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Warszawa, 1 październik 2010

Wielebny Ksiądz PROBOSZCZ
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Ul. Jana Pawła II 6
58-405 KRZESZÓW 288

Czcigodny Księże Proboszczu!
Drodzy Przyjaciele MIVA Polska i polskich misjonarzy!
MIVA Polska wraz polskimi misjonarzami składa na ręce Księdza Proboszcza szczere i serdeczne 
podziękowanie za przekazane ofiary w wysokości 840,00 zł. na środki transportu dla misjonarzy w ramach 
Akcji św. Krzysztof — 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr, którą od 10 lat prowadzi MIVA 
Polska.
Wyrażam wdzięczność za zorganizowanie w swojej Parafii tej akcji i hojność tych, którzy odpowiedzieli 
na apel do wdzięczności za szczęśliwie przebyte podróże składając swój dar na wsparcie zakupu pojazdów 
niezbędnych w pracy polskich misjonarzy.
Pojazdy zakupione z pomocą MIVA Polska służą polskim misjonarzom w ich codziennej pracy na misjach. 
W ich rękach stają się one narzędziem dawania świadectwa miłości Chrystusowej. Pozostają one zawsze 
wymiernym owocem wdzięczności polskich kierowców, posiadaczy pojazdów i wszystkich przyjaciół 
MIVA Polska.
Ufam, że dzięki Akcji św. Krzysztof wzrasta również świadomość odpowiedzialnego i bezpiecznego 
poruszania się po drogach.
Polscy misjonarze i misjonarki, którzy otrzymują pomoc, polecają ze swej strony w modlitwie wszystkich 
Kierowców, Dobroczyńców i Przyjaciół MIVA Polska w każdą I-szą Sobotę miesiąca upraszając dla 
wszystkich, przez wstawiennictwo św. Krzysztofa i Niepokalanej Matki, potrzebne łaski i bezpieczne 
podróże.
Składając staropolskie „Bóg zapłać” za przekazane ofiary, proszę przyjąć Jubileuszowy Dyplom 
Wdzięczności MIVA Polska.

Z wyrazami wdzięczności
Ks. Jerzy Kraśnicki 

Dyrektor MIVA Polska
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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

Święto Niepodległości

Nadeszła wolność tak upragniona,
Wyrwana z tak wielu lat niedoli,
Jakże z tęsknotą oczekiwana
Sprzed sto dwudziestu trzech lat niedoli.

Przez swą zaciętość, w walkach upory,
Że będzie wolność - Polska wierzyła,
Choć ciężko przeszła swe trzy zabory,
Lecz niepodległość swą wywalczyła.

I zawierzyła tak Piłsudzkiemu
-Polska temu , co wracał z niewoli,
Więc przekazano dowództwo Jemu,
By wyprowadził nas z tej niedoli.

A dla uczczenia państwa wolnego
Został dla całej polskiej ludności
-Dzień listopada jedenastego
Nazwany „ Świętem Niepodległości”

Chociaż rząd wtedy komunistyczny
Na inną datę święto wyznaczył,
Jednak lud polski - dość bardzo liczny
Wierny swej daty - świętować raczył.

Obecnie święto już przywrócone
Do naszej listopadowej daty,
Co roku w Polsce jest obchodzone
Oddając hołd walczącym przed laty.

Groby poległych stroimy w kwiaty,
Również zniczami kolorowymi,
Tym, co ginęli za nas przed laty
Nasze - Panu modlitwy wnosimy.

Szczepan Polachowski
06.10.2010r

na listOPad i grudzień 2010 rOKu

czwartek 11 listopada – Narodowe Świę-• 
to Niepodległości  - Msza św. za Ojczyznę 
w Bazylice Krzeszowskiej – godz. 12.00
 niedziela 21 listopada – Uroczystość Jezu-• 
sa Chrystusa – Króla Wszechświata,
w sobotę 27 listopada 2010 roku - proponu-• 
jemy Zabawy Andrzejkowe. Jest to ostatni 
dzień przed rozpoczęciem Adwentu – cza-
su oczekiwania na Przyjście Zbawiciela,
Niedziela  28 listopada – Pierwsza Nie-• 
dziela Adwentu
od poniedziałku 29 listopada Msze Rorat-• 
nie o godz. 17.00 (prosimy o przynoszenie 
lampionów)
sobota 4 grudnia – wspomnienie św. Bar-• 
bary – patronki górników
sobota 4 grudnia – Pielgrzymka Przyjaciół • 
Radia Maryja i telewizji TRWAM do To-
runia na 19 rocznicę powstania tej katoli-
ckiej rozgłośni,
poniedziałek 6 grudnia – uroczystość Św. • 
Mikołaja – patrona dobroci
od 17 do 19 grudnia 2010 roku - Rekolek-• 
cje Adwentowe
piątek 24 grudnia – Wigilia Bożego Naro-• 
dzenia: Msza Pasterkowa w Krzeszowie 
godz. 24.00; Msza w Krzeszówku – godz. 
22.00 
sobota 25 grudnia – Uroczystość Boże-• 
go Narodzenia – zapraszamy parafian 
na Msze św. o godz. 7.30,  10.00  12.00  
i  17.00  ( w Krzeszówku godz. 9.oo)
niedziela 26 grudnia – Uroczystość Świętej • 
Rodziny – Msze jak w każda niedzielę
poniedziałek 27 grudnia – wspomnienie • 
św. Jana Ewangelisty – poświęcenie wina,
piątek 31 grudnia – wspomnienie świętego • 
Sylwestra – papieża.  Msza św.  oraz Nabo-
żeństwo Dziękczynno – Błagalne za mija-
jący rok o godz. 17.00 w Bazylice,
piątek 31 grudnia 2010 – na godz. 24.00 • 
zapraszamy Parafian oraz Pielgrzymów na 
Eucharystię Noworoczną do Bazyliki Krze-
szowskiej.
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Przychodzą czasem w życiu 
człowieka chwile, kiedy zaczy-
na się zastanawiać nad spra-
wami, które na codzień mogą 
wydawać się oczywiste. Wraz 
z nadejściem listopada taką 
refleksję wywołuje Święto nie-
podległości, a dokładniej jego 
istota - patriotyzm.

Co to znaczy być patriotą - 
wie niemal każdy. Jakie cechy 
winien posiadać patriota - to 
także proste. Czy jestem patriotą 
? Oczywiście! - odpowie bez wa-
hania większość z nas. Urodzi-
łem się w Polsce, tu mieszkam, 
tu pracuję, to moja ojczyzna. 
W takim razie: skąd biorą się lu-
dzie działający na szkodę mojej 
ojczyzny i mojego narodu? Skąd 
tyle wandalizmu, chuligaństwa, 
zawiści, nienawiści i nieróbstwa 
w naszej małej ojczyźnie, na na-
szym własnym podwórku? Dla-
czego tylu  rodaków mówi: ten 
kraj, ci ludzie, tu się nie da żyć, 
to się nie opłaca, a co ja z tego 
będę miał, tutaj nic już się nie 
zmieni... I jadą daleko za morze, 
za chlebem, po lepszy byt; obala-
ją pewne mity, utrwalają pewne 
stereotypy, tworzą nowe. Jedni 
świetnie wykorzystują swoją 
szansę i tam budują swoje szczęś-
cie pamiętając o korzeniach, re-
prezentując godnie naród, z któ-
rego wyszli, pokazując światu 
to co najlepsze w Polakach. Są 
też tacy, którzy i na obczyźnie 
nie mogą się odnaleźć, nie po-
trafią określić, co tak naprawdę 
jest ważne w życiu człowieka 
i miotają się złorzecząc wszyst-
kim  i wszystkiemu. A ci, co tu 
zostają? Pożal się Boże! Co o nas 
myślą ,,niektórzy tamci”? Nie-
udacznicy, malkontenci, ciem-
niaki, mohery? Czy na pewno? 

Po prostu być...
być patriotą

Czy wszyscy? A może po prostu 
pracowici, skromni, kochający 
swój kraj, starający się dobrze 
wypełniać swoje obywatelskie 
powinności, tacy co to cieszą się  
tym co mają - zwykli ludzie, Po-
lacy, patrioci. A może to powin-
no być rozważanie o tym, co jest 
miarą człowieka?

Zacznijmy od początku...
„Ojczyzna to wielki zbioro-

wy obowiązek”
Słowa te wypowiedział wiel-

ki wieszcz i wizjoner Cyprian 
Kamil Norwid. A co to znaczy? 
Ni mniej, ni więcej ponad to, że 
pośród licznych praw i swobód 
zagwarantowanych w Konsty-
tucji istnieją także obowiązki, 
nie wszystkie jednak zapisane 
i usankcjonowane przez prawo. 
Każdy Polak zależnie od wieku 
ma w narodzie określone zada-
nia, które winien wykonywać 
z przekonaniem, że pracując dla 
dobra narodu, pracuje dla włas-
nego dobra. I nigdy odwrotnie, 
gdyż własne korzyści nie zawsze 
idą w parze z dobrem ogółu.

Patriotyzm to poczucie obo-
wiązku wobec ojczyzny,

to nieustanna praca dla jej 
dobra - niezależnie od ustroju, 
kierunków preferowanych w ra-
mach poprawności politycznej, 
niezależnie od wykształcenia, 
pozycji w społeczeństwie, od 
zamożności, poglądów na róż-
ne sprawy. To praca wszystkich, 
by wszystkim żyło się lepiej. To 
wychowanie przez matki i ojców 
swoich dzieci, tak aby miały po-
czucie odpowiedzialności wo-
bec narodu i nie przynosiły mu 
wstydu. Uczniowie powinni na 
każdym etapie edukacji uczyć się 
jak najlepiej, gdyż od nich będą 
zależeć późniejsze losy ojczyzny. 

Aby te decyzje były prawidłowe, 
obywatele powinni być odpo-
wiednio wyedukowani. Wystar-
czy tylko przypomnieć z dziejów 
narodu te momenty, kiedy obcy 
imperialiści chcąc osłabić naród, 
rozproszyć go i zdezorientować, 
by łatwiej nim zawładnąć - ude-
rzali i niszczyli elity narodu: na-
ukowców, profesorów, artystów, 
oficerów, ludzi stanowiących 
kwiat społeczeństwa. 

 Patriotyzm to obowią-
zek każdego dorosłego Polaka 
do decydowania  o losach naro-
du                                                                                   

poprzez udział w wyborach 
i referendach. Prawo głosu to 
wielki przywilej i w błędzie jest 
każdy, kto twierdzi, że jego głos 
nic nie znaczy, że i tak ,,tamci” 
zdecydują po swojemu. Tylko 
którzy tamci i dlaczego właś-
nie oni a nie  ty? Czy nic cię nie 
obchodzi, co się będzie działo 
w twojej ojczyźnie? Czy pozwa-
lasz sąsiadowi decydować np. 
o twoim domu, o twojej rodzi-
nie, o wychowaniu twoich dzieci 
i ich przyszłości? Jeśli tak, to nie 
dziw się i nie narzekaj. Demo-
kracja to taki dziwny twór, który 
daje człowiekowi narzędzie wła-
dzy w postaci pojedynczego gło-
su, a człowiek to takie dziwne 
stworzenie, które woli narzekać 
na zniewolenie niż to narzędzie 
wykorzystać.     

    być patriotą to być żoł-
nierzem.

W dzisiejszej rzeczywistości 
nikt nie wymaga od nas ofiary 
krwi i życia, nie trzeba iść na 
wojnę by udowodnić swoje od-
danie dla kraju. Każdy żołnierz 
ma obowiązek strzec bezpie-
czeństwa ojczyzny, czujnie stać 
na straży jej suwerenności. Nie 
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W odpowiedzi na apel Dol-
nośląskiego Kuratora Oświaty, 
uczniowie krzeszowskiej szkoły 
zaangażowali się w zbiórkę ar-
tykułów szkolnych dla uczniów 
z rejonu Bogatyni. Tragedia  
sierpniowej powo-
dzi dotknęła wielu 
mieszkańców Dol-
nego Śląska. Ofia-
rowane długopisy, 
pióra, ołówki, kred-
ki, flamastry, zeszy-
ty i inne przybory 
papiernicze, stały 
się dowodem na to, 
że potrafimy współ-
czuć, pomagać, dzie-
lić się tym, co posia-

uczniOWie – uczniOm 
POmOc dla bOgatyni

damy. Rodzicom i uczniom oraz 
wszystkim zaangażowanym 
w akcję, w imieniu Dyrektora 
Zespołu, dziękuję.

Honorata Klimczak

szkodzi, że nie ma już formal-
nych granic pomiędzy państwa-
mi, że zawiązują się zbrojne 
i gospodarcze sojusze. Wróg nie 
zawsze przychodzi z bronią, pod 
osłoną nocy. Czasem zamiast 
karabinu podaje srebrne pióro 
lub plik banknotów. Tylko czy 
wszystko jest na sprzedaż? 

Patriotyzm to uczciwa pra-
ca.

Ludzie różnych zawodów tak 
powinni wykonywać swoją pra-
cę, by jej efekty przynosiły korzy-
ści całemu narodowi. Przecież 
solidna, uczciwa praca stanowi  
o sukcesie i zamożności każde-
go z osobna i wszystkich razem. 
Ludzie kultury i nauki powinni 
godnie reprezentować Polskę na 
arenie międzynarodowej tak, 
by nie pogarszać, ale poprawiać 
opinię o Polsce i Polakach wśród 
innych narodów. A jakże często 
sami opluwamy gniazdo, z któ-
rego wyszliśmy.

Patriotyzm to podejmowa-
nie przez elity polityczne decy-
zji korzystnych dla kraju. 

Czasem wbrew własnym, 
prywatnym przekonaniom, cza-
sem przeciw grupowym intere-
som, ale zawsze dla dobra ogółu 
- a szczególnie tych najsłabszych 
członków społeczeństwa.

Patriotyzm to zwykłe co-
dzienne życie,

ale takie z najwyższym zna-
kiem jakości. Kochać ojczyznę 
trzeba tak, jak matka kocha 
dziecko - bezinteresownie i bez-
warunkowo. To nic, że u władzy 
bywają ludzie, którzy nie odpo-
wiadają naszym wyobrażeniom 
o sprawowaniu polityki. Oni 
przychodzą i przemijają. My 
zostajemy. Ważne, by zawsze 
trwać na straży tego, co nazywa-
my tożsamością każdego naro-
du, ideałem rodziny. Cenić do-
robek przeszłych pokoleń i mieć 
wizję tego, jak my i nasze dzieci 
chcemy żyć w przyszłości.

Patriotyzm to pamięć o hi-
storii:

o ludziach, wydarzeniach, 
datach; to pielęgnowanie trady-

cji i kultury narodu, to dbałość 
o czystość i zachowanie pięk-
nej formy ojczystego języka, to 
ochrona dorobku poprzednich 
pokoleń. 

Tak więc każdy bez wyjątku 
ma obowiązki wobec ojczyzny 
już od najmłodszych lat, każdy 
ma godnie reprezentować swój 
kraj w tych wielkich i tych naj-
bardziej błahych sprawach. Pa-
miętajmy, że mając obowiązki 
wobec ojczyzny mamy obowiąz-
ki również wobec wszystkich 
naszych rodaków zamieszkują-
cych i wywodzących się z naszej 
ojczyzny. Mamy obowiązki wo-
bec siebie.

