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Ogłoszenia
Ks. Proboszcza
•
•
•
•
•

•

•

marzec – kwiecień 2010

4 marca – I-czwartek miesiąca; imieniny Ks. Seniora
Kazimierza Piwowarczyka; Msza św. w intencjo
o nowe powołania kapłańskie i zakonne godz. 17.00
5 marca – I-piątek miesiąca; odwiedziny chorych
z wizytą duszpasterską godz. 8.3o; Droga Krzyżowa
godz. 16.30
6 marca – I-sobota miesiąca; Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP
7 marca – I-niedziela miesiąca, Zmiana Tajemnic
Żywego Różańca godz. 17.00; Nabożeństwo Gorzkich Żali godz. 16.00
20 marca – sobota – wszystkich solenizantów, którzy noszą imię JÓZEF lub JÓZEFINA zapraszamy do
kościoła św. Józefa w Krzeszowie na wspólną Eucharystię o godz. 12.00 (po Mszy św. wspólna AGAPA)
21 marca – V Niedziela Wielkiego Postu – rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. Program rekolekcji podany został w niniejszym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”
25 marca – czwartek – Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. W naszej parafii rozpoczynamy modlitewną akcję Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Na Mszy świętej o godz. 17.00 prosimy chętnych
Parafian oraz Pielgrzymów o złożenie deklaracji
i przyrzeczenia Duchowej Adopcji.

Podajemy Państwu terminy Spowiedzi
Wielkopostnych w dekanacie Kamienna Góra
Wschód. Proponujemy wybrać sobie dogodny termin
skorzystania z Sakramentu Pokuty.
Spowiedź Wielkopostna 2010
w Dekanacie Kamienna Góra – Wschód
• wtorek 2 marca 2010 – Parafia Dziekańska
Kamienna Góra
• środa 10 marca 2010 - Parafia Marciszów
• sobota 13 marca 2010 - Parafia – Czarny Bór
• sobota 20 marca 2010 - Parafia Witków Śląski
• poniedziałek 22 marca 2010 - Parafia Gostków
• wtorek 28 marca 2010 – Parafia Ciechanowice
• środa 24 marca 2010 - Spowiedź w Krzeszowie
TRIDUUM PASCHALNE
ŚWIĘTA WIELKANOCNE W KRZESZOWIE
1 kwietnia 2010 – Wielki Czwartek:
– godz. 17.00 – Ks. Mariusz
– godz. 16.00 – Krzeszówek - Ks. Proboszcz
2 kwietnia 2010 – Wielki Piątek
– godz. 17.00 – Ks. Proboszcz
– godz. 16.00 – Krzeszówek - Ks. Mariusz
w Krzeszowie – Droga Krzyżowa godz. 10.00 – Ks.
Proboszcz
3 kwietnia 2010 - Wigilia Paschalna
– godz. 20.oo – Ks. Kazimierz i Ks. Mariusz
– Wigilia Paschalna w Krzeszówku – Ks. Proboszcz
Święcenie Pokarmów na stół wielkanocny
– od godz. 10.00 do 12.00 – Ks. Proboszcz
– Święcenie pokarmów w Krzeszówku - Ks. Mariusz
- 4 kwietnia Wielkanoc – kazania Ks. Proboszcz
Krzeszówek – Ks. Mariusz
- 5 kwietnia Pon. Wielk. List Rektora WSD w Legnicy
Krzeszówek – Ks. Proboszcz
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TRIDUUM PASCHALNE
w KRZESZOWIE 2010 roku
Wielki Czwartek – 1 kwietnia 2010 roku
– Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – godz. 17.00
(rano Mszy nie ma)
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice
do godz. 22.00
Wielki Piątek – 2 kwietnia 2010 roku
– Rozpoczęcie adoracji od godz. 8.00 (rano).
– W tym dniu zachowujemy post ścisły, czyli
całkowicie powstrzymujemy się od potraw
mięsnych i spożywamy tylko trzy posiłki
w ciągu dnia.
– Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszowskiej –
rozpoczęcie godz. 10.00
– Nowenna do Bożego Miłosierdzia – godz. 15.00
– Liturgia Męki Pańskiej – godz. 17.00.
– Po liturgii procesja do Grobu Pańskiego
i całonocna adoracja
Najświętszego Sakramentu.
Wartę przy Bożym Grobie pełnią Strażacy
w strojach galowych.
– W czasie adoracji w Wielki Piątek
od godz. 19.00 do 23.00
będzie możliwość skorzystania
z Sakramentu Pokuty.
Wielka Sobota – 3 kwietnia 2010 roku
– Całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Grobie Pańskim.
(od godz. 8.00 rano)
– Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny:
godz. 10.00, 11.00 i 12.00.
Parafialny Zespół Caritas zwraca się do Państwa
z prośbą o przynoszenie darów żywnościowych
dla ludzi potrzebujących pomocy.
– Nowenna do Bożego Miłosierdzia
– godz. 15.00.
– Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego
– godz. 20.00.
Prosimy o przyniesienie ze sobą świecy
lub gromnicy.
Po liturgii Paschalnej procesja Rezurekcyjna
dookoła naszego Placu Klasztornego.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
– 4 kwietnia 2010
– Msze święte: 7.30, 10.00, 12.00, i 17.00
Poniedziałek Wielkanocny
– 5 kwietnia 2010 roku
– Msze święte: 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
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wspomnień czar...
Misteria
Męki Pańskiej
W trwającym wielkopostnym czasie,
Wspomnień
Czar
pragnie
wzbudzić refleksje na temat misteriów paschalnych przygotowywanych
przez siostry benedyktynki z Krzeszowa. Siostra
Gertruda i siostra Ewangelista dokładały wszelkich
starań, aby mieszkańcy
mogli pełniej przeżywać
Tajemnice Pasyjne. Misteria wystawiane były
w kościele pomiędzy balaskami. Zawsze cieszyły się
dużym zainteresowaniem.
Aktorzy – parafianie, pamiętają je do dziś. Część
z
występujących
osób
odeszła już na spotkanie
ze
Zmartwychwstałym,
wielu rozpozna siebie lub
bliskich na tych fotografiach. Wszystkim życzymy
radosnego Alleluja i pogodnych wspomnień przy
świątecznym stole.
Honorata Klimczak
Serdeczne podziękowania
pani Teresie Wojtuń za udostępnienie zdjęć.
Zdjęcia z roku 1959-1960.
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SŁOWO NA WIELKI POST

W

artość postu. Jednym
z poważnych błędów
naszego pokolenia jest
zlekceważenie postu. Przez całe
wieki post był w Kościele traktowany zgodnie z Ewangelią, jako
jeden z istotnych elementów
życia religijnego. Chrystus w kazaniu na górze wzywa do modlitwy, jałmużny i postu. Chodzi
Mu o trzy zasadnicze płaszczyzny naszego życia. O właściwy
stosunek do Boga, który wyraża
się w modlitwie, o właściwe odniesienie do ludzi, zawarte w jałmużnie, oraz o moc i harmonię
wnętrza człowieka, którą osiąga
się przez post.
Post polega na umiejętności
rezygnacji z rzeczy dobrej dla lepszej. Często przez post rozumiemy jedynie samą rezygnację, ale
tak ustawiony post nie ma nic
wspólnego z duchem Ewangelii.
W szkole Chrystusa uczeń wyrzeka się pewnych wartości po to, by
zachować lub osiągnąć większe.
Warto pod tym kątem prześledzić pokusy z jakimi spotkał
się Chrystus kończąc post czterdziestodniowy. Szatan nie zachęcał Go do czynienia zła. Nie namawiał ani do kradzieży, ani do
kłamstwa, ani do morderstwa...
Radził Mu zamienić kamień
w chleb — czy to coś złego? Znając się dobrze na układach tego
świata, radził Mu sięgnąć po dobra materialne — czy to coś złego? Szatan wiedział, że tu na ziemi liczy się jedynie ten, kto dużo
posiada. Ubogiego króla wyśmieją, wykpią, zniszczą, o czym sam
Chrystus przekonał się w czasie
cierniem koronowania.
Święty Łukasz zaznacza, że
wszystkie królestwa świata z całą
ich potęgą i wspaniałością są poddane szatanowi i on może je dać,
komu zechce. Chrystus zatem,
już na samym początku swej działalności, miał szansę zostania królem całego świata. Mógłby nim
rządzić tak, jakby chciał. Wszystko

było w Jego rękach... Zrezygnował
z tej oferty, mimo że cena była taka
mała. Jeden pokłon. Chrystus zrezygnował z bogactwa i władzy nad
światem na rzecz zachowania
swej godności. On dobrze wiedział, że jest to przynęta założona
na haczyk. Świat byłby wprawdzie
w Jego rękach, lecz On sam znalazłby się w rękach szatana.
Trzeba dobrze odczytać tę
ewangeliczną scenę i jej związek z postem Jezusa. Trzeba też
odkryć, że ten, kogo nie stać na
rezygnację z dóbr tego świata na
rzecz wartości ducha, nie ma co
marzyć o wędrówce ewangeliczną drogą. Jest to droga ciągłego wyrzeczenia, droga zamiany
skarbów tego świata na skarb
królestwa Bożego.
Wykładnikiem stopnia wyrzeczenia jest zdolność wstrzymania się w ściśle określonym

czasie od spożywania pokarmów. Umiejętność zniesienia
przez kilka godzin głodu świadczy o sile woli, a więc i sile ducha
danego człowieka.
Wielki Post to czas doskonalenia siły woli. Dla jednych jest
to czas rezygnacji z papierosa,
dla drugich z oglądania telewizji,
a jeszcze dla innych z grymaszenia przy jedzeniu. To czas odkrywania wartości ewangelicznie rozumianego wyrzeczenia. Kto nie
nauczy się z Chrystusem pościć,
nie przezwycięży pokusy, nie wytrwa z   Nim w dźwiganiu krzyża ani nie będzie miał udziału
w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. W szkole Chrystusa,
już w pierwszej klasie, trzeba
opanować umiejętność wyrzeczenia, rezygnacji z dóbr doczesnych, wielkich i pięknych, na
rzecz wartości wiecznych.
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ŚWIĘTY WALENTY i WALENTYNKI
Święty Walenty był kapłanem
rzymskim, lekarzem, wyznawcą
i męczennikiem. Był prześladowany za wiarę i został skazany na
ścięcie mieczem, za panowania
cesarza Klaudiusza Gota, około
269 r. w Rzymie. W Polsce jest
czczony jako patron chorych na
dżumę, podagrę, choroby nerwowe i psychiczne, a przede wszystkim jako opiekun chorych na
epilepsję, zwaną niegdyś chorobą
św. Walentego. Do końca XIX
w. i w początkach XX w. na
Kurpiach odbywały się uroczystości wotywne - „mały
odpust” - w intencji chorych
na padaczkę i różne inne
choroby. Woskowe wota –
kulki, krążki zwane korunami (od korony cierniowej)
oraz wyobrażenia różnych
organów: serca, ręce, szczęki, nogi - brano za opłatą od
kościelnego, zwanego brastewnym i podczas nabożeństwa obchodzono z nimi
trzykrotnie ołtarz, modląc
się, zgarniając i wcierając
pył z desek w chore bolące
miejsca. Natomiast na Pomorzu odlewano wielkie
świece wotywne, wysokości
chorego epileptyka i w jego
intencji 14 lutego zanoszono je do kościoła Świętego Walentego w ofierze
proszalnej. Na zachodzie
Europy, głównie w Anglii
i Stanach Zjednoczonych,
św. Walentego uważa się
za patrona zakochanych. Znany tam i powszechnie praktykowany zwyczaj wysyłania kartek
z pozdrowieniami i wyznaniami
miłosnymi oraz wręczania sobie
okolicznościowych upominków
został zapoczątkowany w Anglii
w XVI w. Zwyczaj ten przyjął się
również w Polsce i rozpowszechnił w ostatnim dziesięcioleciu
XX w. i nosi nazwę walentynek.
Mimo, iż zwyczaj ten się u nas
już przyjął to jednak część pol-

