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Szanowni Parafianie i Czytelnicy „Krzeszowskiej Pani”

 Zbliżają się radosne i rodzinne Święta Bożego Narodzenia, a z nimi kolejny Rok 
Pański 2011. Co dobrego nam przyniesie? To tajemnica Pana Boga. Ufni w Jego Ojcow-
ską Opatrzność – prosimy Go o mądrość i wszelkie błogosławieństwo. Jednocześnie 
dziękujemy za miniony rok, obfitujący w tak ważne dla Polski wydarzenia: zarówno 
chwalebne i budujące, jak i te trudne, a nawet tragiczne. 
 Szanowni Czytelnicy „Krzeszowskiej Pani”!
W imieniu własnym oraz całej Redakcji pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za to, 
że znajdowaliśmy serdeczną gościnę i życzliwe przyjęcie w Pańskich domach. Dziękuję 
za wszelkie przejawy sympatii i uznania. Dziękuję też za opinie krytyczne, wyrażające 
Państwa troskę o nasz dwumiesięcznik i skłaniające nas do refleksji. Naszą gazet-
kę czytają również mieszkańcy z innych miejscowości w Polsce; im również jesteśmy 
wdzięczni za dobre słowa i uwagi. Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego reda-
gowania naszego dwumiesięcznika. Prosimy o nadsyłanie listów na adres parafii. 

Niech Syn Boży, który przychodzi w tym czasie 
do naszych serc, znajdzie w nich gościnę. 
Niech napełni nasze serca światłem i radością, 
a pokój Boży zwiastowany przez aniołów w Betlejem 
stanie się również naszym dziełem.

w imieniu Redakcji 
Ks. Marian Kopko - Kustosz Sanktuarium 



KrzeSzowSKa PaNI nr 1 (13) - Styczeń/Luty 2011 3

OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

Rozmowa z Matką Bożą

Ja sierotka jestem mała
zła macocha mnie wygnała.
Wygnała mnie nocką ciemną,
Boże, zlituj się nade mną.
Idę, idę nocką ciemną
mrok przede mną...
mrok poza mną...
Gdzież ja biedna się obrócę
gdy do domu bez róż wrócę.
Matko Boża.
Sieroto biedna, nie lękaj się,
chociaż strach ściska twe zimne 
 ramiona,
bo czuwa nad tobą ojciec i matka 
 zbawiona.
O Jezu mój, Ty pomoc mi daj,
zabierz mnie gdzie jest Twój raj,
zabierz mnie gdzie matki kraj.

Kamila K. z d. Mika

na styczeń – luty 2011 rOKu

24 grudnia 2010r.•  (piątek) – Pasterka 
w Krzeszówku – godz. 21.00
24 grudnia 2010r.•  (piątek) – Pasterka 
w Krzeszowie – godz. 24.00; 

 wcześniej o godz. 23.00 spotykamy się przy 
Kaplicy „Betlejem”, aby we wspólnej procesji 
z lampionami i pochodniami przejść do Ba-
zyliki na Uroczystą Eucharystię.  Mszy świę-
tej w Krzeszowskiej Bazylice będzie prze-
wodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp dr Marek 
Mendyk, biskup pomocniczy z Legnicy
31 grudnia 2010r.•  (piątek) – godz. 17.00 
Msza Święta Dziękczynna za miniony Rok 
Pański
31 grudnia 2010r. • (piątek) – godz. 24.00 – 
Eucharystia w Bazylice na rozpoczęcie No-
wego Roku Pańskiego 2011
1 stycznia 2011r.•  (sobota) Nowy Rok – 
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
2 stycznia 2011r.•  (niedziela) – Pierwsza 
Niedziela Miesiąca
Od 3 stycznia 2011r.•  (poniedziałek) roz-
poczęcie Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy
6 stycznia•  (czwartek) – Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego - Trzech Króli
16 stycznia•  (niedziela) – Opłatek dla Ro-
dziny radia Maryja i członków  Żywego 
Różańca – początek godz. 15.00 w Bazyli-
ce; następnie spotkanie opłatkowe  w Ob-
słudze Pielgrzyma. (gościć będziemy Ojca 
dr Zdzisława Klafkę z Torunia)
22 stycznia 2011r.•  (sobota) – Festiwal Ja-
sełkowy i Kolędniczy
29 stycznia 2011r. • (sobota) – Zabawa kar-
nawałowa (dochód z zabawy przeznaczony 
jest na remont kościoła na Górze św. Anny)
31 stycznia 2011r.•  (poniedziałek) – II 
rocznica święceń biskupich JE Marka 
Mendyka
2 lutego 2011r.•  (środa) – Święto ofiarowa-
nia Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej
3 lutego 2011r.•  (czwartek) wspomnienie św. 
Błażeja – patrona od wszelkich chorób gardła
11 lutego 2011r.•  (piątek) – Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień 
Chorego
Od 14 do 27 lutego 2011r.•  – ferie zimowe 
dla dzieci i młodzieży
9 marca 2011r.•  (środa) – początek Wiel-
kiego Postu – ŚRODA POPIELCOWA 
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Miesiąc listopad jest szcze-
gólnym czasem naszej pamięci 
o zmarłych. W Krzeszowskiej 
Bazylice oraz w kościele św. 
Wawrzyńca w Krzeszówku trwa-
ła nieustanna modlitwa za na-
szych Drogich Zmarłych, któ-
rych „imiona” wypisywaliśmy 
na KARTACH WYPOMINKO-
WYCH. W obecnym wydaniu 
„Krzeszowskiej Pani” podajemy 
Państwu zestawienie naszej pa-
mięci o zmarłych. Jednocześnie 
dziękujemy wszystkim parafia-
nom oraz Gościom za tak piękne 
świadectwo naszej wiary w życie 
wieczne.    

ul. Cysterska  (29 wypominek)• 
ul. Betlejemska (9)   • 
ul.  Brokoffa (1)
ul. Piotra Brandla (8)   • 
ul. Bernarda Rosy  (9)
ul. Benedyktyńska (15)• 
ul. Św. Anny (4)   • 
ul. Kalwaria (3)  
ul. M. Englera  (-)
ul. Św. Jana Nepomucena (13)• 
ul. Loretańska (3)   • 
ul. Św. Józefa (6)
ul. Św. Jadwigi Śląskiej  (6)• 
ul. Młyńska  (13),   • 
ul. Podklasztorna (-)
ul. Księcia Bolka I  (14)• 
ul. Zielna (3),   • 
ul. Nadrzeczna (5)
ul. Sportowa (1),   • 
ul. Osiedle (12)
ul. Michała Willmanna  (12)• 
ul. Sądecka  (19)• 
Wypominki bez podanych ulic • 
oraz z innych parafii  (30)
Lipienia  (11)• 
Krzeszówek  (21)• 
Gorzeszów  (24)• 
Jawiszów  (25)• 

razem było 296 - Kart 
WyPOMinKOWycH

Ks. Marian Kopko  
- proboszcz

listOPaDOWa MODlitWa
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ŚWiĘtO niePODległOŚci

O godz. 12 w bazylice krze-
szowskiej rozpoczęła się Msza Św. 
w intencji Ojczyzny. Licznie zgro-
madzeni parafianie i pielgrzymi 
wspólnie modlili się o dobro Naro-
du Polskiego. Zgodnie z kalenda-
rzem kościelnym tego dnia wspo-
mniano również imię Św. Marcina 
z Tours. Eucharystii przewodni-
czył ks. wikary Mariusz Sierhart, 
koncelebrował zaś ks. Władysław 
Sługocki kapelan zakonu sióstr be-
nedyktynek krzeszowskich. Po po-
witaniu gości ks. Mariusz wygłosił 
homilię. Kierując swoje myśli do 
wiernych kilkakrotnie podkreślał 
słowo – „Ojczyzna”. Przytaczając 
słowa wielkich patriotów Polaków 
– Marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz Papieża Jana Pawła II, mówił 
o miłości do Ojczyzny, która jest 
wielkim darem od Boga i że po-
winniśmy z obowiązkiem trosz-
czyć się o dobro Ojczyzny, mądrze 
gospodarować z myślą o dobru 
nas wszystkich oraz chcieć strzec 
tego wszystkiego aż do śmierci. 

W czwartek 11 listopada 2010 roku w 92 rocznicę odzyskania przez naród Polski niepodległości 
w sanktuarium Matki bożej łaskawej w Krzeszowie odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny. Po 
eucharystii w Domu Kultury w Krzeszowie zaaranżowano apel z okazji Święta niepodległości.

