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Obraz z ołtarza Wszystkich Świętych
Mauzoleum Piastów Śląskich

PIELGRZYMKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 września 2011
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na listopad i grudzień 2011 roku
wtorek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w Bazylice godz. 7.30. 10.00 i 17.00.
Wyjście procesji z Bazyliki na Cmentarz Parafialny
o godz. 12.00. Msza Święta Koncelebrowana na
Cmentarzu Parafialnym 12.30;
środa 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Rozpoczęcie MODLITWY WYPOMINKOWEJ o godz. 16.30; Msza św. wieczorna o g.
17.00
piątek 4 listopada – wspomnienie św. Karola Boromeuszka, patrona imienia Karola Wojtyły - bł. Jana
Pawła II - Wielkiego. Pierwszy Piątek Miesiąca.
piątek 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości - Msza św. za Ojczyznę w Bazylice Krzeszowskiej – godz. 12.00
niedziela 20 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata
sobota 26 listopada - proponujemy Zabawy Andrzejkowe. Jest to ostatni dzień przed rozpoczęciem
Adwentu – czasu oczekiwania na Przyjście Zbawiciela,
niedziela 27 listopada – Pierwsza Niedziela Adwentu
od poniedziałku 28 listopada Msze Roratnie o godz.
17.00 (prosimy o przynoszenie lampionów – odbędzie się konkurs na najpiękniejszy lampion osobiście wykonany);
od 1 do 3 grudnia – autokarowa Pielgrzymka do Torunia na uroczystości 20-lecia Radia Maryja. (szersze informacje - w tym wydaniu „Krzeszowskiej
Pani”)
niedziela 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary –
patronki górników
wtorek 6 grudnia – uroczystość Św. Mikołaja – patrona dobroci
od piątku 16 grudnia do niedzieli 18 grudnia - Rekolekcje Adwentowe
Sobota 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia:
Msza Pasterkowa w Krzeszowie godz. 24.00; Msza
w Krzeszówku – godz. 22.00
Niedziela 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia – Zapraszamy parafian na Msze św. o godz.
7.30, 10.00 , 12.00 i 17.00 ( w Krzeszówku o godz.
9.00)
Poniedziałek 26 grudnia – Uroczystość Świętej Rodziny – Msze jak w każdą niedzielę
wtorek 27 grudnia – wspomnienie św. Jana Ewangelisty – poświęcenie wina
sobota 31 grudnia – wspomnienie świętego Sylwestra – papieża. Msza św. oraz Nabożeństwo Dziękczynno – Błagalne za mijający rok o godz. 17.00
w Bazylice,
sobota 31 grudnia - na godz. 24.00 zapraszamy Parafian oraz Pielgrzymów na Eucharystię Noworoczną do Bazyliki Krzeszowskiej.
od poniedziałku 2 stycznia 2012 – Wizyta Duszpasterska w naszej parafii.
(Plan Kolędy zostanie podany w styczniowym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”).
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Podtrzymujmy
tradycję
wypominkową
W związku ze zbliżającym się listopadem
- miesiącem modlitw za zmarłych, młodzież
z naszej parafii roznosi kartki wypominkowe.
Dlatego też zamieszczamy wykaz ulic, z których
w poszczególne dni, zgodnie z coroczną tradycją, będą wyczytywane imiona naszych drogich
zmarłych. Jednocześnie pragniemy zachęcić
starszych, aby przy wypisywaniu kart wypominkowych obecni byli wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza młodzież i dzieci. Zachęcajmy
członków naszych rodzin do uczęszczania na
różaniec połączony z modlitwą wspominkową.
Kształtujmy w nich tę piękną tradycję, którą
wpajali nam nasi rodzice i dziadkowie, aby i oni
w przyszłości pamiętali o nas w modlitwie, kiedy Pan wezwie nas do siebie.
Tegoroczny porządek modlitwy wypominkowej przedstawia się następująco:
• 2. listopada – ul. Cysterska,
• 3. listopada – ul. Betlejemska i Brokoffa,
• 4. listopada – ul. P. Brandla i Bernarda Rossy,
• 5. listopada – ul Benedyktyńska,
• 6. listopada – ul Św. Anny, M. Englera i Kalwaria,
• 7. listopada – ul. Św. Jana Nepomucena,
• 8. listopada – ul. Loretańska i św. Józefa,
• 9. listopada – ul. Św. Jadwigi Śląskiej,
• 10. listopada – ul. Młyńska i Podklasztorna
• 11. listopada – Święto Odrodzenia Polski,
• 12. listopada – ul. Księcia Bolka I,
• 13. listopada – ul. Zielna i Nadrzeczna ,
• 14. listopada – ul. Osiedle i Sportowa,
• 15. listopada – ul. Michała Willmanna,
• 16. listopada – ul. Sądecka,
• 17. listopada – Lipienica,
• 18. listopada – wypominki bez podanych
ulic.
Kościół św. Wawrzyńca w Krzeszówku
• Krzeszówek – I piątek miesiąca godz. 16:00
• Gorzeszów – II piątek miesiąca godz. 16:00
• Jawiszów – III piątek miesiąca godz. 16:00.
Co nas czeka:
Grudzień - Adwent - Roraty – codziennie
o godzinie 17:00;
Styczeń - Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek.
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PRZEMÓWIENIE KS. PROBOSZCZA PODCZAS

WIZYTACJI KANONICZNEJ KS. BISKUPA dr Marka Mendyka
Krzeszów, dnia 25 września 2011 roku

Ekscelencjo - Księże Biskupie !
Dzisiaj,
w
niedzielę 25
września 2011 roku - w trzecim roku mego pobytu w Krzeszowie, witam Ciebie Ojcze
w murach krzeszowskiej bazyliki mniejszej. Nasza Parafia to
równocześnie Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej;
to serce Diecezji Legnickiej. Od
pięciu lat trwają w Krzeszowskim Sanktuarium wielkie prace
rewaloryzacyjne. To wielka zasługa Pierwszego Biskupa Legnickiego dr Tadeusza Rybaka
i obecnego Ordynariusza Ks. dr
Stefana Cichego oraz Ks. Kanclerza dr Józefa Lisowskiego.
Bardzo często modlimy się za
wszystkich dobrodziejów oraz
za wszystkich wykonawców:
konserwatorów i budowniczych.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu
za wszystkich dobrodziejów tego
wspaniałego Baroku Cysterskiego.
W skład naszej wspólnoty
wchodzi pięć wiosek: Krzeszów,
Krzeszówek, Lipienica, Gorzeszów i Jawiszów; cała wspólnota liczy ok. 2.300 osób, z czego systematycznie do kościoła
w każdą niedzielę uczestniczy
35 procent mieszkańców. Do
naszej parafii przynależą cztery
świątynie: Bazylika Mniejsza
p.w. Matki Bożej Wniebowziętej, kościół pomocniczy p.w.
św. Józefa, kościół filialny p.w.
św. Wawrzyńca w Krzeszówku
oraz odbudowana świątynia na
Górze św. Anny.
Ekscelencjo! Wraz z Grupami Modlitewnymi; a przede
wszystkim z Komitetem Odbudowy Kościoła na Górze św.
Anny - pragniemy dzisiaj zaprosić Ciebie – abyś poświęcił mury
odbudowanego kościoła św.
Anny; babci Pana Jezusa i Jego
Matki Maryi. Ten kościół, zbudowany przez Ojców Cystersów

w XVIII wieku, został bardzo
poważnie zniszczony przez „nieznanych sprawców” – chuliganów - w latach 80-tych XX wieku. Ale z pomocą „ludzi dobrej
woli” Ojcowie Cystersi przystąpili w 1994 roku do odbudowy
tej świątyni. Dzięki życzliwości Ks. Kanonika Włodzimierza
Gucwy, obecnego proboszcza
oraz wielu dobrodziejów; dzięki
ogromnej mobilizacji członków
z Komitetu Odbudowy Kościoła na Górze św. Anny w dniu
dzisiejszym proszę Cię, Drogi
Ojcze Biskupie wraz z Kapłanami Współpracownikami: Ks. Seniorem Kazimierzem Piwowarczykiem i Ks. Neoprezbiterem
Mateuszem Rycek, o błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów – sponsorów oraz o poświęcenie murów i konsekrację
odbudowanej świątyni na Górze
św. Anny.
Księże Biskupie,
Około 35 % naszych parafian systematycznie uczestniczy
w każdą niedzielę i święta na
Eucharystii. Wielu naszych parafian to ofiarni dobrzy ludzie;
wielu z nich wywodzi się z okolic
Nowego Sącza. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim mężczyznom za pomoc w pracach
społecznych. Wszystkim paniom z naszej parafii za wszelką
pomoc, tak często niezauważalną. Wszystkim składam bardzo
serdeczne - Bóg Zapłać!
Na terenie naszej parafii istnieje Zespół Szkół, w którym
uczy się ok. 400 uczniów: Gimnazjum - do którego uczęszcza
125 uczniów, oraz Szkoła Podstawowa , w której uczy się 233
dzieci, oraz 30 dzieci w klasie
„zerowej”.
Katechezy w tych
szkołach uczy Ks. mgr Mateusz Rycek oraz dwie panie katechetki: pani mgr Honorata
Klimczak i pani mgr Leokadia
Rozmysł mieszkająca w Ka-

miennej Górze. Współpraca
Duszpasterzy oraz katechetów
z nauczycielami i dyrekcją tej
placówki układa się znakomicie. Chciałbym w tym miejscu
wspomnieć o corocznych Rekolekcjach Wielkopostnych, które
bardzo przykładnie odbywają
się w Szkole, w Domu Kultury
oraz w naszej Bazylice Mniejszej. Na terenie naszej parafii
działają poprzez modlitwę i pracę dwa Zgromadzenia Zakonne:
Siostry Benedyktynki, które 65
lat temu przybyły ze Lwowa do
Krzeszowa (Kapelanem Sióstr
Benedyktynek od 31 lat jest Ks.
Kanonik Władysław Sługocki,
który w miarę możliwości służy
pomocą i w naszej Wspólnocie
Parafialnej), oraz drugi Zakon
w naszej Parafii to Siostry Elżbietanki, które w Krzeszowie
prowadzą Dom Rekolekcyjny.
Bardzo pięknie chciałbym w tym
miejscu podziękować Siostrze
Bronisławie – benedyktynce - za
jej ogromny wkład pracy na terenie Zakrystii w Krzeszowskiej
Bazylice.
Od samego początku w naszej pracy duszpasterskiej, wielką miłością i opieką otoczyliśmy
ministrantów i lektorów, którzy
w liczbie ponad 30 osób - służą
Panu Bogu w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Dziękujemy panu
Organiście Romualdowi Jała
za wszystkie jego inicjatywy
a przede wszystkim za „Scholę” mężczyzn podczas ważniejszych
Uroczystości Parafialnych. Bardzo aktywnie działa
w naszej wspólnocie Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży; od
tego roku opiekę nad nimi będzie sprawował Ks. Mateusz
Rycek. Od trzech lat pomocą
kapłanom w tutejszej wspólnocie służą Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii: pan Stanisław
Wondołowski oraz pan Andrzej.
Wielką pomocą podczas róż-
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nych Akcji Duszpasterskich służą nam panowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej, którym w dniu
dzisiejszym składam serdeczne
słowa podziękowań. Chciałbym
również
podziękować Panu
Wójtowi Gminy Kamienna
Góra Stanisławowi Szmajdzińskiemu oraz Dyrekcji Domu
Kultury w Krzeszowie za bardzo
dobrą współpracę podczas różnych Uroczystości Parafialnych
i Diecezjalnych. W tym miejscu
pragnę wymienić: styczniowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz
czerwcowy Diecezjalny Festiwal
Piosenki Religijnej i Patriotycznej.
Nieustanna Służba Boża
w Krzeszowskiej Bazylice wspierana była nieustannie przez
modlitwę i celebrację codziennej Eucharystii i wiele innych
nabożeństw. Wierni z naszej
wspólnoty oraz Pielgrzymi i Turyści mogą każdego dnia uczestniczyć we Mszy Świętej o godz.
7.oo, 12.oo i 18.oo. W niedzielę
Eucharystia jest sprawowana wg
stałego porządku: o godz. 7.3o,
9.oo (na filii w Krzeszówku),
10.oo, 12.oo i 17.oo. W każdą
niedzielę i święta rano o godz.
7.oo wierni uczestniczą w Godzinkach ku czci Matki Bożej;
w każdą środę duża liczba parafian i pielgrzymów uczestniczy
w Nowennie do Matki Bożej
Łaskawej, natomiast każdego
dnia o godz. 15.oo modlimy się
w Bazylice Koronką do Bożego Miłosierdzia. Każdego 23dnia miesiąca gromadzi się na
spotkaniu formacyjnym Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio.
W pierwsze Czwartki Miesiąca modlimy się wraz z Towarzystwem Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego
w Legnicy o łaskę nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Szczególnie modlimy się,
aby Pan Jezus powołał z naszej
parafii młodych ludzi do swojej służby. W każdy 16-dzień
Miesiąca gromadzimy się w tej
Bazylice i na Nabożeństwie ku
czci Matki Bożej Łaskawej aby
modlić się za Ojca Świętego papieża Benedykta XVI, za naszą
Diecezję Legnicką; w intencji