skiego społeczeństwa krytykuje
walentynki jako amerykanizm,
wypierający starsze, rodzime tradycje. Według innego argumentu
święto to powstało z powodu stagnacji handlowej pomiędzy Bożym
Narodzeniem a Wielkanocą. Tuż
po Bożym Narodzeniu niemal we
wszystkich sklepach pojawia się
asortyment typowo „walentykowy”. Witryny sklepów udekorowane są czerwonymi serduszkami,
lokale organizują walentynkowe

zabawy, w repertuarze kin przeważają romantyczne komedie. Tego
dnia wszystko ma kojarzyć się
z miłością. Wszystko po to, by zakochanym umilić walentynki.
Niechęć wzbudza jednak skomercjalizowana forma, w której
się je podaje w krajach anglosaskich i z czego wzorce zaczyna
czerpać rodzimy przemysł. Niemniej sama idea święta zakochanych jest sympatyczna. Może
warto kolejnego zezowatego plu-

szaka z uczepionym plastikowym serduszkiem zamienić na
urodziwy owoc czy jedną pąsową różę, a kiczowatą kartkę czy
SMS’a zastąpić prawdziwą poezją? I chociaż wartości uniwersalne jakimi są miłość i przyjaźń
pielęgnować należy stale, bez
szukania pretekstu dla słowa kocham, dlaczego nie zaakceptować
dnia okazywania uczuć? Wszak
łakną ich wszyscy, niezależnie
kto i w jakim dniu im patronuje.
Ważne, by w tym dniu tylko nie
pogubić się w stosie serduszek,
kartek i reklamowej propagandy,
która chce zarobić na miłości rozumianej bardzo powierzchownie. Prawdziwa miłość lub sympatia to nie tylko same słowa, ale
czyny, odgadywanie i uprzedzanie cudzych oczekiwań i zaspokajanie potrzeb, czasem nawet
kosztem własnych wyrzeczeń, co
okazać się może znacznie ważniejsze niż drogi prezent. Związek
dwojga osób nie powinien być nieustanną licytacją między tym, co
dajemy, a tym, co otrzymujemy.
Trzeba uświadomić sobie też, że
miłość jest rodzajem postawy życiowej, wyrażającej się w konkretnych czynach ofiary, poświęcenia
i przebaczenia. Rosyjski poeta
Włodzimierz Majakowski tak pisał o znaczeniu miłości: „Miłość
jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne.
Miłość jest sercem całości. Kiedy
serce stanie, umiera wszystko
inne, wszystko staje się zbędne,
bezużyteczne…”. Z kolei papież
Jan Paweł II przypominał tę wciąż
aktualną i niezmienną prawdę:
„Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają
szczęścia i miłości”. Niech zatem
św. Walenty wstawia się za nami
do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna
i byśmy potrafili sercem kochać
mądrze i dojrzale.
i.wirzeska
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Św. JÓZEF – mój dobry patron!
Stosunek do żony
– wizytówką mężczyzny

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał
narazić Jej na zniesławienie, zamierzał...
(Mt 1, 19).
Czy jestem mężem i ojcem sprawiedliwym, który chce dla swej
żony i dzieci prawdziwego dobra,
nawet kosztem własnych wyrzeczeń i poświęceń? Czy prowadzę
moją rodzinę do Betlejem – tam,
gdzie rodzi się Chrystus?
Mężczyzna jest tak skonstruowany, że potrzebuje wzrastania
wśród innych mężczyzn. I byłoby dobrze, aby ci, którzy stanowią przykład dla chłopca czy młodzieńca, reprezentowali sobą dobre
wzorce. Ale też od samych synów
zależy, czy zobaczą w ojcu tyrana
domowego, czy też zatroskanego
o rodzinę, stanowczego obrońcę
domowego ładu.
IRENEUSZ ROGALA
W moim życiu miałem szczęście
spotykać fantastycznych i godnych
naśladowania mężczyzn. Ojciec,
chociaż choleryk i zapewne posiadający wiele wad, obdarzył mnie
dwoma ważnymi darami. Podziwiał
po męsku moje osiągnięcia, a kiedy
trzeba – wspierał bez nadmiernej
czułostkowości, co sprawiło, że
stanowczość zawsze odbierałem
i odbieram jako wyraz troskliwości
i miłości.

To jednak nie wszystko, czego
potrzebuje mężczyzna, aby stać się
dobrym mężem i ojcem. Obok ważnych spraw, którymi musi się zająć,
jest też obszar pokazania – czynem
i gestem - tego, co ma w swoim
sercu. Miałem okazję poznać właśnie takich stuprocentowych mężczyzn, którzy ten odcień męskości – czułość, delikatność i troskę
o swoją żonę – wyrażali swoim zachowaniem i postawą. W każdym
słowie, intonacji głosu, w gestach
i wyprzedzającym myśleniu o małżonce manifestowała się pełnia ich
mężowskiej miłości. Zetknięcie się
z takimi mężczyznami wzbudziło
we mnie refleksję – a jak ja zachowuję się względem swojej żony? Jak
myślę i działam, widziany oczyma
innych? Czy nie traktuję swego
życia i relacji z żoną ze zbytnim
uproszczeniem?
Wypada wspomnieć pewną sytuację, którą przeżyłem, jadąc kiedyś z synem (w nieco dłuższą trasę)
samochodem. Ponieważ od jakiegoś czasu modlimy się z żoną za
nasze dzieci w Różańcu Rodziców,
a pierwszą intencją tej modlitwy
jest, aby dzieci nie doświadczały
skutków naszych grzechów, przyszła mi do głowy myśl, żeby zapytać syna (kilkunastoletniego, a więc
zdolnego do samodzielnej refleksji),
co przeszkadza mu w moim zachowaniu, co go najbardziej rani, czego
chciałby uniknąć w przyszłości. Są
takie chwile, kiedy faceci rozmawiają ze sobą bardzo bezpośrednio
i szczerze. To był taki moment,
dlatego odważyłem się zadać tak
trudne pytanie, oczekując z całą otwartością odpowiedzi, która – choć
dość oczywista – mocno mnie zaskoczyła. Syn, z lekko zawilgoconymi oczyma i z przejęciem w głosie,
wyjaśnił, że najbardziej bolą go nieporozumienia pomiędzy nami (tzn.
między mną a żoną) jako małżonkami. Coś, co wydaje się nam mało
ważne, na przykład wymiana zdań,
która nie zawsze od razu kończy się
porozumieniem, dla dziecka jest
zaburzeniem rodzinnego pokoju.
Jest zaprzeczeniem wszystkich moich starań, jako ojca, i mojej troski
o dom, rodzinę, dzieci czy żonę.
Obiecałem synowi, że postaram się
o większą uwagę i delikatność wobec jego mamy, a mojej małżonki.

Czy i na ile mi to wychodzi, trudno
ocenić, ale już samo staranie się
zostało przez dziecko bardzo docenione.
Spojrzeć na życie świętego
Kilkakrotnie słyszałem stwierdzenie, że największymi darami, jakie
możemy dać naszym dzieciom, są
miłość i dobre małżeństwo. Jak to
osiągnąć, podpowiada całym swym
życiem św. Józef. Żeby jednak w pełni skorzystać z jego podpowiedzi,
należy właściwie zdefiniować swoją
rolę jako mężczyzny w dzisiejszym
świecie. To trudne zadanie, bo życie
społeczne jest pozbawione dobrych
wzorców, jest przepełnione agresją
i przedmiotowym traktowaniem kobiet.
W Kościele są dobrze zorganizowane ruchy i formacje, pozwalające
odnaleźć się mężczyźnie w trudnej
roli, jaką musi odegrać we współczesnym świecie. Są na przykład
Spotkania Małżeńskie – rekolekcje
dla małżeństw, pozwalające przywrócić pierwotną harmonię w małżeństwie i wspaniale ją rozwinąć.
Jest Różaniec Rodziców.
Jeśli spojrzymy na życie św.
Józefa głębiej, zobaczymy, że wszystkie te elementy, mimo odległych
czasów, on potrafił poukładać i wypełnić. Aby skorzystać z tego dorobku, trzeba po prostu zacząć czytać
dzieje Opiekuna Jezusa, czytać ze
zrozumieniem i rozważać, wprowadzać w praktykę swego życia. A to
przecież nic innego jak chrześcijańska medytacja. Bogu dziękuję,
że spotkałem księdza, który mnie
tego nauczył. Dziękuję Mu też za
wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób prostowali drogi mojego
rozwoju i kierowali je ku Prawdzie.
Tak właśnie bogaty jest Kościół –
wystarczy tylko chcieć z tego bogactwa czerpać. Św. Józefie, módl się
za nami!
Różaniec, nr 12 (690)
grudzień 2009, str. 10-11.
PS.
Każdego roku w uroczystość
Świętego Józefa zapraszamy do kościoła św. Józefa na uroczystości ku
czci tego wielkiego męża i opiekuna wszystkich rodzin chrześcijańskich.
Zapraszamy w sobotę 20 marca
2010 roku na godz. 12.00 wszystkich, którzy noszą imię JÓZEF lub
JÓZEFINA na Mszę Święta do kościoła św. Józefa w Krzeszowie.
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dzień kobiet po raz setny
Dzień Kobiet to święto corocznie
obchodzone 8 marca w wielu krajach świata, jako wyraz szacunku
dla ofiar walki o równouprawnienie
kobiet. W bieżącym roku mija 100
lat od utworzenia tego mniej lub
bardziej ważnego dla kobiet święta.
Warto w tym miejscu przytoczyć
parę zdań o genezie typowo kobiecego dnia. Panie ze starszego pokolenia być może doskonale znają historię tego święta, ale tym z młodszego
pokolenia należy ją przybliżyć.
A więc w 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na
całym świecie Dzień Kobiet, który
służyć miał krzewieniu idei praw
kobiet oraz budowaniu społecznego
wsparcia dla powszechnych praw
wyborczych dla kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy
kobiety po raz pierwszy wybrane
do Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte
w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty
jego obchodów.
19 marca 1911 roku po raz
pierwszy Międzynarodowy Dzień
Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowania
i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania
dyskryminacji w miejscu pracy.
W latach 1913-1914 podczas
Międzynarodowego Dnia Kobiet
odbyły się protesty przeciwko I wojnie światowej. Tego dnia święto
było obchodzone po raz pierwszy
w Rosji. 8 marca 1913 roku w Rosji zastrajkowały kobiety wbrew
zakazowi milicji, później w dniu 8
marca 1917 roku w Sankt Petersburgu rozpoczęły się masowe strajki robotnic. Wiece odbyły się tam
też w ostatnią niedzielę lutego, co
według kalendarza gregoriańskiego
miało miejsce 8 marca.
W Polsce święto kobiet zaistniało wyraźnie w kalendarzu dopiero po
II wojnie światowej i jak niektórzy
uważają - doskonale pasowało do tzw.
propagandy socjalistycznej. W okresie
PRL było już bardzo popularne. W zakładach pracy kobiety otrzymywały
życzenia i prezenty – kawa, rajstopy
albo czekolada – i obowiązkowo samotny goździk lub tulipan. Tego dnia
prawie wszystkie kawiarenki i restauracje oblegane były przez panie.

