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Rekolekcje z Całunem Turyńskim
14-17 kwietnia 2011 r.

Kopia Całunu Turyńskiego wystawiona w Bazylice

Wszyscy słuchali z zapartym tchem

Dzieci naszych szkół podczas nauk rekolekcyjnych

Każdy odkrywał nowe prawdy o całunie

Ojciec rekolekcjonista tłumaczył każdy szczegół Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej 
ks. dr Józef Lisowski

Adoracja ran Pana Jezusa



KrzeszowsKa PaNI nr 3 (15) - Maj/Czerwiec 2011 3

OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

maj - czerwiec 2011
niedziela 1 maja•  – Uroczystości z bł. Janem Pawłem 
II w Sanktuarium Krzeszowskim, początek godz. 
10.00 – łączność z Watykanem przez „TELEBIM”
wtorek 3 maja•  – rozpoczęcie 18. Festiwalu Piosen-
ki Religijnej i Patriotycznej – początek godz. 10.00 
w Bazylice Krzeszowskiej
środa 4 maja•  – Św. Floriana – szczególnie modli-
my się za naszych Strażaków z Krzeszowa i PSP 
z Kamiennej Góry
od 6 do 8 maja•  – rekolekcje Żywego Różańca 
u Sióstr Elżbietanek 
od 7 do 13 maja•  – Jerycho w Krzeszowie 
środa 11 maja•  – Wizytacja Katechetyczna w Ze-
spole Szkół w Krzeszowie
poniedziałek 16 maja•  – „uroczystości dziękczyn-
ne” za dar pontyfikatu błogosławionego papieża 
Jana Pawła II pod przewodnictwem Jego Eminencji 
Księdza Kardynała z Watykanu
od 20 do 22 maja•  – Rekolekcje dla Bractwa Święte-
go Józefa z całej Polski
od 20 do 22 maja•  – Rekolekcje dla Rodzin Alko-
holików
poniedziałek 23 maja•  godz. 18.00 – Sakrament 
Bierzmowania w Krzeszowie pod przewodnictwem 
JE Ks. Bpa Marka Mendyka
czwartek 26 maja•  – Dzień Matki
wtorek 31 maja•  – Święto Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny
środa 1 czerwca•  – Dzień Dziecka
czwartek 2 czerwca•  – Matki Bożej Łaskawej – 
Rocznica Koronacji Ikony Krzeszowskiej przez 
błogosławionego Papieża Jana Pawła II w Piastow-
skiej Legnicy;
piątek 3 czerwca•  godz. 12.00 – poświęcenie Sztan-
daru NSZZ „Solidarność” Energetyki z Lubina;
sobota 4 czerwca•  – Pielgrzymka Dzieci Pierwszo-
Komunijnych oraz Eucharystycznego Ruchu Mło-
dych Diecezji Legnickiej – początek godz. 10.00
niedziela 5 czerwca•  – Uroczystość Dzieci Roczni-
cowych oraz Msza Święta Prymicyjna Ks. mgr Pio-
tra Gołucha z Nowej Rudy – początek godz. 10.00
sobota 11 czerwca•  – Kongres Ruchów Chrześci-
jańskich
niedziela 12 czerwca•  – Uroczystość Zesłania Du-
cha Świętego – Pielgrzymka Dzieci z Krzeszowa do 
Częstochowy na Podwórkowe Koła Różańcowe
niedziela 19 czerwca•  – Rejonowa Pielgrzymka do 
Krzeszowa Podwórkowych Kółek Żywego Różańca 
Dzieci– początek godz. 10.00 
niedziela 19 czerwca•  – 13 Międzydiecezjalna Piel-
grzymka w intencji Trzeźwości Narodu Polskiego
czwartek 23 czerwca•  – Uroczystość Bożego Ciała 
– Msza Święta z Procesją Eucharystyczną po Krze-
szowie godz. 10.00 
środa 29 czerwca•  – uroczystość Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła
od 1 lipca•  (przez cały miesiąc) - Koncerty Organo-
we w Bazylice godz. 11.00; w kościele Św. Józefa 
godz. 15.30

Jan Paweł II przed beatyfikacją 

Panie, co próśb naszych wysłuchujesz,
Umiłowany OJCZE nasz w niebie,
Do błogosławionych obiecujesz
Przyjąć pielgrzyma Pawła do siebie.

Papież – Polak tak bardzo się starał,
Dla Ciebie OJCZE o ziemski Twój lud
I zapełnioną barkę dusz zebrał
Jak uczeń Piotr, gdy JEZUS sprawił cud.

W swym białym habicie pielgrzymował,
W najdalszych zakątkach witał Go świat,
Gdyś mądrością Swoją  Nim kierował
Bił wokół Twej BOŻEJ miłości blask.

Nad chorym, skrzywdzonym się użalał,
Swemu oprawcy winy darował,
Spragnionym wiary nauk udzielał,
Szczególnie dzieci szczerze miłował.

Nawet z dala rozsiewał Twą miłość
BOŻE i jednoczył wszystkie rasy,
Niosąc w cierpieniach ulgę i radość,
Podziwiany nasz Papież przez masy.

Teraz On w niebie z TOBĄ obcuje
I smutnie patrzy jak człowiek zbacza,
Serce Mu krwawi, że zło panuje
I prosi BOGA by nam przebaczał.

A my chrześcijanie szczęśliwi wielce,
Że nasz BÓG OJCIEC ukochał Ciebie
I raduje się dziś każde serce,
Że będziemy mieć patrona w niebie.

19.03.2011r. - Inowrocław
Anna Polachowska
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w dniu 19 marca 2011 roku 
do św. józefa w Krzeszowie 
przybyli pielgrzymi świeccy 
i duchowni z różnych miejsco-
wości naszej legnickiej diece-
zji,  aby dziękować Opiekunowi 
zbawiciela za dotychczasową 
opiekę nad sanktuarium i pro-
sić św. józefa o wstawienni-
ctwo dla wszystkich, którzy 
noszą jego imię.

Słowo Boże podczas eucha-
rystii wygłosił proboszcz pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Lubawce ks. kanonik Józef 
Czekański. (poniżej drukujemy 
za zgodą ks. kanonika kazanie 
okolicznościowe)

„ Józefie, synu Dawida, nie 
bój się wziąć do siebie Maryi, al-
bowiem z Ducha Świętego jest 
to co się w Niej poczęło. Porodzi 
Syna, któremu nadasz imię Je-
zus„

Przewielebny Księże Wi-
kariuszu Biskupi; nasz Kan-
clerzu - Przedstawicielu 
Księdza Biskupa Legnickie-
go; Dzisiejszy Solenizancie.  
Przewielebny Księże Prałacie 
Kustoszu Sanktuarium Krze-
szowskiego 

Przewielebny Księże Dzieka-
nie tutejszego Dekanatu.

Uroczystość św. józefa w sanktuarium  Krzeszowskim
Przewielebni Księża Soleni-

zanci; Księża tu zebrani.
Szanowne Bractwo Świętego 

Józefa; szerzące kult tego Świę-
tego

Wszyscy tu zebrani na modli-
twie ku czci świętego Józefa.

Ukochani w Chrystusie 
Panu.

Dzień dzisiejszy poświecony 
jest w sposób szczególny św. Jó-
zefowi, o którym wiemy, że był 
potomkiem Dawida. Ewangelie 
pokazują nam jako Oblubieńca 
Bogurodzicy; Opiekuna Pana Je-
zusa, Syna Bożego, był on głową 
Świętej Rodziny z Nazaretu. Jest 
Patronem Kościoła Katolickie-
go jest współpatronem naszej 
umiłowanej Diecezji Legnickiej, 
Opiekunem i Patronem tych, 
którzy przygotowują się do Ka-
płaństwa, czyli Wyższego Semi-
narium Duchownego w Legnicy. 
Nietypowy Święty. Święty znany 
z kart Pisma Świętego. Ewange-
lie nie przytaczają ani jednego 
słowa, które wypowiedział by 
św. Józef. Ewangelie tylko opisu-
ją fakty z życia św. Józefa, które 
są związane z Jezusem Chrystu-
sem, Synem Bożym i Najświęt-
szą Bogurodzicą. Mimo to, że 
nie ma żadnego słowa, które wy-
powiedział

by Dzisiejszy Patron, przema-
wia do nas swoim milczeniem, 
swoją postawą. Taki Patron jest 
w sposób szczególny potrzebny 
w dzisiejszych czasach. W cza-
sach hałasu, w czasach rozkrzy-
czanych, gdzie człowiek się bu-
dzi wraz z włączonym radiem 
lub telewizorem i tak zasypia. 
Gdzie już u najmłodszych widać 
na ulicach słuchawki w uszach 
a z nich muzyka dla przecho-
dzących słyszalna. Dla człowie-
ka współczesnego, który zapo-
mniał, że Bóg do niego mówi 
w ciszy, w ciszy jego serca.

Dzisiejsze czasy niszczące 
wszelkie niewygodne autory-
tety - stawiają nam przed oczy 
św. Józefa, który był cieślą dzi-
siaj nazwany by był pracowni-
kiem fizycznym a tak oddany 
Bogu. Święty Józef dany całemu 
Kościołowi, żeby swoim milcze-
niem nas zadziwić; On swoim 
milczeniem chce nas zachwycić 
i nieraz zawstydzić. Dziś w tych 
trudnych, przewrotnych czasach 
potrzebny jest taki święty. Jego 
to potrzebujemy do wstawien-
nictwa za nami, potrzebujemy 
od Niego wsparcia. Dlatego dziś 
tu przychodzimy, dlatego tu się 
modlimy, prosimy o potrzebne 
łaski. On jest najsprawiedliwszy, 
jest przykładem dla tych, którzy 
są zaplątani w złe układy. On 
jest najczystszy, dla owładnię-
tych zmysłowością. On najpo-
słuszniejszy woli Boga, staje się 
przykładem dla wszystkich ego-
istów, którzy chcieli by żeby wo-
kół nich cały świat się kręcił. On 
najwierniejszy Bogu, swojej Ob-
lubienicy i Jezusowi Chrystuso-
wi - jest przykładem dla wszyst-
kich zdradzających: Boga, ideały 
i drugiego człowieka. Jego ciężka 
praca cieśli była niedochodowa, 
ale jest przykładem jak można 
i trzeba się troszczyć o rodzinę, 
współmałżonka, o dzieci. On 
jest postrachem złych duchów - Kapłani i Bractwo św. Józefa
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przykładem dla tych, którzy dla 
korzyści materialnych kłania-
ją się nisko złym duchom; dla 
tych, którzy dla kariery, majątku 
zdradzają Ewangelię i Dekalog 
by wyjść na swoje i być bogatym 
materialnie a nie duchowo.

Ktoś powie: ale dziś mamy 
inne czasy, dziś inaczej człowiek 
żyje. Musimy zapamiętać, ze 
człowiek jest zawsze taki sam, 
człowiek stworzony przez Boga 
z Mttości i do Miłości. Człowiek 
ten przeznaczony jest w każdym 
wieku, na każdym kuli ziem-
skiej do wiecznego szczęścia 
w Niebie. Bóg dal X Przykazań 
przed wiekami i obowiązują cały 
czas aż do końca świata. Kościół 
założony przez Jezusa Chrystu-
sa ma sią kierować Ewangelią aż 
do skończenia świata i   do niej 
podporządkowywać życie, a nie 
dopasowywać do swego życia 
naukę Chrystusa. Chrystus po-
wiada, „ biada temu kto by zmie-
nił choćby najmniejszą literą 
w prawie bożym i tak nauczał, 
ten bądzie najmniejszy w Króle-
stwie Bożym”. Święty Józef, Pa-

tron dnia dzisiejszego jest dowo-
dem tego, że można tak żyć jak 
oczekuje Bóg.   Jego życie wcale 
nie było łatwiejsze, wiemy do-
skonale ile przeżył, kiedy prze-
chodził z domu do domu pukał 
do drzwi, żeby znaleźć miejsce 
na Boże przyjście na świat. Do-
myślamy się co przeżywał, kiedy 
dowiedział się we śnie od Anioła 
posłanego przez Boga by uciekał 
do Egiptu, obcego kraju, bo zło, 
które głosi człowiek, zło Heroda 
jest zagrożeniem dla małego Je-
zusa i powrót do swojego kraju 
gdzie rządził kolejny Herod, ten 
lęk i obawa o bezpieczeństwo 
Jezusa. Wraca do Nazaretu, aby 
swoim życiem: pracą i modli-
twą, tworzyć św. Rodzinę, być 
przykładem dla wszystkich ro-
dzin. Święty Józef to człowiek 
zawierzenia. Zawierzył całko-
wicie Bogu aż do śmierci. Był 
człowiekiem ciężkiej pracy, na 
pewno Jezus nie raz widział pot 
na Jego czole, spoglądał na Jego 
spracowane ręce.

Święty Józef to mąż modli-
twy, z której czerpał siły by wy-

pełnić wolę Bożą. Józefie nie 
bój się wziąć Maryi do siebie”. 
Zaznacza Ewangelista: „Józef 
uczynił tak jak mu polecił Anioł 
Pański”.

Dlatego gromadzimy się wo-
kół tego Świętego, który dostąpił 
szczególnej łaski bliskości Jezusa.

Polecamy nasze rodziny, 
wszystkich tych, którzy potrze-
bują modlitwy by zjednoczyć się 
z Bogiem.

Kapłani podczas liturgii

Święty Józefie Opiekunie 
Kościoła, wypraszaj nam 
potrzebne łaski,
byśmy nie zmarnowali 
powołania,
byśmy nigdy nie zeszli 
z tej drogi, która prowadzi 
do Syna Bożego,
byśmy nie ustali w drodze,
ale kiedyś zjednoczeni 
z Chrystusem, z Maryją 
i z Tobą chwalili Boga za 
Jego Miłość, 
za Jego dobroć,  
za to szczęście,  
które przygotował tym,  
którzy są Mu wierni.   
Amen
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Św. józef pozostaje zwykle w cieniu jezusa 
i maryi, ale to właśnie jemu wielu przypisuje 
pomoc w uratowaniu w czasach kontrreforma-
cji katolicyzmu na Śląsku. na wystawie czaso-
wej, poświęconej św. józefowi we wrocławskim 
muzeum archidiecezjalnym, pokazano m.in. 
rzeźby michała Klahra, grafiki barłomieja stra-
chowskiego i obrazy śląskiego rembrandta, jak 
nazywają niektórzy michała willmanna - naj-
wybitniejszego malarza doby baroku na Śląsku. 

Willmann - wielki czciciel św. Józefa - został 
nawet członkiem potężnego bractwa pod jego we-
zwaniem. W szczytowym okresie liczyło ono oko-
ło 100 tys. osób. Należało więc do 
najbardziej liczących się organi-
zacji religijnych na Śląsku. I nic 
dziwnego, skoro wielki kult miał 
do niego mający wielkie wpływy 
Bernard Rosa - opat klasztoru cy-
stersów w Krzeszowie. To właśnie 
krzeszowskie Bractwo św. Józe-
fa, założone przez Rosę w 1669 
roku, było najliczniejsze wśród 
dziewięciu śląskich bractw pod 
wezwaniem św. Józefa. Poprzez 
statuty i przywileje uczestniczyło 
ono m.in. w rzymskiej archifra-
terii stolarzy i cieśli dedykowa-
nej św. Józefowi. Każdy członek 
zobowiązany był do odmawiania 
codziennej modlitwy do św. Józe-
fa, spełniania uczynków miłosier-
dzia wobec biednych i chorych. 
Działalnością bractwa kierował 
zarząd, który wybierano każdego 
roku. Składał się on z protektora, 
rektora, prorektora oraz 12 asy-
stentów, 12 konsultorów i dwóch 
zakrystianów - twierdzi ks. J. 
Mandziuk („Historia Kościoła ka-
tolickiego na Śląsku”). 