Ojczyzny oraz za Radio Maryja
i Telewizję TRWAM. Każdego
roku, w sierpniu, pewna liczba
pątników pod przewodnictwem
kapłana uczestniczy w pieszych
Pielgrzymkach z Legnicy do
Częstochowy oraz z Legnicy do
Krzeszowa.
Pragnę podziękować Panu
Bogu i Matce Najświętszej za
10 Róż Żywego Różańca w naszej parafii. Jest to codzienna
cicha i bardzo wytrwała modlitwa ponad 300 kobiet. Brak nam
w Krzeszowie Róży Mężczyzn.
W Krzeszówku taka Róża już
istnieje i tym wszystkim panom
- składam piękne podziękowanie. Bardzo serdecznie dziękuję
za systematyczną pracę w Parafialnym Zespole Caritas - pani
Marii oraz pani Janinie i panu
Grzegorzowi. Wyrażam uznanie dla Zespołu Redakcyjnego
„Krzeszowskiej Pani” - jest to
dwumiesięcznik, który od prawie trzech lat ukazuje się systematycznie w naszym Sanktuarium Maryjnym.
Rekolekcje
wielkopostne
i adwentowe gromadzą w Krzeszowie dużo wiernych i pielgrzymów. W tym miejscu
chciałbym podziękować wszystkim kapłanom z naszego dekanatu Kamienna Góra – Wschód
z Ks. Dziekanem kanonikiem
Edwardem Bigosem na czele - za
pomoc w sprawowaniu Sakramentu Spowiedzi. Przed każdymi świętami spowiada w tej
świątyni 12 kapłanów.
Dwa razy w ciągu każdego roku modlimy się podczas
Jerycha Różańcowego w siedmiodobowej Adoracji przed
Wystawionym
Najświętszym
Sakramentem. Ta wyjątkowa
modlitwa gromadzi wielu parafian i pielgrzymów, którzy przychodzą z całymi rodzinami, aby
lepiej przygotować swoje serca
na spotkanie z Panem Jezusem
i jego Matką.
Księże Biskupie!
w Krzeszowskim Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w 2010
roku:
• zostało ochrzczonych 35 dzieci (18 chłopców i 17 dziewcząt)
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• do I Komunii Świętej przystąpiło 39 dzieci
• Sakrament
Bierzmowania
przyjęło 35 dziewcząt i chłopców
• zapowiedzi przedślubne zgłosiło 19 par narzeczeńskich
• Sakrament Małżeństwa zawarło 37 par
• Po nagrodę wieczną do Pana –
odeszło 25 osób
• wszystkich parafian, za których Ks. Proboszcz i Ks. Wikariusz płacą podatek do Urzędu Skarbowego w Kamiennej
Górze - jest w naszej wspólnocie 2.430 osób, z czego 50
osób jest niewierzących; a do
kościoła w niedzielę i święta
uczęszcza tylko 35 % mieszkańców.
Ojcze Biskupie !
Jestem wdzięczny Panu Bogu
i Matce Najświętszej, że mogę
pracować w tej Maryjnej Krzeszowskiej Wspólnocie. Szczególnie dziękuję Tobie Drogi
Ojcze Biskupie za ogromne zaufanie i Twoje błogosławieństwo
przez cały okres mojego pobytu
w Krzeszowskiej Wspólnocie.
Dziękuję za wszelkie życzliwe
podpowiedzi oraz za Twoje zatroskanie!
Byłbym nieszczery, gdybym
nie widział w tej Krzeszowskiej
wspólnocie braków i niedociągnięć. Mamy na terenie naszej
parafii trochę rozbitych małżeństw; widać niekiedy ludzi
nadużywających alkohol, wulgarnie zachowujących się i nieuprzejmych. Jest również spora
liczba mieszkańców, którzy są
obojętni religijnie; nie uczestniczą w życiu naszej religijnej
wspólnoty. Modlimy się za tych
naszych Braci i nasze Siostry,
aby Pan Bóg dał im łaskę opamiętania i powrotu do jedności
z Kościołem.
Proszę Cię bardzo serdecznie Księże Biskupie abyś
w naszych intencjach przez
pośrednictwo Łaskawej Pani
Krzeszowskiej zaniósł gorące
modlitwy przed Oblicze Najwyższego Boga!
Ks. Marian Kopko
proboszcz i kustosz z Krzeszowa
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REKOLEKCJE ADWENTOWE 2011
Nauki poprowadzi Ks. Proboszcz Czesław Paruch
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Wilkowie

• piątek 16 grudnia 2011 r.
godz. 12.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
godz. 16.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną w Krzeszówku
godz. 17.00 – Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

• sobota 17 grudnia 2011r. – Dzień Spowiedzi
godz. 10.00 – Krzeszówek – Spowiedź oraz Msza Św. dla wszystkich
godz. 11.00 – Spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych
godz. 12.00 – Msza Św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych
godz. 16.30 – Spowiedź dla dorosłych
godz. 17.00 – Msza Święta i Nabożeństwo Światła w Bazylice

(przynosimy świece i gromnice, aby oświetlić bazylikę)

• niedziela 18 grudnia 2011 r.
WSPOMNIENIE ODNALEZIENIA OBRAZU
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ – „DZIEŃ ŚWIATŁA”
godz. 7.00
godz. 7.30
godz. 9.00
godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 17.00

–
–
–
–
–
–

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dorosłych
Msza Św. z nauką w Krzeszówku dla wszystkich
Msza Św. z nauka Rekolekcyjną dla dzieci
Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dorosłych

Zapraszamy
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Siostry Loretanki w Krzeszowie
W sobotę 1 października odbyła się pielgrzymka Kół Różańcowych do krzeszowskiego sanktuarium. Po raz pierwszy przybyły
do Krzeszowa Siostry Loretanki
z warszawskiego Rembertowa.
Gościły one w parafii przez trzy
dni i wzbogaciły główną mszę
świętą spotkania swoim pięknym
śpiewem. Ponadto uczestniczyły
w niedzielnych godzinkach, po
których udały się na wycieczkę
turystyczną na Śnieżkę.
Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Loretańskiej, to wspólnota zakonna założona przez bł.
ks. Ignacego Kłopotowskiego
w 1920 roku dla ewangelizacji słowem drukowanym. Siostry loretanki swoją duchowość
czerpią z Reguły św. Benedykta.
Codzienność Sióstr to przede
wszystkim praca wydawnicza,
czyli prowadzenie wydawnictwa
i drukarni, ale także prowadzenie przedszkoli, domów opieki
dla osób starszych, katechezy
dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Sióstr Loretanek wydaje
między innymi czasopismo “Różaniec”, które jest formacyjnym
miesięcznikiem dla Kół Żywego

Różańca, a także miesięcznik dla
dzieci “Anioł Stróż” i miesięcznik
dla rodziców “Sygnały Troski”.
W tegorocznym diecezjalnym
spotkaniu Kół Różańcowych
uczestniczył jedenastoosobowy
chór sióstr loretanek: s. Estera, s.
Antonina, s. Patrycja, s. Wiera,
s. Maria, s. Faustyna, s. Barbara,
s. Kinga, s. Aurelia, s. Agnessa,
s. Salomea.
Siostry przywiozły ze sobą
aktualne i archiwalne numery wszystkich wymienionych
czasopism, a także spory wybór
pięknie wydanych i wartościowych książek, sygnowanych
przez ich własne wydawnictwo.
Wszystkie te pozycje można było
nabyć na placu przed bazyliką
przed i po mszy świętej.
Grupa 11 sióstr, które gościły w naszym sanktuarium to
nie tylko osoby utalentowane
muzycznie, ale przede wszystkim bardzo ciekawe osobowości, wszechstronnie wykształcone-część pracuje na co dzień
w przedszkolu lub szkole, oczytane, posiadające szeroką wiedzę o świecie. Przy tym pełne
dystansu do otaczającej je rze-

czywistości i obdarzone doskonałym poczuciem humoru.
Mimo niewielkiego doświadczenia w wędrówkach górskich
większości sióstr, radziły sobie
one doskonale na szlaku, wzbudzając przy tym spore zainteresowanie, bowiem przyciągały
wzrok przede wszystkim swoją
liczebnością i strojem, tak odmiennym w pogodny, wręcz letni dzień. Ponadto promieniały
radością i szczególną pogodą ducha, która udzielała się wielu mijanym przez nie turystom. Same
siostry nie spodziewały się z pewnością, jak same wielokrotnie
podkreślały, tak pięknych widoków i tylu wrażeń z wyprawy.
Bardzo zadowolone z pobytu podkreślały, że to wprawdzie
pierwsza, ale z pewnością nie
ostatnia wizyta w Krzeszowie
i wyraziły nadzieję na ponowny przyjazd w przyszłym roku.
Uczestnicy mszy świętej na
spotkaniu Kół Różańcowych
oraz parafianie, którzy przybyli
na niedzielne godzinki na pewno będą czekali na ich śpiew
z utęsknieniem.
		
Anna Ferenc
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Spotkania Małżeńskie
Spotkania Małżeńskie – to
Ruch, którego początki w naszej
Ojczyźnie sięgają lat 70-tych
ubiegłego wieku. Formalnie jest
on stowarzyszeniem na prawach
papieskich. Należy do Federacji
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce. W naszej Diecezji Ruch ten działa już 17 lat,
zawsze za wyraźną zgodą każdorazowego Biskupa Legnickiego
oraz w porozumieniu z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Legnickiej.
Naszą działalność w Diecezji
skupiamy na organizowaniu dla
małżeństw weekendowych wyjazdów (piątek wieczór- niedziela
po popołudniu), które mają charakter rekolekcji zamkniętych.
Na tych spotkaniach małżon-

kowie uczą się w sposób bardzo
praktyczny wzajemnej komunikacji i budowania więzi ze sobą
i z Bogiem. Proponuje się im taką
formę dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej
poznać się nawzajem, z drugiej
zaś – w przypadku nieporozumień- pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.
Dzisiaj, kiedy tak wiele rodzin przeżywa różnorakie trudności, małżeństwa dotykają kryzysy, kiedy ciągle wzrasta liczba
rozwodów, (co czwarte nowo
zawierane małżeństwo rozpada
się), trudno przecenić tę formę
pomocy, którą oferują Spotkania Małżeńskie.
Serdecznie zachęcamy więc
Czcigodnych Księży do informo-

wania wiernych, czy to poprzez
indywidualne kontakty duszpasterskie, czy poprzez ogłoszenia
parafialne, o możliwości korzystania z proponowanych przez
nas rekolekcji i zachęcania do
udziału w nich.
W obecnym roku kalendarzowym odbędą się jeszcze dwa turnusy w Ośrodku Rekolekcyjnym
“ Fundacja Wioski Franciszkańskiej” w Janicach k. Jeleniej Góry,
, w dniach: 23-25.09.2011; 2527.11.2011.
Zgłoszenia przyjmują i bliższych informacji udzielają:
Irena i Ryszard Orzelscy
tel. (75)64 32 539, kom.
691 832 539;
e-mail: irenaorzelska@interia.
pl ; irena03@poczta.onet.pl

krzeszowska pani nr 7 (19) - Listopad/Grudzień 2011

9

POŚWIĘCENIE FIGURKI
ŚWIĘTEJ APOLONII w KRZESZOWIE
Inicjatorką i pomysłodawczynią
poświęcenia figurki św. Apolonii
- patronki lekarzy dentystów w Bazylice Mniejszej p.w. Najświętszej
Marii Panny w Krzeszowie była
wiceprezes Delegatury Jeleniogórskiej pani dr Barbara Polek, która
zaplanowała i przygotowała całość
tej uroczystości. Na miejsce spotkania wybrano Krzeszów, ponieważ w
bocznym ołtarzu bazyliki znajduje
się figura patronki lekarzy dentystów. Niegdyś na ten fakt zwróciła
uwagę przewodnicząca Komisji Historycznej DRL dr n. med. Barbara
Bruziewicz-Mikłaszewska.
17 września 2011r. w przylegającej do bazyliki restauracji dr
Barbara Polek przywitała przybyłych gości pysznym ciastem (sernik
„palce lizać”), aromatyczną kawą i
herbatą. Oficjalną ceremonię, poza
miłymi pogawędkami pozwalającymi uczestnikom bliżej się poznać,
poprzedziło okolicznościowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej z
udziałem członków Rady DIL oraz
stomatologów z terenu delegatur:
wrocławskiej, wałbrzyskiej, legnickiej i jeleniogórskiej. Tę wyjątkową
uroczystość zainaugurowali: prezes
DRL dr n. med. Igor Chęciński,
ks. prałat Marian Kopko – kustosz
krzeszowskiego sanktuarium, ks.
Kazimierz Sroka – diecezjalny kapelan służby zdrowia Archidiecezji
Wrocławskiej oraz dr Barbara Polek. W południe w bazylice rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana
przez wielu księży, w czasie której
imię naszej patronki było przywoływane wielokrotnie. Dr Józef Lula
odczytał fragment Pisma Świętego,
a dr Barbara Polek przypomniała
historię życia i męczeńskiej śmierci św. Apolonii. Po zakończonej
Mszy św. w kaplicy, w której znajduje się figura św. Apolonii, odbyła
się ceremonia poświęcenia naszej
zabytkowej figurki przez diecezjalnego kapelana służby zdrowia ks.
Kazimierza Srokę i kustosza sanktuarium ks. Mariana Kopko. Towarzyszył jej gromki chór księży
celebransów, którzy zaintonowali
pieśń do św. Apolonii, prosząc o jej
wsparcie. Był to słyszalny głos naszych pacjentów, a my lekarze, stojąc naprzeciwko, włączyliśmy się
do tego śpiewu w naszej intencji,
co w rezultacie dało pełną harmonii
modlitwę.

