
dwumiesięcznik sanktuarium matki bożej Łaskawej w krzeszowie

Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów • Styczeń – Luty 2012 Nr 1 (20)

Chwała na wysokości Bogu, 
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli...



Szanowni Państwo !
Drodzy Czytelnicy „Krzeszowskiej Pani” !

 Święta Bożego Narodzenia przypominają nam na nowo tajemnicę 
Bożej Miłości, stają się źródłem wielkiej duchowej radości oraz rodzą  
w naszej świadomości umocnienie ufności, nadziei i wiary.
 W świąteczny czas pragniemy złożyć Państwu w imieniu naszej Krzeszowskiej 
Wspólnoty oraz Redakcji naszego Dwumiesięcznika najserdeczniejsze życzenia obfitych 
darów Bożych na każdy dzień.
 Niech Chrystus narodzony w ludzkiej rzeczywistości staje się 
źródłem Bożej Mocy w ofiarnej i znojnej pracy dla dobra Waszych Rodzin  
i Umiłowanej Ojczyzny. Natomiast zbliżający się Nowy 2012 Rok niech będzie wypełniony 
błogosławieństwem; wszelkimi darami Ducha Świętego oraz nieustanną opieką Łaskawej 
Pani z Krzeszowskiego Sanktuarium – 

 z wyrazami wdzięczności i zapewnieniem o pamięci modlitewnej: 
Ks. Proboszcz Marian Kopko

Ks. Wikariusz Mateusz Rycek
Ks. Senior Kazimierz Piwowarczyk

oraz Redakcja „Krzeszowskiej Pani”
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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

styczeń – luty 2011
1 stycznia - niedziela – Uroczystość Świętej Bożej • 
Rodzicielki Maryi – Msze św. jak w każdą niedzielę: 
7.30, 10.00, 12.00, i  17.00. Jest to również Świato-
wy Dzień Pokoju
2 stycznia – poniedziałek – rozpoczęcie Wizyty • 
Duszpasterskiej w Krzeszowie
5 stycznia – Pierwszy Czwartek Miesiąca. Modlimy • 
się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne 
o godz. 17.00
6 stycznia – piątek – Uroczystość Trzech Króli. • 
Msza Święta w Bazylice Krzeszowskiej o godz. 7.30, 
10.00, 12.00 i 17.00. W Krzeszówku godz. 9.00 
(błogosławieństwo kadzidła i kredy)
7 stycznia – Pierwsza Sobota Miesiąca – Msza św. • 
o Niepokalanym Sercu NMP (w sobotę 7 stycznia 
wizyta duszpasterska u chorych)
8 stycznia – II niedziela miesiąca. Zmiana Tajemnic • 
Żywego Różańca o 17.00 
 Niedziela Chrztu Pańskiego.• 
16 stycznia – poniedziałek – Opłatek dla Rodziny • 
Radia Maryja oraz dla Żywego Różańca. Rozpoczę-
cie w Bazylice na Mszy św. o godz. 12.00; następnie 
AGAPA w Obsłudze Pielgrzyma. 
Od 16 do 29 stycznia 2012 – Ferie Zimowe dla dzie-• 
ci i młodzieży.
Od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o jedność • 
Chrześcijan. 
22 stycznia – sobota – Diecezjalny Festiwal zespo-• 
łów kolędniczych i jasełkowych ze Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjalnych. 
29 stycznia – sobota. Zabawa Noworoczna organizo-• 
wana przez Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła 
na górze Świętej Anny. Zabawa odbędzie się w Ob-
słudze Pielgrzyma. Zaproszenia – Bilety można na-
bywać w Obsłudze Pielgrzyma od 8 stycznia 2010 
od godz. 9.00 do 15.00 (ilość miejsc ograniczona) 
Zapraszamy mieszkańców Krzeszowa oraz miłych 
Gości. Fundusz z zabawy oraz z loterii fantowej zo-
stanie przeznaczony na zapłacenie zaległych zobo-
wiązań związanych z odbudową kościoła na Górze 
Św. Anny. 
2 lutego – czwartek –Święto Ofiarowania Pańskiego • 
– Matki Bożej Gromnicznej. Zapraszamy na Eucha-
rystię do Bazyliki na godz. 7.00 lub 17.00
3 lutego – I-piątek – wspomnienie Św. Błażeja, patro-• 
na od wszelkich chorób gardła. Na Mszy św. o godz. 
7.00 i 17.00 obrzęd błogosławieństwa. I-piątek Mie-
siąca. Odwiedziny duszpasterskie chorych. 
4 lutego – Pierwsza Sobota Miesiąca. Msza św. • 
o Niepokalanym Sercu NMP
5 lutego – Pierwsza Niedziela Miesiąca. Zmiana Ta-• 
jemnic Żywego Różańca na Mszy św. o godz. 17.00
22 lutego ŚRODA POPIELCOWA – rozpoczęcie • 
Wielkiego Postu. Msze Święte w Bazylice z obrzę-
dem posypania głów popiołem godz. 7.00 12.00 
i  17.00 (w Krzeszówku godz. 17.00)
24 lutego – piątek - Droga Krzyżowa w Bazylice • 
godz. 16.30
26 lutego - Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. • 
Gorzkie Żale godz. 16.00

Plan  Wizyty   
DuszPastersKieJ

KOlĘDa w KrzeszOWie w 2012 roku

śrODa 28 gruDnia 2011
-  Lipienica – Ks. Mateusz 
-  Krzeszówek –  Ks. Proboszcz 

czWarteK 29 gruDnia 2011 
-  Gorzeszów  Ks. Proboszcz
 -  Gorzeszów  Ks. Mateusz 

PiąteK 30 gruDnia 2011
-  Jawiszów - Ks. Proboszcz
-  Jawiszów -  Ks. Mateusz

POnieDziałeK 2 stycznia 2012
- ul. Księcia Bolka – Ks. Proboszcz
- ul. Księcia Bolka – Ks. Mateusz

WtOreK 3 stycznia 2012
- ul. Cysterska – Ks. Proboszcz 
- ul. Cysterska  - Ks. Mateusz

śrODa 4 stycznia 2012
- ul Św. Jana Nepomucena – Ks. Mateusz 
- ul. Nadrzeczna, Zielna i Sportowa – Ks. Proboszcz

czWarteK 5 stycznia 2012
- ul. Betlejemska – Ks. Mateusz 
- ul.  Maksymiliana  Brokoffa – Ks. Proboszcz 

PiąteK 6 stycznia   
– urOczystOśĆ ObJaWienia PańsKiegO 

zapraszamy parafian na eucharystię  
do Krzeszowskiej bazyliki:

godz. 7.30,  10.00, 12.00  lub  17.00  
(w Krzeszówku godz. 9.00)

sObOta 7 stycznia 2012
-  ul. Michała Wilmanna  -  Ks. Proboszcz
-  ul. Osiedle  -  Ks. Mateusz 

POnieDziałeK 9 stycznia  2012
-  ul. Loretańska – Ks. Proboszcz
-  ul. Sądecka  cz. I – Ks. Mateusz

WtOreK 10 stycznia 2012
-  ul. Młyńska  -  Ks. Proboszcz
-  ul. Sądecka cz. II – Ks. Mateusz 

śrODa 11 stycznia 2012
-  ul. Bernarda Rossy – Ks. Mateusz 
-  ul. Piotra Brandla – Ks. Proboszcz

czWarteK 12 stycznia 2012
-  ul. Benedyktyńska – Ks. Proboszcz 
-  ul. Św. Jadwigi -  Ks. Mateusz 

PiąteK 13 stycznia 2012
-  ul. Podklasztorna i  Kalwaria  -  Ks. Mateusz
-  ul. Św. Józefa -  Ks. Proboszcz

sObOta  14 stycznia 2012
-  ul. Św. Anny i ul. Englera  - Ks. Mateusz
Uzupełnienie Kolędy -  Ks. Proboszcz 

 
PS.
Kolędę kapłani rozpoczynają od godz. 14.3o; w sobotę 
od godz. 13.oo.  Bardzo prosimy, aby w każdym domu 
była, w miarę możliwości, rodzina w komplecie. Prosi-
my również o zabezpieczenie swoich ulubieńców; czyli 
piesków, kotków i innych zwierzątek… 
Dzieci i szkolna młodzież przygotowują „zeszyt z Reli-
gii”. 
(Kolęda  w Krzeszówku, Gorzeszowie,  Jawiszowie  i  Li-
pienicy  od godz. 10.oo – rano ) 

Na czas kolędowej przygody
Szczęść Boże ! 
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Dzień Wspomnienia Wszystkich Wier-
nych Zmarłych jak i cały miesiąc listopad, 
były poświęcone pamięci drogich nam zmar-
łych, którzy zakończyli już ziemski etap życia. 
Charakterystycznym wyrazem tej pamięci 
była modlitwa wypominkowa, którą w tym 
szczególnym czasie każdy z nas mógł składać 
za swoich bliskich. Ta szczególna pomoc, któ-
rą wyświadczyliśmy naszym zmarłym oczy-
wiście wypływa z głębokiej wiary w Chrystusa 
zmartwychwstałego dzięki, któremu również 
my mamy nadzieję życia wiecznego. Uczest-
nicząc w tej modlitwie mogliśmy w tajemnicy 
świętych obcowania, doświadczyć szczególnej 
łączności jaka istnieje między Kościołem piel-
grzymującym, Kościołem oczyszczającym się 
i Kościołem tryumfującym w niebie i złączyć 
się we wspólnym pragnieniu zjednoczenia się 
z Chrystusem.