Krzeszów w ogóle był kolebką 
kultu Oblubieńca NMP na Ślą-
sku. Miejscowe bractwo dało trzy 
inne konfraterie cysterskie: w Je-
mielnicy, Trzebnicy i Łagiewni-
kach Dzierżoniowskich. Istniały 
one też w kilku parafiach diece-
zjalnych i przy klasztorze cyster-
sów w Henrykowie. 

Bractwo było oczkiem w głowie 
opata. Według Rosy miało spełniać 

Św. józef wychodzi z cienia
Marek Perzyński 

bowiem szeroki zakres społeczny, a poprzez to sta-
nowić narzędzie walki z reformacją. I tak się stało. 
Pogłębiało i aktywizowało chrześcijańskie życie po-
przez działalność religijną, oświatową, wychowaw-
czą i charytatywną. Niektóre konfraterie były tak 
zamożne, że fundowały ołtarze, księgi, paramenty 
liturgiczne, prowadziły renowacje obiektów sakral-
nych. Składano do ich kasy ofiarę w zależności od 
stanu zamożności. Ale można było też otrzymać 
z niej pożyczkę. Jeśli było trzeba, jego przełożeni 
karali braci za wykroczenia (członkowie bractw 
i innych stowarzyszeń religijnych składali sprawo-
zdania z zachowania podczas zebrań). 
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XV LAT SPOTKAŃ 
KRZESZOWSKICH

XIX SUDECKIE SPOTKANIA 

TRZEŹWIEJĄCYCH 
ALKOHOLIKÓW 

Krzeszów -  Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej

W dniach od 28 kwietnia do 1 maja 2011 
roku odbędą się w Krzeszowie Sudeckie 
Spotkania Trzeźwiejących Alkoholików. 

Spotkania odbędą się w Domu 
rekolekcyjnym Sióstr Benedyktynek. 
Koszt czterodniowego pobytu wynosi: 

190 zł. 

Zgłoszenia prosimy kierować 
telefonicznie do: 

Krzysiek 603-865-963  
(ilość  miejsc ograniczona)

* * *

XII SPOTKANIA dla 
CZŁONKÓW RODZIN

DOTKNIĘTYCH 
PROBLEMEM 

ALKOHOLOWYM
Krzeszów – Sanktuarium Matki 

Bożej Łaskawej

od 20 do 22 maja 2011 roku
Spotkania odbędą się w Domu 

Rekolekcyjnym Sióstr Benedyktynek 
w Krzeszowie. Ogólny koszt pobytu 

wynosi 130 zł. 

Wszelkich informacji udziela Adam:

tel. 661-899-409  
w godz. od 18.00 do 21.00 

lub e-mail: mada-al.@wp.pl

Co więcej - członek Bractwa Św. Józefa zobo-
wiązany był nie tylko do codziennej modlitwy, 
comiesięcznego przyjmowania sakramentów 
świętych, ale i spełnienia uczynków miłosier-
dzia wobec ubogich, chorych oraz protestantów. 
Uważano je za filar katolicyzmu na Śląsku. Do 
konfraterii krzeszowskiej przynależeli zakonni-
cy ze Śląska, Czech, Moraw, Austrii, Bawarii, 
Nadrenii i Westfalii, a także wielkie rzesze ludzi 
świeckich i duchowieństwa diecezjalnego, w tym 
biskup Sebastian Rostock i wielki konwertyta, le-
karz, ksiądz i zarazem poeta mistyczny Angelus 
Silesius, którego twórczość znana jest polskiemu 
czytelnikowi głównie dzięki przekładom Adama 
Mickiewicza. Co roku odbywało się 12 spotkań 
brackich. Główne przypadało 19 marca. Zapra-
szano wówczas najlepszych kaznodziejów, często 
prałatów, których proszono o celebrowanie mszy 
św. pontyfikalnej. Procesje zdążające od wczes-
nego ranka do Krzeszowa z posiadłości opackich, 
Czech i Moraw były barwne, rozśpiewane, z krzy-
żami, sztandarami i orkiestrami na czele. Groma-
dzono się przed fasadą kościoła klasztornego. Jak 
przypuszcza ks. Tadeusz Fitych („Kult św. Józefa 
na Śląsku w XVII i XVIII wieku” w: „Misericor-
dia et veritas”, Wrocław 1986).  „Musiały to być 
znaczne tłumy, skoro w roku 1680 do spowiedzi 
i komunii św. przystąpiło około trzech tysięcy 
osób, a w roku 1696 już sześć tysięcy trzysta osób. 
Po liturgii mszalnej ważny moment spotkań sta-
nowiło wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i procesja. Rozpoczynano ją hymnem Veni Crea-
tor i modlitwą „Przyjdź Duchu Święty”, po czym 
recytowano litanię do Imienia Jezus, Najświętszej 
Maryi Panny lub Św. Józefa. Z kolei następowa-
ła procesja, w której czterech diakonów ubranych 
w złociste dalmatyki, niosło srebrną, ważącą dwa-
dzieścia kilogramów figurę św. Józefa”. 

Po procesji, w kościele brackim św. Józefa, 
wybierano na nadchodzący rok kolejny zarząd 
bractwa. Nazwiska wybranych oznajmiał często 
prezes bractwa przy dźwięku fanfar, a następnie 
wygłaszał uroczyste kazanie. Odczytywano też 
imiona zmarłych członków konfraterii, by oto-
czyć je wspólną modlitwą. Wspólnie odmawiano 
też różaniec do Św. Józefa, złożony z 15 tajemnic: 
7 radości i 7 boleści oraz tajemnicy „Trójcy stwo-
rzonej” (Jezus, Maryja, Józef), której autorem był 
Bernard Rosa. Potem jeszcze prezes bractwa, przy 
pomocy sekretarza, zapisywał nowo przybyłych 
członków i wyznaczał im tak zwaną godzinę czu-
wania na modlitwie. 

Wspólne święta brackie pielęgnowano pomimo 
trzech wojen śląskich. Krzeszowskie Bractwo św. 
Józefa przestało istnieć dopiero w 1810 r., w ra-
mach kasaty pruskiej. Po jego niedawnym reakty-
wowaniu jego rektorem został ks. inf. Władysław 
Bochnak -profesor z Legnicy. 
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moje rekolekcje z całunem Turyńskim
czwartek 14.04.2011r.
Rekolekcje a właściwie cykl 

wykładów prowadzić będzie 
Ks. Zbigniew Dudek – paulista. 
Rozpostarta i powieszona kopia 
całunu to temat naszego zainte-
resowania i rozważań przez kil-
ka następnych dni. Początkiem 
każdego wykładu jest czytanie z 
Ewangelii wg  św. Marka   (Mk  
15,42 -16,8)

Dzisiejszy temat to opis cału-
nu i jego historia do dziś.

Całun to lniana tkanina z do-
mieszką bawełny o wymiarach 
436 x 110 cm, o wadze 2,5 kg.

Owinięto nim martwe cia-
ło po zdjęciu z krzyża i złożono 
do grobu. Płótno zawiera obraz 
dwustronnego (od przodu i tyłu) 
odwzorowania postaci Człowie-
ka. Na materiale widoczne są 
ślady krwi Jezusa wydobywają-
cej się przy biczowaniu, ukoro-
nowaniu, upadkach pod cięża-
rem krzyża, wreszcie przybiciu 
do drzewa krzyża oraz przebiciu 
boku. Obraz wypalił się samo-
istnie pod wpływem energii w 
momencie zmartwychwstania. 
(W niewytłumaczony dla na-
ukowców sposób, ciało przenik-
nęło przez materiał i wydostało 
się na zewnątrz). Energia ta wy-
tworzyła promieniowanie pod-
czerwone, które utrwaliło obraz 
poranionego Człowieka. Całun 
jest odbiciem jakby zdjętym z 
Boga-Człowieka w ułamku se-
kundy pomiędzy Jego życiem i 
zmartwychwstaniem. Trafił do 
Edessy z pierwszymi chrześcija-
nami, którzy musieli uciekać na 
wskutek prześladowań. Czczony 
jest jako święta relikwia. Złożo-
ny na 4 części tak, że wyekspo-
nowano Święte Oblicze - Man-
dylion (obraz nie ludzką ręką 
uczyniony). Sprzedany następ-
nie do Konstantynopola gdzie 
przebywał ok. trzy wieki. Zra-
bowany, pojawił się we Francji 
i stał się własnością książąt sa-
baudzkich. Od 1567 roku prze-
chowywany jest w Turynie. Po-
darowany Ojcu Świętemu, który 
powierzył go opiece arcybiskupa 
Turynu pozostaje tam nadal. W 

1978 roku poddany został szcze-
gółowym badaniom naukowym. 
Wszystkie przemawiają za jego 
autentycznością. Obraz ma cha-
rakter trójwymiarowy. 

Po wykładzie uczestniczyli-
śmy we Mszy Świętej. Na zakoń-
czenie procesjonalnie podcho-
dziliśmy w modlitwie dotykając 
przebitego boku na kopii cału-
nu.

Piątek 15.04.2011r.
Po przeczytaniu na rozpoczę-

cie wykładu fragmentu z Ewan-
gelii o tej samej treści co wczo-
raj, ksiądz Dudek rozpoczął 
omawianie następnego tematu. 
Tu dowiedzieliśmy się o pogrze-
bie Jezusa. Józef z Arymatei udał 
się do Piłata i poprosił o wydanie 
ciała Jezusa. Zakupił też płótno 
białe, nowe,  nigdy nie używa-
ne. Zawinęli w nie ciało Jezu-
sa razem z mieszaniną mirry i 
aloesu. Wokół głowy zawiązano 
małą chustę (soudarion). Całość 
przewiązano wokół szyi w talii 
a także wokół stóp i kolan. Na 
twarz położono chustę napotną 
z bisioru zwaną też małym cału-
nem. Na całunie jest odbity po-
śmiertny wizerunek twarzy. Na-
tomiast na chuście  z bisioru tj. 
morskiego jedwabiu, który jest 
tkaniną przezroczystą i ognio-
trwałą jak azbest, widnieje praw-
dziwe oblicze Chrystusa 1-2 se-
kund po zmartwychwstaniu. Ta 
chusta to Vera Ikon znana nam 
jako Welon z Manoppello. O au-
tentyczności oblicza świadczą 
współczesne badania potwier-
dzające identyczność twarzy na 
welonie z Manoppello z jej od-
biciem na Całunie Turyńskim. 
Twarz z Całunu Turyńskiego i 
obrazu z Manoppello pokrywa-
ją się. Jest to jeden z dowodów 
na śmierć i Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Analiza hi-
storyczna, badania naukowe, 
analizy laboratoryjne, pyły i pył-
ki znalezione w całunie potwier-
dzają prawdopodobieństwo, iż 
Całun Turyński jest tym, który 
okrywał ciało Jezusa złożone do 
grobu. Po zakończonej  Ofierze 

Mszy Świętej w wielkim skupie-
niu przeszliśmy do pięknie wy-
eksponowanej kopii całunu, do-
tykając przebitych rąk oraz stóp.

sobota 16.04.2011r.
Dziś, po tradycyjnym już od-

czytaniu fragmentu z Ewangelii 
wg św. Marka usłyszeliśmy wy-
kład o fotografii twarzy. Pierw-
sza fotografia Całunu zrobiona 
została w 1898 roku. Odsłoni-
ła tajemniczy obraz odbity w 
negatywie. Rozpoczęły się ba-
dania, po których wykazano, 
iż obraz nie został namalowa-
ny. W Edessie czczono Święte 
Oblicze z Całunu pod nazwą 
Mandylionu. Prawdopodobnie 
składano na osiem części Całun 
tak, iż wiernym pokazywano 
część ukazującą oblicze Pana 
owianego urokiem tajemniczo-
ści oraz niewytłumaczalności. 
W szczególny sposób z Całunu 
swoje inspiracje czerpie sztuka 
bizantyjska. Przypuszczalnie 
dlatego, że Całun przebywał 
bardzo długo w Konstantynopo-
lu. Ciekawy również jest fakt, iż 
na tak okrutnie umęczonej twa-
rzy uwidacznia się niezwykły 
spokój. W 2005 roku dokonano 
tzw. suprapozycji nakładając 
przezroczystą folię z twarzą z 
Całunu Turyńskiego  na twarz 
Całunu z Manoppello. Nałożo-
ne na siebie obrazy przedsta-
wiają tę samą osobę. Badaniem 
Całunu zajmuje się syndologia,  
czyli nauka o Całunie Turyń-
skim (od włoskiego określenia 
Santa Sindone, czyli święty ca-
łun). Naukowcy udowodnili, iż 
na Całunie Turyńskim są ślady 
ludzkiej krwi, określili również 
jej grupę AB Rh+.  Obraz z Ca-
łunu ma szczególną moc oddzia-
ływania i przemiany ludzkich 
serc. Uznanie autentyczności 
Całunu domaga się opowiedze-
nia za Jezusem a to pociąga za 
sobą olbrzymie konsekwencje, 
takie jak zmianę sposobu ży-
cia i nawrócenie. Twarz Jezu-
sa znamy już od dzieciństwa. 
Małemu dziecku pokazują go 
na obrazkach rodzice a często 
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babcie oraz dziadkowie. Po wy-
kładzie uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej. Modliliśmy się 
również za naszą Ojczyznę oraz 
ofiary katastrofy smoleńskiej. 
Na zakończenie znów procesjo-
nalnie szliśmy do kopii Całunu 
nakładając ręce w miejsce głowy 
umęczonego Jezusa. Towarzy-
szył nam przy tym śpiew pieśni 
wielkopostnych.

niedziela 17.04.2011r.
Dziś, rozważane są rany Je-

zusa powstałe po ubiczowaniu, 
koronowaniu, upadkach pod 
ciężarem krzyża, ukrzyżowaniu 
na rękach i nogach oraz przebi-
ty bok po śmierci jako dowód 
zgonu. Piłat kazał ubiczować 
Jezusa, aby wzruszyć Jego nie-
przyjaciół i uniknąć wyroku 
skazującego Go na śmierć. Kie-
dy Piłat zapytał Jezusa czy jest 
królem i otrzymał odpowiedź 
twierdzącą pozwolił na założe-
nie skazańcowi korony ciernio-
wej. Włożyli Mu zatem wieniec 
z cierni i bili Go trzciną po gło-
wie, powodując większy upływ 
krwi. Następnie zabrali Jezusa i 
zmusili do niesienia belki krzy-
ża. Bili, kopali, szydzili i pluli na 
niego. Jezus doświadczył też kil-

ku poważnych upadków powo-
dujących uszkodzenia twarzy i 
kolan. Przez pewien czas belkę 
krzyża pomagał Mu nieść przy-
muszony do tego Cyrenejczyk. 
Kiedy doszli już na Golgotę 
wymyślono, że Jezus  zostanie 
przybity do krzyża gwoździami. 
Przybito więc ręce i nogi. Po-
stawiono krzyż między dwoma 
łotrami, którzy również zostali 
skazani na śmierć. Jezus umierał 
w niesamowitych męczarniach 
a kiedy wyzionął ducha jeden z 
żołnierzy przebił Mu włócznią 
bok, z którego wypłynęła krew i 
woda. I tak zakończyła się Jego 
męka. Męka cierpienia i miłości. 
Chrystus został ukrzyżowany z 
powodu naszych grzechów a dla 
naszego zbawienia została prze-
lana Jego krew. Po zakończeniu 
powyższych rozważań odbyła 
się Ofiara Mszy Świętej. Na za-
kończenie  otrzymaliśmy spe-
cjalne błogosławieństwo od pro-
wadzącego te Święte Rekolekcje 
z Całunem Turyńskim księdza 
Zbigniewa Dudka. Dziękuje-
my za niezwykle sugestywny i 
przystępny sposób prowadzenia 
wykładów. Przed  wyjściem z 
kościoła dotykamy pleców tak 
pociętych biczowaniem, że aż 

strach dotykać bo się wydaje, że 
znowu poczuje ból. Nadchodzi 
moment najtrudniejszy  -  czas 
na podsumowanie. Co zyska-
łam w czasie tych dni? Jako 
kobieta, żona i matka? Prowa-
dzący Ksiądz powiedział, że na 
takie rekolekcje czeka się 7 lat. 
Ja czekałam chyba całe życie. 
Tym bardziej, że temat Całunu 
Turyńskiego już od dawna mnie 
intryguje. Jak bardzo ukochał 
nas Bóg, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby nas zbawić. 
Kiedy umiera bliska nam osoba 
cieszymy się, że pozostają po 
niej pamiątki i fotografie. Rów-
nież po śmierci Jezusa pozostał 
On sam dla nas w Eucharystii 
pod postaciami chleba i wina. 
Teraz trudno będzie zapomnieć 
widok Całunu Turyńskiego. 
Dobrze też, że pozostała nam 
modlitwa Ojcze nasz… W niej 
zaś znamienne słowa:  i odpuść 
nam nasze winy jako i my od-
puszczamy. Jezu! Zawsze kiedy 
mi smutno  i źle zwracam się do 
Matki Twojej, ale kiedy upadam 
podaj mi również swoją pomoc-
ną dłoń. Zaś w godzinie śmier-
ci mojej nie bądź mi sędzią ale 
Zbawicielem.