Pełni duchowych wzruszeń
udaliśmy się po strawę dla ciała,
czyli na obiad. Pokrzepieni na ciele i duchu przeszliśmy do kościoła
św. Józefa, bazyliki i przyległego
Mauzoleum Piastów Śląskich. Zaproszony przez gospodynię uroczystości przewodnik, w niezwykle
barwny i ciekawy sposób, opowiadał o historii tych miejsc. Jego opowieści, okraszone licznymi anegdotami i legendami, wzbudzały w nas
słuchaczach, ogromne zainteresowanie, a także podziw dla erudycji. Na sklepieniu i w prezbiterium
kościoła św. Józefa obejrzeliśmy 50
fresków „śląskiego Rembrandta” –
Michała Willmanna. Przewodnik,
omawiając rozliczne malowidła,
odwoływał się do ich alegorycznego
przekazu. Podziwialiśmy bazylikę,
jedną z najpiękniejszych w Europie świątyń barokowych, w której
bogactwo malarstwa zapiera dech
w piersiach, a ikona Matki Bożej
Łaskawej w ołtarzu głównym jest
najwcześniejszą ikoną maryjną w
Polsce. Poszerzyliśmy naszą wiedzę o Piastach Śląskich z przełomu
XIII i XIV w., odwiedzając kaplicę Piastów świdnicko-jaworskich,
fundatorów Krzeszowa. To jedna
z najpiękniejszych budowli tego
typu, do niej zostały przeniesione
szczątki i sarkofagi Piastów. W naszej wędrówce odkrywaliśmy dawne dzieje tego niezwykle pięknego
zakątka naszej dolnośląskiej ziemi.
Piękna pogoda nie opuściła nas ani
na chwilę. Fakt ten nie pozostawał

bez znaczenia, gdyż końcowym
akordem tego spotkania stała się
wspólna biesiada przy grillowanych
kiełbaskach. Było naprawdę pięknie
i wszyscy byli szczerze wdzięczni
za przygotowanie tej uroczystości.
Długo jeszcze trwały stomatologów
rozmowy, mieliśmy czas na wymianę wrażeń i przyjacielskie pogawędki. Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa
ceremonia, poświęcona naszej Patronce, zapoczątkuje spotkania integrujące nasze środowisko.
Niech św. Apolonia, która przez
całe stulecia była natchnieniem dla
ludzi sztuki, będzie nam pomocą w
pracy zawodowej. Dziękujemy za
obecność na uroczystości, za wspaniałą, podobnie jak i pogoda, atmosferę tego dnia oraz za wspólne
zwiedzanie zabytków pięknie odrestaurowanego Krzeszowa. Dziękujemy kustoszowi tego miejsca
ks. prałatowi Marianowi Kopko za
życzliwe przyjęcie i organizacyjne
wsparcie, a także ks. prałatowi Kazimierzowi Sroce za poświęcenie
figurki naszej Patronki.
Dołączam się do gratulacji złożonych przez uczestników krzeszowskiej uroczystości, gorąco dziękując
na łamach „Medium”, naszej koleżance dr Barbarze Polek z Komisji
Stomatologicznej za trud włożony
w organizację tego spotkania i stworzenie miłej i radosnej atmosfery
tego dnia.
Alicja Marczyk - Felba
(artykuł z czasopisma: 	
MEDIUM - Październik 2011)
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Rekolekcje św. Hildegardy
w Krzeszowie
Dwa lata temu wyruszyłam
z Milanówka koło Warszawy,
w towarzystwie zaprzyjaźnionej
Alicji Stasieńko zauroczonej jak
ja postacią św. Hildegardy, do
jej relikwi w Bingen (w Niemczech). Pielgrzymkę organizowało Centrum św. Hildegardy
w Legnicy, którym kieruje pani
mgr Alfreda Walkowska. Do
Bingen pojechało 21 osób. Towarzyszył nam również obraz tej
Świętej, który przeznaczony był
do kultu publicznego w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusowego w Legnicy. Po uroczystej
Mszy św. Pani Walkowska zaprosiła przyjezdnych gości na
agapę. Bufetowe przyjęcie składało się z ciast, których receptura

oparta była na mące orkiszowej
i innych zdrowych produktach,
składających się z kremów, galaretek, maku, owoców (nie było
oczywiście truskawek, brzoskwiń i śliwek). Obowiązkowo
kawa orkiszowa, herbatki ziołowe, i oczywiście wino – ale wino
gaszone bezalkoholowe (takim
winem można wyleczyć nawet
alkoholików).
Drugim celem mojego wyjazdu było dotarcie na Rekolekcje
wg wskazań Świętej Siostry Hildegardy do Krzeszowa, odległego o około 80 km od Legnicy.
Rekolekcje zostały zaplanowane od 19 do 24 września 2011
roku. Poprowadziła je pani mgr
Alfreda Walkowska - jedyna

uprawniona w Polsce terapeutka z Centrum św. Hildegardy
w Legnicy. W cudowny sposób
dotarłam do Krzeszowa. Otóż
na odpust Św. Hildegardy do
Legnicy przyjechał Ksiądz Kustosz z Krzeszowa, który zawiózł
mnie i mojego syna pod samą
furtę sióstr Benedyktynek, gdzie
mieliśmy rezerwację noclegu.
W drodze zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z księdzem Marianem.
Łączył nas podziw i miłość do
św. Hildegardy oraz to, że słuchamy Radia Maryja. Odmówiliśmy Różaniec i uczestniczyliśmy w apelu Jasnogórskim
przez Radio Maryja. W czasie tej
podróży opowiedziałam księdzu
jak dowiedziałam się o św. Hildegardzie, o tym jak stosuję jej
zalecenia w żywieniu i leczeniu,
o tym, że przeżyłam prawie 80
lat życia a z wielu chorób wyleczyłam się przez ostatnie dwa
i pół roku; i że mam zamiar do
końca żyć wg jej wskazówek,
a jeśli umrę - to zdrowa.
Na rekolekcje pojechałam,
żeby pogłębić swoją wiedzę i pozbyć się następnych chorób,
(przez 77 lat nazbierało się ich
sporo). Tu muszę zaznaczyć, że
stosowanie zasad św. Hildegardy przez dwa i pół spowodowało
u mnie pozbycie się wielu chorób. Dziś czuję się tak, jakbym
miała lat czterdzieści – góra pięćdziesiąt. Tyle mam energii!
Gdy dotarliśmy na miejsce,
furtę otworzyła siostra Barbara –
benedyktynka: „Mamy wszystkie pokoje zajęte - powiedziała.
Jest jeszcze jeden pokój ale będzie mieszkała pani z Panem Jezusem.” Okazało się, że na jednym łóżku leży 2 metrowa figura
Jezusa ukrzyżowanego. Byłam
z tego powodu bardzo szczęśliwa, chociaż troczę skrępowana.
Do rozpoczęcia rekolekcji
było dwa dni, miałam więc trochę czasu na zwiedzenie przeuroczego Krzeszowa, który liczy
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nieco ponad 1600 mieszkańców.
Ulice i parkingi miasteczka pięknie uporządkowane, wyłożone
kolorowymi, brukowymi kostkami, wiele domów odrestaurowanych. Miejscowość otoczona
górami i pagórkami. Najpiękniej
wygląda góra św. Anny, gdzie
wśród drzew, na szczycie góry,
widnieje kościół św. Anny. Od
ks. Kustosza dowiedziałam się,
że został on odbudowany z ruin
w ciągu 6 lat przez mieszkańców
Krzeszowa a w dniu 25 września
2011 kościół ten będzie konsekrowany przez Biskupa Marka
Mendyka z Legnicy.
Najpiękniejsza w tej miejscowości jest Bazylika Matki Bożej
Łaskawej, zbudowana przez Ojców Cystersów, słynąca wieloma
cudami i łaskami. Takich dzieł
artystycznych i sakralnych może
zazdrościć każda diecezja. A obszerna zakrystia (ilu musiało być
w tym klasztorze zakonników,
dla których wykonano tyle szaf
na szaty liturgiczne), urządzona
jest tak pięknymi meblami barokowymi, że chyba nigdzie na
świecie takich nie ma! Turyści
zwiedzający to sanktuarium powinni również obejrzeć właśnie
tę zakrystię.
Jakże dawni chrześcijanie,
a zwłaszcza zakony, kochali Boga i Matkę Najświętszą!
I dzięki ich miłości, do dnia dzisiejszego Matka Boża Łaskawie
obdarowuje swoimi łaskami
Krzeszowian i każdego, kto odwiedza tę bazylikę z jej cudownym obrazem.
Byłam na wielu Mszach św.
i zachwyciłam się gorliwością
tutejszych Kapłanów, na czele
z ks. Kustoszem, w uwielbianiu
Matki Łaskawej. Po każdej Mszy
św. odmawiana jest dziesiątka
różańca w intencji Ojczyzny.
Gdyby w każdej parafii w Polsce były takie zwyczaje, to wielu
Polaków pokochało by swoją Ojczyznę i Matkę Bożą, i Różaniec
Święty. O godz. 15.00 każdego
dnia odmawiana jest koronka
do Miłosierdzia Bożego przez
parafian. Bez miłości do naszej
Matki, Kościoła i Ojczyzny nie
przebłagamy Boga, za grzech
naszego narodu. Nie zmienimy

mentalności naszego zagubionego społeczeństwa, wykolejanego przez wiele niewoli. W tej
sytuacji możemy liczyć tylko na
Miłosierdzie Boże.
19 września do Krzeszowa
przyjechali uczestnicy postnych
rekolekcji na czele z panią mgr
Alfredą Walkowską, z Centrum
św. Hildegardy w Legnicy. Rekolekcje te miały na celu pogłębieniem wiedzy przekazanej przez
św. Hildegardę w zakresie zdrowego odżywiania się, zapobiegania chorobom oraz leczenia
z chorób, które przez wiele lat
nabyliśmy przez złe odżywiane
i nieprawidłowy tryb życia czyli
oczyszczenie organizmu z trucizn. Głównym celem było przeprowadzenie postu wg wskazówek św. Hildegardy pod okiem
terapeutki z uprawnieniami, jakim jest p. mgr Walkowska. Post
powinien odbywać się we wspólnocie, modlitwie i kontemplacji.
Oczywiście zabiegi są w odpowiednich proporcjach związane
z odpoczynkiem, snem, spacerami oraz w miarę indywidualnych możliwości - sportem. Na
szczęście była piękna pogoda,
mogliśmy więc korzystać ze spacerów i gimnastyki na świeżym
powietrzu. Cieszyć oczy intensywną zielenią trawników i czystym powietrzem.
W tak doborowym towarzystwie i otoczeniu można było
przetrwać trudny okres posiłków postnych (jedni jedli zupki
warzywne i owocowe z ziołami,
a inni tylko wywary warzywne
z grysikiem orkiszowym. Głównymi ziołami były galgant, bertram, biały pieprz i cynamon).
Wszyscy mogli pić kawę orkiszową i herbatki ziołowe oraz wiórki
galgantu (jak głód doskwierał).
Oczywiście przed zakończeniem rekolekcji dostaliśmy
sałatę z ziarnem orkiszowym,
rosół warzywny z makaronem
orkiszowym i wspaniały chleb
100% - orkiszowy z marmoladami i migdały. To była prawdziwa
uczta!
Na zakończenie odbyło się
spotkanie z ks. Kustoszem, na
którym każdy mógł opowiedzieć
o swojej drodze do poznania św.

Hildegardy i jej dzieł. Po nim odprawiona została przez ks. Prałata Mariana Kopko Msza św.
dziękczynna. Smutno było się
rozstawać.
W Krzeszowie zostałam wraz
z synem jeszcze do niedzieli
i uczestniczyłam w konsekrowaniu świeżo odbudowanego
kościoła św. Anny. Kościółek
nie pomieścił wszystkich uczestników, którzy przybyli na tę
uroczystość. Inni napiszą więcej o tym wydarzeniu, więc ja
zakończę swoje wspomnienia
dziękując św. Annie, że byłam
uczestnikiem tej uroczystości.
Oczywiście dziękuję Pani Alfredzie i uczestnikom rekolekcji
za wspaniale przeżyty czas oraz
patronującemu tym rekolekcjom ks. prałatowi Kustoszowi
Marianowi Kopko.
Oddzielne
podziękowania
składam siostrom Elżbietankom, w których pensjonacie
odbywały się postne rekolekcje,
gdzie zjadaliśmy gotowane przez
nich posiłki.
Dziękuję również siostrom
Benedyktynkom,
szczególnie
siostrze Barbarze i Bernardzie
za wspaniałą gościnę w zabytkowym klasztorze wśród antyków,
opiekę i serdeczną przyjaźń. To
były niezapomniane dni, pełne
wzniosłych przeżyć, wzajemnych opowiadań o swoim powołaniu i drogach życiowych.
Krzeszowianie są bardzo mili
i uprzejmi. Panuje tu piękny
zwyczaj, nigdzie nie spotykany:
wielu mieszkańców pozdrawia
turystów, jak dobrych znajomych. Na łamach tego pisma
pozdrawiam Ich z całego serca.
Z zaproszenia skorzystam
i namówię wiele osób do odwiedzania Krzeszowa. Nawet
zaproponuję pielgrzymkę z mojej Parafii pod wezwaniem św.
Jadwigi Śląskiej w Milanówku.
A jak głosi legenda krzeszowska
podobizna św. Jadwigi jest odbita w obrazie Matki Bożej Łaskawej.
Za wszystko Bóg zapłać,
z Maryją zawsze Łaskawą
Barbara Łazowska-Kowtun
z Milanówka
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Przewodnik odpowiada:
Krystian Michalik

Co to są zacheuszki?