Dziękujemy wszystkim Parafianom i Piel-
grzymom, którzy uczestniczyli w listopadowej 
modlitwie za drogich nam zmarłych. Niech 
przedłużeniem tej modlitewnej pamięci o na-
szych zmarłych będą Msze Święte, które w ich 
intencji możemy ofiarować. 

listOPaDOWa MODlitWa  
za zMarłycH

Oto wykaz ulic, z których wypłynęły kartki 
wspominkowe:  
ul. Cysterska    – 36 szt.
ul. Betlejemska   –  9 szt. 
ul. Brokoffa    –   1 szt. 
ul. Piotra Brandla   –   8 szt. 
ul. Bernarda Rosy   –  10 szt. 
ul. Benedyktyńska   –  14 szt. 
ul. Św. Anny    –   3 szt.
ul. Kalwaria    –   3 szt. 
ul. M. Englera   –   2 szt.
ul. Św. Jana Nepomucena  –  12 szt. 
ul. Loretańska   –   3 szt.
ul. Św. Józefa    –   6 szt.
ul. Św. Jadwigi Śląskiej  –   9 szt. 
ul. Młyńska    –   9 szt. 
ul. Podklasztorna   –   0 szt. 
ul. Księcia Bolka I   –  17 szt. 
ul. Zielna    –   5 szt. 
ul. Nadrzeczna   –   4 szt.
ul. Sportowa    –   0 szt. 
ul. Osiedle    –  12 szt. 
ul. Michała Willmanna  –   9 szt. 
ul. Sądecka    –  21 szt. 
Wypominki bez 
podanych ulic   –  29 szt.  
Lipienica    –  12 szt.
Krzeszówek    –  17 szt.  
Gorzeszów    –  22 szt. 
Jawiszów    –  19 szt.
razem:    – 292 szt.

Ks. Mateusz Rycek
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Wizyta MisJOnarza z KrasnOJarsKa
W pierwszą niedzielę tego-

rocznego adwentu gościliśmy 
w Krzeszowie ojca klaretyna 
Tadeusza Szyjkę, który w prze-
pełnionych serdecznością sło-
wach zapraszał nas do swojej 
parafii. Oto kilka słów, którymi 
zechciał podzielić się z redakcją 
Krzeszowskiej Pani o miejscu, 
w którym przyszło mu praco-
wać i wypełniać misję swojego 
życia.

Nie wszyscy możemy praco-
wać i trudzić się na niwie pań-
skiej z dala od Ojczyzny, jako 
misjonarze, jednakże każdy 
z nas jest odpowiedzialny za 
dzieło ewangelizacji współczes-
nego świata. Widzimy i czu-
jemy Waszą wielką sympatię 
i zatroskanie o odradzający się 
Kościół na Syberii. A Syberia 
kojarzy nam się jednoznacznie 
– Ziemia przeklęta, ziemia nie-
ludzka. Dziś mówimy „ziemia 
święta”, przesiąknięta krwią 
milionów ludzi, w tym naszych 
rodaków, którzy na zawsze zo-
stali w zmarzlinach syberyj-
skiej tajgi. I właśnie dzięki ich 
ofierze, daninie krwi, mamy 
tego świadomość, dziś może-
my z nadzieją i ufnością patrzeć 
w przyszłość Kościoła, któremu 
w miarę naszych możliwości 
i zdolności chcemy służyć z ca-
łego serca.

Krasnojarski dekanat, w któ-
rym pracujemy, to ok. 2, 5 milio-
na km2, czyli siedem obszarów 
Polski. Miasto Krasnojarsk  liczy 
milion mieszkańców. I właśnie 
w tym mieście, dla trzech osiedli 
liczących ponad 270 tys. miesz-
kańców, od 2004 r. wznosimy 
dzięki Waszej życzliwości i ofiar-
ności, nową katolicką świątynię 
pod wezwaniem Świętej Rodzi-
ny z Nazaretu. Prace budowlane 
posuwają się powoli, choć sy-
stematycznie. Kościół osiągnął 
stan surowy. Przed zimą udało 
się położyć tynki na zewnątrz 
i częściowo w środku. Funkcjo-

nuje już centralne ogrzewanie 
i częściowo zakończono spra-
wy związane z elektrycznością. 
Zostało zrobione bardzo wiele, 
a do zrobienia jest jeszcze wię-
cej. Sufit, posadzki, oświetlenie, 
nagłośnienie i co najistotniejsze 
wyposażenie prezbiterium. Ufa-
my, że Boża Opatrzność nas nie 
opuści w postaci ludzkiej życzli-
wości. 

Swoją posługę pasterską nie-
siemy naszym wiernym nie tyl-
ko w Krasnojarsku, ale i w licz-

nych wioskach i miastach 
w promieniu 300 km. Starsze 
pokolenie rodaków i innych 
parafian powoli odchodzi do 
wieczności. Ci ludzie zasłużyli 
sobie na to, aby u schyłku życia, 
za ich wierność Bogu w latach 
prześladowania, godnie mogli 
przejść na drugi brzeg wiecz-
ności. Msze św. w domach, 
mieszkaniach, klubach, to na-
sza codzienność. Warunki bar-
dzo różne, ale i Pan Jezus nie 
narodził się w pałacu. Katechi-
zacja dzieci w domach u rodzin, 
gdzie nie zawsze jest to wygod-
ne itd., to proza misjonarskiej 
pracy. W naszej posłudze dusz-
pasterskiej wspierają nas sio-

stry ze Zgromadzenia Św. Ma-
rii Magdaleny od Pokuty oraz 
siostry Św. Karola Boromeusza. 
Jesteśmy im wdzięczni i pełni 
uznania za ich pracę i trud, jaki 
ponoszą w trosce o dzieci i mło-
dzież naszych parafii.

Ojciec Tadeusz zebrał po 
mszach świętych w niedzielę 
dobrowolne ofiary. Wszystkim, 
którzy chcieliby wspierać jedno-
razowo, bądź regularnymi datka-
mi podajemy adres oraz numer 
konta parafii w Krasnojarsku.

ParaFia 
śWiĘteJ rODziny

www.parafiaswrodziny.com
Krasnojarsk – Syberia                               

ts@claret.ru

o. Tadeusz Szyjka  Rus 
+7 902 991 3004;  PL 

+48 783 31 23 23
P.O. Box 14 857
66 01 19 Rosja

Konto: Parafia Świętej 
Rodziny w Krasnojarsku

m-bank  15 1140  2004  
0000  3102  3559  4226

I Komunia św. w Krasnojarsku u O. Tadeusza
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WigiliJne OPOWiaDania
Wielu uczniom, odrabianie zadań domowych sprawia spore problemy. W tym przypadku było 

zupełnie inaczej. Na języku polskim, uczniowie ochoczo podchwycili świąteczny temat. Pole-
cenie  zadania domowego brzmiało: „Wigilia w moim domu”. Za wybór i przekazanie prac do 
publikacji, polonistce, pani Violetcie Pazgan, dziękujemy.

Czytelnikom Krzeszowskiej Pani życzymy równie radosnych i ciepłych wspomnień z przeży-
wania tego niezwykłego, świątecznego czasu.

Honorata Klimczak

Jak co roku, kilka dni przed 
świętami Bożego Narodzenia ra-
zem z rodzicami jedziemy do Pu-
stelnika po choinkę. To już dru-
ga oznaka zbliżających się świąt. 
Pierwszą są roraty. Co roku cho-
dzimy na Mszę Świętą z lampio-
nami, to jest część świątecznych 
przygotowań. Choinkę ubiera-
my całą rodziną rano w wigilię. 
Śpiewamy wtedy kolędy albo 
słuchamy tych nagranych na 
płytach. Na choince zawsze wisi 
mnóstwo zrobionych przez nas 
ozdób. Szczególne miejsce mają 
bombki z naszymi imionami, 
ale najsmaczniejszą ozdobą są 
cukierki. 

W wigilijny dzień wszyscy do-
mownicy wstają wcześnie rano. 
Mama pilnuje, żebyśmy się nie 
wylegiwali w łóżkach. Cały dzień 
powtarza, że jaka wigilia – taki 
cały rok. I dlatego szybko gasi 
nasze wszelkie spory i marudze-
nia. Tego dnia wszyscy mamy 

dużo obowiązków i każdy z nas 
jest za coś odpowiedzialny. My, 
dzieci, odpowiadamy za świą-
tecznie ustrojony stół na wigi-
lii (pamiętamy o dodatkowym 
nakryciu i sianku). Często jest 
też tak, że mama nie wychodzi 
z kuchni, a tata szuka przedłu-
żaczy. 