Powtarzał o cnotach, które od za-
wsze nam towarzyszyły – „Bóg, 
honor, Ojczyzna” i że jest dziś o co 
walczyć. Kończąc swoje kazanie 
dodał – „Niech dzisiejsza uroczy-
stość uwrażliwia nas na sprawy 
narodowe, niech ożywi pamięć 
zarówno zwycięstw jak i klęsk. 
Nie zmarnujmy tego dziedzictwa 
i podejmujmy trud w przyszłości. 
Niech Bóg błogosławi Naszej Oj-
czyźnie!”. Na zakończenie Eucha-
rystii odśpiewano hymn „Boże coś 
Polskę”.

Zaraz po Mszy Św. w poło-
żonym nieopodal Sanktuarium 
Domu Kultury odbył się Apel 
z okazji Święta Niepodległości 
przygotowany przez dzieci i mło-
dzież z Zespołu Szkół w Krzeszowie 
pod przewodnictwem Pani Danu-
ty Zasady. Podczas przedstawie-
nia recytowano wiersze oraz śpie-
wano pieśni patriotyczne, bardzo 
ciekawie przygotowane nie tylko 
z punktu widzenia historycznego, 
ale również wizualnego. Sceneria 

i kostiumy wprawiały wszystkich 
obecnych widzów w zachwyt. Pa-
trząc w oddali na zawieszone godło 
każdy zapewne poczuł dumę, że 
jest Polakiem w wolnej już dziś 
naszej ukochanej Ojczyźnie. Apel 
uświetnił występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wrzosy” z Kowar. Zapre-
zentowano pięknie zdobione kolo-
rowe stroje ludowe towarzyszące 
żywemu śpiewowi i tańcowi przy 
wspaniale akompaniamowanej 
muzyce rozchodzącej się z akor-
deonu, skrzypiec oraz tambury-
nu. Na uwieńczenie Apelu głos 
zabrał wójt gminy Krzeszów Pan 
 Stanisław Szmajdziński – „Święto 
odzyskania Niepodległości jest peł-
ne symboli, chcę przełożyć ten pa-
triotyzm narodowy na nasz gmin-
ny”. „Dziś w kościele zauważyłem 
wielu przyjezdnych, niech to miej-
sce służy nie tylko mieszkańcom 
Krzeszowa” – dodał. „W swoim 
imieniu oraz samorządu życzymy 
spokoju i wszystkiego dobrego!”

Marcin Dardziński
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„Dziś człowiek nie wie dla 
kogo i po co żyje. Coraz bar-
dziej upodabnia się do zwie-
rzęcia, dla którego każdy dzień 
to zwyczajny dzień, aby zdobyć 
coś do przeżycia. Pamiętam 
jeszcze czasy niedawne, gdy 
sobota była zwykłym dniem 
pracy, a niedziela dniem od-
poczynku. Do niedzieli trwały 
przygotowania: sprzątanie, ką-
piele, przygotowania świątecz-
nego ubrania. Ważną częścią 

niedzieli był udział we Mszy 
św., bo nie pójście do kościoła 
sprawiało, że niedziela, cho-
ciaż dzień bez pracy, nie róż-
nił się niczym od innych dni 
tygodnia. Niedziela przezna-
czona była więc na religijne 
spotkania z Bogiem, na spot-
kania w gronie rodzinnym i na 
odpoczynek. Dziś, już dla lu-
dzi nie jest ważne ani Bóg, ani 

Świętowanie  niedzieli – Dnia  Pańskiego
rodzina, ani odpoczynek. Sami 
więc nie wiedzą, co chcą i po co 
żyją. A żyją coraz częściej tak, 
jak zwierzęta. Coraz częściej 
niedziela przemienia się w ga-
nianie po supermarketach, aby 
zdobyć coś do przeżycia kosz-
tem życia duchowego i rodzin-
nego. A przecież nie samym 
chlebem żyje człowiek.”

Pan Bóg, jako Stwórca czło-
wieka, najlepiej wie, czego 
człowiekowi potrzeba, aby jego 

życie było życiem istoty ludz-
kiej, a nie zwierzęcej. Dlatego 
dał ludziom trzecie przykaza-
nie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił”. Przykazanie 
to daje człowiekowi szansę 
do odnowienia sił fizycznych 
i duchowych, przez niedzielny 
wypoczynek od niekoniecz-
nych prac. Nie możliwe jest 
bowiem na dłuższy czas, aby 

człowiek pracował bez odpo-
czynku. Potwierdza to prawo, 
jakie wprowadzono w ramach 
walki z religią po rewolucji 
francuskiej, kiedy uchwalono 
10 dniowy tydzień pracy. Tak 
długi tydzień pracy okazał się 
ponad siły człowieka. Podob-
nie było z upowszechnianym 
w Polsce 4-brygadowym sy-
stemem pracy, który również 
wyczerpywał robotników pod 
względem fizycznym. Ignoro-
wanie dnia odpoczynku mści 
się na ludziach w postaci coraz 
liczniejszych chorób. Czło-
wiek nie może bowiem działać 
wbrew swej naturze.

Niedziela, oprócz dnia wol-
nego od pracy, jest dla chrześ-
cijan również świętem re-
ligijnym. To jest ów I dzień 
tygodnia, w którym Jezus 
zmartwychwstał. Na pamiątkę 
wielu ważnych wydarzeń, lu-
dzie ustanawiają święta - dni 
wolne od pracy. Dla chrześci-
jan najważniejszym wydarze-
niem jest zmartwychwstanie 
Pana Jezusa, bez którego, jak 
napisał św. Paweł, próżna by-
łaby nasza wiara.

Jeśli więc „wyznawca” Chry-
stusa lekceważy niedzielę, jako 
świąteczny dzień zmartwych-
wstania Pańskiego, zapiera się 
wiary w zwycięstwo Jezusa nad 
śmiercią. I to w czasach, gdy 
nikt nikomu nie przeszkadza 
w chodzeniu do kościoła i nie 
grożą za to żadne prześladowa-
nia. Przecież w czasach komu-
nistycznych mimo negatywne-
go stosunku do religii, sklepy 
w niedzielę były zamknięte. 
Jak to świadczy o naszych cza-
sach? Czy większość katoli-
ków to „pseudo-katolicy”, któ-
rzy mają  „gdzieś” nauczanie 
Jezusa i Jego Kościoła?

Ks. Proboszcz 
Władysław Stępniak  

– Czarny Bór
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WsPOMnień czar...
Powojenny alfabet i  tabliczka mnożenia

Każdy z nas za Juliuszem Tuwimem mógłby 
westchnąć, uśmiechnąć się, wspomnieć swoich 
nauczycieli, szkołę, koleżanki i kolegów. Z bie-
giem upływającego czasu wspomnienia łagodnie-
ją, a coraz bardziej oddaleni ludzie, wbrew wszel-
kim prawom, stają się nam bliżsi i serdeczniejsi.  

Krzeszowska szkoła.
Pierwszy Rocznik 1946/47
Szkolny budynek składał się z części w której obec-

nie mieści się Gimnazjum. Siedem klas (łączone dru-
gie z trzecimi, czwarte z piątymi, szóste z siódmymi 
), czterech nauczycieli.  Kierownik - Kuźmicki Józef, 
Kuźmicka Maria, erbertowa Helena, Kucharska 
Józefa (s. prefekta Michalina, benedyktynka).

Józef Kucharski uczył geografii w szóstych 
i siódmych klasach oraz od czwartej klasy wzwyż 
biologii, fizyki, chemii, matematyki i wychowa-
nia fizycznego.

Maria Kuźmicka w klasach od czwartej do 
siódmej języka polskiego, historii, rysunku, prac 
ręcznych i śpiewu. Geografii w klasach czwartej 
i piątej i matematyki w klasie drugiej i trzeciej. 
Erbertowa Helena pracowała z maluchami ucząc 
klasy 1-3 języka polskiego, rysunku, prac ręcz-
nych, śpiewu i wychowania fizycznego. Pierwsza-
ków uczyła jeszcze matematyki, a uczniów z kla-
sy drugiej i trzeciej geografii. Według planu lekcji 
Kucharska Józefa ( s. Michalina), uczyła religii we 
wszystkich klasach oraz języka angielskiego klasy 
cztery-  siedem. ( Informacje dotyczące s. Michali-
ny znajdziecie  na stronie http://www.lwow.com.
pl/semper/benedyktynki.html z publikacją Kamili 
Schuster „Z dziejów szkoły PP. Benedyktynek ła-
cińskich we Lwowie”).

Wszyscy nauczyciele prowadzili dodatkowe za-
jęcia. W szkole działało harcerstwo męskie, żeń-
skie, zuchy, koło PCK, Spółdzielnia Uczniowska 
i biblioteka.