Centralne obchody święta kobiet
zniknęły w 1993 roku, kiedy definitywnie zniosła je premier Hanna Suchocka. Obecnie corocznie
w większych miastach odbywają się
organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje połączone
z happeningiem na rzecz równego
traktowania kobiet i mężczyzn. Prezentami zostają najczęściej kwiaty
lub słodycze.
8 marca na stałe wpisał się do kalendarza dni świątecznych, aczkolwiek w Polsce nigdy nie był dniem
wolnym od pracy, a sama idea tego
święta ma wielu przeciwników,
w tym także kobiet. Coraz częściej
jednak Dzień Kobiet staje się okazją
nie tylko do wręczania prezentów,
ale również do dyskusji na temat
pozycji kobiet we współczesnym
świecie, zwłaszcza w aspekcie życia
zawodowego. Niektórzy twierdzą,
że Dzień Kobiet, to przeżytek i nie
powinno się tego święta obchodzić.
Inni zaś uważają, że to dzień, w którym każdej kobiecie można sprawić
niespodziankę i podarować jakiś
miły upominek.
Ksiądz Marek Jodko z parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Kłodzku uważa, że każda okazja
jest dobra do podziękowania i wyrażenia wdzięczności kobietom, bez
względu na genezę powstania tego
święta, za ich trud i pracę na rzecz
drugiego człowieka a w szczególności matkom. Wiem też - mówi
ks. Marek - że wiele organizacji feministycznych wykorzystuje ten
dzień do proklamowania haseł na
rzecz równości, co w naszym kraju
i cywilizacji jest totalnym nonsensem. Deptania i poniżania godności
i roli kobiety na skalę masową nie
ma a każdy pojedynczy wyjątek tylko potwierdza tą opinię. Wynika to,
moim zdaniem, z błędnego pojęcia
równości, gdzie różnorodność wcale nie musi oznaczać nierówności.
Równość gwarantuje nam Konstytucja RP art.18, 33 czy też Kodeks
Rodzinny i Opiekuńczy. Jan Paweł
II w Liście do Kobiet w końcowej
wersji podkreślał zasługi i wdzięczność do kobiet jako małżonki, matki, siostry zakonnej, siostry, pracującej zawodowo... A w Adhortacji
Apostolskiej pt.: Familiaris Consortio tak się wyraził: „Należy przede wszystkim podkreślić godność
i odpowiedzialność kobiety, równe godności i odpowiedzialności
mężczyzny. Równość ta realizuje

się w szczególności we właściwym
małżeństwu i rodzinie dawaniu się
drugiemu współmałżonkowi i dawaniu się obojga dzieciom.”(FC 22)
Zatem 8 marca szczególnie podziękujmy wszystkim kobietom za ich
trud, podkreślmy ich godność oraz
módlmy się aby Bóg im błogosławił
w ich różnych stanach - puentuje
ks. Marek.
Dziś kobieta zajmuje równorzędne z mężczyzną miejsce w społeczeństwie, a także we wszystkich
dziedzinach życia politycznego
i kulturalnego.
Należy jednak podkreślić znaczenie i ciężar pracy kobiety w ognisku domowym: winna być ona
uznana i maksymalnie doceniona.
„Praca” kobiety, która wydawszy
na świat dziecko żywi je, pielęgnuje, troszczy się o jego wychowanie,
zwłaszcza w najmłodszych jego latach, jest tak wielka, że może iść
w porównanie z każdą pracą zawodową. To winno być wyraźnie docenione, tak jak i każda inna zasługa
związana z pracą. Macierzyństwo
z całym jego trudem winno być wynagradzane i zauważane nie tylko
z okazji Dnia Kobiet, ale każdego
dnia w roku. Praca matki w ognisku
domowym winna być uznana i szanowana ze względu na jej wartość
dla rodziny i dla społeczeństwa.
Nie umniejsza się przez to znaczenie i rola w życiu mężczyzny. Jak
pisał Jan Paweł II w jednym z listów
apostolskich - Kobieta ma pomagać
mężczyźnie – a zarazem on ma jej
pomagać – przede wszystkim w samym ‘byciu człowiekiem’. Mimo
to jednak życie kobiet jest bardziej
mizerne i bardziej narażone, aniżeli
życie mężczyzn. Kobieta zbyt często
sama ponosi główną część odpowiedzialności za rodzinę, wychowanie
dzieci i codzienne utrzymanie. Rodzi się z tego poczucie niezadowolenia i zmęczenia, między innymi dlatego, że kobieta nie może rozwinąć
swoich możliwości ani uczestniczyć
aktywnie w życiu publicznym.
Prawdopodobnie Dzień Kobiet
już nigdy nie odzyska ogólnopolskiego charakteru, jaki miał w minionym wieku. Jedynie można
domniemać, że Święto Kobiet posiadając swój przeszły status mogłoby
stać się w wolnej Polsce odpowiednim dniem na prawdziwą dyskusję
o problemach kobiet i sposobach
zaradzenia im.
i. wirzeska
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Jest Wielkanoc 1947 r. Samotna
kobieta wychowuje dwóch synów. Na
święta obaj mają nowe ubrania i buty,
żeby w czymś iść do kościoła, w święta i przez cały rok. Do święcenia zaniosła tylko chleb, sól i jajko. Stać ją
było tylko na upieczenie drożdżowego
ciasta. Mimo to święta były radosne
i spokojne.
Po sąsiedzku mieszkała rodzina: oboje rodzice, trójka dzieci. Do
kościoła nie mają w czym iść. Za to
w domu jest 10 litrów wódki.
Ta opowieść jest prawdziwa.
Chciałbym, by każdy czytający naszą
„Krzeszowską Panią” odpowiedział
sobie, czy nie przesadził z alkoholem
na święta, czy nie było ważniejszych
zakupów, czy nie jest podobny do tej
drugiej rodziny? Proszę każdego, by
zrobił rachunek, ile miesięcznie wydaje na piwo i wódkę, a ile na potrzeby
swojej rodziny, parafii... Czy swoim
stosunkiem do alkoholu nie sprofanował Zmartwychwstania.
Odpowiedzmy sobie w sumieniu:
czy naprawdę nie jesteśmy odpowiedzialni za nieszczęścia spowodowane
alkoholem? Czy próbowaliśmy nie
pozwolić zasiąść za kierownicę po
kieliszku może komuś kochanemu?
A może namawialiśmy słowami: „jeden ci nie zaszkodzi...”
Może, drogi Bracie i Siostro, czas
zrobić rachunek sumienia, czy nie
jestem winien swojego lub czyjegoś
nieszczęścia, spowodowanego pijaństwem.

Czy naprawdę jest winien tylko
pijany kierowca, a może bardziej ci,
co z nim pili. Ale oni mówią, że mają
spokojne sumienie. A może w ogóle
sumienia nie mają. Ojcze i Matko,
czy nie jesteście winni pijaństwa swoich dzieci? Czy nie uznałeś, że na 18
urodziny potrzebna jest sala na kilkadziesiąt osób i kilka skrzynek wódki,
a Msza św. z tej okazji jest niepotrzebna? Podobnie jest z odchodzącymi do
wojska...
Niedziela to Dzień Pański, a myśmy zrobili z niego dzień największego pijaństwa. Imieniny to dzień
narodzin naszego patrona dla nieba.
A my w tym dniu kłaniamy się bożkowi w kieliszku. To smutne, ale praw
dziwe.
Gdy patrzę na naszą rzeczywistość, nasuwa mi się pytanie: dlaczego w naszym kraju zbankrutowało
tyle sklepów, przedsiębiorstw, ale
karczmy dobrze się trzymają i powstają nowe? Dlaczego tyle lat po
wojnie, a domy dziecka przepełnione... (ale nie ma w nich cygańskich
dzieci), dlaczego o tych dzieciach
zapomnieli krewni i rodzice chrzestni? W Wielką Sobotę odnawiamy
przyrzeczenia Chrztu św. – czas
przypomnieć sobie o naszych chrześniakach. Na modlitwę w ich intencji
nie trzeba pieniędzy, a wyrzeczenie
się alkoholu w ich intencji na pewno
przyniesie korzyść obopólną.
W Apelu Jasnogórskim jest słowo
„czuwam”. A Jan Paweł II 18 VI 1983

