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Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
10 kwietnia 2010 roku, w drodze na
uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria
Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji
i załoga samolotu. Wieczny odpoczynek racz
Im dać Panie!
...przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą smoleński las...
Zbigniew Herbert „Guziki”
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Kochani Polacy!
Pozdrawiam w Imię Jezusa. Wiem, że to dla
was trudny czas utraty ważnych przywódców.
Modlę się za wierzących, niewierzących i za cały
kraj. Niech Bóg pocieszy przez Syna Jezusa każdego z was, kto stracił w tym roku kochaną osobę i wleje radość w serce. Niech Jezus pocieszając
uczyni was dobrymi pocieszycielami.
Modlę się, abyście nie obwiniali Boga lecz prosili Go o przyjęcie w Jego otwarte ramiona tych,
którzy odeszli. Jezus króluje poprzez wszystkie
nasze kłopoty, bóle, trudności, utraty i On wskaże drogę i sposób tam, gdzie go nie widać. Niech
Jezus przyjdzie do wszystkich rodzin pogrążonych
w żałobie, aby zamiast mieć żal, dziękowały Jezusowi za życie każdego ze zmarłych.
Sprzeciwiam się w Imię Jezusa wszystkim siłom podziałów w tym czasie. Sprzeciwiam się
wszelkim atakom ciemności na Polaków na całym świecie. Przyzywam Ducha Świętego, aby
kierował sytuacją i podniósł was w tym okresie.
Modlę się, aby wszyscy Polacy uświadomili sobie,
że jest to czas powrotu do Boga i prośby o przebaczenie. Żyjemy w ostatecznych czasach i modlę
się, żebyście wszyscy dobrze się przygotowali na
przyjście Pana.
Proszę przekażcie moje wyrazy współczucia
wszystkim Polakom, gdyż nie mogę do wszystkich dotrzeć.
Kocham was wszystkich i będę nadal modlić
się za was, aby Jezus działał w tych tragicznych
dniach ku waszemu dobru.
Moi kochani wierni. JEZUS JEST KRÓLEM
I KRÓLUJE NA WIEKI.
Przykro mi z powodu tak wielkiej i nagłej straty.
Kocham was wszystkich i niech Bóg was błogosławi, całe polskie społeczeństwo i wszystkie
pokolenia.
Ojciec John Baptist Bashobora
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KATYŃ - ZIEMIA POLSKĄ
KRWIĄ NAPOJONA
Od 10 kwietnia czytamy i słyszymy pytanie:
Dlaczego? Spytałem się kilku osób, co by odpowiedziały w telewizji na pytanie, dlaczego taka
katastrofa i tylu wspaniałych ludzi zginęło? Jedna z odpowiedzi była taka: Pan Bóg miał dosyć
wszystkiego, co się nazywa „Kłamstwo Katyńskie”
na wschodzie i zachodzie Europy. Wschód się nie
chce przyznać, bo duża część społeczeństw wierzy
Stalinowi jak katolicy Biblii, a Zachód się wstydzi
za swoich przywódców, którzy Stalinowi Polskę,
wiernego sojusznika, sprzedali.
Myślę, że Pan Bóg nie mógł również patrzeć
i słuchać, jak się opluwa i wyśmiewa wielkiego
patriotę i prawego człowieka, jakim był prezydent Lech Kaczyński. To samo można powiedzieć
o jego małżonce i innych, którzy z nim zginęli.
Uderzenie jest mocne i bolesne, ale widocznie takie musiało być, żeby cały świat usłyszał o polskiej
drodze do wolności i polskiej cenie, jaką za wolność i prawdę ponosiła. Od siebie dodam, że moje
odczucia są takie same jak tego pana
W sobotę 10 kwietnia po południu włączyłem
telewizor na stację, która bardzo pluła na braci Kaczyńskich i ich sojuszników i zobaczyłem innego
prezydenta: przytulającego dzieci, żonę, ciepło witającego się z ludźmi. Przedtem takich zdjęć ani
filmów o Lechu Kaczyńskim nie widziałem. Również były prezydent Kwaśniewski wypowiadał się
bardzo pozytywnie, tak samo Jerzy Buzek. Obaj
mówili: różniliśmy się politycznie, ale to było
z poszanowaniem i godnością, w niczym nikomu
nie ubliżał.
Zagraniczni politycy bardzo ciepło wspominają
Lecha Kaczyńskiego jako twardego i kompetentnego partnera. A jak go przedstawiały polskie
media? Jest w zwyczaju, że o zmarłym mówi się
dobrze albo wcale, to znaczy, że wielu ludzi mogło nie mówić wcale, po prostu milczeć, a mówią
tylko dobrze. Dziennikarzom i politykom, którzy
wyśmiewali wzrost prezydenta, trzeba by odpowiedzieć słowami Pawlaka do Kargula z filmu „Sami
swoi”: długi aż do nieba, a głupi jak nie trzeba.
Atmosfera przed i po katastrofie prezydenckiego samolotu przypomina mi przedstawienie
teatralne, jakie kiedyś widziałem w telewizji. Po
wyborze na Prezydenta Gabriela Narutowicza
brukowa prasa krytykowała go najgorszymi słowami, jakie były możliwe, a po zamordowaniu go
wychwalano Narutowicza pod niebiosa, i robili to
ci sami dziennikarze.
Po prawie dziewięćdziesięciu latach dziennikarze są tacy sami, a prostym ludziom wytykają
zacofanie. Przed kilkoma miesiącami jeden pan
na pytanie o to, które wiadomości wczoraj i dziś
uważa za prawdziwe, odpowiedział: Nekrologi są
prawdziwe, pogoda jest prawdopodobna, a reszta
to różnie.
brat Stanisław
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Jak to możliwe
O tym, że lista pasażerów była
znana wszystkim od dawna; że
polskie służby miały obowiązek
nie dopuścić do lotu prezydenta,
polityków i generałów jednym
samolotem; o tym, że prezydent
miał kilka dni temu postanowienie wyjazdu do Katynia pociągiem z wdowami i sierotami
katyńskimi... - o tym wszystkim
w rozmowie z Robertem Witem
Wyrostkiewiczem mówi red.
Anna Pietraszek, doradca zarządu Telewizji Polskiej w wywiadzie dla Portalu NaszaPolska.PL
Jak to możliwe, że miała
Pani listę pasażerów kilka dni
przed tragicznym odlotem prezydenckiego Tupolewa?
Dostałam tę listę od młodych
dziennikarzy, którzy prosili
mnie o radę z kim przeprowadzić ewentualnie wywiady. Ta lista pasażerów krążyła po prostu
ot tak, już od kilku dni, z maili na maile. Potem siedziałam
w domu, to było w poniedziałek, i zastanawiałam się jak to
możliwe, że ja mam pełną listę
generałów, kapelanów, polityków, którzy lecą z prezydentem
i że ta lista jest w obiegu. Wierzyć mi się nie chciało, że oni
wszyscy są na tej jednej liście.
Pomyślałam, że może będą rozdzieleni, że może to tylko lista
obecności w Katyniu. Nie mogłam tego pojąć i niestety wziąć
na serio. Generał Skrzypczak
mówił niedawno w telewizji, że
po wypadku Casy podkreślano
wymóg bezpieczeństwa, że kiedy leci kilku dowódców to trzeba
ich rozdzielać, a przecież z polskimi generałami leciał prezydent, nie tylko głowa państwa,
ale zwierzchnik sił zbrojnych,
osoba odpowiedzialna za całe
bezpieczeństwo kraju! Trzeba
teraz zwrócić uwagę na to jakim

cudem znaleźli się w jednym samolocie generałowie, politycy
i sam prezydent? Jakim cudem
ta lista krążyła od tak po Internecie? Jakim cudem!? Czy nasz
prezydent był tak kompletnie
pozbawiony ochrony? Kto pracował nad tym, żeby on był tak
nagi? Czy nikt nie myślał o ich
ochronie?... Niemożliwe. To się
samo nie stało.
Mówiła Pani niedawno o podróży prezydenta Kaczyńskiego do Katynia pociągiem. Razem z rodzinami katyńskimi.
Taki wariant podróży potwierdził Pani również tragicznie
zmarły w tej katastrofie minister Stasiak. Niestety w ostatniej chwili prezydent podjął
decyzję lub ktoś go przekonał
do lotu drogą powietrzną. Co
Pani o tym sądzi?
Rozmawiałam
niedawno
z ministrem Stasiakiem. Rozmowa dotyczyła kwestii transmisji,
które były planowane od dawna
w Telewizji Polskiej. I to co powiem za chwilę mówię z pełną
odpowiedzialnością jako doradca
zarządu Telewizji Polskiej. Przez
godzinę rozmawiałam z mini-

