzięcia
Najświętszej
Maryi
Panny
w Krzeszowie nie
mogło zabraknąć proboszcza
i kustosza Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej
ks. prałata Mariana
Kopko,
który tego dnia
był opiekunem
dwóch chętnych
ubiegających się o tytuł „Nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej”. Zostali nimi pan Andrzej
Dardziński oraz pan Stanisław
Wondołowski.
Podczas swojej homilii biskup
Stefan Cichy wytłumaczył kim jest
i na czym polega posługa Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej.
Słowem zamiennym jest termin
„Akolita” (z języka greckiego: akólouthos = towarzysz, naśladowca),
który był używany w przeszłości.
W najprostszych słowach można
ująć, że jest nim osoba głęboko wierząca, pragnąca oddanie służyć Kościołowi i jego wiernym. Oczywiście
przedtem musi ona spełnić kilka
istotnych warunków i odbyć specjalne przygotowanie do tej służby. Do
najważniejszych czynności nadzwyczajnego szafarza Komunii Świę-

tej należą: posługa podczas Mszy
świętej, czyli przygotowanie ołtarza
i naczyń liturgicznych oraz pomoc
w rozdawaniu Komunii Świętej
a także, co jest rzeczą bardzo ważną:
pomoc w zanoszeniu Komunii Świętej chorym na terenie parafii.

Po uroczystości w kościele,
w Sali Wielofunkcyjnej przy parafii
św. Tadeusza w Legnicy odbyło się
spotkanie biskupa Stefana Cichego
z ustanowionymi nadzwyczajnymi
szafarzami Komunii Świętej w towarzystwie ich rodzin i przyjaciół.
Marcin Dardziński – pielgrzym
Duszpasterstwo Parafii p.w.
Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie składa Nadzwyczajnym Szafarzom: Andrzejowi i Stanisławowi
bardzo serdeczne życzenia i gratulacje. Życzymy Wam Drodzy Bracia – nieustannej opieki Łaskawej
Pani z Krzeszowskiego Sanktuarium dla dobra wspólnego. Niech
Wasza posługa przy Ołtarzu przyniesie obfite łaski Wam i Waszym
rodzinom oraz całej naszej krzeszowskiej parafii.
(Duszpasterze z Krzeszowa)
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PLAN WIZYTY
DUSZPASTERSKIEJ
kolęda w parafii Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie w 2010 roku
2 stycznia 2010 sobota
Ks. Proboszcz – Gorzeszów cz. I
Ks. Mariusz – ul Św. Jana Nepomucena
4 stycznia 2010 – poniedziałek
Ks. Proboszcz – Gorzeszów cz.
II
Ks. Mariusz – Nadrzeczna, Zielna, Sportowa
5 stycznia 2010 – wtorek
Ks. Proboszcz – Jawiszów cz. I

18 stycznia – poniedziałek
Ks. Mariusz – ul. Św. Anny i ul.
Opata Bernarda Rossy
Ks. Proboszcz – ul. Cysterska cz.
II (od Czadrowa)
20 stycznia – środa
Ks. Mariusz - ul. Benedyktyńska
21 stycznia – czwartek
Ks. Mariusz – ul. Św. Jadwigi
i ul.Św. Józefa

7 stycznia 2010 czwartek
Ks. Proboszcz – Jawiszów cz. II
Ks. Mariusz - ul. Betlejemska
8 stycznia 2010 – piątek
Ks. Proboszcz - Jawiszów cz. III
Ks. Mariusz – ul. Michała Willmanna i Kalwaria
9 stycznia 2010 – sobota
Ks. Proboszcz – Krzeszówek cz.
1
Ks. Mariusz – ul. Maksymiliana
Brokoffa i Osiedle
11 stycznia 2010 poniedziałek
Ks. Proboszcz – Krzeszówek cz.
II
Ks. Mariusz – ul. Loretańska
i Młyńska
12 stycznia 2010 wtorek
Ks. Proboszcz – Lipienica cz. I

15 stycznia 2010 - piątek
Ks. Mariusz – ul. Księcia Bolka
cz. II
Ks. Proboszcz – ul Cysterska cz.
I (od Ośrodka Zdrowia)

Ps.
Uprzejmie informujemy, że
kapłani KOLEDĘ rozpoczynają od poniedziałku do piątku od
godz. 14.30; natomiast w soboty
od godz. 13.oo;
Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości w każdym domu
była obecna cała rodzina;
Prosimy również o zabezpieczenie swoich „ulubieńców”
czyli kotków, piesków i innych
zwierzątek domowych ...
Młodzież
szkolna i dzieci
przygotowują zeszyt z religii do
kontroli.

16 stycznia – sobota
Ks. Mariusz – ul. Piotra Brandla, ul. Podklasztorze

Na czas kolędowych spotkań
z Duszpasterzem
Szczęść Boże !

13 stycznia 2010 – środa
Ks. Mariusz – ul. Sądecka
14 stycznia – czwartek
Ks. Proboszcz – Lipienica cz. II
Ks. Mariusz – ul. Księcia Bolka
cz. I

H U M O R
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Pewien ojciec wyznał starcowi: – Czasami martwię się myśląc:
co mógł robić Noe w arce, gdy wokół było niezmierzone morze? –
Na pewno łowił ryby. – Właśnie tu
mam problem: jak mógł to czynić,
jeśli miał tylko dwa robaki?
***
Pewien starzec zauważył: „Takie
jest życie: gdy urośliśmy na tyle, by
móc sięgnąć po słoik z miodem, to
już nie mamy na to ochoty”.
***
Do wiecznie użalającego się mnicha abba Makary powiedział: – Jesteś
nieszczęśliwy? Pomyśl, jaki ból gardła może mieć żyrafa, albo o odciskach stonogi...
***
Młody żonkoś, który nie tylko
wziął w posagu choleryczną teściową,
ale też wkrótce przekonał się, że córka
jej dorównuje, skarży się do księdza:
– To nie był sakrament małżeństwa,
tylko pokuty...
***
Rozmowa wnuczki z dziadkiem:
– Dziadku, czy ty jesteś stworzony przez Boga? – Tak można
powiedzieć.. Bóg mnie stworzył
– Dziadku... a ja też jestem stworzona przez Boga? – Tak, ty też...
Wnusia przygląda się dziadkowi, potem staje przed lusterkiem: – Wiesz,
dziadku, wydaje mi się,że w dzisiejszych czasach Pan Bóg lepiej
pracuje...
***
Blondynka i prawnik siedzą obok
siebie w samolocie. Prawnik pyta
blondynkę, czy nie zechciałaby zagrać z nim w ciekawą grę. Blondynka
mówi, że jest zmęczona, odwraca się
do okna i próbuje zasnąć. Ten jednak
nalega i wyjaśnia, że „gra” jest bardzo
prosta i wesoła. Mianowicie, będą
zadawać sobie pytania i jeśli któreś
nie zna odpowiedzi – płaci 5$. Blondynka ponownie odmawia i znów
próbuje zasnąć, ale prawnik nie daje
jej spokoju i proponuje inny układ –
jeśli ona nie będzie znała odpowiedzi
– płaci 5$, jeśli natomiast on nie będzie znał odpowiedzi – płaci 5000$.
To przykuwa jej uwagę, poza tym
i tak zdaje sobie sprawę, że on nie da
jej spokoju, dopóki nie zagrają w tą
grę, więc zgadza się. Prawnik zadaje
pierwsze pytanie: – Jaka jest odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem?
Blondynka bez słowa sięga do
portfela i wyjmuje banknot 5$.
– Ok – mówi prawnik. – Twoja kolej...
– Co to jest, wchodzi na górę na
dwóch nogach, a schodzi na trzech?
Prawnik jest zaskoczony, wytęża
umysł i nic, dzwoni do znajomych,
wysyła maile, przeszukuje internet
i nic. Po godzinie poddaje się i wypisuje czek na 5000$, ona przyjmuje,
odwraca się i próbuje zasnąć. Prawnik
jest jednak ciekaw odpowiedzi i pyta:
– Co to jest, co wchodzi na górę na
dwóch nogach, a schodzi na trzech?
Blondynka odwraca się i daje banknot 5$.
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„Aniołki
Wigilia Bożego Narodzenia
Krzeszowskie
Gdy skończy się czas oczekiwania,
Gdyśmy się ojca już doczekali,
Dziś”
Nadejdzie dzień ten -,,Wigilią” zwany. To wspólnie my przez jedną
Uczniowie krzeszowskiej szkoły z zapałem i pomysłem odpowiedzieli na propozycję Karkonoskiego Domu Numizmatycznego, aby
wziąć udział w konkursie „Aniołki
krzeszowskie dziś”. Konkurs wiąże się z wprowadzeniem do obiegu
drugiego Dukata Regionalnego Kamiennej Góry, na którym będzie
znajdował się wizerunek bazyliki w
Krzeszowie.
Pod okiem nauczyciela plastyki,
pani Moniki Sikory, powstawały
iście anielskie prace.

,,Wigilia” - to znaczy czas czuwania
Przez nas tak bardzo oczekiwany.

godzinkę,
Z radością wielką tak ubierali
Naszą świerkową, piękną choinkę.

Kiedyś to był on „czasem zadumy”,
Był dniem też wspólnego pojednania
A do świątyni szły wielkie tłumy,
By nieść w modlitwach
podziękowania.

Dzisiaj tradycja już zapomniana,
Dziś tak nie cieszy mocno człowieka,
Choinka wcale nie rozbierana
Tak na następne święta już czeka.

Dziękując Matce Świętej za syna
I za tą radość w nasze zbawienie,
Za to, że jej to była przyczyna,
Że Boży Syn dał nam przebaczenie.
Dzisiaj w wigilie wielkie krzątanie,
By niczego nie było za mało
A do wieczerzy przygotowanie,
By żadnej z potraw nie brakowało.
Kiedyś, choć skromna była wieczerza,
Rodzina cała szczęśliwa była
I po zmówieniu wspólnym pacierza
Z radością się opłatkiem dzieliła.

Wyróżnienie i zakwalifikowanie
do kolejnego etapu, otrzymali:
Aleksandra Buda
Julia Gamoń
Damian Grzyb
Julita Kołodziejczak
Marcelina Konar
Karolina Lorek
Patrycja Oleksy
Piotr Ruchała
Grzegorz Salawa
Natalia Trojan
Paweł Wertepny
Łucja Wilk
Gratulujemy i życzymy powodzenia!
Honorata Klimczak

A choćby nawet na stole skromnym,
To zawsze puste nakrycie było,
By w razie czego tak z kimś
bezdomnym
Też tą potrawą się podzieliło.
Dziś by nikogo już nie wpuszczano,
Każdy się swymi tylko ogrodzi,
Choćby samotny był ktoś za ścianą,
Dzisiaj nie których to nie obchodzi.
Dziś po wieczerzy każdy przejęty,
W wielkim napięciu oczekiwanie,
Tak na to jakie będą prezenty,
Co mu pięknego dziś się dostanie.
Potem jest każdy tylko w zachwycie,
Swoich podarków jest wychwalanie,
Tych pięknych kolęd tylko na płycie
Zamiast ich śpiewać jest odtwarzanie.
Kiedyś choinkę, by w święta stała,
W samą wigilię się ubierało,
Wtedy tak pamięć była wspaniała,
Że święta tak naprawdę się miało.
Dawniej inaczej czas spędzaliśmy,
Kiedy byliśmy my młodzi tacy,
W samą wigilię tak czekaliśmy
Za ojcem kiedy powróci z pracy.