Częste pytania turystów, pielgrzymów dotyczą małych krzyży
namalowanych na ścianach, filarach kościoła oraz zamontowanych przy nich świecznikówkinkietów. Pewnie i parafianie
zastanawiają się nad ich znaczeniem. W wyjaśnieniu tych znaków, symboli pomocna będzie
niedawna piękna uroczystość
konsekracji - poświęcenia kościoła św. Anny.
Na tę uroczystość przybyły
rzesze wiernych, wielu spoza
Krzeszowa, gdyż dzień narodzin
kościoła to nieczęsta uroczystość i większość z uczestników
widziała ją pierwszy raz w życiu. Konsekrację kościoła przeprowadził J.E. Ks. bp dr Marek
Mendyk - biskup pomocniczy
Diecezji Legnickiej - Biskup Konsekrator.
Zacheuszki - to znaki konsekracyjne, krzyże apostolskie,
znaki dedykacyjne, to Boża pieczęć potwierdzająca przekazanie
kościoła na własność Bogu, który otacza opieką swój lud i jednoczy go z sobą. Zacheuszki mogą
przybierać formę płytki z krzyżykiem wmontowanej w ścianę
lub być namalowane na ścianie

w
formie
małego równoramiennego krzyża.
Umieszcza
się je w różnej
liczbie
(4, 6,12) w
miejscach,
które biskup
namaścił
świętym
olejem. Pod
zacheuszkiem umieszcza się lampkę lub
świecznik (kinkiet) na świecę,
którą zapala się w rocznice konsekracji kościoła. Nazwa zacheuszki pochodzi od bogatego
celnika Zacheusza, który przyjął Jezusa Chrystusa w swoim
domu.
Ceremonia konsekracji składa się z wielu części, z których
jedną jest namaszczenie. Biskup konsekrator po namaszczeniu ołtarza namaszcza znakiem krzyża zacheuszki zgodnie
z przyjętą kolejnością. Rytuał
namaszczenia - początki od IV
do IX wieku - przewidywał 12
miejsc, jednakże w uzasadnionych przypadkach może być
4 lub 6. Po namaszczeniu następuje ryt okadzenia ołtarza i
całej świątyni, a następnie jej
rozświetlenie poprzez zapalenie
świec. W tak przygotowanej nowej świątyni można przystąpić
do sprawowania Najświętszej
Ofiary.
Symbolika Zacheuszek.
Uczestnicząc w obrzędzie
konsekracji kościoła św. Anny,
a szczególnie w namaszczeniu
ołtarza i ścian świątyni dostrzega się analogię do Sakramentu Chrztu Świętego, w którym
ryty namaszczenia krzyżmem i
zanurzenia w wodzie chrzciel-

nej są istotnymi znakami sakramentalnymi. Namaszczenie
było znakiem Bożego wybraństwa do sprawowania urzędu w
imieniu Boga (królowie, przywódcy, sędziowie), było znakiem duchowej mocy i łaski
Bożej asystencji. Namaszczano
ciała zmarłych, namaszcza się
podczas chrztu, bierzmowania, prezbiteriatu, chorych oraz
miejsca dedykacyjne kościoła.
Jezus Chrystus też był namaszczony. Namaszczenie dokonuje
się olejem Krzyżma, który jest
mieszaniną naturalnej oliwy z
wonnościami. Olej jest wyrażeniem takich rzeczywistości ludzkich jak : płodność, czystość,
oczyszczenie, dobrobyt, radość,
energia, przyjaźń, piękno, powodzenie, urodzaj ziemi, sytość,
błogosławieństwo, siła duchowa, świadomość i prawda. Znamy wiele praktycznych znaczeń
oliwy (choćby ogień), ale przede
wszystkim oliwa otrzymała wymiar Sakralny. Namaszczenie
rzeczy oliwą czyni je świętymi,
poświęconymi Bogu, oddanymi
Bogu na własność np. Kościół
Św. Anny. W ten sposób Zacheuszki stają się widzialnym znakiem Domu Bożego, wyznacznikiem miejsca poświęconego
Bogu, miejsca świętego i wybranego przez Boga.
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wspomnień czar...
Krzeszowski chór

Może również wśród czytelników znajdą
się tacy, którzy z rozrzewnieniem rozpoznają na zdjęciach znajome twarze. Może ktoś
wie, dlaczego siostra Celestyna trzyma w rękach kwiaty oraz kim jest siedząca na stoliku
dziewczynka? Może i w Waszych wspomnieniach odżyją pierwsi proboszczowie: ksiądz
Mateusz Skibniewski, ojciec Bruno Studeny,
ojciec Wacław Rutkowski, czy ksiądz Stanisław Wypych. Zachęcam do podzielenia się
wspomnieniami.
Państwo Rozalia i Florian Rzeszutkowie
wspominają próby chóru, występy, wyjazdy na Msze święte do Przedwojowa, który należał do krzeszowskiej parafii. A je-

chało się furmanką , chyba, że rowerem,
ale nieliczni mieli taki skarb jak rower.
Na próby chóru, czy przygotowywanych przedstawień, uczęszczało się bardzo odpowiedzialnie i sumiennie. Chór prowadziły siostry s.
Gertruda i s. Ewangelista, grała s. Ildefonsa.
Moi rozmówcy wspominają: Chociaż pracy
w domu i polu było bardzo dużo, często po
całodziennej orce w polu, wieczorem szło się
na próbę, i na wszystko znajdywało się czas
i siły.
Aż chce się powtórzyć za świętym Augustynem: Kto śpiewa - dwa razy się modli, niech
więc nie brakuje takich, którzy w ten sposób
chcą oddawać Bogu chwałę.
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nowy cykl!!

Zachowuj się…

czyli bez fo pa przed Bogiem (nie bądź ciele w kościele)
Świadome i dojrzałe przeżywanie eucharystii wymaga uwzględnienia wielu
spraw zewnętrznych, które często przestały być dla wierzących oczywiste
i jednoznaczne. Pozornie drobne elementy i szczegóły kultury religijnej
mogą nam samym i bliźnim ułatwić bądź utrudnić kontakt z Panem Jezusem,
znacznie wpływając na tworzenie klimatu modlitwy podczas sprawowania
Najświętszej Ofiary.
Na ile zasady dobrego
wychowania i zachowania
w miejscach świętych, mają
moc obowiązującą dla katolika i czy niezachowanie tychże
zasad może być grzechem? Na
to i inne pytania próbuje odpowiedzieć ks. Aleksander Radecki.
“Idę do kościoła!”- tak najczęściej mówimy, choć prawda
o wydarzeniu, którego zamierzamy doświadczyć, jest nieporównanie większa i głębsza! I chociaż raczej nie zrezygnujemy
z tego “technicznego” określenia, powinniśmy mieć jasność,
że idziemy na spotkanie z Panem, na Eucharystię, na modlitwę. Owszem, najczęściej miejscem tych uprzywilejowanych
spotkań jest kościół (nazwa ta,
pisana przez małe “k”, wywodzi
się od wspólnoty Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa, które tworzymy wszyscy wokół jego
Założyciela).Upominanie
się
o to ma sens, gdyż dzięki tej “jasności w tematyce” Eucharystia
będzie przez wierzącego człowieka traktowana jako KTOŚ, a nie
coś”.
Nie da się jednak ukryć, że
świadome i dojrzałe przeżywanie
Eucharystii wymaga uwzględnienia wielu spraw zewnętrznych,
które już (niestety!) przestały
być dla wszystkich wierzących
oczywiste i jednoznaczne. Tymczasem te pozornie drobne elementy i szczegóły kultury religijnej mogą nam samym i bliźnim
ułatwić bądź utrudnić kontakt
z Panem Jezusem, znacznie
wpływając na tworzenie klimatu

modlitwy podczas sprawowania
Najświętszej Ofiary.
To co stanowi treść tej książki,
chciałbym zadedykować wszystkim nam, wierzącym i praktykującym katolikom, gdyż warto
sobie pewne tematy uświadomić
lub przypomnieć, byśmy sprawy
najświętsze traktowali tak, jak
na to zasługują.
O skali zjawiska nieznajomości zasad kultury bycia w miejscach świętych mogą przekonać
m.in. tablice ustawiane przed
kościołami, na których wciąż
przybywa piktogramów ukazujących zestaw zachowań niepożądanych w świętych miejscach
- popatrzmy sami!
Pół wieku temu naprawdę
takich informacji i napomnień
nikt nie potrzebował, gdyż dysponował właściwą
formacją,
wyniesioną z rodzinnego domu
i dzięki przykładowi życia wspólnoty chrześcijańskiej.
Popatrzmy krytycznie na
zjawiska smutne i niepokojące
w naszym codziennym, praktycznym odniesieniu do Eucharystii:
- Katolicy w Polsce reprezentowani są w kościołach lub
kaplicach na niedzielnej czy
świątecznej Eucharystii średnio
przez ok.30 % ludzi ochrzczonych.
- Umiemy się na Eucharystię
nagminnie spóźniać – niezależnie od wyznaczonej godziny jej
rozpoczęcia - umiemy też wyjść
przed końcem, gdy modlitwy
wydadzą się nam długie.
- Postawy i gesty, związane
z wyrażeniem zewnętrznego

udziału w liturgii, naznaczone
są u wielu ludzi bezmyślnością,
automatyzmem (rutyną) - od
znaku krzyża przy wejściu do
kościoła zaczynając, poprzez
sposób
zajmowania miejsca
w ławkach i podchodzenia do
Komunii św., a kończąc na wychodzeniu z kościoła i zachowaniu na placu kościelnym.
- Nie korzystamy podczas liturgii i nabożeństw z osobistych
modlitewników, w konsekwencji marnie śpiewamy; nie znamy tez zbyt szerokiego repertuaru pieśni kościelnych, a gdyby
w kościele zapanowała cisza nie bardzo wiedzielibyśmy, co ze
sobą zrobić.
- Słowa Bożego w zasadzie nie
słuchamy jako skierowanego
do siebie (wystarczy sprawdzić,
pytając po powrocie do domu,
o czym była niedzielna liturgia
Słowa). Stąd w najlepszym wypadku usłyszane kazanie nam
się podoba lub nie, ale nic z niego praktycznie wyniknąć nie
może.
- Do Komunii św. nasi rodzimi współwyznawcy Chrystusa
przystępują rzadko, a stan łaski
uświęcającej powinien nam towarzyszyć codziennie.
- Wiele do życzenia pozostawia strój osób przychodzących
do kościołów.
- Bywa, że w trakcie nabożeństw rozlegają się dźwięki
wszechobecnych telefonów komórkowych.
- Najwyraźniej rodzice nie potrafią obecnie okiełznać szalejących podczas Mszy św. własnych
dzieci. Nie potrafią im odmówić
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w trakcie nabożeństwa jedzenia
i picia.
- Nie jest rzadkością widok osób żujących nieustannie
gumę.
- Coraz mniej ciszy jest w naszych kościoła poza nabożeństwami.
- Wielu rodakom przeszkadzają obecnie bijące na wieżach
kościelnych dzwony, wzywające
do modlitwy.
- Jakże często stoimy (lub siedzimy) biernie podczas liturgii
i to jeszcze według założenia: im
bliżej drzwi wyjściowych - tym
lepiej.
- W czasie dobrej pogody bardzo wiele osób (…) tkwi na placu kościelnym, nie wchodząc do
kościoła.
- Do służby liturgicznej ołtarza delegowane są jeszcze
najmłodsze dzieci (….)- potem
obecność młodzieńca w prezbiterium urasta do rangi heroizmu
lub zakrawa na dziwactwo.