Dzisiejsza szkoła w niczym nie przypomina tej 
powojennej, która pozostanie jedynie na pobla-
kłych fotografiach i we wspomnieniach tych, któ-
rzy kartkówki i sprawdziany mają dawno za sobą.

Honorata Klimczak

(Dziękuję Pani Elżbiecie Gajdosz i Panu Bogu-
sławowi Barszczewskiemu, za poświęcony czas 
i udostępnienie zbiorów z prywatnego archiwum)

Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, Logarytmów, wzorów i formułek, Z kwadracików, 
trójkącików i kółek Nauczali mnie nieskończoności...
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W rocznicowych uroczystoś-
ciach wzięło udział około pięt-
nastu tysięcy wiernych, m.in. 
kilkudziesięciu obecnych i by-
łych parlamentarzystów PiS, 
członkowie rodzin  ofiar kata-
strofy smoleńskiej. Dla wier-
nych, który nie zmieścili się 
w kościele, ustawiono dwa 
wielkie podgrzewane  namioty  
z telebimami. 

Ordynariusz kielecki JE.  Bi-
skup  Kazimierz Ryczan mówił 
w homilii, że Radio Maryja to-
czy bój o miejsce Boga w naszej 
ojczyźnie i w świecie. Podkre-
ślił, że przed laty nikt nie wie-
rzył, że Radio Maryja „stanie 
się rozłożystym dębem, w cie-
niu którego poszukiwacze Boga 
będą oddychać powietrzem 
wiary”. O miejsce Boga w oj-
czyźnie trzeba walczyć. Walczył 
o Pana Boga - Sługa Boży Ksiądz 
Kardynał Stefan Wyszyński, 
walczył całe życie o Pana Boga 
- Jana Paweł II. A obecnie? 

urOczystOŚci z OKazJi  
19. rOcznicy POWstania raDia MaryJa

Uroczystości odbyły się w sobotę 4 grudnia 2010 r.  
w kościele św. Józefa w  Sanktuarium Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy  w Toruniu. Uroczystej Mszy 
Świętej  z udziałem 12 biskupów przewodniczył 
Ordynariusz Toruński  JE Ks. Biskup Andrzej Suski.

Nie mamy wspomnienia Boga 
w naszej konstytucji, nie do-
puszczono Boga do Traktatu 
Lizbońskiego. Świeckość pań-
stwa przeciwstawiona jest wie-
rze, kościołom i instytucjom 
religijnym. - O taką Polskę 
świecką w swoich słowach wal-
czy wprost pan premier. Świe-
ckość państwa stała się laickim 
dogmatem, przyjmowanym 
bez zastrzeżeń. Ksiądz Biskup 
Kazimierz  Ryczan w homilii 
poruszył sprawę pamięci ofiar 
katastrofy smoleńskiej, zarzu-
cając, że po okresie „urzędo-
wej żałoby” zapanowała cisza, 
którą tłumaczy się rzekomym 
dobrem śledztwa. Odnosi się 
wrażenie, że dzisiejszy świat 
władzy zmierza do wymazania 
z pamięci politycznej imienia 
prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go i innych patriotów, którzy 
zginęli. Nie bójcie się panowie 
zmarłych, nie bójcie się pomni-
ka tragedii w Warszawie. Ulice 

i place Warszawy są godnym 
miejscem dla uczczenia pamię-
ci tragedii smoleńskiej. Ordy-
nariusz kielecki ubolewał, że 
w obecnych czasach „rozmywa 
się pojęcie narodu i ojczyzny”. 
- Europa nie jest naszą ojczy-
zną. Prawodawcą w naszej oj-
czyźnie jest Bóg, a nie Trybunał 
w Strasburgu.

Radio Maryja niejednokrot-
nie musiało zmagać się o prze-
trwanie i wciąż napotyka na 
różne trudności. A jednak trwa, 
bo wciąż jest zapraszane przez 
rzesze Polaków do ich domów, 
do miejsc pracy, do szpitali 
i domów pomocy społecznej. 
Jest zapraszane przez ludzi pro-
stych i wykształconych, przez 
posuniętych w latach, ale też 
młodych, a nawet dzieci.

Sanktuarium Matki Bożej 
w Krzeszowie na uroczystoś-
ciach rocznicowych w Toruniu 
w sobotę 4 grudnia 2010 roku 
reprezentował Ks. Kustosz Ma-
rian Kopko oraz delegacja Zie-
mi Kamiennogórskiej. 

Radio Maryja rozpoczęło 
nadawanie programu w święto 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny w dniu 
8 grudnia 1991 r. Początkowo 
nadajniki istniały w Toruniu 
i Bydgoszczy, a emitowane au-
dycje docierały przez kilka go-
dzin dziennie tylko do miesz-
kańców obu miast i okolicznych 
miejscowości. Obecnie Radio 
Maryja można słuchać w całej 
Polsce a także w wielu krajach 
świata. 
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
boże narodzenie to święta rodzinne i ra-

dosne mówią jedni, drudzy mówią, że tra-
dycyjne, a nie radosne ani rodzinne. na 
pewno nie dla każdego będą radosne, każdy 
ma inne problemy na głowie. nawet patrząc 
tylko historycznie. Dla Heroda to nie była 
radosna nowina. a słowa wypowiedziane 
przez starca symeona do Maryi: „a serce 
twoje miecz przeniknie” o czym mówią? na 
pewno nie o beztroskim świętowaniu.

HOŁD PrOstaczKÓW i MĘDrcÓW
Dziwne, że Anioł Pański nie objawił tej nowi-

ny możnym tego świata, lecz prostym pasterzom, 
trzymającym nocną straż nad swoją trzodą. Rozta-
czając jasność, stanął przed zaskoczonymi i prze-
straszonymi pasterzami i oznajmił im: „Oto zwia-
stuję wam radość wielką, która będzie udziałem 
całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to 
będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

I nagle pasterze zobaczyli zstępujących z nie-
ba mnóstwo innych aniołów, którzy wielbili Boga 
słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Nie tylko ciekawość, ale przede wszystkim 
chęć oddania czci Bogu, sprawiła, że udali się do 
Betlejem. Pobiegli pospiesznie do wskazanej gro-
ty i zastali wszystko tak, jak opisał im wysłannik 
Pański. Opowiedzieli Maryi i Józefowi wszystko, 
co usłyszeli od anioła. Napotkani ludzie dziwili 
się opowieściom pasterzy, bo też kto byłby gotów 
dać wiarę takim obdartusom. „Też sobie Bóg wy-
brał pośredników” - myślał niejeden.

Nie byli to jedyni goście w grocie. Oto mędrcy 
ze Wschodu, dostrzegłszy gwiazdę, która zwiasto-
wała narodzenie nowego króla żydowskiego, wie-
dzeni jej śladem udali się na Jego poszukiwanie, 
aby oddać Mu pokłon. W Jerozolimie wieścią o na-
rodzinach nowego władcy przestraszyli króla He-
roda. Wreszcie, idąc za gwiazdą, dotarli do groty, 
gdzie znajdowało się Dzieciątko. Upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon. Otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirrę. „Lecz Mary-
ja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu”.

Przy wigilijnym stole zostawiamy puste krze-
sło, ale często się zdarza, że ktoś odszedł od nas do 
wieczności i zostało po nim puste krzesło i dopie-
ro wtedy okazuje się, że o wielu sprawach chcie-
libyśmy jeszcze porozmawiać jak w poniższszym 
liście  do Babci.

Moja Kochana Babciu!
Tak bym chciała, abyś mogła odpowiedzieć na 

mój list. Czytam biografie różnych ludzi. Dlaczego 
tak mało wiem o Tobie? Jesteś mi przecież bliższa 
niż oni. A jednak poza datami wyrytymi w kamie-
niu nikt o Tobie niczego nie napisał. Rozminęły-
śmy się w czasie. Tak mi szkoda. Chciałabym Cię 
zapytać o Twoje szkolne lata u Klarysek w Starym 
Sączu. O piękne białe serwetki, które rozkładamy 
tylko na święta. O kosz pełen maków, rumianków, 
chabrów i kłosów zboża, który wyhaftowałaś na 
błyszczącej satynie i ozdobiłaś długimi frędzlami.

A przecież nawet te kwiaty nie potrafiły zatrzy-
mać Twego zamyślenia i uśmiechu, z którym tak 
precyzyjnie „ malowałaś „ igłą i kolorową muliną 
ich małe płatki. Jakże bym chciała siedzieć so-
bie cichutko obok Ciebie, patrząc, jak pochylasz 
swoją białą głowę nad tymi misternymi dziełami. 
Może opowiedziałabyś mi o swoich radościach, 
o cierpieniu, które na dziewięć lat przykuło Cię do 
łóżka. O 3300 dniach spędzonych na modlitwie 
z pokornym „Bądź wola Twoja „ na ustach.