Dawniej choć skromne były prezenty,
Nie miało to większego znaczenia,
Każdy szczęśliwy był, uśmiechnięty
Po tych Świąt Bożego Narodzenia.
Zaś po wieczerzy kolęd śpiewanie,
Tak przy choince rodzina cała,
Wtedy nie było z płyt odtwarzanie,
Cała rodzina głośno śpiewała.
A przy kolędach naszych śpiewaniu
Była nerwowość dziecięca spora,
Wielkie emocje tak na czekaniu
Na starego, swego gwiazdora.
Dawniej, gdy na wsi my
mieszkaliśmy,
W samą wigilię ze zwierzętami,
Żółtym opłatkiem się dzieliliśmy,
Co będą mówić? -My zasłuchani.
Pod stołem siana była też ściółka,
Zielonym wszędzie przystroiliśmy
A o północy my do kościółka,
Tam na ,,Pasterkę” podążaliśmy.
Dzisiaj tradycji zmiana okropna ,
Uroki świąt tych są tak zmienione,
Dziś prawie wszystkie wystawne okna
Są miesiąc na przód już wystrojone.
A na ulicach, na targowiskach,
Wiele dni na przód -to nie słychanie,
Wszędzie już słychać z daleka, z
bliska
Z płyt kolęd głośne ich odtwarzanie.
Pięknej tradycji my nie zmieniajmy,
Lecz zmieńmy serca nasze kamienne,
O bliskich sercu nam pamiętajmy,
By dla nas były zawsze promienne.
Kochajmy bliźnich jak samych siebie,
Przecież to nie jest dla nas tak wiele.
Pan Miłosierny, który jest w niebie
Na pewno będzie nam przyjacielem
autor: Szczepan Polachowski
3.11.2009r.
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Przed Uroczystością Wszystkich Świętych wysłałem do swoich znajomych z internetowej
Naszej Klasy tę legendę:
„Św. Piotr dokładnie wypytuje o szczegóły życia pewnego bogacza, który właśnie umarł. Pod
koniec rozmowy św. Piotr wskazuje na piękną willę i mówi:
- Pewnie zainteresuje pana,
że to dom pańskiego służącego.
- Wspaniale – uśmiecha się
przybysz wyczekując przyjemnej niespodzianki.
- Jeśli mój służący mieszka
w takim domu, to bardzo chciałbym zobaczyć ten, który przeznaczono dla mnie.
- Tamten jest dla pana – mówi
św. Piotr, pokazując mu nędzną
chatę stojącą w oddali.
- Ale ja nie mogę mieszkać
w czymś takim! – krzyczy oburzony bogacz.
- Przykro mi, ale będzie się
pan musiał przyzwyczaić –
brzmi odpowiedź niebieskiego
klucznika. – Tyle tylko udało się
zrobić z materiału, który przy-

słał pan za życia. Budujemy tylko z tego, co się nam przygotuje
na ziemi”
I otrzymałem od Pani Teresy
M. z Augustowa takie świadectwo:
Witaj, bardzo mądre. Ile dasz,
tyle masz! Opowiem Ci historię
z mego życia. Było to dokładnie 13 lat temu, moja znajoma była w ciąży w 4 miesiącu,
miała 34 lat, umiera jej mąż,
ona jest w bliskim kontakcie ze
mną. Potrzebowała wsparcia,
nie miała kontaktu z matką,
matka nie wiedziała o tej ciąży,
czwartej z kolei, troje dzieci już
było. W czasie pogrzebu Jagoda
jest blisko mnie, po całej ceremonii pogrzebowej postanawia
usunąć ciążę. Ja powiedziałam
do niej -szanuj to dziecko, a jak
urodzisz, to ja je od ciebie wezmę. Mijały miesiące, ja odwiedzałam ją, zaprzyjaźniłyśmy się
bardziej, nawet stosunki nasze
się ociepliły. Jest Nowy Rok, rodzi się dziecko, pierwszy obywatel w tym roku – chłopiec, piękny

zdrowy. Miał być moim synem.
Poszłam do Jagody i mówię, że
przyszłam po Patryka, tak go
nazwałam. W lutym chciałam
go wziąć – a ona odpowiedziała
mi, że nie odda go, bo go kocha.
Cała historia skończyła się cudownie. Warunki mieszkaniowe się polepszyły, burmistrz dał
mieszkanie komunalne. Dzisiaj
Patryk ma 12 lat, jest piękny,
zdrowy, a ja jestem dumna, bo
Bóg mną kieruje i daje mi Łaski:) Możesz ten tekst podać do
gazetki. Jeszcze podam Ci inne
przykłady, jak wyeliminowałam
alkohol z mojej rodziny. Kocham
i jestem kochana.
Ps. Liczyłem, że dotrze to drugie świadectwo, ale nie dotarło.
Mam nadzieję, że do następnego
numeru dotrze. Zdziwiłem się,
że ta pani szkołę podstawową
zaczęła w 1961 roku, a podaje,
że ma 15 lat. Spytałem się, dlaczego? Odpowiedziała, że liczy
lata od chwili, gdy mąż przestał
pić.
brat Stanisław
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MARGARETKA
SYMBOL MODLITWY ZA KAPŁANÓW
„Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10, 16)

W roku 2007 po powrocie z
pielgrzymki do Medziugorja poczułem wewnętrzną potrzebę modlitwy za kapłanów. O modlitwie w
tzw. Margaretkach dowiedziałem
się na spotkaniu z o. Jozo Zovko
byłym proboszczem parafii p-w.
św. Jakuba w Medziugorja .
Nazwa ruchu pochodzi od
imienia Kanadyjki Margaret Donnell. W sierpniu 1951 roku wykryto
u niej chorobę Heinego-Medina.
Po trzech miesiącach leczenia była
całkowicie sparaliżowana i mogła
poruszać jedynie głową. Margaret
zrozumiała, że ta choroba jest jej
powołaniem i zaczęła poświęcać
swe cierpienie, modląc się za parafię i proboszcza. Margaret zmarła
w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po
27 latach modlitwy w całkowitym
bezruchu. Poruszona jej opowieściami prof. Louise Ward, założyła 1
sierpnia 1981 r. Ruch Margaretek.
Nazwa (z francuskiego marguerite)
oznacza polny kwiatek.
Ruch rozwinął się dzięki
franciszkańskiemu duszpasterstwu
w Medziugorja . Pewnego dnia przybyła pielgrzymka z Kanady ; wyjaśniał nam o. Jozo Zovko. Prof.
Louise Ward poruszona nauką o
kapłaństwie i orędziami Matki
Bożej utworzyła za mnie pierwszą
Margaretkę. W centrum kwiatka
wpisała moje imię. Wtedy grupa
złożyła przed Bogiem przysięgę,
że będzie się modlić za mnie przez
całe swe życie! Teraz czuję się jak
mała rybka w wodzie. Codziennie Kościół modli się za mnie!
Na zakończenie spotkania o.Jozo
Zovko prosił o utworzenie Margaretek swoim kapłanom . „ Mówię
do was jako brat, jako ksiądz, jak
na spowiedzi . Módlcie się za nas
kapłanów każdego dnia, ponieważ
jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy
nie możemy wam skutecznie głosić Ewangelii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w
życie ! „
Słowa te wypowiedziane z pełną ufnością i miłością do nas pielgrzymów bardzo mnie wzruszyły i
wyzwoliły w moim sercu pragnie-

nie przyłączenia się do Apostolatu
„Margaretka” .
Czasy, w których żyjemy są
czasami, w których mało jest miłości, za to wiele jest osądów i krytyki. Kapłani nie potrzebują naszego
osądu i naszej krytyki , potrzebują
naszej miłości, naszej modlitwy
aby umacniać ich w sakramencie
kapłaństwa . W książce ks.Piotra
Dzedzej
„Porzucone
sutanny”
umieszczone są wywiady z ponad
dwudziestoma
kapłanami ,którzy porzucili kapłaństwo. Czytając
wypowiedzi tych kapłanów stwierdziłem, że odeszli , gdyż wierni zapomnieli o nich i nie modlili się za
nich. Upadli z powodu braku modlitewnej pomocy, braku łaski. Kapłani bez modlitwy są słabi i nie mogą
skutecznie głosić Słowa Bożego.
Oni mają dłonie poświęcone przez
Jezusa. Jeżeli kapłan błogosławi, to
przez niego błogosławi sam Chrystus. Oni są mostem do zbawienia
dlatego powinniśmy się modlić za
kapłanów, aby ten most był mocny. Bez kapłanów nie byłoby chrześcijaństwa- sakramentalnego życia i
Eucharystii. Dlatego powinniśmy
modlić się za kapłanów, bo od ich
posługi zależy nasze zbawienie.
Jak stworzyć Margaretkę dla
kapłana?
Grupa siedmiu osób zbiera się w
postanowieniu dożywotniej modlitwy
za wybranego kapłana. Każda z nich
wybiera sobie jeden dzień tygodnia,
w którym będzie się modlić. Proponowana modlitwa dla każdej z osób:
O Jezu Boski Pasterzu, który
powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich,
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie
ks. ...(imię kapłana).... uczyń Go
Swoim gorliwym naśladowcą i
sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą
pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich
ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na
wieki, aby wstawiać się za Twoim
ludem, otwórz przed Nim nowe
horyzonty, by dostrzegał świat

spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty
...(imię patrona) …, którego imię
nosi ks. ...(imię kapłana)... Twojej szczególnej opiece polecam Go
dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał
się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach.
Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego
większej chwały. Maryjo strzeż
Go przed wszelkim złem. Amen.
oraz
Koronka Pokoju z Medziugorja:
- paciorek pod krzyżykiem „Wierzę w Boga”
kolejne trójki to:
- 7 razy („Ojcze nasz”, „Zdrowaś
Maryjo”, „Chwała Ojcu”).
Zewnętrznym znakiem przynależności do tego Apostolstwa jest
otrzymanie blankietu z tekstem
modlitwy za kapłana.
Uczyń coś konkretnego : podejmij modlitwę za kapłanów przyłączając się do Apostolatu „Margaretka”.
Więcej informacji na ten temat
na stronie internetowej : www.margaretka.org.pl lub tel. kom. 0510
166 716 (można otrzymać komplet blankietów Margaretki ( tj. 8
egzemplarzy dla „siódemki” i dla
kapłana).
Bogdan U.
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Bez tytułu
Okres Bożego Narodzenia
to chyba najradośniejszy okres
w roku, a handel jeszcze bardziej
nam go przyspiesza. Od Wszystkich
Świętych to w sklepach i na wystawach mamy Boże Narodzenie. Czy
tak powinno być? Na pewno opinie
będą podzielone. Żadne pieniądze
nie śmierdzą, na Świętach Bożego
Narodzenia można zarobić, inni
powiedzą: odrobić straty poniesione w ciągu roku. Ale nasuwa się
pytanie, czy w miesiącu listopadzie,
poświeconemu pamięci naszych
bliskich zmarłych, wypada wprowadzać nastrój Bożonarodzeniowy?!
Znajomy mówi: może trzeba się
spytać sądu w Strasburgu? To obraża moje uczucia religijne. Ciekawe,
jaki byłby wyrok?
Polacy już się odzwyczaili śpiewać hymn „Nie rzucim Chryste świątyń Twych”
i pieśni „Nie zdejmę Krzyża z mojej
ściany” i podobnych. Myślę, że już
czas zacząć sobie przypominać! Nie
sądziłem, że do tego trzeba będzie
wracać, a znajomy mówi: to widocznie wykreśliłeś z Pisma Świętego zdanie „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Można powiedzieć
diabeł nie śpi. I próbuje być panem
w Brukseli, a z Brukseli wszędzie
blisko. Rozmówca mój mówi, że
najpierw wyrzucą krzyże z urzędów
i instytucji, potem zaczną przeszkadzać krzyże przydrożne, potem na
kościołach i tak dalej. Dzisiaj każdego kandydata na posła trzeba się
spytać, czy będzie zdejmował krzyże, czy je pozostawi. I każdy z głosujący i niegłosujących też będzie
odpowiedzialny za to, czy krzyż
pozostanie tam, gdzie obecnie wisi,
czy go zdejmą.
Hasło naszego synodu diecezjalnego brzmi: „Przyjrzyjcie się powołaniu waszemu”.
Pytam: co ja mam w sobie zobaczyć? Ktoś obok podsuwa: masz
sprawdzić, czy jesteś normalny? To
pytanie mnie zamurowało. A on
dodaje. Czy normalny człowiek siada za kierownicę po alkoholu? Czy