Do kolacji siadamy z dziad-
kami, ciocią i wujkiem. W tym 
roku nie będzie z nami pradziad-
ków. Ale pamiętam, że przy 
stole babcia Anielka zawsze się 
uśmiechała, a dziadek Janek 
mówił, że czas już wracać do 
domu. Kolację zaczynamy od 
przeczytania fragmentu z Ewan-
gelii. Zazdrościłam trochę star-
szym siostrom, że to one zawsze 
czytają, ale w tamtym roku to 
ja czytałam. Może w tym roku 
będę mogła. To taki uroczysty 
moment i wielki zaszczyt. Póź-
niej dziadek przemawia, wspól-
nie modlimy się i składamy 
sobie życzenia. W tych momen-
tach jesteśmy bardzo wzruszeni, 
a babcia zawsze płacze. Oczywi-
ście mamy dwanaście potraw, 
puste miejsce przy stole i sianko 
pod obrusem. 

Po kolacji rozdajemy prezen-
ty, które leżą pod choinką. Wszy-
scy coś dostają i jesteśmy bardzo 
szczęśliwi i najedzeni, bo pod-
czas kolacji trzeba skosztować 
wszystkiego. Po całej uroczysto-
ści my, dzieci, przedstawiamy 
przygotowane jasełka, gramy 
i śpiewamy. Jest dużo śmiechu 
i żartów. To najszczęśliwszy czas 
w roku.   

Basia Klimczak, kl.IV

W przygotowanie świąt anga-
żuje się cała nasza rodzina. Nasze 
tradycje świąteczne poprzedza 
Adwent, czas przygotowań do 
Bożego Narodzenia. Już w pierw-
szą niedzielę adwentu mama 
przygotowuje stroik adwentowy. 
Przy pierwszym obiedzie zasta-
nawiamy się nad postanowienia-
mi. W tym roku nasza rodzina 
postanowiła, że nie będziemy 
oglądać telewizji. Wspólnie pie-
czemy ciasteczka świąteczne: 
cynamonowe, kruche i pierniki. 
Mamy szczególną frajdę, wycina-
jąc różne wzory z piernika.

Dekorowanie domu zaczyna-
my tydzień przed Wigilią.

W dzień Wigilii ubieramy 
razem z braćmi choinkę, tata 
zawsze zakłada gwiazdę i świa-
tełka (a ja od tamtego roku mu 
pomagam). Paweł i Samuel za-
wsze chcą zawiesić bombkę jak 
najwyżej. Na końcu ja i mama 
zakładamy łańcuchy.

Wieczorem szykujemy stół 
z jednym wolnym miejscem 
oraz siankiem pod obrusem. Na 
stole zawsze znajduje się dwa-
naście potraw. Przed wieczerzą 
dzielimy się opłatkiem. Zawsze 
zaczyna głowa rodziny czyli 
dziadek Kazek. Wszyscy muszą 
spróbować każdej potrawy.

Po posiłku możemy otworzyć 
prezenty, które leżą pod choin-
ką. Potem mamy czas śpiewania 
kolęd i grania na naszych instru-
mentach.

Uważam, że dzięki zachowa-
niu tradycji, nastrój w naszej ro-
dzinie jest niesamowity.

Jan Wańczyk kl.VI 
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Bardzo lubię Boże Narodze-
nie, ale i sam czas, kiedy czeka-
my na narodziny Pana Jezusa jest 
dla mnie bardzo ważny. Trzeba 
przygotować swoje serduszko, 
aby Jezusek, którego przyjmie-
my, był szczęśliwy i wiedział, 
że bardzo na Niego czekaliśmy. 
Zawsze przed świętami całą ro-
dziną spowiadamy się, żeby god-
nie powitać Syna Bożego. 

Przed Wigilią mama i bab-
cia krzątają się po całym domu. 
Sprzątają, pieką ciasta i ciastecz-
ka, gotują różne pyszności. Sta-
ram się im pomagać i troszkę 
podjadać te smakołyki.

Tata i dziadek stroją nasz dom 
i podwórko kolorowymi świa-
tełkami. Potem razem ubiera-
my choinkę. Mama robi piękne 
stroiki, które ślicznie wyglądają 
i pachną. Wieczorami chodzimy 
do kościoła, gdzie również jest 
pięknie i świątecznie.

Gdy nadejdzie czas Wigilii, 
zanim usiądziemy do stołu, 
wspólnie się modlimy, a ja czy-
tam Pismo Święte. Łamiemy się 
opłatkiem, życząc sobie zdro-
wia i szczęścia. Potem czas na 
barszcz z uszkami (który uwiel-
biam) oraz na inne dania, które 
nie zawsze do końca zjadam, 
ale staram się choć troszeczkę 
spróbować. Potem przychodzi 
pora na prezenty i śpiewanie 
kolęd.

Wieczorem, pomimo zimo-
wego chłodu, chodzimy na Pa-

sterkę. W kościele jest wtedy 
bardzo tajemniczo i radośnie.

W święta w moim domu za-
wsze spotyka się cała rodzina. 
Razem z rodzicami mieszkam z 
pradziadkami i dziadkami, więc 
kiedy zjeżdżają wszystkie ciocie 
i wujkowie, kuzyni i kuzynki, 
jest bardzo wesoło. Razem śpie-
wamy kolędy i czekamy na ko-
lędników.

Chciałabym, żeby każde dzie-
cko mogło mieć takie święta jak 
ja oraz spędzało je z tymi, któ-
rych kocha, aby jego miłość była 
odwzajemniona.

Julia John kl. IV
* * *

Co roku Wigilię spędzamy 
u babci. Jest to bardzo szczegól-
ny i wzruszający dzień. 

24 grudnia rano czekamy na 
pierwszego gościa. Odwiedziny 
zdrowego, młodego człowieka 
oznaczają pomyślny przyszły 
rok. Przez cały dzień mama 
z babcią szykują potrawy na wie-
czerzę. Ja z bratem i dziadkiem 
ubieramy choinkę i szykujemy 
(nakrywamy) stół. Przed kolacją 
ubieramy odświętne stroje i wy-
patrujemy pierwszej gwiazdki na 
niebie. Wieczerzę rozpoczyna-
my modlitwą i czytaniem Pisma 
Świętego, następnie łamiemy 
się opłatkiem i składamy sobie 
życzenia.

Wśród potraw wigilijnych na 
naszym stole zawsze jest barszcz 

z uszkami, ziemniaki z rybą, ka-
pusta z grochem, pierogi ruskie 
i ze śliwkami, fasola „Jaś”, sos 
grzybowy i kompot z suszonych 
owoców. 

Po obfitej kolacji modlimy się 
i zaglądamy pod choinkę. Tam 
zawsze znajdujemy jakieś pre-
zenty. Gdy panie porządkują na-
czynia po posiłku, pozostali do-
mownicy cieszą się prezentami, 
śpiewając Kolendy. O północy 
wszyscy idziemy na Pasterkę.

Wigilia w naszej rodzinie to 
bardzo doniosły i wyjątkowy 
dzień. Cały czas czekamy na 
niego z niecierpliwością.

Karol Gieniec, kl.V

* * *

Moim ulubionym świętem 
jest Boże Narodzenie i wszyst-
ko, co jest z nim związane.

Już w dniu Wigilii, z rana, tata 
przynosi do domu żywą choin-
kę. Zakłada światełka, a ja z ro-
dzeństwem wieszamy cukierki, 
bombki, łańcuchy i wykonane 
przez nas ozdoby.

Z kuchni rozchodzi się sma-
kowity zapach sernika i makow-
ca. Przy wielkim stole mama 
lepi uszka i pierogi. Wszyscy 
pomagamy w przygotowaniach 
do wieczerzy wigilijnej. Na bia-
łym obrusie ustawiamy talerze, 
zawsze stawiamy dodatkowy, 
gdyby zjawił się niespodziewany 
gość, pod obrus wkładamy garść 
siana. 
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Gdy na niebie pojawi się 
pierwsza gwiazdka to znak, że 
możemy zasiadać do kolacji 
wigilijnej. Ubrani w odświętne 
stroje, łamiemy się opłatkiem, 
składając sobie życzenia. Potem 
mama czyta fragment  Biblii 
o narodzinach Jezusa. Po wspól-
nej modlitwie zasiadamy do 
stołu i staramy się skosztować 
dwunastu potraw.

Święta Bożego Narodzenia 
to wyjątkowy czas spędzany 
w gronie rodziny i przyjaciół. To 
czas kolędowania, pastorałek 
i wspólnego obdarowywania się. 
Myślę, że to szczęśliwy czas dla 
wszystkich ludzi. 

Klaudia Nowak kl. IV
* * *

„Świąteczne opowiadanie”
Dawno temu spędziłam swo-

je najpiękniejsze święta, miałam 
wtedy 11 lat. Myślałam, że będą 
to najzwyklejsze święta z prezen-
tami, uszkami i dzieleniem się 
opłatkiem. Jednak pomyliłam 
się, dzięki temu, co przeżyłam, 
zmieniłam się na lepsze. Nigdy 
nie zapomnę tych świąt.

 Dzień przed Wigilią myśla-
łam czy jak zwykle dostanę dużo 
prezentów oraz co podarować 
rodzinie. Postanowiłam  każde-
mu zrobić laurkę.