strem Stasiakiem. Przekazałam
nie tylko swoje rady medialne, ale
przede wszystkim doświadczenie. Robiłam bowiem pierwszą
transmisję satelitarną z Katynia.
Wymyśliłam ją i doprowadziłam
do realizacji jako świeżo upieczona absolwentka Akademii Obrony Narodowej. Zresztą, gdybym
nie skończyła akademii nigdy
nie zrobiłabym tej transmisji
i naraziła telewizję na wielkie
niebezpieczeństwo. Teraz właśnie minister Stasiak pytał mnie
o sprawy chronienia przekazu
medialnego tam w Katyniu. Powiedziałam mu wszystko co mówiło mi moje doświadczenie; na
co należy zwracać uwagę. Czego
się strzec. I wtedy też odważnie
zasugerowałam, żeby prezydent
pojechał z wdowami katyńskimi
pociągiem. Byłby to najbezpieczniejszy środek transportu. Po
drugie, media mogłyby zobaczyć
prezydenta,
najważniejszego
człowieka w państwie, który zauważył wdowy, sieroty katyńskie.
Prezydenta, który byłby z nimi.
Do tego pani Maria Kaczyńska,
cudowny człowiek, który miał
wspaniały kontakt z ludźmi starymi... Prezydent się zgodził.
Dostałam informację, że prezy-
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dent podchwycił ten pomysł, że
pojedzie z wdowami i sierotami
katyńskimi pociągiem. Zaczęliśmy myśleć, żeby wysłać na bieżąco informacje z satelity z tej
podróży prezydenta pociągiem
do Katynia. Potem przyszła wiadomość, że tak go obsiedli, że jest
decyzja, że poleci, a te wdowy
pojadą same. Pomyślałam sobie,
kolejny prezydent, który nie docenił wdów i dzieci katyńskich.
Ktoś mu to odradził. Ktoś mu to
odebrał... Ciekawe dlaczego?...
Jest Pani doktorantką Akademii
Obrony
Narodowej
– Podyplomowego Studium
Operacyjno-Strategicznego.
Ukończyła Pani elitarne szkolenia NATO. Jak Pani ocenia
fakt, że służby specjalne dopuściły do lotu jednym samolotem prezydenta, polityków,
generalicji Wojska Polskiego
i wielu najważniejszych osób
w państwie?
Odpowiadam: to niemożliwe,
żeby do takiej sytuacji dopuścić.
Na rozum zwykłej absolwentki
Akademii Obrony Narodowej,
wiem, że to na logikę nie jest
możliwe. Jeśli ktoś myślał nad
przygotowaniem tego lotu, a zapewne myśleli różni ludzie, to
ktoś myślał, żeby stało się tak
jak się stało. Nie widzę innego
wyjaśnienia. Komuś zależało,
żeby tak się stało. Szef sztabu...
dowódcy... niemożliwe. Ktoś
nad tym myślał. Nie jesteśmy
państwem głupków. Nie jesteśmy też wojskiem ciemniaków.
Mamy służby specjalne i mamy
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy generałów z prawdziwego zdarzenia z nominacji
natowskich. Nie jest możliwe,
żeby taka głupota zawładnęła
wszystkimi i żeby doszło do wysłania najważniejszych w państwie osób jednym samolotem.
Znała Pani wiele osób z listy
pasażerów tragicznie zmarłych w wypadku samolotu Tu-

polew. Czy serce pomieścić
może tyle strat na raz, w jednym momencie?
W sercu wszystko się może
zmieścić. Tam jest cała miłość
do Polski. Ale w głowie to mi
się wszystko nie mieści (płacz).
Żeby mieć takich wspaniałych ludzi i ich nie chronić... to
kim my jesteśmy? To jaką my
mamy policję, BOR, służby?
W chwili napływania informacji o tragedii była Pani
w studio telewizyjnym, aby komentować zaplanowane wcześniej uroczystości w Katyniu. To
było chyba najtrudniejsze studio telewizyjne w Pani życiu...
To była najprawdopodobniej
moja najcięższa próba dziennikarska, żeby się opanować; żeby
sprostać. Kiedy wchodziłam do
studia układałam sobie w głowie
ile trzeba mówić o księdzu Peszkowskim, kapelanie Rodzin Katyńskich. Chciałam, żeby o nim
usłyszeli Polacy. Chciałam, żeby
dotarło do ludzi, że apel pojednania i przebaczenia miał miejsce 15
lat temu, a nie podczas środowego
spotkania Tuska i Putina. A o tej
środzie premiera Tuska mogę powiedzieć, że to była czarna środa.
Nie było ani jednego świadka Katynia. Nie wspomniano o księdzu
Peszkowskim nawet słowem.
A kiedy w czasie antenowym były
wolne chwile i moje ekipy dobijały się, aby puścić materiał przygotowany o orędziu księdza Peszkowskiego do narodu polskiego
wygłoszonym w kwietniu 1995
roku, do wszystkich polityków, do
wszystkich dowódców, do całego
narodu, to z telewizji przychodziła odpowiedź, że nie. A ciekawe
dlaczego? Czyżby ksiądz Peszkowski miał odebrać splendory
środowego wydarzenia? Dzisiaj
chciałam o tym mówić w studio
telewizyjnym.
Politycy, zwłaszcza Prawa
i Sprawiedliwości, generalicja
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WP, duchowni, prezes IPN,
prezes NBP, naukowcy, dyplomaci... kwiat polskiego Narodu zginął w Katyniu - można
powiedzieć - po raz drugi. Co
dalej z Polską?
Popatrzmy chociaż tylko na
Janusza Kurtykę, na pana prezesa
IPN. Przecież to był młody człowiek, który połowę swojego życia
dorastał do swej roli politycznej,
wybitnej, wyjątkowej, trudnej. Te
20 lat młodości, to połowa jego
życia. Odtworzyć takiego drugiego
człowieka tego formatu, to kolejne
40 lat. I może znowu o to chodziło... Przecież teraz finalizują się
śledztwa IPN. Finalizuje się sprawa
zachowania istoty IPN, czy w ogóle istnienia Instytutu. Największe
śledztwo IPN to śledztwo dotyczące zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i zabójstw dziesiątek innych
księży. Było przecież komando,
które mordowało księży. Mieliśmy nadzieję, że to śledztwo zostanie skończone przed beatyfikacja
księdza Jerzego. Ale nie ma prezesa Kurtki… Czy to przypadek?
Dnia 2 września 1999 roku wyszłam ze szpitala w Aninie, gdzie
leżał ciężko chory ksiądz Peszkowski. Nie wiadomo było czy
przeżyje. Znalazłam się w takim
miejscu, gdzie fetowano sukcesy
pana Komorowskiego. Miał swoje święto. I tam spotkałam oficera Urzędu Ochrony Państwa. Nie
powiem czy mężczyznę czy kobietę. Ten oficer UOP wziął mnie na
słowo i zapytał: „To jak ten Twój
ksiądz? Żyje jeszcze?” Powiedziałam mu, że martwimy się bardzo
czy przeżyje do rana. Usłyszałam
wtedy coś strasznego. Oficer UOP
powiedział: „Niech zdycha. Niech
zdycha ten czarny, co nam tylko
przeszkadza”. Nigdy tych słów nie
zapomnę. Oficer UOP... 99 rok...
Więc jaką my mamy wolną Polskę?
Jaką my mamy wolną Polskę, kiedy teraz ich wszystkich już nie ma?
Dziękuję Pani za rozmowę
Rozmawiał Robert
Wit Wyrostkiewicz
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ANDRZEJ

CHOROSIŃSKI

– po śmierci prezydenta –

Błysk i huk , potem cisza, w której białe dymy
Wraz z Ich Duszami zwolna płynęły w przestworza.
Przy zgliszczach tylko szatan zaglądał w gęstwiny
lasu, by rozpoznać czy dzieła dokonał.
I oto w jednej chwili na tej samej ziemi
Los połączył Tych którzy o Polskość walczyli
Kaci jednych i drugich dziwnie się zbliżyli
„Szkodliwych” usunąwszy w tej tragicznej chwili.
Bronek , zadzwonił rankiem telefon od szefa,
Musimy dobrze zagrać całą tą żałobą,
By naszych wielkich gestów rozniosły się echa,
A efekty się wkrótce w sondaże przełożą.
Dzwonu Zygmunta , potem z Polski całej dźwięki
Dla obwieszczenia światu potężnie zabrzmiały
I pieśni słowa w dniu Bożego Miłosierdzia
Płynęły z Polski w świat i w dali zanikały
A nad Polską duch nowy jak po przebudzeniu
Ze snu ,w którym „miłość” media wbiły w ludzką
pamięć
Z popiołów fraz głoszonych w chorym zaślepieniu
Naród poznał gdzie prawdy – srebrzysty dyjament.
A w światłach zapalanych, tych z serca potrzeby
W miejscach symbolach, przed ołtarzami , pałacem
Młodzi, starzy , rodziny, mimo trosk i biedy
Tu przybyli by śpiewać, requiescant in pace”
Przygodny kibic powie, poco ten teater,
Ulice nieprzejezdne, na ulicach ślisko
Od wosku, fanatycy niech idą do pracy,
Pisowcy!! , co kreują cale widowisko.
Hanka , nakaż swym służbom uprzątnąć ulice,
Niech zniknie z miasta owe masowe szaleństwo,
Niech lud widzi twą dbałość naszą o Stolicę,
I troskę tego Rządu o ich bezpieczeństwo.

Nie płaczcie oszczercy,
gdy ja płaczę…
To wyście Go wcześniej zabili
W kontakcie ze szklanym ekranem,
Pamiętam oszczerstwa i drwiny:
Nie płaczcie nad grobem, gdy
Ja płaczę…
Ja wasze nazwiska pamiętam,
I widzę zaciekłe te twarze.
To wyście Go wcześniej opluli:
Nie płaczcie oszczercy, gdy
Ja płaczę…
Tak, macie drogę otwartą,
By w ręku mieć całą już władzę,
Bo wyście Go wcześniej zabili:
Nie płaczcie oszczercy…
Ja płaczę..
Autor: NEMO

Gdzie indziej chór pętaków zebranych stadami
Pokrzykuje „na Wawel?! to jest Polska nasza,
Żałośni, tak jak ci co przed wielu wiekami
Wołali, namiestniku zwolnij Barabasza		
Pewien luminarz krzyczał w Wyborczej Gazecie,
Protestuję , Lech skromny był, niech spocznie w domu
Człowiek skromny, Prezydent - uznany na świecie
Na kolanach mu otwórz Mu drzwi do Panteonu
Jutro ruszymy naprzód po laur zwycięstwa
Nasi mędrcy niech piszą nam już mądre słowa
Przemówień gładkich, grzecznych , forma, nie treść
ważna
Media nasze i nowa elita gotowa.
Dosyć patriotyzmu z szabelką u boku
W herbie Polskę mających „głupich” polityków
Ci odchodzą na szczęście, dotrzymajmy kroku
Globalizacji, trzeba nam Europejczyków.
		