normalny człowiek nie interesuje
się swoimi dziećmi, co robią, jak się
uczą, itd. Czy normalny człowiek
mówi dziecku by w niedzielę poszło
do kościoła a sam nie idzie? Pomyśl,
stale z różnych źródeł dociera do
nas krytyka Kościoła. Zbyt często
utożsamianie go jedynie z osobami
duchownymi sprawia, że zatraca się
poczucie, iż sami także go tworzymy
i jesteśmy za niego równie odpowiedzialni. Media zalewają nas sensacyjnymi wieściami o nadużyciach
i niewłaściwym postępowaniu osób,
które Kościołem kierują, a które,
ich zdaniem, powinny być nienaganne. Niestety, lansowanie złej
opinii, często przebarwionej, nie-

prawdziwej, zniekształconej i zmanipulowanej, nie służy budowaniu
autorytetu Kościoła, wręcz przeciwnie. Na swojej drodze spotkałem
kapłanów pełnych ofiarności i poświęcenia. Pragnących przybliżać
mnie ku Bogu i jestem przekonany,
że tacy stanowią większość. Jednak
o tych rzadko się mówi. Dlaczego?
Bo skupiając się na słabościach innych, zwłaszcza tych, którzy winni
być dla nas wzorem, można odwrócić uwagę od samych siebie. Boimy
się, by rzetelność i poświęcenie nie
stały się dla nas wyrzutem sumienia. Każdy z nas powinien zaś sam
spojrzeć w głąb siebie, by dostrzec,
na ile swoją postawą przyczynia się
do wzrostu i umacniania Kościoła,
a na ile go osłabia.
A więc nie wypada nic innego
jak tylko postawić lustro i przyjrzeć
się powołaniu naszemu. Może przy
śpiewie kolęd w okresie Bożego Narodzenia?
brat Stanisław
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Rozważania pod choinką
Święta i Nowy Rok to czas
skłaniający do refleksji, podsumowań i postanowień. Pomiędzy przedświąteczną krzątaniną,
sprzątaniem, zakupami jesteśmy zbyt zajęci by mieć czas na
przemyślenia, później goście,
rodzina, sprzątanie po gościach i
,,mamy już dość”. Jednak ,,w całym tym szaleństwie „spróbujmy
znaleźć chwilę na przemyślenia.
Oto Adwent...
...Zaczyna się w telewizji
masą reklam i świątecznych
promocji, w centrach handlowych ,na wystawach sklepów,
na ulicach w postaciach wołających ,,ho,ho,ho,ho” brodatych
różnokolorowych
przebierańców (i tylko nie wiem z czym
skojarzyć zielonego pajaca w
szlafroku i w szlafmycy - może
z tym, że urwał się z choinki?).
Zewsząd płyną radosne melodie przerywane krótkimi informacjami o tym, że w tym roku
najtańsze karpie możesz kupić
tylko w sieci sklepów...Lista zakupów, prezentów, lista gości,
nowy wystrój salonu...trudno to
będzie ogarnąć. Trzeba jeszcze
kupić nowe buty i płaszcz, żeby
w święta jakoś wyglądać i żeby
szwagierka zzieleniała z zazdro-

ści.
I gdzieś po drodze w tym
wszystkim roraty (trzeba wysłać
dziecko, żeby nazbierało punktów przed komunią, bo inaczej
ksiądz będzie się czepiał); i jeszcze rekolekcje - tylko po co, przecież co roku mówią to samo, że
święta, że dzieciątko na sianie,
pasterze, królowie ,że trzeba się
przygotować...przecież to się powtarza corocznie już od tylu lat,
a tu tyle jeszcze roboty. A właściwie niech też idą dzieci, bo tylko
przeszkadzają w domowej krzątaninie. A młodzież? No nie,
moje nastoletnie dziecko samo
już dokonuje wyboru, nie mogę
mu niczego narzucać i skoro
woli dyskotekę...Przecież to czas
radosnego oczekiwania! ... a w
sumieniu bałagan... N i e b i o s a
rosę spuśćcie nam z góry...
Wreszcie Święta...
...Bogato, kolorowo, uroczyście - pełna gala. W tym roku
wypadło u ciebie, a ty jesteś już
padnięta. Choinka, cała w fioletach, bo taki najnowszy trend
(oczywiście sztuczna, spryskana
odświeżaczem o zapachu sosny, bo z żywej zaraz posypią się
igły no i to niemodne, nie-ekologiczne), bajecznie opakowane

prezenty zajmujące pół pokoju.
Stół nakryty białym obrusem,
na obrusie sianko, bo tak babcia
robiła, a tradycje trzeba szanować, tylko co to oznacza?...przeczytam w internecie... po świętach. Na sianku opłatek, a jakże
- to specyficzna polska tradycja;
tylko jak to będzie uściskać się z
teściową, która ciągle się wtrąca,
jak złożyć życzenia synowej (nie
taką wymarzyłaś dla swojego
synka), jak podać rękę szwagrowi na kuroniówce - taki niezaradny, nic nie ma poza piątką
dzieciaków (znowu przyjdą nabrudzą, ale babcia się uparła, że
trzeba zaprosić, bo to najbliższa
rodzina - trudno dywan wypierze
się po świętach). Dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca
(przecież i tak nikt nie przyjdzie).
Do wieczerzy wtórują kolędy w
najnowszej aranżacji modnego
zespołu odtwarzane na nowiutkim sprzęcie - przecież nie masz
głosu, nie będziesz się ośmieszać przed rodziną. Potem jeszcze pasterka, jesteś ledwie żywa,
trzeba jednak pójść - będzie zaliczone na całe święta, mama nie
będzie się czepiała, poza tym to
właśnie wymarzona okazja żeby
pokazać się w nowym futrze. W
pierwszy dzień odeśpisz tę noc.
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Potem obiad u teściowej (razem
z kolacją - jakoś przetrzymacie,
no i zawsze to taniej niż goście w
domu). W drugi dzień „imprezka” u znajomych; trzeba podrzucić dzieciaki do babci - tam
zobaczą dzieci żebrzące ,,po kolędzie” - cóż taka tradycja - tylko
trzeba mieć tych gagatków na
oku, żeby nie nabrudzili albo,
broń Boże, czegoś nie ukradli może lepiej wcale ich nie wpuszczać, dzieci zobaczą kolędników
w telewizji.
Święta, święta i po świętach
- przydałby się dodatkowy wolny dzień, żeby odpocząć (w tym
roku jest jeszcze niedziela - super!). Za chwilę Sylwester i impreza załatwiona ,,na ostatnią
chwilę” jeszcze we wrześniu.
...tylko, gdzie w tym wszystkim
miejsce dla Nowonarodzonego,
nie mieści się w naszym wygodnym życiu, jest nie na czasie?...
Nie było miejsca dla Ciebie...
Nowy Rok...
...Ale impreza - szał, trochę
za dużo się wypije i pewnie rozboli głowa (wszystko przez to
mieszanie gatunków), trochę
zabolą nogi (trzeba było wcześniej rozchodzić nowe buty), za
to nikt nie będzie miał takiej jak
ty kreacji i koleżanki zazdrościć
będą takiego przystojnego męża.
Na sylwestrowe nabożeństwo
braknie czasu, bo fryzjer, makijaż i relaks przed balem. Msza
święta noworoczna? - no jak po
takiej nocy, a wieczorem przyjdą
jeszcze znajomi, żeby ,, godnie
rozpocząć Nowy Rok”. Będzie
jeszcze później czas na refleksje,
podsumowania, noworoczne postanowienia (ale, ale...czy tak naprawdę jeszcze ktoś to robi?). W
każdym razie - za rok pojedziecie
na święta w góry, albo jeszcze lepiej do Egiptu - unikniecie tego
całego zamieszania i w końcu
zrobicie coś tylko dla siebie. A
postanowienia? Trzeba będzie
schudnąć, ,,zrobić” sobie zmarszczki, zaplanować urlop, zrobić
remont w łazience , bo takie ka-

felki są już niemodne, wymienić
meble, może nawet uda się kupić
lepsze auto...oj, to będzie pracowity rok, a do następnych świąt
już tak niedługo!... Nowy Rok
bieży w jasełkach leży...
Drodzy czytelnicy! Taki obraz
świąt to nie żadna fikcja i koszmarna zlaicyzowana opowieść
futurystyczna. To coraz częściej
nasza rzeczywistość, takie historie możemy przeczytać w kolorowych pismach i na internetowych blogach. Otaczający nas
świat pędzi gdzieś przed siebie
na oślep, w pogoni za dobrobytem gubimy po drodze podstawowe wartości, tradycje i własną tożsamość. Wymawiając się
wymogami cywilizacji, pracą,
brakiem czasu dla siebie i dla rodziny pozwalamy na zatracenie
tego co się nazywa prawdziwym
duchem świąt.
Na szczęście są rodziny, gdzie
adwent to czas prawdziwego,
duchowego przygotowania całej rodziny. Gdzie rzeczywiście
w noc wigilijną rodzi się w sercach Boże Dziecię, a Święta
i Nowy Rok to czas wspólnej
modlitwy, czas miłości, dobroci
i dobroczynności, czas wspólnej
zabawy, rodzinnych spotkań,
śpiewania kolęd przy choince i
opowieści snutych przez rodziców o tym, jak to dawniej było
ze świętami. Czas na wspólną
wyprawę do kościoła na Mszę
Świętą, a nie tylko wycieczkę, w
celu obejrzenia szopki.
Na podsumowanie tych rozważań złóżmy sobie życzenia: nie tylko wesołych, ale błogosławionych
świąt, nie tylko szczęśliwego, ale
przynoszącego nowe ciekawe doświadczenia roku, ludzkiej miłości i życzliwości, pokoju serca i
czystego sumienia... I niech Bóg
się znów narodzi, niech śpiewają
Anieli, niech grają pastuszkowie,
pokłony biją królowie, a w świat
popłynie kolęda ...I my czekamy
na Ciebie Pana ...
Szczęść Boże
Ela...