- Niewielu ludzi ma odwagę,
mijając kościół, przeżegnać się,
zdjąć nakrycie głowy (mężczyźni)
- Ołtarz wydaje się być dla
bardzo wielu jeszcze ciągle murem lub wręcz “barykadą” dzielącą świat Ciała Mistycznego
Chrystusa(= Kościoła) na dwie
części: oni (=duchowni) i my
(=“normalni” ludzie).
Znakomita
większość
ochrzczonych ludzi przez całe
lata “nie wpada na pomysł” zamówienia Mszy św. we własnych potrzebach.
- W dni powszednie do kościołów trafia jedynie garstka
wiernych, przede wszystkim
starszych.
- Liczne osoby wykonujące
zdjęcia lub filmujące uroczystości religijne nie mają żadnego
względu na sacrum, wręcz przeszkadzając w liturgii.
- Troskę o utrzymanie kościołów pozostawiamy najczęściej

samym księżom, siostrom zakonnym, zatrudnionym w parafii pracownikom oraz bliżej nieokreślonym “innym ludziom”,
których jest przecież “ pełno”
w parafii.
- Wielkie uroczystości ujawniają najwyraźniej naszą ignorancję religijną, a nawet niewiarę (Pierwsza Komunia Święta,
śluby, pogrzeby, procesja Bożego
Ciała itp.). Skupiamy się wtedy
przede wszystkim na tym, co zewnętrzne, “akcyjne”(= “impreza
o charakterze religijnym”).
Wystarczy? Bo to wcale nie
koniec problemów, które można objąć wspólnym mianownikiem: brak poszanowania eucharystycznego savoir-vivre’u!
Postawmy sobie jeszcze jedno pytanie: na ile zasady dobrego wychowania i zachowania
w miejscach świętych, zwłaszcza w odniesieniu do Eucharystii, mają moc obowiązującą dla
katolika - i jeszcze bardziej dosadnie: czy niezachowanie tychże zasad może być grzechem?
Zastanawiające jest to, że
doskonale to rozumiemy, idąc
chociażby na tzw. rozmowy
kwalifikacyjne związane z podejmowaniem pracy: wiemy, że
podczas tego spotkania każdy
nasz gest i słowo wobec przedstawiciela pracodawcy może zadecydować o naszych losach!
Jaką rangę mają zatem nasze
spotkania z Bogiem w miejscach
uświęconych Jego Obecnością?
Oby ta książka - nie pierwsza
i oby nie ostatnia w omawianej
tematyce (ze względu na ewolucję form towarzyskich) - przyczyniła się choćby w jakimś stopniu
do odrodzenia naszego zmysłu
wiary, wzrostu prawdziwej pobożności i stała się dla Czytelników “pożytkiem doczesny
i wiecznym”.
A wszystko to ad majorem
Dei glorian- na większą chwałę Bożą. Zapraszamy do lektury
i do działania!
(przedruk frag. Eucharystyczny
savoir-vivre katolika-Polaka, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego,
Wrocław 2011)

Książki do nabycia w Obsłudze Pielgrzyma
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Nie bój się iść drogą
do świętości…
Kiedy i gdzie Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie. Jakiego używał pseudonimu
literackiego. Co ważnego wydarzyło się podczas wyjazdu do San Giovanni Rotundo.
Matka Boża Łaskawa
Krzeszowski zakątek rozsławia,
Miłością ogarnia cały świat
Nasza Matka Boża Łaskawa
Przez trudy życia prowadzi nas.
Tobie hołd składa ludzkie plemię
I wszyscy aniołowie w niebie,
Ty blaskiem swym ogrzewasz
ziemię,
Każdy kto pozna wielbi Ciebie.
Przybywają do Cię pątnicy,
Z różnych stron naszego kraju,
Pielgrzymi nawet z zagranicy,
Byś doprowadziła do raju.
Swą łaską prowadzisz do Boga,
Wskazujesz gdzie brama nieba
-Miłością wiedzie prosta droga
Pragniemy jej jak kromki chleba.
Ja także do Ciebie przybyłam,
By prosić Matko o zdrowie swe,
Szczęśliwa wzruszona tak byłam,
Tyś łaską okryła serce me.

Z takimi i nawet bardziej szczegółowymi pytaniami
Ja niesprawna -Ty nie wzgardziłaś przyszło zmierzyć się naszym uczennicom szkoły podstawowej, podczas konkursu z wiedzy o Janie Pawle II. Zuzia
Tak jak robi niejeden człek zły
Łabuda, Julia Sikora i Patrycja Trojan reprezentowały
-Matko do serca przytuliłaś
I otarłaś wzruszenia me łzy.
krzeszowską szkołę w organizowanym przez Szkołę im.
Jana Pawła II w Wałbrzychu konkursie, p.t. „Nie bój się
Dzięki Matko za miłość Twą
iść drogą do świętości”. Swoją wiedzą z zakresu lat kaI doznanie ogrom łaski Twej,
płańskich Karola Wojtyły, krzeszowska drużyna wywalOfiaruję Tobie miłość swą
czyła trzecie miejsce.
I otwarte szczere serce me.
Gratulujemy!
Anna Polachowska
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legendy o Świętych

Święty mikołaj i Święty Andrzej
Święty Mikołaj
biskup z Mirry, urodzony ok.
270r, zmarł 345-352r.
Mikołaj znaczy po grecku tyle, co
,,zwycięski lud”. Przez wiele lat św.
Mikołaj należał do najbardziej znanych i czczonych świętych. Dopiero
po wiekach palmę pierwszeństwa
odebrał mu św. Antoni z Padwy.
Odbiera cześć jako patron rybaków
i marynarzy. W Polsce św. Mikołaj
był czczony jako opiekun pasterzy,
chroniący trzody przed drapieżnikami.
Urodził się prawdopodobnie
w mieście Patara w Licji (Azja
Mniejsza)ok. 270r. Był jedynym
dzieckiem zamożnych rodziców,
uproszonym ich gorącymi modlitwami. Od wczesnej młodości
wyróżniał się szczególnym uczuleniem na niedolę bliźnich. Po
śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił
się z potrzebującymi. Tak na przykład ułatwił zamążpójście trzem
córkom zubożałego szlachcica,
podrzucając im skrycie pieniądze. Znany jest także przypadek
skazania na śmierć trzech młodzieńców z Mirry przez cesarza
Konstantyna Wielkiego, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, aby uprosić cesarza
o ich ułaskawienie. Kiedy indziej
miał swoją modlitwą uratować
rybaków w czasie gwałtownej
burzy od niechybnego utonięcia.
W czasie zarazy, która nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj
wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza
za to, że nie mogli mu wypłacić
należności.
Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to
między rokiem 345 a 352).
O popularności świętego świadczy zwyczaj przebierania ludzi za
św. Mikołaja i rozdawania dzieciom prezentów. Odbywa się to
w różnych formach: w przebraniu
biskupa lub (w dawnym ZSRR)
Dziadka Mroza, do domów przyjeżdża na saniach albo nawet jak
w USA samolotem czy helikopterem. W sklepach już przez cały
Adwent ,,Mikołaje” wręczają dzie-

ciom podarki, kupione przez rodziców.
Jak w całym świecie, tak i w Polsce rozpowszechnił się zwyczaj
obdarowywania dzieci prezentami
albo w samo święto (6.12) albo na
,,gwiazdkę”(24.12).
Święty Andrzej Apostoł
O popularności św. Andrzeja
świadczy to, że rozpoczyna on listę
30 świętych i 32 błogosławionych,
jakich zna hagiografia. Imię Andrzej pochodzi z języka greckiego
i dosłownie oznacza ,,tego, który
jest dzielny”.
Pochodził z Betsaidy i był młodszym bratem św. Piotra. Dlatego,
że był jednym z najwcześniejszych
uczniów Pana Jezusa, wszyscy
umieszczają go na czwartym, a nawet na drugim miejscu w wykazach. Początkowo był on uczniem
św. Jana Chrzciciela. On też jako
pierwszy z braci miał szczęście nad
rzeką Jordan spotkać Pana Jezusa.
Jednak obaj bracia nie na zawsze
połączyli się wówczas z Panem Jezusem. Po pierwszym spotkaniu
nad Jordanem powrócili do Galilei,
do swoich zajęć rybackich. Stamtąd
Pan Jezus wezwał ich po raz drugi.
Odtąd pozostali z nim aż do końca.
W sposób szczególny interesowała się św. Andrzejem tradycja

chrześcijańska. Usiłowano ustalić zwłaszcza miejsce działalności
św. Andrzeja po zesłaniu Ducha
Świętego. Ślady tych poszukiwań
odnajdziemy m.in. w apokryfach, z których najciekawszym są
,,Dzieje Andrzeja” z II i III wieku
oraz ,,Męka Andrzeja” z wieku
IV. Według nich św. Andrzej udał
się po zesłaniu Ducha Świętego
do Achai, gdzie naukę swoją poparł wieloma cudami: uzdrawiał
chorych, wypędzał czartów z opętanych, nawet wskrzeszał zmarłych, które zyskały mu mnóstwo
neofitów. Kiedy przybył do miasta Patras na Peloponezie, został
aresztowany przez namiestnika
rzymskiego i skazany na śmierć
przez ukrzyżowanie. Święty Andrzej z radością przyjął ten rodzaj
śmierci, który go tak bardzo upodabniał do Chrystusa. Krzyż, na
którym apostoł zakończył swoje
życie nie miał jednakże kształtu
tzw. krzyża łacińskiego, tylko greckiej litery x. Według tychże apokryfów męczeństwo św. Andrzeja
odbyło się publicznie, w obecności
12 000 ludzi. Wszyscy żądali uwolnienia apostoła, jednak on miał
powiedzieć: ,,Panie, Jezu Chryste, nie pozwól, żeby mię zdjęto z krzyża, zanim nie oddam Ci
mojej duszy”. Kiedy to mówił otoczyła go olśniewająca jasność, tak
mocna, iż nie można było na niego
patrzeć. Trwało to około pół godziny, a kiedy ustała św. Andrzej już
nie żył. Jeśli nawet legenda ubarwiła nieco te tragiczne chwile, jedno pozostaje bezsprzecznym faktem: św. Andrzej poniósł śmierć
krzyżową za Chrystusa w mieście
Patras. Tradycja podaje także, że
śmierć apostoła miała miejsce 30
listopada ok. 65r. po narodzeniu
Chrystusa.
Święty Andrzej patronował
w dawnych wiekach wielu korporacjom i zrzeszeniom, jak np. podróżnym, rybakom, rzeźnikom, rycerzom i woziwodom.
Kierowcom dobrze znany jest
krzyż św. Andrzeja, najczęściej
biało-czerwony, mający kształt greckiej litery x, a umieszczany przed
przejazdami kolejowymi.
		
Anna Ferenc
/oba teksty powstały w oparciu
o ,,Żywoty świętych” zwane też
,,Księgą męczeństwa”/
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„Przed Ołtarzem Pana”

rozważania na temat Liturgii Świętej
Niech Będzie pochwalony
Jezus Chrystus!
Od tego numeru „Krzeszowskiej Pani” rozpoczynamy na łamach naszego dwumiesięcznika
nowy cykl artykułów, który będzie poświęcony Świętej Liturgii.
Głównym celem podjęcia przeze
mnie tego zagadnienia nie są tylko
własne zainteresowania ale także
istniejąca potrzeba, aby Święta Liturgia, w której na co dzień
uczestniczymy stawała się dla
wszystkich coraz bardziej zrozumiała i świadomie przeżywana.
Tematem najbliższych artykułów będzie Eucharystia, która
dla wierzącego człowieka winna
być spotkaniem z żywym Jezusem Chrystusem, który każdego
dnia dzięki posłudze kapłana,
prawdziwie staje się obecny na
ołtarzach całego świata. Podejmijmy zatem tę refleksję, aby
jak najlepiej i jak najowocniej
uczestniczyć w tym Sakramencie Zbawienia.
Na samym początku, myślą i sercem musimy przenieść się do jerozolimskiego Wieczernika, gdzie po raz
pierwszy był sprawowany ten

szczególny Sakrament. To tam
w Wielki Czwartek, Jezus zebrany na wspólnej wieczerzy
ze swoimi uczniami bierze
w swoje ręce chleb i wino, aby
przemienić je w swoje Ciało
i Krew. Tam też, padają słowa przeistoczenia: „Bierzcie
i jedzcie z tego wszyscy: to jest
bowiem Ciało Moje, które za
was będzie wydane” i „Bierzcie
i pijcie z niego wszyscy: to jest
bowiem kielich krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie
wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”. Te wyjątkowe słowa
stanowią istotę każdej Mszy
Świętej, bowiem dzięki nim
Chrystus nieustannie zstępuje na ziemię, aby być z każdym
z nas.
Słowa wypowiedziane przez
Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy realizują się następnego
dnia na Golgocie, gdzie dokonuje się dzieło naszego zbawienia. Tam też, jak modli się kościół w jednej z prefacji: „z Jego
przebitego boku wypłynęła
krew i woda, i tam wzięły po-

czątek sakramenty Kościoła,
aby wszyscy ludzie pociągnięci
do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł
zbawienia”. Eucharystia jest
więc dla nas źródłem zbawienia,
z którego możemy czerpać siły
do codziennego życia. Jest także
Golgotą, na której każdego dnia
umiera dla naszego zbawienia
Chrystus.
Eucharystia jest niewątpliwie
jedną z tajemnic naszej wiary,
którą próbujemy odkrywać za
każdym razem kiedy przychodzimy do kościoła. Dla wielu
słowo tajemnica kojarzy się
z czymś czego nie można poznać, jednak dzięki widzialnym
znakom ta tajemnica powoli się
odsłania. Po słowach przeistoczenia często słyszymy słowa:
„Oto wielka tajemnica wiary”
bo rzeczywiście to co się wydarzyło jest wielką tajemnicą
i można by na tym zakończyć,
jednak jest również odpowiedź,
która odsłania tę tajemnicę - jest
nią wiara, że Chrystus jest prawdziwie obecny wśród nas.
c. d. n. …

Ks. Mateusz Rycek
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Pocysterskie Chełmsko Śląskie
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Młodzież na chwałę świętej Annie
Po raz kolejny młodzież z krzeszowskiego Gimnazjum potwierdziła, że można na nich liczyć. Przez
trzy dni poprzedzające uroczystość
konsekracji kaplicy świętej Anny,
gimnazjaliści z opiekunami p. Lucyną Wilk i p. Justyną Maciejewską
porządkowali teren i prowadzącą na
górę drogę. Zaangażowanym w prace wychowawcom i młodzieży:
Łucji Wilk, Julii Gamoń, Gabrieli Klimczak, Magdzie Kołodziejczak, Patrycji Oleksy, Patrycji
Paluch, Ilonie Hatlaś, Adrianowi
Kotowskiemu, Kamilowi Sobocińskiemu, Piotrowi Ruchała, Dominikowi Michalik, Pawłowi Kędroń,
Michałowi Leszczyńskiemu, Jakubowi Widulińskiemu, Damianowi
Grzyb, Sebastianowi Grzyb, Grzegorzowi Mikołajczyk oraz Danielowi Sobocińskiemu, dziękujemy.
Wierzymy, że święta Anna tym,
którzy zarówno poprzez modlitwę
jak i pracę oddają Jej cześć, obdarzy
sowicie potrzebnymi łaskami otaczając ich rodziny swoją opieką.
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krzyżówka krzeszowska
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
1)
3.
2)
4.
5.
3)
6.