r. na Jasnej Górze tak je tłumaczył:
„Czuwam to znaczy dostrzegam
drugiego człowieka. Nie zamykam
się w sobie, w ciasnym podwórku
własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam to
znaczy miłuję bliźniego, to znaczy
także – czuję się odpowiedzialny za
wspólne dziedzictwo, któremu na
imię Polska”.
Odpowiedzmy sobie, jakie jest nasze czuwam. Czy na głos Tego naszego Rodaka możemy być głusi?
Na koniec kilka złotych myśli:
Alkohol, kieliszek:
-Nie jest dziś symbolem braterstwa i zgody.
On rozbił tyle przyjaźni (także
związanych ślubem).
-Nie oznacza szczęścia, ponieważ został przeklęty przez miliony
zrozpaczonych żon i matek.
-Nie przynosi radości, gdyż został oblany łzami tylu milionów
dzieci.
-Nie służy zdrowiu: patrz na
przedwczesne mogiły i kalectwa
niedorozwiniętych dzieci.
-Nie jest dowodem na twoją zamożność: najczęściej i najwięcej
piją go ludzie z marginesu społecznego i nędzarze.
-Gdy do picia zmuszasz gości,
nie znasz się na gościnności.
-Poznała podpitego chłopaka,
dzisiaj ma męża pijaka.
brat Stanisław
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Spotkanie opłatkowe krzeszowskiego
Podwórkowego Koła Różańcowego
Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina” rozbrzmiało
w krzeszowskiej wozowni, kiedy grupa Podwórkowego Koła Różańcowego
przyszła na zorganizowane przez księdza prałata
Mariana Kopko, spotkanie opłatkowe.
Pełne gwaru i śmiechu spotkanie przeplatał śpiew kolęd.
Ku radości dzieci ksiądz prałat
zaprezentował swoje zdolności muzyczne, akompaniując
na akordeonie. Nie zabrakło
również poczęstunku, pyszne
pączki i słodycze skutecznie
ociepliły zimowy, słoneczny
piątek. Jak przystało na Koło
Różańcowe, spotkanie zakończyliśmy u Matki Łaskawej,
odmawiając wspólnie w Bazylice dziesiątkę Różańca Świętego.
W spotkaniu wzięli udział:
Marcelina Gromala, Patryk Jesionka, Łukasz Kantor, Agata
Kita,
Monika Moryson, Gabrysia
Pawlik, Piotr Pawłowski, Patrycja Trojan, Eryk Wierzbicki,
Kosma Wertepny, Krzysztof
Wertepny, Aleksandra Wojtuń, Paulina Trzepak, Natalia
Kiełbasa,Magda
Dumańska,
Joanna Giedwilas, Ewelina
Konar, Patrycja Marzol, Katarzyna Ogonowska, Katarzyna
Ogorzałek, Dominika Parada,
Roksana Prawucka, Joanna
Wodnicka,
Natalka Żmudzińska, Ilona
Hatlaś, Gabriela Klimczak, Patrycja Paluch, Kinga Salawa,
Magda Kiełbasa, Karolina
Lorek, Honorata Klimczak, ks.
prałat Marian Kopko.
Za zaproszenie i gościnę serdecznie dziękujemy.
Opiekun PKR
Honorata Klimczak
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Bez tytułu
Mamy XXI wiek. Wielcy tego
świata chwalą się osiągnięciami
na prosty rozum niewyobrażalnymi. Podróże w Kosmos, na polach bitew „inteligentne bomby”
itd., itd. a prosty człowiek pyta
się: „ komu to służy?” Tragedia,
która dotknęła Haiti, pokazuje,
jak świat, posiadający tyle organizacji rządowych i pozarządowych, nie mógł szybko i skutecznie przyjść tym biednym
ludziom z pomocą. Nasuwa się
pytanie: „dlaczego”? Na pewno
nie z braku pieniędzy. Czy ONZ
nie powinno być przygotowane
na szybką i skuteczną pomoc
takim miejscom dotkniętym
klęską żywiołową? W rozmowach na ten temat można tylko
usłyszeć jedno. Co tych „możnowładców” obchodzi biedny
człowiek?! Słyszałem taki głos:
„Wiejski komendant Straży Pożarnej by to lepiej zorganizował”. Przecież wiadomo, że przy
takich kataklizmach potrzebny
jest ratunek, ale również ochrona ludzi i majątku, bo jedni idą
pomagać, a drudzy kraść. To jest
smutne, ale prawdziwe. Szpitale w USA nie chcą przyjmować
chorych, bo nie ma kto za leczenie płacić. Samoloty nie chcą
przewozić chorych, bo nie ma
kto za przewóz zapłacić. Mamy
XXI wiek, a stare powiedzenie
jest wciąż aktualne „kogo nie
boli, temu powoli”.
A na naszym polskim podwórku czy jest lepiej? Tygodniami ludzie żyją bez prądu.
Czy to, że drzewa rosną za blisko linii wysokiego napięcia
można zobaczyć dopiero wtedy
gdy spadnie śnieg? Gdzie u ludzi
odpowiedzialnych za ten stan
rzeczy jest mądrość, roztropność? Może liczą, że Polskę na
zimę Bóg na równik przeniesie?

A może te służby z Sahary przyjechały i zimy nie widziały ani
o takiej nie słyszały?
Przypomniał mi się stary
dowcip: w górach w wypadku samochodowym zginął wysoko postawiony urzędnik i przyjechała
komisja rządowa zbadać przyczyny. Pytają się górala, czy nie
widział. A on: ja nie widziałem,
ale ten, co wyżej mieszka, to na
pewno widział. I tak górale szanowną komisję wprowadzili na
sam szczyt wysokiej góry. Ten,
co najwyżej mieszkał, odpowiada. Tak, widziałem, chodźcie na

dół, to wam pokażę, jak to było.
Zeszli na miejsce wypadku i góral mówi: widzicie to drzewo?
Szanowna komisja odpowiada:
widzimy. A góral: a on go nie widział.
Wiele spraw można prosto
i pożytecznie rozwiązać, ale coś
przeszkadza. Pytanie dlaczego?
Wielu ludzi pije naftę leczniczą,
i ciekawe, od września ubiegłego
roku na Dolnym Śląsku nie ma
jej w aptekach. Pisząc te słowa
02-02-2010, sprawdziłem w aptece w internecie i zobaczyłem
napis „lek chwilowo niedostępny”. Ta chwila trwa prawie pół
roku. Może za dobrze zapobiega
chorobom i komuś to przeszkadza, bo na lekach za mało zarabia, a może emeryci za długo
żyją?
brat Stanisław
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Być kobietą...czyli kilka luźnych myśli
w okolicy 8 marca
Być kobietą to brzmi dumnie,
ale to także zobowiązuje. Być kobietą jest pięknie, ale też niełatwo. Być kobietą to wiele więcej
niż tylko kwe`stia różnicy płci.
To wielka życiowa rola, to powołanie i misja jaką wyznacza życie
i czas, w którym przyszło nam
żyć. To codzienna walka o sprostanie. Kimże więc jest kobieta,
jakie ma zadanie do spełnienia?
Od wieków temat ten zajmuje poetów, malarzy, psychologów, antropologów i wszelkiej
maści badaczy, włączając w to
także (szczególnie w naszych
czasach) wojujące feministki.
Każdy na swój sposób próbuje rozwikłać i zrozumieć fenomen kobiecości, a jednocześnie
ukazać go wg własnych kategorii i oczekiwań. Ale czy można
ująć w ramy coś, co jest odkryte
tylko w części i to tyle ile samo
chce być nazwane.
Przez wieki obowiązywały
różne kanony kobiecości dotyczące zarówno ideału urody, rozumu, umiejętności, jak i pozycji w rodzinie i społeczeństwie .
Dzięki kobietom i przez kobiety,
od czasów daleko poprzedzających biblię, tworzyła się wielka
historia, rozpoczynały i kończyły się wojny, powstawały wynalazki i tworzyły wielkie dzieła
literatury i sztuki. Kobiety były

i są natchnieniem twórców.
W pewnych okresach dziejów
i w pewnych kulturach były
jednak uważane za ,,gorszy gatunek”. Ich rola ograniczała się
do posługiwania w domu, rodzenia i wychowywania dzieci oraz
spełniania wszelkich zachcianek
męża będącego ,,panem i władcą”. Współczesne kobiety są zupełnie inne; przez wieki, dzięki
swoim nieprzeciętnym cechom
wywalczyły sobie bardzo wysoką pozycję w społeczeństwie.
Spróbujmy spojrzeć na kwestię
kobiecości okiem współczesnej,
przeciętnej kobiety, właśnie dziś
w przeddzień święta kobiet.
Jaka jest kobieta dziś?
Jest piękna i mądra. I wcale
nie chodzi tu o fizyczną urodę
i uleganie trendom aktualnej
mody. Jej uroda wypływa z wewnętrznych przymiotów duszy,
a jej mądrość, prócz wykształcenia, ma podwaliny w doświadczeniach codzienności i czymś
czego nie mają mężczyźni –
w kobiecej intuicji. Ma wiele
wad i jeszcze więcej zalet, dzięki
którym jest wyjątkowa, a praca,
przyjaźń i życie z nią jest ciekawe i niebanalne.
Mówi się, że kobiety są słabe,
zbyt uczuciowe, zmienne, naiwne,
niezdecydowane i mało konkretne, lubią kontrolować otoczenie,
są ciekawskie. Zarzuca się kobietom
gadatliwość, drobiazgowość, nadwrażliwość, zbytnią pobłażliwość.
Ale ,,nie ma tego
złego...”
Z tych pozornych wad wynika
wiele
pozytywnych cech, które
decydują o wyjątkowości kobiet.

Zacznijmy od ,,duszy’’
kobiety.
Jest uczuciowa – reaguje bardzo emocjonalnie w różnych
sytuacjach, jest nadwrażliwa, łatwo się wzrusza, wpada w złość
i często płacze. Dla jednych to
wady, ale dzięki temu kobieta
nie tłumi emocji i szybciej rozładowuje stres, jej reakcje są łatwe
do przewidzenia, szybciej reaguje
na cudzą krzywdę, nie przenosi
złych emocji na rodzinę gdy ma
np. kłopoty w pracy. Wykrzyczy
się, wypłacze, przytuli – i już.
Jest zmienna – ciągle nowe
pomysły, ciekawość, wiele zainteresowań powodują, że jest kreatywna, wyznacza sobie wciąż
nowe cele i dąży do ich realizacji,
choć nie za wszelką cenę (gdy nie
widzi sensu w jakimś przedsięwzięciu potrafi ,, odpuścić’’ sobie
i zaczyna coś bardziej realnego).
To ciągłe poszukiwanie jest motorem rozwoju i pracy nad sobą.
Jest gadatliwa – lubi dużo
mówić, lubi słuchać, szczególnie pochwał pod swoim adresem
(to dodaje kobiecie skrzydeł),
potrzebuje słów, a ich bogactwo
wykorzystuje w celu wyrażenia
tego, co myśli i czuje – jest po
prostu bardzo bezpośrednia i komunikatywna, łatwość wyrażania myśli pomaga jej w nawiązywaniu kontaktów.
Jest łatwowierna – czasem
nawet naiwna, ale ma ,,serce na
dłoni’’, gotowa na każde wezwanie, ludzie otaczający ją mają
poczucie, że zawsze można na
nią liczyć (a dobro wyrządzone
innym zawsze powraca) i przez
to zawsze ma wokół siebie mnóstwo przychylnych osób.
Jest niezdecydowana – co złego jest w tym, że przed podjęciem
decyzji kobieta zastanawia się,
kilka razy rozważając wszystkie
,,za’’ i ,,przeciw’’. Taka postawa
pozwala na uniknięcie błędu.
ELA
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Cmentarz w Krzeszowie
Na zaproszenie proboszcza i
kustosza z Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej w Krzeszowie
odbyło się w poniedziałek 22 lutego 2010 roku zebranie Rady
Sołeckiej i Rady Parafialnej w
sprawie należytego funkcjonowania Cmentarza Parafialnego w Krzeszowie. Na spotkanie
przybyło 22 osoby z Krzeszowa,
Krzeszówka i Lipienicy. Radzie
Sołeckiej przewodniczył sołtys
Kazimierz Ogorzałek; był obecny również sołtys wsi Krzeszówek Kazimierz Madej.
Proboszcz Parafii przedstawił
informacje odnośnie ogólnych
zasad funkcjonowania w Polsce
Cmentarzy Komunalnych i Parafialnych. Na cmentarzu parafialnym w Krzeszowie, po inwentaryzacji w roku 2009, dokonanej
przez Firmę Mariana Zająca
mamy zanotowanych 740 grobów; w tym 89 nieznanych (bez
tabliczek znamionowych). Do
końca grudnia 2009r. promulgatę grobu dokonało zaledwie 96
rodzin; (jest to 12 % wpłat). Dla
informacji podajemy, że opłaty
na jeden rok wynoszą w naszej
Parafii Krzeszowskiej - 25 złotych (PLN)
Po bardzo ożywionej dyskusji
podjęto przez wspólne głosowanie uchwałę co następuje:
• opłata od jednego grobu wynosi na jeden rok – 25 złotych
• ustalono, że jeśli Rodzina
opiekuje się dwoma grobami
– opłata wyniesie 50 zł
• gdyby Rodzina miała więcej
niż trzy groby - opłata wyniesie na jeden rok – 60 złotych
(PLN)
• za groby dzieci stawka wynosi
50 % czyli 12,50 zł. na jeden
rok.
Zaproponowano po wspólnym głosowaniu Rady Sołeckiej
i Rady Parafialnej, że opłata z
tytułu wytworzonych śmieci po