W tym miejscu na zakoń-
czenie można przytoczyć, nieco 
zmienione, słowa  amerykań-
skiego prezydenta Johna Fitzge-
ralda Kennedy’ego:

,,Nie pytaj, co Polska może 
zrobić dla ciebie, ale co ty mo-
żesz zrobić dla Polski”

A teraz zróbmy rachunek pol-
skiego sumienia, uderzmy się 
w piersi i zabierzmy do pracy. Na 
razie tu, na naszym krzeszow-
skim podwórku, a dobra praca 
sama przyniesie dobre efekty,  
przełoży się na wspólny sukces 

i chwałę naszej małej ojczyzny. 
A ci, co nie chcą nic robić - niech 
chociaż nie przeszkadzają. 

I wśród licznych podniosłych 
uroczystości, patetycznych prze-
mówień, łopotu flag i wzruszeń 
spróbujmy 11 listopada święto-
wać radośnie, cieszyć się z faktu, 
że żyjemy w wolnej, niepodległej 
ojczyźnie.

Czego sobie i Wam życzę
(-)
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Pragnienie ojcowskiej miłości jest głęboko wpisa-
ne w serce każdego człowieka, także dorosłego. Po-
trzebują jej jednak w sposób szczególny dzieci i mło-
dzież w okresie dojrzewania. dziecko poszukuje nie 
tylko ciepłej i serdeczniej miłości matki, ale również 
otwartej, życzliwej i dającej bezpieczeństwo miłości 
ojca.

i. szukaj boga jako Ojca
Ojcostwo jest dawaniem życia na podobieństwo sa-

mego Stwórcy. Rodząc nowe życie mężczyzna i kobieta 
spełniają Boże wezwanie: Bądźcie płodni i rozmnażaj-
cie się, abyście zaludnili ziemię (Rdz 1,28). W ten spo-
sób uczestniczą w stwórczej mocy samego Boga. Zro-
dzone życie nie należy jednak do nich. Należy do Boga. 
Tylko doświadczenie Boga jako Ojca kochającego od-
wieczną miłością swojego Syna może być ostatecz-
nym fundamentem ludzkiej miłości rodzicielskiej: 
ojcowskiej i macierzyńskiej. Odkrywanie ojcowskiego 
obrazu Boga staje się więc dla mężczyzny najgłębszym 
fundamentem, na którym może on zbudować świado-
mą i dojrzałą odpowiedź na powołanie do bycia ojcem.  

ii. stawaj się dobrym synem, abyś mógł być do-
brym ojcem.

Dla młodego mężczyzny drogą do doświadczenia oj-
costwa jest doświadczenie synostwa. Nie ma innej drogi. 
Wielu mężczyzn zaprzepaszcza szansę na dojrzałe ojco-
stwo tylko dlatego, iż kierując się męską dumą, nie chce 
przyjąć pokornej postawy uległości i synostwa wobec 
swoich rodziców, szczególnie wobec ojca. Postawa po-
kornej i przebaczającej miłości do rodziców jest koniecz-
na szczególnie wówczas, kiedy ich postawa rodzicielska 
była raniąca. Trzeba najpierw nauczyć się być miłosier-
nym, wiernym i pokornym synem, aby móc stawać się 
następnie miłosiernym, wiernym i pokornym ojcem.  
Partnerstwo dorosłego syna z własnym ojcem i mat-
ką winno łączyć się z pokorą i głębokim szacunkiem: 
Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie gardź twą matką, 
staruszką! (...) Niech się weselą twój ojciec i matka, 
twa rodzicielka niech będzie szczęśliwa (Prz 23,22.25).  

iii. Opuść ojca i matkę, jak nakazuje biblia
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swe-

go i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ści-
śle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2,24).  
Rzeczywiste, fizyczne i emocjonalne opusz-
czenie rodziców jest koniecznym warun-
kiem dobrego małżeństwa i ojcostwa.  
Opuszczenie to dokonuje się jednak nie 
tyle poprzez oddzielenie od rodziców ale po-
przez wewnętrzne pojednanie się z nimi. 
Wyjście z domu rodzinnego bez rzeczywistego we-
wnętrznego pojednania się z matką i ojcem 

sprawia, iż jest ono bardziej ucieczką niż „męskim 
odejściem”. Do pełnej autonomii wobec rodziców ko-

10  PrzyKazań   
dOJrzałegO  OJcOstWa

nieczna jest wolność wobec nich. Wielu mężczyzn nie 
jest w stanie naprawdę wewnętrznie „opuścić ojca i mat-
ki” dlatego, że nie umie - często tylko dlatego, iż tak na-
prawdę nie chce - przebaczyć im i pojednać się z nimi. 
Wolność wobec rodziców sprawia, iż mężczy-
zna może korzystać z jednej strony w pełni z da-
rów, które od nich otrzymał, z drugiej zaś może 
stopniowo uwalniać się od tych uwarunko-
wań, którymi było naznaczone ich wychowanie.  

iV. Ofiaruj dzieciom bezpieczeństwo i miłość 
w pełnej rodzinie

Dziecko potrzebuje nie tylko indywidualnej miło-
ści ojca i matki, ale także wzajemnej miłości obojga 
rodziców. Poprzez tę miłość dziecko dowiaduje się, 
czym jest ludzka miłość, rodzina, małżeństwo; w peł-
nej rodzinie doświadcza oparcia i poczucia bezpie-
czeństwa. Bardzo ważnym zadaniem ojca jest więc 
zbudowanie najpierw kochającego się małżeństwa, 
a następnie pełnej i kochającej się rodziny, w której od 
samego początku istniałby klimat zgody, rodzicielskiej 
miłości, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej troski. 
Bez wzajemnej miłości małżeńskiej i rodzinnej miłość 
ojcowska będzie zawsze niepełna, ograniczona i raniąca.  

V. zaufaj swoim dzieciom
Wiara ojca w syna czy córkę jest fundamentem praw-

dziwego ojcostwa. Ojciec, który zachowuje wiarę w swego 
syna pomimo wydarzeń, które mogą ich rozdzielić, a na-
wet poróżnić, zasługuje nadal na miano ojca (M. Lagaut).  
Ojciec może jednak zaufać dziecku tylko wówczas, kie-
dy - choćby w małym stopniu - zaufa sobie. Ojciec nie 
może zobowiązywać dziecka do zaufania. Winien sobie 
na zaufanie zasłużyć. Mówiąc bardziej obrazowo, wi-
nien „wydobyć” z niego zaufanie. 

Zaufanie jest darem wymiennym. Dziecko sponta-
nicznie ufa ojcu, kiedy czuje się przez niego kochane i do-
świadcza jego zaufania. Zaufanie może być zbudowane 
na wzajemnej miłości i trosce o siebie. Zaufanie rodzi 
zaufanie. Dorastający synowie nie oczekują od swoich 
ojców, aby byli nieomylni i nienaganni we wszystkim. 
Oczekują od nich przede wszystkim zaufania i wiary: wia-
ry w ich pragnienia, w ich możliwości, w ich dobre intencje.  

Vi. buduj własny autorytet wobec dzieci
Być ojcem znaczy oddać się do dyspozycji rodziny 

i dzieci, służyć im i być za nie odpowiedzialnym. Tylko 
ojciec odpowiedzialny nauczy odpowiedzialności swo-
je dzieci. Autorytet ojca nie jest jego przywilejem, ale 
służbą. 

Mężczyzna nie staje się ojcem, aby mu służono, 
ale by sam służył i dzielił się z dziećmi swoim życiem 
(por. Mt 20,28). Postawą odpowiedzialności, ofiar-
ności, troski i służby ojciec buduje swój autorytet. 
Mężczyzna zakładający rodzinę winien rozumieć potrze-
bę zbudowania swojego autorytetu. Dziecko potrzebuje 
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autorytetu ojca i ma do niego prawo. Nie mając autoryte-
tu w oczach dzieci ojciec nie może ofiarować im poczucia 
bezpieczeństwa, oparcia i nie zdoła ich uczyć mądrości 
życia. Dziecko nie zaufa ojcu, jego radom i pouczeniom, 
jeżeli nie będzie on dla swej pociechy autorytetem.  

Vii. Kochaj dzieci miłością bezinteresowną
Ojciec i matka dają życie swoim dzieciom nie po to, 

aby móc „coś” w zamian otrzymać, ale by przedłużyć 
trwanie w swoich dzieciach miłości i życia. Dawanie 
życia dziecku jest dzieleniem się tą miłością, którą 
wcześniej otrzymali i którą też wzajemnie się obdarzyli 
w małżeństwie. 

W zamiarze Boga dziecko winno rodzić się jako 
owoc wzajemnej miłości swoich rodziców oraz bez-
interesownej miłości do „nowej istoty”, którą wy-
dadzą na świat. Bezinteresowna miłość ojca jest 
zwierciadłem bezinteresownej miłości Boga Ojca.  
Dzięki niej ojciec staje się dla dziecka drogowska-
zem do Boga. Jeżeli ojcowie kochają swoje dzieci za 
ich osiągnięcia w nauce, zdolności czy też jakieś inne 
szczególne cechy, wówczas ograniczają swoją miłość.  

Viii. naucz dzieci radości zmagania i walki
Szczególnym zadaniem ojca wobec dzieci jest wpro-

wadzenie ich w „sztukę walki”, w najlepszym rozumie-
niu tego pojęcia. Miłość, z której rodzi się radość ży-
cia, domaga się nieraz wielkiej walki wewnętrznej oraz 
zmagania z trudnościami i przeciwnościami zewnętrz-
nymi. Najpierw będzie to wewnętrzna walka z własną 
słabością: niestałością woli, skłonnością do zniechęca-
nia się, tendencją do ucieczki. 

Będzie to także walka „zewnętrzna” o miejsce w świe-
cie: wysiłek zdobywania pozycji zawodowej, zmaganie 
się z niesprawiedliwym zachowaniem innych, z nie-
uczciwą rywalizacją. Walka ta jest walką o swoje”. Jest 
to zmaganie się o godne i uczciwe życie własne oraz 
swoich najbliższych. Zadaniem ojca jest bronić swoich 
dzieci. Szczególnym zadaniem ojca jest nauczyć syna 
radości zmagania się z własną słabością i umiejętnego 
współżycia z rówieśnikami. Syn powinien umieć nie 
tylko wygrywać, ale także przegrywać. Umiejętność 
przyjmowania porażek lepiej nieraz świadczy o sile mło-
dego człowieka niż jego zwycięstwa nad rówieśnikami.  

iX. stwarzaj w domu klimat wolności
Prawdziwe spotkanie ojca z dzieckiem może doko-

nać się tylko w klimacie pełnej wolności. Klimat zaufa-
nia i wolności sprawia, że dziecko spontanicznie utoż-
samia się z wartościami reprezentowanymi przez ojca 
i przyjmuje je jako swoje. Wolność i zaufanie pomiędzy 
ojcem a dzieckiem wpływa na stopniowe przekształce-
nie się więzi budowanej na zależności w relacje wza-
jemnego partnerstwa, braterstwa i przyjaźni. Ojciec nie 
jest panem swojego dziecka. 

Także wówczas, kiedy zależy ono całkowicie od nie-
go, spełnia on wobec dziecka jedynie służebną rolę. 
Ojciec jest tylko „starszym bratem w wierze” swojego 
dziecka. Ponieważ dziecko nie jest jego własnością, oj-
ciec nie może całkowicie władać jego wolnością. „Wła-
dzę rodzicielską” może sprawować odwołując się do 
wolności dziecka. Brak uwzględniania pragnień, po-
trzeb i odczuć dziecka jest zawsze odbierane przez nie 

jako nadużywanie autorytetu rodzicielskiego. Postawa 
ofiary i oddania nie może być w jakiejkolwiek formie 
wymuszona na człowieku. Nie można „nakazać” dzie-
cku wbrew jego woli - także kiedy jest jeszcze bardzo 
małe - postawy miłości, zaufania, szczerości, uczciwo-
ści, ofiarności. Są to wartości, które rodzą się w sercu 
dziecka i na które ono samo stopniowo się decyduje.  

X. Ofiaruj dzieciom każdego dnia trochę czasu
Jednym z najważniejszych darów, jakie ojciec może 

ofiarować swoim dzieciom, jest poświęcenie im odro-
biny czasu każdego dnia. Ojcostwo od chwili przyjścia 
na świat dziecka wymaga czasu. Niczym nie da się tego 
ani zastąpić, ani zrekompensować. Słaba więź spo-
wodowana brakiem czasu ojca rzutuje negatywnie na 
rozwój emocjonalny, intelektualny i duchowy dziecka. 
Szczególnie dotkliwie brak ten odczuwają synowie. 

Intensywność życia zawodowego ojców sprawia, 
iż poświęcanie czasu dziecku jest dziś jednym z naj-
trudniejszych tematów dotyczących ojcostwa. Wielu 
zapracowanym ojcom brakuje czasu dla dzieci. Czasu 
poświęconego dziecku nie da się jednak nagromadzić 
i ofiarować w jednym momencie. Ojcostwo domaga 
się systematycznego, codziennego ofiarowania dziecku 
choćby trochę uwagi. 

I choć wielu mężczyzn pogubiło się dzisiaj w peł-
nieniu swojej ojcowskiej roli, nie zatracili oni jednak 
głębokiego pragnienia posiadania i wychowywania 
dzieci. Ojcostwo jawi się dzisiaj jako służba dzieciom. 
Stąd też trzeba mówić nie tyle o roli czy funkcji ojcow-
skiej, odtwarzanej z pokolenia na pokolenie, ile raczej 
o misji i powołaniu, które - jak nigdy dotąd domaga się 
osobistego zaangażowania, woli zmagania się z sobą, 
męskiej twórczości oraz głębokiej więzi z Bogiem jako 
Ojcem.

Józef Augustyn SJ
Przedruk: „Jezus Żyje” Nr 12
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W niedzielę 5 września 2010 
roku w sanktuarium matki 
bożej łaskawej w Krzeszowie 
w diecezji legnickiej odbyło 
się regionalne spotkanie Po-
dwórkowych Kół różańcowych 
dzieci.