4)
7.
8.
5)

Owoc - symbol grzechu pierwszych rodziców
…nasze
71 grzechu
metrów wysokości
Owoc ‐ mają
symbol
pierwszych rodziców
Dom ………. największa kaplica Kalwarii
Krzeszowskiej
Rozwiązanie krzyżówki z poprzednie…nasze mają 71 metrów wysokości
Siedzi na tapczanie i nic nie robi
go numeru: PASTORAŁ
Savoir-vivre
czyli dobre……...
Dom ………. największa
kaplica Kalwarii Krzeszowskiej
Rozwiązanie zagadki fotograficznej:
Różańcowe ………, siedmiodniowa, nieustanna
zamieszczone w poprzednim numeadoracja
Siedzi naNajświętszego
tapczanie i nicSakramentu
nie robi
rze zdjęcie archiwalne przedstawiało
Obrzęd poświęcenia kościoła.
obecny Dom Kultury w Krzeszowie.
Listopadowa
modlitwa
za
zmarłych
Nagrodę wylosował: Mateusz Jała
Savoir‐vivre czyli dobre……...
(prosimy o zgłoszenie się do ks. Kustosza)

6) Różańcowe ………, siedmiodniowa, nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu
7) Obrzęd poświęcenia kościoła.

A oto kolejna
zagadka.
8) Listopadowa
modlitwa
za zmarłych
Na czyjej posesji pozostały
fundamenty
nieistniejącej
jużnumeru: PASTORAŁ
Rozwiązanie
krzyżówki
z poprzedniego
kaplicy słupowej przedstawionej
na zdjęciu?
Rozwiązanie zagadki fotograficznej: zamieszczone w poprzednim numerze zdjęcie archiwalne
przedstawiało
obecnyprosimy
Dom Kultury
w Krzeszowie.
Odpowiedzi
składać
do zakrystii lub w Obsłudze
Nagrodę wylosował:
Mateusz Jała (prosimy o zgłoszenie się do ks. Kustosza)
Pielgrzyma.
A oto kolejna zagadka. Na czyjej posesji pozostały fundamenty nieistniejącej już kaplicy słupowej
przedstawionej
na zdjęciu?
Rozwiązanie
krzyżówki oraz „zagadkę zdjęciową” prosimy przekazać do Obsługi
Pielgrzyma lub zakrystii do dnia 18 września do godz. 10.00. Rozdanie nagród za
Odpowiedzi prosimy składać doprawidłowe
zakrystii lubrozwiązanie
w Obsłudzenastąpi
Pielgrzyma.
na
Dożynkach Parafialnych 18.09.2011 o godz. 12.00 w Bazylice.
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KATOLIKU
UWAŻAJ!!!
czyli zagrożenia
duchowe

„Niewinne laleczki”
Od jakiegoś czasu można
obserwować modę na laleczki
voodoo, które dzieci, młodzież,
a nawet dorośli noszą przyczepione do plecaków, bądź jako
breloczek do kluczy. Czy jednak
osoby te zdają sobie sprawę, jak
niebezpieczne mogą być te z pozoru niewinne „zabawki”?
Firmy produkujące laleczki
voodoo polecają je jako talizman
na każdą sytuację: w przypadku
braku pieniędzy, jako magnes na
przyciąganie rzeczy, które nam
się zawieruszyły, pomoc w szukaniu przyjaźni oraz życiowego
partnera(…). Producenci przekonują, że „mali czarodzieje”
zapewniają także puste miejsce
na parkingu specjalne dla nas,
pomogą pozbyć się zmarszczek,
z którymi nasz krem od lat nie
może sobie poradzić, dodadzą

pewności siebie, a nawet mają
odpuszczać nasze grzechy!
Loa- duch opętujący
Czym tak naprawdę jest voodoo(…)? Nazwa voodoo oznacza bogów lub duchy. Religia ta
wywodzi się z wierzeń ludów
zachodnioafrykańskich i łączy
elementy z wielu innych religii
oraz wierzeń. (…) Fundamentalną rolę w voodoo mają opętania.
Ta tajemnicza interwencja, podczas której loa, czyli duch, wchodzi w ciało człowieka, może nastąpić w każdej chwili i nikt nie
wie, kogo wybierze on na swoje
narzędzie. Opętany musi służyć
duchowi, nawet gdy ten go opuści.(….)
Magia śmierci
Dużą role spośród wyznawców voodoo odgrywają szamani, którzy służą loa. Ich główną
funkcją jest rozpoznanie oraz
interpretacja i przekazywanie
woli ducha, który wszedł w ciało opętanego dobrowolnie, bądź
podczas ceremonii opętania.
Wśród szamanów są także tacy,
którzy zajmują się czarną magią.
Najczęściej nie uczestniczą oni
w życiu społecznym i praktykują w samotności magię śmierci.
(….)
Podobno prawdziwą laleczkę voodoo może zrobić tylko
szaman zajmujący się magią
śmierci, a znalezienie go nie należy do najłatwiejszych. Jednak
przeglądając strony internetowe natknęłam się na mnóstwo
„przepisów”, jak taką laleczkę

zrobić.(….) Szpilki wbijane w odpowiednie miejsca szmacianki
mają zadawać ból, a w skrajnych
przypadkach doprowadzać nawet do śmierci naszej ofiary.
Laleczki dobra?
Niektórzy
przekonują, że
można także zrobić laleczkę służącą dobrej sprawie. Ta rzekomo
ma cudownie wyleczyć osobę,
której tego życzymy, a podarowana w prezencie, ma przynosić
szczęście. Produkujący laleczki
voodoo zapewniają, że ich wyrób
nie ma nic wspólnego z czarną
magią. Podobno mają tylko pozytywne działanie, a argumentem mającym potwierdzić ich
dobrą moc ma być to, że osoby je
produkujące dostają godziwą zapłatę oraz pracują otoczeni pozytywną energią. (…)
Jednak nawet tworząc tzw. „laleczki dobra” może się to dla nas
źle skończyć, gdyż tak naprawdę
nie wiemy z czym igramy. To tak
jak z wywoływaniem duchów niby niewinna zabawa z okresu
młodości, a ileż to razy możemy
usłyszeć na spotkaniach z egzorcystami, że tak właśnie może się
zacząć opętanie?
Jaka jest tajemnica popularności wspomnianych laleczek?
Ludzie od wieków interesują
się tym, co niezbadane, tajemnicze, a producenci znaleźli
dobry sposób na to, by wypromować swój towar. Wmawiają
ludziom, że te laleczki przynoszą szczęście, a oni ślepo w to
wierzą. Noszą te „talizmany”
przy sobie, ufając, że ich życie
zamieni się w bajkę, a tak naprawdę większość z nich nawet nie wie nic o religii, z której
wywodzą się „zabawki”. Zastanówmy się czy warto pokładać
swoje nadzieje w czymś, co ma
swoje korzenie w czarnej magii
i w rzeczywistości może ściągnąć na nas jedynie nieszczęście? Zabawa ze złem jeszcze
nigdy nie przyniosła niczego
dobrego.
Paulina Matras
„Wzrastanie”
lipiec- sierpień 2011
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Mówię do znajomego: odwiedziłem drugi koniec naszego miasta i zobaczyłem piękny
dom, powiedziano mi, że to
twój; masz wygody i czym się
pochwalić. I usłyszałem w odpowiedzi: patrząc na ciebie, to
też można powiedzieć, że ci się
dobrze powodzi. Ale gdyby spojrzał w głębię duszy i ciała, to by
wiele goryczy i bólu zobaczył. Ja
nie mam domu. Ja mam skorupę! Każdy zamyka się w swoim
pokoju, przy swoim komputerze czy przy telewizorze, nie ma
do kogo się odezwać, bo zaraz
buczy, że mu przeszkadzasz.
Zaprosić do wspólnej modlitwy
nie da rady, bo nie uzgodnisz
wspólnej godziny, bo każdy ma
coś ważnego do obejrzenia czy
do załatwienia. Nawet, gdy usiądziemy do obiadu, to porozmawiać nie można – posprzeczać
się - to nam dobrze wychodzi.
Słuchający nas kolega mówi: nie
tylko u ciebie tak jest, to się nazywa postęp, a św. Maksymilian
to mówił, że to podstęp.
Znajoma mówi: spotkałam
wczoraj młodszą koleżankę

z pracy. Rozwiodłam się - mówi
- kupiłam nowy, duży dom, ten
mały sprzedałam, wyszłam za
Francuza i... jestem szczęśliwa”.
Zapytałam,
wskazując
na
Niebo...a co z NIM? - Z kim? Z Bogiem. Pani Mario – usłyszałam- ja już nie jestem w tym kościele! Bóg jest miłosierny i chce
żebyśmy byli szczęśliwi! - A jak
to wpłynęło na dzieci? -Są dorosłe, po rozwodzie życzyły nam
szczęścia, mamy świetną relację...Wszyscy..a mój najstarszy
syn jest teraz muzułmaninem...
Powiedziałam jej: ja jestem
z natury tradycjonalistką i inaczej na to patrzę. Nie odczuwam
przymusu bycia codziennie na
Mszy Św. ani systematycznego czytania Pisma Świętego,
a i modlitwy wolę jeszcze te,
których nauczyłam się od swojej babci i mamy. To były proste,
wiejskie kobiety, babcia nawet
nie czytała sprawnie i co? Chciałabym mieć wiarę tylko taką jak
one, łatwiej byłoby myśleć o zbawieniu. I tu wcale nie chodzi o to,
że inne czasy, że właśnie wszyscy już płynnie czytamy. Mówię
o czymś zupełnie innym, o ufności, jaką
one miały, o Bojaźni
Bożej. Nasze parafialne kościoły pełne
są takich jak ja, nie
chcę nic zmieniać
w swoim postępowaniu, zachowuję
się tradycyjnie. Kiedy miałam na głowie rodzinę, dzieci,
pracę, nie było czasu
na nic ponadto, co
robiłam. I tak zostało. Ty idziesz z postępem. Mnie nie
grozi ani moim bliskim zmiana wiary,
chociaż o różnych
patologiach,
jak
chyba w każdej ro-