Odeszłaś, zanim przyszły mi do głowy pytania. 
Dziś mogę tylko napisać list, który — niestety 
-pozostanie bez odpowiedzi. 

brat Stanisław
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to „(….) krewni jej znowu wzięli wszystkie koszta 
na siebie, wyprawili wspaniałą ucztę dla ducho-
wieństwa i dla arystokracji polskiej, osobno zaś 
dla panien zakonnych”.

Ale zanim to się wydarzyło starała się iść w śla-
dy poprzedniczki kładąc nacisk na formacje du-
chową zakonnic, czyli – jak to się wtedy mawiało 
– na cnoty. Powtarzała często: „ (….) Siostry ko-
chane! Nie traćmy czasu, bo krótki jest, a co sobie 
tu żyjąc uskarbimy, tem przez całą wieczność cie-
szyć  się będziemy ”.

W związku z ową  formacją znajdujemy w kro-
nice obszerne informacje o sporze, jaki rozgorzał 
wokół sposobu adorowania Najświętszego Sakra-
mentu: ma być milczące w ciszy czy też z graniem 
i śpiewaniem. Spór ten należy w historii klaszto-
rów klauzurowych do gatunku „odwiecznych ”, 
podobnie jak i problem otwierania i zamykania 
okien w zakonnym oratorium, choć waga obu jest 
przecież zasadniczo rożna.

W sporze owym zwyciężyły – także i samą ksie-
nie – zwolenniczki grania i śpiewania. Argumen-
tów było sporo, niektóre wręcz „nieodparte”. Po 
pierwsze: nie każdy jest takim kontemplatykiem, 
by siedzieć w ciszy przed Najświętszym Sakra-
mentem. Wiele jest bowiem takich – pisała kro-
nikarka – że ich cisza zamiast prowadzić do goręt-
szej modlitwy bardziej usypia i na duchu leniwym 
czyni.

Po drugie: gra i śpiew w oratorium przypomina 
chóry anielskie w niebie. Jeżeli wiec śpiew i mu-
zyka – argumentowały zwolenniczki – ma miej-
sce przed Obecnością Bożą w niebie, dlaczegoż je 
mamy usuwać na ziemi? Po trzecie: wszakże król 
Dawid grał i śpiewał przed Arką Pańską a nawet 
„ (…..) skakał z radości i miłości ku Stwórcy swe-
mu”! Wobec takich „ miażdżących” argumentów 
mogła mieć ksieni Gertruda i swoje racje, że w ci-
chej adoracji Jezus-Oblubieniec mówi bezpośred-
nio do serca i że czasem graniem i śpiewaniem 
pokrywa się pustkę i jałowość serca. Ale pewnie 
przebrzmiały one bez echa.

Z rządami ksieni Kurdwanowskiej wiąże się 
też historia obrazu przedstawiającego św. Fortu-
nata. Otóż, więcej niż sto lat wcześniej, ówczes-
na ksieni Daniłowiczowna (słynna ksieni ciotka 
Jana III) otrzymała z Rzymu w darze relikwie 
i obraz z wizerunkiem świętego. Był on bardzo 
czczony nie tylko w klasztorze ale i we Lwowie. 
Okazało się, że za rządów Kurdwanowskiej obraz 
ów „(…..) gdzieś się zapodział a przy najpilniej-
szym szukaniu żadną miarą go nie znaleziono”. 
Ówczesny spowiednik benedyktynek niejaki ks. 
Porzycki miał widać jakiś  talent malarski, bo 
– jak zanotowała kronikarka – uproszony przez 
zakonnice obiecał powtórnie namalować święte-

Z historii benedyktynek krZesZowskich
Błogosławieni miłosierni…

Po świątobliwej ksieni Kossakowskiej rządy 
w klasztorze lwowskim przejęła jej następczyni 
Anna Gertruda Kurdwanowska córka kasztela-
na halickiego. Od początku miała szczery zamiar 
kontynuować kierunek pobożnej poprzedniczki 
ale czasy były już nie te.

W Polsce sarmackiej panowanie króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego obfitowało w groźne 
zdarzenia a i w cichym klasztornym życiu dały się 
słyszeć pierwsze pomruki burzy, która w później-
szych dziesiątkach lat omal nie doprowadziła do 
upadku klasztoru.

Ksieni Kurdwanowska wybrana 18 lipca 1758 
roku objęła rządy nad 50 duszami zakonnymi. 
Jeszcze sarmackim zwyczajem na konfirmacji 
podjęło bogato licznych a dostojnych gości. Może 
tylko fakt, że koszty przyjęcia poniosła w całości 
rodzina a nie klasztor („kasa klasztorna nic na 
tem nie ucierpiała ”) świadczył, że nie były to już 
czasy dawnej obfitości. Dożyła też ksieni swego 
jubileuszu 50-lecia ślubów (w 1771 roku), kiedy 
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go.Ale nie bardzo pamiętał jego twarz. Zdarzyło 
się - z przejęciem napisano w kronice – że kie-
dy malując obraz „ zadrzymał”, ujrzał we mło-
dzieńca – rycerza, który miał powiedziec: „Je-
stem Fortunat męczennik ”.Cześć dla świętego 
Fortunata musiała być żywa w tamtych czasach 
skoro ksieni Kurdwanowska kazała specjalnie 
wydrukować „ Officjum abo Godzinki o Świę-
tym Fortunacie Męczenniku, którego Święte 
Ciało w kościele lwowskim Wielebnych Panien 
Benedyktynek(….) zostaiące łaskami  słynie”. 
Obraz ów do dziś znajduje się w klasztorze sióstr 
w Krzeszowie.

Kronika klasztorna czasu ksieni Kurdwanow-
skiej potwierdza też istnienie przy klasztorze 
konwiktu dla dziewcząt, prowadzonego przez za-
konnice niemal od początku istnienia klasztoru, 
gdzie przyjmowano dziewczęta na wychowanie. 
Uczono je czytania, pisania, rachunków, wdra-
żano do życia religijnego, ćwiczono w robotach 
ręcznych, prowadzeniu gospodarstwa domowe-
go, początkach muzyki i języka francuskiego, 
jednym słowem- przygotowywano do przyszłych 
zadań Polki, ziemianki i matki. Dziewczęta mia-
ły swoją mistrzynie zakonną, małym towarzy-
szyły bony a wszystkim – służące. Znany jest 
tekst umowy- kontraktu podpisanego z klaszto-
rem przez Jaśnie Wielmożnego Michała hrabiego 
Łosia, który zostawiał swoje dwie córki - Jaśnie 
Wielmożne Łosiowny – a w którym wymagano 
m.in. osobnych pokojów, wiktu „przyzwoite-
go” dla panien i trzech służących etc. Za to pan 

hrabia płacił klasztorowi 1500 złp rocznie. Kro-
nikarka nadmieniła przy tym, że najpopularniej-
szą nagrodą za dobre sprawowanie i naukę były 
w lwowskim konwikcie m.in. słynne – tak głosi 
kronika – pierniczki pieczone dwa razy w tygo-
dniu „po chlebie”. Wiemy też o nich z zachowa-
nego listu hrabiego Stanisława Krasińskiego do 
swojej babci ciotecznej, czyli ksieni Kurdwanow-
skiej, w którym przymawia się o owe pierniczki 
benedyktyńskie.

Były to już ostatnie sielskie obrazki z życia 
klasztoru.Miedzy innymi chyba dlatego, że ksieni 
Gertruda najwyraźniej była gorącą patriotką. Kie-
dy rozpoczęły się walki pomiędzy Konfederatami 
Barskimi a wojskiem króla Poniatowskiego i Mo-
skalami ksieni – wedle swoich możliwości – wspo-
magała Konfederatów pieniędzmi i modlitwą. Jed-
nym z punktów oporu i walk był Lwów, oblegany 
przez Moskali w 1769r. Po upadku Konfederacji 
Lwów zmuszony był zapłacić kontrybucje. Miał 
w niej swój udział i klasztor benedyktynek płacąc 
901 złp. Po klęsce modliła się dobra ksieni i za po-
ległych „nabożeństwo żałobne płaciła”.

Kochała wszelką biedotę! Wyznawała zasadę 
„miłosierni miłosierdzia dostąpią”. Jej miłość się-
gała i poza świat. Z własnej kiesy opłacała na przy-
kład Msze Święte za dusze w czyśćcu cierpiące.

Przeżyła jeszcze dramat I rozbioru Polski 
w 1772 roku. Dwa lata później zmarła mając lat 
siedemdziesiąt.
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Dawno, bardzo dawno temu, 
gdy Dzieciątko Jezus żyło jesz-
cze na ziemi, odwiedzało Ono 
chorą dziatwę. Opowiadało 
różne piękne bajki i starało się 
uprzyjemnić biedactwom czas 
wesołymi zabawami.