Było to drugie z kolei tego ro-
dzaju spotkanie w krzeszowskim 
sanktuarium. Gośćmi honoro-
wymi byli ponownie: Madzia 
Buczek – założycielka Podwór-
kowych Kół Różańcowych Dzie-
ci oraz Ojciec Piotr Dettlaff z Ra-
dia Maryja i Telewizji TRWAM 
w Toruniu – opiekun Podwór-
kowych Kół Różańcowych. Nad 
wszystkim czuwał pomysłodaw-
ca spotkania ks. prałat Marian 

ii regiOnalne sPOtKanie POdWÓrKOWycH  
KÓł rÓŻańcOWycH dzieci W KrzeszOWie

Kopko proboszcz i kustosz sank-
tuarium – Diecezjalny Duszpa-
sterz Żywego Różańca Diecezji 
Legnickiej. W spotkaniu udział 
wzięły dzieci wraz z ich opieku-
nami należącymi do Podwórko-
wych Kół Różańcowych z nastę-
pujących miejscowości:

Kościelnik k. Lubania parafia • 
Ścięcia Św. Jana Chrzciciela,
Zaręba parafia Wniebowzię-• 
cia Najświętszej Maryi Pan-
ny,
Pisarzowice parafia PW Ma-• 
cierzyństwa Najświętszej 
Maryi Panny,
Osiecznica parafia PW Św. • 
Maksymiliana Kolbego,
Czarny Bór – Grzędy i Bo-• 
rówko parafia PW Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa,
Dzierżoniów parafia Św. • 
 Jerzego,
Stare Bogaczowice parafia • 
PW Św. Józefa,
Jelenia Góra parafia PW Św. • 
Erazma i Św. Pankracego,
Lubiń parafia PW Św. Jana • 
Bosko i Św. Wojciecha,
Kamienna Góra parafia PW • 
Matki Bożej Różańcowej,
Legnickie Pola parafia PW • 
Św. Jadwigi i Podwyższenia 
Krzyża,
Zespół AVE z Bielawy parafia • 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny,
Oraz dzieci z Podwórkowego • 
Koła w Krzeszowie

 
Wielu z uczestniczących, za-

równo dzieci jak i ich opieku-
nów, miało okazję przybyć po 
raz drugi do Maryjnego Sank-
tuarium w Krzeszowie, lecz dla 
niektórych z nich było to wy-
jątkowe przeżycie, ponieważ po 
raz pierwszy mogli brać udział 
w takim spotkaniu. Pielgrzymi 
zaczęli zjeżdżać się wczesnym 
porankiem, by przed zawiąza-
niem wspólnoty mieć okazję do 
zwiedzenia bazyliki oraz kościo-
ła Św. Józefa. Mogli podziwiać 
nie tylko piękno tego wspania-
łego miejsca, lecz także znaleźć 
czas na indywidualną modlitwę.

O godzinie 11 w kościele Św. 
Józefa nastąpiło zawiązanie wspól-
noty przez Ojca Piotra Dettlaffa, po 
czym wszyscy zgromadzeni udali 
się do bazyliki. Obecna w sank-
tuarium Madzia Buczek, która 
przyjechała wraz ze swoją Mamą 
i Ciocią po wypowiedzeniu do ze-
branych słów powitania, wspólnie 
z Ojcem Piotrem poprowadziła 
modlitwę różańcową, która przy-
gotowała wszystkich uczestników 
do najważniejszego wydarzenia 
spotkania, czyli do wspólnej Eu-
charystii. Madzia przypomniała 
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również dzieciom, aby nie zapo-
minały zaczynać każdego nowego 
roku szkolnego oraz kończyć go 
z Matką Najświętszą.

Mszy Św. przewodniczył ks. 
prałat, który powitał wszyst-
kich wiernych zgromadzonych 
przed obrazem Matki Bożej Ła-
skawej. Homilię zaś wygłosił 
Ojciec Piotr. Kapłan przedsta-
wił ją w sposób na tyle ciekawy, 
aby skierowana była głównie do 
dzieci. Na przygotowanych du-
żych ilustracjach ukazał wize-
runki siedmiu ludzi odróżnia-

jących się od siebie postawami, 
które wyrażały ich negatywne 
cechy. Poprosił dzieci, aby każ-
demu z nich na osobno podpi-
sanych kartkach przypisywały 
któreś z dolegliwości. Jak się po 
chwili okazało, była to alegoria, 
która nawiązywała do Siedmiu 
Grzechów Głównych. Grzech 
porównał do choroby i aby mo-
gło dojść do wyleczenia potrzeb-
ne jest oczyszczenie, czyli lekar-
stwo, którym jest Spowiedź Św., 
podczas której obecny jest Pan 
Jezus. Całkowitym wyzdrowie-

niem jest przyjęcie Chrystusa do 
swojego serca podczas Komunii 
Św. Na koniec życzył wszyst-
kim, aby było jak najwięcej ta-
kich zdrowych osób.

Po Eucharystii przyszedł czas 
na wspólną agapę. Każdy z uczest-
ników mógł spróbować pysznej 
zupy oraz ciast z domowych wy-
pieków hojnych mieszkańców 
Krzeszowa. Chwila ta służyła rów-
nież na dzieleniu się przeżyciami 
dotychczas spędzonego dnia.

W programie zaplanowane 
były również koncerty zespołów: 
w pierwszej kolejności zespołu 
dziecięcego AVE z Bielawy pod 
przewodnictwem pani Anny 
Lutz, w dalszej części Góralskiej 
Kapeli „JANICKI” z Góralskiego 
Ośrodka Kultury w Borównie k. 
Czarnego Boru. Uczestnicy spot-
kania i wszyscy obecni świetnie 
się przy tym bawili.

Po zakończeniu wspólnej 
modlitwy nadszedł czas na roz-
jazdy do domu. Wielu z uczest-
ników zapamięta te mile spędzo-
ne chwile na długo i z pewnością 
jeszcze powróci do stóp Łaskawej 
Pani do Krzeszowa by poprzez 
modlitwę oddawać Jej cześć 
i upraszać potrzebne dla siebie 
łaski. A następne spotkanie od-
będzie się w tym samym miej-
scu zapewne już za rok.
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Ktoś kiedyś powiedział, 
że rodzimy się, żyjemy 
i umieramy w cieniu krze-
szowskich wież. Tak, to 
prawda. Często nawet nie zauwa-
żamy piękna, które nas otacza. 
     Podobnie też jest z naszą wia-
rą. Ona po prostu jest. W niej się 
urodziliśmy i wyrośliśmy. Wie-
my na jej temat tyle ile wynosi-
my z domu rodzinnego, ze szko-
ły. Jednak ciągle przez całe życie 
dowiadujemy się o nowych pięk-
nych faktach z nią związanych

Z nasza wiarą jest też  jak z fil-
mem. Można w nim grać rolę 
pierwszo lub drugoplanową, być 
dublerem, kaskaderem, lub robić 
niewiele i być tylko statystą. Jeżeli 
nie robimy nic, to  najzwyczajniej 
już nas tam nie ma. Dobrze więc 
jeżeli w swej wierze się umacnia-
my i doskonalimy. Okazji i sposo-
bów mamy do tego bardzo wiele.

Ja dziękuję z całego serca Bogu 
i ludziom za wspaniałe Jerycho 
z Różańcem. Dziękuję Paniom: 
Zofii, Genowefie, Gabrieli oraz 
Panu Janowi.Za to również, że 
pomimo chłodu i zmęczenia byli 
z nami na modlitwie i adoracji. 
Przybliżyli nam też w przepięk-
ny sposób rolę i wartość Różańca 
Świętego.

Kto z nas mógł i chciał zna-
lazł dla siebie stosowna porę 
i sposób modlitwy. Przez te sie-
dem dni czuliśmy się naprawdę 
wspólnotą.

KrzeszOWsKie JerycHO  
w PaŹdzierniKu 2010

Dziękuję również Ks. 
Kanonikowi Kazimierzowi 
Piwowarczykowi za nie-
zwykle refleksyjne i poety-
ckie rozważania przed i po 
Apelu Maryjnym.

Jednak wszystko to 
było możliwe dzięki 
szczególnemu zaangażo-
waniu Ks. Prałata Maria-
na Kopko. Bo to właśnie 
Ksiądz stworzył szczegól-
ny klimat gdzie wszystko 
tak pięknie się toczyło. 
Czuwał nad wieloma de-
talami, które ułożyły się 
w fantastyczną całość.  
Księże Prałacie! Jesteśmy 
szczęśliwi i dumni z tego 

jako parafianie, że jest Ksiądz 
tutaj z nami tak pełen inwen-
cji twórczej a praca ewangeli-
zacyjna  też pewnie przyniesie 
pożądane efekty.  Jako Kustosz 
naszego Sanktuarium wy-
promuje je i rozsławi Ksiądz 
w Polsce i poza jej granicami. 
     Życzę niech w tym dziele 
Matka Boża Łaskawa błogo-
sławi, Święty Józef dopomaga,  
zaś Duch Święty natchnie wie-
loma jeszcze ciekawymi po-
mysłami...

Uczestniczka Jerycha
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
W tym roku obchodziliśmy 30. rocznicę po-

wstania NSZZ SOLIDARNOŚC. Tak prawdziwie 
po polsku W SPORACH I WAŚNIACH. Ci po-
litycy z najwyższej półki to mają tych na dole za 
chorych umysłowo. Pan premier mówi: w 1980 
roku było 10 milionów członków, a dziś ilu jest. 
Pan Tusk, działacz stanu wojennego, nie wie, ilu 
płaciło składki w stanie wojennym? Ci, co zbierali 
wiedzą, ja też wiem Jak można tak manipulować 
ludźmi a działaczy związkowych poniżać i oczer-
niać?

A pan Wałęsa mówi: związki zawodowe i bisku-
pi mi się nie podobają!  Czy związki zawodowe i 
biskupi to panienki na wydaniu, że mają się podo-
bać? Związki zawodowe mają pilnować spraw ro-
botniczych, a jest faktem, że robią to nie najlepiej, 
ale tego pan Wałęsa nie widzi i nie pomaga. Nie 
staje do protestów z robotnikami ani nie popiera, 
pytanie dlaczego.

Chyba część prawdy oddaje ten dowcip:
Dwóch spacerowiczów na rynku w mieście kar-

mi gołębie. Jeden z nich mówi: 
– Gołębie to tak jak politycy!  
– Dlaczego? – pyta drugi – Bo jak są na dole, to 

jedzą nam z ręki, a jak na górze, to  na nas… 

* * * 
W ubiegłym roku na Uroczystość Wszystkich 

Świętych dostałem przez Internet taki dowcip:
Są takie dwa powody do zmartwienia: albo je-

steś zdrów, albo jesteś chory. Jeśli jesteś zdrów, 
to nie masz o co się martwic. Jeśli jesteś chory, to 
masz dwa powody do zmartwień: bo albo wyzdro-
wiejesz, albo umrzesz. Jeśli wyzdrowiejesz, to nie 
masz się o co martwic. Jeśli umrzesz, to są dwa 
powody do zmartwień: albo pójdziesz do nieba, 
albo do piekła. Jak pójdziesz do nieba, to nie masz 
się o co martwic. Jeśli pójdziesz do piekła, to bę-
dziesz tak zajęty witaniem swoich kumpli, że nie 
będziesz miał czasu się martwic? Więc, po co się 
martwic? 

W tym roku ja go wysłałem znajomym i eme-
rytowana nauczycielka napisała tak: „BY PRZE-
STAĆ SIĘ MARTWIĆ, NALEŻY DOROSNĄĆ”.  

Napisałem jej: rozwiń, to wykorzystam to w ga-
zecie Krzeszowska Pani.  Dodała więc:

Rozumiem to w ten sposób, człowiek w star-
szym wieku uzyskuje wiele doświadczenia ży-
ciowego, potrafi segregować, czy inaczej mówiąc, 
wartościować zdarzenia. Już każde niepowodze-
nie nie wprowadza nas w stan złości, godzimy się 
na pewne zaszłości. Mnie już niewiele martwi, 

raczej wiele smuci. 
Jeśli przyda Ci się 
mój punkt widzenia 
na problem zmar-
twienia, to możesz 
go wykorzystać bez 
żadnych oporów. Po-
zdrawiam serdecz-
nie! Teresa 

Inny znajomy na-
pisał tak: to po pogań-
sku Bądź Wola Twoja 
z „Ojcze Nasz”.

Zauważam tak na 
NK w Internecie  i w 
rozmowie z ludźmi, 
że dalej w  nich siedzi propaganda Polski Ludowej, 
że dla nich nie ma Uroczystości Wszystkich Świę-
tych, tylko jest święto zmarłych.

Jednej pani napisałem tak: jeżeli chodzisz do 
kościoła, a w kalendarzu katolickim jest napisa-
ne 1 XI  uroczystość Wszystkich Świętych, a ty 
twierdzisz, że to święto zmarłych, to według mnie 
jesteś dwulicową, inaczej hipokrytką.I bardzo się 
oburzyła

Zauważam również, że wielu ludzi wymarzyło 
sobie Boga,  jakby Pisma Świętego nie znali. Po-
dam trzy przykłady: 

Niedawno po kazaniu zaraz przed kościołem 
słyszę wielką krytykę tego, co ksiądz powiedział. 
Pytam się, co tam było w tym kazaniu niezgodne z 
Ewangelią? I słyszę: Czas tę Ewangelię zmienić.

Przed dwoma tygodniami na wątku politycz-
nym ja piszę: jak wy tu się Boga nie boicie i czytam 
odpowiedź: Bóg jest Miłosiernym Ojcem, dlacze-
go mam się Go bać.

Zuchwała wiara w Miłosierdzie Boże to grzech.
Znajomy opowiada: Jestem w zakrystii, przy-

chodzi kobieta z pretensjami, że ksiądz pomylił 
intencje. Ksiądz przeprasza i prosi o wybaczenie. 
Kobieta mówi: nie wybaczę! Przecież Bóg jej in-
tencje znał, o co się kłócić i nie wybaczyć, a przed 
kilkoma minutami była u Komunii św. 

W jakiego Boga Ci wspomniani ludzie wierzą? 
A takich katolików jest masa.

brat Stanisław

W dniu 8 listopada 2010 roku brat Stanisław Zalewski z Pol-
kowic kończy 70 rok życia. Bratu Stanisławowi w  imieniu 
redakcji  Krzeszowskiej  Pani,  wraz  z  podziękowaniami  za 
dotychczasową współpracę, życzę wiele łask Bożych i opieki 
Matki Bożej Łaskawej w codziennym życiu oraz w niestru-
dzonej służbie bliźnim. Ks. Prałat Marian Kopko
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tytuł projektu:
Rewaloryzacja Zespołu Opa-

ctwa Cystersów wraz z otocze-
niem w Krzeszowie – etap II.

nr projektu:
POIS.11.01.00-00-008/08-00

Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, 
Priorytet 11 „Kultura i dziedzi-
ctwo kulturowe”, Działanie 11.1 
„Ochrona i zachowanie dziedzi-
ctwa kulturowego o znaczeniu 
ponadregionalnym”.

Opis:
Etap II jest kontynuacją pod-

jętych wcześniej prac, zmierza-
jących do całkowitej rewaloryza-
cji dwóch obiektów położonych 
wewnątrz opactwa tj. bazyliki 
Wniebowzięcia NMP oraz koś-
cioła pw. św. Józefa. 

Zabiegami pełnej konser-
wacji zostaną objęte kaplice, 
ołtarze boczne, ambona, stal-
le, polichromie ścienne, obrazy 
sztalugowe. To tylko niektóre 
z całej listy zabytków zgroma-
dzonych w świątyniach krze-
szowskich, wymagających pilnej 
interwencji konserwatorskiej. 
Przewidywane są również robo-
ty remontowe dachów, elewacji, 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
instalacji elektrycznych i na-
głośnieniowych a także instala-
cji sygnalizacji pożaru i przeciw-
włamaniowej.

Ważnym elementem plano-
wanych działań, jest adaptacja 

rewaloryzacja zespołu Opactwa cystersów 
wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap ii

i wyposażenie części pomiesz-
czeń tzw. Domu Opata na sale 
ekspozycyjne, będące miejscem 
prezentacji ogromnej liczby za-
bytków ruchomych opactwa.