Rano w Wigilię wszystko było 
normalne, nic specjalnego nie 
działo się, ale wieczorem, gdy 
pomagałam mamie  przed ko-

lacją wigilijną i układałam ta-
lerze, ktoś zadzwonił do drzwi. 
Zeszłam na dół otworzyć, prze-
de mną stał pan razem z chłop-
cem. Twarzy mężczyzny nie 
było widać, ubrany był w piękne 
białe szaty, podobnie jak chło-
piec. Zaprosiłam ich do środka, 
a mama zaproponowała herbatę 
i spytała, czy zostaną na Wigilii. 
Oni zamiast mówić, potakiwali 
tylko głowami, co mnie bardzo 
zdziwiło. Starałam się zadawać 
pytania, jednak przybysze nie 
odpowiadali.

Gdy wszyscy zebrali się i za-
częliśmy wieczerzę modlitwą, 
tajemniczy goście ukazali swo-
je oblicze. Okazało się, że męż-
czyzna to Pan Jezus, a chłopiec- 
aniołek. Modląc się z Panem 
Jezusem i aniołkiem, czułam się 
bardzo dziwnie i byłam trochę 
zdenerwowana. Podczas wiecze-
rzy byłam tak onieśmielona, że  
tylko ja nie zadawałam pytań. 
Mama, tata i inni członkowie 
rodziny poruszali różne tematy, 
pytali o wiele rzeczy. Kiedy tak 
słuchałam, w końcu i ja zadałam 
pytanie. Spytałam „o co chodzi 
w Bożym Narodzeniu?” , na co 
Pan Jezus mi odpowiedział, że w 
obchodzeniu tych  świąt ważne 
jest spędzanie czasu  z bliskimi, 
uszczęśliwianie innych dookoła, 
a nie czekanie aż coś dostanie-
my.

Gdy usłyszałam te słowa, za-
niemówiłam, bo zawsze zależało 
mi tylko na prezentach. Naresz-
cie zrozumiałam: NAJWIĘK-
SZYM PREZENTEM JEST RA-
DOŚĆ W OCZACH INNYCH 
LUDZI.

Wiktoria Żłobicka kl. V  

Legnicka Parafia pod we-
zwaniem Świętego Jacka oraz 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Powstańców Wielkopol-
skich  w Legnicy, byli orga-
nizatorami październikowe-
go konkursu recytatorskiego 
POEZJI O JANIE PAWLE II.

W konkursie udział wzię-
li również uczniowie nasze-
go krzeszowskiego Zespołu 
Szkół.

Szkołę podstawową godnie 
reprezentowali Julia John, Ja-
kub zasada i Wiktoria Mrow-
ca. Uczennica czwartej klasy, 
Julia John, w swojej kategorii, 
recytując „List do Papieża”, 
zajęła ii miejsce. Gimna-
zjalne szranki zasilili Joanna 
Wodnicka, gabriela Klim-
czak i Michał Jała. Wśród 
gimnazjalistów, wzruszają-
cą  interpretacją utworu „Nie 
było cudu”, i miejsce zdobyła 
gabriela Klimczak. Wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy 
wrażliwości i umiejętności re-
cytatorskich.

                                                                                                                        
 Honorata Klimczak

KOnKurs
recytatOrsKi

„Nie lękajcie się miłości, 
która stawia człowiekowi 

wymagania”
( Jan Paweł II)

Uczestnicy ze szkoły podstawowej

Uczestnicy z gimnazjum
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FestiWal JasełKOWy i KOlĘDniczy 
Organizatorzy: 

1. Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej 
2. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

3. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie

termin: - sobota 21 stycznia 2012 roku 
Miejsce: - sanktuarium Matki bożej łaskawej w Krzeszowie 

 oraz gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie

PrOgraM FestiWalu
sobota 21 stycznia 2012 r.

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

regulaMin
Festiwal jest adresowany do dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska

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

– liczące do 15 osób (plus opiekunowie)
Organizatorzy proszą wszystkich zainteresowanych o przesłanie zgłoszenia do udziału 

w FESTWALU JASEŁKOWYM I KOLĘDNICZYM do dnia 15. 01. 2012 r. 
Na adres: Kustosz Sanktuarium, Plac Jana Pawła II nr 1, 

 58-405 Krzeszów lub pocztą elektroniczną: marian.kopko@gmail.com 
   sanktuarium.krzeszow@gmail.com 

Organizatorzy do 15 stycznia 2012 r. prześlą powiadomienie 
o zakwalifikowaniu się danej Grupy Kolędniczej lub Jasełkowej

ZGŁOSZENIA NA FESTIWAL JASEŁKOWY I KOLĘDNICZY 
Nazwa Grupy - Kolędniczej - Jasełkowej - ..........................................................................................
Adres Kierownika Grupy ...................................................................................................................
Nr tel. e-mail .....................................................................................................................................
Ilość uczestników .............................................................................................................................. 

Ps. Ubezpieczenie przyjazdu pokrywa Grupa Kolędnicza lub Jasełkowa 
             Ks. Marian KopKo - Kustosz
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PrzeWODniK ODPOWiaDa:
KrystiaN MiCHaliK

Gdzie w Krzeszowie jest kościół Zbawiciela?

Świątynie wzniesione ręką 
cysterską nie trudno w Krze-
szowie odnaleźć. Kościół opa-
cki i świątynia św. Józefa stały 
się niezaprzeczalną dominantą 
w krajobrazie kotliny krzeszow-
skiej, a nad całym założeniem 
wznosi się górski kościółek św. 
Anny. Sprawa komplikuje się, 
gdy mowa o świątyni Zbawi-
ciela. Nazwa nie funkcjonuje 
po 1945r., a kościół określano 
po prostu jako ewangelicki. Jest 
to budowla stojąca na ulicy M. 
Willmanna, przy drodze do Jawi-
szowa, kilka kroków od najcen-
niejszych zabytków Krzeszowa.

Kościół Zbawiciela (Heiland-
skirche) został wzniesiony przez 
protestantów dopiero na począt-
ku XX wieku. Przyczyna tak póź-
nego powstania jest prozaiczna 
- opactwo cysterskie. O działal-
ności kontrreformacyjnej krze-
szowskich cystersów napisano 
już wiele, wspomnę tylko, iż 
świątynia Wniebowzięcia NMP 
jest swoistą ,,ripostą” na prote-
stancki kościół Łaski w Kamien-
nej Górze (obecnie - Matki Bożej 
Różańcowej).  Dopiero po seku-
laryzacji zakonu w 1810r., kiedy 
to okoliczne miejscowości prze-
stają prawnie być własnością 
cystersów, rodzi się inicjatywa 
budowy domów modlitwy dla 
wspólnoty ewangelickiej żyjącej 
w dawnych włościach klaszto-

ru. W latach 1847-48 powstaje 
świątynia w Lubawce, a w 1880-
82- w Chełmsku Śl. W owym 
okresie nie wznosi się kościo-
ła w Krzeszowie, ponieważ nie 
było takiej potrzeby. W kotlinie 
krzeszowskiej protestantów 
było niewielu. W 1842r. powsta-
ła w Krzeszowie gmina ewange-
licka licząca 52 dorosłych i 23 
dzieci. W XX wieku odnotowa-
no w Krzeszowie 199 protestan-
tów, w Gorzeszowie – 58, w Ja-
wiszowie – 19, w Lipienicy – 17, 
a w Krzeszówku tylko 2. (Schle-
sischer Gebirgsbote, nr 11 str. 
206). Dla porównania katolików 
w Krzeszowie wtedy było 1274. 

Wspólnota przynależy do pa-
rafii w Lubawce, dlatego pastor 
Hermann Neugebauer rozpo-
czyna od 1902r. zbiórkę pie-
niężną z przeznaczeniem na 
budowę świątyni w Krzeszowie. 
Za pośrednictwem A. Frankego 
prosi Związek Gustawa Adolfa 
o wsparcie tej inicjatywy. Zwią-
zek, powstały w dwusetną rocz-
nicę śmierci patrona,  pomagał 
finansowo gminom protestan-
ckim, czego wcześniejszym przy-
kładem jest chociażby świątynia 
w Lubawce. W 1906r. przyznano 
pieniądze na budowę krzeszow-
skiego kościoła, który miał być 
ukończony w 1909r., jednak ka-
mień węgielny położono 25 VI 
1912, aby 17 IX  ukończyć budy-

nek w stanie surowym, a 4 VII 
1913r. superintendent Haupt 
dokonał jego poświęcenia. 

1 VII 1926r. utworzono pa-
rafię w Chełmsku Śl. w skład 
której, razem z kaplicą Lutra 
w Okrzeszynie, wszedł również 
krzeszowski kościół. Trzy lata 
po erygacji parafia liczy 884 
wyznawców. Kościół Zbawicie-
la pełnił swoją funkcję do koń-
ca II wojny światowej. W maju 
1946r. pastor Walter Kindler 
opuszcza Krzeszów, przekazu-
jąc klucze lektorowi W. Kruege-
lowi, który zostaje wysiedlony 
w 1947r. i od tego czasu świą-
tynia nie jest użytkowana. (M. 
Dziedzic, A. Felkle, Dom Boży 
w ruinie. Nieużytkowane koś-
cioły ewangelickie w Lubaw-
ce i okolicach, [w:] Pielgrzymy, 
Wrocław 1996, s. 10-13.) Koś-
ciół podzielił los wielu prote-
stanckich świątyń na Dolnym 
Śląsku, kiedy to brak wyznaw-
ców doprowadził do stopniowej 
ruiny budowli. W Krzeszowie 
nie jest to zaskakujące, przyby-
wający polscy osadnicy mieli do 
zagospodarowania kościoły nie-
porównywalnie większe i miaż-
dżąco cenniejsze pod względem 
artystycznym. Od 1972r. próbo-
wano dom modlitwy przebudo-
wać na dom mieszkalny, adap-
tacji nie zakończono, budynek 
popada w ruinę. 