dzinie i wśród znajomych mogę
też opowiadać.
A ja dodałem:
tak myślę,
że ta koleżanka niedługo powie.
Nie mam domu, mam skorupę. A co powie swoim rodzicom
przy grobie, pewnie zapali znicz
i powie ogrzejcie się?
Słucham agitacji wyborczych
i trudno mi dostrzec w programach
to, co do nas mówił bł. Jan Paweł II
i zastanawiam się dlaczego?
Jan Paweł II mówił, że „ Europa może się jednoczyć i Polska może do Unii wejść, ale
pod jednym warunkiem, że
wejdzie tam na równych z innymi państwami prawach „.
Teraz właśnie o to chodzi, żeby
Polski rząd tę tożsamość a zarazem równość wpierw „załatwił”,
a potem zachował. Jeżeli by to
było nie do osiągnięcia, to Papież by tego rodakom nie mówił.
Znał sytuację, należy przypuszczać, że Watykan ma najlepszy
„wywiad” na świecie.
Niedawno czytałem, że Izraelici dlatego odchodzili od Boga
Jahwe, bo to Bóg wymagający,
a bożki pogańskie to niczego nie
wymagały, starczyło im złożyć
ofiarę i „róbta co chceta” Czy my,
dzisiejsi Polacy, nie jesteśmy podobni do dawnych Izraelitów?
Czy rodzic i nauczyciel niewymagający to dobry rodzic i nauczyciel?
Mahatma Gandhi, hinduski
moralista, wyliczył siedem grzechów głównych społeczeństw:
1 - Bogactwo bez pracy
2 - Przyjemność bez sumienia
3 - Wiedza bez charakteru
4 - Biznes bez moralności
5 - Nauka bez człowieczeństwa
6 - Religia bez gotowości ofiary
7 - Polityka bez zasad
Czy nie są to nasze Polskie dzisiejsze grzechy?
brat Stanisław
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PROGRAM  PIELGRZYMKI  do TORUNIA
na XX-Lecie Radia Maryja
W dniach od 1 do 3 grudnia 2011r. planowana
jest pielgrzymka do Kalisza, Lichenia i Torunia.
Organizatorami pielgrzymki są:
Ks. Kustosz Marian Kopko z Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej w Krzeszowie oraz Hanna i Zenon
z Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii
Podwyższenia Krzyża św. w Jeleniej Górze.
W dniu 1 grudnia 2011 (czwartek) - wyjazd z Jeleniej Góry o godz. 6.00 z ul.
Kubsza w kierunku Kowar, Kamiennej Góry do Krzeszowa. Planowany
przyjazd do Krzeszowa o godz. 7.00. Wyjazd z Krzeszowa najpóźniej 7.30
z parkingu przy Bazylice. Planowany przyjazd do Kalisza do godz. 15.00.
W Kaliszu udział w pierwszoczwartkowym Nabożeństwie w Sanktuarium
św. Józefa. Przejazd do Lichenia na nocleg.
W dniu 2 grudnia 2011 (piątek) - Całodzienny pobyt w Licheniu. W programie:
droga krzyżowa w Lasku Grąblińskim, zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej
Licheńskiej, udział we Mszy Świętej w Bazylice Licheńskiej. Drugi nocleg
w Licheniu.
W dniu 3 grudnia 2011 r. (sobota) godz. 8.30 wyjazd do Torunia na uroczystości
związane z XX-tą rocznicą istnienia Radia Maryja. Planowany przyjazd do
Torunia około godz. 12.00. Wyjazd z Torunia po głównych uroczystościach
- najpóźniej o godz. 20.30 . Przyjazd do Krzeszowa w niedzielę w dniu
4 grudnia 2011 r. ok. godz.5.00; a do Jeleniej Góry ok. godz. 6.00 (rano).
Uwagi:
Prosimy o punktualność, i zabranie: różańca i śpiewnika, potrzebnych leków,
odpowiedniego ubrania i obuwia, aby być przygotowanym na ewentualną
zmianę pogody, dowodu osobistego – będzie wymagany przy załatwianiu
noclegu, krzesełka składanego, które może być niezbędne w Toruniu,
zaopatrzenie się w plecak - ułatwia podróżowanie i jest bezpieczniejszy niż
torebka.
Zapisy prowadzi Ks. Kustosz Marian Kopko w Krzeszowie
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kącik poezji
Święty Mikołaj
W Parnas w Grecji urodzony,
W roku dwieście siedemdziesiątym,
Przyszedł na świat wymodlony
Przez rodziców - Mikołaj święty.
Miał on rodziców zamożnych,
Był ich dzieckiem jedynym,
A wyjątkowo pobożny,
Współczuł i pomagał innym.
Odziedziczył on majątek
I po śmierci rodziców tych
Dobroczynności początek
Zaczął on, od sąsiadów swych.
Szczególnie jest wspominanie:
Dyskretne posagu danym,
Czym wstrzymał ojca - sprzedanie
Córek w domu publicznym.
Był biskupem miasta Miry
Podbił serca swoich wiernych
I jako pasterz gorliwy,
Dbał o potrzeby innych.
Pomagał w czasie zarazy,
I uczynił wiele cudów,
Jest patronem marynarzy  
Także więźniów i rybaków.
A w czasie prześladowania,
Za wiarę biskup więziony,
Przez chrześcijańskie wyznania
I modły został zwolniony.
Odszedł szóstego grudnia
W trzysta pięćdziesiątym w Mirze
W nagrodę na łono Pana
-Pochowano z czcią i wierze.
I dla tego szósty grudnia
Jest obranym świętem jego,
By oddano hołd tego dnia
-Czczono Mikołaja świętego.
By godnie uczcić pamięci
Obdarowywano biednych
Od wieków - szczególnie dzieci
-Dziś do celów komercyjnych.
Prawdziwy kult tego świętego
Zaniknął - przestał być ważny,
Biednym dawać by czcić jego,
Nie - nabić kabzę chce każdy.
Anna Polachowska

Ojcze Nad Tobą Czuwała
Kolejna mija rocznica
Jak z nieba Pani Fatimska
W swe święto Maria Dziewica
Czuwała Matka nieziemska.
Ojcze nad Tobą czuwała,
Której życie zawierzyłeś,
Od śmierci uratowała
Ojcze bo dobro czyniłeś.

Dzisiaj tak wielki wstyd mnie
ogarnia,
Boleść także zadała ma dusza,
Na pomoc Tobie Anielska Armia
Królowo, by zbawić Polskę rusza.
Wokół Ciebie panuje zło i mrok
Gdyż serce Twoje przebito ostrzem,
Świat widzi łzy i zbolały wzrok,
Pozwól niech serce moje je otrze.
Anna Polachowska
Inowrocław -2011r.

Tyś Ją wielbił sercem całym
Święty Ojcze co dziś w niebie,
Hołd oddajesz za lud cały
Wdzięczne modły ślę do Ciebie.

Miłość i bieda

Kochany - prośby i modły
Święty Janie Pawle drugi,
Choć ja człek niewdzięczny, podły,
Lecz dojrzyj także zasługi.

Wyszła miłość do ludzi,
Bochen chleba zabrała,
Czyjeś serce obudzi
I tej biedzie podała.

Dojrzyj otwarte me serce,
By w pielgrzymce życia mego
Nie zginęło w poniewierce
I doznało serca Twego.

A ta bieda łzę lała,
Inna miłość dziś przyszła,
Choć zza ściany nie chciała
I do biedy nie wyszła.

A dla wszystkich o zdrowie,
Niech pokój panuje w świecie
Ojcze, Matko jeszcze powiem,
By miłość rosła jak kwiecie.

Pójdź Jezusa śladem
I pomyśl o nim czasem,
Czy się przejmiesz sąsiadem,
Już są święta za pasem.

Ta miłość którą szerzyłeś
Do Boga, Marii i ludzi,
To co za życia krzewiłeś
Niech sumienia nasze zbudzi.

Na rozdrożu stanęła,
W ludzkie serca spojrzała,
Do roboty się wzięła,
Miłość serca rozgrzała.

Źle się dzieje Ojcze Święty
Na świecie i w Twej ojczyźnie,
Panuje szatan przeklęty,
Niszczy miłość i przyjaźnie.

Nie wytyka nikomu,
Miłość cicha dojrzała,
Pomoc swą po kryjomu
Co publika nie chciała.

Ojcze! Dlatego modły wznoszę,
Wstaw się za nami u Boga,
Syna i Marii proszę,
By dobro szło prawdy drogą.

Taka miłość wspaniała,
Biedę wspomaga skrycie,
By jej łez nie dojrzała,
Bieda twarde ma życie.

Anna Polachowska
Inowrocław-2011r.

Niejeden z nas ją poznał,
Jak jej gorycz smakuje
I choć wie co sam zaznał,
Dzisiaj się wymiguje.

Królowa Polski
Wiem dlaczego nie mówisz nic,
Zadaliśmy Twemu sercu rany.
Oczy, usta i bladość Twych lic
I ten smutek głęboko skrywany.
Od maluczkich i wielkich otwarcie,
Choć pokłon na co dzień dostajesz,
Politycy kłócą się zażarcie
A Ty roniąc łzy miłość swą dajesz.

Bieda nie tylko w święta,
Pomóc stale jej trzeba,
O tobie zapamięta,
Kiedy pójdzie do nieba.
Anna Polachowska
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Z historii benedyktynek krzeszowskich
Ideał sięgnął bruku…
(C.K. Norwid)
Dwudziestego lipca 1842 roku, po
zdjęciu z urzędu ksieni Józefy Kuhn,
Arcybiskup Lwowa ks. Franciszek de
Paula Pisztek zarządził w klasztorze
wybory nowej przełożonej. W wyniku głosowania ksienią została Weronika Katarzyna Paszkowska. Podczas
samego aktu wyborów wydarzyło się
coś w rodzaju skandalu, mianowicie
– obecny tam wówczas tzw. czynnik
zewnętrzny- zebrawszy zwyczajowo
głosy, podliczył je i natychmiast –
w obecności zakonnic- kartki spalił
a potem ogłosił wszem i wobec wyniki głosowania.
„Prawdziwie prawie wszystkie
osłupiały!”- zanotowała kronikarka.
Ale przecież zakonnice nie w ciemię
bite: po wyborach, już we własnym
gronie, wypytawszy siebie nawzajem,
obliczyły szybko, że najwięcej głosów
otrzymała Judyta Ksawera Nozdrowicka, która już za poprzedniej ksieni
była kontrkandydatką, wielce szanowana i lubiana przez zgromadzenie.
Jednakowoż „w cichości i w pokorze
przyjęły to rozporządzenie jako z ręki
Bożej będące (…..)”.
Ksieni Paszkowska była córką ubogich rodziców. Ojciec jej zarabiał jako
kominiarz, matka była pochodzenia
żydowskiego, choć już jej dziadkowie
byli chrześcijanami. Wielki protektor Paszkowskiej ks. kan. Gałdecki
z Kurii lwowskiej twierdził jednak,
że rodzina ta zubożała wprawdzie ale
szlachecka pochodziła od wymienionego w herbarzu rodu Paszkowskich,
wywodzącego się aż z czasów Bolesława Chrobrego. Sama zaś ksieni przyjęta została do klasztoru jako młodziutka dwunastoletnia dziewczyna.

Ówczesna ksieni Różycka otoczyła
ją opieką i kazała kształcić z myślą
o wykorzystaniu jej w przyszłości do
pracy w szkole.
Koleje losu nowej ksieni wskazują, że była osobą niedojrzałą, która
to niedojrzałość przejawiała się albo
w kompleksach albo w zbytniej pewności siebie. Jej rządy (1842-1855)
pełne były chaosu i nieprzemyślanych decyzji.
Zastała 28 zakonnic, w tym kilka
nowicjuszek i kilka probantek (kandydatek). Objąwszy rządy, zaczęła
niezbyt szczęśliwie: od usuwania
tych, które były bliżej związane z poprzednią ksienią. Jako pierwsze wydaliła probantki (oprócz jednej). Lecz
ta burza nie skończyła się na probantkach, bo ksieni postanowiła jeszcze
usunąć nowicjuszki. Chcąc, by same
zdjęły habity, zaczęła je „doświadczać
i ćwiczyć”. Od porzucenia klasztoru ocaliła je wspomniana wcześniej
Nozdrowicka, która była ich mistrzynią nowicjatu, a która podtrzymała
je na duchu, ukazując wciąż Jezusa
i zachęcając do wytrwałości i posłuszeństwa. Pomimo tak dobrej opieki
jedna z nich, Aleksandra Hatalówna,
zachwiała się i rzekła: mają ze mnie
habit ściągnąć – wolę sama go zdjąć!
Pewnie uczyniłaby tak, gdyby nie
sen, jaki miała: otóż śniło się jej, że
przechadzała się po pięknym ogrodzie, w którym pojawił się ogrodnik
i rzekł do niej: wszystko to będzie
twoje! Wtem runęła ulewa i wichura. Z ogrodu pozostały tylko nędzne szczątki. Wtem pojawił się anioł
i powiedział: Nie płacz, przy pomocy