		
Żegnaj nasz Prezydencie, Ciebie Polska nasza
Czekała, tak jak Żydzi czekali Mesjasza
Tam, gdzie dziś jesteś poproś Boga wszechmocnego
O łaskę i błogosławieństwo dla narodu swego.
Gdy już łzy żalu wyschną , codzienność powróci
Dajmy w opiekę Polskę a Bóg nas wysłucha
A z nauk Jana Pawła weźmy to wskazanie
I bądźmy silni w wierze i nie gaśmy ducha
						
Konstancin , 17 kwietnia 2010
ps.
Profesor i Rektor Andrzej Chorosiński, z Akademii Muzycznej
w Warszawie i Wrocławiu. Nadzorował w imieniu Legnickiej Kurii
Biskupiej naprawę barokowych organów w Krzeszowie
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Ogłoszenia
Ks. Proboszcza

„Droga do Nieba”

maj – czerwiec 2010

Chociaż minęła już piąta niedziela wielkanocna, warto dla przypomnienia i podziękowania
wrócić do minionych rekolekcji wielkopostnych.
Ksiądz Sławomir Kowalski przyjechał do nas,
jak sam się przyznał pełen obaw, czy sprosta oczekiwaniom parafian. Ku jego zaskoczeniu i radości,
napis przy drzwiach domofonu w Domu Opata dowodził, że nic się nie zmieniło, a serdeczne
przyjęcie przez parafian potwierdziły, że jest tu
szczerze oczekiwany.
Podczas kazań rekolekcyjnych mogliśmy przypomnieć sobie jak ważne jest życie sakramentalne
i nasze powołanie do świętości. Każde z wypowiedzi księdza rekolekcjonisty przepełnione było serdecznością i troską o nas, nasze rodziny, o nasze
relacje z Bogiem i bliźnim.

• 29 kwietnia – 2 maja 2010 – XVII Trzeźwościowe
Spotkanie Sudeckie w Krzeszowie
• 30 kwiecień – 2 maja 2010 – Rekolekcje dla Bractwa
Świętego Józefa
• 1 maja (sobota) – Diecezjalna Pielgrzymka Bractwa św.
Józefa do Krzeszowa
• 2 maja (niedziela) zmiana tajemnic Żywego Różańca –
godz. 17.00
• 3 maja – Rocznica Konstytucji Trzeciego Maja.
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
• 4 maja (wtorek) – Św. Floriana, patrona Strażaków
• od 7 do 13 maja 2010 – Rekolekcje Fatimskie – Jerycho
Różańcowe
• 8 maja (sobota) – Pielgrzymka Akcji Katolickiej do
Krzeszowa
• od 13 do 14 maja 2010 – Peregrynacja Figury Św. Jana
Vianeya w Dekanacie Kamienna Góra Wschód.
• 14 maja (piątek) – Całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu w Krzeszowie
• 16 maja (niedziela) – Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego
• 22 maja (sobota - Święcenia Kapłańskie w Katedrze
Legnickiej
• 18 maja - nagrodowa wycieczka do Pragi Czeskiej
dla ministrantów z Krzeszówka i Krzeszowa oraz dla
zaangażowanej młodzieży
• 22 maja (sobota) – Czuwanie Modlitewne Odnowy
w Duchu Świętym w Krzeszowie
• 23 maja (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego (koniec okresu Wielkanocnego)
• 24 maja (poniedziałek) – Święto NMP – Matki Kościoła
• 25 maja - nagrodowa wycieczka dla dzieci, które zostały
nagrodzone za uczestnictwo w Modlitwie Różańcowej
z października 2009 roku.
• 26 maja (środa) – Dzień Matki
• 30 maja (niedziela) – Uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej w Krzeszowie
• 31 maja (poniedziałek) – uroczystość Sakramentu
Bierzmowania godz. 17.00
• 2 czerwca (wtorek) Wspomnienie Matki Bożej
Łaskawej – 12 Rocznica pobytu Sługi Bożego Jana
Pawła II w Legnicy (Msze święte w Krzeszowie godz.
7.00, 12.00 i 18.00)
• 3 czerwca (czwartek) – Uroczystość Bożego Ciała.
Msze św. w Krzeszowie godz. 7.30, 10.00 i 17.00 (Po
Eucharystii o godz. 10.00 rozpocznie się Procesja
z Najświętszym Sakramentem po Krzeszowie).
• 5 czerwca (sobota) – Pielgrzymka Kresowian
i Sybiraków do Krzeszowa, Diecezjalna Pielgrzymka
Dzieci Komunijnych i ERM do Krzeszowa; Procesja
Maryjna po Kalwarii Krzeszowskiej godz. 18.00
• 6 czerwca (niedziela) w Warszawie Uroczystość
wyniesienia na Ołtarze Sługi Bożego ks. Jerzego
Popiełuszki
• 11 czerwca (piątek) - Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa
• od 11 do 13 czerwca – Rekolekcje dla Związków
Niesakramentalnych w Krzeszowie
• 19 czerwca (sobota) – XVII festiwal Piosenki Religijnej
i Patriotycznej w Krzeszowie. Początek godz. 10.00
• 20 czerwca (niedziela) – Koncert Patriotyczny Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” w Bazylice Krzeszowskiej.
Początek godz. 12.00
• 24 maja ( czwartek) – Uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela
• 25 czerwca (piątek) – rozpoczęcie Wielkich Wakacji
• 29 czerwca (wtorek) – Uroczystość Św. Apostołów Piotra
i Pawła, głównych patronów Diecezji Legnickiej

- rekolekcje z księdzem Sławomirem

Oprócz pracy w kościele, ksiądz Sławomir odwiedzał również szkołę, która wielbiła Boga modlitwą, śpiewem, pracą i nauką. Ksiądz Rekolekcjonista spotykał się z gimnazjalistami, uczniami
szkoły podstawowej z oddzielną nauką dla dzieci
z klas 0-3. Dla wszystkich miał serdeczne i mądre
przesłania. Gimnazjaliści tradycyjnie wykonywali
palmy wielkanocne. W tym roku skorzystaliśmy
z życzliwości OSP, która udostępniła szkole salę
w remizie strażackiej. Uczniowie Szkoły Podstawowej wykonywali pod okiem nauczycieli ozdoby, kartki, stroiki wielkanocne. Prace można było
oglądać w krzeszowskiej bazylice.
Dziękujemy Ci księże Sławku za „Twoją Drogę do Nieba”, za naukę, postawę, zaangażowanie
- dzięki takim Apostołom jak Ty, łatwiej nam nie
zgubić, a tym, którzy zbłądzili, odnaleźć, tę najważniejszą z życiowych dróg. Bóg zapłać.
Honorata Klimczak
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wspomnień czar...

Pani Janinie Gacek, za udostępnienie zdjęcia, oraz odnalezionym z fotografii Pani Halinie Kasperek, Pani Zofii
Moździoch i Panu Leszkowi Aleksander , za podzielenie się wspomnieniami, składam serdeczne podziękowania.

Maj to miesiąc, w którym
w wielu parafiach dzieci przystępują do swojej Pierwszej Komunii Świętej. To szczególny czas,
wydarzenie poprzedzone wieloma miesiącami przygotowań.
Niezwykle ważny moment dla
dzieci, rodziców i wspólnoty.
Jak, ponad pół wieku temu, wyglądały przygotowania do tego
niezwykłego spotkania z Jezusem Eucharystycznym?
Czy
obecne przygotowania bardzo
odbiegają od tych z lat sześćdziesiątych?
Dzieci ze zdjęcia, to Pierwszokomunijny Rocznik 1963.
Pokaźna gromada z Krzeszowa
i okolicznych wiosek przygotowywana była przez siostrę Michalinę. Spotkania i próby odbywały się w salce katechetycznej,
a dzieci były przejęte i zdyscyplinowane miejscem i okolicznościami. Przygotowania zwieńczał
egzamin. Kto nie opanował tre-

ści z Małego Katechizmu musiał się douczyć i przychodzić na
poprawkę. Nie było łatwo- egzaminował sam proboszcz, ksiądz
Mościński w towarzystwie rodziców kandydata. (Ówczesny ks.
Proboszcz Marian Mościński, po
wyjeździe z Krzeszowa, był proboszczem naszego ks. Kustosza
Mariana Kopko w Nowej Rudzie,
w parafii p.w. Św. Mikołaja).
Skromne jednakowe sukienki,
z zakupionego przez proboszcza materiału, szyła dla wszystkich dziewczynek nieżyjąca już
mieszkanka Krzeszowa, główki
zdobiły wianuszki ze świeżych
kwiatów. Wspominający uroczystość zgodnie pamiętają post
eucharystyczny. W dniu poprzedzającym Komunię Świętą dzieci jadły kolację i od następnego
dnia pościły aż do Mszy świętej.
Po Mszy świętej najbliższa
rodzina spotykała się na rodzinnym obiedzie. Dzieci nieco