Promyk
dla
„Promyczka”
Na adres Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie wpłynęły gorące i serdeczne podziękowania dla wszystkich parafian,
którzy odpowiedzieli na apel o
pomoc dla Domu Dziecka nr 2
w Wałbrzychu.
„Wielcy Szanowni Państwo!
W imieniu swoim oraz moich wychowanków i wszystkich
pracowników pragnę Państwu
bardzo serdecznie podziękować
za wszechstronną pomoc okazaną naszym dzieciom.
Brakuje mi słów, żeby wyrazić wdzięczność, brakuje słów
podziękowań. Wasza bezinteresowność i odzew na naszą każdą
prośbę jest najcudowniejszym
darem. Pomoc niesiona słabym
i pokrzywdzonym przez los- naszym dzieciom- jest dla nas najważniejsza, bo płynie z serca. To
dzięki Wam- drodzy Państwowiemy, że nie jesteśmy sami.
Dziękujemy i życzymy Wam
dużo zdrowia i pomyślności.
Prosimy – pamiętajcie o nas. My
o Was pamiętać będziemy zawsze.
Niech Wam Bóg Błogosławi!
Dla Was z wdzięczności bije
ponad setka serc!”
Podpisała mgr Ewa Chaba dyrektor Domu Dziecka w
Wałbrzychu.
Dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych w Krzeszowie dołączając się do podziękowań,
jednocześnie informuje, że akcja pomocy dzieciom z Domu
Dziecka nadal trwa, dary w
postaci żywności, odzieży,
przyborów szkolnych, środków
utrzymania czystości, artykułów gospodarstwa domowego,
można przekazywać na świetlicę szkolną.
Honorata Klimczak
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historia pewnej babci ....
Przed Wszystkimi Świętymi
2009 roku odeszła od nas moja
Babcia. Odeszła jak lato odchodzi,
ale lato powróci następnego roku
a Babci już nigdy nie będzie.
Tyle różnych myśli i obrazów
przelatuje mi przez głowę. Widzę moją Babcię z wczorajszego
dnia i tę sprzed wielu, wielu laty,
gdy byłam malutkim dzieckiem.
Widzę ją młodą, biegającą, zapracowaną, zmęczoną, uśmiechniętą i zapłakaną, wystrojoną na
niedzielę i święta w najpiękniejszą sukienkę i w fartuszku na co
dzień. I pamiętam bardzo wyraźnie moją Pierwszą Komunię
świętą. Była taka radosna, przejęta, przecież to ona mnie przygotowywała i szykowała wszystko na
ten dzień uroczysty.
Do księdza biegła szybko, gdy
ten nie chciał mnie dopuścić do
Komunii św. za to, iż powiedziałam, że diabeł ma kopyta i rogi.
Nooo.... tak go sobie wyobrażałam jako dziecko, że jest brzydki,
zły, z rogami i tupiący kopytami.
Pobiegła i załatwiła. A w ten uroczysty dla nas dzień złamał jej się
obcas w drodze do kościoła. U sąsiadów ktoś szybko na szczęście
przybił obcas gwoździem. Było

nas wtedy prawie tylu, ilu po wielu latach na Jej pogrzebie.
Widzę ją, jak po niedzielnej
Mszy św. stoi na placu przed
kościołem z grupką kobiet
z wioski i dyskutuje. Coś tam
sobie opowiadają, dzielą się radościami, smutkami. Bywało, że
przy naszym starym przydrożnym krzyżu, w pobliżu domu, nie
raz stałyśmy i modliłyśmy się.
Czasem też płakałyśmy. Zostawiałyśmy tam kwiaty z przydomowego ogrodu. Widzę ją pełną
życia i radzącą sobie z mnóstwem
problemów. Czasem, gdy trzeba
było, ustawiała nas ostro i zdecydowanie, sprowadzała na tę drogę, którą powinniśmy iść. Powiadaliśmy czasami, że marudna,
ale wiedzieliśmy, że to wszystko z troski o nas. Wiele w życiu
przeszła, bo i życie miała długie,
urodziła się przecież ponad 90 lat
temu. Czasy przedwojenne, wojna, roboty u Niemców, lata powojenne. Dziadka tyfus w czasie
wojny i inne choroby. Dom rodzinny szybko opuściła. Nie miała lekkiego życia, nie opływała nigdy w dostatki, nie przelewało się
w domu, ale zawsze była otwarta
i szczerze gościnna.

Urodziła sześcioro dzieci ale
wychowała siedmioro, a tym siódmym dzieckiem byłam ja. Dla
mnie była nie tylko Babcią ale
i Matką. Wychowała najlepiej, jak
potrafiła, uczyła dobroci a każde
swoje dziecko kochała najmocniej jak można. I mogła odchodzić
z tego świata spokojna, wszystkie
jej dzieci, tak jak ona – dobrzy,
wrażliwi, pracowici, z zasadami.
Zdziś jako pierwsze dziecko Babci
i jako ten, który pierwszy opuścił rodzinny dom wyjeżdżając na
drugi kraniec Polski, zawsze był
jakoś szczególnie przez nią kochany, zawsze ogarniała go swoją
matczyną troską. Żur musiał być
zawsze na przyjazd Zdzisia. Halina, moja matka, była spokojna,
że jestem pod troskliwą opieką,
mogła opuścić rodzinny dom zostawiając mnie w najlepszych rękach. Musiała podjąć pracę. Jurek,
nasz serdeczny Jerzy,który nad
życie kocha swoją córkę Anię. To
jego skarb. To szczęście, że Ania
ma taką kochającą rodzinę. Gosia – Jadzia, zawsze gotowa służyć
Matce, gdy ta w ostatnich miesiącach nie mogła pozostać bez
opieki. Zostawiała swoich w Koszalinie i spędzała całe dnie z Babcią. Opuszczała ją tylko na chwilę
biegnąc do sklepu, czy do kościoła, ostatnio na różaniec. Jestem
jej wdzięczna niezmiernie za taką
troskę nad moją Babcią. Tadzio,
najmłodszy, ostatni syn mojej
Babci. Życie być może nie ułożyło
mu się zbyt dobrze, ale pozostał
wciąż kochanym synem. Wrażliwy, może aż nadto, choć nie okazuje uczuć na zewnątrz. Ostatnią
sobotnią noc wraz ze Zdzisiem
towarzyszył Babci w cierpieniach.
Gdy byłam małym dzieckiem, to
myślałam, że Tadzio jest moim
bratem. Nie ma między nami
zbyt dużej różnicy wieku. Gdy
przyjeżdżał z wojska, marynarski
mundur mu czyściłam a spodnie
zawsze obracałam do góry nogawkami, żeby drobniaki się wysypały. Zawsze coś tam mi skapnęło
od niego.
Irena. Do ostatnich chwil życia obecna przy Babci. Zawsze
była obecna, od lat dzieliła czas
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na swój dom i na Babciny, a przecież miała jeszcze dom dzieci
i wnuków. W Babcinym bywała
najwięcej. Cierpliwa, ciepła, choć
pewnie bywało jej czasem bardzo
ciężko. Niezwykła więź łączyła
Babcię z Ireną. W ostatnich latach
role się odwróciły – Babcia stała
się dzieckiem, Irena matką. Była
w pewien sposób „przywiązana”
do Babci, choć nigdy nie usłyszałam słowa skargi. Pewnie teraz
odczuwa szczególną pustkę….
Jak żyła moja Babcia? Konta
w banku nigdy nie miała, pieniędzy nie chowała w skarpetkę, nawet ogórków tego lata nie zrobiła,
grzybów nie nasuszyła. Żyła zawsze skromnie troszcząc się bardziej o innych niż o siebie. Dawniej, gdy jeszcze była sprawna,
zdrowa, gdy mieszkała w Nowym
Worowie i prowadziła cały duży
dom, to gdy przyjeżdżały dzieci,
żadne z pustymi rękami nie odjeżdżało. Obdzielała czym tylko mogła, a to kilka jajek uzbieranych,
czasem coś w słoiku, jakieś przetwory, dobre słowo, i nadzieja na
następne spotkanie… To wszystko przeminęło niczym sen.
Odchodziła godnie, spokojnie
i pięknie. Była już jakby zmęczona
życiem. I prosiła, by na dłoniach
różaniec jej założyć, gdy już będzie w trumnie. Ten przywieziony
przeze mnie z Lourdes. Gdy ostatni raz widziałyśmy się, pokazywała
mi, jak ma być założony. Kim dla
mnie była? Co jej zawdzięczam?
Była dla mnie Matką, tak jak dla
pozostałej szóstki. Zawdzięczam
jej tak wiele… To Ona była przy
mnie od początku, zaprowadziła
pierwszy raz do szkoły. Nie spała
po nocach, gdy byłam chora, przeszła ze mną wszystkie choroby
dziecięce, ziemniakami gorącymi okładała mi szyję, gdy gardło
bolało, kołysała i tuliła, gdy bolał
mnie ząb. Wspominałyśmy to
wszystko często. A gdy mnie nie
bolał, to udawałam, że boli, tylko
po to, żeby mnie kołysała, tuliła.
I karmiła mnie łyżką jak malucha,
choć już maluchem nie byłam, tylko niejadkiem. A ja czasem potrafiłam być bardzo uparta. Tak jak
wtedy, gdy ugotowała mi jajko na
miękko, a ja nosem kręciłam, że
nie, że nie lubię, nie chcę. Próbowała nakarmić, ale uparciuchem
strasznym byłam. Pamiętam jak

dziś, jak straciła cierpliwość i jajko wylądowało na szybie. Spływało po kuchennym oknie. A potem
wywiozła mnie na drugi koniec
Polski i liczyła, że wrócę, gdy tylko
szkołę skończę. Och, jak tęskniłam za Babcią! Ona też. Pisałyśmy
listy, mam część z nich do dziś.
W tych listach zawarta jest jej nauka, troska, miłość, wszystko to,
co jest w życiu ważne. Pisała – do
kościoła uczęszczaj w każdą niedzielę, codziennie westchnij do
Pana Boga o pomoc i opiekę. Nigdy nie zapominaj o Panu Bogu
– powtarzała często. Ubieraj się
ciepło, nie chodź, kiedy zimno bez
czapki, bo zawsze potem kaszlesz.
Każdego gościa przyjmuj w domu
życzliwie. Nie chowaj urazy, jeśli
ktoś do ciebie ze złością, to ty wychodź z dobrocią.
Zostałam tam, gdzie mnie do
szkoły wywiozła. Tu mam swój
dom, rodzinę, dzieci. Przyjeżdżała,
gdy jeszcze mogła i sił jej starczało.
Moją małą córeczkę kołysała i z maleńkim synkiem w wózku siedziała
przed domem na naszej spokojnej
ulicy w promieniach słońca na ławeczce. Moje dzieci to jej pierwsze
prawnuki. Zawsze z troską o nie
pytała. Pytała o wszystkich mi bliskich, ostatnio pytała stale, ale nic
nie zapamiętywała. Codziennie
odpowiadałam na te same pytania.
Ale może tylko tak mi się wydaje,
że nie pamiętała?
Odkąd pamiętam, zawsze zabraniała płakać nam po swoim
odejściu. Tłumaczyła, że wszyscy
odejdziemy z tego świata po to, by
kiedyś spotkać się w tym nowym,
już wiecznym. Ona w to wierzyła, była pewna, że tak musi być.
I pewnie dzięki tej wierze spokojnie odchodziła, a nawet czekała na
odejście. Widzę Ją jeszcze z mego
ostatniego pobytu u niej, jak malutka, skurczona, skromna, stoi
w piżamie, już nie klęczy, bo nie
wstanie, obok niej laska, „kryką”
ją nazywała. Stoi pod tą starą ikoną, na której Matka Boża z Dzieciątkiem, ikona wisi nad jej łóżkiem. Stoi i modli się. Siedziałam
na fotelu, w mieszkaniu cisza,
słyszałam tylko jak szeptem odmawiała swoje modlitwy tak, jakby rozmawiała z samym Bogiem.
A ta ikona towarzyszyła jej w życiu od wielu lat, to nawet pamiątka po jej matce, a może jeszcze