Widok ze starej widokówki
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 Projektantem świątyni 
był wrocławski architekt Feliks 
Henry, przedstawiciel późnego 
historyzmu. Stylistycznie  bli-
ski budowli krzeszowskiej jest 
kościół Matki Bożej Fatimskiej 
w Witkowie (pow. świdnicki). 
Oba wzniesiono w Heimatstil- 
nurcie nawiązującym do sztuki 
lokalnej, charakterystycznej dla 
regionu. F. Henry zaprojektował 
we Wrocławiu rezydencję rodzi-
ny Schoellerów (dziś hotel Pla-
tinum Palace) czy pomnik Frie-
dricha Schillera. Paradoksalnie 
najbardziej rozpoznawalnym 
dziełem artysty jest nieistniejąca 
wieża widokowa na Śnieżniku. 

Warto zrekonstruować pier-
wotny wygląd kościoła. Była to 
budowla salowa, pokryta dwu-
spadowym dachem, z wieżą od 
strony zachodniej i przedsion-
kiem od wschodu. Wieża jest 
na planie kwadratu, pierwotnie 
zakończona była dwuspado-
wym hełmem z odeskowanym 
półszczytem, w który wkom-
ponowano otwory zamknięte 

drewnianymi drzwiami ciesiel-
skimi. Na tej wysokości wysiały 
3 dzwony- Gustaw Adolf, Jan 
Sebastian Bach i Marcin Luter. 
Znacznie niżej znajdował się 
duży ostrołukowy witraż. Wieżę 
flankowały dwa pomieszczenia, 
wykonane z pruskiego muru. 
Elewacje północna i południo-
wa były oskarpowane o dwóch 
osiach okiennych,  dodatkowo 
od południa  były drzwi boczne. 
Elewacja wschodnia, z odesko-
wanym półszczytem, posiada 
przedsionek na planie prostoką-
ta, z piaskowcowym portalem, 
w którego kluczu wyrzeźbiono 
krzyż grecki wraz z literami C 
i D oraz datą 1912. 

Wnętrze było jednonawowe 
z wydzielonym prezbiterium 
wkomponowanym w przyzie-
mie wieży. Drewniane, koleb-
kowe sklepienie wparte było na 
słupie ozdobionym motywami 
florystycznymi (kwiatowymi). 
Od strony wschodniej znajdował 
się drewniany, zdobiony również 
motywami kwiatowymi, chór 

z organami. Schody były po pra-
wej stronie od wejścia głównego. 
We wnętrzu umieszczono dwa 
rzędy drewnianych ławek, wyko-
nanych przez stolarza Rudolpha 
z Jeleniej Góry za 2000 marek. 
W ołtarzu głównym  znajdował 
się duży rzeźbiony krzyż z wi-
zerunkiem Chrystusa, ufundo-
wany przez Rinkla z Kamiennej 
Góry. Biblię podarowała sama 
cesarzowa Augusta Wiktoria. 
Tradycyjnie w świątyni powinna 
znajdować się ambona i chrzciel-
nica, ale na rekonstrukcję ich 
wyglądu nie pozwalają źródła. 

Obecny wygląd świątyni nie 
napawa optymizmem. Obiekt 
grozi zawaleniem, dlatego jego 
zwiedzanie jest niebezpieczne, 
szczególnie wnętrza. Co prawda 
oryginalne niemieckie mury wy-
glądają solidnie, ale cegły z któ-
rych wzniesiono ścianki działo-
we i dziurawe betonowe stropy 
nie wykazują takiej odporności 
na warunki atmosferyczne, co 
nie dziwi przy braku większości 
połaci dachu… 

Stan obecny
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W październikowe rozważa-
nia różańcowe, angażowało się 
dużo dzieci i dorosłych. Naj-
młodsi uczestnicy w tegoroczne 
rozważania wplatali modlitwę 
za prześladowanych na całym 
świecie chrześcijan. Otrzyma-
ną pierwszego dnia planszę „ 
Różaniec za prześladowanych” 
z mapą świata, dzieci codzien-
nie uzupełniały obrazkiem. Na 
nich znajdowały się najważ-
niejsze informacje i nazwy kra-
jów, w których prześladowani 
są chrześcijanie  oraz inten-
cja modlitewna nawiązująca 
do sytuacji chrześcijan w tym 
miejscu świata.

Na szczególne wyróżnienie 
i nagrodę, jaką jest majowy wy-
jazd pielgrzymkowy zapracowa-
li:

Bartoszewski Cyprian, Fe-
renc Dominik, Ferenc Paulina, 
Ferenc Sebastian, Gabrowski 
Dominik, Gajdosz Ola, Gamoń 
Emilka, Gieniec Karol, Gie-

PaźDzierniKOWy „różaniec 
za PrześlaDOWanycH”

niec Tomasz, Głąbicki Mate-
usz, Grońska Kamila, Grońska 
Ola, Jała Alicja, Jała Michał, 
Jała Miłosz,  Kamińska Alicja, 
Kiełek Dominik, Klimczak Ba-
sia,  Klimczak Marcin,  Kuczyń-
ska Kinga, Kurczewska Kinga, 
Kwilińska Katarzyna, Łabuda 
Zuzanna, Maciejewska Hania, 
Matusik Natalia, Michalik Do-
minik, Migacz Julia, Mittelstadt 
Ilona, Mokrzycki Piotr,  Mo-
rawska Marcelina, Morowska 
Natalia, Nowak Dawid, Nowak 
Kamil, Nowak Klaudia, Pach 
Marcel, Pazgan Anna, Pazgan 
Krzysztof, Pazgan Dawid, Paz-
gan Szymon,  Podwika Alicja, 
Rzeszutek Martyna, Sikora Ju-
lia, Sobociński Marcel, Stanek 
Kinga, Surma Anna, Trojan 
Martyna, Trojan Patrycja, Won-
dołowski Franciszek. 

Gratulujemy postawy godnej 
Apostoła i z dumą modlimy się 
z Wami na roratach.

Honorata Klimczak
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Wszyscy wiedzą, że króli, 
którzy przynieśli dary Dzieciąt-
ku, było trzech. Podczas kolędy 
ministranci piszą na drzwiach 
pierwsze litery ich imion – 
K+M+B, czyli Kacper, Melchior 
i Baltazar. Podobno był jeszcze 
czwarty monarcha, ale wszyscy 
o nim zapomnieli. Cyrus rzą-
dził pięknym i bogatym krajem. 
W swoim życiu przeczytał wie-
le ksiąg i rozmawiał z wieloma 
mądrymi ludźmi. Dlatego kiedy 
tylko zobaczył dziwną gwiazdę 
na niebie, wiedział, że wydarzyło 
się coś niezwykłego. 
Stara przepowiednia, 
którą przekazał mu 
ojciec, mówiła, że to 
znak narodzin naj-
potężniejszego Króla 
na ziemi. Cyrus roz-
kazał więc spakować 
na wielbłądy najpo-
trzebniejsze rzeczy, 
zabrał ze skarbca trzy 
niezwykłe klejnoty,  
żeby złożyć je w da-
rze Królowi  i ruszył 
w podróż.

Kiedy tylko wje-
chał do obcych 
państw,  radosna 
wyprawa skończyła się jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdż-
ki. Z ubogich domków wyglądali 
ludzie w łachmanach, którzy 
podziwiali jego wspaniałe szaty. 
Byli przeraźliwie chudzi, ponie-
waż ich władca zabierał im pra-
wie całe plony i od lat głodowali. 
Cyrus nie wahał się ani chwi-
li – rozkazał rozdać całą żyw-
ność i wodę jaką zabrał ze sobą. 
W każdej następnej wiosce było 
jednak tak samo.

„Jeśli teraz zawrócę do moje-
go kraju, żeby zorganizować dla 
nich pomoc, to mogę nie zdążyć 
na spotkanie z Królem – myślał 
gorączkowo. – Ale nie można 

czwarty król
ich przecież tak zostawić”. Wró-
cił więc do domu, nakazał zebrać 
spore zapasy jedzenia i przy-
wiózł je do sąsiedniego państwa. 
Jego władcy natomiast podaro-
wał przepiękny szmaragd, żeby 
władca nie okradał już swoich 
poddanych. Cyrus miał jeden 
prezent dla Króla mniej i był już 
spóźniony.