starsze świętowały uroczystość
komunijną na plebanii u księdza proboszcza - to wydarzenie
dorośli już parafianie pamiętają
i wspominają do dnia dzisiejszego.
Pytałam o prezenty - każdy
uśmiechał się nostalgicznie.
O tak, były prezenty, a jakże, Zosia
dostała tort i ciasto, mała Halinka paczkę ciastek i od chrzestnego gumową piłkę, Lesiu otrzymał zegarek na rękę (jedynej na
rynku produkcji) oraz słodycze...
W tym roku czterdzieścioro
dzieci rozpocznie pełne uczestnictwo w Eucharystycznej Uczcie.
To my dorośli, rodzice, dziadkowie, bliscy mamy wpływ na
kształt ich wspomnień z przygotowań do tego podniosłego wydarzenia. O czym będą pamiętały nasze dzieci? Co niezwykłego,
wyjątkowego i ważnego wydarzy
się w ich życiu?
Honorata Klimczak
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VI Krzeszowskie Wędrowanie
z Janem Pawłem II
„ …Góry są wezwaniem,
prowokują istotę ludzką do
wysiłku, do przezwyciężania
samych siebie. Są zachętą by
wznosić się coraz wyżej. Ku
Stwórcy…” (Jan Paweł II)
18 maja po raz szósty uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie wyruszą okalającymi nas
turystycznymi szlakami na pieszy
Rajd Papieski Jana Pawła II.
Pomysł organizowania rajdu
zrodził się w 2005 roku po śmierci
papieża Jana Pawła II. Jego inicjatorką jest Pani Lucyna Wilk, która
we współpracy z pracującą wówczas w szkole siostrą benedyktynką Barbarą Żak, zorganizowały
pierwszy wymarsz i „ Konkurs
wiedzy o życiu i działalności Jana
Pawła II”. Wymownym hasłem
pierwszej wędrówki stało się wezwanie: „Szukałeś nas- jesteśmy”.
W kolejnych latach młodzież
wędrowała pod sztandarem wezwań: „Szukałeś nas- idziemy”,
„Szukałeś nas- trwamy”, a obecnie; „Szukałeś nas- jesteśmy,
idziemy, trwamy...”
Uczestnikami Rajdu są Uczniowie Gimnazjum i chętne
klasy Szkoły Podstawowej w
Krzeszowie oraz uczniowie okolicznych szkół.
Uczestnicy różnymi, wcześniej wybranymi trasami wędrują, aby wspólnie spotkać się na
placu Jana Pawła II przed Bazyliką w Krzeszowie. Na szlaku podczas odpoczynku przeprowadzany jest konkurs z wiedzy o życiu
i działalności Wielkiego Polaka.
Rajd papieski jest jedną z inicjatyw, której celem jest pielęgnowanie ważnych dla człowieka
wartości, aby nie straciły nic ze
swojego przesłania papieskie
słowa skierowane do młodzieży:
„Wy jesteście nadzieją świata,
jesteście moją nadzieją”.
Honorata Klimczak
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Nasza Europejska Perła Baroku
Historia opactwa cysterskiego w Krzeszowie sięga XIII w.,
kiedy to księżna Śląska i Polski Anna, wypełniła testament
swego męża Henryka Pobożnego, sprowadzając na niecałe
50 lat benedyktynów z Czech.
Jej wnuk Bolko I Surowy po odkupieniu ziem od benedyktynów sprowadza w 1292r. nowy
zakon – cystersów z Henrykowa, który nieprzerwanie będzie
w Krzeszowie aż do 1810 roku,
mimo wielu zmian przynależności narodowej Śląska. Cystersi stworzyli w Krzeszowie potęgę
zarówno pod względem religijnym jak również gospodarczym
i kulturowym. Zakon zajmował
się, poza modlitwą, głównie rolnictwem, przetwórstwem, hodowlą ryb, ziołolecznictwem.
Prowadził wszelkie rzemiosła,
co czyniło go samowystarczalnym. Religijność zakonników,
ich pracowitość, poziom intelektualny powodował, że królowie i książęta chętnie zapraszali cystersów na swe tereny. Tak
też było w Krzeszowie. Rozległe
dobra cystersów – 42 wioski, 30
tys. hektarów ziemi – były wzorem dobrej gospodarki, która
wprowadzała nowoczesne metody uprawy roli oparte o dbałość o przyrodę (ekologię). Dobra
materialne umieli połączyć z duchowością i religijnością. Dzięki
temu na Śląsku mamy wspaniałe obiekty sakralne po cystersach, szczególnie te powstałe po
wojnie 30-letniej (1618-1648).
Cystersów stać było na najzdolniejszych artystów. Krzeszów
odziedziczył wspaniałe dzieła
architektury barokowej i co najważniejsze – najlepiej zachowane na Śląsku.
Nowy etap opactwa pocysterskiego w Krzeszowie to okres
po 1992r., kiedy powstaje nowa
Diecezja Legnicka, a jej pierwszy biskup ks. Tadeusz Rybak

ustanawia dawny kościół opacki
- Diecezjalnym Sanktuarium
Maryjnym a tym samym sercem
diecezji. Kolejne “zaszczyty” to
koronacja przez papieża Jana
Pawła II w 1997 r. największego
skarbu Krzeszowa – ikony Matki Bożej Łaskawej, najstarszego
wizerunku Maryjnego w Polsce
(pocz. XIII w.). W 1998r. kościół
Wniebowzięcia NMP otrzymuje od papieża honorowy tytuł
– Bazyliki Mniejszej. Do tych
zaszczytów trzeba dodać uznanie Krzeszowa przez prezydenta
RP jako Pomnika Historii RP
(2004) czy też umieszczenie na

Europejskiej Liście Zabytków
oraz Europejskim Szlaku Cysterskim.
Do przysłowiowego szczęścia
brakuje Krzeszowowi tego najważniejszego wyróżnienia – wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Na tejże
liście znajduje się 890 obiektów
w 148 krajach. W Polsce jest
ich 13, co daje Polsce 9 miejsce
w Europie i 15 na świecie. Krzeszów jest żelaznym kandydatem
na tę zaszczytną listę, ale żeby
się na niej znaleźć to…. Zgodnie
z zasadą, że szlachectwo zobowiązuje, musimy spełnić okre-
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ślone kryteria, a wśród nich dwa
bardzo ważne:
Reprezentować arcydzieło
ludzkiego geniuszu twórczego
Przedstawić ważne wymiary
ludzkich wartości, na podstawie dziejów, w zakresie rozwoju
architektury, w sztukach monumentalnych, urbanistyce lub
projektowaniu krajobrazu.
Wpis na listę UNESCO oznaczać musi dla pielgrzymów i turystów z całego świata, że bez
problemów dojadą do Krzeszowa po dobrej drodze, zaparkują
na bezpiecznym parkingu, ktoś
się nimi zajmie, będą mogli nawiedzić i zwiedzić opactwo,
posilić się, przenocować, nabyć
pamiątki a także skorzystać
z bankomatu, kart płatniczych
czy Internetu. Jednym słowem
pielgrzym-turysta musi być
kompleksowo obsłużony tak
pod względem duchowym jak
i materialnym. To z kolei wymusza szereg istotnych zmian
zarówno wewnątrz opactwa jak
i w jego otoczeniu, które mogą
decydować o przyjęciu nas do
UNESCO.
Zmiany wewnątrz – rewitalizacja – są bardzo widoczne,
obiekty opactwa są stale poddawane odnowie dzięki staraniom
Legnickiej Kurii Biskupiej, która dzięki wysiłkowi wielu ludzi
i dobrym projektom pozyskuje
kolejne fundusze europejskie –
I etap to prawie 13 mln zł, II etap
(obecnie realizowany) to ponad
26 mln zł a także zapewnione
fundusze na III etap obejmujący
kaplice Kalwarii Krzeszowskiej.
A jak wygląda zewnętrzne
otoczenie opactwa?
Spójrzmy na gospodarstwa
i drogę dojazdową do Krzeszowa,
otoczenie naszych gospodarstw,
ich elewacje i przydrożne rowy,
ogrodzenia, przydrożne kaplice. Elementy tego “krajobrazu”
składają się na tzw. “pierwsze
wrażenie” pielgrzyma-turysty.
Kontrast między zewnętrznym
otoczeniem opactwa i jego wnętrzem będzie się pogłębiał bo na

rewitalizację obiektów są fundusze, a na otoczenie…?
Tak po gospodarsku mówiąc,
można dużo zmienić bez nakładów finansowych, wystarczy
usunąć z naszych przydrożnych
obejść to, co nie przystoi do Europejskiej Perły Baroku.
Jesteśmy dumni z Naszego
Sanktuarium. Pielgrzymi i turyści zazdroszczą nam tego piękna,
które nas otacza. Chcieliby mieć
choć cząstkę tego co posiadają
Krzeszowiacy.
Popierajmy tę naszą dumę nie
tylko wiarą i pobożnością, ale
również gospodarnością na wzór
cystersów . Z opisów wynika, że
wjeżdżając ongiś na ziemie cysterskie czuło się ich pobożność
i gospodarność. To przydrożne
kapliczki oznajmiały, że jesteśmy na ich terenie. Spróbujmy

tak zadziałać, aby wjeżdżający
do Krzeszowa pielgrzym-turysta, z okien autobusu czy samochodu odczuł zapowiedź tego
co ujrzy wewnątrz “serca diecezji legnickiej”. Odwiedzających
nasze sanktuarium jest coraz
więcej, a zaproszenia rozsyłane
w najdalsze zakątki Polski już
niedługo przywiodą tu jeszcze
większą rzeszę gości z całej Polski i nie tylko.
Opactwo w Krzeszowie to nie
tylko sprawa samych mieszkańców, ale całej ziemi kamiennogórskiej a szczególnie jej władz.
Warto, aby wszyscy odpowiedzialni za losy Krzeszowa podjęli
rozmowy o tym co można zrobić
dla jego upiększenia, jak wyróżnić tych, którzy podejmują taki
trud i jak zachęcić tych, którzy
jeszcze tego nie zrobili.

Cmentarz w Krzeszowie
Uprzejmie przypominamy:
• opłata od jednego grobu wynosi – 25 zł na rok
• jeżeli Rodzina opiekuje się dwoma grobami opłata
wynosi – 50 zł na rok
• jeżeli Rodzina opiekuje się trzema i więcej grobami
opłata wynosi – 60 zł na rok
• za groby dzieci stawka wynosi 50 % czyli 12,50 zł na
jeden rok.
Opłaty jednorazowe:
• z tytułu wytworzonych śmieci po pogrzebie (wieńce, kwiaty,
znicze itp.) – 100 zł
• pochówek osoby, która nie jest mieszkańcem naszej parafii
(za 20 lat) - 500 zł oraz 100 zł za wywóz śmieci.
Jeśli groby nie będą opłacone – to po 20 latach od pogrzebu –
mogą zostać przekopane.
Uprzejmie Państwa informujemy, że opłaty i promulgata
miejsca grzebalnego odbywa się w Obsłudze Pielgrzyma przy
Bazylice Krzeszowskiej każdego dnia od godz. 9.oo do 18.oo.
Uprzejmie prosimy o systematyczne zgłaszanie się, celem
ustalenia stałych opiekunów. Każda rodzina, która dokona
opłaty - otrzyma stosowane zaświadczenie.
- Sołtys Wsi Krzeszów Kazimierz Ogorzałek
- Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa Ks. Marian Kopko
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Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
oraz Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej
zapraszają w sobotę 19 czerwca 2010 roku na:

17 FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ
I PATRIOTYCZNEJ
z hasłem przewodnim: „ Bądźmy świadkami miłości ”

„Kto dobrze śpiewa – dwa razy się modli.”