starsza? Przetrwała z nią najtrudniejsze lata, wojenne, powojenne
i te już ostatnie. Wymodliła przed
nią wiele, nie tylko dla siebie, ale
przede wszystkim dla nas.
Czy ja tak potrafię? Czy my,
Babcine dzieci potrafimy ufnie
i z wiarą prawdziwą modlić się,
słać nasze modlitwy wprost do
nieba, tak jak nas uczyła? Każde
z nas pewnie po swojemu modli
się. Ważne byśmy trwali w tym,
czego nas starała się nauczyć Babcia. Przeżyła życie godnie, starość
nie była dla niej pogodną jesienią
życia, choć może? Nie wiemy tak
naprawdę. Czuła się z pewnością
kochana i potrzebna choć sprawna fizycznie w pełni już nie była
od dawna. Ten brak sprawności
bardzo jej dokuczał, trudno było
jej się pogodzić z tym, że nie może
być już tak sprawna jak dawniej.
Zwykłe zapinanie guzików przychodziło jej z trudem. Ale do końca była niemal samodzielna. Gdy
przyjechałam do niej ostatni raz
przed jej śmiercią, zastałam ją
w kuchni gotującą budyń. I czytała. Babcia lubiła czytać, ostatnio
nie zapamiętując już tak łatwo,
czytała po kilka razy to samo.
Ostatnie kilka dni życia spędziła
w szpitalu otoczona dziećmi. Po
zabiegu, wybudzona z narkozy
szeptała mi do słuchawki telefonicznej, że już nie ma sił, że nic
ją nie boli, jest spokojna ale jest
zmęczona życiem. Potem głęboka
śpiączka, respirator, tlen, wiedzieliśmy, że to już koniec ziemskiej
drogi dla niej. Pozostało już tylko
modlić się o spokojne przejście
do wieczności. Już nie o zdrowie.
Prosiłam więc Matkę Bożą, Tę,
której tak bezgranicznie ufała,
aby wyszła naprzeciw mojej Babci, gdy ona już odejdzie z naszego
świata. Odeszła spokojnie, tak
jakby zasnęła. W ostatnich latach
prawie codziennie do Babci telefonowałam a dzisiaj nie połączy
nas już żadna telefonia, nawet ta
satelitarna, najnowocześniejsza,
żaden list z tamtego świata nie
przyjdzie. To się już skończyło.
Ale kiedyś się spotkamy i będziemy razem wielbić Boga, dziękując
za wszystko to, co od Niego otrzymaliśmy. Dziś dziękuję Bogu za
wspaniałą Babcię, która była mi
także i Matką.
(Iwona z Nowej Rudy)
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„Przebaczenie – najpotężniejszy
uzdrowiciel” (Gerald G. Jampolsky)
Będziemy mieć naprawdę o wiele spokojniejsze relacje z innymi,
kiedy przestaniemy im mówić, jak powinni żyć, a sami zaczniemy promieniować miłością i przebaczeniem.
Czy jest coś, czego byś pragnął, a czego
nie mogłoby ci dać przebaczenie? Chcesz
pokoju? Dzięki przebaczeniu otrzymasz
go. Chcesz szczęścia, spokojnego umysłu, pewnego celu, poczucia wartości
i piękna, które przekracza świat? Chcesz
troski, stałego poczucia bezpieczeństwa
i ciepła bezinteresownego wsparcia?
Pragniesz wyciszenia, którego nie można zakłócić, łagodności, której nigdy nie
można zranić, głębokiej tolerancyjnej pociechyorazodpoczynkutakdoskonałego,
że nic nie może go zniszczyć? Dzięki
przebaczeniu uzyskasz to wszystko,
a nawet więcej. Kiedy się budzisz,
ono rozpala w twoich oczach iskry
i daje ci radość, z którą możesz powitać dzień. Wygładza twoje czoło, kiedy
śpisz, i spoczywa na twoich powiekach, byś nie ujrzał koszmarów pełnych lęku i zła, podstępności i walki.
A kiedy znowu się obudzisz, daje ci
kolejny dzień szczęścia i spokoju.
Wszystko to, a nawet więcej, daje ci
przebaczenie
Przebaczenie to przepis
Na szczęście.
Brak przebaczenia jest przepisem
Na cierpienie.
Czy to możliwe,
Aby wszelki ból
- Bez względu na przyczynę Niósł w sobie ziarno
Przebaczenia?
Hodowanie myśli o zemście,
Brak miłości i współczucia
Rujnuje
Nasze zdrowie
I odporność.
Upór przy uzasadnionym gniewie
Przeszkadza nam doświadczać
Spokoju Boga.
Wybaczenie
Nie oznacza
Zgody na występek;
Nie oznacza aprobaty
Oburzającego zachowania.
Przebaczenie oznacza
Zerwanie
Z bolesną przeszłością.
Przebaczenie oznacza
Koniec rozdrapywania ran,
Które ciągle krwawią.
Przebaczenie oznacza
Życie i miłość
W teraźniejszości,
Pozbycie się cienia przeszłości.
Przebaczenie oznacza
Wolność od gniewu
I agresywnych myśli.
Przebaczenie oznacza
Pozbycie się złudzeń

Na zmianę przeszłości.
Przebaczenie oznacza
Nieodmawianie
Swojej miłości nikomu.
Przebaczenie oznacza
Uzdrowienie rany w sercu
Zadanej przez zapiekłe myśli.
Przebaczenie oznacza
Ujrzenie światła Boga
W każdym, bez względu
Na jego zachowanie.
Przebaczenie nie jest tylko
Dla innych - ale dla nas,
Dla błędów, które popełniliśmy
Dla winy i wstydu,
W których z uporem trwamy.
Najważniejsze
To przebaczyć sobie
Za odejście od miłującego Boga.
Przebaczenie otwiera drzwi
Dla Ducha, byśmy
Czuli się jednym ze wszystkimi
I wszystkim w Bogu.
By wybaczyć Nigdy nie jest zbyt wcześnie.
By wybaczyć Nigdy nie jest zbyt późno.
Ile potrzeba na to
Czasu?
To zależy od ciebie.
Jeśli uznasz, że to nigdy nie nastąpi,
To tak się stanie.
Jeśli uznasz, że potrwa to sześć
miesięcy,
Tyle ci to zajmie.
Jeśli uznasz, że potrzebujesz sekundy,
Wystarczy sekunda.
Całym sercem wierzę,
Że pokój nastąpi na świecie,
Kiedy każdy z nas
Zacznie wybaczać
Wszystko wszystkim i sobie.
Być może to,
co musimy wybaczyć innym,
jest czymś w nas, co skrywaliśmy
przed własną świadomością.
Osiągnięcie spokoju umysłu
może się stać
naszym głównym celem.
Jesteśmy odpowiedzialni
za nasze własne szczęście.
Przebaczenie oznacza dostrzeżenie
Bożego światła w każdym człowieku bez względu na jego postępowanie.
Najszczęśliwsze małżeństwa
są zbudowane na fundamencie
przebaczenia.
Nie wybaczyć, to wybrać cierpienie.
Aby być szczęśliwym, trzeba jedynie
zrezygnować z osądzania.

Przebaczenie jest najpotężniejszym
Uzdrowicielem.
Przebaczenie jest porzuceniem
wszelkich nadziei
na odwrócenie przeszłości.
Moc miłości i przebaczenia
w naszym życiu
może dokonać cudów.
Kluczowym słowem
w nauce przebaczania
jest chęć przebaczenia.
Zawzięta świadomość ukrywa
przed nami fakt, że trwając w gniewie
i nienawiści, sami zamykamy się
w więzieniu.
Wybaczenie innym jest pierwszym
krokiem do wybaczenia sobie.
Kiedy wybaczamy, nasz system
immunologiczny wzmacnia się.
Przebaczenie uwalnia nas
od bolesnej przeszłości.
Albo wybaczysz zupełnie,
albo nie wybaczysz w ogóle.
Przebaczyć, to chcieć powierzyć
cały gniew i udręczenie Bogu.
Przebaczenie tworzy świat,
w którym nikomu nie odmawiamy
swojej miłości.
Łatwiej jest wybaczyć,
kiedy przestaniemy widzieć
w sobie ofiarę.
Przebaczenie jest nieprzerwanym
procesem, a nie czymś,
czego dokonujemy raz czy dwa razy.
Przebaczenie jest najkrótszą drogą
do Boga.
Przebaczenie jest jak gąbka,
która wymazuje bolesną przeszłość.
Przebaczenie może być
najważniejszym procesem
nie tylko dla osoby,
która umiera, ale także dla tych,
których opuszcza.
Wyrozumiałość i czułość są braćmi
i siostrami przebaczenia.
Przebaczenie czyni brzemię życia
Lżejszym.
Na przebaczenie nigdy nie jest
za wcześnie ani za późno.
Uwierz w magię świąt
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Z historii benedyktynek krzeszowskich

Jak to benedyktynki lwowskie zajazd uczyniły!
Deklaracje benedyktyńskie nakazywały m.in. bardzo
staranne przechowywanie akt gospodarczo-finansowych.
Staranność ta spowodowała, że jest to do dziś bogate źródło wiedzy o klasztorze i jego środowisku. Wiemy na przykład z czego żyły dawniej zakonnice: były to głównie darowizny, posagi, sprzedaż nadwyżek z folwarków, opłaty od
uczennic i rezydentek itp. To dotyczyło wszystkich klasztorów. Jednakże benedyktynki utrzymywały się przede
wszystkim dzięki własności ziemskiej oraz procentów od
kapitałów, co – jak łatwo się domyśleć – narażało na niemałe kłopoty z gospodarowaniem.
W archiwum najliczniejsze są akta procesów sądowych, bowiem tą drogą zakonnice często usiłowały wydostać to, co się im prawnie należało a polubownie nie
można było dojść do porozumienia. Sprawy zwykle zaczynały się od pozwu, później szukano „patrona” czyli
adwokata. Proces wprawdzie kończył się wyrokiem ale
w Polsce szlacheckiej bywało i tak, że można było mieć
kilka kolejnych pozytywnych wyroków a nie być ani krok
bliżej wyegzekwowania należności niż przed rozpoczęciem sprawy. Pamiętamy zapewne sienkiewiczowskiego
pana Łaszcza, który wyrokami sądowymi… płaszcz sobie
podbić kazał.
W ostateczności trzeba było nieraz odbierać należności… siłą, czyli zorganizować zajazd! Różnie wyglądał taki
zajazd. Najbardziej znany to ten z mickiewiczowskiej epopei „Pan Tadeusz”. Były i mniej groźna: wystarczyło bowiem zamieszkać na spornym majątku przez określony
prawem czas i nie dać się z niego wyrzucić. Ale i to czasem
zawodziło. Egzekutorzy wracali najczęściej z sińcami na
ciele, jeżeli w ogóle wracali o własnych siłach.
Na przeprowadzenie zajazdu zdecydowały się ni mniej
ni więcej także panny benedyktynki ze Lwowa! Sprawa dotyczyła niedotrzymania kontraktu tzw. Wyderka fu. Otóż
swego czasu benedyktynki przekazały sumę 7 500 florenów Stanisławowi Jabłonowskiemu hetmanowi koronnemu i sumę tę miały – wraz z 7% - odebrać w naturze bądź
w pieniądzu z majątkiem hetmana zwanego Rusiatycze.
Umowa zawarta była w 1687 roku a jeszcze w 1741 benedyktynki miały problemy ze ściągnięciem należności.
W końcu przyszedł czas, że zdesperowane zakonnice uciekły się do ostateczności czyli do zorganizowania zajazdu.
W archiwum zachował się jedyny opis tej bojowej eskapady benedyktynek i to napisany całkiem niezłym wierszem przez ówczesną poetkę klasztorną Zofię Domicellę
Koturnicką.
Tak więc do Rusiatycz wybrały się cztery zakonnice
lwowskie: Wspomniana wyżej Koturnicka, Konstancja
Wolska, Agnieszka Marchocka i Mechtylda Rosnowska,
uzyskawszy wprzód od arcybiskupa facultates exeundi
(pozwolenie na wyjście), wydane na wypadek konieczności dopilnowania spraw gospodarczych lub sądowych.
Zjechały do Rusiatycz i zaczęły pilnować, by systematycznie przesyłano do Lwowa produkty rolne oraz drób.
Na Mszę Św. jeździły do cerkwi – gdyż nie było w pobliżu kościoła katolickiego – oczywiście po dwie na zmianę,
by nie opuścić miejsca. Po dziewięciu dniach spokojnego
pobytu w Rusiatyczach przybył tam wysłannik żony nieżyjącego już wówczas hetmana, energicznej Joanny Jabłońskiej, wraz z grupą sług, którzy od razu poczęli sobie
całkiem brutalnie:

„Gwałtem pannę Rosnowską wynoszą za wrota
Pannę Marchocką biorą impetem o sromota
Uderzyli o podwój z izby wychodzący
w głowę…”
Zakonnice jednak nie zrezygnowały, pozbierawszy siebie i rozrzucone rzeczy po dwóch dniach ponowiły próbę
wejścia do majątku ale już z tzw. przysięgłym ławnikiem i
kapłanami. Reakcja sług Jabłonowskiej była jeszcze gwałtowniejsza:
„Bez poszanowania po błocie włóczono
Święte habity precz na nich podarli…”
Jeszcze gorzej napastnicy potraktowali księży będących z siostrami:
„Bo kapłanów sromotnie po ziemie włóczono
Suknie zdarwszy, bez miary flintami tłuczono
I kułakami dobrze o płot opartego
Kapłana ubili
A drugi o ziemię rzucony cepem uderzyli”.
Po „bitwie” tak zakonnice jak i księży załadowano
siłą do wózka i w deszczu i błocie odwieziono do granicy posiadłości Rusiatycze. Mimo tej „konfuzyi” panny benedyktyńskie nie uciekły, przenocowały u popa a
później schroniły się w cerkwi, sądząc, że ona jako miejsce poświęcone będzie dla nich bezpieczna. Tymczasem
oblegający zamknęli od zewnątrz, otoczyli strażą i próbowali wziąć zakonnice głodem, co Koturnicka komentuje, że siostry i tak „…na złość swych adwersarzów
Bożą łaską tyją”. Mijał czas i stosowano coraz ostrzejsze
środki. Kazano np. „…mocno kurzyć słomą, żeby nas
dym wydusił”.
W ten sposób minął trzeci tydzień zajazdu, czyli ustawowo wymagany czas „rezydowania” a więc nabycia praw
do miejsca. Bez rezultatu. Po miesiącu i czterech dniach
oblężenia dopuszczono do nich karetkę klasztorną „zakończywszy czas zajazdu”.
Okazuje się, że zimno, głód, niewygody znoszone przez
bojowe benedyktynki „dla miłości Bożej” i „przysługi konwentu” nie przyniosły spodziewanego efektu, bo przysługującej im prawnie należności nie odzyskały! Dlatego w
tekście diariusza Koturnicka tak często odwołuje się do
opieki i sprawiedliwości Bożej, skoro ludzka zawiodła.
Siostra Domicella ubolewa szczególnie, że to co się stało,
dotyczyło poniewierki osób duchownych i podkreśla:
„Stąd w Polszcze zguba
Gdzie Pana (Boga) nie szanują
tam za nic i sługa”.
cdn…
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RÓŻANIEC W KRZESZOWSKIEJ BAZYLICE
Przez cały miesiąc październik 2009 roku na zaproszenie
Duszpasterzy i
Katechetek
z Krzeszowa, w Bazylice Krzeszowskiej, w sposób szczególny, modliliśmy się na Różańcu
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Inspiracją do ufnego działania i wiernego trwania w tej
modlitwie były dla nas słowa
Ojca Św. Jana Pawła II z listu
apostolskiego o Różańcu Najświętszej Maryi Panny z 2002
roku skierowane do biskupów,
kapłanów i wszystkich wiernych – który 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”.
W Krzeszowskiej parafii na
codziennym Nabożeństwie Różańcowym uczestniczyło wiele
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Duszpasterze każdego dnia dawali dzieciom kontrolne obrazki, które na zakończenie ułożyły
się w piękny „obraz z tajemnicami różańcowymi”. Poniżej podajemy listę dzieci, które w nagrodę za pilne uczestnictwo, wezmą
udział w wycieczce do Wrocławia
w maju 2010 roku pod przewodnictwem Pani Dyrektor Honoraty Klimczak:
- klasy przedszkolne
i „zerowe”
Kamila Grońska, Ola Grońska,
Piotr Oleksy, Marcel Sobociński,
- klasy I –
Dawid Nowak, Kinga Stanek,
- klasy II –
Wojtek Salawa, Michał Groński,
Julia John, Basia Klimczak, Mar-

celinka Morawska, Klaudia Nowak, Zuzanna Sikora, Julia Jała,
Dorota Błazeniec, Kasia Kwilińska, Michał Micek,
- klasy III –
Dominik Michalik, Wiktoria
Skoczylas,
- klasy IV –
Julita Kołodziejczak, Kinga Białoszewska, Franciszek Wondołowski, Grzegorz Salawa,
- klasy V –
Katarzyna Ogorzałek, Joanna
Wodnicka,
- klasy VI –
Patrycja Paluch, Patrycja Oleksy, Kinga Salawa, Ilona Hatlaś,
Magdalena Kołodziejczak, Kamil Sobociński, Gabrysia Klimczak,

- klasa I Gimnazjum –
Daniel Sobociński
Szczegóły wyjazdu zostaną podane na ogłoszeniach
duszpasterskich w maju 2010
roku. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszego zaangażowania w pracy nad swoim charakterem i życiem duchowym.
Gratulujemy Czcigodnym Rodzicom tych dzieci za piękny
przykład
chrześcijańskiego
wychowania oraz za wspólne
odmawiania codziennie choćby „dziesiątki różańca” w swoich domach.
Ks. Proboszcz
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SYNOD w DIECEZJI LEGNICKIEJ
W sobotę 28 listopada 2009 r.
w Centrum Spotkań im. Jana Pawła
II w Legnicy odbyły się warsztaty
synodalne zorganizowane przez sekretariat synodu dla przedstawicieli
Zespołów Synodalnych. W spotkaniu udział wzięło 350 członków
grup synodalnych, reprezentujących 158 parafii z diecezji. W sposób szczególny warsztaty synodalne
skierowane były do sekretarzy Zespołów Synodalnych.
Spotkanie rozpoczęło się o godz.
9.30 nabożeństwem eucharystycznym w kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Legnicy. Następnie część warsztatowo-konferencyjna została przeprowadzona
w Centrum Spotkań, podczas której poruszone były takie zagadnienia jak redagowanie protokołów
z zebrań Zespołów Synodalnych
(ks. Tadeusz Żurek), przygotowanie
i zgłaszanie wniosków (ks. Mariusz

Majewski), praca z synodaliami na
przykładzie projektu Statutu Rady
Parafialnej (ks. Bogusław Wolański)
oraz obecność I Synodu Diecezji
Legnickiej w katolickich mediach
(p. Monika Łukaszów i p. Monika
Poręba-Zadrożna). W czasie spotkania miała również miejsce projekcja prezentacji multimedialnej
poświęconej legnickiemu synodowi. Uczestników warsztatów synodalnych nawiedził wiceprzewodniczący synodu bp Marek Mendyk,
który na zaproszenie sekretarza
generalnego ks. Bogusława Drożdża przewodniczył modlitwie Anioł
Pański, a następnie skierował do
przybyłych słowa podziękowania
i uznania za ponoszony na rzecz
synodu trud oraz zachętę, by uczyli się być świadkami miłości wszędzie tam, gdzie na co dzień realizują
swoje życiowe powołanie. Przedstawiciele Zespołów Synodalnych

mieli okazję spotkać się z pracownikami sekretariatu synodu, zdobyć ważne informacje oraz wskazówki do dalszej pracy w zespołach,
a także nabyć materiały synodalne.
Spotkanie stało się ponadto okazją
do wymiany dotychczas zdobytych
doświadczeń i spostrzeżeń związanych z pracą synodalną we wspólnotach parafialnych.
Zorganizowane warsztaty synodalne włączają się w prowadzoną od
dłuższego czasu akcję promującą
I Synod Diecezji Legnickiej. Liczymy, iż dzięki tej inicjatywie dzieło
synodalne w naszej diecezji będzie
się rozwijać i dynamizować.
Naszą parafię Wniebowzięcia
NMP w Krzeszowie na Warsztatach
Synodalnych reprezentowali: pan
Mieczysław Gabrowski z Lipienicy
- sekretarz Zespołu Synodalnego
w Krzeszowie oraz ks. proboszcz
Marian Kopko.

PRAKTYKI NIEDZIELNE
W PARAFII KRZESZÓW
Ja co roku w ostatnią niedzielę
roku liturgicznego tj. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich polskich
parafiach odbyło się liczenie
wiernych uczestniczących w eucharystii. Podczas wszystkich
niedzielnych Mszy Świętych, liczy się obecnych wiernych oraz
tych, którzy przystąpili do komunii świętej. Celem takiego
działania jest przyjrzeniu się religijnym praktykom katolików.
Poniżej prezentujemy Państwu wyniki tych badań dla naszej parafii. Opis zawiera dane
ze Mszy św. z niedzieli 22 listopada 2009 roku.
Parafia Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie liczy 2115 osób.

Rozłożenie procentowe uczestnictwa
w niedzielnej eucharystii na poszczególne
msze święte.

Udział procentowy uczestniczących
w eucharystii oraz parafian w liczbie
przyjmujących komunię św.
Rozłożenie liczebne uczestnictwa
w niedzielnej eucharystii
z uwzględnieniem płci.

W niedzielnej eucharystii uczestniczyło 1077 osób tj. 51% wiernych, z czego 57% to kobiety
a 43% mężczyźni. Najwięcej
osób nawiedza świątynię podczas
mszy św. o 10oo a najmniej o 730.
Drugim bardzo ważnym
wskaźnikiem
niedzielnych
praktyk parafian jest liczba
przyjętych komunii świętych.
Na 1077 osób uczestniczących
w Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata we Mszach Świętych tylko 328 osób przyjęło
Ciało Chrystusa co stanowi 31%

Liczba mężczyzn i kobiet,
która przyjęła komunię św.

uczestniczących w eucharystii
a zaledwie 16% wszystkich parafian.
Opracował: Grzegorz Żurek

20 krzeszowska pani nr 1 (7) - styczeń/luty 2010

krzyżówka
Świąteczna
Roraty
ze
świętym
Janem Maria Vianney.

Rozwiąż krzyżówkę, odpowiedzi
na pytania znajdziesz podczas
Mszy
świętych
roratnich
oraz w grudniowym Małym
Gościu Niedzielnym. Kupon
z rozwiązaniem przynieś do
zakrystii bazyliki w Krzeszowie.

Kupon konkursowy.