W kolejnym kraju, przez 
który jechał, toczyła się wojna. 
Karawana przejeżdżała nieda-
leko pola ostatniej bitwy. Jęki 
rannych były tak głośne, że aż 

wielbłądy tuliły uszy. Cyrus 
zawahał się. Jeśli się zatrzyma, 
jego spotkanie z Królem jesz-
cze bardziej się odwlecze. Ale 
im dalej odjeżdżał, tym cięższe 
robiło się jego serce. W końcu 
wrócił. Opatrywał rany, leczył, 
pocieszał. Sam nie wiedział, ile 
dni minęło, kiedy ruszył wresz-
cie w dalszą podróż. Spieszył się 
tak bardzo, że dogonił oddział 
nieprzyjacielskich żołnierzy, 
którzy ciągnęli za sobą jeńców, 
żeby zrobić z nich niewolni-
ków. Czekała ich praca ponad 
siły, poniżenie, głód i choroby. 
Cyrus sięgnął do sakwy, wyjął 
bezcenną perłę i dał ją dowódcy 

oddziału w zamian za uwolnie-
nie jeńców. Został mu już tylko 
jeden klejnot.

Wreszcie z radością spojrzał 
na mapę – jeszcze tylko jeden 
kraj i znajdzie się na ziemi, gdzie 
narodził się Król. „Pewnie jest już 
sporym chłopakiem” – pomyślał. 
Cyrus pogonił wielbłąda. Z całej 
karawany został mu już tylko 
jeden. Nagle zwierzę stanęło jak 
wryte. Cyrusa doszedł straszny 
zapach ciężkiej śmiertelnej cho-
roby. Cyrus znów zaczął leczyć, 
pielęgnować, troszczyć się. Roz-
dał resztę majątku, jaki miał, 
a za ostatni klejnot – wspaniały 
rubin – kupił cenne zioła, z któ-
rych sporządzał lekarstwa.

Po wielu latach dotarł do Je-
rozolimy, zmartwiony, że nie 

ma dla Króla żadnego prezentu. 
Akurat tłum wyległ na ulice. 
Cyrus dowiedział się, że właśnie 
skazano kogoś na śmierć. I wte-
dy Go zobaczył – Króla, któremu 
chciał się pokłonić. Król szedł 
z ciężkim krzyżem na plecach. 
Spojrzał na Cyrusa. W tym spoj-
rzeniu Cyrus wyczytał, że dla 
Niego to, co zrobił po drodze, 
jest cenniejsze niż klejnoty, któ-
re rozdał. Poczuł się szczęśliwy 
– tak bardzo, jak może czuć się 
tylko ten, kto wie, że nie zmar-
nował życia.

 Joanna Knapik 
Matusowe opowieści

/Na podstawie ,,Anioła Stróża”/
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Eucharystyczny savoir-vivre na 
pewno warto rozpatrywać w kon-
tekście przeżywania niedziel, świąt 
i uroczystości. Powiedzmy jasno i 
otwarcie: nie jest z tym dobrze! Był 
czas, kiedy walczyliśmy o to, by w 
niedziele nie pracować (m.in. nie-
sławny system czterobrygadowy), 
by nam na czas świąt nie zabierano 
dzieci poza rodzinne domy, nie or-
ganizowano w dni wolne od pracy 
czynów społecznych itp. Zależało 
jeszcze nie tak dawno Polakom, by 
niedziela była „Boża i nasza”, by to 
był rzeczywiście dzień święty.  

„Pisz pan: przepadło”.  Nie ma 
niedzieli. Jest weekend (czasami 
„zapiątek”). Straciliśmy poczucie 
sensu tego dnia, nie umiemy ani 
świętować, ani wypoczywać . Nie 
wyobrażamy sobie zamkniętych w 
niedziele sklepów. Pojęcie „Dzień 
Pański” przechodzi na naszych 
oczach do „Słownika Wyrazów Bar-
dzo Obcych”.

Opowiadanie o czerwonych nie-
dzielach słyszałem już jako dziecko 
na lekcji religii gdy ksiądz proboszcz 
tłumaczył nam, dlaczego niedziele 
zaznaczane są w kalendarzach ko-
lorem czerwonym:

Pewnego dnia u naczelnego dy-
rektora fabryki układania kalenda-
rzy zjawił się diabeł. Przedstawił 
się grzecznie sekretarce i poprosił 
o pilną rozmowę. Naczelny przyjął 
interesanta bez zwłoki, a ten grożąc 
i fukając ogniem piekielnym, doma-
gał się, by dla spraw szatańskich za-
rezerwowano już z góry parę dni w 
roku. Naczelny układacz - człowiek 
z natury ugodowy - przyrzekł, że 
sprawę rozpatrzy na forum rady nad-
zorczej i kazał diabłu przyjść znowu 
za tydzień. Rada rozumując w kate-
goriach mniejszego zła, postanowiła 
dla nie-świętego spokoju przyznać 
światu diabelskiemu wszystkie 
niedziele w roku. Kryła się za tym 
chytra kalkulacja, że przecież w ten 
dzień, w Dzień Pański, szatan będzie 
miał najmniejszą szansę zdiablenia 
czasu. Po pół roku zjawił się znów 
ten sam emisariusz: uradowany, bo 
sprawy jego toczyły się jak najbar-
dziej po myśli piekieł. Naczelnemu 
więc wręczył medal „za zasługi dla 
czeluści”, dla sekretarki miał kwiaty 
i czekoladę z orzechami. Niedziele 
dowiedziawszy się o całej aferze, po-
czerwieniały ze wstydu. I takie już 
czerwone chodzą po wszystkich ka-
lendarzach do dziś.

Widok niezliczonych samocho-
dów przy supermarketach w nie-

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!”
dziele i święta, sfrustrowana mło-
dzież, hołdowanie ciału w weekendy 
i święta (wylegiwanie się do połu-
dnia, wielogodzinne tkwienie przed 
ekranami telewizorów i monito-
rami komputerów, jedzenie i picie 
ponad potrzeby organi-
zmu) wskazują wyraźnie 
na brak pomysłu na świę-
towanie i wypoczywanie. 
Mamy coraz więcej wol-
nego czasu, o którym ma-
rzymy i na który czekamy 
z utęsknieniem - a potem 
nie wiemy, co z nim zro-
bić, nie umiemy go wyko-
rzystać, a nawet obraca się 
on przeciw nam! „Gdzie 
z kultury znika świątecz-
ność, tam zagrożone jest 
też człowieczeństwo”(H. 
Cox) 

A ta bajka- jak się Pań-
stwu podoba?  O niedzieli 
u zwierząt:

Zwierzęta zebrały się 
pewnego razu na polanie 
i zaczęły radzić nad prob-
lemem niedzieli. Chciały 
bowiem mieć - tak samo 
jak ludzie - własną nie-
dzielę. Nie były jednak 
zgodne co do istoty owego 
dnia. Pierwszy zabrał głos 
król zwierząt:

-To jest bardzo proste. 
Chodzi głównie o dobre żarcie. Ja w 
każdą niedzielę, chciałbym konsu-
mować antylopę.   

Paw zaprzeczył energicznie:
-Ależ królu, dlaczego  jedzenie?  

Ważniejsza jest przecież świątecz-
na szata. Ja życzę sobie na niedzielę 
garnitur tęczowych piór na ogon.

Na to odezwał się leniwiec: 
-W niedzielę potrzeba mi przede 

wszystkim spokoju, abym się mógł 
porządnie wyspać.             Małpa 
rzekła:  - Sto orzechów kokosowych 
i dobre drzewo do wspinaczki, tu-
dzież parę lian do huśtania wystar-
czy w zupełności.

Świnia skonstatowała krótko:
- Piękne tłuste błotko i dwa wor-

ki żołędzi. Więcej nie chcę.
I tak każde zwierzę przekładało 

własne życzenie. Pan Bóg spełnił 
wszystkie te prośby, ale zwierzęta 
dalej nie miały niedzieli. 

Mimo tego powiewu pesymizmu 
próbujmy odnaleźć urok, piękno, 
radość i  sens niedziel i świąt, prze-
żywanych po chrześcijańsku.

„Pamiętaj!”- mówi do nas Bóg. 
Po co i o czym mamy pamiętać? Po 

to, by nie zapomnieć, kim jesteśmy 
i dokąd zmierzamy. By zachować 
właściwą hierarchię ważności na-
szych ziemskich spraw, stawiając 
Boga na pierwszym miejscu. By 
budować wspólnoty rodzinne, za-

uważać swoich bliźnich - zwłaszcza 
potrzebujących naszej obecności 
potwierdzonej miłosierdziem. By 
się wszechstronnie rozwijać i po-
znawać świat. By prawdziwie wypo-
czywać.

święta nakazane
Należą do nich obecnie- poza nie-

dzielami- następujące uroczystości: 
Narodzenia Pańskiego (25 XII), Świę-
tej Bożej Rodzicielki (1 I), Objawienia 
Pańskiego (6 I), Bożego Ciała, Wnie-
bowzięcia NMP (15 VIII) i Wszyst-
kich Świętych (1 XI). Uporządkowa-
nie norm kościelnych w dziedzinie 
świąt nakazanych miało na celu usu-
nięcie niepokoju sumienia wiernych, 
którzy ze względu na pracę zawodo-
wą mieli wątpliwości, czy nie uchy-
biają obowiązkowi udziału w Eucha-
rystii i świętowaniu. Tak więc nie ma 
świąt nakazanych w dni robocze. Do 
roku 2010 ostatnią była uroczystość 
Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 
Święta nakazane to wyzwanie dla na-
szej wiary: muszę czy chcę być w tych 
dniach na Mszy św.? Obowiązek, czy 
łaska i szansa?