Ponadto, przewiduje się 
wprowadzenie nowoczesnej ob-
sługi ruchu turystycznego, op-
artej o system audioprzewodni-
ków (audioguide), tj. urządzeń 
do indywidualnego zwiedzania 
opactwa. Turysta lub pielgrzym 
będzie miał możliwość wybo-
ru jednego z kilku języków, co 
automatycznie przełoży się na 
wzrost dostępności obiektów 

zabytkowych dla zagranicznych 
gości. 

Środki finansowe, wyso-
kość dofinansowania (zgodnie 
z umową o dofinansowanie):

– całkowita wartość Projektu 
26 337 100,00 PLN

– kwota dofinansowania  
22 210 245,00 PLN

(85% wydatków kwalifikowa-
nych w ramach Projektu)

Terminy (zgodnie z umową 
o dofinansowanie):

– rozpoczęcie realizacji – paź-
dziernik 2009r.

– zakończenie rzeczowe reali-
zacji – wrzesień 2012r.

Zaktualizowano 28.05.2010r.
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Na wielu cmentarzach para-
fialnych, oprócz grobów żołnier-
skich czy symbolicznych krzyży 
upamiętniających ofiary zbrodni 
katyńskiej, wyróżniają się groby 
kapłanów i ojców zakonnych.  
Nie tylko w dzień Wszystkich 
Świętych zatrzymują się przy 
nich wierni na krótką modlitwę, 
wspominając swojego probosz-
cza-  duszpasterza. Często dzień 
i noc płoną na ich grobach zni-
cze jak wieczne lampki. Piękne 
są kapłańskie pogrzeby. Można 
wtedy usłyszeć wypowiadane 
ze szczerości serca słowa o tym, 
kim był kapłan w życiu wspólno-
ty, ludzi, którym służył, dla któ-
rych był pasterzem.

Ostatnio zaskoczyła mnie 
siostra mojego przyjaciela - ka-
płana, który zmarł nagle w mło-
dym wieku. Pokazała mi zdjęcie, 
które umieściła na jego grobie. 

nad KaPłańsKĄ mOgiłĄ
Zrobiono je w czasie uroczysto-
ści Pierwszej Komunii świętej. 
Uchwycono na nim moment 
konsekracji, kiedy w czasie Mszy 
świętej unosił nad ołtarzem 
Świętą Hostię. Siostra chciała, 
by ludzie tak go zapamiętali - nie 
tylko jako dobrego człowieka, 
którego wszyscy lubili i szano-
wali, ale również jako kapłana, 
który przybliżał im Boga.

Dziękując Bogu za życie i po-
sługę księży i ojców zakonnych  
nie zapomnijmy o tych kapła-
nach, których groby rozsiane 
są na różnych polach bitew lub 
których ciała spalone zostały 
w krematoryjnych piecach. Oni 
przecież byli tam, gdzie żołnie-
rze i cywile ginęli w obronie Oj-
czyzny.

Piękne przesłanie zostawił 
nam tragicznie zmarły ks. bp Jan 
Chrapek: „Idź przez życie tak, 

aby ślady twoich stóp przetrwały 
cię”. 

Szukajmy więc śladów ka-
płańskich stóp i rąk, a przede 
wszystkim serc oddanych bez 
reszty Bogu. Te ślady znajdziemy 
w życiu naszym i naszej rodziny, 
dzieci i wnuków.

 
Zatrzymując się w te li-

stopadowe dni nad mogiłami 
kapłanów i sióstr zakonnych  
i  prośmy dobrego Boga:

- Jezu! Przyjmij do siebie tych, 
których sam wybrałeś, aby „szli 
i owoc przynosili”;

- Jezu! Pozwól im cieszyć 
się oglądaniem Ciebie „twarzą 
w twarz’ ;

- Jezu! Ty sam bądź im nagro-
dą za ich święte życie.

(na podstawie miesięcznika 
Różaniec XI/2010)
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waszmości”. Właśnie wówczas mijało owe siedem lat.
Niecałe trzynaście lat rządów matki Kossakowskiej 

zapisały się, jako czasy szczególnego błogosławieństwa 
dla klasztoru. Kronikarka nawiązując do Księgi Ma-
chabejskich porównuje Annę Eleonorę do biblijnego 
Oniasza arcykapłana pisząc: “W księgach Machabej-
skich czytamy, że dla pobożności Oniasza wszyscy we 
wszystkim ubłogosławieni byli”. Tak Bóg dla jej wiel-
kiej pobożności błogosławił cały klasztor.

Po ksieni Kossakowskiej pozostało wiele jej konfe-
rencji głoszonych do zgromadzenia, notowanych poga-
wędek w czasie rekreacji czy rozmów w cztery oczy. Jest 
to do dziś cenny materiał, w którym “ z obfitości serca 
mówią usta”.

“Najmilsze siostry- mówiła raz – przypominam 
wam, że wielkie staranie o dusze swą mieć należy, al-
bowiem mamy ją jedną a utraciwszy ją szkody tej nigdy 
niczym nie nagrodzimy. Pamiętajcie cośmy Bogu przy-
rzekły, a przyrzekłyśmy Mu wiernie służyć, czystym 
sercem miłować Go i wielbić”.

Centrum jej życia był Chrystus-Oblubieniec a ob-
lubieniec musi być jedynym. Jednego dnia, na rekrea-
cji, opowiadała o wrażeniu, jakie wywarł na niej widok 
zakonnic zajętych wszystkim – prócz Boga. Gościła 
wówczas przejazdem w wiejskim domku jakiegoś zgro-
madzenia, gdzie długo adorowała w kaplicy. Podczas 

tej modlitwy nie przyszedł 
tam nikt. Kontrast miedzy 
zewnętrzną świetnością ka-
plicy a zupełnym opuszcze-
niem Boskiego Syna zmro-
ził jej serce. Przez jakiś czas 
miała nadzieje, że zakon-
nice, siedzące na pobliskiej 
werandzie, chociaż mówią o 
Nim. Kiedy rozwiała się i ta 
nadzieja z jej serca wyrwała 
się skarga?

“Panie, czemu te Twoje 
upieszczone owieczki nie od-
płacają miłością za miłość? 
Tak blisko obok Ciebie roz-
siadło się stado owiec przez 
Ciebie umiłowanych i ani 
nawet westchnienie nie wy-
drze się z ich serc ku Zbawcy 
świata!”.

Swoje córki tak wycho-
wała, że przejęły od niej te 
bezgraniczną miłość do Bo-
skiego Oblubieńca, stając 
się w tym niemal Sakra-
mentkami, (czyli Benedyk-
tynkami mającymi w swo-
ich klasztorach nieustającą 
adoracje Najświętszego Sa-
kramentu), gdyż – jak pod-
kreślała kronikarka – nie 
było chwili w chorze za-
konnym, (czyli oratorium), 
by któraś z zakonnic nie 

Z historii benedyktynek krZesZowskich
Perła Lwowa czyli Anna Eleonora Kossakowska (1745-1758)

Na tle korowodu dostojnych ksień, nie pozbawio-
nego świateł i ludzkich półcieni, widnieje wyjątkowo 
piękna postać Anny Eleonory Kossakowskiej, jedena-
stej ksieni Konwentu.

Przyszła na świat w rodzinie arystokratycznej, do 
której przywarła na trwałe plama zdrady z czasów In-
surekcji Kościuszkowskiej i współpracy z caratem. 
Kossakowscy byli typową rodziną, w której zdrada 
sąsiaduje ze świętością. Ta prawda dotyczy zresztą 
nie tylko wspólnot ludzkich, bowiem granica miedzy 
sprzeniewierzeniem się wartościom a ich przestrzega-
niem  przebiega przez serce każdego człowieka indywi-
dualnie. Raz w nim zwycięża zło raz dobro.

Z sześciu córek kasztelana kijowskiego aż cztery 
wybrały życie zakonne: dwie dominikanki i dwie be-
nedyktynki. Annę Eleonorę wyprzedziła u benedykty-
nek jej siostra Rozalia, która zmarła w klasztorze jako 
nowicjuszka w 16-tym roku życia, strawiona gruźlicą, 
pozostawiając po sobie pamięć duszy uprzywilejowa-
nej ponad miarę. Ze względu na niekorzystne poło-
żenie klasztoru gruźlica zbierała w nim obfite żniwo, 
toteż śmierć Rozalii nastawiła rodziców nieprzychylnie 
do planów Anny Eleonory, która chciała podążyć śla-
dy Rozalii. Wskazywali jej inne klasztory m.in. sakra-
mentki. Nie dała się przekonać. Umarła wprawdzie jak 
Rozalia “in odore sanctitatis “ale nie na skutek gruźlicy 
ale po długich latach życia 
w zakonie.

Kiedy Anna Eleonora 
była jeszcze w nowicjacie, 
jedna z zakonnic ujrzała 
ją we śnie z pastorałem w 
reku. Rozeszła się wnet po 
klasztorze fama, że oto “ 
rośnie” przyszła ksieni. Z 
czasem rzeczywiście ogól-
na opinia mniszek upatry-
wała w niej kandydatkę na 
ksienie po śmierci ksieni 
Kuropatnickiej. Eleonora 
postanowiła umknąć tej 
ewentualności i wystara-
ła się – za pośrednictwem 
zakonnego prokuratora - o 
przywilej Stolicy Świętej 
uwalniający ją od wszel-
kich urzędów. Na szczęś-
cie ks. prokurator był na 
tyle przytomny i obrotny, 
że “ załatwił” po swojemu: 
reskrypt był ważny tylko 
na siedem lat.

Kiedy w roku 1745 
umierała ksieni Kuropat-
nicka, świętobliwa, ale 
surowa, odczuwała widać 
konieczność zmiany, bo 
wezwawszy do łoza śmier-
ci Kossakowską zwróci-
ła się do niej: “Przyszłość 
klasztoru składam w ręce 
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Zachował się fragment pisany przez jedną z sióstr, 
której ksieni powierzyła niechciany urząd:

Chodząc po celi (pisze owa siostra) tak rozmyśla-
łam: Prawdziwie nie pojmuje tego, jak można mnie coś 
takiego polecić. Westiarnią (czyli magazynem odzieżo-
wym) zawiadować! Wszakże nie mam silnego zdrowia, 
lada bagatelka już mi szkodzi a tam przeciągi, brak po-
wietrza, para z wszystkich niezdrowości ludzkich. Ja 
mam tym oddychać? W słabe swoje piersi wciągać? To 
w żaden sposób być nie może, bo nie będę potem mogła 
w chórze czytać i śpiewać i nigdy mnie katar nie odstą-
pi. A zresztą, tyle jest młodszych sióstr ode mnie, niech 
one idą.

Targana emocjami poszła owa siostra F. do ksieni 
przedstawiając całą sprawę. Na co otrzymała odpo-
wiedz:

“Alboż my to, siostro kochana, o własnych siłach 
pracujemy?  Czy nas Pan Bóg nie wspomaga? Posłu-
szeństwo nie rozbiera (czyli nie analizuje) przykrości, 
na jakość i ciężkość pracy nie zważa, widzi tylko Boga, 
którego miłuje i słyszy nakaz, który dla Boga ochotnie 
spełnia, w niczym nie upatruje dla siebie doczesnego 
zysku, pragnie tylko przypodobać się Bogu i dusze swo-
ją zbawić”.

Charakterystyczna też była dla lwowskiej ksieni 
pokora wobec świetności swego rodu. Trzeba tu za-
znaczyć, że klasztor Benedyktynek we Lwowie od po-
czątku był bardzo “błękitny” i bardzo  “jaśniepański”.
Bywało też, że owa “błękitna krew” uderzała do głowy 
mniszkom i panna ksieni nieraz musiała temperować 
“ jaśniepańskie ” zapędy swoich córek. Pycha rodowa 
nieraz się przecież pojawiała np. w chęci przewodnicze-
nia innym, w urazowym poczuciu niedocenienia, albo 
w wybrzydzaniu w doborze towarzystwa na rekreacji. 
Jedna z mniszek np. lamentowała, że “w świecie” ze 
względu na sławnego brata poważano ją i zaszczycano. 
Mój Boże – kończy swe opowieści- a w klasztorze nikt 
nawet o tym nie wspomni.

Matka Eleonora była też chodzącą encyklopedią ca-
łej benedyktyńskiej tradycji, z której obficie czerpała, 
znała wielkich mistyków Kościoła, rozczytywała się 
w pismach św.Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. 
Umiała też znakomicie wniknąć w ducha Reguły św. 
Benedyktyna.

1756 roku  zmarły dwie jej rodzone siostry domi-
nikanki, także “in odore sanctitatis”. Tak wiec, cztery 
pełne świętości córki to splendor prawdziwy i niemały 
dla Kossakowskich i także dowód dużej tężyzny ducho-
wej rodu, mimo jednej zdegenerowanej latorośli. Sama 
Eleonora umarła 2 kwietnia 1758 roku będąc ksienią 
prawie trzynaście lat. Już wtedy zgłaszali sie ludzie, by 
im podarować jakąś cząstkę jej rzeczy jako relikwie. W 
sto lat później otwarto jej trumnę – ukazało się oczom 
świadków nieskażone ciało.

Kossakowska była bezwzględnie jedną z najsympa-
tyczniejszych ksień Zakonu. Nie posiadała na pewno 
talentu organizacyjnego, twórczej inteligencji, rozma-
chu w działaniu ale była osobą o dużej  kulturze ducho-
wej, wielkiej choć niedewocyjnej  pobożności i pełnej 
czci świadomości obecności Boga każdej chwili życia. 
Była też delikatna, subtelna, serdeczna ale bez wylew-
ności. Jej cnoty musiały być  w stopniu najwyższym, 
skoro nie wywierały wrażenia czegoś wymuszonego. 
Częste były jej słowa:

Nie ci, co zaczynają ale ci, co kończą koronę otrzy-
mają. Opuścić stworzenie i siebie samych to arcytrud-
na robota i ustawiczna aż do grobu i nie wolno nam 
ustępować, bo wówczas zasłużymy na zarzuty: Kto nie 
postępuje, ten ustępuje”. 

trwała na modlitwie. Nawet w nocy – cieszyła się 
jednego razu ksieni- nie dopuszczacie, aby Pan Je-
zus w Przenajświętszym Sakramencie samotnie 
przebywał”.

   Po jej śmierci obniżył się w tym względzie lot Zgro-
madzenia, mimo istnienia w nim cichych świętych jak 
Scholastyka Szembekowna i Dorota Czetwertyńska. 
Zaraz też większość sióstr żądała grania i śpiewania 
podczas wystawienia, bo- jak mówiono- nie wszystkie 
osoby są tak obdarowane przez Boga, aby w ciszy zosta-
wać mogły.

Ale za czasów ksieni Eleonory modlitwa spływała 
przez świętą ksienie, wiec modliły się w ciszy i milcze-
niu przed Sanctissimum.

Pouczała swoje siostry, że o stanie duszy zakonnej 
poznać można po zachowaniu się w chórze (na zakon-
nej liturgii):

           “ (…..) gdy dusza prawdziwie kocha Boga 
– śpiewa lub czyta w chórze i to tak, że ci którzy słu-
chają, własnym uczuciem czują jej miłość i odgadują 
pokorę”.