Hasło:
Imię
Nazwisko
Klasa
1. Kraj w którym urodził się św.
Jan Maria Vianney.
2. Przyczyna zamykania od
1789 roku kościołów w kraju
świętego.
3. Sakrament, który Janek
przyjął wieku 13 lat.
4. Droga wyrzeczeń jaką
wybrał kapłan Vianney, dla
nawrócenia parafian.
5. Ksiądz, który pomógł Janowi
dojść do kapłaństwa.
6. Funkcja kościelna, którą
ksiądz Vianney sprawował
w Ars-Sur-Formans.
7. Język obcy, z którego
nauką Janek miał poważne
trudności.
8. Imię chłopca, który wskazał
księdzu Vianney drogę do
kościoła.
9. Cnota, która jest ostatnią
roratnią wskazówką,
zatrzymała księdza Jana
Marię Vianney w Ars, chociaż
chciał samotnie zamknąć się
w klasztorze.
10. Święty proboszcz z .... .
11. Zawód jaki udawał ks.
Grobos ukrywając kapłaństwo
w latach prześladowań.
12. Największy wróg Boga
i człowieka.
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E-Hazard a uzależnienie
Internetowy hazard może być
bardzo zniewalający i niebezpieczny, ponieważ gracz jest u siebie
w domu, we własnym pokoju, przy
komputerze, jednym słowem czuje
się bezpiecznie. Odwiedzając wirtualne kasyno, biorąc udział w grze
jest anonimowy. Nikt go nie obserwuje, nie ocenia, wręcz przeciwnie. Reklamy zachęcają: „Popatrz,
jak miło i jak łatwo możesz zdobyć
fortunę. Tylko zagraj”. Wirtualny
przewodnik pomoże i wytłumaczy,
co i jak zrobić. Na dobry początek
dostaniesz 50 euro i możesz zagrać
bez żadnych zobowiązań. Taka zabawa na wirtualne pieniądze szybko zamieni się w końcu w zabawę
na prawdziwe, te z karty kredytowej. Można mieć wrażenie, że zaczyna się przyjaźń, sympatia, jednak przede wszystkim zaczyna się
wciąganie w e-hazard na wszelkie
możliwe sposoby, pokazując: czło
wieku, pamiętaj, ty się bawisz, a my
cię kochamy.
Kolejna wciągająca sytuacja
w hazardzie internetowym to dostępność. Jeśli chcesz się trochę zabawić, możesz to zrobić o dowolnej
porze dnia i nocy. Jest to kusząca
propozycja, bo w przypadku realnych kasyn mamy święta, jakieś
tam wyjątki, a tutaj możemy grać
cały czas. Jest to kolejna przewaga
Internetu, a także pokusa, przed
którą trudno się uchronić. Na stronach internetowych mówią nam:
„Nie przejmuj się. Masz, za frajer, 50 euro, 100 euro, pobaw się”.
Oczywiście oni wiedzą, że na tym
się nie skończy i dlatego proponują
kolejną szansę na wygranie. A Ty
powoli się wciągasz...
Sporadyczne granie nie czyni
z człowieka hazardzisty. Traktowanie tej czynności jako zabawy
polega na wyznaczeniu sobie pewnego limitu pieniędzy lub czasu, po
przekroczeniu którego odstępuje
się od gry, bez względu na jej wynik.
Prawdopodobieństwo
przegrania
z góry wliczane jest w koszt zabawy.
Zupełnie innymi motywami kierują się osoby, których granie nabrało
cech patologicznego hazardu. Siłą
napędową patologicznego hazardu
jest potrzeba przeżywania silnego
napięcia, jakie pojawia się podczas
gry. Wygrana zwiększa poczucie
mocy i popycha do dalszej gry. Przegrana powoduje spadek szacunku
do siebie i zmniejszenie poczucia
kontroli oraz niejednokrotnie żądzę

odzyskania straty, a ta z kolei stymuluje do poszukiwania komfortu
psychicznego w kolejnych grach.
Paradoksalne jest to, że wielu hazardzistów jest bardziej zadowolonych z przegranej niż z wygranej,
bowiem przegrana zmusza ich do
odgrywania się i pozwala na dalszą
grę, a tym samym umożliwia dalsze przeżywanie stanów napięcia.
W efekcie osoba grająca, niezależnie od swojego stanu finansowego
nie jest w stanie przerwać gry, bez
względu na konsekwencje.
Zdaniem lekarzy i naukowców
można określić kilka cech charakterystycznych dla ludzi uzależnionych od hazardu. Po pierwsze
niezdolność i niechęć, aby zaakceptować rzeczywistość. Stąd
ucieczka do świata marzeń, świata związanego z hazardem. Często towarzyszy temu niepewność
emocjonalna. Gra daje im złudne poczucie, że działają, czują się
ważni, są przecież „rozgrywającymi”. Wspólną cechą hazardzistów
jest też niedojrzałość: pragnienie
posiadania wszystkich najlepszych
rzeczy z życia bez żadnego wysiłku
ze swej strony. O uzależnieniu od
hazardu z pewnością możemy mówić wówczas, kiedy jego uprawianie powoduje różnego rodzaju życiowe problemy, a osoba dotknięta
nim, pomimo tych problemów nie
przestaje grać. Czas od rozpoczęcia
grania do utraty kontroli nad nim
jest różny, mogą to być zarówno
miesiące, jak i lata.

Skala uzależnienia od hazardu
w Polsce do tej pory nie stanowiła dużego problemu społecznego.
W ostatnich latach jednak odsetek
ten zaczyna niepokojąco wzrastać.
Jest to związane z powstawaniem
i większą dostępnością różnych
form gier hazardowych. Specjaliści
od terapii uzależnień wymieniają
najczęściej automaty do gry, bingo,
ruletkę, gry w karty (poker, Black
Jack), wyścigi konne, wyścigi psów,
ale również zaliczymy do nich totolotka, loterie i zakłady buk-macherskie. Gry hazardowe pojawiły się też
ostatnio w Internecie, gdzie można
grać korzystając z karty kredytowej.
E-hazard to zjawisko, które poprzez
swoją dostępność oraz anonimowość skłania coraz nowych graczy
do przyłączenia się do tej formy
rozrywki. Jest to swojego rodzaju
ewenement na skalę światową, hazard, który znany jest od dawien
dawna właśnie teraz stał się jeszcze
bardziej popularny, a to wszystko
za sprawą Internetu. W Polsce brak
jest do tej pory wiarygodnych badań
stwierdzających rzeczywiste rozmiary tego zjawiska. Wiadomo natomiast, iż w krajach europejskich
uzależnieni stanowią l ,5-2% populacji w ogóle. Według naukowych
badań psychiatrów i psychologów
stwierdzono, że mechanizm uzależnienia w przypadku nałogowych
graczy jest taki sam, jak u alkoholików.
Artykuł Małgorzaty Więczkowskiej
z miesięcznika Rodzina Radia Maryja
12/2009
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SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
W SANKTUARIUM MB ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE W ROKU 2009

SAKRAMENT CHRZTU

w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w 2009 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ur. 12 XII 2008 Michał Kopko - chrzest 18 I 2009
ur., 20 XI 2008 Mateusz Piechota – 1 II 2009
ur. 10 I 2009 Maria, Gabriela Wondołoska – chrzest 1 II 2009
ur. 30 X 2008 Wiktor, Wincenty Redelbach – chrzest 14 II
2009
ur. 8 II 2009 Damian, Jan Janor – chrzest 1 III 2009
ur. 16 XI 2008 Patrycja, Milena Jakubowska – chrzest 7 III
2009
ur. 14 X 2008 Martyna, Maria Trojan – chrzest 14 III 2009
ur. 19 IX 2008 Oliwier, Daniel Nakonieczny – chrzest 12 IV
2009
ur. 12 I 2009 Julia, Anna Mokrzycka – chrzest 13 IV 2009
ur. 19 II 2009 Szymon Książek – chrzest 25 IV 2009
ur. 27 II 2009 Piotr Kachniarz – chrzest 2 V 2009
ur. 19 I 2009 Marceli, Mirosław Pilecki – chrzest 3 V 2009
ur. 27 II 2009 Krzysztof Salawa – chrzest 9 V 2009
ur. 26 III 2009 Łucja Ditterla-Kasperska – chrzest 30 V 2009
ur. 13 II 2009 Oliwia, Michelle Wasik – chrzest 6 VI 2009
ur. 1 VIII 2008 Bruno, Aleksander Zając – chrzest 13 VI 2009
ur. 23 I 2009 Oliwia, Maria Wyrostek – chrzest 14 VI 2009
ur. 19 II 2009 Aleksandra, Anna Wyrostek – chrzest 14 VI
2009
ur. 3 IV 2009 Tymoteusz, Jan Wyrostek – chrzest 14 VI 2009
ur. 12 III 2009 Gabriel Olszewski – chrzest 21 VI 2009
ur. 1 I 2009 Antoni, Józef Zieliński – chrzest 21 VI 2009
ur. 13 III 2009 Martyna, Aleksandra Bącal – chrzest 21 VI
2009
ur. 12 IX 2008 Hanna Kędzierska – chrzest 28 VI 2009
ur. 22 IV 2009 Zuzanna, Laura Lipińska – chrzest 28 VI 2009
ur. 23 V 2009 Łukasz, Ryszard Adamczak – chrzest 10 VII
2009
ur. 28 V 2009 Oliwier, Piotr Rajczakowski – chrzest 19 VII
2009
ur. 18 V 2009 Jakub Szczecina – chrzest 22 VIII 2009
ur. 4 VI 2009 Maja, Aleksandra Migacz – chrzest 23 VIII 2009
ur. 10 VI 2009 Mateusz, Dariusz Kubiszta – chrzest 6 IX 2009
ur. 8 VII 2009 Justyna, Weronika Michalik – chrzest 6 IX 2009
ur. 13 IX 2008 Maksym, Adrian Podporski – chrzest 6 IX 2009
ur. 20 VII 2009 J acek Rams – chrzest 13 IX 2009
ur. 30 VI 2009 Bartosz, Oliwier Sowa – chrzest 27 IX 2009
ur. 25 VI 2009 Filip Homoncik – chrzest 20 IX 2009
ur. 19 VI 2009 Alicja Czerniga – chrzest 20 IX 2009
ur. 3 VI 2009 Milena, Maria Proszowska – chrzest 4 X 2009
ur. 31VII 2009 Szymon, Edward Głowiński – chrzest 18 X
2009
ur. 24 V 2009 Marcel Kak – chrzest 25 X 2009
ur. 21 IX 2009 Kacper, Wojciech Berdechowski – chrzest 7 XI
2009
ur. 23 XI 2009 Wiktor, Daniel Słomiński – chrzest 26 XII 2009
ur. 17 VI 2009 w Poznaniu Jakub - Remigiusz Krok, chrzest 26
XII 2009 w Krzeszowie

1. Remigiusz Filiczkowski z Janowic oraz Alicja Małgorzata Bednarska z K. Góry
2. Piotr Tomasz Kopko z Nowej
Rudy oraz Agnieszka Irena
z Wrocławia
3. Paweł Jan Serwa z K. Góry
oraz Paulina Anna Deszczka
z Lubawki
4. Tomasz Andrzej Szopa z Ptaszkowa oraz Agnieszka-Elżbieta
Nowicka z Ptaszkowa
5. Łukasz Mariusz Depukat
z Skrzyszowa oraz Kinga Krystyna Pietrzyk z Kamiennej
Góry
6. Tomasz Andrzej Klich z K.
Góry oraz Magdalena Machaj z K. Góry
7. Bartłomiej Mazur z Wrocławia oraz Dorota Makarewicz
z Wrocławia
8. Przemysław Głowiński z K.
Góry oraz Iwona, Justyna
Potoniec z Lipienicy
9. Michał Zbigniew Rzyski
z Wrocławia oraz Joanna Kaczór z Wrocławia
10. Tomasz, Edward Podgórski
z Pruszkowa oraz Patrycja, Sylwia Bajkowska z Przedwojowa
11. Krzysztof Tomasz Kaban
z Lubina oraz Małgorzata
Ewa Cieślik z Wrocławia
12. Robert Żuk z Mirska oraz
Marzena Elżbieta Pietrzak
z Wierzchosławic
13. Andrzej Piotr Olszański
z Wałbrzycha oraz Katarzyna
Mieczysława Zwolińska z K.
Góry
14. Piotr Jerzy Didkowski z Wrocławia oraz Renata Anna Płaszewska z Ciechanowic
15. Andrzej Marek Oleniacz
z Krzeszowa oraz PaulinaJózefa Kowalska z Grójca
16. Orpee Visvikis z Paryża oraz
Katarzyna Szemiel z Jedliny
Zdroju
17. Mariusz Leszek Winiarski
z Wrocławia oraz Katarzyna
Anna Gryboś z Lubawki
18. Marcin Waldemar Ozór z Marciszowa oraz Monika Małgorzata Wojtków z Mysłakowic
19. Robert Dębski z Czarnego
Boru oraz Emilia Maria Detyna z Czarnego Boru
20. Paweł Piekarski z Boguszowa
Gorc oraz Angelika Katarzyna
Klimczak z Boguszowa Gorc
21. Dariusz Józef Bednarski
z Bolkowa oraz Paulina Barbara Zając z Krzeszowa
22. Radosław Stodolak z Kietrza
oraz Dorota Rejman z Jabłowa
23. Wojciech Stanisław Koszkul
z Wrocławia oraz MagdaMaria Oleksy z Czadrowa