pogrzebie (wieńce, kwiaty, znicze itp.) wyniesie jednorazowo
– 100 złotych. Natomiast opłata za pochówek osoby, która nie
jest mieszkańcem naszej parafii
będzie wynosiła na 20 lat (jednorazowo) 500 złotych plus opłata
100 za wywóz śmieci.
Uczestnicy spotkania ustalili, że zostanie założona kartoteka rejestru grobów i ich opiekunów prawnych. Jest to zgodne
z obowiązującymi zasadami na
Cmentarzach
Komunalnych
i Parafialnych w całej Polsce.
Opłaty te nie podlegają dyskusji.
Jeśli natomiast groby nie będą
opłacone – to w przyszłości po
20 latach od pogrzebu – mogą
zostać przekopane.
Spośród uczestników spotkania wybrano Komitet Cmentarny w skład którego weszły

następujące osoby: Proboszcz
Parafii Ks. Marian Kopko, Marian Zając, Jan Gamoń, Jadwiga
Gabrowska, Stanisława Orzechowska i Kazimierz Madej.
Uprzejmie Państwa informujemy, że opłaty i promulgata miejsca grzebalnego odbywa
się w Obsłudze Pielgrzyma przy
Bazylice Krzeszowskiej każdego dnia od godz. 9.oo do 15.oo.
Uprzejmie prosimy o systematyczne zgłaszanie się, celem
ustalenia stałych opiekunów.
Każda rodzina, która dokona
opłaty - otrzyma stosowane zaświadczenie.
W imieniu uczestników
spotkania:
- Sołtys Wsi Krzeszów
Kazimierz Ogorzałek
- Proboszcz i Kustosz
z Krzeszowa Ks. Marian Kopko
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SZATAN fikcja czy prawda?
(przestrogi egzorcysty)
O piekle:
Pewnego razu w piekle zorganizowano konkurs pt. „W jaki
sposób chwycić najwięcej ludzi
do piekła?” Jeden czart zaproponował, aby wmawiać ludziom, że nie ma Boga. Inny, by
głosić: hulaj, duszo, piekła nie
ma. Od propozycji aż się roiło.
Jako ostatni wstał stary diabeł
i powiedział, że najwięcej złowi
się dusz, gdy będzie się każdemu człowiekowi wmawiać, że
na nawrócenie ma jeszcze dużo
czasu i że sprawę zbawienia
może zostawić na późniejsze
lata. I ten właśnie czart wygrał
diabelski konkurs.
Anonim
O szatanie:
Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!
Przeciwnik wasz, diabeł, jak
lew ryczący krąży, szukając,
kogo by pożreć. Mocni w wierze
przeciwstawiajcie się jemu.
1 P 5, 8
Wychodzi poza ramy biblijnego i kościelnego nauczania
ten, kto zaprzecza istnieniu
diabła; albo kto twierdzi, że
posiada on byt niezależny od
Boga; albo komentuje go jako
pseudorzeczywistość, uosobienie pojęciowe i fantastyczne
nieznanych przyczyn naszych
nieszczęść.
Papież Paweł VI
Jeśli chodzi o diabły, istnieją
dwa równie wielkie, a równocześnie przeciwstawne sobie
błędy, w które może popaść nasze pokolenie. Jednym z nich
jest niewiara w ich istnienie.
Drugim przesadne, a zarazem
niezdrowe interesowanie się
nimi. Oni sami są jednakowo
zadowoleni z obu błędów i z tą
samą radością witają zarówno
materialistę, jak i magika.
C. S. Lewis
Listy starego diabła
do młodego

W  istnienie piekła i szatana nie
wierzy w Polsce ok. 30% podających się za katolików. Czy jest to
wynik religijnej ignorancji, czy
braku duchowej wrażliwości na
zło w świecie, a może braku wiary
w Słowo Boże, które wyraźnie mówi
o diable i piekle?
KS. TADEUSZ MARCINKOWSKI
Kim jest zły duch? Jak działa w naszym życiu i jakie są przyczyny jego
działania? W jaki
sposób możemy się chronić przed
jego złą mocą? Katechizm Kościoła
Katolickiego naucza; że na początku
szatan był dobrym aniołem stworzonym przez Boga, jednak w wyniku
nieposłuszeństwa względem Stwórcy
stał się aniołem upadłym. Przyczyną jego buntu nie była nienawiść do
Boga, ale zachłanna i zazdrosna „miłość” do Tego, który obdarzył człowieka pełnią swej miłości (por. Mdr 2,
23-24; KKK 391).
Nie lekceważyć istnienia szatana!
W XXI w. istnienie diabła stało
się dla ludzi sprawą wstydliwą. Wielu
z nich jest skłonnych wierzyć jeszcze
w Boga, lecz nie w szatana, uznając go
za postać mityczną i legendarną, bądź
za abstrakcyjną ideę zła, która nie ma
żadnego wpływu na ludzkie życie.
Często zły duch jest przedmiotem
żartów. Utożsamia się go bowiem,
odwołując się do ludowych wierzeń,
z koszmarną kudłatą postacią z rogami, kopytami, ogonem i widłami,
groźną z pozoru, a w swej istocie zabawną, figlarną i nieszkodliwą. Jednak nie można lekceważyć diabła, tak
jak nie można drwić sobie z Boga.
W przeciwieństwie do miłosiernego Boga, który łaskawie przebacza
nam nasze grzechy, zły duch je wykorzystuje, po to, by nas niepokoić, dręczyć i niszczyć. Życie każdego z nas
jest walką duchową, czasami mniej,
a czasami bardziej intensywną. „Zły
duch wciąż żyje i działa w świecie —
powiedział sługa Boży Jan Paweł II.
— Rzeczywiście, zło, które istnieje
w świecie, chaos, którego doświadcza
się w społeczeństwie, paradoksalność
człowieka, wewnętrzne rozdarcie,
którego jest ofiarą, są nie tylko konsekwencjami grzechu pierworodnego, ale również skutkiem atakującego i mrocznego działania szatana”
(sanktuarium w Monte Sant’Angelo,
24 maja 1987 r.).
Jak działa zły duch?
Zło, po które człowiek często wyciąga rękę, przybiera postać dobra,
jednak tylko pozornego i tymczaso-

wego. Szatan i wszystkie złe duchy
nakłaniają do niego na drodze podstępu, zasadzek, oszustwa i krętactwa
(por. Rdz 3, 1-7; 2 Kor 2, 11; Ef 6, 11;
1 Tm 3, 7; 6, 9), przybierając postać
anioła światłości (por. 2 Kor 11, 14).
Św. ojciec Pio, wielokrotnie dręczony
przez diabła, widział go pod postacią
okrutnego człowieka, który go bił,
bądź nagich, prowokujących kobiet,
które próbowały go uwieść, jak również pod postacią jego przełożonego,
a nawet pod postacią Matki Bożej
oraz Pana Jezusa.
Działanie diabła może dokonywać się w wymiarze zwyczajnym, poprzez różnego rodzaju pokusy, które
— wzbudzając fascynację pozornym
szczęściem — skłaniają do grzechu.
Ponadto zły duch działa w wymiarze
nadzwyczajnym: poprzez dręczenia,
które dotykają zdrowia fizycznego, życia osobistego i zawodowego; poprzez
opresje, które oddziałują zewnętrznie
na miejsca zamieszkania, przedmioty i zwierzęta; także poprzez obsesje,
które zaburzają równowagę duchową, psychiczną i emocjonalną, wzbudzając natarczywe myśli i koszmary
senne, skłaniając do samobójstwa;
a wreszcie poprzez opętanie, które
„paraliżuje” ciało i zmysły. Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, dwukrotnie opętana przez złego ducha,
porównała jego działanie do wiatru,
który wchodzi przez każdą szczelinę
ludzkiej natury spowodowaną grzechem śmiertelnym, czyli brakiem łaski Bożej.
Źródła działania demona i ograniczone jego możliwości
Moc diabła nie jest jednak nieskończona, chociaż wyrządza wielkie
szkody natury duchowej i fizycznej
w naszym życiu, w wielu małżeństwach i rodzinach, w naszym kraju
i w świecie — by wspomnieć chociaż
by wojny, zamachy terrorystyczne,
zabójstwa, kradzieże, gwałty, deprawacje seksualne, zdrady małżeńskie,
których nie można przypisać wyłącznie mocom zła pochodzącym od
człowieka. Należy pamiętać również
o tym, że diabeł porusza się w granicach wyznaczonych przez Boga (por.
Hi 1, 12; 2, 6). Jego działanie jest dopuszczone przez Opatrzność Bożą,
co stanowi dla nas wielką tajemnicę, którą może wytłumaczyć jedynie
prawda o miłości Boga, współdziałającej we wszystkim dla dobra tych,
którzy go miłują (por. Rz 8, 28; KKK
395). Św. Jan Chryzostom nazywał
szatana „uświęcicielem dusz”, mając na uwadze tych ludzi, którzy,
doświadczywszy
nadzwyczajnego
działania demonicznego i związane-
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go z nim cierpienia, przylgnęli całym
sercem do Chrystusa, otrzymując łaskę duchowej wolności i świętości.
Wśród istotnych przyczyn nadzwyczajnego działania złego ducha należy wskazać dobrowolne, świadome
i długotrwałe pozostawanie w grzechach śmiertelnych, nałogach oraz
perwersjach seksualnych. Źródłem
„infekcji demonicznej” jest też bałwochwalstwo (np. satanizm, neopogaństwo), okultyzm, spirytyzm (np. wywoływanie duchów), magia czarna,
biała i czerwona, wróżbiarstwo (np.
horoskopy, numerologia, astrologia,
tarot), niektóre formy muzyki (np.
techno, blackmetal, muzyka satanistyczna), filmy i książki ezoteryczne
(np. Harry Potter), różnego rodzaju
paramedyczne terapie „naturalne”,
bazujące na tajemniczych i niezweryfikowanych przez naukę energiach
(np. bioenergoterapia, radiestezja,
homeopatia).
Doświadczenia egzorcysty
Codziennie do egzorcystów zgłaszają się ofiary okultyzmu, magii,
wróżbiarstwa, niekonwencjonalnej
medycyny. Są to osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych środowisk,
które na skutek doznanego zła cierpią duchowo, psychicznie, moralnie
i fizycznie. Często z powodu swoich
problemów są skazane na samotność,
obojętność i niezrozumienie. Szukały
pomocy wszędzie i na różne sposoby. Niestety, nie zawsze trafiały pod
właściwy adres, tracąc przy tym czas
i pieniądze, a czasami wszelką nadzieję na łaskę uzdrowienia i wyzwolenia. Jednak Miłosierny Bóg o nich
nie zapomniał. Jego łaska, udzielona
za pośrednictwem egzorcyzmu bądź
modlitwy uwolnienia, pomogła tym
ludziom na nowo cieszyć się darem
życia i zdrowia.