Bywało, że któraś zakonnica, zwłaszcza nowicjusz-
ka, krytykowała postawę czy nieuwagę sióstr w chórze. 
Wtedy Anna Eleonora zwykła była mówić:

“(…..) Miła siostrzyczko, widać żeś jej z siebie do-
brego przykładu nie dała, bo owa inaczej byłaby przy 
Chwale Pańskiej się zachowała. W przyszłości- ciągnę-
ła dalej ksieni-pomyśl, jaka ty powinnaś być a drugich 
zachowanie wytłumacz sobie miłością  (…..).Nie sądź 
nikogo ze spraw zewnętrznych, bo nie wiemy, jakim 
jest w sercu. Sąd tylko do Boga należy”.

Dodawała jeszcze w formie przestrogi: “ kto stoi, 
niech baczy aby nie upadł”.

Ksieni Anna Eleonora wymagała od siebie i od 
sióstr ducha adoracji ale i ducha ofiary, ascezy.                                             
Mówiła do swoich córek:

“Jestem pewna  (….), że chetnie i często u stop 
Przenajświetszego Sakramentu przebywacie, że Mu 
życie poświecałyście, że chwalę i adoracje oddajecie 
(…..).Lecz  dla serc zakonnych, które płoną miłościa to 
nie dosyc, bo serce miłujące  nie może życ bez ustawicz-
nej ofiary. Coż  Mu złożycie dzisiaj (…..). Radze wam, 
złozcie Mu swoje “ja”, dajcie Mu swoja, miłośc włas-
na. Wszakże tak szczerze przyrzekałyście z siebie ofiarę 
uczynić wstępując do zakonu. Dziś nie tylko wam to 
przypominam ale domagam się w imieniu Zbawiciela 
(…..).Chce mieć Pan Bóg takie sługi Swoje, które by Go 
czciły w duchu i w prawdzie. Ale mało jest takich sług, 
więcej bowiem takowych, które Mu pokłon oddają tyl-
ko kolanami a nie sercem, usty Go tylko chwalą a nie 
sercem!”.

Ksieni Kossakowska była mistrzynią w odgadywa-
niu tajemnic duszy kobiecej. Niejednokrotnie bywało, 
że spowiednicy odsyłali jakąś zakonnice do niej “po 
zbawienną instrukcye” a szczególnie takie, nad który-
mi nagłowili się i napocili w konfesjonale! Miała ona 
bowiem – oprócz ducha Bożego- także niezmiernie 
rzadki dar ułatwiający działanie w takich sytuacjach – 
spokój. Z jej sylwetki duchowej nie emanowało draż-
niące podniecenie czy egzaltacja. Była po prostu skon-
centrowana w całości na Bogu.

Przy całej swej dobroci była dla swoich córek ducho-
wych surowa.

Nie odstępowała nigdy od wydanego raz rozkazu. 
Co najwyżej, na osobnej rozmowie, odwoływała się 
do nadprzyrodzonych pobudek, podając czasem - o ile 
uważała to za słuszne – motywy swego polecenia. Żą-
dała natomiast od zakonnic rozumienia wszystkiego w 
świetle wiary.
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Wędrująca figurka matki bożej
po Krzeszowskiej  Parafii

Zwyczaj ten praktykowany 
jest w wielu polskich parafiach. 
W naszej  Krzeszowskiej Wspól-
nocie pragniemy w 2010 roku 
ten zwyczaj wprowadzić. Polega 
to  na przyjmowaniu figury Mat-
ki Bożej z kościoła po roratach 
do tej rodziny, której dziecko wy-
ciągnęło szczęśliwy los. Rodzina 
ta wraz dziećmi przyjmuje figu-
rę Matki Bożej na jeden dzień. 
Przyjmując figurę Matki Bożej 
cała rodzina powinna odprawić 
rodzinną liturgię, śpiewając pieś-
ni adwentowe i maryjne, czyta-
jąc i rozważając Pismo Święte 
oraz odmawiając różaniec i inne 
modlitwy. Ta forma adwento-
wego przeżycia daje bardzo dużo 
możliwości wprowadzenia do 
rodziny ducha modlitwy i ad-
wentowego nastroju. Rodzina 
w znaku figury zaprasza Maryję 
do swego domu. W ten sposób 

(propozycja na RORATY -  2010)

ponawia się scena sprzed 2000 
lat, kiedy to Maryja udała się do 
domu Elżbiety i Zachariasza by 
przed przyjściem na świat św. 
Jana Chrzciciela usłużyć swojej 
krewnej Elżbiecie.

rOraty
W okresie Ad-

wentu, z wyjąt-
kiem niedziel 
i uroczystości, 
można odprawić 
Mszę św. wotyw-
ną o Najświętszej 
Maryi Pannie w 
Adwencie. Ta 
msza św. nazy-
wa się w naszym 
kraju tradycyjnie 
mszą św. roratnią  
lub po prostu ro-
ratami. W cza-
sie odprawiania 
mszy św. rorat-
niej zapala się do-
datkową świecę, 
która symbolizuje 
patronkę adwen-
towego oczekiwa-

nie - Maryję. Roraty mają nam 
szczególnie przypominać Ma-
ryję, gdyż to Ona poprzedziła 
przyjście Światłości świata Jezu-
sa Chrystusa. Jako córka Naro-
du Wybranego wraz z wszystki-
mi pokoleniami czekała na Jego 
przyjście. Od chwili jednak, kie-
dy anioł Gabriel zwiastował Jej, 
że pocznie i porodzi Syna który 
ma być obiecanym Mesjaszem, 
oczekiwała w szczególny spo-
sób na Życie, które wzrastało 
pod Jej sercem. Teraz razem z 
Kościołem czeka na ponowne 
przyjście chwalebnego, uwiel-
bionego Chrystusa, a królując 
w niebie razem z Nim, wspiera 
Kościół w jego oczekiwaniu na 
ostateczny Dzień Pański.

Wieniec adWentOWy
Jednym z najbardziej wymow-

nych zwyczajów adwentowych 
jest wieniec adwentowy, któ-
ry ustawia się koło ołtarza. Zwy-
czaj ten pochodzi z Niemiec, 

msze roratnie będą spra-
wowane w Krzeszowie o godz. 
17.oo
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PiĄteK 17 grudnia 2010 r.

godz. 12.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
godz. 16.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną w Krzeszówku

godz. 17.0 – Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych

sObOta 18 grudnia 2010 r. 
 

WsPOmnienie Odnalezienia Obrazu
matKi bOŻeJ łasKaWeJ

„dzień ŚWiatła”

 godz. 10.00 - Krzeszówek – Spowiedź oraz Msza Św. dla wszystkich
godz. 11.00 - Spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych
godz. 12.00 – Msza Św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych

godz. 17.00 - Msza Święta i Nabożeństwo Światła w Bazylice 
(przynosimy świece i gromnice aby oświetlić bazylikę )

niedziela 19 grudnia 2010 r.
godz. 7.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

godz. 7.30 - Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną
godz. 9.00 - Msza Św. w Krzeszówku

godz. 10.00 - Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną
godz. 12.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną
godz. 17.00 - Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną

rekolekcje prowadzi Ks. dr Jan Pazgan
Wykładowca i duszpasterz akademicki z legnicy
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Przez cały okres października dzieci, mło-
dzież oraz dorośli spotykali się w Krzeszowskiej 
Bazylice na wspólnej modlitwie różańcowej. 
W imieniu Duszpasterstwa serdecznie dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom za wytrwałość 
i służbę dla dobra wspólnego dla naszej krze-
szowskiej wspólnoty. Podajemy nazwiska dzie-
ci, które w nagrodę za pilne uczestnictwo w Na-
bożeństwie Październikom otrzymały nagrodę 
i wyróżnienia:

Lista dzieci, które wytrwały w każdy dzień na 
modlitwie różańcowej:

Kinga Stanek – kl. 2 a
Ilona Mitteslandt – kl. 4 a
Dorota Błażeniec – kl. 3 b
Zofia Podwika – kl. 3 b
Barbara Klimczak – kl. 3 a
Adrian Mika – kl. 2 a
Marcelina Babiarz – kl. 4 b
Klaudia Majerska - 
Kinga Bialoszewska – kl. V a
Aleksandra Buda – V a
Martyna Rzeszutek, 
Wojciech Kluczyński,  
Lista dzieci, które opuściły nabożeństwo ró-

żańcowe z powodu choroby lub innych przy-
czyn: 

Marek Trzepak – kl. 4 a, Jan Wondołowski – 
kl. 2 a;  Franciszek Wondołowski – kl. V a; Ju-
lia Jała; Katarzyna Ogonowska kl. VI b; Paulina 
Trzepak – kl. VI a, Aleksandra Podwika kl. 1 b; 
Szymon Pazgan – kl. 1 b; Kornel Ślusarz,  Klaudia 
Nowak – kl. 3 a;  Zuzanna Sikora – kl. 3 b;  Kamil 
Nowak – kl. 1 a; Julia Sikora – kl. 4 a; Marcelina 
Morawska – kl. 3 b; Wiktoria Skoczylas – kl. 4 b; 
Tomasz Gieniec – kl.  2 b; Katarzyna Wilińska; 
Dawid Nowak – kl. 2 b; Aleksandra Grońska – 
przedszkole; Kamila Grońska – kl. 1 b; Kinga 
Kurczewska – kl. 1 b; Kamil Gieniec – kl. 4 a

W piątek 29 października 2010 roku, po za-
kończeniu Nabożeństwa Różańcowego, wszyst-
kie dzieci otrzymały słodycze; natomiast w maju 
lub w czerwcu 2011 roku wszyscy nagrodzeni po-
jadą na autokarową pielgrzymkę. Termin i miej-
sce pielgrzymki  zostanie ustalone wraz z Panią 
Katechetka Honoratą Klimczak. 

Ks. Marian Kopko- Proboszcz 
oraz Ks. Mariusz Sierhart - Katecheta

nabożeństwo różańcowe  
w Parafii pw. Wniebowzięcia 

nmP w Krzeszowie 
październik 2010 rok 

PrOtOKÓł  
z PrzePrOWadzenia 
 KOnKursu Wiedzy  

O Janie PaWle ii
dla uczniów zespołu szkół Publicznych  

w Krzeszowie

Dnia 26.10.2010r. dla uczniów zespołu szkół 
Publicznych w Krzeszowie . odbył się KONKURS 
WIEDZY O JANIE PAWLE II. Skorzystaliśmy z uprzej-
mości Sióstr Benedyktynek , i przeprowadziliśmy ten 
konkurs w Sali Rycerskiej przy Placu Jana Pawła II 
w Krzeszowie. Organizatorem konkursu był ksiądz 
Mariusz Sierhart i Bernardyna Figlarska . Uczniowie 
podczas konkursu rozwiązywali wybrane przez siebie 
zadania za 1 , 2 lub 3 punkty. Konkurs dostępny był dla 
wszystkich uczniów szkoły. Była to znakomita okazja 
do pobudzenia zainteresowań oraz ciekawy sposób na 
zapoznanie uczniów osobą Jana Pawła II , jego życiem 
i twórczością. 

Konkurs ten zorganizowano dla upamiętnienia 
rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pa-
wła ii 

uczniowie którzy brali udział w eliminacjach :
Ogonowska Katarzyna kl. 6
Trzepak Paulina kl.6
Klimczak Gabriela kl.I G
Jała Michał kl.IIG
Klimczak Patrycja kl.IIIG
Wondołowski Franciszek kl.5
Trzepak Marek kl.4
Michalik Dominik kl.4
Gieniec Karolkl.4
Wondołowski Jan kl.2
razem 10 uczniÓW 
Konkurs ,który odbył się 26.10.2010r.rozpoczął 

się o godz.16 .00 w Sali Rycerskie sióstr Benedyktynek 
w Krzeszowie . Trwał 90 minut. Nad sprawnym tech-
nicznym przebiegiem konkursu i poprawnością udzie-
lanych odpowiedzi czuwał ksiądz Mariusz Sierhart . 
Konkurs wspólnie opracowali i przeprowadzili ks. Ma-
riusz Sierhart i Bernardyna Figlarska. 

WyniKi KOnKursu:
i mieJsce ( równorzędne) Klimczak Patrycja 

i Jała michał
ii mieJsce trzepak Paulina
iii mieJsce ( równorzędne) trzepak marek 

i Franciszek Wondołowski
WYRÓŻNIENIA: Ogonowska Katarzyna, Klimczak 

Gabriela, Michalik Dominik ,Gieniec Karol, Wondo-
łowski Jan

Każdy uczestnik konkursu WIEDZY O JANIE PAW-
LE II otrzymał dyplom uczestnictwa wykonany przez 
Bernardynę Figlarską oraz nagrody książkowe –albu-
my o Janie Pawle II ufundowane przez ks. Mariusza 
Sierharta . zostały one wręczone podczas mszy św. 
w dniu 31.10.2010r w bazylice nmP w Krzeszowie.

Potwierdzam: Organizatorzy konkursu 
WIEDZY O JANIE PAWLE II

 
ks. Mariusz Sierhart

Bernardyna Figlarska
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matKi bOŻeJ łasKaWeJ
W KrzeszOWie

Ciekawe, czy ktoś wpadł na pomysł, aby prze-
prowadzić sondaż z pytaniem: który święty jest naj-
bardziej znany i popularny. Jeżeli tak, to myślę, że 
niezwykłą wysoką pozycję w tym rankingu  ma po-
stać świętego Mikołaja. Kto wie, może nawet zająłby 
pierwsze miejsce. Wszak jest to święty, który nieod-
parcie kojarzy się nam z dzieciństwem, atmosferą 
Świąt Bożego Narodzenia, choinką, prezentami ...

Można by tu jednak postawić  niewygodne pyta-
nie: ile wspólnego ma „Święty Mikołaj”, którego dziś 
oglądamy na naszych ulicach, wystawach sklepo-
wych czy w telewizji z prawdziwym Świętym Miko-
łajem? I co tak naprawdę o nim wiemy? Czy jest to 
postać wymyślona, rodem z dziecinnych snów, czy 
tez On naprawdę istniał?

Święty Mikołaj to postać historyczna. Urodził się 
około roku 270 po narodzeniu Pana Jezusa.. Pocho-
dził z miasta Patara w Azji Mniejszej (dzisiejsza Tur-
cja). Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, 
którzy wiele lat modlili się o jego narodziny. Mimo, 
że był jedynakiem, od najmłodszych lat odznaczał się 
wielką wrażliwością na ludzka biedę oraz niezwykłą 
pobożnością. Te przymioty sprawiły, że został wy-
brani na biskupa miasta Mira, które było stolicą jego 
rodzinnej prowincji. Zasłynął z opieki nad ubogimi, 
którą prowadził w sposób bardzo dyskretny, często 
anonimowo. Źródłem finansowania tej działalności 
był jego rodzinny majątek.

Szczególną opieką święty otaczał dzieci, które bar-
dzo często otrzymywały od niego drobne upominki. 
Wstawiał się za więźniami i skazańcami. Tradycja 
przekazała nam kilka legend na jego temat. Między 
innymi jedna opowiada o tym, jak święty podrzucił 
„posag” trzem ubogim siostrom oraz o tym, jak świę-
ty uratował rybaków, podczas burzy na morzu.