Muzyka od zawsze była ścieżką prowadzącą do Pana Boga;
taką „Ewangelią dla ludzi”. To
młodzi ludzie są pełni entuzjazmu i ochoty do śpiewania
Jezusowi i Maryi. Właśnie z
myślą o dzieciach i młodzieży,
organizatorzy z Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w Diecezji Legnickiej
pragną zorganizować kolejny,
XVII Festiwal Piosenki Religijnej
i Patriotycznej.
W tym roku pragniemy zaprosić do Krzeszowa Zespoły Dziecięce i Młodzieżowe działające
przy parafiach w różnych miejscowościach naszej Ojczyzny
oraz Zespoły Regionalne działające przy innych Ośrodkach Kultury na Dolnym Śląsku.
Festiwal odbywa się w przepięknym Barokowym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w
Krzeszowie z profesjonalną obsługą nagłaśniającą. Zwycięzcy
otrzymają nagrody, a wszyscy
zaproszeni i przyjezdni goście
zostaną ugoszczeni ciepłym
posiłkiem w stołówce Zespołu
Szkół w Krzeszowie.
W dzisiejszych czasach, kiedy czyha na młodych ludzi tyle
różnych
niebezpieczeństw,
pragniemy pokazać wartości,
które będą hartować młodzież
i dzieci ku dobremu. W sposób
szczególny pragniemy przez ten
Festiwal promować zapomnianą piosenkę patriotyczną i uczyć
dzieci oraz młodzież miłości do
Boga i Ojczyzny.
W organizację tegorocznej
imprezy włączają się aktywnie:
Krzeszowski Dom Kultury, Ze-

spół Szkół w Krzeszowie, Wrocławski Wydział Programów Katolickich i Patriotycznych PSE
„Polest” oraz wielu dobrodziejów
z Dolnego Śląska.
W niedzielę 20 czerwca
2010 Organizatorzy zaprosili do Krzeszowa znakomity
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
z programem Maryjno - Patriotycznym.
Zapraszamy do naszego Sanktuarium w Krzeszowie
na Wielkie Święto Muzyki
Ks. Prałat Marian Kopko, plac
Jana Pawła II nr 1,
58-405 KRZESZÓW
www.krzeszow.opactwo.eu
marian.kopko@gmail.com
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Po prostu być...

...Być matką...
Być matką to wielka sztuka - nie
wystarczy tylko mieć dzieci. Dziecko nie jest rzeczą, którą się posiada.
Być matką to błogosławieństwo
- to dar największy jaki może otrzymać kobieta; to iskra boża, która za
sprawą niewiasty rozświetla świat
i pozwala mu trwać.
Być matką to miłość - to cudowny kwiat, który rozkwita, gdy rodzi
się nowe życie. To czułość, gdy patrzą na ciebie szczere oczy dziecka;
to ciepło, które zalewa serce, kiedy
tulisz jasną główkę dziecka z ufnością złożoną na twej piersi. To
otwarcie na drugiego człowieka. To
mówić ,,kocham” i usłyszeć ,,kocham cię mamusiu”; kiedy kochasz
nic nie jest zbyt trudne...
Być matką to odpowiedzialność
- to świadoma decyzja o rezygnacji
z ,,ja” na rzecz nowego ,,my”. To
opieka, troska, dbałość o zaspokojenie codziennych prozaicznych
potrzeb. To także obowiązek wychowania dobrego człowieka, pokazania mu właściwej drogi przez meandry życia, to wpojenie poczucia
obowiązku, prawdy i uczciwości. To
nocne czuwanie przy łóżeczku chorego dziecka i trzymanie za rączkę
przy przechodzeniu przez ulicę. To
podanie pomocnej dłoni w potrzebie i nauczenie ponoszenia konsekwencji własnych czynów.
Być matką to odwaga - to stawianie czoła małym codziennym problemom i wielkim życiowym dramatom. To umiejętność podejmowania
bez wahania wyzwań, którym nikt
inny nie może sprostać. To przegonić natrętną osę znad małej główki
i groźnego psa; to być zawsze w pobliżu, iść obok przez życie a nawet
stanąć pod krzyżem.
Być matką to radość - to patrzeć
na pierwszy krok i usłyszeć pierwszy raz ,, ma-ma”; to zabawa i poszukiwanie przygód, wspólne małe
sprawy i wielkie tajemnice. To patrzeć razem na lot motyla i piec niedzielne ciasto. To spacer w deszczu
po kałużach i wesoła piosenka. To
cieszyć się z drobiazgów i z wielkich dokonań. To codziennie da-

wać uśmiech i codziennie dostać
uśmiech.
Być matką to ból - ten fizyczny
towarzyszący narodzinom i ból serca, gdy nagle runie cały twój świat:
gdy stracisz dziecko, gdy dziecko
zapomni o tobie, gdy krzywdzi cię
słowem i czynem. To ciągły strach
i pytanie: co będzie jutro, czy starczy mi sił, czy podołam, czy przetrwam czas próby.
Być matką to mądrość - to umiejętność oddzielenia ziarna od plew,
to przekazanie dziecku kanonu
wartości, które będą jego drogowskazem i nauczą odróżniania dobra i zła, nauczą pracy nad sobą,
poszukiwania prawdy, odkrywania
i przetwarzania świata dla lepszej
przyszłości. To wspólne odrabianie zadań z matematyki, zbieranie
roślin do zielnika i przeczytanie razem fajnej
książki. To patrząc
na dorosłe dziecko powiedzieć: takim chciałam go wychować, to dobry człowiek.
Być matką to autorytet - to ciągła praca nad sobą w dążeniu do
ideału. To być dobrą wróżką z bajki, wyrocznią w rzeczach błahych
i bardzo ważnych. To wiedzieć gdzie

pieprz rośnie i dlaczego kaczeńce
są żółte. To być wzorem, lecz nie
bożyszczem. To przyjaźń, lecz nie
kumplostwo. To służyć radą w potrzebie ale z dystansu bez narzucania rozwiązań. To dobry przykład
własnego życia.
Być matką to modlitwa - to codzienne ,, dziękuję ci Boże za moją
matkę i za moje dzieci i proszę
o błogosławieństwo dla nich”. To
pobożne składanie i podtrzymywanie małych rączek, pierwsze słowa
,, Amen boziu” i pierwsze ,, Ojcze
nasz” - niewprawnie ale z przejęciem powtarzane przez małe usteczka. To dziękczynienie własnym
życiem - za łaskę macierzyństwa
i niewyczerpane siły matki.
Być matką to wdzięczność wyrażana własnej matce za jej trud, to
rozmowy z matką, słuchanie dobrych rad, to czerpanie z doświadczeń jej życia, to pamięć o niej, staranie o jej zdrowie i godną starość.
To codzienne świadczenie dobra za
otrzymane kiedyś dobro i dar własnego życia.
Być matką jest pięknie. Warto
być matką.
(-)
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Z historii benedyktynek krzeszowskich

„Jako żywo, nie umarł Abner śmiercią ludzi pospolitych”
czyli ksieni ósma Anna Ludwika Rzewuska
Olbrzymi rozgłos zyskały wybory ksieni ósmej
lwowskiego Konwentu – Anny Ludwiki Rzewuskiej,
choć jej rządy trwały zaledwie siedem miesięcy, bo od
maja do grudnia 1730 roku.
Z domu rodzinnego – mimo, że nie był to czas, kiedy
dziewczęta kształcono – wyniosła hetmanówna świetne
wykształcenie i wychowanie. Mimo tego, posłuszna wewnętrznemu głosowi „rzuca z siebie wielkość rodu”, zostawia „pełne przepychu komnaty” i dobra rodzicielskie,
by w klasztorze zamienić to na „ubogą celę, grubą i posępną suknię”, ciągłe milczenie, długie modlitwy, spełnianie służebnych czynności, życie w ubóstwie „bez wygód i wczasów”, wstawanie o północy na jutrznie i ciała
karanie dyscypliną, postem i „innym umartwieniem”.
Trudno dziś powiedzieć, czy zaważył urząd hetmana
wielkiego, czy poziom duchowy Anny Ludwiki – dość,
że wkrótce po wstąpieniu otrzymała urząd mistrzyni
duchowej (później taką mniszkę zwano sekretarką).
Była to funkcja niezwykle odpowiedzialna, bo dająca
prawo (i obowiązek) udzielania siostrom duchowych
porad. No a poza tym ona jedna miała prawo upominania ksieni.
Ojciec ksieni Rzewuskiej, hetman wielki koronny,
zmarł w 1728 roku. Przed śmiercią sporządził szczegółowy testament, jako że fortuna jego należała do olbrzymich. Rozdzielił majątek między synów, córkę i żonę
pozostających w świecie. Zwyczajem wielmożów pamiętał o ubogich – na intencję zbawienia swojej duszy.
Przeznaczył więc dla biednych 1000 złp, na szpitale
w Olesku, Rożniatowie i Lubowli – tyle dochodu rocznie, by ubogim tam przebywającym co dwa lata kupić
płaszcze a co roku buty. Trzeba pamiętać, że ówczesny
„szpital” oznaczał mniej więcej to, co dzisiaj przytułek
dla ubogich. Nad to dominikanie otrzymywali 3000
złp na odprawianie mszy świętych a jezuici 5000 złp na
kościół - „to jest na fabrykę jego budowy”.