Uczestniczka Rekolekcji
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100 miliardów dolarów na 
promocję islamu w świecie za-
chodnim wydała w ciągu ostat-
nich 30 lat Arabia Saudyjska. 
Pieniądze trafiły do uniwersyte-
tów, zwłaszcza w Stanach Zjed-
noczonych; wybudowano z nich 
również tysiące meczetów i szkół 
koranicznych w krajach niemu-
zułmańskich. We Francji z kolei 
wyznawcy islamu zwrócili się 
do Kościoła o udostępnienie im 
świątyń katolickich na piątkowe 
modły.

Pomysł wykorzystania koś-
ciołów chrześcijańskich we 
Francji do odprawiania w nich 
swoich modłów muzułmanie 
motywują m.in. tym, że wiele 
kościołów stoi wtedy pustych - 
donosi agencja AsiaNews. Jed-
nak jak w rozmowie z „Naszym 
Dziennikiem” zwraca uwagę dr 
Tomasz Korczyński, socjolog z 
organizacji Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie, to kolejny krok w 
kierunku islamizacji Europy. 
Muammar Kadafi, libijski dyk-
tator, mówił już kilka lat temu, 
że muzułmanie nie będą przyno-
sić świętej religii islamu na mie-
czach, ale ich dzieci przyniosą 
Europie islam. - Zapowiedział, 
że kościoły będą zamieniane na 
meczety, co już oficjalnie dzieje 
się w Turcji. Sytuacja we Francji, 
gdzie muzułmanie chcą w piąt-
ki korzystać z chrześcijańskich 
kościołów, bardzo dobrze poka-
zuje, jak te słowa są realizowane 
- zauważa dr Korczyński. Muzuł-
manie stanowią w Europie co-
raz większą siłę, na ich korzyść 
działa demografia. I jeśli wśród 
muzułmańskich rodzin w Eu-
ropie rodzi się po kilkoro dzieci, 
to wśród Europejczyków dzieci 
jest coraz mniej i nie ma nawet 
zastępowalności pokoleń. Jeże-
li to się nie zmieni, to za 50 lat 
we Francji, w Belgii, Hiszpanii, 
Niemczech, Rosji będzie nowy 
porządek - islam wygra w spo-
sób pokojowy, demokratyczny, 
demograficzny. Jeżeli muzułma-
nie będą dużą społecznością, bez 
trudu wejdą do parlamentów 
i będą mogli zmieniać prawo. 

miliardy na islamizację zachodu
marginalizowany problem 

Próba islamizacji świata za-
chodniego nie jest problemem 
nowym. Jednak jak zauważa w 
rozmowie z „Naszym Dzienni-
kiem” prof. Tadeusz Marczak, 
kierownik Zakładu Studiów 
nad Geopolityką z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, często ta 
kwestia jest marginalizowana, 
a wszelkie głosy na temat tego 
problemu są traktowane jako 
ekstremistyczne. - Niestety, fak-
tyczne informacje o skali proble-
mu są nieznane, bo są blokowa-
ne - podkreśla prof. Marczak. 
Skalę zjawiska dążenia do is-
lamizacji świata zachodnie-
go - chrześcijańskiego - widać 
po kwotach, jakie sama tylko 
Arabia Saudyjska wydała w cią-
gu ostatnich 30 lat na ten cel. 
30 miliardów dolarów trafiło 
przede wszystkim na amery-
kańskie uniwersytety. Jak po-
dała KAI, z dotacji saudyjskich 
szejków korzystają istniejące w 
ramach uniwersytetów ośrod-
ki studiów islamskich. Hugh 
Fitzgerald w wykładzie opubli-
kowanym w „New English Re-
view” wskazywał, że dzięki tym 
pieniądzom - pochodzącym ze 
sprzedaży ropy naftowej i gazu 
- wzniesiono kilka, a nawet kil-
kadziesiąt tysięcy meczetów i 
szkół muzułmańskich na ca-
łym świecie. Jak zwraca uwagę 
Fitzgerald, część tych funduszy 
była przeznaczana na opłacanie 
biznesmenów, dziennikarzy, 
obecnych lub byłych polityków, 
by działali na rzecz promocji is-
lamu. Wykorzystanie darowizn 
zgodnie z ich przeznaczeniem 
było dokładnie monitorowane. 
 
U siebie prześladują 

Sumy wydawane przez Arabię 
Saudyjską na promocję islamu 
stają się jeszcze bardziej uderza-
jące w kontekście sytuacji tego 
kraju. Połowa jego mieszkańców 
to analfabeci żyjący w skrajnej 
biedzie. Arabia nie ma konstytu-
cji ani żadnego aktu mówiącego 
o prawach człowieka. Wszystko 
opiera się na Koranie i prawie 

szariatu. Co więcej - jak przy-
pomina dr Tomasz Korczyński 
- Arabia Saudyjska jest jednym 
z głównych ośrodków prześlado-
wań chrześcijan na świecie. We-
dług najnowszego raportu Po-
mocy Kościołowi w Potrzebie w 
Arabii Saudyjskiej ok. 4,9 proc. 
ludności to chrześcijanie. Nie 
mogą oni budować kościołów, 
nosić symboli religijnych ani 
nawet posiadać publikacji o treś-
ciach chrześcijańskich. Za przy-
jęcie wiary chrześcijańskiej grozi 
śmierć. - Prawo Arabii zabrania 
jakiejkolwiek wolności religij-
nej, to świat islamu sunnickie-
go, i to w odmianie najbardziej 
radykalnej - wahabickiej. Tam 
działał Mahomet, tam powstał 
islam, tam jest Mekka i Medyna. 
Nie ma miejsca dla chrześcijan - 
wyjaśnia dr Korczyński. - To, co 
propaguje Arabia Saudyjska, jest 
promocją islamu w jego funda-
mentalistycznej odmianie - za-
uważa. - Oczywiście nie chodzi 
o to, by zabronić budowania me-
czetów w Europie. Ale rządy po-
winny skierować wyraźną proś-
bę o pewną wzajemność. Jeżeli 
u nas jest meczet, to w waszym 
kraju postawimy kościół - doda-
je. Jednak w świecie islamu nie 
są uznawane uniwersalne prawa 
człowieka, w tym prawo do wol-
ności religijnej. - Według nich, 
to „chrześcijański wymysł”, któ-
ry oni wykorzystują do swoich 
celów w zachodnim świecie. Na-
tomiast chrześcijanie nie mają 
żadnych praw w świecie islamu 
- podkreśla dr Korczyński. 

Odpowiedź ze strony świata 
chrześcijańskiego powinna być 
jasna. - wobec nasilającej się 
islamizacji przede wszystkim 
potrzeba wrócić do chrześcijań-
skich korzeni - podkreśla prof. 
marczak, dodając, że to musi 
być widoczne i mocno podkre-
ślone zarówno w praktyce dzia-
łań, jak i w dokumentach waż-
nych dla Unii europejskiej. 

Maria Popielewicz 
Nasz Dziennik, 17 marca 2011 r.
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Janie Pawle II

Tak mało znany do Rzymu leciałeś
Przed wielu laty, lecz rzecz się stała,
Że papieżem obrany zostałeś
I szczęśliwa była Polska cała.

Lat dwadzieścia siedem prawie byłeś
W naszych sercach i w naszym kościele…
Janie Pawle drugi Ty w nas żyłeś,
Ty dla świata byłeś przyjacielem.

Ten świat pogrążony w żałobie,
Gdy do Domu Ojca odchodziłeś,
Na zawsze pamięć będzie po Tobie,
Dla nas za życia już Święty byłeś.

Dziś przynosimy modlitwy w darze
Panu Naszemu z serca szczerego
Za to, że w chwale On na ołtarze
Wnosi Ciebie – papieża naszego.

Do Ciebie dziś modlitwy wnosimy,
Papieżu nasz Janie Pawle drugi,
Byś się do Ojca wstawił - prosimy,
On to wysłucha swojego sługi.

Uproś nam miłość, wiarę, nadzieję,
Coś je za życia dla nas budował,
Zgoda w rodzinach niechaj istnieje,
Pokój na świecie niech się zachowa.

Uproś by w zdrowiu dni nasze były,
Ciężka choroba niech nas nie dławi,
Wszelkie żywioły nas nie straszyły,
Niech nasze życie Pan błogosławi.

Inowrocław 30.03.2011
Szczepan Polachowski

Jezus 

Pragnę by przyjacielem był mym
Jezus -Boga i Maryi syn.
Jego serce miłością płonie,
Do każdego ciepłe wyciąga dłonie.

My grzeszni ból Jemu zadajem,
A On Swą miłość nam rozdaje.
Jezus Miłosierdzia Strażnica,
Dla niego nie istnieje granica.

On dla nas poświęcił się cały
A my Jemu ból, zadajemy niemały.
Choć serce Jego wciąż krwawi
Jezus lituje się nad nami.

A my grzeszni z prośbami
Zwracamy się do Ciebie.
Jezu - który jesteś
U Boga Ojca w niebie.

By ulżyć sercu zbolałemu,
Kiedy znajduje się na dnie.
Dłoń podajesz każdemu,
Kto Ciebie kocha i pragnie.

Ludzie zadali jemu wiele ran
A On ciągle miłość rozdaje nam.
Choć bardzo cierpi i szlocha,
Dobry Jezus ciągle nas kocha.

Autor: Anna Polachowska

Ojciec 

Ojcze krótko na tym świecie żyłeś,
Pustkę i smutek po sobie zostawiłeś.
Wspomnienia przez czas ukryte,
Głęboko w mym sercu są wyryte.

Wiele bólu ojcze w życiu zaznałeś,
Wojnę i obóz, tam męki cierpiałeś.
Lecz dobry Bóg, który jest w niebie
Miał zawsze w swojej opiece Ciebie.

Patrzę na stare fotografie
Które mi tato podarowałeś.
Postawiłam je na szafie,
Mówią jak bardzo nas kochałeś.

Widzieć mi ojcze było dane
Twe ręce bardzo spracowane.
Twarz pokrytą zmarszczkami
I jak czule opiekowałeś się nami.

Byłeś ojcze bardzo zapracowany
Naszej rodzinie mocno oddany.
W wychowanie nas trudu nie szczędziłeś,
Choć surowy lecz sprawiedliwy byłeś.

Bardzo spragnione serce moje,
Zachowa na zawsze nauki Twoje.
Dziś mi drogi ojcze ich brakuje,
Za wszystkie troski, sercem dziękuje.
 
Autor: Anna Polachowska

We śnie  
szedłem brzegiem morza  
z Panem,  
oglądając na ekranie nieba  
całą przeszłość mego życia.  
 
Po każdym z minionych dni  
zostawały na piasku dwa ślady -  
mój i Pana.  
Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad  
odciśnięty w najcięższych dniach mego życia.  
 
I rzekłem:  
„Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą,  
przyrzekłeś być zawsze ze mną;  
czemu zatem zostawiłeś mnie samego  
wtedy, gdy było mi tak ciężko?”  
Odrzekł Pan:  
„Wiesz, synu, że Cię kocham  
i nigdy Cię nie opuściłem.  
W te dni, gdy widziałeś tylko jeden ślad,  
ja niosłem Ciebie na moich ramionach”.  
 
.......(Anonim brazylijski)....

Wieki Tydzień

Niedziela Palmowa dziś zwiastuje
Nam dzień pierwszy Tygodnia Wielkiego,
Niech z palmą dzisiaj każdy wędruje
Stanąć przed ołtarz Pana Naszego.

Za wszystkie grzechy Jezusa chwalmy,
Jemu złóżmy serc czystych ofiary,
Kapłan niech nasze poświęci palmy,
Niech znakiem będzie to naszej wiary.

Niech ta niedziela nie przyćmi tego,
Że ją szczególnie my dzisiaj czcimy
Pamiątką wjazdu triumfalnego
Jezusa wprost do Jerozolimy.

Dziś Wielki Tydzień nam przypomina,
By dni te w żalu żyć i w zadumie
Na śmierć Jezusa - Bożego Syna,
By Jego mękę za nas zrozumieć.

Jezusa śmierć ten tydzień ogłasza.
On na modlitwie Łzami zalany
Wnet był przez ucznia Swego - Judasza
Za trzydzieści srebrników wydany.

Zaś przez Piłata był oskarżony,
Przez lud ten żydowski biczowany
Za Barabasza był wymieniony,
Na śmierć tak okrutną był skazany.

A lud żydowski na ramię zadał
Jemu krzyż ciężki. On był strudzony,
Kilka razy na ziemię upadał,
Niósł go bez sił, bo był zbyt zmęczony.

Jezus był cały zalany potem,
Krew Jemu trysła -przez żydów bity,
Gdy wreszcie wszedł na  Górę - Golgotę
Gwoździami był do krzyża przybity.

Przez lud zły był jeszcze wyszydzony
Nim na krzyżu żywota dokonał,
Na koniec włócznią był w bok trafiony
Modląc się do ojca tak już skonał.

Gdy Jezus umarł ziemia zadrżała,
Ciemność się zrobiła wielka potem
A Matka Jego z bólu tak mdlała
Martwe ciało oddali z powrotem.

Gdy z krzyża zdjęto już martwe ciało,
Ułożono na Matczyne łono,
Serce Matki tak bardzo bolało
Kiedy do grobu Syna złożono.

Przed grobem syna serce rozdarte,
Przebity bok Jezusa -ramiona,
Żydzi przed nim postawili wartę,
Skała wielka na grobie włożona.

Dziś my sobie zadajmy pytania
-Dlaczego Pan cierpiał za nas męki?
My w modlitwie w celu pojednania,
Panu za wszystko złóżmy dziś dzięki.
Szczepan Polachowski, 26.01.2010r. 

w i e r s z e . . .