Święty Mikołaj doświadczył także prześladowań, 
które spadły na Kościół za panowania cesarza Dio-
klecjana. Zmarł Święty Mikołaj w 350 roku. Dzisiaj 
jego relikwie znajdują się w mieście Bari we Wło-
szech.

Na pamiątkę dobroci świętego biskupa powstał 
zwyczaj obdarowywania się prezentami w dzień jego 
liturgicznego wspomnienia. Przetrwał ten zwyczaj 
do dnia dzisiejszego, jako popularne „mikołajki”. 

Niestety, zarówno sam zwyczaj, jak i postać świę-
tego nie oparła się atakowi komercji i reklamy! Dzi-
siaj mało gdzie można spotkać wizerunek Mikołaja 
przypominający kim był naprawdę? Zamiast postaci 
świętego Biskupa prezentuje się nad dzisiaj rubaszne-
go dziadka w czerwonym, krótkim płaszczyku i czap-
ce z pomponem. Taki strój, do złudzenia,  przypomi-
na nam nakrycie głowy noszone przez krasnoludki 
w bajkach Walta  Disneya. Często, nawet nam Po-
lakom,  wmawia się, że Mikołaj pochodzi z dalekiej 
Laponii. I taka postać, krążąca po naszych ulicach 
ma więcej wspólnego z Dziadkiem Mrozem, którego 
starsi Krzeszowiacy pamiętają; jeszcze z czasów „so-
cjalizmu”, niż z prawdziwym Świętym Mikołajem.

Jak się jed-
nak okazu-
je, nawet tak 
s k u t e c z n i e 
„wyprany” ze 
swych chrześ-
cijańskich ko-
rzeni Mikołaj 
może jeszcze 
budzić sprzeci-
wy! Jedna z ga-
zet w Australii 
z d e c y d o w a ł a 
się zastąpić w przed-
szkolach Świę-
tego Mikoła-
ja - klaunem! 
Powód - takiej 
decyzji? Święty 
Mikołaj może 
obrażać uczu-
cia religijne 
dzieci muzuł-
mańskich.

Drodzy czy-
telnicy „Krze-
s z o w s k i e j 
Pani”

Nie pozwólmy się wkręcić w ogromne koło  ko-
mercji i reklamy! Prawdziwy Święty Mikołaj pokazał 
nam przykład prawdziwej miłości bliźniego. Miłości, 
która potrafi dawać bezinteresownie. Nie powinno 
się to jednak ograniczyć do płytkiego gestu kupna 
prezentu  6 grudnia. Ten dzień powinien trwać cały 
rok, a dary które sobie ofiarujemy, mogą być napraw-
dę różne, niekoniecznie materialne. Równie dobrze 
może to być uśmiech, dobre słowo, pomocna dłoń...
Zamiast kupować naszym bliskim drogie prezenty, 
poświęćmy im trochę więcej czasu. Niejednokrot-
nie  Może to się okazać dla wielu z nas trudniejsze, 
niż pójście do sklepu i sięgnięcie po portfel! Czynna 
miłość może realizować się na wiele sposobów przez 
365 dni w ciągu roku, którymi Pan Bóg obdarowuje 
nas przez cały rok.

Marian Kopko

ŚWięty... a nie…. Klaun  
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Wykres 2 : Praktyki niedzielne w Parafii Krze-
szów wg godzin mszy Świętych

Dominicantes dla Parafii Krzeszów wyniosło 
równo 50%.

Sumowaniu podlegają nie tylko osoby uczest-
niczące w niedzielnej Mszy św. ale również osoby 
przyjmujące podczas nich komunię świętą. Tak jak 
w poprzednim przypadku dane prezentujemy z roz-
różnieniem na mężczyzn i kobiety oraz godziny Mszy 
Świętych wraz z porównaniem do lat poprzednich.

Wykres 3 : Przyjmujący komunię świętą w Pa-
rafii Krzeszów wg płci

Wykres 4 : Przyjmujący komunię świętą w Pa-
rafii Krzeszów wg godzin mszy Świętej.

Communicantes dla Parafii Krzeszów wynio-
sło 16%. Natomiast stosunek przyjmujących 
 komunię św. do uczestniczących w eucharystii 
wyniósł 33%.

W niedziele 24 października, jak co roku odbyło 
się sprawdzenie praktyk niedzielnych w parafiach 
w całej Polsce. Również w parafii Krzeszowskiej 
odbyło się popularne „liczenie wiernych” celem 
określenia wskaźnika dominicantes.

Wskaźnik dominicantes oblicza się dla każdej 
parafii jako odsetek wiernych uczęszczających 
na niedzielną Mszę św., w odniesieniu do ogól-
nej liczby zobowiązanych. Dla wszystkich para-
fii przyjęto to samo założenie, że zobowiązani do 
uczęszczania stanowią 82% wiernych. Pozostałe 
18% to dzieci do lat siedmiu, chorzy, ludzie starsi 
itp. – nie zobowiązani do uczestnictwa.  Tak więc 
za podstawę obliczania wskaźnika dominicantes 
przyjmuje się liczbę zobowiązanych, do których 
odnosi się liczbę uczestniczących w Mszy św. w  
dniu badania. Ponieważ wśród osób uczestniczą-
cych w niedzielnej Mszy św. jest zawsze grupa 
wiernych, którzy przystępują również do komunii 
św., jest możliwość ustalenia  drugiego wskaźnika 
religijności: jest to liczba tych wiernych odniesio-
na do liczby zobowiązanych, co wyrażone w odset-
kach daje wskaźnik communicantes .

Według ostatnich danych Parafia Krzeszów li-
czy 2 430 osób (Krzeszów 1 598, Krzeszówek 102, 
Gorzeszów 301, Lipienica 166, Jawiszów 263).1 
Liczba zobowiązanych do praktyk niedzielnych to 
1993 osoby. 

Poniżej prezentujemy liczebne uczestnictwo 
wiernych w niedzielnych praktykach z rozróżnie-
niem na mężczyzn i kobiety oraz godziny Mszy 
Świętych wraz z porównaniem do lat poprzed-
nich.

Wykres 1 : Praktyki niedzielne w Parafii Krze-
szów wg płci

1 Stan wg danych Urzędu Gminy Kamienna Góra z dnia 
3.11.2010

liczenie WiernycH
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Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie oraz Biuro Pielgrzymkowe 
„Elżbieta” z Legnicy zapraszają na autokarową pielgrzymkę po Największych 
Sanktuariach  Maryjnych  Europy w październiku 2011 roku. Proponujemy, aby zapisy 
na ten wyjazd oraz zbieranie funduszy odbywało się ratalnie, począwszy od września 
2010 roku. Zapisy przyjmowane będą w Biurze „Elżbieta” w Legnicy oraz osobiście 
u Ks. Kustosza w Krzeszowie. Serdecznie zapraszamy czytelników „Krzeszowskiej 
Pani” na pielgrzymkę życia: 

Największe Sanktuaria Maryjne Europy
Ponadto w programie:

SALAMANKA , CARCASSONE, BATALHA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
MONACO,CANNES, BARCELONA, EINSIEDELN, MADRYT

PROGRAM:
1 X  sobota	 Błogosławieństwo	w	Bazylice	Krzeszowskiej	godz.	16.3o.	Wyjazd	z	Krzeszowa	o	godz.	17:oo.	Przejazd	

przez	Czechy	i	w	nocy	przez	Niemcy	do	Szwajcarii.	
2 X  niedziela	 Przejazd	dzienny	przez	Szwajcarie		do	La Salette	(Francja),	modlitwa	i	odpoczynek	w	najwyżej	położonym	

Sanktuarium	Maryjnym	na	świecie,	obiadokolacja	i	nocleg	w	La	Salette.
3 X  poniedz.       Sniadanie. Przejazd	do	Lourdes,	w	drodze	godzinny	spacer	po	Carcassone.	Obiadokolacja,
																													 Udział	w	wieczornej	procesji	różańcowej	i	nocleg.
4 X  wtorek									 Śniadanie.	Dzień z M. Boską w Lourdes	(śladami	Św.	Bernardetty,	procesja	Eucharystyczna,
																													 Czas	na	indywidualną	modlitwę.	Obiadokolacja,	wieczorna	procesja	i	nocleg	w	Lourdes.
5 X  środa          Po	śniadaniu	przejazd	do	Hiszpanii	,	dzienny	przejazd	do	Santiago de Compostela,	obiadokolacja
                            i	nocleg	w	okolicach	La	Coruny.
6 X  czwartek        Śniadanie,	Zwiedzanie	Santiago de Compostela	i	nawiedzenie	Sanktuarium	Św	Jakuba.	Przejazd	do	Fatimy	

i	udział	w	uroczystej	procesji.		Obiadokolacja	i	nocleg.
7 X  piątek Po	śniadaniu	zwiedzanie	wioski	Aljuster	i	muzeum	Fatimy.	Czas	na	indywidualne	zwiedzenie	najważniejszych		

miejsc	w	Fatimie	Obiadokolacja	i	nocleg.
8 X  sobota       Po	śniadaniu	przejazd	do	miejscowości	Nazare i	odpoczynek	nad	Oceanem	Atlantyckim	Po	drodze	zwiedzanie	

Alcobaca i Batalha.(najpiękniejsze kościoły Portugalii)	Powrót	do	Fatimy,	udział	w	wieczornej	Procesji	
Maryjnej,	obiadokolacja	i	nocleg.

9 X  niedziela     Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 nocleg	 do	Hiszpanii.	W	 drodze	 zwiedzanie	Salamanki (najpiękniejszy rynek	
w	Hiszpanii).Krótkie	zwiedzanie		Madrytu. Obiadokolacja	i	nocleg.

10 X  poniedz.  Po	śniadaniu	przejazd		do	Montserrat	(	najważniejszego	sanktuarium	Katalonii)	Obiadokolacja	
	 	 i	nocleg	w	okolicach	Barcelony,	na	Costa	Brava.
11 X wtorek  		 	 Sniadanie,	przejazd	do	Barcelony(słynne	dzieło	Gaudiego	Sagrada	Familia,	spacer	po	Ramblas)
	 	 Odpoczynek	na	plazy.	Obiadok.	i	nocleg.
12 X środa           Po	śniadaniu	przejazd	do	Francji,	w	drodze	na	nocleg	zwiedzanie Cannes,	spacer	promenadą			w	okolicach	

pałacu	festiwalowego.	Obiadokolacja	i	nocleg	w	okolicy	Nicei
13 X czwartek       Sniadanie. Przejazd	 Lazurowym	 Wybrzeżem	 do	 Włoch,	 wjazd	 do Monaco	 i	 krótkie	 zwiedzanie		

Obiadokolacja	i	nocleg	w	okolicach	Mediolanu.
14 X piątek	 Po	śniadaniu	zwiedzanie Mediolanu (największa	gotycka	katedra	we	Włoszech,	Galeria Emanuela, zamek	

Sforzesco,	kościół	Santa	Maria	delle	Grazie).	Wyjazd	do	Polski	w	godzinach	wieczornych.	Nocny	przejazd	
przez	przeł.	Brennero	i	Austrie	.

15 X sobota  Przyjazd	w	godzinach	popołudniowych	do	Krzeszowa.

CENA ZAWIERA:

12		noclegów	w	hotelach	(pokoje	2-4	osobowe)•	
12	śniadań•	
12	obiadokolacji•	
Opieka	pilota	–	przewodnika	na	trasie•	
Śpiewnik	oraz	identyfikator•	
ubezpieczenie	NW	i	KL•	
przejazd	autokarem	klasy	lux	/barek,	wc,	wideo/•	

Na bilety wstępów należy przygotować 35 Euro (wstępy, wjazd do Monaco, 
lampiony w La Salette, Lourdes i Fatimie).

Ps.
Miejsca w autokarze są zarezerwowane wedle 1. 
pierwszeństwa zapisów na liście pielgrzyma. 
Jeżeli ktoś z różnych przyczyn rezygnuje 2. 
z pielgrzymki – musi znaleźć na swoje miejsce inną 
osobę. 
EURO częściowo płatne w autokarze3. 
W każdym dniu pielgrzymki Msza święta 4. 
Program jest ramowy i miejscami może ulec 5. 
zmianie.

TERMIN: 1–15 X 2011
CENA: 1450 zł + 430 Euro
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zaczęło się od kierowcy 
autobusu pospiesznego. Je-
chałem na rekolekcje do ma-
leńkiej miejscowości Kozy. 
gdy poprosiłem kierowcę, by 
zatrzymał się w Kozach (gdzie 
autobusy pospieszne nie sta-
ją), kategorycznie odmówił 
i powiedział, że nienawidzi 
mieszkańców Kóz. usiadłem 
na swoim miejscu i modliłem 
się na różańcu nie o to, by 
zatrzymał się w Kozach, ale 
prosiłem matkę bożą, żeby 
zabrała mu trochę tej choroby 
nienawiści. Właściwie tylko 
o to się modliłem. i nie minęło 
kilkanaście minut, gdy zatrzy-
mał się w tych Kozach, otwo-
rzył drzwi i dał mi znak, żebym 
wysiadał. taki był początek 
moich różnych doświadczeń 
z różańcem.  

Jeżdżę po całym świecie 
i prowadzą trzydniowe zamyśle-

ŚWiadectWa  rÓŻańcOWe  (cz. i) 
mOJe dOŚWiadczenie 

z rÓŻańcem
JAN BUDZIASZEK

nia nad Różańcem. W trzecim 
dniu, przy tajemnicy wniebo-
wzięcia Matki Bożej, proponuję 
słuchaczom moich opowieści, 
żebyśmy się pomodlili z Matką 
Bożą wziętą do nieba po to, aby 
Ona razem z nami modliła się 
w jakiejś konkretnej sprawie. 
I zawsze proszę, by świadectwa 
o owocach modlitwy przysyła-
no do księży proboszczów. Nie 
mam do tego dostępu, ale cza-
sami docierają do mnie takie 
sygnały Np. kilka lat 
temu w Gdyni u franciszkanów 
na Wzgórzu św. Maksymilia-
na modliliśmy się za człowieka 
chorego na raka, który był już po 
kilku chemiach, bez włosów. Po 
kilkunastu dniach dostałem list 
z Gdyni, z którego wynikało, że 
ostatnie badania nie wykazały 
żadnego śladu choroby. 

Po śmierci taty, który zmarł 
niespodziewanie, będąc na 

grzybach w lesie, mama została 
sama w beznadziejnej sytuacji. 
Była częściowo sparaliżowana, 
miała guza w mózgu i chore 
zastawki. Tata był zawsze pod 
ręką i reanimował mamę. Wia-
domość o jego śmierci przyszła 
od kolegi taty, z którym był na 
grzybach. Wkrótce do mamy 
przyjechał mój brat i siostra. 
Wszyscy płakali. Śmierć ojca 
była dla nas zaskoczeniem. Po-
prosiłem, żeby przestali płakać, 
i najlepiej byłoby, gdyby sobie 
poszli do swoich domów, a jak 
będę ich potrzebował, to zawo-
łam. Zostałem sam z mamą na 
noc. W czasie tej nocy odmó-
wiliśmy cały Różaniec – bar-
dzo dokładnie i długo, kontem-
plując wszystkie tajemnice. 
 