Anna Ludwika – będąca już wówczas w klasztorze –
nie brała udziału w korzyściach testamentowych – lecz
hetman, nie chcąc skrzywdzić córki, przeznaczył „wielebnym pannom” dość specyficzny zapis: „Klasztorowi,
gdzie córka moja zostaje 10 000 złp leguję, aby tę sumę
synowie moi wydali na jatki rzeźnicze, aby wielebne
panny w tym konwencie w każdy poniedziałek sztukę
mięsa miały na obiad ku posileniu”. Widać jaśnie pan
hetman nie był wysokiego mniemania o klasztornym
wyżywieniu. Na wypadek zaś, żeby którejś przełożonej
nie przyszło do głowy za te pieniądze np. kupić kilka
dodatkowych figur do kościoła lub istniejące przyozdobić złotem, zastrzegł: „tę sumę zakonnej przełożonej
nad wolę moją nie będzie się godziło obrócić na co innego albo dyspensować”.
Po śmierci hetmana dobrodzieja wyjęto jego serce
i w specjalnej puszce wmurowano w ścianę kościoła
panien benedyktynek przy wielkim ołtarzu, zapewne
z wdzięczności za ową poniedziałkową „sztukę mięsa”.
Kiedy w 1900 roku – przy remoncie kościoła – otwarto
puszkę z sercem hetmana, nie było w niej już niczego,
„ani drobiny”. „Sic transit gloria mundi”! W kazaniu
pogrzebowym, przytoczonym w kronice In extenso
a wygłoszonym przez gwardiana reformatorów, motywem głównym było nawiązanie do biblijnego wodza
Dawidowego – Abnera: „Jako żywo, nie umarł Abner
śmiercią ludzi pospolitych”.
Ksieni Anna Ludwika przez owe siedem miesięcy
nie zdążyła – jak to się dziś mówi – nawet zaistnieć. Pozostało po niej tylko wiele zapisków o rodzinie, kantaty
na cześć znamienitych członków tego rodu oraz panegiryk z okazji benedykcji ksieni napisany „stylem makaronicznym” a zatytułowany „Krzywda po wzgardzonym dla Boga świecie” a napisanym oczywiście przez
jezuitę.
Matka rodzona ksieni Rzewuskiej bardzo ciężko przeżyła śmierć swoich dwóch córek (starsza była
wydana za Potockiego), z żalu wkrótce rozstała się
z tym światem. Niedługo przed śmiercią zapragnęła
i ona uczynić legat lwowskiemu zgromadzeniu i zapisała 30 000 złp. Lecz pomimo testamentu syn jej,
znany targowiczanin i poplecznik carycy Katarzyny
II, współtwórca pierwszego rozbioru Polski, nie tylko uchylał się od płacenia prowizji, ale nawet zmusił
Konwent „do ustępstwa tego kapitału”. A to wszystko
dlatego – pisze późniejsza komentatorka – że „(…) arystokracya wskutek stosunków z Rosyą bardzo się popsuła, odstępując od cnoty swoich wielkich a zacnych
przodków”.
Historia powyższa i wcześniejsze dowodzą, że posiadanie „jaśnie wielmożnej” ksieni przysparzało łask
i profitów ze strony rodziny, choć nie zawsze szły one
w parze z łaskami i profitami z nieba. Wielmoże starali
się zabezpieczyć swoje córki w klasztorze, zabezpieczyć
swoje dusze polecając się pamięci modlitewnej zakonnic, chcieli też uchodzić za dobroczyńców a wielu
zdawało sobie sprawę z tego, że bez modlitwy… ani do
proga!
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A przykład szedł z góry. W archiwum klasztornym
zachowało się jeszcze kilka oryginalnych dokumentów
królewskich: jedne – wydane z królewskiej kancelarii
na prośbę Konwentu, inne – z dobrej woli i chętnego
serca najjaśniejszych ofiarodawców.
Jako pierwszy – według chronologii istniejących
dokumentów – dar swój monarszy ofiarował Zygmunt III Waza (Król Polski 1587-1632), który jako
władca wielkiej pobożności był przedmiotem szczególnej admiracji lwowskich zakonnic. W 1596 roku
potwierdzając poprzednie przywileje, dołożył w dokumencie „wolny wyrąb w lasach królewskich, do
starostwa lwowskiego należących, by klasztorowi
służył…”. Zważywszy, że drewno było wówczas podstawowym materiałem budowlanym, przywilej ten
był cenny i zapewniał wiele.
Jako drugi wpisał się w dzieje Konwentu król Michał Korybut Wiśniowiecki, syn owego słynnego „Jaremy” z sienkiewiczowskiego „Ogniem i mieczem”.
Król Michał miłościwie panował w latach 1669-1673
a w 1671 roku pospieszył aż z dwoma donacjami dla
klasztoru: dał przywilej na prowadzenie browarów
i sprzedaż piwa oraz zwolnienie z myta lesienickiego za
wywożenie owego piwa. Lesienice – to była podlwowska wieś klasztorna z gospodarstwem rolnym, która
pozostawała własnością klasztoru aż do 1946 roku.
Trafna i prawidłowa była motywacja tego daru: „(…) że
i najpotężniejsze królestwa (pisał król) bez chwały Bożej same w sobie niczem są. Tak więc Nas, Nasze Królestwo i Wielkie Księstwo za najbezpieczniejsze uznajemy, jeśli pilniej niż gdzie indziej zachowana Chwała
Boża zostanie”. I dlaczego – czytamy dalej – „(…) dla
bytu dalszego pobożnych panien zakonnych konwentu
lwowskiego (…) na krakowskim przedmieściu rezydujących ów dar (…) przeznaczamy”.
Kolejny monarcha Jan III Sobieski (panował od
1674 roku) sypał dary jak z rogu obfitości. Wszystkie
one dedykowane były Najprzewielebniejszej w Bogu
Pannie Ksieni Konwentu, „(…) Najmilszej Ciotce Naszej na domową Jej potrzebę i wygodę”. W dokumencie
z 1676 roku – po licznych obowiązujących zwrotach
i uprzejmościach – król wyłuszcza co następuje: „(…)
Umyśliliśmy Onej (czyli ksieni-ciotce) i całemu Konwentowi Wielebnych Panien zakonnych św. Benedykta dwieście beczek soli z żup Naszych drohobyckich
wiecznymi czasy dostarczać każdego roku”. A sól miała
wówczas dużą wartość przetargową.
Kolejni królowie, to jest August II Sas i August III,
u początku XVIII wieku potwierdzali dotychczasowe
przywileje benedyktynek. Warto przytoczyć oryginalny styl i brzmienie dokumentów z królewskiej kancelarii. Otóż w 1736 roku w dokumencie Augusta III
czytamy, co następuje: „Oznajmiamy tym listem naszym wszem, wobec, komu by to wiedzieć należało, że
produkowany nam był list oryginalny papierowy Najjaśniejszego króla Augusta II śp. Ojca naszego własną
ręką podpisany (…) cały zdrowy, zepsuciu niepodległy, zawierający w sobie approbacyę praw wielebnych
panien św. Benedykta we Lwowie (…) rezydujących.
I proszono nas pokornie imieniem tychże panien,
abyśmy pomieniony list powagą królewską zatwierdzili i ratyfikowali”.
Zmarłym i żyjącym Dobrodziejom naszego klasztoru niech Bóg wynagrodzi wedle Ich intencji i wedle
Swojej szczodrobliwości!
cdn…

Trzeci maja
Dzień trzeci maja -święto tak znane
Z historii Polski -my o tym wiemy,
Dniem Konstytucji pierwszej jest znane,
Tym Narodowym świętem żyjemy.
Lecz o tym święcie mało mówimy
My, katolicy tak małej troski,
Trzeciego maja też obchodzimy
Matki Najświętszej - Królowej Polski.
W jednym dniu święta te się zbiegają,
To nie przypadek w tym dniu uderza,
Dawnych już czasów wspólnie sięgają,
Już za czasów Króla Kazimierza.
On, kiedy to swoje śluby składał
Trzeciego maja to postanowił
To na pamiątkę swe trudy zadał
Wraz z konstytucją to ustanowił.
Tysiąc dziewięćset dwudziesty trzeci
Był rokiem,w którym to obchodzono
Już oficjalnie, choć od stuleci
Marię -Królową Polski już czczono.
„Bogurodzica” -przykładem była
Pieśń religijna już bardzo stara,
Hymn też Narodu ona pełniła,
W niej była siła, w niej była wiara.
Chociaż to święto my oczywiście
Prawie dziewięćdziesiąt już lat czcimy,
Jednak świąteczny dzień uroczyście
Ponad czterdzieści lat obchodzimy.
Najświętsza Panno! -Polski Królowa
Każde dziś serce do Ciebie woła,
Nam pomóc jesteś zawsze gotowa
Tyś jest Naszego -Matko Kościoła.
Szczepan Polachowski, Inowrocław 5.04.2010r.
Dwumiesięcznik
Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
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RÓŻAŃCOWE JERYCHO
Krzeszów od 7 do 13 maja 2010

PROGRAM JERYCHA w KRZESZOWIE
•
•
•
•
•
•
•
•
W historii chrześcijaństwa odnotowano ponad 1000 objawień, w tym ponad 500 szczególnych przekazów o objawieniach maryjnych. Każda epoka ma swe objawienia, których najczęściej
świadkami są zupełnie zwyczajni ludzie. W dwudziestym wieku, wśród dużej liczby maryjnych objawień, na szczególna 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 duchowa 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 w ratowaniu Kościoła i współczesnego świata.
(Modlitewnik: „Różańcowe Jerycha,
Ks. Józef Orchowski, Sandomierz 2005)

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 święta 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 święta 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:
Oczekujemy na przyjazd siedmiodniowy: od 7 do 13 maja 2010 roku. Jeżeli ktoś z
Państwa nie dysponuje czasem 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.
telefon: Obsługa Pielgrzyma w Krzeszowie: 075 742-32-79
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poetycki kącik
Życie

Mojej mamie

Warto żyć i sięgnąć nieba
kochać ludzi bo tak trzeba.
Warto cieszyć się z niczego,
czasem śmiać się z byle czego.
Nie warto się zbyt przejmować,
płakać smucić i żałować.
Trzeba życie wziąć w swe dłonie
i z uśmiechem dalej ponieść.
Życie bowiem nie jest proste
często przykre i żałosne.
Jednak piękne i kochane
- jedno nam jest przecież dane.
Szanuj je szanuj.

Jak co roku tak i dziś w Dzień Matki
Córka i syn składali mi życzenia.
Dla mnie przynieśli swe serca i kwiatki,
Dla nich najmilsza jestem bez wątpienia.