Ks. Aleksander Radecki
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Jakiś Pan ze Świnoujścia skie-
rował skargę do Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, bo go 
bolą krzyże. Na razie nie wszyst-
kie, lecz te, które wiszą w świ-
noujskim Magistracie. On przez 
nie „cierpi”. Obecność krzyży na-
rusza jego dobra osobiste: „god-
ność oraz wolność sumienia i re-
ligii”. Polskie sądy powiększyły 
cierpienie tego pana, ponieważ 
odrzuciły jego powództwo. Żąda 
więc teraz oprócz, oczywiście, 
usunięcia krzyży – również 10 
tys. euro zadośćuczynienia za 
naruszenie rzeczonych dóbr oso-
bistych.

Wiele wyjaśnia fakt, że czło-
wiek ten jest szefem świnouj-
skich struktur Ruchu Palikota. 
Ale nie tylko wyjaśnia, lecz rów-
nież w jakimś stopniu tłumaczy. 
Bo skoro się ten pan opalikocił, 
to się też jednak określił. Stanął 
po stronie wrogów cywilizacji 
i to jest jasne. Wiadomo, że chce 
świata, w którym wszystko sta-
nie na głowie. Wiadomo, co my-
śli, czego się po nim spodziewać 
– na przykład w kościele.

Tacy nie są najgorsi. Podobnie 
jak Nergale i jemu podobni nie-
szczęśnicy. Oni grają w otwar-
te karty i nikogo nie zaskoczy, 
gdy się okaże, że to karty taro-
ta. Najgorsi dla chrześcijaństwa 
są katolicy, którzy takich ludzi 
utwierdzają w poczuciu słusz-
ności, umożliwiają im realizację 
ich błędnych pomysłów. Przecież 
taki Nergal nie wtargnął do tele-
wizji bez przepustki i nie sterro-

KATOLIKU  
UWAŻAJ!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

Szkodnictwo Katolickie
ryzował obsługi groźbą: „ Dawać 
mi antenę, bo zacznę śpiewać”. 
To by było jakieś wytłumaczenie. 
Ale tak nie było. Ktoś mu udział 
w programie zaproponował, ktoś 
przygotował, ktoś zrealizował. 
I z pewnością w większości byli 
to ludzie uznający się za kato-
lików. To prawdziwi wrogowie 
Kościoła. To przez ich „postawę 
dialogu”, wykluczającą jakąkol-
wiek stanowczość w obronie 
podstawowych zasad, chrześci-
jaństwo staje się wydmuszką. To 
przez nich powstaje wrażenie, że 
nie warto iść za Ewangelią, sko-
ro ma takich „obrońców”. 

Przecież katolicy, a nie kto 
inny, powtarzają androny w ro-
dzaju: „ważne, żeby krzyż był 

w sercu, a nie na ścianie”. Czym 
jest takie gadanie, jeśli nie 
oświadczeniem, że krzyż jest 
nieważny? Czym to jest, jeśli 
nie deklaracją, że – według jej 
autorów- chrześcijaństwo wtedy 
jest to dobre, gdy niewidoczne? 
Jeśli katolik jest gotów bez opo-
ru zdjąć krzyż, to znaczy, że nie 
ma oporów przed szkodzeniem 
bliźnim. Bo przecież my wiemy, 
że krzyż jest czymś więcej niż 
symbolem, prawda? My wiemy, 
że nie tylko krzyż na ścianie, ale 
nawet znak krzyża nakreślony 
ręką jest błogosławieństwem, 
prawda? A błogosławieństwo to 
zawsze dobro i pożytek dla każ-
dego człowieka, który znajdzie 
się w jego zasięgu. Nawet gdyby 
człowiek o tym nie wiedział i na-
wet gdyby w to nie wierzył, krzyż 
zawsze jest dla człowieka do-
brem. Również dla Palikota, dla 
Nergala, dla tego delikwenta ze 
Świnoujścia - krzyż jest dobrem. 
Bo dobrem jest ochrona ludzi 
przed wpływem zła, a złem usu-
wanie tej ochrony. I to dobrze, 
że ktoś na widok krzyża „cierpi”. 
Bo to nie on cierpi, lecz zło, któ-
re się w nim rozsiało. No to jak: 
chcemy przynieść ulgę człowie-
kowi czy złu?

Gość Niedzielny, 27 XI 2011 rok; 
Tekst:  Franciszek Kucharczak
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bOże narODzenie W MOJeJ rODzinie
Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i obej-

muje cztery kolejne niedziele. Wymownym sym-
bolem Adwentu są wieniec i świeca adwentowa. 
Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście 
Dzieciątka Jezus, świąt Bożego Narodzenia. 
Oczekujemy tych świąt poprzez roraty, modli-
twę, adwentowe postanowienia. To czas rekolek-
cji, refleksji, zastanowienia się nad własnym ży-
ciem. Oczekiwanie łączy się z radością, planami i 
marzeniami. Uświadamiamy sobie, że całe nasze 
życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy, 
czegoś pragniemy. Chcemy znaleźć miłość, od-
naleźć swoje życiowe powołanie, założyć rodzinę, 
mieć cudowne dzieci, patrzeć z dumą na ich osiąg-
nięcia. Czas mija a my dalej czekamy na wnuki, 
prawnuki… Nasze życie jest piękne, bo jest cią-
głym czekaniem, oczekiwaniem na kogoś, cze-
kaniem na przychodzącego Chrystusa. Musimy 
również podjąć wysiłek - wyzbyć się przeciętno-
ści, codziennej nudy i rutyny. Możemy się zmie-
nić, przeobrazić, otworzyć na drugiego człowieka. 
Każda chwila naszego życia jest niejako walutą, za 
którą nabędziemy wieczność. Każda z nich zosta-
nie rozliczona z tego jak została przez nas spożyt-
kowana. Musimy dobrze wykorzystać czas, który 
został nam dany.

Do polskich tradycji należy również choinka. Z 
dzieciństwa pamiętam maleńkie świeczniki i pa-
lące się w nich świeczuszki, zimne ognie. Potem 
różnego rodzaju i kształtu lampki elektryczne. W 
przeszłości dla mnie i moich dzieci był to też czas 
w atmosferze zabawy, wspólnego przygotowywa-
nia ozdób na choinkę. Były to krasnoludki z wy-
dmuszek oklejane kolorowym papierem, łańcuchy 

ze słomki, bibułek i również z kolorowego papie-
ru. Orzeszki oklejaliśmy sreberkami po czekola-
dzie. A ileż było radości przy wycinaniu i wypie-
kaniu pierniczków, kruchych ciasteczek a potem 
ich zdobieniu. Wiązanie pętelek na cukierkach w 
kształcie sopli i innych - najlepiej czekoladowych, 
też stanowiło nie lada wyzwanie, no bo nie można 
ich zjadać. W dzień Wigilii dzieci ze swym tatu-
siem ubierały prawdziwą, pachnącą choinkę tymi 
wszystkimi, wcześniej przygotowanymi, „cudeń-
kami”. Nawet pachnące jabłuszka znalazły tam 
swoje miejsce. Do tego jeszcze bombki, łańcuchy 
a nawet nieco śniegu z waty. Miało to również 
swoją zaletę, bo luźniej było za to w kuchni. Dziś, 
sztuczna choinka wydaje mi się, pomimo wystu-
diowanego wyglądu, bombek i łańcuchów, taka 
„bezduszna i bezosobowa” (może to tylko moje od-
czucie – nie wiem). Dzieci z utęsknieniem czekają 
na choinkę, gdyż kojarzy się im z prezentami.

Święta są również okazją do składania życzeń. 
Pamięć o innych wyraża się także w przygoto-
wywaniu paczki dla potrzebujących. Tak bardzo 
ważna dla nas jest wieczerza wigilijna. Kulmina-
cyjnym jej punktem jest modlitwa i łamanie się 
opłatkiem. Sianko przypomina nam stajenkę. 
Jedno wolne miejsce tradycja zostawia dla niespo-
dziewanych gości. Dwanaście potraw pięknie po-
danych (różnych w zależności od regionu). Po wie-
czerzy kolędy (najlepiej śpiewać a nie słuchać). To 
również forma modlitwy. W tę jedną noc ludzie są 
dla siebie dobrzy i życzliwi. Oprócz jednej, wszyst-
kie Wigilie spędziłam w domu, w większym lub 
mniejszym gronie. W zależności czy nas przyby-
wało lub ubywało. Tę jedną spędziłam z małżon-
kiem i dwójką małych wtedy dzieci u Cioci na 
nowosądecczyźnie. Kiedy zmarł mój Wujek, po-
stanowiłam, że pojedziemy, pocieszymy ją a kie-
dy zajmie się nami, może nie będzie miała czasu 
na rozpamiętywanie swojej straty i żalu. W dzień 
przed Wigilią trwały przygotowania do wieczerzy. 
Dziewczęta piekły ciasta, szykowały wstępnie po-
trawy, chłopcy też coś tam robili. Przy tym spo-
kojnie odmawiali różaniec. Każdy tam, gdzie stał 
i bez względu co robił. Dla nich było to normalne 
i oczywiste. Dla mnie było zaskoczeniem. Mod-
litwę różańcową również praktykujemy w moim 
domu, ale nie tak. I tu nie akurat sama wieczerza 
utkwiła w mej pamięci, ale właśnie ta modlitwa. 
Był to dla mnie rodzaj pięknej katechezy. Chociaż 
od tej pory upłynęło wiele lat.