24. Sebastian Kazimierz Nakonieczny z Janiszowa oraz
Małgorzata Agnieszka Nieć
z Sędzisławia
25. Daniel
Józef
Kołaczyk
z Trzcińska Zdroju oraz Marta Znamierowska z K. Góry
26. Paweł Zygmunt Baran z Lipienicy oraz Monika Olczak
z Krzeszowa
27. Krystian Paweł Garlicki
z Kamiennej Góry oraz Ida
Lembowicz z K. Góry
28. Dominik Tomasz Wesołowski z K. Góry oraz MarcelinaUrszula Trojan z Krzeszowa
29. Jarosław Szkaradek z K. Góry
oraz Marcelina-Magdalena
Nowak z Czadrowa
30. Michał Stanisław Fastowicz
z Bolkowa oraz Justyna Aneta Sulima z Bolkowa
31. Kamil Czesław Pendzel
z Niedamirowa oraz Żaneta
Zofia Bieryt z Opawy
32. Waldemar Rudolf Elmrich
z Bremen oraz Magdalena
Komorowska z K. Góry
33. Krzysztof Włodzimierz Szydełko z Milicza oraz Marta
Kamińska z K. Góry
34. Paweł Rudziński z Wałbrzycha oraz Dominika Sędek
z Wałbrzycha
35. Waldemar Andrzej Głuchowski z Rędzin oraz Lucyna Teresa Adamczak z Krzeszowa
36. Michał Ryszard Paździur
z K. Góry oraz Anna Aleksandra Bułat z K. Góry
37. Łukasz Buziewicz z Mieroszowa oraz Katarzyna Jadwiga Kuncewicz z Krzeszowa
38. Mieczysław Stanisław Suska
z Wrocławia oraz Agnieszka
Kurek z Dzierżoniowa
39. Łukasz Witkowski z Gdańska oraz Małgorzata Anna
Kwilińska z Krzeszowa
40. Krzysztof Kaliński z Lubawki oraz Magdalena Paulina
Plata z K. Góry
41. Grzegorz Piotr Jaszczak
z Anglii oraz Roksana Katarzyna Staniak z Anglii
42. Tomasz Krzysztof Krakowski
z Lubawki oraz Rada Iliewa
z Krakowa
43. Tobiasz Bartłomiej Rzepiński z Sędzisławia oraz Marta
Długozima z K. Góry
44. Sylwester Wacław Bernatowicz z Wałbrzycha oraz Małgorzata Kasperek z Krzeszowa
45. Marcin Kak z Jawiszowa oraz
Monika Małgorzata Piekarczyk z Lubina
46. Dawid-Zygmunt Olszewski
z Czadrowa oraz Magdalena
Walenczyk z Roztoki

Św. Jan Maria Vianney patron kapłanów
Według Jana Pawła II,
który św. Janowi Marii
poświęcił w 1986 r. swój
„List do kapłanów na
Wielki Czwartek”, jest on
wzorem silnej woli w dążeniu do kapłaństwa.
W dniu 19 czerwca
2009 roku rozpoczął się
Rok Kapłański ustanowiony przez Benedykta XVI z
okazji 150. rocznicy śmierci patrona proboszczów,
św. Jana Marii Vianneya.
Papież ma nadzieję, że ten
kolejny rok jubileuszowy
przyczyni się do pogłębienia „wartości i ważności posługi kapłańskiej”, a także
będzie okazją do modlitwy
o to, by Bóg „obdarzył swój
Kościół licznymi i świętymi
kapłanami”.
Ojciec Święty zamierza
też ogłosić Świętego Proboszcza z Ars patronem
wszystkich kapłanów. Dlaczego akurat ten skromny
ksiądz z francuskiej wioski
ma stanowić przykład dla
dzisiejszych i przyszłych
duszpasterzy?
Jan Maria urodził się 8
maja 1786 r. w chłopskiej
rodzinie we wsi Dardilly koło Lyonu. Powołanie
kapłańskie zaczęło w nim
kiełkować pod wpływem
proboszcza z Ecully. Dopiero w wieku 25 lat mógł
wstąpić do seminarium
duchownego, jednak został
z niego usunięty z powodu
trudności w nauce, zwłaszcza łaciny, wynikających
z braku wykształcenia w
dzieciństwie. W końcu
pozwolono mu zdawać egzaminy nie po łacinie, ale
po francusku, i w 1815 r.
mógł przyjąć święcenia kapłańskie. Trzy lata później
został proboszczem w wiosce Ars, zamieszkałej przez
230 osób. Po 40 latach z
jego posługi chciało korzystać 80 tys. ludzi zjeżdżających tam z całej Francji. Jak
tego dokonał?
Pozwól mi nawrócić parafię W zaniedbanej religijnie parafii nie szczędził sił,
by przywrócić ludzi do przyjaźni z Bogiem. „O Boże
mój, wolałbym umrzeć miłując Ciebie, niż żyć choć
chwilę nie kochając... Kocham Cię mój Boski Zbawicielu, ponieważ za mnie

zostałeś
ukrzyżowany...
ponieważ pozwalasz mi być
ukrzyżowanym dla Ciebie”
– taka postawa prowadziła
go do nadzwyczajnej gorliwości duszpasterskiej. Jego
modlitwa: „O Boże mój,
pozwól mi nawrócić moją
parafię: zgadzam się przyjąć wszystkie cierpienia,
jakie zechcesz mi zesłać w
ciągu całego mego życia”,
świadczy o głębokim poczuciu odpowiedzialności
za ludzi powierzonych jego
duszpasterskiej trosce. To
poświęcenie siebie samego dla zbawienia innych
wyrażało się w połączeniu
stałych postów i długich
godzin spędzonych na
modlitwie z aktywnością
duszpasterską, skupioną
na katechezie, Eucharystii
i sakramencie pokuty. To
właśnie spowiadanie stało
się jego szczególnym charyzmatem. Bywało, że spędzał
w konfesjonale nawet kilkanaście godzin dziennie.
Płakał nad grzechami ludzi.
Starał się budzić w penitentach pragnienie skruchy za
zło, którego się dopuścili,
a jednocześnie „podkreślał
piękno Bożego przebaczenia”. Dzięki temu, a także
podejmowanej w ich intencji pokucie, udało mu się
pojednać z Bogiem wielu
grzeszników i doprowadzić
ich do Eucharystii, co było
powodem jego niewysłowionego szczęścia.
Przyczyna upadku kapłana Mszę św. uważał
bowiem za ośrodek duszpasterstwa. Był przekonany, że „wszystkie dobre
dzieła razem wzięte nie
dorównują ofierze Mszy
św., gdyż są to dzieła ludzi,
podczas gdy Msza św. jest
dziełem Boga”. Zachęcał,
by księża sprawując Eucharystię, sami siebie składali
Bogu w ofierze, wcześniej
zaś przygotowali się do jej
odprawiania. Sam za każdym razem poświęcał na
to przynajmniej 15 minut.
Przestrzegał, że „przyczyną
upadku kapłana jest brak
skupienia podczas Mszy”.
Miał też świadomość stałej obecności Chrystusa w
Eucharystii. Dlatego spędzał przed tabernakulum
długie godziny na adoracji,

„o świcie lub wieczorem”.
„On tam jest!” – mawiał w
czasie kazań, wskazując na
tabernakulum. Świadom
własnych ograniczeń, „pracowicie przygotowywał swe
kazania i rozczytywał się
wieczorami w dziełach teologów i mistrzów duchowych”. Uważał bowiem, że
„Pan nasz, który jest samą
prawdą, nie przywiązuje
mniejszej wagi do swego
słowa, niż do swego ciała”.
Jego kazania były krótkie i
proste. Wolał w nich ukazywać „pociągający aspekt
cnót niż brzydotę wad”, a
także „szczęście płynące ze
świadomości, że jest się kochanym przez Boga, zjednoczonym z Bogiem, że
żyje się w Jego obecności,
dla Niego”.

Kapłan nie żyje dla siebie
Kapłan „nie żyje dla siebie;
żyje dla was” – powtarzał
swym parafianom św. Jan
Maria. Dlatego, zdaniem
Jana Pawła II, osoba Proboszcza z Ars jest „wymowną odpowiedzią” na próby
kwestionowania tożsamości
kapłana, która opiera się nie
na uznaniu ze strony świata,
lecz na jego uczestnictwie w
staraniach Boga o to, aby
wszyscy ludzie byli zbawieni. „Nasza kapłańska tożsamość objawia się w twórczym rozwijaniu przejętej
od Jezusa Chrystusa miłości dusz” – tłumaczy Jan Paweł II. Z tego względu – jak
to lapidarnie ujął papież Jan
XXIII w encyklice „Sacerdotii Nostri primordia”, wydanej w setną rocznicę śmierci
św. Jana Marii – kapłanowi
nie wolno „żyć dla siebie”;
ma kochać „wszystkich bez
wyjątku”; nawet jego „myśli, wola, uczucia nie należą
już do niego, lecz do Jezusa
Chrystusa, który jest jego
życiem”. Taki ideał kapłana
ucieleśniał Proboszcz z Ars.
Wyniszczony ascezą i chorobami zmarł on 4 sierpnia
1859 r. po 41 latach pobytu
w Ars. Został beatyfikowany
w 1905 r. przez św. Piusa X.
Natomiast Pius XI kanonizował go w 1925 r., a cztery
lata później ogłosił św. Jana
Marię patronem wszystkich
proboszczów Kościoła katolickiego. Jego imię zostało
również włączone do Litanii
do Wszystkich Świętych.

POGRZEBY
w Parafii Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie w roku 2009

ur. 15 II 1932 Helena Stochmal + 15 I1 2009
ur. 6 I 1923 Stanisław Barciś + 6 II 2009
ur. 4 XII 1938 Jan Mordawski + 10 II 20099
ur. 8 IX 1944 Maria Zając + 16 II 2009
ur. 8 VI 1926 Genowefa, Janina Górka
+ 31 III 2009
ur. 20 X 1912 Kazimiera Mroczka + 11 IV 2009
ur. 16 I 1934 Aurelia, Irena Kmiecik + 11 IV 2009
ur. 31 VIII 1922 Karol Kachniarz + 2 V 2009
ur. 6 XII 1931 Stanisława Micek + 9 V 2009
ur. 14 XII 1928 Julian Kędryna + 16 VII 2009
ur. 5 III 1954 Kazimierz Bałuszyński + 17 VII 2009
ur. 2 X 1940 Wiktor, Tadeusz Bilik + 8 VIII 2009
ur. 25 I 1953 Tadeusz Mika + 16 VIII 2009
ur. 8 VII 1921 Maria Pawełek + 25 VIII 2009
ur. 7 I 1946 Janina Link + 28 IX 2009
ur. 13 VI 1951 Ryszarda, Leokadia Żytyńska
+ 11 X 2009
ur. 23 XI 1927 Antonia Rojewska – Siostra Maria
+ 11 X 2009

Św. Jan Maria Vianney - patron kapłanów