Otóż, byli sobie wówczas 
braciszek i siostrzyczka, którzy 
chorowali od dawna. Musieli 
leżeć spokojnie w łóżeczkach, 
zamiast biegać po dworze, jak 
inne dzieci.

- Tak bym chciała mieć choć 
parę kwiatków w pokoju! – rze-
kła pewnego razu Marysia.

- Kwiatki więdną tak szybko – 
westchnął Pawełek – wolałbym 
jedno jedyne zielone drzewko.

Rozmowę tą usłyszało Dzie-
ciątko Jezus.

- Pójdę do lasu – pomyśla-
ło – i przyniosę stamtąd małe 
drzewko. Otoczę je ogródkiem 
z ładnymi kwiatkami i posta-
wię to wszystko chorym dzie-
ciom przy łóżeczku.

Powędrowało więc Dzieciąt-
ko do lasu. Drzewa zaszemrały 
i zaszeptały radośnie na Jego 
powitanie.

- Dęby, buki, brzozy, po-
wiedzcie mi, które z was mia-
łoby ochotę pójść ze mną do 
dwojga chorych dzieci? – zapy-
tało Dzieciątko Jezus.

Drzewa zamyśliły się. Towa-
rzyszyły one już nieraz Dzie-
ciątku Jezus w jego wędrów-
kach, lecz pójść do małego 
pokoiku, do chorych, nie, na 
to żadne z nich nie miało ocho-
ty. Musiało tam być przecież 
strasznie smutno!

- Nie mogę stąd odejść,-  ode-
zwał się dąb – gdyż na moich 
gałęziach mieszka wiewiórka.

 - Ja też się nie mogę ruszyć – 
rzekł buk – zbyt wiele ptaszków 
ma u mnie swe gniazdka.

- Mnie znów odwiedzają 
motyle i owady tak licznie, że 
nie mogę również nigdzie pójść 
– oświadczyła brzoza.

I tak wymawiało się każde 
z drzew ważną przeszkodą.

PierWsza  na  ŚWiecie  cHOinKa
Dzieciątko Jezus zrobiło się 

bardzo przykro. Lecz cóż to? 
Tuż obok rozlega się czyjś nie-
śmiały szept.

- Kochane Dzieciątko Jezus 
– mówi mała, smukła sosna – 
nie posiadam ładnej szaty, igły 
moje są ostre i kujące. Nie przy-
latują też do mnie ani ptaki, ani 
motyle. Weź mnie więc proszę, 
do owych chorych dzieci! Będę 
im opowiadała o pięknym le-
sie, który tak bardzo kocham, 
o złotych promieniach słońca 
i różnobarwnych kwiatach.

Dzieciątko Jezus słuchało 
tych słów z radością. Przesu-
nęło pieszczotliwie swą drob-
ną dłoń po kolących szpil-
kach.

- Poczciwe z ciebie drzew-
ko – rzekło. – Podobasz mi się. 
Odtąd nosić będziesz tę ciemno
-zieloną szatę i latem, i zimą. 
Gdy inne drzewa potracą swe 
liście, do ciebie śnieg i mróz 
nie będą miały dostępu. Chcę, 
by dzieci mogły się zawsze ra-
dować twym widokiem. Za twą 
dobroć spotka cię zasłużona na-
groda. A teraz niech cię aniołki 
ozdobią!

Wnet sypnął z nieba rój 
aniołków, by wykonać rozkazy 
Dzieciątka Jezus.

- Ustrójcie to drzewko w od-
świętną szatę. Zawieście na 
jego gałązkach wszystko, co 
tylko może sprawić dzieciom 
przyjemność!

Aniołki zakrzątały się żywo. 
Latały tam i powrotem, znosząc 
jabłka, orzechy, pierniki…

Potem wystrugały z drzewa 
różne zabawki: ptaszki, lalki, 
koniki, takie jakie dzieci naj-
więcej lubią. Następnie pozło-
ciły orzechy i zawiesiły wszyst-
ko na gałązkach sosenki.

Wysmukłe drzewko wyglą-
dało prześlicznie i aż drżało 
całe z wielkiej radości, że zdobi 
go tyle pięknych rzeczy.

Tymczasem zapadł wieczór. 
Księżyc i gwiazdy wypłynęły na 
niebo.

Aniołki przyniosły świeczki, 
zapaliły o gwiazdki i umieściły 
na sosence.

A wtedy skromne drzew-
ko zajaśniało takim blaskiem 
i wspaniałością, jak żadne do-
tąd inne na ziemi.

Dzieciątko Jezus wzięło cho-
inkę na ramiona i zaniosło ją 
samo choremu rodzeństwu.

Marysia i Pawełek leżeli ci-
chutko. Ujrzawszy nagle tyle 
światełek, rozwarli ze zdumie-
nia szeroko oczy.

- Przynoszę wam wiecznie 
zieloną choinkę – rzekło Dzie-
ciątko Jezus – Pragnę, byście 
i wy mogli się cieszyć widokiem 
drzewka.

Zachwyt dzieci nie miał 
granic. Nie mogły uleżeć dłu-
żej w łóżeczkach i wyskoczyły 
z nich. Wielka radość sprawiła, 
że odzyskały zdrowie!

- Och, jaka śliczna sosenka 
– wołały na przemian i stanęły 
przed bogato przystrojoną cho-
inką, składając rączki, jak do 
modlitwy.

- I to ma być dla nas!
Dzieciątko Jezus zaś odeszło 

cichutko i było bardzo szczęś-
liwe, że zrobiło dzieciom tak 
wielką przyjemność.

Oto jak brzmi opowieść 
o pierwszej na świecie choince.

Przedruk z „W noc wigilijną” 
 Biblioteka Książek Różowych.
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Boże Narodzenie.

I stało się to, co stać się miało
To, co prorocy głosili sami,
Że wkrótce słowo ciałem się stało
I zamieszkało już między nami .

Gwiazda swym blaskiem niebo 
rozjaśnia,
Nikt nie rozumie co tu się dzieje,
Anioł pasterzom dziwy wyjaśnia.
 Że się narodził Jezus w Betlejem.

Pasterze trzodę swą zostawili,
Iść do Betlejem byli gotowi,
Oddać do żłóbka pokłon przybyli
Narodzonemu tu Jezusowi.

Maryja Święta dziecię tuliła
I św. Józef jest obok „Niego”,
Szczęśliwa Matka, że porodziła 
Choć w lichym żłóbku  - Syna 
Bożego.

Przybyli też z kraju dalekiego 
Trzej Mędrcy - pełnej byli swej 
wiary,
Aby też ujrzeć Syna Bożego
Swój złożyć pokłon i oddać dary.

My zaś w kościółku swe serca 
skruszmy,
Przy żłóbku stanąć bądź gotowi,
Pokłon głęboki, serdeczny złóżmy 
Narodzonemu tu Jezusowi.

Szczepan Polachowski
09.11.2010r.

Nowy rok 

Nowy rok już starym zaczynamy 
Na balach oraz imprezach 
hucznych,
W noc sylwestrową jego witamy
Szampanem i blaskiem ogni 
sztucznych.

Kiedy zegar nam północ ogłosi ,
Przerwane tańce -chwile skupienia 
,
Każdy szampana w dłoni unosi
I tak składamy sobie życzenia.

Kiedy już Nowy Rok przywitamy
Znów cała sala rozradowana,
Po krótce znowu wyrusza w tany
I tak zabawa trwa aż do rana.

Rano do domu zaś powracamy 
Każdy swój zmęczony opuszcza 
wzrok ,
A w domu tak się zastanawiamy
Co nam przyniesie ten obecny rok.

Szczepan Polachowski
09.11.2011r.

Nowy Rok w Kościele

Wierni, co na balach nie bywają 
Inaczej ten Nowy Rok rozpoczną ,
Te życzenia w kościółku składają 
Idąc na „Pasterkę” Noworoczną.

Pierwszego stycznia wierni 
najchętniej
W ten dzień do kościółka 
przybywają
I tak uczestniczą we Mszy Świętej,
Swoją modlitwę Panu składają.

Ten Nowy Rok jest też 
przeznaczony ,
Dla Matki Bożej -jest to dzień 
wielki,
Dzień jako święto jest poświęcony
Świętej Bożej Marii Rodzicielki,

Niech każdy „Matce” swe prośby 
ścieli,
A Matka Święta u Syna Swego 
Łaskę uprosi -niech nam udzieli 
Mocą - Błogosławieństwa Swojego.

Szczepan Polachowski
09.11.2010r.

Wigilia.