Boskiej wszystko będzie naprawione!
Sen był iście proroczy, jako że Hatalówna dwadzieścia trzy lata później
została Ksienią i za jej rządów zaczęła się prawdziwa odnowa duchowa
wspólnoty.
„No ale uważmy dalej rządy ksieni Paszkowskiej”- czytamy w kronice. Nowa ksieni, robiąc „porządki”
w klasztorze, posunęła się do tego,
że sekularyzowała (wydaliła do stanu
świeckiego) cztery zakonnice, będące
już po ślubach wieczystych i po konsekracji monastycznej. A wszystko
dlatego, że były przyjęte przez poprzednią ksienię Kuhnówną i „gorąco
występowały w jej obronie” chcąc, by
mogła powrócić do klasztoru, oczywiście jako zwykła zakonnica.
Przy owej sekularyzacji miał miejsce, niejeden zresztą za ksieni Paszkowskiej, kolejny skandal, bo - jak
kronika podaje - podsunięto owym
zakonnicom pismo do Rzymu, które
ufając przełożonej, podpisały. Potem
okazało się, że podpisały… „własne” prośby o zwolnienie ze ślubów
i pozwolenie na odejście z klasztoru!
Trudno dociec, ile w tym prawdy, bo
dokumenty te już wówczas zaginęły.
Różne były losy tych wyrzuconych
z klasztoru eks-mniszek. Jedna wyjechała do swego brata, który był proboszczem i przy nim dopełniła żywota, inna- w Brodach zajęła się całym
sercem ubogimi dziećmi, założyła
nawet szpitalik dla nich i jeszcze przez
prawie 40 lat z datków miłosiernych
ludzi go utrzymywała. O trzeciej słuch
zaginął i żadne wieści nie dotarły do
klasztoru. Niecodzienne, choć w sumie dramatyczne, były dzieje czwartej
zakonnicy Ferdynandy Jaworowskiej.
Po wyjściu z klasztoru nie mogła znaleźć zatrudnienia. Utrzymywała się jakiś czas z lekcji niemieckiego. W końcu bieda zmusiła ją do przedsięwzięcia
niezwykłej podróży: do Wiednia na
dwór cesarski…. ze skargą na lwowski
klasztor. Dziś powiedzielibyśmy, że
wędrowała auto-stopem, szła bowiem
od dworu do dworu, od plebanii do
plebanii i upraszała o podwiezienie.
A, że była już nieco dziwaczna, więc
chcąc się jej pozbyć jak najprędzej
„podrzucano” ją do następnej miejscowości. I tak dotarła do Wiednia.
Wbrew wszelkim oczekiwaniom uzyskała audiencję u najjaśniejszej cesarzowej - matki.
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Na audiencję weszła na kolanach,
pochylając się nisko raz po raz. Opowiadała cesarzowej całą swoją niedolę. Najjaśniejsza pani rozrzewniła się
opowiadaniem i obiecała wstawiennictwo u syna. I nawet – wzruszona
biedą- dała jej ze swej garderoby kilka
sztuk sukien. Eks- zakonnica, wielce
sobie ceniąc ten dar, sukien nie spieniężyła, lecz nosiła je osobiście, czym
zwykle wywoływała sensację łatwo
zrozumiałą: taka biedota w cesarskich sukniach! We Lwowie zaczęto
ją też uważać za cierpiącą na umyśle
i stała się igraszką tłumu.
A cesarzowa – co przyrzekła,
w tym dotrzymała słowa. Najjaśniejszy jej syn nakazał klasztorowi wypłacać wszystkim czterem(!) sekularyzowanym zakonnicom określoną
kwotę rocznie! Mimo tego panna Jaworowska pogrążała się coraz bardziej w nędzy. W końcu ciężko chora
została zawieziona klasztornym powozem do szpitala Sióstr Miłosierdzia, gdzie potem zmarła.
Tymczasem kronika rejestruje
dalsze zmiany w klasztorze. Powoli zaczyna znikać dawna prostota,
wchodzą w użycie politurowane
meble, podłogi „zapuszczane”, obrazy w ozdobnych ramach i inne „zbyteczne świecidełka”, które ślubowi
ubóstwa przeczą. Ubiory zakonne
zaczęło się szyć z „webowych” płócien i cienkiego sukna. Na nogach
zakonnic pojawiły się lekkie i zgrabne buciki. Sama ksieni urządziła sobie 3- pokojowe mieszkanie osobne,
z kaplicą ksieniowską, przedpokojem, lamusem i kuchnią. Miała też
osobną służbę, stół i towarzystwo.
Lubiła przyjmować gości, latem wyjeżdżała do klasztornego majątku
w Lesienicach pod Lwowem i tam
(…) urządzała uczty, w których brały udział różne osoby wyższych stanów”. Jednym słowem - podsumowuje kronika - lubiła wszystko „po
pańsku”.
Taki styl życia pociągał za sobą
zwiększone wydatki a jeśli jeszcze
w jakimś roku dosięgły klasztor
klęski żywiołowe, wówczas niedostatek w klasztorze bywał wielki.
Skargi i narzekania doszły do uszu
Ks. Arcybiskupa. Rzucono też wtedy wobec ksieni oskarżenie, że lasy
w Kuchajowie, Horpinie i Wołkowie
„nad miarę wycięła”, aby wspomóc
i dobrze wyposażyć swoją siostrzenicę, wydaną za „dość znacznego
urzędnika”. Oskarżenie było mocne,
toteż nic dziwnego, że do klasztoru
znów zjechała komisja duchowna
po kierunkiem ks. Kan. Manasterskiego. Komisja zbadała stan gospodarowania. Efekt kontroli musiał
być żałosny, gdyż- oficjalny bądź co

bądź- dokument końcowy zawierał
takie stwierdzenia jak: „kto umyślnie chciałby dawnej pobożności pamiątki zniweczyć, ten bez wątpienia
nie mógłby gorzej zrujnować…” lub
„(….) słowem, wszędzie zniszczenia,
zguba i upadek”.
W dokumencie tym postawiono
też ksieni kilka pytań i zażądano odpowiedzi na piśmie, a to: 1) oczekuje
się najprędzej doniesienia w osobnej relacji, co sprzedawała waćpanna ksieni i co ją powodowało, że tak
mnogą liczbę dębów wycięto (około
1800), 2) na co poszły pieniądze za
owe dęby i za sprzedane 3000 sągów
drzewa opałowego (w księgach kasowych zarejestrowano jedynie dochody za 26 sągów), 3) dlaczego tych
znacznych przychodów nie wpisano
do księgi kasowej.
Efektem wizytacji było wyznaczenie kuratora dla spraw gospodarczych
i wzięcie pod kuratelę działań ksieni
w tej dziedzinie, napisano tam, że
ksieni Paszkowska pozostaje odtąd
„(…) w ścisłej kurateli pana Ramaszkana”. A ten jako Ormianin z urodzenia miał tzw. smykałkę do interesów,
a przy tym był nieprawdopodobnie
uczciwy:(….) rzadki charakter męża
na świeckiej godności stojącego, prawdziwa to perła w kraju”. Za umiejętne
i sumienne pokierowanie ekonomią
klasztoru otrzymał od cesarza tytuł
barona. Pracował pan baron, nie biorąc od klasztoru żadnego wynagrodzenia, tylko tyle, że z klasztornego
materiału wybudował folwark na Cetnarówce dla Panien Benedyktynek
ormiańskich (nasze były „łacińskie”),
gdzie mogły letnią porą przebywać.
Rzecz jasna, katastrofalny stan
gospodarki klasztoru zależał nie tylko od swobodnego i nieograniczonego niczyją kontrolą działania ksieni.
Był to też czas ciężkich rządów austriackich. Intrygami sfer zaborczych
doprowadzono też do powstania
chłopskiego pod wodzą chłopa Jakuba Szeli (rabacja galicyjska 1848).
Rzeź szlachty była wówczas straszna, bowiem specjalni emisariusze

cesarscy przekonywali chłopów, iż
cesarz bardzo pragnie ulżyć ich doli,
lecz dziedzice polscy się sprzeciwiają.
Toteż straszny gniew ludu spustoszył
Galicję.
W siedem lat później (1855) we
Lwowie grasowała zaraza morowego powietrza zwana powszechnie
cholerą. Epidemia trwała od wiosny
do niemal połowy sierpnia. Nie było
rodziny, która nie straciłaby kogoś
bliskiego. Powszechny strach spowodował „(….) iż lud ciężko dotknięty,
zaczął się garnąć do Boga”. Arcyb.
Baraniecki zarządził 3-dniowe nabożeństwo przebłagalne u OO. Bernardynów, podczas którego kaznodzieje
zachęcali do pokuty dla przebłagania
Boga. Po każdym nabożeństwie była
procesja z Najświętszym Sakramentem, która szła od Bernardynów aż
do ówczesnej rogatki łyczakowskiej.
Modły te gromadziły prawie całe duchowieństwo Lwowa i nieprzebrane
tłumy wiernych. „Widać było to miłe
Bogu - czytamy w kronice - bo zaraza
ustała”.
W klasztorze także wiele panien
zakonnych chorowało. Ówczesny
ojciec duchowny zakonnic ks. Hieronim Głód chodził od celi do celi,
zaopatrując zakonnice na śmierć.
„Usługę jego duchową Bóg wynagrodził łaską, że sam przy zdrowiu został
i zarazie nie uległ”.
Kilka zakonnic wróciło do zdrowia
ale śmierć nie ominęła najważniejszych osób:31 lipca tegoż roku zmarła ksieni Paszkowska a 1 sierpnia
przeorysza Nozdrowicka. Obydwie
razem leżały na katafalku i razem
miały pogrzeb.
Kończąc opis rządów ksieni Paszkowskiej kronikarka zabawiła się
w rzecznika prasowego Pana Boga,
stwierdzając stanowczo, że śmierć
owa to była kara Boska za wydalenie
tych czterech zakonnic i za zbytnie
przywiązanie do władzy. Lecz na
cóż przyda się – snuła dalej refleksję
- takie staranie o władzę, kiedy tak
rychło za nami śmierć goni? Zostawiamy C.
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Mój pobyt w Krzeszowie
O Pani! Matko Boża Łaskawa
-Tobie dziękuje dziś serce moje,
Żeś mnie przywiodła z
Inowrocławia
Do Krzeszowa przed oblicze
Twoje.
A tak niedawno temu było,
Że o Krzeszowie nic nie
słyszałem,
Przed dwoma laty tak się
zmieniło
To moje życie, gdy go
poznałem.
Ja nie przypuszczałbym nigdy
przecież,
Że będzie prośba nieznajomego
O wiersze pisane w internecie,
Bym mógł przysyłać niektóre
do Niego.

A już od roku marzenie miałem
Abym pojechać mógł do
Krzeszowa.
Tak do Krzeszowa - rodzinka
cała,
By obietnicę swą spełnić
dawną,
W podróż na pielgrzymkę się
wybrała
Z synem i żoną
niepełnosprawną.
Chociaż w gazetce Krzeszów
śledziłem,
O Sanktuarium pięknym
czytałem,
Jednak w Krzeszowie gdy się
zjawiłem
Tym pięknym widokiem
oniemiałem.

Kiedy z rodzinką na miejscu
byłem,
Tak już dwa lata wiersze pisane Aż się na miejscu nogi ugięły,
Z wielką radością je wysyłałem, Na co patrzyłem i co widziałem
W „Krzeszowskiej Pani” są
To z oczu same łzy popłynęły.
drukowane,
Tak o Krzeszowie się
Do Sanktuarium weszliśmy
dowiedziałem.
razem
Matki Bożej Łaskawej świątyni,
Coraz się więcej
Klęknęliśmy przed cudownym
dowiadywałem
obrazem
-Jakie „Skarby Święte”
I we Mszy Świętej uczestniczyli.
Krzeszów chowa,

Zaś po Mszy Świętej wspólny
posiłek,
Ciasta i kawa również tam były,
Jakże przyjęcie to było miłe
- Na taki widok oczy cieszyły.
Zaś przy orkiestrze wspólne
zabawy,
Na placu zaś radości tak wiele
Potem, by nie być - nie było
sprawy
W Świętego Józefa kościele.
Wielkie organy też widzieliśmy
I wszystkie Święte miejsca
wspaniałe,
Wszystko zdjęciami
utrwaliliśmy,
By tak w pamięci mieć to na
stałe.
Zbyt mało czasu - tak żałujemy,
By wszystko widzieć - to serce
boli,
Lecz obiecuję, że przyjedziemy,
Gdy znów Łaskawa Pani
pozwoli.
Szczepan Polachowski
15.09.2011r.

Ten się śmieje… kto się śmieje…
Przychodzi pies do restauracji:
-Poproszę lody truskawkowe.
Zdziwiona sprzedawczyni
mówi do koleżanki:
- Patrz! Pies zamówił lody
truskawkowe.
- Tak, to dziwne, zawsze brał
czekoladowe.
***
Mama do syna:
- Wszystkie dzieci pomagają w
domu, tylko ty całymi dniami
leżysz na tapczanie.
- Ależ mamo, przecież sama
mówiłaś, że powinienem być
inny niż wszyscy.
***
Wakacje, tłok w pociągu, nagle
ktoś woła:

- Jest lekarz w pociągu?
- Jestem! – krzyczy jeden z
pasażerów i przeciska się przez
tłum.
Wreszcie dociera do wołającego, a ten pyta:
- Choroba gardła na sześć liter?
***
-Kim będziesz, jak dorośniesz?
-Lekarzem, bo tak chce tata,
prawnikiem, bo tak chce mama,
a na końcu zostanę, kominiarzem, żeby i sobie zrobić
przyjemność.
***
-Jasiu, zobacz, jaki śmieszny
zamszowy ziemniak.
-Nie, Małgosiu, to kiwi. Z tego
robi się pastę do butów.

Turysta spotyka bacę niosącego
owieczkę.
- Baco, gdzie jest Dolina Kościeliska? – pyta.
-Potrzymojcie panocku owieczkę!
Turysta odbiera owieczkę z
rąk bacy, a ten rozkłada ręce i
mówi:
- Ni mom pojęcia!
***
Spotyka się dwóch Szkotów:
- Pożycz stówkę – prosi jeden
-Nie mam.
A w domu?
Dziękuję, wszyscy zdrowi.
***

-Kto oprócz Pana Jezusa był na
pustyni?- pyta katechetka
- Staś i Nel- odpowiada Jasio.
***
Żona do męża:
- Zobacz, jak muszę prać,
prasować, sprzątać, nigdzie
nie mogę wyjść, czuję się jak
kopciuszek
A nie mówiłem, że ze mną
będzie ci jak w bajce?
***
- Jasiu, co wydarzyło się na
weselu w Kanie?- pyta tata
- Przecież mnie tam nie było.
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Z chrześcijańskim pozdrowieniem, Szczęść Boże!!!
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Świt-Charzewska

Boże!!!

Wice Prezes Fundacji – Andrzej Sikora

P.S.
Wystarczy tylko 75 osób lub 150, lub 300 itd. aby z Bożym błogosławieństwem zapewnić
osobie potrzebującej, spełnienie Jej marzeń!!!
Fundacja „MARYJA VICTIS”
Kredyt Bank O/ Kamienna Góra
59 1500 1429 1214 2009 4593 0000
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najlepszy produkt turystyczny

Warszawa, 20.10.11
IX edycja Konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny” Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej
Kapituła Konkursu „Na Najlepszy Produkt Turystyczny”
pod przewodnictwem Jana Wysokińskiego – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki, przyznała w tym roku,
spośród 44 zgłoszonych produktów turystycznych,
11 Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej
oraz 3 wyróżnienia.
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla
Najlepszego Produktu Turystycznego w 2011 roku
otrzymał
zespół pocysterski w krzeszowie
oraz 10 innych produktów turystycznych
certyfikat w imieniu Parafii Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie odebrał ks. Mateusz Rycek
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