Jedną z takich osób był kilkunastoletni chłopiec, którego ze względu
na jego fascynację książkami J. K.
Rowling nazwałem „ofiarą Harry’ego
Pottera”. Przez kilkanaście miesięcy
życie rodziny chłopca było skoncentrowane wyłącznie na jego cierpieniu,
bowiem nagle jego zdrowie uległo radykalnemu pogorszeniu.
Z powodu intensywnych i długotrwałych bólów głowy i żołądka nie
mógł normalnie żyć, jeść, pić, bawić się
i uczyć. Cierpiał na bezsenność, czasami doznawał ataku epilepsji i okresowego paraliżu nóg. Szczegółowe i specjalistyczne badania medyczne nie
wykazały żadnej poważnej choroby,
a zastosowane terapie okazały się bezskuteczne. Stan jego zdrowia pogarszał się. Zdesperowani rodzice zwrócili się do mnie. W ciągu kilku tygodni
kilkakrotnie odprawiłem nad chłopcem egzorcyzmy. Podczas modlitwy
chłopiec zachowywał się nadzwyczaj
agresywnie i nienaturalnie. Krzyczał,
płakał, śmiał się, pluł na trzymającego go ojca, na mnie, na krzyż, obraz
Matki Bożej i zdjęcie Benedykta XVI.
Ze złością reagował na słowa modlitwy, na znak krzyża i wodę święconą.
Nie miał władzy nad swym ciałem,
doświadczając krótkotrwałych ataków
epilepsji. Uwolnienie spod wpływu
złego ducha nastąpiło po czwartym
egzorcyzmie. Przez następne dwa tygodnie został poddany obserwacji lekarskiej, która nie wykazała żadnej
choroby. Do chwili obecnej chłopiec
czuje się bardzo dobrze, nie odczuwa
żadnych dolegliwości.
Kolejnymi osobami zranionymi
przez złego ducha były dwie młode
dziewczyny, które pod wpływem słuchanej muzyki satanistycznej przeżywały, niezależnie od siebie, te same
negatywne stany psychiczne. Pogrążone w depresji i zniewolone obsesyj-

nymi myślami samobójczymi, próbowały odebrać sobie życie. Zanim
spotkały się ze mną, nie były w stanie
ani modlić się, ani zrezygnować ze
słuchania wspomnianej muzyki. Za
pośrednictwem modlitwy uwolnienia
odzyskały duchową wolność.
Inną „ofiarą” działania demonicznego był dorosły mężczyzna, który przez wiele lat korzystał z usług
bioenergoterapeutów. W wyniku
ich zabiegów doświadczył poważnej
choroby organizmu, a także nasilających się stanów depresyjnych oraz
bezsenności. Również relacje z ludźmi uległy pogorszeniu z powodu jego
nieuzasadnionej agresji. Po kilkakrotnym egzorcyzmie nastąpił proces
uzdrowienia i uwolnienia.
Wspomniane osoby to jedne z wielu, które doświadczyły obecności
złego ducha, ale przede wszystkim
potęgi miłosierdzia Bożego. Ludzie,
przychodząc do mnie, mają nadzieję
na duchowe wyzwolenie oraz uzdrowienie ciała i duszy, jednak czasami
zapominają o tym, że koniecznym
warunkiem nieodwracalnego uwolnienia i głębokiej przemiany duchowej jest nawrócenie serca. Zapominają również o tym, że to nie ja, ale
Chrystus jest najlepszym egzorcystą.
Bez pomocy Jezusa moja służba nie
miałaby nadprzyrodzonej wartości
i skuteczności.
Skuteczna obrona przed złem
Skuteczną obronę przed działaniem diabła stanowią sakramenty
święte, wśród których spowiedź święta jest najlepszym egzorcyzmem,
oraz modlitwa, szczególnie różaniec,
Koronka do Miłosierdzia Bożego, wezwania do św. Michała Archanioła,
a także post - jednym słowem, życie w duchu chrześcijańskiej wiary,
nadziei, miłości, czystości i pokory,
wolne od kompromisów ze złem w jakiejkolwiek postaci.
Czas walki duchowej wymaga
modlitwy, dobrego rozeznania i dialogu z doświadczoną w tym względzie
osobą duchowną. W sytuacji, której
towarzyszą określone zaburzenia
psychiczne, należy skonsultować
się z psychologiem lub psychiatrą
o orientacji chrześcijańskiej, a następnie zwrócić się o pomoc do charyzmatycznej grupy modlitewnej. Potem, jeśli będzie to konieczne, należy
udać się do księdza egzorcysty.
W tych wszystkich doświadczeniach należy pokładać bezgraniczną ufność w Chrystusie, który jest
Panem rzeczy niemożliwych. Jemu
cześć i chwała na wieki. Amen.
Ks. Tadeusz Marcinkowski - egzorcysta Archidiecezji Warmińskiej,
ojciec duchowny w WSDMW, „Hosianum” w Olsztynie, autor przekładu książki pt. Świadectwo egzorcysty.
Wywiad ze światowej sławy egzorcystą G. Amorthem.
Różaniec, nr 3 (681) 2009, str. 6-9.
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poetycki kącik
Krzyż w ciemności
Czy widzisz bracie krzyż
w ciemności?
To krzyż do siebie ludzi zbliża.
Tam znajdziesz miłość i nadzieję,
Więc przytul czasem się do krzyża.
W krzyżu cierpienie jest ukryte,
Pośród codziennej naszej troski,
Tam znajdziesz miłość i zbawienie,
Na krzyżu umarł Jezus Boski.
Czasem zamknięty w czterech
ścianach
Taki cichutki - nie narzeka
To boski symbol jest miłości,
Zawsze cierpliwie na nas czeka.
Nie przechodzi nigdy obojętnie
Na ludzkie krzywdy i cierpienia
W nich wątek życia jest ujęty,
Który nam serca w dobro zmienia.
Tyle jest smutku i cierpienia
Nieraz bliziutko obok Ciebie,
Więc otwórz bracie drzwi zamknięte,
Tam bliźni jest w potrzebie.
Wyjdź naprzeciwko, podaj rękę,
Rozraduj serce zatroskane.
Tam znajdziesz cichy krzyż
w ciemności,
Wszystkie wartości w nim schowane.
Cecylia Kielecka z Inowrocławia
Ps.
Jest to osoba całkowicie unieruchomiona, miała robioną punkcję
kręgosłupa i po tym zabiegu jest
dziś całkowicie sparaliżowana. Jest
karmiona, a pije przez słomkę. Jak
czytała wiersze, to kartki przewracała ustami. Myśli powstające w jej
głowie zapisuje osoba, która w danej chwili jest obok niej, przeważnie mąż. Mimo tak ciężkiego kalectwa, jest ona bardzo ciepłą osobą.

Środa Popielcowa
Popielec. Ta środa popielcowa
To pierwsza jest Wielkiego Postu
dniem.
Dla nas chrześcijan
czterdziestodniowa
Jest to pokuta - ratunek przed złem.
Więc do kościółka pójdziemy
społem,
W stronę kapłana głowę odwrócisz,
On słowa powie sypiąc popiołem,
Że z prochu jesteś, w proch się
obrócisz.
Słowa te dla nas mają znaczenie,
My tu jesteśmy gośćmi tej ziemi

I jakie byłoby pochodzenie,
To każdy z nas w proch kiedyś się
zmieni.
Lecz dziś, gdy trwa jeszcze nasze
życie,
W czystym sumieniu w pokucie
trwajmy,
W tym Wielkim Poście my należycie
W Panu swą ufność naszą składajmy.
On zanim zaczął swe nauczanie,
Sam będąc, modlił się na pustyni.
I dni czterdzieści, jego tam trwanie
Dla nas grzeszników poszcząc to
czynił.
Więc my dziś Panu skruchę
uczyńmy,
W pokucie żyjmy na rozważaniach,
Na czas Wielkiego Postu nie czyńmy
Zabaw tak hucznych w swych
przekonaniach.
Zostawmy sobie kłótnie i łgarstwa,
Każdy człek przyjacielem być może.
I zrezygnujmy w ten czas
z obżarstwa,
Żyjmy w ten czas w ciszy, w pokorze.
Więc my przy tej środzie popielcowej,
Na rozważaniach żyjmy wytrwale,
W piątki bądźmy na drodze
krzyżowej,
W niedziele przyjdźmy na gorzkie
żale.

W te Wielkanocne Święta dzisiejsze
Wiele tradycji wiąże się z nimi,
Dla nas to w roku są najważniejsze,
Różne my sprawy w tych dniach
widzimy.
Pierwszy dzień świąt my tak
powitamy,
Że bardzo wcześnie z samego rana
Na „Rezurekcji” się spotykamy,
By Zmartwychwstanie uczcić dzień
Pana.
Zaś przy śniadaniu w rodzinnym
gronie
Jajkiem, żywnością się podzielimy,
Co w przeddzień było nam
poświęcone,
To po modlitwie wspólnej czynimy.
Po pierwszym dniu świąt drugi
nastaje
To poniedziałek - lany nazwany
I tu też różne są obyczaje,
W każdym zakątku różne są zmiany.
Ogólnie jednak obyczaj znany,
Przez większość on jest już ustalony,
Jeden przez drugiego polewany,
Wcześnie raniutko jest przyczajony.
Gdy byłem dzieckiem na wsi
mieszkałem
To tą tradycją ja inną żyłem
Niejedną z nich dziś zapamiętałem
Wtedy naprawdę szczęśliwy byłem.

Niechaj w modlitwie czas nam
upływa,
Pan niechaj swoją łaską otoczy,
Niech nikt jak Piłat rąk nie umywa,
Trwajmy w pokucie do Wielkiej
Nocy.
Szczepan Polachowski
23.01.2010r.

W poniedziałkowy ranek świąteczny
Nie wodą -gałązkę wierzby miałem
Ten śmigus - dyngus był już
bezpieczny
Lekko po nogach nim smagałem.

Wielkanoc

W naszym regionie tradycja żywa
W pierwszy dzień świąt o tak późnej
porze,
To „przywołówką” się tak nazywa
Co rok zabawa taka na dworze.

Już dnia trzeciego z samego rana,
Aby namaścić Jezusa ciało,
Trzy Marie przyszły do grobu Pana,
Lecz miejsce po nim puste zostało.
Żadna straż zbrojna, pieczęć czy
skała
Panu naszemu rady nie dały,
Śmierć Jezusowi wnet się poddała,
On ją zwyciężył -Pan
Zmartwychwstały.
My chrześcijanie dzień
Zmartwychwstania
W dzisiejszych czasach co roku
czcimy
I uroczyście nasze przesłania
W dzień Wielkanocy je obchodzimy.

Zaś po południu -jajek kulanie,
Każdy do zabaw był takich skory,
A o piętnastej już się zbieranie
By do kościoła iść na nieszpory.