Stoi choinka już ustrojona,
Mienią się lampki w różnych 
kolorach,
Już pierwsza gwiazdka jest 
wypatrzona,
Więc do wieczerzy siadać już pora.

Najpierw modlitwę wspólnie 
zmówimy,
Dziękując Panu za to, co mamy,
Potem opłatkiem się podzielimy
Przy tym życzenia sobie składajmy.

Zaś po wieczerzy z całą rodzinką,
Wspólnie tak razem sobie siadamy.
Pod lśniącą barwami choinką
Głośno kolędy Panu śpiewamy.

Każdy dnia tego jest uśmiechnięty,
Nikt nie ukrywa w sercu swych 
marzeń,
Cieszą się dzieci na miłe prezenty,
A dorośli że są z „ Panem” razem.

Gdy północ blisko - wszyscy już 
wiemy,
Że Narodzony Jezusek woła,
Więc wspólnie razem idziemy 
My na „Pasterkę” tu do kościoła.

Niech Jezus Mały nie tylko w 
święta,
Lecz wciąż Swą rączką nas 
Błogosławi,
A Jego Matka - Maryja Święta
Niechaj do niego za nas się wstawi.

My w Panu - Przyjaciela widzimy,
Nie odrzucajmy więc nigdy Jego.
A wspólnie razem sobie życzymy:
Wszystkim Błogosławieństwa 
Bożego.

Szczepan Polachowski
2010r-Inowrocław.

W i e r s z e . . .
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naŚlaDOWcy ŚW. szczePana
Według specjalistów, 200 mi-

lionów chrześcijan jest prześla-
dowanych z powodu wyznawa-
nej wiary w chrystusa, a często 
staje w obliczu utraty życia za 
tę wiarę. 350 milionów chrześ-
cijan poddawanych jest mniej 
groźnym dla życia represjom. 

U kresu II tysiąclecia Kościół 
stał się Kościołem męczenni-
ków - Jan Paweł II, Tertio mil-
lenio adveniente, 37.  W 2008 
roku naszą uwagę przykuły za-
mieszki w stanie Orissa i za-
mach w Bombaju. Wielu z nas 
być może nie zwróciło uwagi na 
proporcje, jaką media światowe 
poświęciły zamachowi, przemil-
czając jednocześnie niepokoje, 
które dotknęły głównie chrześ-
cijan. Liczba ofiar śmiertelnych 
była zbliżona w obu wypadkach 

(ok. 200 osób). Warto przyjrzeć 
się tej sytuacji.

Benedykt XVI podczas au-
diencji generalnej 10 stycznia 
2007 r., mówiąc o św. Szcze-
panie, pierwszym męczenniku 
chrześcijańskim, podkreślał, iż 
historia Szczepana wiele nam 
mówi. Poucza nas, (…) że nie 
należy nigdy oddzielać społecz-
nego zaangażowania charyta-
tywnego od odważnego głosze-
nia wiary. Szczepan był jednym 
z siedmiu, odpowiedzialnych 
przede wszystkim za dzieła mi-
łosierdzia. Ale nie można było 
oddzielić dzieł miłości od gło-
szenia słowa. Tak więc, pełniąc 
dzieła miłosierdzia, głosi Chry-
stusa ukrzyżowanego i godzi 
się nawet na męczeństwo. (…) 

Dzieła miłosierdzia i głoszenie 
są nierozłączne. (…) W dziejach 
Kościoła zawsze będzie męka, 
prześladowanie. I właśnie prze-
śladowanie, zgodnie ze zna-
nym zdaniem Tertuliana, staje 
się źródłem misji dla nowych 
chrześcijan. Podobnie dzieje się 
i dzisiaj. Prześladowania to nie 
tylko historia, o czym w bolesny 
sposób przypomniały ostatnie 
wydarzenia w Indiach i Iraku.

HistOria siĘ POWtarza
Według specjalistów, 200 mi-

lionów chrześcijan jest prześla-
dowanych z powodu wyznawa-
nej wiary w Chrystusa, a często 
staje w obliczu utraty życia za 
tę wiarę. 350 milionów chrześ-
cijan poddawanych jest mniej 
groźnym dla życia represjom. 

Raport Prześladowani 
i zapomniani 2007/2008 
jest rezultatem bezpo-
średnich kontaktów 
stowarzyszenia Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie 
z biskupami, księżmi 
i wiernymi świeckimi, 
którzy przekazali niejed-
nokrotnie anonimowo, 
z obawy o swoje życie, 
często tragiczne świa-
dectwa głębokiej wiary. 
Jednocześnie stanowią 
one dla nas, mogących 
się cieszyć swobodą 
w wyznawaniu wiary, 
wyrzut. Jakże często nasz 
konsumpcyjny styl życia 
sprawia, że zapominamy 
o Bogu! Czy krew dzi-
siejszych męczenników 
nie jest wystarczającym 
wyrzutem, kiedy zasta-
nawiamy się, czy wziąć 
udział w niedzielnej 
Mszy św., podczas gdy 
dla wielu z nich wyjście 
do kościoła może zakoń-
czyć się śmiercią?
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W Pakistanie, Korei Północ-
nej, Chinach czy w Sudanie ci 
ludzie żyją z obawą, że ich cier-
pienie jest ignorowane przez 
Zachód – właśnie przez tych, 
którzy mogą wszystko zmienić, 
a kiedyś przynieśli im chrześ-
cijaństwo. Wiele osób ryzykuje 
własnym życiem, opowiada-
jąc o tym. Dla nich to ryzyko 
jest znakiem autentyczności. 
W 2008 r., po wielu latach prze-
wodzenia swojemu ludowi 
w kraju, gdzie obowiązuje mu-
zułmańskie prawo szari’atu 
(szarijatu), kardynał Sudanu, 
Gabriel Zubeir Wako powie-
dział podczas naszej rozmowy 
w Königstein: Jeśli mówię, że 
chrześcijanie są prześladowa-
ni, to ile czasu potrzeba, aby 
ludzie mi uwierzyli? Ilu zdaje 
sobie sprawę z tego, że mówiąc 
o tym, wystawiam na szwank 
swoje życie? Te słowa kardynała 
przypominają o podobnych wy-
powiedziach biskupów sudań-
skich, które padały kilkakrot-
nie podczas spotkań z grupami 
międzynarodowymi.

Nadużywanie słowa “prze-
śladowanie” spłyciło jego pier-
wotny sens. “Prześladowanie” 
(zgodnie z definicją ze Słowni-
ka oksfordzkiego) to działanie 
w złej intencji, motywowane 
wrogością na tle religijnym. Sam 
fakt, że został zabity ksiądz, nie-
koniecznie kwalifikowany jest 
jako prześladowanie. Co inne-
go, gdy z informacji wynika, że 
czynnikiem motywującym była 
religia. Czasem religia może 
być jednym z takich czynni-
ków, co nie dyskwalifikuje tych 
wydarzeń, a jedynie umieszcza 
je w określonym kontekście. 
Rozważmy trzy czynniki, które 
wyjaśniają, dlaczego prześlado-
wania chrześcijan są coraz groź-
niejsze dla Kościoła w najważ-
niejszych częściach świata.

islaM WOJuJący
Zagrożenie, jakie stanowią 

fundamentaliści islamscy, ma 
określone, straszliwe konse-

kwencje dla wspólnot chrześ-
cijańskich, zwłaszcza w kra-
jach muzułmańskich. Prawo 
szari’atu jest nieznane na Za-
chodzie. Okrutne kary, włącz-
nie z wyrokiem śmierci, są wy-
mierzane za apostazję (przejście 
na wiarę inną niż islam) oraz za 
obrazę proroka Mahometa. Za-
rzut uszkodzenia Koranu może 
się skończyć dożywotnim wię-
zieniem. W środowisku, gdzie 
chrześcijaństwo jest zdecydo-
wanie odrzucane, tego rodzaju 
zarzuty w pierwszej kolejności 
stawia się chrześcijanom.