* * * * *

* * * * *
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KrzyżówKa KrzeszOwsKaKrzyżówka dla dzieci

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Ks. Władysław ………………………… ‐ kapelan SS. Benedyktynek

2. „Letni ………………………… na wodzie” – jeden z zabytków Krzeszowa

3. Michał ………………………… ‐ twórca fresków w kościele św. Józefa

4. Poncjusz ………………………… ‐ skazał Pana Jezusa na śmierć

5. Ojcowie………………………… ‐ twórcy potęgi Krzeszowa

6. Spoczywają tam fundatorzy Krzeszowa.

7. Miesiąc głównych uroczystości odpustowych w Krzeszowie.

8. Do niedawna zakrywały wieże krzeszowskiej bazyliki

9. Patronka kościoła na górze w Krzeszowie

Rozwiązanie krzyżówki proszę składać do dnia 4 czerwca 2011. Proszę podać imię, nazwisko
oraz adres zamieszkania.

Losowanie nagrody za prawidłowe rozwiązanie nastąpi na mszy św. 5 czerwca 2011 o godz.
10.00

Ks. Władysław ………………………… - kapelan SS. Benedyktynek1. 
„Letni ………………………… na wodzie” – jeden z zabytków Krzeszowa2. 
Michał ………………………… - twórca fresków w kościele św. Józefa3. 
Poncjusz ………………………… - skazał Pana Jezusa na śmierć4. 
Ojcowie………………………… - twórcy potęgi Krzeszowa5. 
Spoczywają tam fundatorzy Krzeszowa.6. 
Miesiąc głównych uroczystości odpustowych w Krzeszowie.7. 
Do niedawna zakrywały wieże krzeszowskiej bazyliki8. 
Patronka kościoła na górze w Krzeszowie9. 

Rozwiązanie 
krzyżówki proszę 

składać do dnia 
4 czerwca 2011. 

Proszę podać imię, 
nazwisko oraz adres 

zamieszkania.
Losowanie nagrody 

za prawidłowe 
rozwiązanie 

nastąpi 
na mszy św. 

5 czerwca 
2011 

o godz. 10.00
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redakcja „Krzeszowskiej Pani” oraz Parafia pw. 
wniebowzięcia nmP w Krzeszowie rozpoczyna 
plebiscyt na KrzeszOwianina rOKU 2010. 

Celem zorganizowanego plebiscytu jest nie tyl-
ko dostrzeżenie, ale przede wszystkim docenienie 
wyjątkowych ludzi, mieszkających i działających 
na terenie naszej parafii. Plebiscyt pragniemy po-
wtarzać co roku. Chcemy przez to pokazać Pań-
stwu ogromne zaangażowanie i mrówczą prace 
wielu mieszkańców naszej parafii.

Do tegorocznej edycji plebiscytu na KRZESZO-
WIANINA ROKU 2010 Redakcja „Krzeszowskiej 
Pani” proponuje następujące kandydatury:

Kategoria osób dorosłych:
Andrzej Sikora – za działalność w Komite-1. 
cie odbudowy kościoła na górze św. Anny;
Jan Ferenc – za zaangażowanie w przygotowa-2. 
nie i wykonanie szopki bożonarodzeniowej;
Maria Szara-Szczecina – za zaangażowanie 3. 
i ofiarną pracę na rzecz CARITAS,

Kategoria młodzieży:
Michał Jała – za zaangażowanie w Liturgicz-1. 
ną Służbę Ołtarza;
Anna Kiełbasa – za  przewodniczenie Kato-2. 
lickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży;
Joanna Ogorzałek – za przygotowanie Męki 3. 
Pańskiej;

KrzeszOwianin rOKU 2010
Kategoria dzieci:

Franciszek Wondołowski – za sumienną 1. 
służbę w Liturgicznej Służbie Ołtarza;
Joanna Giedwilas – za zaangażowanie 2. 
w działalność Podwórkowego Koła Różań-
cowego;
Michał Groński – za regularne uczestnicze-3. 
nie w nabożeństwach i godną postawę.

Zaproponowane przez Redakcję kandyda-
tury nie wykluczają możliwości zgłaszania 
innych. Z całą pewnością jest w Krzeszowie 
jeszcze wiele osób, zasługujących na wyróż-
nienie. Mamy nadzieję, że czytelnicy Krze-
szowskiej Pani orientują się, kogo szczególnie 
należałoby docenić i wynagrodzić za działal-
ność i różnorodne osiągnięcia. Dlatego też 
zwracamy się z prośbą o zgłaszanie kolejnych 
kandydatur do tytułu KrzeszOwiani-
na rOKU 2010 do ks. Proboszcza do końca 
czerwca 2011.

W następnym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”  
lipiec-sierpień, zostaną wydrukowane kupo-
ny konkursowe i mieszkańcy naszej parafii 
będą mogli głosować na Krzeszowianina Roku 
2010.
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Tegoroczne Rekolekcje 
Wielkopostne z całą pewnoś-
cią zapadną na długo w pamię-
ci wszystkich, którzy w nich 
uczestniczyli. Rekolekcje roz-
poczęły się w piątym tygodniu 
Wielkiego Postu i trwały od 14. 
do 17. kwietnia 2011r. 

Czas, w którym przypadały 
był ściśle związany z poruszoną 
w nich tematyką.  

To właśnie w Wielkim Poście 
2011 roku krzeszowianie mieli 
być może jedyną w swoim życiu 
okazję, nie tylko zobaczyć na 
własne oczy kopię Całunu Tu-
ryńskiego, ale i uczestniczyć w 
poruszających  konferencjach, 
głoszonych przez ks. Zbigniewa 
Dudka – Kustosza Repliki Cału-
nu Turyńskiego. 

Prowadzący nauki rekolekcyjne 
ks. Zbigniew z niezwykłą energią 
przedstawił szczegółowo wygląd 
Całunu, z uwzględnieniem jego 
najdrobniejszych elementów. An-

n i e z w y K ł e  r e K O L e K c j e 
z  c a ł U n e m  T U r y Ń s K i m

gażował także słuchaczy stale od-
wołując się do wyglądu rozpiętego 
na specjalnym szkielecie płótna 
oraz opisując wizerunek twarzy 
Chrystusa z Całunu, a także foto-
grafię welonu z Manoppello. 

Mimo długich - trwających 
nawet 50 minut nauk – rekolek-
cjonista  każdego dnia przedsta-
wiał nowe, zaskakujące fakty i 
wyniki badań naukowych doty-
czące Całunu.

Natomiast każda msza świę-
ta kończyła się podejściem wier-
nych w modlitewnej zadumie do 
kopii Całunu.

Jak zareagowali na to krzeszo-
wianie? Oto kilka usłyszanych 
komentarzy właśnie na temat 
rekolekcji:

Niesamowite, rozmawiałem 
po mszy z ks. Zbigniewem i nie 
mam najmniejszych wątpliwo-
ści – Całun jest autentyczny! To 
nieprawda, co słyszałem o nim 

do tej pory, że pochodzi z XII czy 
XIII wieku.

Jestem pod olbrzymim wra-
żeniem – w ogóle nie czułam 
upływu czasu. Rekolekcjonista 
niezwykle potrafił zaintereso-
wać poruszonym tematem.

Bardzo mi się podobało-już 
dawno nie byłem na takich re-
kolekcjach.

Zaskakujące, jak można w tak 
interesujący sposób opowiadać o 
pozornie zwykłym kawałku ma-
teriału. Ile on kryje tajemnic…

To zapewne charyzma prowa-
dzącego rekolekcje oraz nasycenie 
niesamowitą wprost ilością fak-
tów dotyczących Całunu przycią-
gały wiernych  do bazyliki przez 
cały czas trwania rekolekcji. 

Po tym spotkaniu z tkaniną 
pogrzebową Chrystusa dla wie-
lu z nas niewątpliwie już żadne 
święta Wielkiej Nocy nie będą 
takie same jak dotychczas.

A.F.
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Pasja KrzeszOwsKa – 2011
W Wielki Piątek, zgodnie 

z tradycją, wszyscy chrześcijanie 
rozważają ostatnie chwile życia, 
mękę i śmierć Chrystusa. 

W wielu miejscach na świe-
cie organizowane są związane 
z tymi zdarzeniami inscenizacje. 
Również w naszej parafii co roku 
odbywa się w godzinach przedpo-
łudniowych Droga Krzyżowa po 
Kalwarii Krzeszowskiej. 

Warto przypomnieć czytelni-
kom Krzeszowskiej Pani, że nie 
są to powszechnie znane stacje 
Drogi Krzyżowej, a jest to zespół 
16 murowanych kaplic, pocho-
dzących z XVII i XVIII wieku 
z 32 stacjami męki Pańskiej. 
Cała Kalwaria ma długość blisko 
5 km i została usytuowana na 
płaskim terenie wśród pól i lasu. 
Początkowe i końcowe stacje tej 
niezwykłej Drogi znajdują się na 
Placu Kościelnym. Natomiast 
Grupa Paruzji, traktowana przez 
wielu badaczy zabytków krze-
szowskich, jako 33 stacja, mie-
ści się na dachu Mauzoleum Pia-
stów.

W tym roku, w ramach obcho-
dów drugiego dnia Triduum Pas-
chalnego, krzeszowska młodzież 
przygotowała piękną inscenizację, 
nie tylko wiernie opartą na prze-
kazie biblijnym, ale także wzboga-
coną o stroje z epoki.

Droga Krzyżowa rozpoczęła 
się 22 kwietnia 2011 o godzinie 
10:00 procesjonalnym wyjściem 
z Placu Kościelnego. Na prze-
dzie - przed krzyżem -  kroczyły 
najważniejsze postacie dramatu: 
Jezus z uczniami. Tuż po wyjściu 
poza mury bazyliki został odczy-
tany fragment ewangelii o pole-
ceniu przygotowania przez apo-
stołów wieczerzy, którą Chrystus 
spożył wraz z nimi przed kaplicą 
zwaną Wieczernikiem. Następnie 
miała miejsce poruszająca scena 
samotnej modlitwy Zbawiciela 
w Ogrójcu (odegrana na łące w po-
bliżu lasu) i pojmanie Go przez 
rzymskich żołnierzy. Opuszczony 
przez apostołów Mesjasz został 
następnie doprowadzony przed 
oblicze arcykapłanów w Domu 
Annasza, powszechnie znanym 
jako Ciemnica. 

Dalsze zdarzenia biblijne za-
wiodły postacie ewangeliczne 
do Pałacu Piłata - namiestnika 
rzymskiego, który skazał Jezusa, 

symbolicznie umywając przy tym 
ręce. 

Od tego momentu wszy-
scy zgromadzeni uczestniczyli 
w tradycyjnej  Drodze Krzyżowej 
z czternastoma stacjami. Rozwa-
żania przygotowane i odczytane 
przez młodzież  i wyraźnie skie-
rowane do młodszej części uczest-
ników procesji, przerywane były 
spotkaniami(w tradycyjnej kolej-
ności): z Matką Bożą i płaczącymi 
kobietami oraz przymuszeniem 
Szymona z Cyreny do niesienia 
krzyża Chrystusa. 

Końcowe stacje Drogi Krzy-
żowej zostały pokazane na Placu 
Kościelnym, a scena ukrzyżowa-
nia rozegrała się na cmentarzu 
klasztornym. 

Ogromne wrażenie na zebra-
nych zrobił z pewnością testament 
Jezusa wypowiedziany 

z krzyża tuż pod Grupą Ukrzy-
żowania, przed zejściem do Kapli-
cy Grobu Pańskiego. 

Wspólne rozważania zakończy-
ło złożenie ciała Jezusa do grobu.

Wielu osobom patrzącym 
z boku mogłoby się wydawać, że 
to pozornie nadal ta sama Pasja, 
której słuchamy w obecnym cza-
sie przynajmniej dwukrotnie: 
w Niedzielę Palmową i właśnie 
w Wielki Piątek. Jednak dzięki za-
angażowaniu młodzieży w przygo-
towanie inscenizacji, staje się ona 
wręcz namacalna i bardzo mocno 
oddziałująca na wyobraźnię wie-
rzących.

Anna Ferenc

PS. Duszpasterstwo Parafii p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Krzeszo-
wie serdecznie dziękuje młodzieży 
z Krzeszowa za ogromne zaangażo-
wanie w przygotowaniu tegorocznej 
inscenizacji Męki Pańskiej. W spo-
sób szczególny dziękujemy pani Da-
nucie Stanek z Krzeszowa za pomoc 
w przygotowaniu i uszyciu strojów 
dla naszych aktorów. Gratulujemy 
bardzo serdecznie  Marcinowi Dar-
dzińskiemu z Głuszycy za główną 
rolę w Misterium Krzeszowskim. 
Dziękujemy Joasi Ogorzałek za 
przygotowanie  całości misterium.

Obsada  Misterium 2011 
jezus – Marcin Dardziński
apostołowie - Łukasz Czekirda, 
Karol Stanek, Marek Kachniarz, 
Dominik Michalik 
judasz – Michał Zarzecki 
Św. Piotr – Marcin Zarzecki 
Piłat – Marcin Jała 
słudzy Piłata – Damian Grzyb 
oraz Adrian Kotowski 
Kapłani – Michał Jała, Dawid 
Kachniarz 
szymon z cyreny – Adam Kulpa 
matka boska – Marta Tilgner 
Św. weronika – Anka Kiełbasa 
niewiasty płaczące – Gabrysia 
Klimczak, Julia oraz Agata Gamoń 
strażnicy – główny – Bartek Pro-
szowski oraz   Marcin Głód,  Daniel 
Sobociński, Mateusz Dardziński 
Krystian Szafraniec  Przemek Gaj-
dosz 
narracja  i prowadzenie Drogi 
Krzyżowej:  Patrycja Klimczak 
oraz Justyna Stanek 
główny prowadzący – joanna 
Ogorzałek
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Krzysztof szafraniec
Dostałem wrotki. 

Zaraz po obiedzie, wy-
brałem się na plac koś-
cielny, wypróbować 
prezent.

Byłem w pierwszo-
komunijnym ubraniu. 
Nie trudno sobie wyob-
razić jak skończyła się 
ta eskapada. Wywró-
ciłem się i podarłem 
spodnie od garniturku.

Pierwsza myśl...
Drodzy Czytelnicy. Pierwsza myśl, to sonda, którą chcemy uatrakcyjnić nasz dwumiesięcznik. O jej 

istnieniu zadecydujecie sami, wszystko zależy od tego, czy zechcecie dzielić się z nami swoją pierwszą 
myślą.  Zachęcam i dziękuję pierwszym odważnym.

Honorata Klimczak

co pamiętasz ze swojej Pierwszej Komunii Świętej?

Ksiądz prałat 
marian Kopko

Na Pierwszą Komu-
nię Świętą mój ojciec 
chrzestny specjalnie na 
tę uroczystość, uszył 
dla mnie spodnie. Nie-
stety okazały się za 
krótkie, ale cóż, mu-
siałem pójść w takich 
jakie dostałem. Do zro-
bienia pamiątkowego 
pierwszokomunijnego 
zdjęcia poszedłem ra-
zem z tatą. Ani on, ani 
fotograf nie przywiąza-
li wagi do tego jak się 
ustawiłem. Obrazek – 
Pamiątka Pierwszej Ko-
munii Świętej, położy-
łem na podłodze, przy 
nogach, za to zdjęcie w 
pełni wyeksponowało 
moje nogi „prostowane 
na beczce”, w za krót-
kich spodniach. Pamię-
tam, że długo wstydzi-
łem się tego zdjęcia.

janina góra
Uroczystość Pierw-

szokomunijna  w ni-
czym nie przypominała 
tych organizowanych 
obecnie. Było skrom-
nie i kameralnie, obiad 
i wspólny rodzinny spa-
cer. W prezencie dzieci 
otrzymywały słodycze, 
ja pamiętam wyjątkowy 
prezent. Od chrzestnej 
dostałam zegarek, który 
nosiłam z nieskrywaną 
dumą.

beata Klimczak
Był ciepły, słoneczny 

dzień.
Po uroczystym obie-

dzie dostałam wyma-
rzony rower. Czerwony 
składak był tak śliczny, 
że od razu wyjechałam 
nim na Krzeszów. Za 
rowerem biegła grupa 
dzieci, gości z zapro-
szonej rodziny. Ba-
wiliśmy się świetnie. 
Zabawę przerwał na-
gły, niespodziewany 
ulewny deszcz. Wróci-
liśmy przemoknięci ale 
szczęśliwi.
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PrzewODniK ODPOwiaDa:

Najczęstsze zapytanie piel-
grzymów zwiedzających opa-
ctwo cystersów w Krzeszowie, 
dotyczy dwuramiennych krzyży 
na obiektach sakralnych, a dal-
sze pytanie dotyczy przynależ-
ności religijnej cystersów i tu 
zainteresowani sugerują prawo-
sławie. Dwuramienny krzyż nie 
ma jednak z tym nic wspólnego.