W życiu czegoś podobnego nie 
przeżyłem. Nie potrafię nawet 
tego opisać słowami. Po każdym 
dziesiątku czuliśmy z mamą, 
jakby ktoś nosił nas na rękach. 
Nad ranem, gdy rozważaliśmy 
tajemnice chwalebne, mama 
nie używała innego zwrotu, jak 
tylko: „Dziękuję Ci, Panie”, na 
przykład „za łaskę takiej śmier-
ci taty”. Trzeba było sobie na 
taką śmierć zasłużyć, żeby czło-
wiek, który kochał las, grzyby, 
przyrodę, poszedł sobie do lasu 
w piękną słoneczną wrześnio-
wa niedzielę, nazbierał grzybów 
i tak cichutko stamtąd odszedł. 
Pod koniec mama była rozpro-
mieniona, szczęśliwa. A ja tego 
przeżycia nie zapomnę do koń-
ca życia.       

    JAN BUDZIASZEK
         (PERKUSISTA Skaldów)



KrzeszowsKa PaNI nr 6 (12) -Listopad/Grudzień 2010 23

Święto Niepodległości

Nadeszła wolność tak upragniona,
Wyrwana z tak wielu lat niedoli,
Jakże z tęsknotą oczekiwana
Sprzed sto dwudziestu trzech lat 
niedoli.

Przez swą zaciętość, w walkach 
upory,
Że będzie wolność - Polska wierzyła,
Choć ciężko przeszła swe trzy zabory,
Lecz niepodległość swą wywalczyła.

I zawierzyła tak Piłsudzkiemu
-Polska temu , co wracał z niewoli,
Więc przekazano dowództwo Jemu,
By wyprowadził nas z tej niedoli.

A dla uczczenia państwa wolnego
Został dla całej polskiej ludności
-Dzień listopada jedenastego
Nazwany „ Świętem Niepodległości”

Chociaż rząd wtedy komunistyczny
Na inną datę święto wyznaczył,
Jednak lud polski - dość bardzo liczny
Wierny swej daty - świętować ra-
czył.

Obecnie święto już przywrócone
Do naszej listopadowej daty,
Co roku w Polsce jest obchodzone
Oddając hołd walczącym przed 
laty.

Groby poległych stroimy w kwiaty,
Również zniczami kolorowymi,
Tym, co ginęli za nas przed laty
Nasze - Panu modlitwy wnosimy.

Szczepan Polachowski
06.10.2010r

------------------------------------------------

Kochanym rodzicom i rodzeństwu

Czy słyszycie cichy mój jęk,
Głęboko w sercu schowany,
Kładąc na groby kwiatów pęk,
Tęsknotę, żal nie ukrywany.

Pozostał po Was tylko proch
I mogiły kwieciem okryte,
Czy słyszycie cichy mój szloch
I lico łzami pokryte.

Płomienie świec jak błyskawice,
Rozjaśniają cmentarny mrok,
Wspominają usta i źrenice,
Chcąc ujrzeć kochany Wasz wzrok.

Została tęsknota rodzeństwo 
kochane,
Że nie ujrzą już Was oczy moje,
Lecz na zawsze w sercu zachowane,
Będzie ojcze i matko oblicze Twoje.

Anna Polachowska
1.11.2009r. 

Anna Polachowska 
 
Nie trza im chryzantem 
 
Myślami pełnej zadumy, 
Święto zmarłych takie smutne, 
Pozbawione dawnej dumy, 
Błądzą dziś dusze pokutne. 
 
Nie trza im chryzantem naszych, 
By zdobiły miejsc ich w ziemi, 
Lecz szukają w sercach naszych , 
Modlitw co los ich odmieni. 
 
W naszych sercach sumieniami, 
Pamięć o nich chcą obudzić 
-Przy nich bądźmy z modlitwami, 
By Pan Jezus mógł ich zbawić. 
 
Kiedyś nasze będą szukać 
Dusze -swego wybawienia, 
Do każdego serca pukać , 
O modlitwy do zbawienia. 
 
Zadbać dzisiaj o nich muszę, 
Modlitwami prosić Boga, 
Także i o swoją duszę , 
By nie sięgła żadna trwoga. 
 
A Pan Jezus co jest w niebie, 
Tak nam wszystkim dopomoże, 
Kiedy będziem prosić Ciebie, 
Kochany dobry nasz Boże. 
 
Anna Polachowska 
29.10.2010r.
 
Małe dziecię
 
Jasność wielka była,
Gdy Maria syna powiła.
Miłość on niesie, choć mały
By ocalić lud cały.

 Cieszmy się i weselmy
Bo na świat pełen chwały,
Opuścił piękne niebo
Jezus na sianie mały.
 
Na wieść , którą anieli głosili,
Pasterze się ucieszyli.
Swoje stada porzucili
I do stajenki przybyli.
 
Tak my do świątyni spieszmy
I chwałę Bogu nieśmy.
Cześć dzieciątku oddajmy
I kolędy zaśpiewajmy.
 

25.12.2009r.
Anna Polachowska.
 
Jezus się rodzi
 
Już Święta Noc nadchodzi,
Gwiazdy rozjaśnią jej blask.
Maria -Boga syna rodzi,
By udzielił wiele łask.
 
Choć maleńka ta dziecina
A już wyrok na nią padł,
Nie dla niego piękna kraina ,
Tylko żłób, siano i kat.
 
Lecz na to maleńkie dziecię,
Wciąż oczekuje cały świat.
Pełen pragnień, piękny kwiecie,
Choć minęło już tysiące lat.
 
Wciąż o nim pamięć jest żywa,
Mimo upływu wielu lat.
On na nowo do nas przybywa,
By wybawić od grzechu świat.
 
A serca nasze się radują,
Czekając na tą Świętą Noc,
Już serca się przygotowują,
By szczęścia, miłości była moc.
 
Przy choince co tak świeci,
Piękna, strojna i bogata,
Zbierają się starsi i dzieci,
By kolędą brzmiała chata.
 
A na sianku opłatek biały,
By tradycji stało się dość,
Pod choinką żłóbek mały,
Niech ginie nienawiść i złość.
 
autor: Anna Polachowska
19.12.2009r.  

W i e r s z e . . .



KrzeszowsKa PaNI nr 6 (12) -Listopad/Grudzień 201024

Prawdziwy pokój jest wartością, którą zdobywa się 
nie walką lecz modlitwą. Jest on darem Bożej miłości, 
płynie do człowieka wprost z Bożego Serca. O taki po-
kój zabiega w swych działaniach Communita Regina 
Della Pace. W Jerozolimie powstało centrum modlitwy 
o pokój i ma ono charakter ekumeniczny. W tym sa-
mym duchu narodził się pomysł, by kolejne centrum 
powstało w Kazachstanie. Pamiętając słowa papieża 
Jana Pawła II, że „Azja to nasze wspólne zadanie na 
trzecie tysiąclecie” z radością i zaciekawieniem przyję-
liśmy zaproszenie ks. abpa Tomasza Pety, metropoli-
ty archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie. 
Otworzył przed nami gościnne drzwi kurii biskupiej i 
kapłańskie serce.

Kazachstan jest raczej mało znany w Polsce mimo 
związków historycznych i ilości osób polskiego po-
chodzenia, które tam mieszkają . Funkcjonują utarte 
stereotypy, że to zacofany region świata, a w rzeczywi-
stości widać jego dynamiczny rozwój  i modernizację. 
Kraj ma ambicje wejść do grupy 50 najbardziej rozwi-
niętych państw świata, czego wyrazem jest plan rozwo-
ju „Kazachstan – 2030”. Prawdą jest jednak, że istnieją 
znaczne dysproporcje w poziomie życia na wsi i w du-
żych ośrodkach miejskich. Dlatego Kazachstan dzisiaj 
to kraj pełen kontrastów. Mogliśmy się o tym przeko-
nać w trakcie naszej wizyty 17 sierpnia 2010 r.

W krajobrazie dominuje step, na którym od wie-
ków żyli Kazachowie. Teraz stał się on polem nowych 
inwestycji i projektów. Astana (w j. kazachskim „sto-
lica”) jest zaprzeczeniem naszych banalnych wyobra-
żeń o Kazachstanie. Miasto zaprojektowano w myśl 
najnowszych trendów w budownictwie. Dominuje 
szkło i stal. Ze zdumieniem przyglądaliśmy się futu-
rystycznej architekturze doskonale rozplanowanej w 
przestrzeni stepu. Oczarowały nas niesamowite kon-
strukcje, piękne rabaty kwiatowe oraz nocna symfonia 
świateł i barw. Nie wiem, czy większe wrażenie spra-

POczuć Żar ludzKicH serc…
/ refleksJe z Podróży do kazachstanu /

wia imponujący widok tego miasta, czy może świado-
mość jego rozwoju w tak zawrotnym tempie. Astana 
to bez wątpienia miasto z widokiem na przyszłość. Na 
kazachskim stepie wyrosło dumnie i okazale, budząc 
zdumienie i zachwyt. Stolica spełnia rangę symbolu 
rozwijającego się państwa. Co ciekawe, znajduje się 
niedaleko geograficznego centralnego punktu euro-
azji na przecięciu szlaków handlowych, biegnących ze 
wschodu na zachód i z południa na północ. Warto mieć 
tego świadomość, bo w powszechnej opinii Kazachstan 
budzi skojarzenia z dzikim pustkowiem gdzieś na koń-
cu świata. 

W 2001 r. do Astany przybył Ojciec  Św. Jan Paweł II 
i przyniósł na kazachstańską ziemię błogosławieństwo 
pokoju. Ta wizyta odbiła się szerokim echem po całym 
kraju. Biorąc pod uwagę słowa papieża, że „Kazachstan 
jest przykładem harmonii pomiędzy narodami i religia-
mi”, możemy mówić o realnym ekumenizmie w duchu 
poszanowania inności. Dla katolików miejscem szcze-
gólnym w stolicy jest bez wątpienia Katedra p.w. Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy. Wzniesiona z miłością 
na obrzeżach miasta leży obecnie w jego centrum. To, 
co jest w niej tak cenne i piękne to wieczysta adoracja 
Najświętszego Sakramentu, prowadzona tutaj nieprze-
rwanie od 2002 r. Przyjeżdżają na nią, czasem tylko na 
jedną noc, przedstawiciele wszystkich parafii w diece-
zji, a trzeba dodać, że z tej najdalszej mają do pokona-
nia nawet 850 km. To wielkie świadectwo wiary i mi-
łości tych ludzi. W trakcie naszego pobytu w Astanie 
gościem abpa metropolity Tomasza Pety był sekretarz 
Kongregacji Ewangelizacji Narodów abp Robert Sarah. 
Jego urząd zajmuje się misyjną działalnością Kościoła 
katolickiego. Na spotkaniu z hierarchą rozmawialiśmy 
o działalności stowarzyszenia i powstałym Tryptyku 
Jerozolimskim. Z wielką radością przyjął inicjatywę 
utworzenia w Kazachstanie/Azji kolejnego miejsca 
modlitwy o pokój. To spotkanie było wpisane w plan 
Bożej Opatrzności, ponieważ idea modlitwy o pokój 
jest spójna z działaniami na rzecz ewangelizacji naro-
dów. Otrzymaliśmy błogosławieństwo dla nowego pro-
jektu i zachętę, by w przyszłości trud tworzenia modli-
tewnego centrum podjąć także w Afryce.

Z Astany wyruszyliśmy do Karagandy i okolic. Po 
przebyciu ok. 300 km drogi w szarym krajobrazie pól 
bezkresnego stepu trafiliśmy do innego świata. Nie 
spodziewaliśmy się, że to miejsce tak mocno poru-
szy nas w głębi serca. Okolice Karagandy robią przy-
gnębiające wrażenie. W surowym klimacie wyrosło 
ogromne przemysłowe miasto, a wokół niego liczne 
kopalnie do eksploatacji złóż naturalnych. Ten dość 
ponury widok dymiących kominów i hałd węglowych 
przenika jeszcze świadomość męczeństwa i ofiar więź-
niów sowieckich obozów pracy. Tania siła robocza w 
postaci zesłańców była bezwzględnie wykorzystywana 
w rozbudowie przemysłu i rolnictwa. Miasto było kie-
dyś stolicą Karłagu - jednego z największych łagrów w Kazachstan - Ałma-Ata - Cerkiew
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dawnym  ZSRR. Swym zasięgiem obejmował 3 regiony 
o łącznej powierzchni zbliżonej wielkością do obszaru 
Francji. Założony w 1930 r. po 12 latach zajmował 9 
miejsce wśród 42 obozów NKWD. Według Sołżenicyna 
zginęło w nim blisko 1,5 miliona ludzi ! Umierali z gło-
du, zimna, przemęczenia. To oni budowali Karagandę 
i ciężko pracowali w pobliskich kopalniach i hutach. 
Wykonywali  prace w lasach i gospodarstwach rolnych. 
Budowali  drogi i linie kolejowe. Ta ziemia twarda i 
niegościnna zachłannie piła krew i pot. Dla wielu była 
miejscem bolesnych doświadczeń, dla wielu stała się 
domem na wieki.

 W Spassku niedaleko Karagandy znajdował się spe-
cjalny podobóz przeznaczony dla jeńców wojennych 
i osób represjonowanych politycznie. To był zaledwie 
jeden oddział, gdzie w  latach 1930-60 przebywało ok. 
miliona ludzi 47 narodowości. Pierwsze kroki skiero-
waliśmy na rozległe cmentarzysko z pomnikiem ku 
czci ofiar stalinizmu 1941-1957. Pośród wielu symbo-
licznych głazów jest również polska tablica z przejmu-
jącym napisem: „Polakom, ofiarom terroru stalinow-
skiego, którzy marząc o życiu w wolności, tu spoczęli 
w Panu na wieki”. W ciszy i zamyśleniu weszliśmy na 
teren cmentarza. Na ogrodzonej przestrzeni stepowej 
dominuje wielki drewniany krzyż, który stoi w otocze-
niu rozsianych wśród trawy małych krzyży. Ziemia su-
cha i spękana zanosi skargę do Nieba. Kiedyś miejsce 
męczeństwa wielu narodów, dzisiaj miejsce pamięci 
dla potomnych. W takiej chwili można jedynie trwać 
na modlitwie… 

Karaganda to miejsce wyjątkowe z różnych wzglę-
dów. Tu znajduje się jedyne w kraju i całej Azji Środko-
wej Wyższe Seminarium Duchowne p.w. Maryi Matki 
Kościoła. Dla mieszkańców Kazachstanu człowiek cał-
kowicie oddany Bogu jest najmocniejszym świadkiem 
Jego obecności. Dowodem na to jest wielki szacunek 
dla Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. Był 
pierwszym księdzem katolickim w Karagandzie. Przez 
ponad 20 lat sprawował opiekę duszpasterską nad 
wiernymi różnych narodowości. Podejmował również 
działalność misyjną, wyjeżdżając do odległych miast i 
wsi całej sowieckiej Azji Środkowej. Apostoł Kazach-
stanu wielokrotnie więziony w obozach koncentracyj-
nych Gułagu. O postawie i pracy kapłanów w czasach 
prześladowań dowiadujemy się z ich życiorysów. Są 
najmocniejszym świadectwem kapłaństwa ewangelicz-
nego. W Karagandzie szukaliśmy duchowego wsparcia 
przy grobie ks. Bukowińskiego. Stara katedra katolicka 
to skromny budynek, z zewnątrz całkiem niepozorny, 
ale wystarczy wejść do środka, by w ciszy serca poczuć 
w tym miejscu intensywność zanoszonej do Boga mod-
litwy.