Lecz tę tradycję i te zabawy,
W których my tak dziś
uczestniczymy
Niech życiem naszym będą to
sprawy,
Które do życia swego wnosimy.
Bo najważniejsza to rzecz w te święta
-My chrześcijanie mamy swe zdanie,
Że wiarę ma -niech każdy pamięta
W to Pana Jezusa
Zmartwychwstanie.
Szczepan Polachowski
01.02.2010r.
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Z historii benedyktynek krzeszowskich

„(…) żeś Bogu-miłą serdecznie winszujemy(…)”
Po ksieni Potockiej - pewnie na zasadzie przeciwieństwa – wybrano Zofię Bogumiłę Skarbkówną. Na początku odznaczała się tylko tym, że wstąpiła do klasztoru jeszcze za rządów ksieni Daniłowiczówny, czyli
przeżyła trzy przełożone (Daniłowiczówną, Kazanowską i Potocką). Do tego zapewne doszły takie atuty jak
to, że arcybiskup lwowski Jan Skarbek był jej bratem,
a sama rodzina Skarbków „wielce starożytna”. Toteż
„wielce” sobie obiecywano po nowowybranej ksieni.
Kronikarka, która z lubością umieszczała w zapiskach wszelkie rodzinne koligacje – wzdłuż i wszerz
– pisze, iż pierwszy ślad rodu – a uczciwie podaje, że
według legendy – wiąże się z obroną Głogowa przed cesarzem Henrykiem w 1109 roku. Rodzina Skarbków
pieczętowała się wówczas herbem Skuba. Wtedy to
ówczesny Skarbek posłował do cesarza dla omówienia
warunków pokoju. Ponoć cesarz pokazał mu skrzynię
pełną złota i rzekł: „Patrzcie, mam czym pobić waszego
króla” (Krzywoustego). Na to Jan Skarbek, jak prawdziwy rycerz, honorowo zdjął z palca cenny pierścień,
dorzucił do skrzyni i rzekł: „Idź złoto do złota! My Polacy wyżej cenimy sławę i dobre imię niż trzosy złota”.
Można wierzyć lub nie ale w kronice czytamy, że cesarz zdumiał się taką odpowiedzią i zawstydzony rzekł:
„Habe dank”. Z tego powodu król Bolesław zamienił
Skarbkom herb ze Skuchy na Habdank.
Benedykcja – czyli jak to się dawniej mówiło – konfirmacja nowej ksieni miała miejsce 29 maja 1718 r.
Błogosławieństwa udzielił oczywiście arcybiskup Jan
Skarbek a obecni byli licznie zgromadzeni „najprzewielebniejsi prałaci i jaśnie wielmożna szlachta polska”.
Osobny list przesłał zaproszony na tę uroczystość królewicz Konstantyn. Pisał on:
„Nie mogła mi być lepsza prezencja affektu Waszej Mości Panny ku mnie i najjaśniejszemu domowi
mojemu jako ta, którą mi Waszmość Panna w liście
swoim wyrażać raczysz. Ponieważ wdzięczna pamięć
Waszmość Panny wskrzeszasz, żeś z rąk ś.p. babki mojej Doroty Daniłowiczówny habit święty wziąć miała
szczęście. Jako się tedy wielce cieszę, że zgromadzenie
lwowskie Waszmość Pannę ksienią z wielkiej godności
obrały, tak biorę sobie otuchę, że Waszmość Panna łaskawie sobie ze mną postąpisz a jać zapewniam Waszmość Pannę, że cokolwiek będzie w możności mojej ,
nie tylko z sprawiedliwości ale z szacunku osoby Waszmość Panny świadczyć zechcę. A teraz świętym modlitwom całego zgromadzenia siebie i najjaśniejszy dom
mój zalecam, zostając Waszmość Panny uprzejmie
życzliwym sługą”.
Z czasów ksieni Skarbkówny pochodzi pierwszy
opis kolędy w klasztorze czyli składania życzeń przez
konwent swojej przełożonej. Trzeba tu dodać, że ówczesne ksienie „nie pospolitowały się” ze zgromadzeniem: mieszkały w osobnych apartamentach, osobno
jadły, modliły się osobno a rządy klasztorem sprawowały za pomocą przeoryszy i podprzeoryszy, dość rzadko kontaktując się osobiście ze wspólnotą. Toteż wizyta
w “apartamencie ksieniowskim” była wielkim wydarze-

niem dla wspólnoty. Bywało, że cały rok przygotowywały własnoręcznie upominki dla ksieni (z okazji kolędy,
imienin czy rocznicy wyboru). Czytamy w zapiskach,
jak to „wesoło kolędowały grając na fortepianie, na gitarze, na harmonii, za co potem otrzymywały upominki”.
W związku z owym kolędowaniem wiemy o pierwszej,
w ten sposób zarejestrowanej poetce klasztornej Zofii
Domitylli Koturnickiej, której dziełem były wówczas
wszelkie „kantaty na cześć…”. Na przykład ta:
„Zofią, Bogumiłą, Urszulą nazwana
Przy klejnocie Habdanka nam za Matkę dana.
Cieszym się z tego wspólnie i radujem
Żeś Bogu-miłą serdecznie winszujem.
Obyś żyła nam przez długie wieki
Nie wypuszczała nas nigdy z swej opieki
I z Pasterzem naszym, którego imię
Cały świat głosi przy wielkiej estymie.
Niech żyje Jan Ojciec i Matka Bogumiła
Śpiewamy wszystkie jako zdała siła,
Na tryumf drogich tych imion to niech będzie
Zaszczyt Habdanków niechaj słynie wszędzie!”
Wprowadziła „święto probantek”, dziś po prostu święto nowicjatu, które obchodzono w klasztorze 25 listopada
w dzień Ofiarowania Matki Bożej. Wtedy – tak jak i dziś
– zgromadzenie modli się o nowe i dobre powołania.
Zasłynęła jako ksieni dobra. Przeżywszy trzy przełożone, będąc już sama „słusznego” wieku, nabyła też
i mądrości swego wieku. Zrozumiała zapewne, co najbardziej się liczy w życiu człowieka i choć była wielką
miłośniczką sztuk pięknych, to jednak nie to pozostało
w pamięci współczesnych i potomnych, tylko że „była
dobra”. „Dawała hojnie – pisze kronikarka – a nigdy
mimo tej hojności nic jej nie zabrakło. Ziściły się na
niej wierne słowa: Dawajcie a będzie wam dane”.
Po śmierci żałowano jej bardzo i nawet niejaki Skotnicki, klasztorny plenipotent, napisał „w księdze urzędowych akt” wspomnienie o ksieni Skarbkównej. Pisze
tam, iż sam był świadkiem jej dobroci „(…) bom jej 10
lat służył, tom się napatrzył jej zasługom i pracom nie
tylko na urzędzie przełożonej ale i w sprawach publicznych tj. w jurysdykcyi będąc jej pomocą”.
Pochowano ją – jak wszystkie poprzednie ksienie –
w pierwszym grobowcu benedyktynek, pod posadzką
kościoła przed ołtarzem głównym.
cdn…
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PROGRAM GŁÓWNYCH UROCZYSTOŚCI
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w 2010 roku
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20 marca – Msza św. w kościele św. Józefa w Krzeszowie o godz. 12.00. Zapraszamy wszystkie
osoby, które noszą imię: Józef lub Józefina
2 kwietnia (Wielki Piątek) – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej po Kalwarii Krzeszowskiej –
początek godz. 10.00 w Bazylice Krzeszowskiej
16-18 kwietnia – Rekolekcje dla członków Żywego Różańca (zapisy: Biuro Obsługi
Pielgrzyma tel. 075-742-32-79 oraz na stronie www.krzeszów.opactwo.eu)
23-25 kwietnia – Rekolekcje dla członków Żywego Różańca (zapisy jw.)
29 kwietnia - 2 maja – Sudeckie Spotkania Trzeźwościowe
30 kwietnia - 2 maja – Rekolekcje dla Bractwa Świętego Józefa (zapisy jw.)
1 maja - 2 października (Pierwsze Soboty Miesiąca ) – Msza św. i procesja Maryjna po
Kalwarii Krzeszowskiej – początek godz. 18.00
1 maja – Pielgrzymka Bractwa Świętego Józefa
7-13 maja – Rekolekcje Fatimskie (zapisy jw.)
8 maja – Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej
22 maja – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – Czuwanie Modlitewne Odnowy w Duchu
Świętym w Krzeszowie rozpoczęcie godz. 19.oo; Eucharystia w Bazylice godz. 24.00
30 maja – Niedziela Trójcy Przenajświętszej – I Komunia Święta w Krzeszowie – godz. 10.00
31 maja – Sakrament Bierzmowania w Krzeszowie
2 czerwca – Wspomnienie Matki Bożej Łaskawej - 13 rocznica koronacji obrazu
3 czerwca – Boże Ciało – początek uroczystości w Krzeszowie godz. 10.00
5 czerwca – Pielgrzymka Kresowian i Sybiraków do Krzeszowa
5 czerwca – Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych i ERM do Krzeszowa
11-13 czerwca – Rekolekcje dla związków niesakramentalnych (zapisy jw.)
19 czerwca – Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej
19-20 czerwca – XII Pielgrzymka Trzeźwości: Kowary – Krzeszów
25-27 czerwca – Rekolekcje z postem wg Św. Hildegardy w Krzeszowie (zapisy jw.)
26 czerwca – XII Diecezjalna Pielgrzymka Kolejarzy do Krzeszowa
29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
3 lipca – Rocznica konsekracji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP
27 czerwca – 1 sierpień – LETNIE KONCERTY ORGANOWE
w Bazylice Krzeszowskiej 11.00 oraz w kościele Świętego Józefa 15.30
25 lipca – Odpust ku czci św. Anny na Górze św. Anny w Krzeszowie. Poświęcenie
pojazdów mechanicznych na placu przed Bazyliką godz. 12.00
12 sierpnia, godz. 9.00 - Katedra Legnicka – rozpoczęcie VI Pieszej Pielgrzymki z Legnicy
do Krzeszowa na Wielki Odpust Maryjny – przewodnik Ks. dr Mariusz Majewski
13-15 sierpnia – Wielki Odpust Krzeszowski
16 sierpnia - dzień patronalny Biskupa Legnickiego Ks. dr Stefana Cichego
20-23 sierpnia – Diecezjalne Dni Młodzieży
29 sierpnia – Rocznica podniesienia świątyni pw. Wniebowzięcia NMP do godności
Bazyliki Mniejszej przez Sługę Bożego papieża Jana Pawła II
4 września – XI Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa
5 września– Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci i Młodzieży
w Krzeszowie – rozpoczęcie: godz. 10.00
10-12 września – Rekolekcje z postem wg. Św. Hildegardy (zapisy jw.)
14 września – Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego
17-19 września – Rekolekcje dla członków Żywego Różańca w Krzeszowie (zapisy jw.)
25 września – Pielgrzymka Nauczycieli i Katechetów Diecezji Legnickiej do Krzeszowa
(rozpoczęcie: godz. 10.00)
2 października – Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej do Krzeszowa –
(rozpoczęcie: godz. 10.00)
8-10 października – XI Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez KSM Diecezji
Legnickiej
15-17 października – Rekolekcje z Radiem Maryja i Telewizją Trwam w Krzeszowie (zapisy jw.)
Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium w Krzeszowie
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Przypowieść o pięknie
Człowiek zawsze piękna szuka
z poświęceniem i staraniem....
Czy natura to czy sztuka gotów wiele
dać jest za nie.
                        Aby pięknem cieszyć oko
                        albo ucho- iść potrafi
                        gdzieś daleko lub wysoko
                        aż na piękno wreszcie trafi.
   Lecz to jest dla niego mało!
   Szuka nowych doznań źródeł,
   gotów przejść jest ziemię całą
   by się znów zachwycić cudem.
                         Lecz gdy tym poszukiwaniem
                         zmęczy się już ponad siły,
                         z bólem w krzyżach gdzieś
   przystanie
                         i.... przypomni dom swój miły.
   A gdy wróci tam, skąd wyszedł
   widząc miejsce to - uklęknie
   i wyszepce w nieba ciszę:
   Boże! Jakże tu jest pięknie.
                                                     Jadzia Gabrowska