Powstające od III w. wspól-
noty klasztorne pozostawały  
początkowo pod jurysdykcją bi-
skupa, od którego zgody uzależ-
nione było założenie klasztoru. 
Starzało to prawną podstawę 
ingerowania biskupów nawet 
w wewnętrzne sprawy klaszto-
rów. Od V w. niektóre klaszto-
ry uciekały się pod opiekę sy-
nodów,  władców a szczególnie 
papieży, zwłaszcza Grzegorza 
I Wielkiego.

Wyjęcie określonego miejsca 
spod zwyczajnej władzy ordyna-
riusza i poddanie się bezpośred-
nio wyższemu przełożonemu 
kościelnemu nazywała się e g 
z e m P c j Ą.

Można rozróżnić egzempcję 
papieską lub biskupią, osobową 
lub miejsca, a także bierną (nie-
pełną) oraz czynną (pełną) wyłą-
czającą miejsce z diecezji, które 
staje się odrębną jednostką ad-
ministracyjną np. opactwa.

Od XI w. otrzymywały eg-
zempcję wszystkie klasztory 
należące do monastycznej kon-
gregacji Cluny (1088), w tym za-
kony cysterskie. Przez egzempcję 
papieże wyłączyli zakony spod 
zależności jakiejkolwiek władzy 
kościelnej czy świeckiej, traktu-
jąc je wraz z majątkiem jako swą 
własność, co stało się podstawą 
niezależności klasztorów i zwią-
zania ich ze Stolicą Apostolską.

egzempcja miała pozytywne 
i negatywne strony. Często eg-
zempcje i ich szeroki zakres po-
wodował niezadowolenie ducho-
wieństwa i sprzeciw biskupów, 
dlatego wielu papieży dokładnie 
ustalało uprawnienia i obowiąz-

Dlaczego dwuramienny krzyż?
ki  biskupów oraz zakonników 
we wzajemnych stosunkach 
i działalności przyznając bisku-
pom jako delegatom Stolicy 
Apostolskiej, szereg uprawnień 
w stosunku do zakonników (np. 
1545 Sobór Trydencki).

Ten szczególny „immunitet” 
- egzempcja należało uzewnętrz-
nić , stąd dwuramienny krzyż, 
mówiący: „opactwo wyjęte spod 
władzy biskupa ordynariusza”. 
Jest to „znak” mówiący bisku-
powi, że wkracza na teren opata, 
który jest mu „równy” i w wielu 
sprawach niezależny.

Uzupełnienie
Święty Zakon Cystersów (SO-

Cist) został założony około 1098 

roku we Francji przez św. Rober-
ta. egzempcję cystersi uzyskali 
w 1190 roku. Pierwsze opactwo 
w Polsce zostało założone w la-
tach 1140-49 przez arcybisku-
pa gnieźnieńskiego Jana Gryfitę 
w Brzeźnicy, zwanej później Ję-
drzejowem, a pierwsze na Śląsku 
powstało w Lubiążu w 1163-75, 
założone przez Bolesława Wyso-
kiego wnuka Bolesława Krzywou-
stego. Opactwo w Krzeszowie za-
łożono w 1292r., które przetrwało 
do 1810r. Wspomnieć należy rów-
nież o pierwszym zakonie cyste-
rek ufundowanym w Trzebnicy 
przez księcia Henryka Brodatego.

Przewodnik

Dwuramienny krzyż nad wejściem na plac sanktuarium
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milii, nauk i egzort, które miał do zakonnic, naj-
częściej przez nie same notowanych. On sam był 
jezuitą i to, jak widać z jego spuścizny, znakomicie 
uformowanym  duchowo. Był spowiednikiem Be-
nedyktynek lwowskich przez niemal czterdzieści 
lat, to jest od 1769 do 1807 roku. Przeżył więc w 
posłudze swojej aż cztery ksienie: Kurdwanowską, 
Potocką, Elżbietę Dahlken i Elżbietę Kruszelnicką.  
We Lwowie zasłynął z wymowy kaznodziejskiej, 
piastował nawet przez długi czas urząd kaznodziei 
archikatedry lwowskiej. Nie tylko mądrze, pięk-
nie i barwnie mówił i pisał, ale i składał wiersze. 

Zasłużył się klasztorowi lwowskiemu także 
i od strony materialnej, mianowicie – za zgodą 
ksieni Potockiej- wybudował własnym sump-
tem dom mieszkalny, znajdujący się przy bra-
mie „głównego wstępu”. Przeznaczył go dla 
siebie na „rezydencyę”, ale w testamencie zazna-
czył, że sukcesorzy jego mają ten dom odstąpić 
tylko klasztorowi z przeznaczeniem na potrzeby 
szkoły klasztornej. Kronik z entuzjazmem pod-
kreśla jego oddanie sprawom duchowym, notu-
jąc o „nadzwyczajnym wpływie na dusze” i to, 
że pożytkiem pracował nad życiem duchowym 
zakonnic i do swojego zgonu duchowej opieki 
nie odpuścił. Miał też zwyczaj każdej z sióstr, w 
dzień imienin, dawać książkę o treści religijnej 
albo przynajmniej obrazek. Najistotniejsze w 
tych darach były „nauczki”, które zwykle kreślił 
w dedykacji, oczywiście zastosowane do każdej 
zakonnicy indywidualnie. Wiele z owych „na-
uczek” mówiło o ważności i powadze  modlitwy 
brewiarzowej. Jego zachęty do modlenia się ser-
cem i umysłem miały nieraz nad wyraz barwną 
i „soczystą” formę słowną. Podawał „przykłady” 
mnichów, którzy przez gnuśności zaniedbywali 
czasem pobożne odmawianie modlitwy lub byli 
świadkami owych niedbałości. I tak np. Justyn 
– mówił kanonik Mazurkiewicz- będąc w pew-
nym kościele, w czasie śpiewanych pacierzy sły-
szał wycie wilków, ryczenie wołów i szczekanie 
psów, czym mocno przestraszony, dziwił się. 
Wnet anioł przed nim stanąwszy, rzekł: To są 
głosy gnuśnych zakonników, którzy z większą 
uwagą gazety po celach czytają, aniżeli w chó-
rach śpiewają i odmawiają psalmy, „które sam 
Duch Święty ułożył”. Owa wzmianka o gazetach 
była najprawdopodobniej albo ozdobnikiem re-
torycznym albo reminiscencją współczesnych 
kanonikowi doświadczeń, boć przecież za cza-
sów św. Justyna gazet nie było.

Z historii benedyktynek krZesZowskich
„Toć jest pierwsze dobro stanu zakonnego, 

mieć przewodnika w drodze do życia wiecznego”.
(Ks. Kapelanowi władysławowi sługockiemu - z wdzięcznością)    

Gdyby tak zapytać zakonnicę, która serio trak-
tuje swoje powołanie, co jest ważne w życiu zakon-
nym, wymieniłaby kilka tzw. priorytetów a wśród 
nich niechybnie – dobry spowiednik, kapelan, 
jednym słowem opiekun i przewodnik duchowy. 
„Toć jest pierwsze dobro stanu zakonnego….”

W historii Benedyktynek lwowskich było wielu 
dobrych spowiedników i kierowników duchow-
nych, ale takich  którzy by zostawili wybitny ślad 
po sobie było, jak dotąd, właściwie tylko dwóch: 
arcybiskup Józef Weber (II poł. XIX wieku, dziś 
kandydat na ołtarze) i kanonik Kazimierz Mazur-
kiewicz. I o nim opowiemy dzisiaj. 

O samym kanoniku Kazimierzu Mazurkiewi-
czu wiemy niewiele, za to pozostała po nim dość 
obfita spuścizna piśmiennicza. Są to notatki z ho-

Ks. Kapelan Władysław Sługocki
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Inny przykład jest w barwności swej tak dosad-
ny, że nawet może budzić rodzaj zgorszenia: otóż, 
jakowyś Jan, opat benedyktyński opowiadał, że 
gdy jeden z zakonników spoczywając w łożu, na 
pół drzemiący, pacierze z brewiarza mówił, dia-
beł „zanieczyścił” powietrze w celi, na co tenże 
powstawszy nos zatykać począł i głośno krzyczeć. 
Na to diabeł rzekł mu: „Twoja modlitwa jest god-
na takiego kadzidła”. Takich przykładów gorliwy 
kanonik serwował wiele i jedno o tym powiedzieć 
można: że zakonnice podczas tych egzort na pew-
no nie drzemały.

Kanonik Mazurkiewicz był też człowiekiem 
dobrego serca. Miał on bratanicę lub siostrzenicę, 
która wyszła za niejakiego Kucharskiego w dobrach 
Torków nad Sanem. Mieli oni kilkoro dzieci, lecz 
wcześnie ich osierocili. Przewielebny kanonik 
wszystkimi opiekował się troskliwie, umieszczając 
sieroty na własny koszt w konwiktach zakonnych. 
Dwie spośród sierot, ukończywszy szkołę klasztor-
ną, wstąpiły do Benedyktynek we Lwowie. Były to 
„Kazimira”  i Tekla Kucharskie. Zachowało się na-
wet dokładne wyliczenie kosztów jakie poniósł ks. 
Mazurkiewicz na wychowanie pierwszej z nich. Na 
przykład wyprawa do zakonu i uczta obłóczynowa 
kosztowała łącznie 1496 złotych reńskich, powtór-
na wyprawa do profesji (czyli ślubów wieczystych) 
z „Bożym obiadkiem dla przewielebnych ciotek i 
sióstr zakonnych”- 603złr. Owe obłóczyny i śluby 
zresztą sam przygotował, pozapraszał gości i „naj-
wyższych dostojników duchownych”, sam też łożył 
na wystawne i godne ich przyjęcie. Koleje życia za-
konnego dwóch jego podopiecznych sierot uświet-
niane były przede wszystkim naukami, które on 
sam tytułował „nauczki księdza dziada”, a które 
obie siostry wielce sobie ceniły. Nieraz były to małe 
traktaciki duchowe, nieraz pojedyncze a celne my-
śli, wyrażone często barwnym językiem a będące 
dla zakonnic podstawą do rozmyślań osobistych.

A oto kilka przykładów takich myśli, które 
mogą służyć jako rady duchowe nie tylko dla za-
konnic:

Pamiętaj, że habit i obłóczyny mało są poży-
teczne, jeżeli odmiany obyczajów nie będzie.

Pamiętaj codziennie z książek duchownych na-
bywać mądrości świętej, bo nie ma nic przykrzej-
szego, jako panieństwo bez oleju.

Kto by rozumiał o sobie, iż jest pobożnym a nie 
powściągnął języka swego, tego próżne nabożeń-
stwo i cnota pobożności fałszywa.

Pamiętaj, że stan zakonny jest to zaprzanie się 
siebie i krzyż, który dźwigać trzeba ani się obrócić, 
bo Pan Bóg nie początek, ale koniec uwieńcza.

Pamiętaj, byś nie patrzyła na to, co czyni wielu, 
ale co Bóg, co sumienie, co cnota i Reguła czynić 
każe, bo lepiej z kilkoma osobami być w arce, ani-
żeli z wieloma w potopie zginąć.

Nie deliberuj, jeśli cię ktoś zgani. Jeśli w sercu i 
w niebie masz świadka żeś dobrze uczyniła, niech 
tedy ludzie mówią, co chcą.

Pamiętaj, że najzelżywsze rzemiosło w życiu- 
jest być plotkarką, szpiegiem w zakonie, bo tacy są  
szyldwachami szatana. A u wielu kobiet szczegól-
nie jest pożądliwość języka, aby wszystko, co sły-
szy wygadać i wyszczebiotać. Niech Bóg cię bro-
ni, Kazimiro, od takiego rzemiosła, bo obmowca i 
dwujęzyczny przeklęty jest. 

Trwaj w Bogu! Zbawom (to jest: zajęciom) po-
stronnym tylko pożyczaj siebie i zaraz wracaj do 
Boga.

Pamiętaj, byś codziennie trzech „bestyi” się 
strzegła: z rana – ospalstwa, w południe- obżar-
stwa, a po silentium- gadatliwości. 

Roztrząsaj w końcu dnia każdą sprawę: jeśli 
czego ci nie dostaje – żałuj i obiecaj Bogu poprawę, 
a jeśli sumienie cię pochwali- podziękuj za łaskę.

Wartości tym myślom i sentencjom dodawał 
fakt, że bardzo często podbudowane były powo-
łaniem się na Biblię, teksty Ojców Kościoła, bądź 
biografie świętych. Ks. kanonik - jako mistrz ora-
torski- dobrze wiedział, że mówić dobrze, to nie 
tylko mówić mądrze, ale i krótko, a poza tym tra-
fiać w sedno. Stąd celność jego spostrzeżeń i obra-
zowość porównań.

Na zakończenie jeszcze jeden fragment. Otóż 
w 1776 roku ks. Mazurkiewicz głosił homilię w 
czasie obłóczyn późniejszej długoletniej klasztor-
nej poetki Zofii Gertrudy Kumanowskiej. Wymie-
nił w niej, jak zwykle barwnie, przymioty dobrej 
zakonnicy. A więc winna ona być:
Słowikiem w chórze – by pięknie śpiewała,
Pelikanem w kapitularzu – by sama siebie oskar-
żała (jest tu nawiązanie do tradycji cotygodnio-
wego publicznego oskarżenia się z przewinień 
publicznych),
Pawiem na „korytarzu” – by cicho chodziła, 
Żurawiem w mowie – by roztropnie mówiła,
Orłem w nowicjacie – by myślą w niebo wzbija-
ła,
Gołębiem w podróży – by jak najszybciej do kora-
bia wracała,
Prosięciem w jadalni – by coć przed nią położą 
jadła, a nie wybrzydzała,
Osłem w pracy - by co na nią zwalą, wzięła a nie 
stękała.