Z Karagandy pojechaliśmy do oddalonej 45 km 
małej miejscowości  - Dolinki. Pobyt tutaj był dla nas 
szokujący. Kolejne miejsce martyrologii. Dolinka była 
kiedyś jednym z ośrodków Karłagu o wyjątkowym 
znaczeniu. Właśnie tutaj znajdowało się centrum do-
wodzenia całego obozu pracy. W okazałym budynku 
mieści się dzisiaj muzeum upamiętniające życie w 
łagrze. Nie funkcjonuje jeszcze w pełni, bo wciąż jest 
na etapie tworzenia, tak więc do zwiedzania udostęp-
niono zaledwie kilka tematycznych sal. Cały obiekt nie 
pozostawia nikogo obojętnym. Na piętrze, gdzie kiedyś 

znajdowała się administracja dowództwa, oglądaliśmy 
plansze ukazujące rozmiar sowieckich represji na tere-
nie byłego ZSRR. Obok nich umieszczono dokumenty 
obozowe i materiały historyczne: listy i wspomnienia 
zesłańców, artykuły z czasopism. Mapa całego Karłagu 
z licznymi ośrodkami i podobozami mocno przemó-
wiła do naszej wyobraźni, ale to co poruszyło nas naj-
bardziej i dość nieoczekiwanie… to sposób prezentacji 
zachowanych śladów obozowego życia. Kolejne sale 
dotyczą historii Dolinki i niestety nie oddają klimatu 
tragedii, jaka była udziałem wielu ludzi. Wstrząsające 
wrażenie sprawiają ekspozycje, przedstawiające łagier 
jako sprawnie działające przedsiębiorstwo rolniczo-
przemysłowe, gdzie życie toczy się spokojnie i pogodnie. 
Na ścianach wiszą propagandowe zdjęcia uśmiechnię-
tych ludzi w trakcie wykonywanych prac. W gablotach 
umieszczono eksponaty: pięknie haftowane serwety, 
starannie wytworzone narzędzia i przedmioty. W na-
stępnej sali wystawiono obrazy więziennych malarzy 
- romantyczne wiejskie widoczki. Całość prezentacji 
uzupełniają tablice z informacjami  o życiu kultural-
nym obozu oraz wyjątkowych dziełach, jakie tutaj po-
wstały. Po takiej lekcji poglądowej w naszym sercu zro-
dziło się oczywiste pytanie o prawdę historyczną tego 
szczególnego miejsca i zasadniczą funkcję obiektu jako 
muzeum. W tym kontekście wystarczy dodać, że zwie-
dzaliśmy Muzeum Pamięci Ofiar Politycznych Repre-
sji, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa. W głębi serca 
zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego to miejsce, które 
jest świadkiem wielu tragedii i nieszczęść, pozbawio-
no siły oddziaływania. Dlaczego nasza wrażliwość nie 
odnalazła tutaj właściwej powagi i godności. Nieliczne 
zdjęcia osób, które tutaj zakończyły życie to za mało, by 
z szacunkiem uczcić pamięć zmarłych i pobudzić do re-
fleksji nad ich losem. Tym bardziej, że w podziemiach 
wyremontowano wszystkie pomieszczenia więzienne, 
komory i cele przesłuchań – czas zatarł ślady drama-
tycznych wydarzeń. A przecież  w takim miejscu ze 
szczególnym respektem trzeba pochylić się nad tajem-
nicą bólu i cierpienia, bo życie ludzkie to najcenniejszy 
dar od Boga. Dolinka to mała wieś, która dźwiga brzemię 
przeszłości. Jadąc na tutejszy cmentarz „ Mamoczkino” 
mijaliśmy puste pola i ciągnące się wzdłuż drogi pniaki 
starych drzew. Niby zwykły szary widok… A okazało 
się, że tam również grzebano zmarłych. Śmierć była 
częstym gościem w zniewolonym świecie.  Więźniowie 
zmagali się z potwornymi warunkami życia, głodowym 
wyżywieniem, morderczą pracą. Ziemia przykryła ko-
ści i stała się niemym świadkiem  męczeństwa.  Z okien 
samochodu spoglądaliśmy na wystające kikuty drzew, 
którym przyroda wyznaczyła role symbolicznych na-
grobków. Przerażająca prawda… Gdyby wbić  łopatę w 
ziemię, pocieknie z niej krew umęczonych tutaj zesłań-
ców i jeńców wojennych z całego świata. Z modlitwą 
w sercu dotarliśmy na cmentarz – miejsce spoczynku 
niemowląt i księży. Dzieci, które rodziły się w łagrze, 
zabierano matkom i mordowano. Ten sam los spotykał 
księży, którzy narażali życie posługując deportowanym 
więźniom. W trawie spalonej słońcem tkwią małe me-
talowe krzyże, katolickie i prawosławne. Niektóre mają 
jeszcze tabliczki z imionami. Po raz kolejny popłynęła 
do Nieba nasza wspólna modlitwa…

  cdn.
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W październiku uczennice 
klasy szóstej zajęły III m-ce w V 
Konkursie Wiedzy o Janie Pawle 
II, który w tym roku przebiegał 
pod hasłem: Jan Paweł II - odwa-
ga świętości. Organizatorem 

i Gospodarzem konkursu 
była Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 28 im. Jana Pawła II w 
Wałbrzychu.

Jako opiekun grupy z satysfak-
cją przyznam, że uczestniczki: 
magdalena dumańska, Joan-
na Wodnicka i anna Wańczyk 
rzetelnie i odpowiedzialnie pod-
jęły się reprezentowania szkoły. 

nie bÓJ się być dObrym  
- OdWaga ŚWiętOŚci i nasze 

szKOlne suKcesy
Konkurs zawierał zagadnienia 
związane z dzieciństwem i mło-
dością Karola Wojtyły. Pytania 
dotyczyły rodziców, przyjaciół i 
pasji młodego Karola. Głównym 
zagadnieniem było napisanie 
pracy na temat dążenia do świę-
tości. W odpowiedziach padały 
bardzo mądre i dojrzałe odpo-
wiedzi. – nie bać się świętości, 
to nie bać się być dobrym- pisa-
ła jedna z grup. Ani, Joasi i Mag-
dzie życzymy takiej właśnie od-
wagi w czynieniu dobra, i wielu 
innych sukcesów. 

Honorata Klimczak

KOMUNIKAT 
     Caritas Diecezji Legnickiej w porozumieniu z Biskupem Legnickim, zwraca 
się z prośbą o przeprowadzenie zbiórki do puszek pieniędzy sprzed denomina-
cji (bilon i banknoty sprzed roku 1995). Zebrane środki zostaną wymienione w 
Narodowym Banku Polskim i przeznaczone na pomoc potrzebującym w naszej 
diecezji. 
     Zbiórka w parafii musi zostać przeprowadzona do końca listopada br. Prze-
prowadzenie jej w parafiach stanowi wielkie ułatwienie dla osób posiadają-
cych niewielkie kwoty, którym nie opłaca się jechać ich wymienić do oddziału 
NBP lub Caritas diecezjalnej. 
     Jednocześnie informujemy, ze Parafie, które wezmą udział w akcji będą 
brane pod uwagę przy podziale środków w 2011 r. 
     Zebrane pieniądze prosimy o dostarczenie do biura Caritas przy ul. Okrzei 
22 w Legnicy. 

Caritas Diecezji Legnickiej

W 2010 roku caritas diece-
zji legnickiej rozdała rekordową 
ilość żywności od początku funk-
cjonowania programu Pead. 

W programie PEAD Caritas 
Diecezji Legnickiej uczestniczy 
od 2004 roku. To Europejski Pro-
gram Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym, działający od 1987 roku. 
Program ten realizowany jest na 
podstawie Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej zezwalającej na bez-
płatne przekazywanie osobom po-
trzebującym żywności pochodzącej 
z zapasów interwencyjnych Unii 
Europejskiej przez akredytowane 
organizacje charytatywne z terenu 
Wspólnoty (w Polsce, oprócz Cari-
tas akredytacje uzyskał Polski Czer-
wony Krzyż, Federacja Polskich 
Banków Żywności i Polski Komitet 
Pomocy Społecznej). 

W tym roku dzięki unijnemu 
programowi Caritas Diecezji Leg-
nickiej rozdała prawie 1200 ton 
żywności o wartości 3,5 miliona 
złotych - najwięcej od początku 
swojego 6-letniego uczestnictwa w 
programie. Wśród produktów jakie 
otrzymali najbardziej potrzebujący 
mieszkańcy diecezji znalazło się 
m.in.: mleko, kasza jęczmienna, 
mąka, makaron, cukier, płatki ku-
kurydziane, dania gotowe na bazie 
makaronu i kaszy, zupa pomidoro-
wa i krupnik, dżem, kawa zbożowa, 
ser żółty i topiony, masło, ryż, soki 
owocowe - powiedział ks. Tomasz 
Biszko, zastępca dyrektora legni-
ckiej Caritas i koordynator progra-
mu PEAD. 

PraWie 1200 tOn ŻyWnOŚci 
rOzdała legnicKa caritas 

roku w programie uczestniczy 
około 18 tysięcy osób, które za-
mieszkują ponad 75 parafii. W tym 
roku dzięki unijnemu programowi 
z pomocy żywnościowej skorzystali 
również poszkodowani w powodzi 
mieszkańcy Bogatyni i okolic, Leś-
nej, Lwówka Śląskiego, Pielgrzym-
ki i Zagrodna. Przez kilka tygodni 
sierpnia do powodzian trafiło ponad 
200 ton darów. 

Tak sprawna dystrybucja unij-
nej żywności nie byłaby możliwa, 

gdyby nie klerycy legnickiego se-
minarium i zaangażowanie wielu 
wolontariuszy pracujących przy 
parafiach ,którzy poświęcają swój 
czas, aby pomóc księżom probosz-
czom. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
poświęcają otwierają swoje serce, 
by szerzyć "cywilizację miłości". 

Zachęcamy kolejne parafie 
do włączania się w Program, aby 
świadczonego przez nas dobra było 
coraz więcej.



Światowi naukowcy o początku życia ludzkiego:
profesor dr med. J. Lejeune, zmarły w 1984 • 
r. kierownik Katedry Genetyki Uniwersytetu 
im. R. Descartesa w Paryżu stwierdził: „Dzięki 
nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnę-
liśmy do prywatnego życia płodu ludzkiego... 
Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu 
powstała nowa istota ludzka, nie jest już spra-
wa upodobań czy opinii. Ludzka natura tej 
istoty od chwili poczęcia do starości nie jest 
już metafizycznym twierdzeniem, z którym 
można się spierać, ale zwykłym faktem do-
świadczalnym”.
profesor dr hab. M. Rybakowa, przewodni-• 
cząca Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej 
Akademii Nauk powiedziała:  „ Koniec XX 
i XXI wieku dzięki eksplozji rozwoju nauk bio-
logicznych oraz postępowi techniki umożliwi-
ły badania nad mechanizmami zmian zacho-
dzących w ludzkim ustroju, które prowadzą 
do zapoczątkowania nowego życia. Badania te 
udowodniły bez żadnych wątpliwości, że roz-
wój człowieka jest procesem ciągłym od poczę-
cia aż do naturalnej śmierci”.
profesor dr hab. med. B. Chazan: „Kom.órkę • 
jajową od momentu zapłodnienia nazywamy 
zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to 
człowiek”.
profesor dr hab. med. R. Klimek, dyrektor Kate-• 
dry Ginekologii i Położnictwa Collegium Me-
dicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krako-
wie, członek Komitetu Naukowego Światowej 
Federacji Ginekologów powiedziała: „Żywot 
człowieka rozpoczyna się w momencie poczę-
cia, tj. zapłodnienia i kończy się w momencie 
śmierci”.
dr hab. med. K. Wiśniewska-Roszkowska:  • 
„Człowiek jest człowiekiem od poczęcia”.
profesor dr hab. Zofia Bielańska-Osuchowska:  • 
„W  życiu dziecka wyróżniamy kilka okresów. 
Okres płodowy obejmuje czas od poczęcia do 
narodzenia...Najbardziej dynamiczny wzrost 
i rozwój dziecka odbywa się w okresie płodo-
wym”.
profesor dr hab. med. W. Fijałkowski powie-• 
dział: : „Życie człowieka zaczyna się w chwili  
zapłodnienia”.

Życie człowieka zaczyna się w momencie po-
częcia - to fakt naukowy i niepodważalny. Tak 

KaŻdy człOWieK 
ma PraWO dO Życia

Z powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych - (1948) Artykuł 
III brzmi: „każdy człowiek ma prawo do życia i bezpieczeństwa swej osoby”
Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Artykuł 38 brzmi:  „rzeczypospolita Polska 
zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

więc każdy logicznie myślący człowiek, obojętnie 
jaki wyznaje światopogląd, nazwie tzw. przerywa-
nie ciąży  czy aborcję - zabójstwem człowieka.

W okupowanej Polsce w 1943 roku hitlerowcy 
zalegalizowali zabijanie polskich  dzieci niena-
rodzonych (Verordnung z dnia 9 marca 1943 r.) 
Niemkom za ten czyn nadal groziła kara śmierci. 
Po zakończeniu II wojny światowej przywrócono 
ustawodawstwo przedwojenne, chroniące życie 
poczętych dzieci.

Po raz drugi zalegalizowano zabijanie dzieci 
nie narodzonych 27 kwietnia 1956 roku. Ludzie 
wprowadzeni przez Stalina do polskiego Sejmu ( 
w 1952 r.) przegłosowali legalizację aborcji!

Po raz trzeci wprowadzono legalizację zbrodni 
20 listopada 1996 roku. Prezydent Kwaśniewski 
złożył podpis pod nowelizacją ustawy dopuszcza-
jącej bezkarne zabijanie poczętych dzieci. Trybu-
nał Konstytucyjny odrzucił tę zbrodniczą noweli-
zację, a Sejm przyjął tę decyzję i aktualnie prawo  
c h r o n i    ż y c i e !

Jan Nowak
(na podstawie „Służba Życiu” Polskie  Stowarzyszenie 

Obrońców Życia Człowieka,
Kraków 2002)

PS.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy za-

pragną otoczyć swoją modlitwą życie dzieci poczę-
tych a  nienarodzonych - do DUCHOWEJ ADOP-
CJI.  W  środę 8 grudnia 2010 roku po Eucharystii 
o godz. 17.oo  w Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP w Bazylice Krzeszowskiej - będzie 
można złożyć deklaracje przystąpienia do Krucja-
ty w Obronie Życia Nienarodzonych. 

Ks. Marian Kopko
 Proboszcz Parafii



Kościół św. Józefa w Krzeszowie
(ii etap rewaloryzacji) 2010