Propaganda antychrześcijań-
ska głoszona czasem w mecze-
tach rodzi tragiczne dla chrześ-
cijan konsekwencje. Szari’at 
nakłada na niemuzułmanów 
wysoki podatek od nierucho-
mości. Budowa kościołów oraz 
sprawowanie pod gołym niebem 
kultu innego niż islam jest czę-
sto zabronione, podobnie jak 
publiczne eksponowanie krzyża. 
Życie kobiet (które są w ogóle 
bardzo dyskryminowane nie-
zależnie od ich wyznania) jest 
o wiele cięższe, jeśli są chrześci-
jankami. Prawo w zasadzie nie 
zapewnia chrześcijańskim ko-
bietom żadnej ochrony, wskutek 
czego gwałty i inne formy fizycz-
nych nadużyć są bardzo rozpo-
wszechnione. Z tym problemem 
borykają się m.in.: Afganistan, 
Bangladesz, Egipt, Indonezja, 
Iran, Irak, Izrael (Palestyna), 
północna Nigeria, Pakistan, 
Arabia Saudyjska, północny Su-
dan i Turcja.

raDyKalny HinDuizM 
i buDDyzM

W przeciwieństwie do obie-
gowych opinii, jakoby buddyści 
i hinduiści byli pokojowo nasta-
wieni do wszystkich, niektóre 
kraje doznają ucisku ze strony 
ekstremistów obydwu tych re-
ligii. Nacjonaliści i fanatycy re-
ligijni połączyli swe siły, by po-
wstrzymać rozwój tzw. obcych 
wpływów, takich jak chrześci-
jaństwo, które jest postrzegane 

Artykuł pochodzi ze strony www.deon.pl, 
do której odwiedzania bardzo serdecznie 

zachęcamy.

jako niechciana spuścizna po 
epoce kolonialnej. W mediach 
przeważnie pomija się donie-
sienia o atakach na chrześcijan 
i o tym, jak zagrażają im nowe 
sankcje prawne za zmianę wy-
znania. Organizacje broniące 
praw człowieka są coraz bardziej 
zatroskane przemożnym wpły-
wem tych ustaw, zwłaszcza, że 
w niektórych przypadkach wy-
raźnie mają one na celu dyskry-
minowanie chrześcijan – miesz-
kańców Indii i Sri Lanki.

DyKtatOrsKie reżiMy
Państwa komunistyczne, 

które przetrwały rozpad ZSRR 
w późnych latach 80. i wczes-
nych latach 90., stanęły wobec 
jasnego wyboru: zmienić się lub 
zginąć. Dla wielu z nich ozna-
czało to przywrócenie grupom 
wyznaniowym dawnego statusu 
przez odstąpienie od bezkompro-
misowego ateizmu. Ale w rze-
czywistości zachowały się stare 
praktyki – szpiegowanie, areszty 
domowe, więzienia, tajemnicze 
zniknięcia, przemoc, a nawet eg-
zekucje. Kontrole w totalitarnym 
stylu nadal utrudniają codzien-
ne życie Kościoła, ograniczając 
lub wykluczając wolność słowa 
(dostęp do mediów) oraz ingeru-
jąc w wybór biskupów. Oprócz 
Białorusi dotyczy to także Kuby, 
Birmy, Chin, Laosu, Wenezueli, 
Wietnamu i Zimbabwe.

 
Na podstawie wspomniane-
go raportu możemy podać, że 
rocznie 170 tysięcy chrześci-
jan oddaje swoje życie za wiarę 
w Chrystusa – co 3 minuty ginie 
jeden chrześcijanin! Zestawmy 
z tymi liczbami milczenie me-
diów i zechciejmy być głosem 
tego cierpiącego Kościoła, wy-
rażając swoją solidarność z nim 
modlitwą, informacją i pomocą 
materialną. Bowiem nasi prze-
śladowani Bracia i Siostry są eli-
tą Kościoła. Solidarność z nimi 
jest sprawą honoru.
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10 stycznia 2011r. – 
poniedziałek 

Ks. Mariusz – Krzeszówek cz. I
Ks. Proboszcz – ul. 

Maksymiliana Brokoffa 
i Osiedle

11 stycznia 2011r. – wtorek 
Ks. Proboszcz – ul. Loretańska 

i ul. Młyńska

12 stycznia 2011r. - środa 
Ks. Mariusz – Krzeszówek cz. II

Ks. Proboszcz – Kancelaria 

13 stycznia 2011r. – czwartek
Ks. Mariusz – Lipienica cz. I 
Ks. Proboszcz – ul. Sądecka 

 
14 stycznia 2011r. – piątek 
Ks. Mariusz – Lipienica cz. II

Ks. Proboszcz – ul. Księcia 
Bolka I  cz. I - (od Czadrowa)

15 stycznia 2011r. - sobota
Ks. Mariusz – ul Cysterska cz. I  

(od Ośrodka Zdrowia)

Plan  Wizyty  DuszPastersKieJ
kolęda w parafii Wniebowzięcia nMP 

w Krzeszowie w 2011 roku
3 stycznia 2011r. poniedziałek

Ks. Mariusz – Gorzeszów cz. I
Ks. Proboszcz – ul Św. Jana 

Nepomucena

 4 stycznia 2011r. – wtorek 
Ks. Mariusz – Gorzeszów cz. II
ks. Proboszcz – ul. Nadrzeczna, 

ul. Zielna, ul. Sportowa 

5 stycznia 2011r. – środa 
Ks. Mariusz – Jawiszów cz. I
Ks. Proboszcz – Kancelaria

6 stycznia 2011r. – czwartek – 
Uroczystość Trzech Króli

7 stycznia 2011r. - piątek 
Ks. Mariusz – Jawiszów cz. II

 Ks. Proboszcz - ul. 
betlejemska

8 stycznia 2011r. – sobota 
Ks. Mariusz - Jawiszów cz. III

 Ks. Proboszcz – ul. 
Michała Willmanna i ul. 

Kalwaria

Ks. Proboszcz – ul. Księcia 
Bolka I  cz. II – (od Placu Jana 

Pawła II)
 
17 stycznia 2011r. - poniedziałek 
Ks. Mariusz – ul. Cysterka cz. II 

(od Czadrowa)
Ks. Proboszcz – ul. Piotra 

Brandla, ul. Bernarda Rossy

18 stycznia 2011r. – wtorek 
Ks. Proboszcz – ul. Św. Anny 

i ul. Podklasztorna

19 stycznia 2011r. – środa
Ks. Mariusz - ul. Benedyktyńska

 Ks. Proboszcz – Kancelaria 

20 stycznia 2011r. – czwartek
Ks. Mariusz - ul. Św. Jadwigi 

Śląskiej i  ul. Englera
 Ks. Proboszcz – ul. Św. Józefa 

Ps.
Uprzejmie informujemy, 

że kapłani KOLEDĘ 
rozpoczynają od poniedziałku 

do piątku od godz. 14.30; 
natomiast w soboty  

od godz. 13.00;
Bardzo prosimy, aby w miarę 
możliwości, w każdym domu 

była obecna cała rodzina; 
Prosimy również 

o zabezpieczenie swoich 
„ulubieńców” czyli kotków, 
piesków i innych zwierzątek 

domowych ...
Młodzież szkolną i dzieci 
prosimy o przygotowanie 

„zeszytu” z religii do kontroli.

Na czas kolędowych spotkań 
z Duszpasterzem

Szczęść Boże !
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    1.         

   2.          

    3.         

     4.        

    5.         

     6.        

 7.            

  8.           

          9.   

     10.        

   11.          

   12.          

  13.           

    14.         

    15.         

    16.         

1. Podkuwa konie 
2. Coś słodkiego na choince 
3. Dzieo poprzedzający Boże Narodzenie 
4. Pod wigilijny obrus 
5. Brat Bolka 
6. Każdy ma dwa kooce 
7. Miasto, w którym urodził się Pan Jezus 
8. Okres liturgiczny poprzedzający Boże Narodzenie 
9. Stoi na stacji… 
10. Wskazywała drogę Trzem Królom 
11. Świąteczne drzewko 
12. Bożonarodzeniowe przedstawienie 
13. Część twarzy 
14. Nazwisko autora „Kaczki-dziwaczki” 
15. Zespół śpiewaków 

KrzyżÓWKa ŚWiąteczna

Podkuwa konie1. 

Coś słodkiego na choince2. 

Dzień poprzedzający Boże Narodzenie3. 

Pod wigilijny obrus4. 

Brat Bolka5. 

Każdy ma dwa końce6. 

Miasto, w którym urodził się Pan Jezus7. 

Okres liturgiczny poprzedzający Boże Narodzenie8. 

Stoi na stacji…9. 

Wskazywała drogę Trzem Królom10. 

Świąteczne drzewko11. 

Bożonarodzeniowe przedstawienie12. 

Część twarzy13. 

Nazwisko autora „Kaczki-dziwaczki”14. 

Zespół śpiewaków15. 

Msza Święta odprawiana wcześnie rano podczas adwentu16. 

Litery z pola oznaczonego utworzą hasło. 
Rozwiązanie konkursu w 2 niedzielę stycznia  

tj. 9 stycznia 2011 na Mszy św. o godzinie 10.00
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FestiWal JasełKOWy i KOlĘDniczy
Organizatorzy: 

1. Wydział Duszpasterski legnickiej Kurii biskupiej
2. sanktuarium Matki bożej łaskawej w Krzeszowie

3. gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie
termin: - sobota 22 stycznia 2011 roku 

Miejsce: - sanktuarium Matki bożej łaskawej w Krzeszowie 
 oraz gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie

PrOgraM FestiWalu
sobota 22 stycznia 2011 r.