Nic więc dziwnego, że w kronice całe mnóstwo 
pochwał i słów wdzięczności kończy czterowiersz 
poświęcony przewielebnemu kanonikowi Kazi-
mierzowi Mazurkiewiczowi:

„Czyny dzieł znakomitych, 
gdy się widzieć dają,
u wielkich i małych
swój szacunek mają”.
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Mamy nowego błogosławione-

go Jana Pawła II. Może  wygodniej 
by nam było Karola? Prawie 32 
lata temu wyjeżdżał na Konkla-
we i został w Watykanie. Ja sobie 
przypominam, jak przez ten czas 
Bóg zmienił Europę i Polskę, i wie-
lu z nas, Polaków. Pamiętam, że 
16 X 1978 wyjechałem z dołu ko-
palni i tak szeptem przekazywali-
śmy sobie tę wiadomość. Dziś tak 
myślę, dlaczego szeptem? W Kra-
kowie demonstrowano na uli-
cach radość z tego powodu. Dziś 
jesteśmy inni, umiemy wyrazić 
radość i ból, i gniew publicznie, 
bez lęku i strachu. Ale są i duże 

minusy. Zachowanie młodzieży 
w kościele, nieuszanowanie Naj-
świętszego Sakramentu. Dzieci 
i młodzież podczas nabożeństw, 
często w towarzystwie rodziców, 
żują gumę, jedzą paluszki itd. To 
się nazywa wolność, bezstresowe 
wychowanie. Ja bym to nazwał 
hodowlą młodego pokolenia. Jan 
Paweł II uczył: ważniejsze jest 
być niż mieć, a my często zapo-
minamy o tym być.  Szczególnie 
to widać u ludzi władzy i bizne-

su. Tak zwani biznesmeni wyko-
rzystują ludzi, którzy cieszą się 
z każdej pracy i każdej zarobionej 
złotówki i pracują za pół darmo, 
a pracodawcę stać na luksusowy 
dom, samochód i wczasy za gra-
nicą. Ci nowobogaccy też chodzą 
do kościoła, mówią że słuchają 
„Radia Maryja”.  Słychać gło-
sy, że duchowni też zapominają 
o tym „Być” i wielu już, aby nie 
dać powodów do pomówień, że 
np. wizyta duszpasterska to tyl-
ko zbieranie pieniędzy, zaleca, 
żeby ofiarę składać do specjalnie 
w okresie kolędy wystawionych 
puszek w kościele. Aby mieć wię-

cej czasu podczas odwiedzin 
duszpasterskich na rozmo-
wy i modlitwę, dzielą parafię 
na pół i co drugi rok odwie-
dzają parafian. Od kapła-
nów się wiele wymaga, np. 
chorzy narzekają, że kapłani 
podczas comiesięcznych od-
wiedzin za mało im poświę-
cają czasu. A często, jak się 
pytam tych narzekających, 
a modlisz się za kapłanów, 
to słyszę: Niech się sami za 
siebie modlą. A zdarza się, 
że widzę tych chorych, któ-
rych kapłan co miesiąc od-
wiedza, że na ławce w parku 
to przesiedzą pół dnia, a dwa 
kroki dalej do kościoła to nie 
mogą dojść.

Teraz, gdy nasz Jan Pa-
weł II jest wynoszony na 
ołtarze, czas, aby każdy 

wierzący Polak zadał sobie py-
tanie: co zmieniło w moim ży-
ciu nauczanie Jana Pawła II?  
Tyle lat  minęło od pierwszej 
jego pielgrzymki do Ojczyzny.  
Można powiedzieć, że przez ten 
czas wyrosły już prawie dwa po-
kolenia. Jakie one są? W każdą 
Uroczystość Bożego Ciała przy-
pominają mi się słowa wypowie-
dziane w 1973 r. do młodzieży 
przez ówczesnego proboszcza 
Polkowic, ks. Aleksandra Maty-

kę, przy ołtarzu naprzeciw zruj-
nowanego przez komunistów 
kościoła w Rynku (obecnie św. 
Barbary): „Droga młodzieży, je-
śli odejdziesz od Chrystusa, bę-
dziesz wyglądać tak jak ta świą-
tynia, to znaczy będziesz ruiną 
człowieka.” Czy tak nie jest? 
Popatrzmy na swoich  kolegów 
z ławy szkolnej, dokąd doszli 
bez Chrystusa, jak wyglądają ich 
rodziny? Czas rozejrzeć się wo-
koło i zrobić osobisty, rodzinny 
i narodowy rachunek sumienia 
z nauczania Jana Pawła II.

Nie wpuszczono do Polski 
Papieża na obchody 1000-lecia 
chrztu Polski. Pan Bóg wyna-
grodził nas Janem Pawłem II. 
Komuniści musieli otworzyć 
Papieżowi granice. Ówczesny 
prezes telewizji, Szczepański, 
mówił: „Niech sobie klecha 
mówi co chce, my róbmy swo-
je.” Wychowankowie komuni-
stów postępują tak samo, ale czy 
tylko oni... Nieodżałowany Ki-
siel mówił: „Jak by mnie Urban 
pochwalił, to by mi ta pochwała 
ujmę przyniosła.”  Ilu dziś ludzi 
daje posłuch Urbanowi, a słowa 
Papieża lekceważy.

Czas zadać sobie pytanie – 
w kogo wierzę, kogo słucham, 
według czyich wskazań postę-
puję? Komu służę: Bogu czy ma-
monie? W Piśmie św. czytamy: 
„Bądź zimny albo gorący.” Jaki 
jestem? Chrystus trzeciej drogi 
nie wskazał. Trzecią drogę wy-
brał Piłat – umył ręce. Czy zapo-
biegł złu? Czy można umyć ręce 
od odpowiedzialności za Kościół 
i Ojczyznę?

Pierwszy Papież, św. Piotr 
w 1 Liście pisze: „Bądźcie trzeź-
wi (...), bądźcie jak posłuszne 
dzieci”.(1 P 1,13). Czy jestem 
posłuszny wskazaniom naszego 
i obecnego Papieża, czy może już 
mnie znudzili i wyłączam radio 
czy telewizor na ich głos?

Brat Stanisław
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Ufność, modlitwa, zawierzenie
W związku ze zbliżającym się 

Dniem Matki rozmawiamy z  Re-
natą Wondołowską, mieszkanką 
Krzeszowa, mamą: Franciszka, 
Jasia, Michałka, Stasia, Marysi i 
Łucji.

czy tak liczna rodzina to Pani 
świadomy wybór?

Tak, zdecydowanie. Przede 
wszystkim dzieci w takiej rodzi-
nie lepiej się rozwijają, wychowu-
ją, szybciej stają się samodzielne 
oraz odpowiedzialne 

za siebie i innych.
jak postrzega Pani swoją ro-

dzinę?
Jako całkiem zwyczajną. Je-

steśmy kochającym się małżeń-
stwem. Kroczymy 

z mężem określoną drogą, któ-
ra daje nam szczęście i sens życia 
i taką drogę proponujemy naszym 
dzieciom.

jak długo przebywa Pani na 
urlopie wychowawczym?

Około siedmiu lat.
nie brakuje Pani pracy zawo-

dowej?
Ważniejsza od pracy zawodo-

wej była dla mnie zawsze rodzina. 
Owszem, bardzo lubię moją pracę, 
zawsze dawała mi ona dużo rado-
ści, ale bardzo prawdziwe i aktu-
alne wydaje mi się zdanie pewnej 
znanej osoby: ,,Presja bycia sil-
ną, wiecznie samorealizującą się 
kobietą, której dzieci jakoś tam 
się wychowają nie mając z rodzi-
cielką większej więzi, jest najbar-
dziej chorą rzeczą współczesnego 
świata”. Ja nigdy nie odczuwałam 
tej presji. Macierzyństwo jest 
wpisane w naturę kobiety, a nie 
tylko dodatkiem do jej życia za-
wodowego.  Obecna sytuacja jest 
świadomą decyzją, którą podjęli-
śmy wspólnie z mężem dla dobra 
naszych dzieci.

Dlaczego wybrała Pani pozo-
stanie w domu ze swoimi dzieć-
mi? Przecież są np. przedszko-
la…

Pewien mądry kapłan, ks. 
Giussani powiedział: ,,Najważ-
niejsza w wychowaniu jest troska 
o wychowanie serca…” Uważam, 
że pierwsze pięć lat życia dziecka 
są najważniejsze  w jego rozwoju, 
dlatego powinno ono ten okres 
życia spędzić w domu, najlepiej z 
matką.  Jest to zresztą opinia wie-
lu chrześcijańskich psychologów. 
Małe dziecko chłonie wszystko 

jak gąbka. Warto poświęcić czas, 
żeby przyswajało to, na czym nam 
rodzicom zależy, na nas przecież 
spoczywa odpowiedzialność za 
,,wychowanie serca” i nie tylko.

Musimy patrzeć na życie w 
perspektywie wieczności.

skąd Pani czerpie pomysły 
na wychowanie swoich dzieci? 
zawsze Pani wie, co zrobić i jak 
zachować się w różnych sytua-
cjach, dotyczących wychowania 
dzieci?

Nie, bardzo często nie wiem, 
jak mam postąpić w danej sy-
tuacji. Popełniam bardzo dużo 
błędów wychowawczych. Potem 
je analizuję, żałuję pewnych rze-
czy, spraw. Na pewno brakuje mi 
cierpliwości do własnych dzieci. 
Inaczej jest z dziećmi, które uczę. 
Ale właśnie dlatego, że nie radzę 
sobie z własnymi słabościami od 
kilku lat należę do Różańca Rodzi-
ców (w ubiegłym roku powstał on 
także w naszej parafii). Różaniec 
Rodziców to taki parasol ochron-
ny nad dziećmi, które rodzic po-
wierza Panu Bogu, ponieważ wie, 
że tak naprawdę tylko ON jest w 
stanie chronić nasze dzieci, rów-
nież przed skutkami słabości i 
grzechów rodziców. W codzien-
nym życiu czerpię także od wspa-
niałego wychowawcy- św. Jana 
Bosko, na którego temat pisałam 
pracę magisterską. Słucham także 
audycji dla małżonków i rodziców 
w Radio Maryja, obserwuję rów-
nież matki i pytam o to, co mnie 
nurtuje i porusza. Oprócz tego 
czytam  wartościowe książki o 
wychowaniu.

co doradziłaby Pani rodzi-
com,  których niepokoi posiada-
nie większej ilości dzieci?

Przede wszystkim, żeby się nie 
bali i zaufali Bożej Opatrzności. 
Wielokrotnie doświadczyliśmy 
z mężem „interwencji z góry” w 
wielu sprawach. Całe życie ro-
dzinne - problemy, smutki, ale i 
radości, sukcesy, to wszystko roz-
wiązuje się 

i powierza Panu Bogu  na kola-
nach.

a zatem…
Ufność, modlitwa, zawierze-

nie.
a strona finansowa,  która w 

obecnych czasach chyba najbar-
dziej niepokoi rodziców?

Pieniądze są ważne, nie da się 
bez nich utrzymać rodziny, ale 

nie są najważniejsze. Przecież 
nie musimy mieć wszystkiego… 
Można żyć skromnie, oszczędnie 
i być szczęśliwym.

czasem jednak niezbędne 
jest zwykłe ludzkie wsparcie, jak 
choćby na czas Pani pobytu w 
szpitalu.

Wtedy korzystamy z pomocy 
rodziny i przyjaciół.  Bardzo dba-
my o to, by nasze dzieci przeżywa-
ły relacje i więzi z wartościowymi 
dorosłymi - mam tutaj na myśli 
naszych wspaniałych przyjaciół. 
Dzieci „przesiąkają” wówczas 
tym, co dobre, stają się otwarte, 
ciepłe i troskliwe.

na koniec proszę nam powie-
dzieć, jak wygląda w Pani rodzi-
nie Dzień matki?

Jak każda rocznica, urodzi-
ny, czy imieniny – jest to dzień 
szczególny, inny niż wszystkie: z 
tortem, balonami; dzieci przygo-
towują zawsze laurki i inne nie-
spodzianki.

Dzieci same o tym pamięta-
ją?

Na ogół staram się im dyskret-
nie podpowiadać lub przypominać 
o zbliżającym się święcie, ale przy-
gotowaniem zajmują się sami.

bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Ferenc

Wszystkim Mamom – Czytel-
niczkom Krzeszowskiej Pani – ta-
kiej właśnie ufności i zawierzenia 
Bożej Opatrzności w Dniu Matki 

Życzy Redakcja
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W domu nuda?! U nas cuda!
Dla dzieci i młodzieży – ak-

tywny wypoczynek, sport i rekre-
acja oraz edukacja i wychowanie 
na wakacyjnych obozach i kolo-
niach językowych, rekolekcjach 
w kajaku, dniach formacyjnych 
i innych wydarzeniach.

Wakacyjne obozy i kolonie ję-
zykowe skierowane są do dzieci 
i młodzieży w ( w wieku od 10 do 
19 lat) pragnącej aktywnie pogłę-

biać znajomość języków obcych. 
Odbędą się m.in. w Krakowie, 
Pyzówce, Zamku Bierzgłow-
skim, Białym Dunajcu i wielu 
innych miejscowościach. Na 
uczestników czeka zróżnicowa-
ny program zajęć. Codziennie 
przez pięć godzin pod okiem dy-
plomowanego nauczyciela mło-
dzież ćwiczy w grupach: kon-
wersacje, ćwiczenia słuchowe, 

a także bierze udział w grach i za-
bawach w języku obcym. Oprócz 
nauki, uczestnicy w zależności 
od miejsca obozu/koloni zwie-
dzą najsłynniejsze zabytki np. 
Krakowa. Program edukacyjny 
opracował oraz nadzoruje jego 
realizację wykładowca akademi-
cki dr Marek Kuczyński – autor 
wielu podręczników do nauki 
języka angielskiego, w tym best-
selleru pt. „Angielski dla Twoich 
potrzeb”.

Rekolekcje w kajaku, dni 
formacyjne i inne wakacyjne 
wydarzenia skierowane są do 
młodzieży powyżej 14 roku ży-
cia. W ramach turnusów odbę-
dą się warsztaty oraz ćwiczenia 
dotyczące różnorodnej tema-
tyki, między innymi z zakresu 
dobrych obyczajów (savoir- viv-
re), komunikacji interpersonal-
nej, organizowania inicjatyw, 
planowania własnego rozwoju. 
Ponadto w planie turnusów są 
także wspólne ogniska, zajęcia 
sportowe, wycieczki oraz inne 
atrakcje turystyczne.

Celem inicjatyw wakacyjnych 
organizowanych przez Katoli-
ckie Stowarzyszenie Młodzieży 
jest nie tylko wypoczynek czy 
nauka języków obcych, ale rów-
nież wychowanie dzieci i mło-
dzieży oparte na wartościach, ta-
kich jak Bóg, Honor i Ojczyzna. 
Uczestnictwo w tego typu ro-
dzaju przedsięwzięciach jest dla 
młodego człowieka bardzo poży-
teczną formą spędzania  wolne-
go czasu, połączoną z aktywnoś-
cią intelektualną i fizyczną.

Więcej na temat Wakacji 
z KSM na www.ksm.legnica.pl 
oraz w biurze Stowarzyszenia 
czynnym od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 
16.00, ul. Nadbrzeżna 3, 59 – 200 
Legnica, tel./fax:(76)7244375, 
ksmdl@perspectiva.pl 

wakacje
z wartościami

warsztaty

Spływy

obozy
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wsPOmnienie O OjcU

23 czerwca

 DzieŃ Ojca

Mimo, że minęło już piętna-
ście lat, zastanawiam się nad 
czasem, który minął, żyję wspo-
mnieniami, które coraz bardziej 
się zacierają.

W mojej pamięci i sercu, nadal 
żyje mój ojciec, Stanisław. Był 
to człowiek zwyczajny i wesoły, 
chociaż miał chwile zamyślenia 
i zwątpienia, charakteryzowało 
go jedno- optymizm. Zawsze był 
pełen nadziei na lepsze jutro. 

Mieszkał i pracował w Krze-
szowie, na własnym gospodar-
stwie rolnym, także w nieistnie-
jącej już Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej. Po przejściu na 
emeryturę ojciec nie potrafił 
usiedzieć na miejscu, zawsze 
miał dużo zajęć. Kochał swoje go-
spodarstwo, miał wiele zwierząt, 
a największą przyjemnością była 
dla niego jazda ciągnikiem i pra-
ca w polu. Dużo pracował, ale 
znajdował czas na odpoczynek. 
Życie wymuszało na nim podej-
mowanie odważnych decyzji. 
Wychował nas, czwórkę dzieci 
i wpoił to, co najlepsze. Aktem 
odwagi było podjęcie się wycho-
wania, razem z mamą sześciorga 
wnucząt. 