H U M O R m i e s i ą c a
Do furty raniutko dzwoni jakiś pijak i chce koniecznie dostać się do środka.
- Do kogo pan chce? - pyta furtianka
- Do Pana Boga - padła odpowiedź.
- Tu nie ma żadnego Pana Boga - odparła zdesperowana
obrończyni zakonnych progów.
***
Pod koniec pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny,
w czerwcu 1979 roku, upływającej pod znakiem upałów,
Jan Paweł II oznajmił, że jej pierwszy efekt jest już widoczny - opalili się towarzyszący mu kardynałowie.
***
Pewne trzy parafie nawiedziła plaga wiewiórek. Całe dziesiątki rudych stworzonek zamieszkały w murach kościołów. Członkowie pierwszej
parafii uznali to za wolę Boga i wiewiórki zostały.
W drugiej parafii delikatnie wyłapano wszystkie i wywieziono do lasu, lecz po trzech dniach wróciły.
Tylko w trzeciej parafii znaleziono właściwe rozwiązanie:
wiewiórki zostały ochrzczone i wpisane do rejestrów parafialnych. Od tej pory widuje się je tylko na Wielkanoc
i w Boże Narodzenie.
***
Szef do zastępcy:
- Trzeba zwolnić tego w okularach.
- Szefie, ale on jest jednym z naszych najlepszych ludzi,
byt połowy firmy od niego zależy!
- Obserwowałem go dzisiaj: cały dzień nic, tylko co
chwilę zerkał na zegarek.
- Przecież on na niego trzy lata zbierał i wczoraj kupił...
***
Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
Wchodzi dr P. do sali wykładowej i pierwsze co robi, to
sprawdza czy mikrofon działa mówiąc:
- Zdrowaś zdrowaś - no działa. U mnie w parafii ksiądz
tak zawsze robi...

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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RÓŻAŃCOWE JERYCHO
Krzeszów od 7 do 13 maja 2010

W historii chrześcijaństwa
odnotowano ponad 1000 objawień, w tym ponad 500
szczególnych przekazów o objawieniach maryjnych. Każda epoka ma swe objawienia,
których świadkami są najczęściej zupełnie zwyczajni ludzie.
W XX wieku wśród dużej liczby
maryjnych objawień na szczególną uwagę zasługują objawienia w Amsterdamie, gdzie Maryja przedstawiła się jako PANI
WSZYSTKICH NARODÓW.
Cechą szczególną tych objawień są liczne proroctwa dotyczące Kościoła, świata i polityki,
które w większości się spełniły.
Wśród licznych proroctw jedno
jest dla nas bardzo interesujące.
Matka Boża w rozmowie z mistyczką Idą Peerdeman mówi
w dniu 3 stycznia 1946 roku, że
chce postawić krzyż na ziemi, ale
ludzie krzyża nie chcą. Maryja
mówi: „Będzie walka duchowa.
Będą Jerycha”. Odnosząc się do
tych słów Maryi, dostrzegamy, że
w dzisiejszym świecie walka du-

chowa szczególnie nabrała mocy.
Kard. Józef Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI, powiedział
w roku 2000: „szatan ma moc
nad tym światem, widzimy to
i nieustannie tego doświadczamy. Ma moc, bo nasza wolność
pozwala się wciąż odwodzić od
Boga”. Równocześnie jednak nabiera większej jeszcze mocy Słowo Boże: „na świecie doznacie
ucisku, ale miejcie odwagę: Jam
zwyciężył świat” (J 16,33).
Maryja mówi, że „będą Jerycha”. Jerycha są to nieprzerwane
rotacyjne czuwania modlitewne
grup i osób przed Najświętszym
Sakramentem przez siedem dni.
Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowie, w diecezji legnickiej, serdecznie zaprasza zainteresowane osoby
do wzięcia udziału we wspólnej
modlitwie o ratowanie Kościoła
i współczesnego świata.
(Modlitewnik:
„Różańcowe Jerycha”,
Ks. Józef Orchowski,
Sandomierz 2005)

„Odmawiaj codziennie różaniec,
A Ja nigdy Cię nie opuszczę.
Moje Niepokalane Serce będzie
Twoją ucieczką i drogą, która
Zaprowadzi Cię do Boga”
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PROGRAM JERYCHA
w KRZESZOWIE
I dzień Jerycha
(piątek 7 maja 2010)
• przyjazd w piątek 7 maja 2010
w godzinach od 15.00 do 17.00
(zakwaterowanie)
• godz. 18.00 – Msza św. z kazaniem
w Bazylice
• godz. 19.00 – Kolacja
• godz. 20.00 – Różaniec – rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu
• godz. 20.45 – Adoracja w milczeniu
• godz. 21.00 – Apel Maryjny (po Apelu:
Adoracja przez wyznaczone osoby)
• godz. 24.00 – Te Deum...
• godz. 3.00 – Procesja pokutna na
kolanach

II dzień Jerycha
(i następne do 13 maja 2010)
• godz. 6.00 – Godzinki ku czci
Niepokalanego Poczęcia NMP
• godz. 7.00 – Msza św. z kazaniem
w Bazylice
• godz. 8.00 – Śniadanie
• godz. 9.00 – Wykład I
• godz. 10.00 – Koronka do Chórów
Anielskich
• godz. 12.00 – Anioł Pański oraz Msza
Święta z kazaniem w Bazylice
• godz. 13.00 – Obiad
• od godz. 14.00 do 15.00 – Adoracja
w ciszy
• godz. 15.00 – Koronka do Bożego
Miłosierdzia oraz Modlitwa za
zmarłych
• godz. 17.00 – Wykład II
• godz. 18.00 – Msza św. w Bazylice
• godz. 19.00 – Kolacja
• godz. 20.00 – Różaniec
• godz. 20.45 – Adoracja w milczeniu
• godz..21.00 – Apel Maryjny
• godz. 24.00 – Te Deum ...
• godz. 3.00 – Procesja pokutna na
kolanach

UWAGA:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie na adres Sanktuarium w Krzeszowie pisemnego zgłoszenia. Najchętniej oczekujemy
na przyjazd siedmiodniowy: od 7 do 13 maja
2010 roku. Jeżeli ktoś z Państwa nie dysponuje czasem i możliwościami finansowymi,
proponujemy przyjazd kilkudniowy lub nawet kilkugodzinny. Zwracamy się szczególnie
do mieszkańców Krzeszowa oraz okolicznych
miejscowości, abyście Państwo przychodzili
na wspólne JERYCHO wedle własnego uznania i możliwości czasowych.
Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
Ks. kustosz Marian Kopko
Plac Jana Pawła II nr 1
KRZESZÓW
telefon:
Obsługa Pielgrzyma
75 742-32-79
www.krzeszow.opactwo.eu
www.opactwo.eu
sanktuarium.krzeszow@gmail.com
marian.kopko@gmail.com
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Słowo Kustosza
na Uroczystości Wielkanocne
Podczas Świąt Wielkanocnych składamy sobie życzenia. W rodzinach
odbywają się spotkania, spożywamy święconkę i pisanki... Ale pamiętajmy,
że najgłębszym uzasadnieniem tych wielkanocnych radości jest prawda,
że Miłość odniosła zwycięstwo nad śmiercią. W dzień Wielkiego Piątku

odprawiamy Drogę Krzyżową, a w poranek Wielkiej Nocy śpiewamy:
„Wesoły nam dzień dziś nastał”. I nie tylko wesoły, ale radosny, tą radością,
której człowiekowi nie odbierze nawet śmierć!
Z Marią Magdaleną, z dwoma uczniami idącymi do Emaus,
z Apostołami, a przede wszystkim z Matką Jezusa przeżywamy tę
wielkanocną radość. Za Apostołem Tomaszem powtarzamy:
„Pan mój i Bóg mój”.

Ktoś – tak kiedyś wyraził swoje wielkanocne życzenia:
„Życzmy sobie wielkanocnych oczu,
które pozwolą nam dostrzec blask wielkanocnego Alleluja:
w śmierci – tajemnicę życia
w grzechu – nadzieję przebaczenia,
w świadomości winy – Boże Miłosierdzie,
w rozstaniu – niezniszczalną jedność,
w ranach, nawet serca – niezwykłe zwycięstwo,
w człowieku – tajemnicę Boga,
w Bogu – godność człowieka,
w moim „ja” – przeżywać ludzkie „ty”,

Drodzy Przyjaciele Krzeszowskiego Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
Na radosne Święta Wielkiej Nocy
przesyłamy Wam najserdeczniejsze życzenia
od Zmartwychwstałego Chrystusa.
Niech te święta wyzwolą w nas nowe siły
do życia nauką Jezusa,
niech będą źródłem radości, pokoju i nadziei;
a kiedyś niech zaowocują naszym zmartwychwstaniem.
Ks. Marian Kopko
oraz Redakcja „Krzeszowskiej Pani”

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
2010
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
w KRZESZOWIE
Naukom rekolekcyjnym przewodniczy
Ks. doktorant Sławomir Kowalski
Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Niedziela 21 marca 2010 r.
– godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia NMP
– godz. 7.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
– godz. 9.00 – Msza Święta z nauką w Krzeszówku
– godz. 10.00 – Msza Święta z nauką dla dzieci i młodzieży
– godz. 12.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
– godz. 16.00 – Gorzkie Żale – dla wszystkich
– godz. 17.00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich
Poniedziałek 22 marca 2010 r.
– godz. 7.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
– godz. 8.15 – Msza Święta dla dzieci i gimnazjalistów
– godz. 8.45 – Nauka dla młodzieży w Bazylice
– godz. 10.30 – Nauka w Szkole Podstawowej dla dzieci
			Autobus dla dzieci od godz. 11.15 – wyjazd dzieci do domów
– godz. 16.00 – Msza Święta z nauką w Krzeszówku
– godz. 17.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych w Bazylice
Wtorek 23 marca 2010 r.
(program – jak w poniedziałek)
Środa 24 marca 2010 r. DZIEŃ SPOWIEDZI
od godz. 10.00 do 11.00
od godz. 16.00 do 17.30
– godz. 7.00 – Msza Święta z nauką w Bazylice
– godz. 8.15 – Apel w Domu Kultury i Konkurs Palm Wielkanocnych
Misterium w wykonaniu dzieci i młodzieży
– godz. 10.00 – Spowiedź dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
– godz. 10.45 – Msza Święta dla Zespołu Szkół
w Bazylice
			
Autobus dla dzieci od godz. 11.30 – wyjazd dzieci do domów
– godz. 15.45 – Spowiedź i Msza Święta w Krzeszówku
– godz. 17.00 – Msza Święta z nauką i zakończenie Rekolekcji