JaG

Mojej matce
Kochana mamo dziś Dzień Matki
Tak bardzo chciałbym złożyć Ci życzenia
Dałbym Ci w ręce pachnące kwiatki,
Lecz Ciebie Dzisiaj już nie ma.
Byś w taki dzień Ty z nami była
To moje najszczersze pragnienie.
Abyś się moim szczęściem cieszyła
To moje największe marzenie.
Lecz zostawiłaś w mym sercu tęsknotę
Za Tobą ma mamo kochana
Dzisiaj Twe ręce miałbym ochotę
Całować tak spracowane.
Choć Ciebie nie ma ,
Lecz ja w Dzień Matki,
Chcę być choć chwilkę przy Tobie.
Ja syn Twój zaniosę Ci kwiatki
I złożę na Twym grobie.
Szczepan Polachowski, Inowrocław-26.05.2009r.

Lecz mojej mamie już życzeń nie złożę
I łez radości już u niej nie dojrzę.
Kwiatów jej nie dam , lecz na grób położę
I tak jakby na nią na jej mogiłę spojrzę.
Przy niej pobędę sobie chwileczkę,
Pod drzewem poszukam cienia,
Potem usiądę na ławeczkę,
By powróciły wspomnienia.
Mówiłaś mi, Mamo Kochana
Jak mnie pod sercem nosiłaś
„Że przez innych nie byłam chciana
A TY mnie wtedy, bardziej chroniłaś.”
Chociaż w domu nas ośmioro miałaś,
Ja z pośród dzieci najmłodsza.
Wiem, że tak samo nas kochałaś
Lecz dla Ciebie byłam najsłodsza.
Chociaż się w domu nie przelewało
Tyś nigdy odczuć tego nie dała.
Przy Tobie niczego nie brakowało
Nic złego przy Tobie nie doznałam.
Już jako dziecko wciąż chorowałam,
Bo chorowitą mnie miałaś.
Przy Tobie niczego się nie bałam
Bo zawsze o mnie się troszczyłaś.
Przy Tobie mamo dojrzewałam
Widziałam Twe usta roześmiane
Żałuję, że docenić nie umiałam,
Twe ręce tak spracowane.
Szczęśliwa jestem mamo chociaż z tego
Że mogłam Ci potem udzielać pomocy.
Gdy byłaś w potrzebie to dnia każdego
Byłam gotowa nieść w dzień i w nocy.
A gdy na koniec zachorowałaś
Szybko do Ciebie pospieszyłam
I Ty w mych dłoniach żywot skończyłaś.
Śmierć Twą na mych oczach zobaczyłam.
Zanim ostatnie tchnienie oddałaś,
Swą głowę wtuliłaś w me dłonie.
Takie ostatnie słowa szepnęłaś:
„Matuchno Najświętsza dopomóż
Dziecko kochane to już koniec”
I ducha wyzionęłaś.
Teraz tak siedzę przy Twoim grobie
I tak mi Ciebie mamo brakuje.
Ze łzami w oczach dzisiaj ja Tobie
Za wszystkie troski „dziękuję”.
Anna Polachowska, Inowrocław-27.05.2009r.
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Humor:

Bajka „Konik polny i mrówka”
Wersja tradycyjna:

„Głupia mrówka”, myślał konik polny, który okres
kanikuły spędził na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły
chłody, mrówka schowała się w domu i skosztowała
zapasów. Konik polny, drżący z zimna i głodny jak wilk,
zwołał konferencję prasową, na której zadał pytanie:

Maciej Czereśniewski wraz z nowopowstałym zespołem
śpiewa protest song „Nie łatwo być konikiem”. Piosenka
błyskawicznie zdobywa pierwsze miejsce na listach
przebojów. Lider na krajowym rynku jednorazowych
chusteczek notuje rekordowy wzrost sprzedaży. Koniki
polne zapowiadają zlot gwiaździsty w Warszawie
w pierwszym dniu kalendarzowej zimy. Frakcja młodych
koników polnych organizuje przed domem mrówki pikietę
pod hasłem „Każdy chce żyć”. Te same koniki zakładają
Samoobronę i LPR - Ligę Pasożytów Rzeczpospolitej.
Stowarzyszenie Życie i Pracowitość publikuje na stronie
internetowej memoriał o większej liczbie aktów przemocy
w domach, gdzie mrówki mają klucze do spiżarni.
Charyzmatyczny przywódca partii polnej, zaproszony do
cyklicznej audycji „Co z tą polaną?”, pyta, czy nie warto
sprawdzić, w jaki sposób mrówka osiągnęła tak wysoki
status w kraju, w którym jest tak dużo biedy. „Należy
wprowadzić podatek, by wyrównać szanse wszystkich
mrówek i koników” - postuluje.

- Dlaczego na świecie są mrówki z własnym domem
i pełną spiżarnią, podczas gdy inni muszą cierpieć głód
i nie mają dachu nad głową?!

W specjalnym oświadczeniu prezydent i jego żona
zapewniają obywateli, że zrobią wszystko, co w ich mocy,
aby przywrócić wiarę w sprawiedliwość.

TVN, Polsat i Telewizja Polska pokazują zdjęcia konika
polnego sinego z zimna i zadowolonej mrówki siedzącej
przy kominku. Po programie Elżbiety Jaworowicz cała
Polska jest wstrząśnięta tak drastycznymi nierównościami
społecznymi.

Następnego dnia parlament w trybie przyspieszonym
uchwala ustawę, która nakazuje wszystkim mrówkom
przekazać w formie podatku nadmiar zapasów do
Centralnego Spichlerza.

Mrówka pracowała w pocie czoła całe upalne lato.
Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na srogą zimę.
„Głupia mrówka”, myślał konik polny, który okres kanikuły
spędził na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły chłody
i deszcze, mrówka schowała się w domu i skosztowała
zapasów. Konik polny umarł z głodu i zimna.
Wersja współczesna:
Mrówka pracowała w pocie czoła całe upalne lato.
Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na srogą zimę.

- Jak to możliwe - pyta Monika Olejnik, patrząc prosto
w kamerę - że na początku trzeciego tysiąclecia w środku
Europy jest jeszcze tyle niesprawiedliwości?! Dlaczego
konik polny musi tak cierpieć?!
Rzecznik prasowy OFKP (Ogólnopolskie Forum Koników
Polnych) występuje w głównym wydaniu Wiadomości
i oskarża mrówkę o nacjonalizm, szowinizm i konikofobię!

20 lat później...
Konik polny zjada resztę zapasów mrówki. W telewizorze,
kupionym za pieniądze ze sprzedaży jedzenia, widać
nowego przywódcę, który rozpromieniony mówi do
wiwatujących tłumów, że bezpowrotnie mijają czasy
wyzysku i teraz nareszcie zapanuje sprawiedliwość.
Podobało się? Chcesz więcej? To włącz telewizor ! ! !

Uwaga! Czas odebrać nagrodę
Znamy już termin
i plan wycieczki do Wrocławia
W styczniowym numerze Krzeszowskiej Pani, opublikowana została lista dzieci wyróżnionych
za udział w nabożeństwie różańcowym. Ksiądz proboszcz wynagrodził dzieci pilnie uczestniczące
w nabożeństwie, sponsorując wyjazd do Wrocławia.
Wycieczka do ZOO, i kilku innych miejsc we Wrocławiu odbędzie się 25 maja. Wszyscy uczestnicy i ich rodzice zostaną powiadomieni stosownym pismem.
Honorata Klimczak
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6 czerwca 2010 - Warszawa -

Zwycięstwo Prawdy i Solidarności
Beatyfikacja Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził
się 14 września
1947 roku we wsi
Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Jego rodzice,
Marianna i Władysław, prowadzili
gospodarstwo rolne. Od 1961 roku
Jerzy uczy się w liceum w Suchowoli. Od dzieciństwa
był ministrantem.
O tym, że odpowiedział na powołanie kapłańskie, powiadomił w
czasie balu maturalnego. Po maturze w 1965 roku
wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego
w Warszawie. Na początku drugiego roku studiów
został wcielony do wojska. W latach 1966 - 68 odbył zasadniczą służbę
wojskową w specjalnej
jednostce dla kleryków
w Bartoszycach. Przypomnijmy, że wcielanie kleryków do wojska (wbrew umowie
państwa z Kościołem
z 1950 r.) było szykaną
władz
komunistycznych wobec Kościoła i
niepokornych biskupów. Planowano, że
poprzez
przemyślny
system indoktrynacji
prowadzonej przez wyselekcjonowaną kadrę
oficerów uda się skłonić kleryków do porzucenia
studiów w seminariach. Kleryk - żołnierz Jerzy Popiełuszko wyróżniał się wielką odwagą w obronie
swoich przekonań, co powodowało różne szykany. Po powrocie z wojska kleryk Jerzy ciężko zachorował. Odtąd do końca życia będzie borykał się
z kłopotami zdrowotnymi.
28 maja 1972 r. został kapłanem, przyjąwszy
święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na obrazku prymicyjnym zapisał
znamienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił

Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”. W roku
akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny. Prowadził konwersatorium dla studentów medycyny. Z końcem
roku 1978 Ks. Jerzy został mianowany duszpasterzem średniego personelu medycznego. Dzięki Jego zaangażowaniu te modlitewne spotkania
stworzyły wspólnotę formacyjną łączącą bardzo
wielu ludzi, szczególnie pielęgniarki. To oni między innymi organizowali - w 1979 r. - ochotniczą służbę medyczną w czasie I Pielgrzymki Ojca
Świętego do Ojczyzny.
Ostatnim miejscem
pracy ks. Jerzego, od 20 maja 1980 r., była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki. Jako rezydent
prowadził duszpasterstwo średniego personelu
medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował
się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy. W
październiku 1981 r. został mianowany diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia i kapelanem
Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia
przy ul. Elekcyjnej 37. Co tydzień będzie odprawiał Mszę Św. w kaplicy, którą sam po części
urządził. Czasem przełomu w życiu Ks. Jerzego
stało się lato 1980 r. Niedziela 31 sierpnia... Delegacja strajkujących hutników prosi Księdza Kardynała Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty.
Kapelan Księdza Prymasa przyjechał do kościoła
Św. Stanisława Kostki. W zakrystii zwrócił się z
prośbą do ks. Czarnoty, który jednak przygotowy-
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wał się do odprawiania Mszy Św. Wtedy zgłosił się
ks. Popiełuszko.
Oto jak sam Ks. Jerzy wspomina wydarzenia
tego dnia: „Tego dnia i tej Mszy św. nie zapomnę
do końca życia. Szedłem z ogromną tremą. Już
sama sytuacja była zupełnie nowa. Co zastanę?
Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać?
Kto będzie czytał teksty? Śpiewał? Takie, dziś
może naiwnie brzmiące pytania, nurtowały mnie
w drodze do fabryki. I wtedy przy bramie przeżyłem pierwsze wielkie zdumienie. Gęsty szpaler ludzi - uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie.
I oklaski. Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną.
Ale to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza przekraczającego jego
bramy. Tak sobie wtedy pomyślałem - oklaski dla
Kościoła, który przez trzydzieści lat wytrwale pukał do fabrycznych bram. Niepotrzebne były moje
obawy - wszystko było przygotowane: ołtarz na
środku placu fabrycznego i krzyż, który potem został wkopany przy wejściu, przetrwał ciężkie dni
i stoi do dzisiaj otoczony ciągle świeżymi kwiatami, i nawet prowizoryczny konfesjonał. Znaleźli
się także lektorzy. Trzeba było słyszeć te męskie
głosy, które niejednokrotnie przemawiały niewyszukanymi słówkami, a teraz z namaszczeniem
czytały święte teksty. A potem z tysięcy ust wyrwało się jak grzmot: <Bogu niech będą dzięki!>
Okazało się, że potrafią też i śpiewać o wiele lepiej
niż w świątyniach.”
Od tego spotkania przy ołtarzu rozpoczęła się
duchowa przyjaźń hutników z Ks. Jerzym. O godz.
10.00, co niedziela, odprawiał dla nich Mszę Św.
Spotykał się z nimi regularnie, co miesiąc. Zorga-

nizował swoistą „szkołę” dla robotników. Prowadził dla nich katechezę, ale także poprzez cykle
wykładów chciał pomóc im zdobyć wiedzę z różnych dziedzin - historii Polski i literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa, ekonomii, a nawet
technik negocjacyjnych. Do ich prowadzenia zapraszał specjalistów. Uczestnicy tych niezwykłych
zajęć - robotnicy z największych warszawskich
fabryk - mieli specjalne indeksy, a nawet zdawali
kolokwia. Ks. Jerzy Popiełuszko uczestniczył we
wszystkim, co było radością czy smutkiem hutników. 25 kwietnia 1981 r. odbyła się podniosła
uroczystość poświęcenia sztandaru „Solidarności”
Huty „Warszawa”. Mszę Św. celebrował Ks. Biskup
Zbigniew Kraszewski. Tydzień później, Ksiądz Biskup odwiedził hutników w ich zakładzie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Ks. Popiełuszko organizuje liczne działania charytatywne.
Wspomaga ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczy w procesach tych, którzy byli
aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu
wojennego. Organizuje również rozdział darów,
które są przywożone z zagranicy.
Od 28 lutego 1982 r. celebruje Msze Św. za Ojczyznę i wygłasza kazania patriotyczno - religijne
(było ich razem 26), w których - przez pryzmat
Ewangelii i nauki Kościoła - interpretuje moralny
wymiar bolesnej współczesności. We wrześniu
1983 roku Ks. Jerzy zorganizował pielgrzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok
do Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę w trzecią niedzielę
września.
Działalność Księdza Jerzego sprawia, że staje
się On celem niewybrednych ataków władz. Mnożą się zdarzenia, mające służyć zastraszeniu powszechnie szanowanego kapłana, także poprzez
powodowanie zagrożenia jego życia. Dwukrotnie
włamano się do Jego mieszkania, nieustannie
śledzono, niszczono samochód, nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania ładunek wybuchowy.
Dwukrotnie Ksiądz Popiełuszko uczestniczył w
wypadkach samochodowych, które sprawiały wrażenie wcześniej przygotowanych. Nieustannie
wysyłano pisma urzędowe do hierarchów Kościoła z zarzutami, że kazania głoszone w Kościele p.
w. Św. Stanisława Kostki „godzą w interesy PRL”.
We wrześniu 1983 r. wiceprokurator wojewódzki Anna Jackowska wszczęła śledztwo w sprawie
nadużywania wolności sumienia i wyznania na
szkodę PRL, a 12 grudnia - postawiono Ks. Jerzemu zarzuty. To rozpoczęło wyjątkowo trudny czas
w Jego życiu. Od stycznia do czerwca 1984 roku
był przesłuchiwany 13 razy. Raz aresztowany,
uwolniony po interwencji Kościoła. Został oskar-
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żony, ale uwolniony od kary na mocy amnestii z
1984 r. Przez wszystkie te dni towarzyszyła Mu
modlitwa i pomoc Ks. Teofila Boguckiego, biskupów warszawskich, przyjaciół i parafian.
Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą kampanią prowadzoną przez ówczesnego
rzecznika prasowego rządu Jerzego Urbana (pod
pseudonimem Jana Rema). Jesienią roku 1984 r.
sytuacja Ks. Jerzego była bardzo trudna. Wierzył
w sens swej posługi, ale czuł się zmęczony ciągłymi atakami, czuł, że grozi mu śmierć. Kłopoty ze
zdrowiem i ciągłe napięcie psychiczne przemawiało za tym, aby pomyśleć o jakimś wypoczynku.
Stąd pomysł wyjazdu na studia do Rzymu. Ksiądz
Prymas pozostawił tę decyzję Ks. Jerzemu. Ten
nigdy do końca nie podjął jej. Pozostał w Warszawie. Jak wiemy na podstawie zeznań oskarżonych
w procesie toruńskim, upozorowany wypadek samochodowy 13 października w drodze z Gdańska
do Warszawy był pierwszym zamachem na życie
Ks. Popiełuszki.
Drugi zaplanowano na 19 października.
19 października 1984 roku Ks. Jerzy był zaproszony do Bydgoszczy, do parafii p.w. Świętych
Polskich Braci Męczenników, na spotkanie modlitewne w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Celebrował Mszę Św., ostatnią - jak się potem okazało - w
swoim życiu. Następnie poprowadził rozważania
wokół bolesnych tajemnic Różańca Św. Ostatnie
z nich kończyło się zdaniem: „Módlmy się, byśmy
byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. Pomimo nalegań gospodarzy, Ks. Jerzy postanowił wrócić do
Warszawy jeszcze tego samego wieczoru. Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk,
samochód Księdza Popiełuszki, prowadzony przez
Waldemara Chrostowskiego, został zatrzymany
przez umundurowanych milicjantów ruchu drogowego (w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa). Waldemar Chrostowski został
zmuszony do oddania kluczyków i przejścia do
milicyjnego samochodu, tam skuto go kajdankami. Natomiast Grzegorz Piotrowski i Waldemar
Chmielewski zmusili Ks. Jerzego, aby wysiadł z

samochodu. Ogłuszyli Go silnym uderzeniem w
głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika.
Odjechali. W czasie jazdy Waldemar Chrostowski wyskoczył z pędzącego samochodu i natychmiast zaczął szukać pomocy. Przebieg wydarzeń,
które nastąpiły tej strasznej nocy, znamy jedynie
z zeznań zabójców. Ponieważ proces toruński budzi zastrzeżenia co do rzetelności postępowania
(stronniczość sędziów) trudno odwoływać się do
relacji funkcjonariuszy SB czy też uzasadnienia
wyroku. Natomiast na podstawie oględzin ciała
(relacja księdza prałata Grzegorza Kalwarczyka) i
dowodów zbrodni, z łatwością można odtworzyć,
jakim torturom poddawany był ks. Jerzy. Brutalnie
bity. Związany w ten sposób, aby przy jakimkolwiek ruchu pętla zaciskała się na szyi. Gdy zabójcy wrzucali ciało ks. Jerzego do Wisły, do nóg przywiązali worek wypełniony kamieniami o wadze 11
kg. Twarz ks. Popiełuszki była tak zmasakrowana,
że trudno było Go rozpoznać. Relacja ks. Grzegorza Kalwarczyka odtwarza przerażające szczegóły.
Między innymi ks. Kalwarczyk przytacza fragment wypowiedzi lekarza: „Stwierdził, że w swojej praktyce lekarskiej nigdy nie dokonywał sekcji
zwłok, które wewnętrznie byłyby tak uszkodzone,
jak było to w przypadku wnętrza ciała Księdza Jerzego”. Do dziś uczestnicy tych wydarzeń pamiętają każdy ich szczegół. Trudno także dokładnie
opisać ich atmosferę. Wszyscy jednak czuli, że są
świadkami ofiary Kapłana, który został zabity za
Prawdę. A Prawdy nie mogą zabić ludzie opętani
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złem. Dlatego tragiczna śmierć zrodzi niezliczone
owoce duchowe dla wielu. Biskup Wojciech Ziemba ujął to w prostym zdaniu: „Tak Pan Bóg przez
śmierć Księdza Jerzego otwiera nasze oczy, oczy
naszego serca, naszego umysłu, naszej wiary”.
Proces zabójców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 1984 r. Już niebawem okazało
się, że władze starannie wyreżyserowały jego przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał
się on w „sąd nad Księdzem”. Padały oszczerstwa.
Bezdusznie przyzwalano na bezczeszczenie pamięci o ofierze. Szczególnie arogancko zachowywał się główny oskarżony, Grzegorz Piotrowski.
Nie było w nim nawet śladu skruchy.
Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama Pietruszkę na 25, Leszka Pękalę
na 15, a Waldemarowi Chmielewskiego na 14 lat
więzienia. Proces nie odpowiedział na najważniejsze pytanie: kto wydał rozkaz zamordowania
Księdza Jerzego? Do dziś nie znamy odpowiedzi
na nie. Wszyscy zabójcy opuścili już więzienia. W
niedzielę 6 czerwca 2010 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie Ks. Jerzy Popiełuszko zostanie
wyniesiony do Chwały Ołtarza – zostanie beatyfikowany.
Księże Jerzy – patronie Solidarności – módl
się za nami; módl się za naszą Ojczyzną, módl
się za naszą Krzeszowską Wspólnotą. AMEN !