Kochał nas wszystkich, dzie-
ci, wnuki, prawnuki, a my ko-
chaliśmy jego. Brakuje nam tej 
siwej i mądrej głowy. Wszyscy 
byliśmy z niego dumni. Kiedy 
wraz z mamą zostali odznacze-
ni przez wójta gminy medalem 
50-lecia osadników w Krzeszo-
wie, był bardzo szczęśliwy.

To był kwiecień, tato wraz 
z bliskimi pojechał kupić nową 
maszynę gospodarczą. Wypadek 
samochodowy- wielka tragedia. 
Tata umiera po przywiezieniu 

do szpitala. Pamiętam, że nie 
tylko najbliżsi płakali po jego 
śmierci, żałując, że nie ma go już 
wśród nas. Nagłe odejście moje-
go ojca pozostawiło pustkę, któ-
rej nikt nie był i nie jest w stanie 
zapełnić. Żałujemy, że nie widzi 

Kto czci ojca, będzie mieć radość z dzieci, a w czasie
modlitwy będzie wysłuchany.  (Mądrość Sarycha)

swoich dorosłych prawnuków. 
Wydaje się, że ławka, która stoi 
pod płotem wciąż czeka na tego 
samego człowieka. Lecz nie ma 
go już wśród nas.
   Wspomnieniami podzieliła się 

Kamila K. z d. Mika
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wsPOmnieŃ czar...
Papieskie korony

2 czerwca 1997r. diecezja legnicka gościła 
w Legnicy Piotra naszych czasów.

Po homilii Ojciec Święty ukoronował Xiii-
wieczny Obraz matki bożej łaskawej z Krzeszowa, 
prosząc boga, aby wszyscy, którzy będą wzywać jej 
opieki, naśladowali jezusa i maryję oraz wypełnia-
li w życiu przykazanie miłości boga i bliźniego.

Krzeszowscy parafianie  tłumnie wyruszyli na 
uroczystość. Podczas koronacji, przy ołtarzu re-
prezentowała nas trzyosobowa delegacja: Ojciec 
Augustyn Węgrzyn - proboszcz i kustosz sanktua-
rium, Matka ksieni sióstr Benedyktynek s. Alojza 
Antonina Dobek oraz świecki przedstawiciel pan 
Zygmunt Jała.

Podczas rozmowy telefonicznej ojciec Augu-
styn Węgrzyn wspomina - Miało być zimno i desz-
czowo. Było pochmurnie od kilku dni. Martwiłem 
się, jaki przebieg będzie miała uroczystość w zim-
nie i deszczu. Wiał wiatr. Wiedziałem, że wielu 
ludzi wybiera się do Legnicy. W nocy nie mogłem 
spać. Pamiętam jak wyszedłem na zewnątrz. 
Z zaskoczeniem stwierdziłem, że nie pada, owia-

Krzeszowska Pani usłysz nas Bogurodzico wspieraj nas spraw, 
aby Polska cała wierną Bogu została... 

(31 maja-5 czerwca VI pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny)

ło mnie łagodne ciepło. W Legnicy staliśmy się 
naocznymi świadkami koronacji. Stałem blisko 
i przyglądałem się, jak Jan Paweł II sprawną ręką 
nakłada korony. Przez myśl przemknęły mi wte-
dy komentarze, że od czasu zamachu na życie 
Ojca Świętego, papież nie ma już tej sprawności 
w dłoniach. Widziałem  zdecydowane i sprawne 
papieskie ręce koronujące Obraz.

Dla siostry Alojzy, ówczesnej Matki ksieni 
sióstr Benedyktynek uroczystość koronacji jest 
uwieńczeniem modlitw i wieloletnich pragnień 
całego Zgromadzenia.

Żeby zrozumieć wielkość i głębię naszych 
przeżyć związanych z koronacją Obrazu M.B.Ł., 
trzeba cofnąć się do 31 maja 1946 roku, gdy nasze 
siostry, po paru tygodniach męki w wagonach, 
stanęły w podwieczornej godzinie przed Bazyliką. 
Wspomina siostra Alojza. Wygnanki z klasztoru, 
domu we Lwowie, przeczytały napis na Bazylice 
Gratia Sanctae Mariae- Dom Łaski. A potem oczy 
ich spoczęły na tej Ikonie. I pod Jej wzrokiem 
rozpoczęły trudne życie, pełne modlitwy i pracy. 
Wczytując się w historię Obrazu nieraz nasuwała 
się myśl, dlaczego jest on obecnie zapomniany, 
tak mało znany i czczony. Nurtująca nasze serca 
cicha myśl o koronacji doszła do głosu, gdy Ojciec 
św. podczas swojego pobytu we Wrocławiu, koro-
nował figurkę Matki Bożej Śnieżnej. Wtedy z na-
szego klasztoru skierowany został list do kardy-
nała Gulbinowicza z nieśmiałą prośbą- sugestią, 
o uczczenie koronami naszego Obrazu.

Wkrótce po tym Krzeszów znalazł się w diece-
zji legnickiej. Nowy jej Pasterz biskup Tadeusz Ry-
bak od pierwszej chwili swego urzędowania nosił 
w sercu myśl o wznowieniu kultu naszej Matki 
Bożej. Informację o planowanej koronacji przyję-
liśmy z ogromną radością. 

W Legnicy podczas uroczystości Matka ksieni 
w asyście wspomnianych już ojca Augustyna i p. 
Zygmunta niosła na poduszce korony, które Oj-
ciec święty pobłogosławił i nałożył na skronie Je-
zusa i Maryi.

Tak wspomina tamten dzień: Nasze serca były 
przepełnione radością i szczęściem, że właśnie Koronacja obrazu MB Łaskawej
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Delegacja Krzeszowska podczas koronacji

za naszych czasów, w naszej obecności (obec-
nych było kilkanaście sióstr) obraz ten, tak został 
uczczony. Była to radość nie tylko zewnętrzna, ale 
głębokie przeżycie, wielbienie Boga za Jego Matkę 
daną nam ku obronie i podzięka Matce za tyle łask 
wypraszanych przez wieki tym, którzy tu przycho-
dzili ze swoimi troskami. W tych koronach odda-
wałyśmy siebie na całkowitą Jej własność.

Równie wzniosłe i wzruszające wspomnienia 
zachował pan Zygmunt, który reprezentował na-
szą społeczność. Pamiętam, że propozycja po-
dania Ojcu Świętemu koron spadła na mnie jak 
grom z jasnego nieba! Wiedziałem (i dziś jeszcze 
bardziej uświadamiam to sobie), że nie byłem ani 
jedynym, ani najlepszym kandydatem na przed-
stawiciela naszej parafii. Po poważnej rozmo-
wie z ojcem Augustynem zgodziłem się, mając 
w świadomości to, że tak bliski kontakt z Ojcem 
Świętym to wielka łaska ofiarowana mi przez na-
szą Łaskawą Matkę.

Sam moment podania koron Ojcu Świętemu 
jak i całą uroczystość pamiętam jako jedne z naj-
bardziej przejmujących chwil w moim życiu. Jako 
młody chłopak nie rozumiałem do końca treści 
wygłaszanej wtedy przez Papieża homilii o ludz-
kiej pracy i kwestiach społecznych. Dziś tamte 
wydarzenia powróciły w nowym wymiarze, bo 
wspominając koronację naszego Cudownego 
Obrazu odkryłem tę homilię na nowo.

… I w sumie cieszę się, że nie zachowały się 
zdjęcia, na których stoimy przodem, bo nie my 
tam byliśmy najważniejsi!

A my, mieszkańcy parafii, dekanatu, diecezji. 
Czy potrafimy z uwielbieniem i wdzięcznością 
trwać przy Matce Łaskawej. Czy nasze myśli wę-
drują ku Tej, za której wstawiennictwem, może-
my wybłagać u Chrystusa zdroje Łask? Czy żyjąc, 
dorastając, pracując pod Jej czułym wzrokiem, 
czujemy się chociaż odrobinę bardziej zobowiąza-
ni do większej pracy nad sobą, nad swoimi słaboś-
ciami? 

Kończąc nasze dzisiejsze wspomnienia, zasta-
nówmy się jeszcze nad słowami wspomnień Mat-
ki Alojzy -  Gdy po deszczowym i bardzo mgli-
stym poranku, nad placem i Ołtarzem zabłysło 
słońce, wstąpiło w nasze serca uczucie ufności 
i nasuwały się myśli- tak pod wzrokiem i opieką 
Dobrej Matki przeminie każdy pochmurny czas 
życia każdego, kto się odda w Jej opiekę.  

Królowo Sudetów w Krzeszowie…
Dziękuję swoim rozmówcom. Na dzisiejsze 

wspomnienia złożyły się wypowiedzi ojca Augu-
styna Węgrzyna, który gorąco i serdecznie pozdra-
wia swoich byłych parafian, siostry Alojzy oraz  p. 
Zygmunta Jały. 

Czytelników Krzeszowskiej Pani zachęcam do 
współredagowania Wspomnień Czar. 

                       Honorata Klimczak
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PrzyDrOżny Krzyż

Dzięki ofiarności i pracy kil-
ku rodzin z Krzeszowa został od-
nowiony przydrożny krzyż, sto-
jący przy wjeździe do Krzeszowa 
od strony Kamiennej Góry. Jak 
niegdyś dla ich przodków tak 
i dzisiaj dla nich, jest on świade-
ctwem ich wiary, a także godną 
naśladowania postawą troski 
o rozsiane po terenie naszej pa-
rafii, przydrożne kapliczki, krzy-
że i figurki. 

„Nauka bowiem krzyża głupstwem 
jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą 
Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy 
zbawienia”. 1Kor 1, 18.

Poświęcenia odnowionego 
krzyża dokonał w środę 27 kwiet-
nia 2011r. ks. proboszcz Marian 
Kopko wraz z ks. Kazimierzem 
Piwowarczykiem. Zebrani pod 
krzyżem księża wraz z parafiana-
mi odmówili koronkę do Bożego 
Miłosierdzia.

Niech to wydarzenie pobudzi 
innych naszych parafian do więk-
szej troski o symbole naszej wiary, 
często zaniedbane i zapomniane.

GZ

Wójcik Leszek
Przydrożny krzyż

Na przydrożnym krzyżu 
Chrystus cierpi prostą męką 
daleki mu kunszt Wita Stwosza 
Donatella czy Berniniego 

Zatrzymał się wśród pól 
w czasach pańszczyźnianego folwarku 
przeszedł kolektywizację i mechanizację 
i nic co wiejskie nie jest mu obce 

Wybaczył brak zapachu 
sztucznym kwiatom u podnóża 
i warkotowi aut częstszemu 
niż dzwony na Anioł Pański 

Wznosi drewniany wzrok do nieba 
poranionego smugami odrzutowców 
i płacze łuskami farby 
nad losem ludzi 
którzy mijają go w pośpiechu 
bo nie wiedzą co czynią



KrzeszowsKa PaNI nr 3 (15) - Maj/Czerwiec 2011 27

rekolekcje kapłańskie
W piątek 29 kwietnia zakoń-

czyły się trzydniowe rekolek-
cje kapłańskie w Domu Reko-
lekcyjnym Sióstr Elżbietanek, 
w których uczestniczyli kapła-
ni z Diecezji Częstochowskiej. 
Przybyli oni do stóp Krzeszow-
skiej Pani aby w Domu Łaski na 
nowo odkrywać tajemnice swo-
jego powołania i jeszcze bardziej 
otwierać się na działanie Ducha 
Świętego w swojej służbie Koś-
ciołowi. Słowa kierowane do 
kapłanów przez ks. Kazimierza 
Piwowarczyka, choć wymagają-
ce, na nowo pobudzały nadzieję 
i wiarę w słuszność ciężkiej pra-
cy kapłańskiej. 

Księża poza naukami reko-
lekcyjnymi, odnajdywali spo-
kój i wytchnienie w zaciszu 
Domu Rekolekcyjnego Sióstr 
Elżbietanek, jak również wśród 
zieleni ogrodu przyległego do 
domu.

Ksiądz Kazimierz przepro-
wadził swoich podopiecznych 
ścieżkami powstających właśnie 
„Dróżek Matki Bożej”, których 
jest autorem. Wśród piękna kra-
jobrazu i  wiosennego śpiewu 
ptaków, księża rozważali udział 
Matki Jezusa, królującej w Krze-
szowskim Sanktuarium, w dzie-
le naszego zbawienia.

Uczestnicy nie mogli odmó-
wić sobie również okazji by wraz 
z przewodnikiem poznać piękno 
i bogactwo, zarówno artystyczne 
jak i duchowe, naszego sanktu-
arium oraz by przed cudowną 
ikoną Matki Bożej Łaskawej 
ofiarować Bogu swoje dalsze ży-
cie i służbę kapłańską.

Po Mszy Świętej kończą-
cej rekolekcje, kapłani wyrazi-
li wdzięczność Bogu za łaskę 
przeżycia tego świętego czasu, 
za bogate, pełne kapłańskiego 
doświadczenia słowa ojca reko-
lekcjonisty, za chwile wytchnień 
i zadumy wśród piękna przyro-
dy, oraz zachwytu nad pięknem 
dzieł sztuki tworzonych dla Bo-
żej chwały.

GZ
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1 maja 2011 roku w Święto bo-
żego miłosierdzia odbyła się na 
watykanie Uroczystość wyniesie-
nia na Ołtarze sługi bożego – jana 
Pawła ii. w Krzeszowie obchodzo-
no ją w szczególny sposób łącząc 
się bezpośrednio z rzymem za 
pośrednictwem telebimu ustawio-
nego na placu klasztornym przy 
sanktuarium m. b. łaskawej. Po 
homilii Ojca Św. benedykta XVi 
oraz po ogłoszeniu jana Pawła ii 
błogosławionym w bazylice wnie-
bowzięcia nmP odbyła się uro-
czysta msza św. dziękczynna za 
beatyfikację z udziałem delegacji 
szkół im. jana Pawła ii z Diecezji 
Legnickiej a także stypendystów 
Fundacji „Dzieło nowego Tysiąc-
lecia”, której przewodniczył j. e. 
biskup Tadeusz rybak – Pierwszy 
biskup Legnicki.

Tuż przed rozpoczęciem trans-
misji zgromadzonych przed bazyli-
ką gości oraz pielgrzymów powitał 
Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej 
ksiądz dr Józef Lisowski, który kie-
rując swoje słowa wprowadzenia 
zachęcił wszystkich do wspólnego 
przeżywania tej niezwykłej uroczy-
stości.