 - od godz. 8.00 do 9.00 - przyjazd zaproszonych gości
 - godz. 9.00 - Przegląd grup Jasełkowych (czas trwania do 20 min.)
 - godz. 12.00 - Obiad dla wszystkich zaproszonych gości
 - godz. 13.00 - Przegląd grup Kolędniczych (czas trwania do 10 min)
 - godz. 15.00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
 

regulaMin
Festiwal jest adresowany do dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska.

Celem Festiwalu jest „Promowanie Dziedzictwa Kultury Polskiej”. 
Organizatorzy zapraszają Grupy Kolędnicze liczące do sześciu osób (plus opiekun), 

Grupy Jasełkowe – liczące do 15 osób, (plus opiekunowie).
Organizatorzy proszą wszystkich zainteresowanych o przesłanie zgłoszenia do 

udziału w FESTIWALU JASEŁKOWYM I KOLĘDNICZYM  
do dnia 15 stycznia 2011 r. na adres: 

Kustosz Sanktuarium, 
Plac Jana Pawła II nr 1, 

Krzeszów
 lub pocztą elektroniczną: marian.kopko@gmail.com 

 sanktuarium.krzeszow@gmail.com 
Organizatorzy do 20 stycznia 2011 r. prześlą powiadomienie  

 o zakwalifikowaniu się danej Grupy Kolędniczej lub Jasełkowej

ZGŁOSZENIA NA FESTIWAL JASEŁKOWY I KOLĘDNICZY 
nazwa grupy - Kolędniczej - Jasełkowej 

adres kierownika grupy
nr tel., e-mail 

ilość uczestników 

Ps. Ubezpieczenie przyjazdu pokrywa Grupa Kolędnicza lub Jasełkowa 

W imieniu organizatorów:
Ks. Marian Kopko – Kustosz Sanktuarium
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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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List od Madzi Buczek do Dzieci 
z Podwórkowych Kółek Różańcowych  

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica !
Serdecznie witam wszystkie Dzieci z Parafii Krzeszowskiej!

To już ostatni miesiąc i ostatnie dni mijającego roku. Myślę, że teraz, kiedy kończy się 
bieżący rok, bardzo mocno zdajemy sobie sprawę z tego, jak szybko mija czas. Nie możemy 
przeżyć ponownie tego, co się wydarzyło. To jest już przeszłością, a nam pozostają jedynie 
wspomnienia. Ale i za ten szybko mijający czas chcemy dziękować Bogu oraz prosić, byśmy 
nie marnowali ani jednej chwili, którą od Niego otrzymujemy.
 W ostatnia niedziele listopada rozpoczęliśmy Adwent, czas radosnego oczekiwania 
na przyjście Pana Jezusa. Zachęcam Was do licznego udziału w Roratach, abyśmy wraz 
z całą wspólnota Kościoła  godnie przygotowali się do przeżycie narodzin Pana Jezusa. 
Poprzez to przygotowanie prowadzi nas Maryja, która Z pokora, całkowicie zjednoczona 
z Bogiem oczekiwała na narodziny Mesjasza.
 Prośmy Chrystusa, aby przychodząc na świat , przyniósł każdemu człowiekowi swój 
pokój, miłość, nadzieję oraz przezwyciężył wszelką nienawiść i podziały. Niech podczas 
tegorocznych świąt Bożego Narodzenia nasze rodziny przyjmą Bożą Dziecinę jako najwyższy 
SKARB oraz doświadczą jedności i przebaczenia. Módlmy się również o to, by wszyscy 
ludzie rozpoznali w nowo narodzonym Dzieciątku obiecanego Zbawiciela In uczynili swoje 
serca najpiękniejszym mieszkaniem dla Niego.
 Na zakończenie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, aby 
Dziecię Jezus obdarzyło Was swoim błogosławieństwem i łaskami potrzebnymi do odważnego 
kroczenia droga świętości oraz do stawania się świadkami Bożej Miłości w dzisiejszym 
świecie. 

z  Panem Bogiem !
Madzia Buczek

PS.
Do Podwórkowych Kółek Różańcowych dzieci należy na całym świecie: 41.700 członków.

Adres:  Madzia Buczek, ul. Mikołowska 12,  43-173 Łaziska Górne 
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r ó ż a n i e c
Podwór-

kowe Koło 
R ó ż a ń c o -
we, które-
go założy-
cielem jest 
M a d z i a 
B u c z e k , 
w krze-
szowskiej 
s z k o l e 

przyjęło formę Koła Szkolnego. 
Wzorem ubiegłego roku spoty-
kamy się na wspólnej modlitwie 
przed pierwszym lekcyjnym 
dzwonkiem. Czasami jest nas 
dziesiątka, bywa, że i trzydziest-
ka, ale najważniejsze jest to, że 
zawsze z taką samą dziecięcą 
ufnością, oddajemy nasze spra-
wy Matce Zbawiciela. Rodzice 
z dumą i nadzieją mogą patrzeć 
na dzieci, które w szkole wy-
trwale i odważnie każdym Zdro-

Różańcem oplotę ziemię, 
różańcem spowiję świat. 
Poproszę przez Maryję, 
by z bratem nie walczył już 
brat. 
 
Różańcem będę wspierała, 
czcigodną Papieża głowę. 
Pomodlę się za Kościół, 
za każdą sierotę, wdowę. 
 
Poproszę by mi nie brakło 
miłości dla każdego, 
i by nikomu nie brakło 
- chleba powszedniego. 
 
Maryjo! poproszę w 
Różańcu 
od piekła ustrzeż nas, 
i pozwól oglądać w Niebie 
Najjaśniejszego blask.

(„Matczyne Królestwo” - Miesięcznik 
Parafii Macierzyństwa NMP w 
Dziekanowicach - Nr 10(95) 2001 r.)

waś Maryjo, wyjednują potrzeb-
ne łaski dla siebie, swoich rodzin 
i rówieśników.

Przychylny nam ksiądz pro-
boszcz Marian Kopko, po raz ko-
lejny zaprosił całe Szkolne Koło 
Różańcowe na spotkanie. W po-
niedziałek 6grudnia; w uroczy-
stość św. Mikołaja,  gościliśmy 
w Obsłudze Pielgrzyma, aby po 
modlitwie różańcowej, przy her-
bacie i pączkach porozmawiać 
o wspólnych sprawach i pla-
nach. Między innymi oprócz 
letniego spotkania przy pieczo-
nych kiełbaskach, ksiądz prałat 
obiecał sfinansować dzieciom, 
czerwcową pielgrzymkę na zjazd  
Podwórkowych Kół Różańco-
wych do Częstochowy. Za za-
proszenie i serdeczne przyjęcie  
- dziękujemy !

Honorata Klimczak
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DWuMiesiĘczniK
sanKtuariuM

MatKi bOżeJ łasKaWeJ
W KrzeszOWie

Idą Święta

Idą święta, znów kolejne idą święta,
Rodzinne Święta - „Bożego Narodzenia”
Ile to już ich przeżyłem? - nie pamiętam,
Jednak każde z nich budzi we mnie 
wspomnienia .

W pamięci tych lat dziecinnych -trudno 
uwierzyć 
O matce , ojcu, siostrach -całej rodzince,
Kiedy siedzieliśmy tak wspólnie do 
wieczerzy
I śpiewaliśmy kolędy przy choince.

Może niezbyt lekko w tych w tych czasach 
się żyło,
Lecz to najważniejsze się zawsze pamięta,
Że jednak najbardziej nas zawsze cieszyło
Te wspólne spędzone rodzinne święta.

Po latach, swą rodzinę założyłem ,
Wraz z żoną i dzieci gromadką wspaniałą,
Jakże to z nimi się w te święta cieszyłem
Że mogłem przeżyć z moją rodzinką całą.

Dlaczego ten czas nam aż tak szybko leci?
Dlaczego , których kochamy -nie z nami?
Dziś nasze pociechy mają swoje dzieci ,
To kolej rzeczy , że znów jesteśmy sami.

Lecz na pewno każdy z nich o tym 
pamięta ,
Choć zwykle swoimi zajęci sprawami,
Że jednak w kolejne nadchodzące święta 
Znów się spotkamy i będą razem z nami.

Szczepan Polachowski
09.11.2010r.



Spotkanie Podwórkowego Koła Różańcowego w Krzeszowie

Madzia Buczek 
Założycielka PKRD



Promocja monety 2 zł i 20 zł srebrnej

Święty Mikołaj w Krzeszowie