Podczas swojej homilii Ojciec 
Św. Benedykt XVI ze szczególnym 
umiłowaniem do swojego Poprzed-
nika wypowiedział słowa, które 
stały się faktem dla całego Ludu Bo-
żego – „I oto nadszedł oczekiwany 
dzień, przyszedł szybko, ponieważ 
tak podobało się Bogu – Jan Paweł 
II jest Błogosławiony!”. Zaraz po 
tym zdaniu wyjaśniając okoliczno-
ści, jakie się nań złożyły – „Tę drugą 
Niedzielę Wielkanocną błogosła-

beaTyFiKacja jana Pawła ii
wiony Jan Paweł II ogłosił Niedzie-
lą Bożego Miłosierdzia. Została ona 
wybrana na dzisiejszą uroczystość, 
ponieważ mój Poprzednik – z wy-
roku Opatrzności – oddał ducha 
Bogu właśnie w wigilię tej niedzie-
li. Ponadto dziś jest pierwszy dzień 
maja, miesiąca maryjnego, jest to 
również wspomnienie Św. Józefa 
Robotnika. Wszystkie te okolicz-
ności wzbogacają naszą modlitwę, 
pomagają nam, którzy jesteśmy 
jeszcze pielgrzymami w czasie 
i przestrzeni”. Nawiązując do słów 
Chrystusa z Ewangelii – „Błogosła-
wieni, którzy nie widzieli a uwie-
rzyli!” tłumaczył, że – „Jan Paweł II 
jest błogosławiony ze względu na 
swą wiarę, mocną i wielkoduszną, 
wiarę apostolską”. – „Dziś jego imię 
zostaje włączone w poczet świętych 
i błogosławionych, których on sam 
takimi ogłosił podczas prawie 27 
lat swojego pontyfikatu…” Przed-
stawiając jedną z kart z życiorysu 
swojego Poprzednika Ojciec Św. Be-
nedykt XVI nie pominął wielkiego 
przywiązania Jana Pawła II do po-
staci Matki Najświętszej – „…zda-
wał sobie sprawę, że poświęcenie 
Maryi ostatniego rozdziału doku-
mentu o Kościele oznaczało wska-
zanie na Matkę Bożą jako obraz 
i wzór świętości dla każdego chrześ-
cijanina i całego Kościoła…Obraz 
ten, znajdujący się w ewangelii 
Jana, został ujęty w biskupim, a po-
tem papieskim herbie Karola Woj-
tyły: złoty krzyż, litera M po prawej 
stronie u dołu i zawołanie Totus 
Tuus… - Cały jestem twój… Koń-
cząc homilię Papież Benedykt XVI 
bezpośrednio zwrócił się do bło-
gosławionego i w imieniu wszyst-
kich prosił – „Błogosławiony jesteś 

umiłowany Papieżu Janie Pawle II, 
ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś 
nadal umacniał z nieba wiarę Ludu 
Bożego. Tyle razy błogosławiłeś nas 
z okna na tym placu. Dzisiaj pro-
simy Cię, Ojcze Święty, błogosław 
nas. Amen”.

Po homilii Ojca Św. Benedykta 
XVI oraz po ogłoszeniu Jana Pawła 
II błogosławionym zgromadzeni na 
placu klasztornym wierni przeszli 
do bazyliki, aby tam podczas Mszy 
św. dziękować dobremu Bogu za 
naszego Papieża Polaka. W uroczy-
stości w sanktuarium udział wzięło 
28 szkół im. Jana Pawła II z terenu 
Diecezji Legnickiej wraz z delega-
cją oraz 53 stypendystów Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” a także 
pielgrzymów przybyłych z różnych 
stron z kraju oraz zagranicy. Do 
świątyni wniesiono poczty sztan-
darowe szkół noszących imię Jana 
Pawła II a także 2 lampiony, które 
zapalone od Paschału miały symbo-
lizować iskry. Jeden z tych lampio-
nów pozostał w Krzeszowie. Drugi 
lampion, a więc druga taka iskra, 
została przekazana do Legnicy do 
kościoła Św. Wojciecha, który jest 
wotum wdzięczności za pielgrzym-
kę Jana Pawła II do Legnicy w 1997 
roku. Eucharystii przewodniczył 
Biskup Tadeusz Rybak – Pierwszy 
Biskup Legnicki oraz Kanclerz Leg-
nickiej Kurii Biskupiej ksiądz dr Jó-
zef Lisowski. Homilię wygłosił ks. 
bp, który z wielką radością dzielił 
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się swym słowem skierowanym do 
wszystkich obecnych w kościele, 
a w szczególności do młodych, któ-
rych tak upodobał sobie Jan Paweł II 
– „Czcigodni, przede wszystkim wy 
droga młodzieży, która należy do 
pokolenia związanego z osobą Jana 
Pawła II. Jesteśmy świadomi tego, 
że w dniu dzisiejszym przeżywamy 
wielkie historyczne wydarzenie. 
Przed kilkoma chwilami widzieli-
śmy jak Ojciec Św. Benedykt XVI 
wyniósł pierwszego Papieża Polaka 
na ołtarze. Wyniesienie na ołtarze 
Jana Pawła II rozradowało cały Koś-
ciół. Tego Wielkiego Papieża dał nam 
dobry Bóg. Pamiętamy, zwłaszcza 
ci starsi, że to właśnie Jan Paweł II 
powołał Pierwszego Biskupa naszej 
diecezji. Jesteśmy wdzięczni Jano-
wi Pawłowi II, że przyczynił się do 
powstania wielu instytucji Diecezji 
Legnickiej w tym m.in. Wyższego 
Seminarium Duchownego. Mu-
szę wam dać świadectwo, że wie-
lokrotnie spotykałem się z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II i we 
wszystkich sprawach związanych 
z Diecezją Legnicką okazywał duże 
zainteresowanie. Nieraz odwiedzał 
ważne miejsca diecezji. Kiedy od-
wiedził nas Ojciec Św. w Legnicy 
dużą satysfakcję sprawiło nam to, 
że był zadowolony z tego spotka-
nia. Wielu z nas pamięta to wielkie 
historyczne wydarzenie uroczystej 
koronacji ikony Matki Bożej Ła-
skawej przez Ojca Świętego Jana 

Pawła II dnia 2 czerw-
ca 1997 roku w Leg-
nicy wypowiadają-
cego przy tym słowa 
– Niech ten znak wło-
żenia koron na głowę 
Maryi i Dzieciątka Je-
zus będzie wyrazem 
naszej wdzięczności 
za dobrodziejstwa 
Boże, których tak wie-
le otrzymywali i stale 
otrzymują czciciele 
Maryi, spieszący do 
krzeszowskiego Domu 

Łaski”. Dopełnieniem tego wyda-
rzenia z 1997 roku była uroczystość 
ogłoszenia krzeszowskiej świątyni 
jako „Bazyliki Mniejszej”. – „Słowa 
homilii Ojca Św. są nadal aktualne 
i zobowiązujące, powinniśmy wra-
cać do nich a szczególnie udostęp-
niać młodemu pokoleniu” – konty-
nuował – „Wyniesienie na ołtarze 
Jana Pawła II jest dla nas wielkim 
Bożym darem. W wielu miejscach 
w naszej diecezji rozmieszczone 
są wizerunki oraz tablice upamięt-
niające Jana Pawła II. Są jak żywe 
pomniki. Niech przypominają nam 
i następnym pokoleniom Ojca Św. 
Jana Pawła II. Ale szczególnymi 
żywymi pomnikami jesteście wy, 
młodzi ze szkół im. Jana Pawła II, 
również i ci, którzy otrzymali sty-
pendia” Na zakończenie swojej ho-
milii Bp. Tadeusz Rybak podobnie 
jak Ojciec Św. Benedykt XVI zwró-
cił się do błogosławionego – „Błogo-
sławiony Papieżu, nasz umiłowany 
Ojcze, módl się za naszą diecezję, 
cały Kościół i za cały świat. Amen”. 
Pod koniec Mszy św. głos zabrali: 
Przewodniczący Sejmiku Woje-
wódzkiego – Pan Jerzy Pokój, który 
w osobistych słowach refleksji dał 
wszystkim do zrozumienia, kim 
była dla niego i dla nas postać Jana 
Pawła II oraz Pani Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Czerwonej Wodzie – Pani Danu-
ta Grabowska, która wręczyła kwia-
ty Księdzu Biskupowi Tadeuszowi 

Rybakowi wyra-
żając przy tym 
w d z i ę c z n o ś ć 
za jego obec-
ność tego dnia 
w Krzeszowie.

Po uroczy-
stości przyszedł 
czas na wspólny 
posiłek. Każdy 
z uczestników 
mógł spróbować 
bigosu z kuchni 
polowej rozsta-
wionej na placu 
wokół bazyli-

ki. Chwila ta służyła również na 
dzieleniu się rozmyślaniami nad 
życiem i osobą Jana Pawła II. Zapy-
tany o to „Kim była i jest dla niego 
postać Jana Pawła II?” Michał Pija-
cki ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Cieszkowie odpowie-
dział – „Papież Jan Paweł II był dla 
mnie wzorem w życiu, ponieważ 
nigdy nie wstydził się tego, że jest 
Polakiem. Udowadniał to odwie-
dzając kilkakrotnie swój rodzinny 
kraj dając przy tym przykład odda-
nia swojemu narodowi. Dla mnie 
jest Patriotą”. Z kolei Pan Henryk 
Dardziński pytany – „Czy w jaki-
kolwiek sposób zmienił twój pogląd 
na życie nie tylko religijne, ale i spo-
łeczne?” uważa, że – „Zaistniały 
duże wewnętrzne zmiany w mojej 
osobie, mam inny pogląd patrzenia 
na świat i na ludzi. Często słucham 
i powracam myślami do homilii 
Jana Pawła II. Dla mnie to bardzo 
namacalne doświadczenie dzięki 
tak wielkiemu człowiekowi, jakim 
dla mnie jest Jan Paweł II”. Rów-
nież swych przeżyć z charyzmatem 
Jana Pawła II nie kryła Marta Til-
gner z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w Krzeszowie. – „Był dla 
mnie wielkim człowiekiem. Jest 
autorytetem. Odmienił moje życie, 
dzięki niemu mogę dostrzec wiele 
rzeczy, które dotąd gdzieś mi umy-
kały. Stąpam po ziemi pewnym 
krokiem, jestem bardziej szczęśli-
wa i potrafię dostrzec piękno w rze-
czach małych oraz odróżniać bar-
dziej dobro od zła”. Zapytana – „Za 
co cenisz najbardziej Jana Pawła II?” 
odpowiedziała – „Jana Pawła II naj-
bardziej cenię za to, że tak bardzo 
upodobał sobie młodzież i potrafił 
zmienić świat”.

Na zwieńczenie uroczystości od-
był się koncert Zespołu „Dzieci Da-
wida” z Domu Kultury z Koskowic, 
podczas którego nie tylko śpiewano, 
ale też cytowano myśli i wypowie-
dzi Jana Pawła II.

Marcin Dardziński
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DwUmiesięczniK
sanKTUariUm

maTKi bOżej łasKawej
w KrzeszOwie

Nasze krzeszowskie sanktuarium znalazło się na 
liście 10. Wyjazdowych Rekolekcji Wielkopostnych 
Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Hadyny 
w Chorzowie. 

Dzieci i młodzież z tej szkoły wraz z opiekunami, 
panią dyrektor Jolantą Motyką oraz ks. proboszczem 
Pawłem Bulem po raz dziesiąty przeżywała Rekolek-
cje Wielkopostne poza swoją parafią. 

Należy podkreślić, że grupa ta zwiedziła do tej 
pory takie znane w Polsce sanktuaria, jak m.in.: Kal-
waria Zebrzydowska, Wadowice (2002), Częstocho-
wa i Piekary Śląskie (2003), Góra św. Anny (2004), 
Kraków Łagiewniki (2006), Licheń (2007), Ludź-
mierz (2008), Niepokalanów (2009), Tyniec (2010).

Program tegorocznego wyjazdu obejmował poza 
uczestniczeniem w rekolekcjach z Całunem Turyń-
skim w Krzeszowie również: zwiedzanie zamków 
Książ i Bolków, a także Kościoła Pokoju w Jaworze. 
Grupa 80 uczniów z opiekunami była zakwaterowa-
na w domu sióstr Elżbietanek i klasztorze sióstr Be-
nedyktynek w naszej miejscowości.

Na temat wrażeń z pobytu rozmawiałam z na-
uczycielką języka angielskiego p. Teresą Białowąs:

Jakie wrażenia po zwiedzaniu Krzeszowa?
Bardzo nam się podobało, szczególnie, że w tutej-

szym kościele tak specyficznie czuć powiew historii.
W innych sanktuariach tego nie było?
Owszem, ale na pewno nie tak intensywnie jak tu. 

Pragnę podkreślić, że byliśmy w wielu świątyniach - 
niektórych wybudowanych stosunkowo niedawno, 
jak np. w Licheniu i tam jest zupełnie inaczej.

A co szczególnie dzieci urzekło?
Wielkie wrażenie zrobiło na nich mauzoleum 

Piastów, były wprost zachwycone rzeźbami, ich stro-
jami, no i marmurem na ścianach.

Chyba nie przestraszyły się nagrobków?
Nie, chociaż kilkoro przyznało, że chyba w nocy 

im się przyśnią.
Czy dzieci, z którymi Pani przyjechała chodzą 

do szkoły katolickiej?
Nie, jesteśmy zwykłą szkołą publiczną, z tą jed-

nakże różnicą, że  zwracamy szczególną uwagę 
w praktykowanym modelu wychowania na kształto-
wanie pozytywnych postaw, a zwłaszcza szacunku 
wobec innych.

Skąd idea wyjazdowych rekolekcji?
Otóż zanim zaczęliśmy jeździć dzieci uczęszczały 

na rekolekcje w parafii. Jednak zapragnęłyśmy połą-
czyć wyjazd turystyczny z rekolekcjami i tak podró-
żujemy już 10 rok.

Czy całkowity koszt wyjazdu ponoszą rodzice?
Nie, jedynie część, dzięki operatywności 

p.dyrektor i życzliwości sponsorów, którzy każdy 
taki wyjazd dofinansowują.  

Zawsze jeździcie w Wielkim Poście?
Tak, właśnie na trzy dni, czyli tyle, ile zwykle 

trwają rekolekcje parafialne, a dzieci dzięki tym wy-
jazdom znacznie więcej się dowiadują i przeżywają. 
Poznają zabytki i uczą się samodzielności.

wyjĄTKOwe reKOLeKcje Dzieci 
z chOrzOwa w KrzeszOwie

Czy to jedyny taki wyjazd w roku?
Nie, jesteśmy bardzo mobilni i wyjeżdżamy 

z dziećmi regularnie.
W jakim wieku są uczestnicy?
Tak naprawdę 7-13 lat, czyli od pierwszej do szó-

stej klasy.
Czy oprócz zwykłych załatwień, związanych 

z wyjazdem, przygotowujecie się do niego jakoś 
specjalnie?

Oczywiście, najpierw sygnalizujemy najważniej-
sze sprawy związane z danym miejscem, a po po-
wrocie wykorzystujemy uzyskaną wiedzę, zwłaszcza 
na religii i historii.

To kto czuwa nad organizacją przedsięwzię-
cia?

Pani dyrektor Jolanta Motyka, ks. proboszcz Pa-
weł Bul i p. Bożena Ligocka – nauczycielka muzyki. 
Przyjechaliśmy dwoma autokarami, przywożąc nie-
mal 80 dzieci.

Jaka to część uczniów?
Około 80 procent.
To mała szkoła…
Tak, położona  na obrzeżach Chorzowa, w dziel-

nicy Maciejkowice.
Czy jest Pani zadowolona z wyjazdu?
Tak, mogłoby być tylko cieplej, ale poza tym 

mamy mnóstwo pozytywnych wrażeń.
Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
  

Rozmawiała Anna Ferenc



Triduum Paschalne Krzeszów 2011

Wielki Czwartek - życzenia dla kapłanów Wielki Piątek - Adoracja Krzyża

Adoracja Najśw. Sakramentu 
w Grobie Pańskim

Procesja Rezurekcyjna

Wigilia Paschalna - Te Deum

Procesja Rezurekcyjna

Poniedziałek Wielkanocny -

Wigilia Paschalna - Liturgia Światła Wigilia Paschalna  
- Liturgia Chrzcielna



Misterium Męki Pańskiej
Krzeszów 22 kwietnia 2011r.

W drodze do Annasza

Ostatnia Wieczerza

Sąd przed Piłatem

Śmierć Twórcy Misterium

Pierwszy upadek

Pan Jezus pociesza niewiasty Tuż przed Golgotą