 Dziś, mogę powiedzieć tak: Jezu, śliczne małe 
Dzieciątko, zapraszam Cię do swego serca i domu 
nie tylko na okres Świąt. Pozostań ze mną do koń-
ca moich dni…

(parafianka)
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nasza PraKtyKa
Znamy dobrze zdanie, iż wia-

ra bez uczynków jest martwa.
Św. Jakub jakby na przekór 

tym, którzy mówią, że są ludźmi 
wierzącymi, ale nie praktykują, 
wysuwa następujący argument: 
„Pokaż mi wiarę swoją bez 
uczynków, to ja ci pokażę wiarę 
ze swoich uczynków.” Jk 2,18.

Jednym z widocznych przeja-
wów naszej wiary jest uczestni-
ctwo w niedzielnej Eucharystii 
i przyjęcie Komunii św. Z nich 
to też wypływa siła do spełniania 
innych uczynków świadczących 
o naszej wierze, choćby uczynki 
miłosierdzia.

Co chwilę jesteśmy zasypy-
wani coraz to nowszymi „re-
welacjami” dotyczącymi stanu 
wiary Polaków. Często są one 
oparte na badaniach, przepro-
wadzanych przez ludzi,  którzy 
za cel stawiają sobie obwiesz-
czenie wielkiego kryzysu wiary 
i chrześcijaństwa. 

Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego co roku przeprowa-
dza bardzo proste badanie, po-
zwalające określić stan praktyk 
niedzielnych wśród wiernych. 

2008 2009 2010 2011

godz. MŚ
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

U* K* U K U K U K U K U K U K U K

730 54 29 74 50 57 16 77 35 41 14 53 25 38 10 56 30

900 63 23 87 39 63 18 86 40 56 18 74 33 61 31 72 46

1000 116 45 159 79 147 23 201 51 128 30 169 56 136 29 181 72

1200 92 31 127 53 107 24 146 56 147 34 193 65 165 51 190 65

1700 60 15 82 25 82 20 111 45 59 14 78 27 48 16 79 28

razem

Uczestnictwo 914 Uczestnictwo 1077 Uczestnictwo 998 Uczestnictwo 1026

Komunia św. 389 Komunia św. 328 Komunia św. 316 Komunia św. 378

Dominicantes 44,4 Dominicantes 52,8 Dominicantes 50 Dominicantes 54,4

Communicantes 18,9 Communicantes 16,1 Communicantes 16 Communicantes 20

*U – uczestnictwo we Mszy św.

*K – przyjęta Komunia św.
Grzegorz Żurek

Otóż w jedną ustaloną niedzielę 
w roku liczeni są wszyscy wierni 
uczestniczący tego dnia w Eu-
charystii oraz przyjmujący Ko-
munię św.

Poniżej prezentujemy wy-
niki badań z tego roku, po-
równując je z trzema ostatni-
mi latami. Ważną informacją 
jest łączna liczba mieszkań-
ców w Parafii Krzeszów. Wg 
danych Urzędu Gminy w Ka-

miennej Górze naszą parafię 
zamieszkuje ok. 2 300 osób. 
Liczba zobowiązanych do 
uczestnictwa to 1886 osób. 
Toteż Dominicantes (odsetek 
zobowiązanych uczestniczą-
cych w niedzielnej Euchary-
stii) w obecnym roku wyniósł 
54,4%, a Communicantes 
(odsetek zobowiązanych przyj-
mujących w niedzielę Komu-
nię św.) 20%.
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Diabeł siĘ DenerWuJe…
Dnia 8 grudnia 2011 roku mi-

nęła 20-rocznica powstania Radia 
Maryja. Przez 20 lat to katolickie 
Radio służy ludziom, zwłaszcza 
chorym i starszym, ale i wszyst-
kim: modlitwą i nauczaniem 
ewangelicznym. Jest to nieoce-
nione dobro, jakiego dostępują 
ludzie, którzy nie ze swojej winy, 
nie mogą pójść do kościoła. Ale 
tam, gdzie dzieje się dobro, szatan 
się wścieka i uruchamia wszelkie 
działania, by to dobro zniszczyć. 

Ale te 20 lat to także czas nie-
zliczonych ataków sił szatańskich 
na dzieło Radio Maryja. Ataków 
medialnych pomówień, wymy-
ślonych prowokacji i sprytnie 
spreparowanych oskarżeń. Do le-
gendy oskarżeń i pomówień prze-
szła plotka o posiadaniu przez 
dyrektora Ojca Tadeusza Rydzyka 
najdroższego samochodu świa-
ta: „maybacha”. Nikt nigdy tego 
samochodu nie widział i nikt z 
dziennikarzy go nigdy nie sfoto-
grafował, a jednak tysiące ludzi 
uwierzyło w tę plotkę i do dziś po-
wtarzają to kłamstwo, jako koron-
ny argument przeciw Radiu Mary-
ja. Czegoż to nie zarzucano Radiu 
Maryja? Ciągle mówi się o sianiu 
nienawiści przez Radio Maryja, 
tylko jakoś nikt nie może potwier-
dzić tych oskarżeń konkretnymi 
cytatami. Zarzucano Radiu Ma-
ryja tysiące przestępstw, których 
nigdy nie udowodniono. Podsta-
wowym argumentem przeciw Ra-
diu Maryja są pieniądze. A jakoś 
nikt nie widzi milionów, jakimi 
obracają inne stacje. Dziś przekaz 
satelitarny kosztuje miliony zło-
tych. Nie da się utrzymać jakiej-
kolwiek radiostacji za darmo. 

Głównym powodem ataków na 
Radio Maryja jest głoszona przez 
nie prawda ewangeliczna, której 
nie może znieść szatan. Dlatego 
wynajduje ludzi, którzy są gotowi 
pójść na jego usługi i zaatakować 
to dzieło. Ale podobnie jak w co-
dziennym życiu, wielu ludzi daje 
nabrać się na jego pokusy, podob-
nie i w tych atakach wielu daje 
się zwieść. Co więcej, nie mając 
żadnego kontaktu z tym Radiem i 
nie doświadczywszy od tego Radia 

żadnej szkody, zioną przeciw temu 
dziełu jadem plugawej nienawiści. 
Wystarczy posłuchać i poczytać co 
mówią w innych mediach przeciw 
Radiu Maryja. Zarzucając Radiu 
grzechy, sami stają się twórcami, 
niegodnej człowieka, nienawiści.

Ale ci, którzy nie pozwolili so-
bie wmówić wszelkich kłamstw 
i plotek, i od lat słuchają Radia 
Maryja, chwalą sobie to wspania-
łe dzieło Ojców Redemptorystów. 
Dzięki temu Radiu można wiele 
chwil dnia spędzić na modlitwie. 
Samemu człowiekowi nie zawsze 
chce się uklęknąć do modlitwy, 
a Radio Maryja daje niezwykłą 
zachętę różnorakich modlitw. 
Dzięki Radiu Maryja Polacy także 
mogą pogłębić swoją wiedzę reli-
gijną, która czasami jest bardzo 
prymitywna. W końcu tylko w 
niezależnym od żadnej władzy Ra-
diu Maryja, można dowiedzieć się 
prawdy o wydarzeniach w Polsce. 
Większość mediów, w mniejszym 
lub większym stopniu, jest uza-
leżniona od władzy i mówi się tam 
to, co władza chce. I dziwne, że to 
jakoś nie przeszkadza ludziom, że 
tam podawana jest nieprawda, że 
głosi się tam bezbożne prawa, że 
media te obracają miliardami zło-
tych, że głosi się tam nienawiść 
wobec Boga i Kościoła! Czy nie 
dostrzegasz, że działanie przeciw 

Radiu Maryja jest nieskuteczne, 
tak jak nieskuteczne było działa-
nie diabła przeciw Maryi?

(artykuł przedrukowany 
dzięki uprzejmości 

Ks. Kanonika Władysława Stępnia-
ka, z miesięcznika 

„Pod Borem” nr listopadowy)

Ps.
Z naszego Sanktuarium Krze-

szowskiego w dniach od 1 do 3 
grudnia została zorganizowa-
na autokarowa pielgrzymka na 
Uroczystości Toruńskie. Blisko 
40-osobowa grupa pielgrzymów 
z Jeleniej Góry, Leszczyńca, Ka-
miennej Góry, Krzeszowa, Sta-
rych Bogaczowic i Jaworzyny Ślą-
skiej uczestniczyła we Mszy św. 
pierwszo-czwartkowej w Kaliszu; 
w Sanktuarium Św. Józefa. Pierw-
szy piątek miesiąca grudnia był 
dniem modlitwy i podziwiania 
Sanktuarium Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu; natomiast w 
pierwszą sobotę grudnia mieli-
śmy to szczęście uczestniczyć w 
Uroczystościach Jubileuszowych 
w Toruniu na Bielanach. Tam 
dziękowaliśmy Panu Bogu i jego 
Najświętszej Matce za dar „Ra-
dia Maryja” oraz za jej założycie-
la Ojca dr Tadeusza Rydzyka i 
wszystkie dzieła powstałe przy tej 
Toruńskiej Rozgłośni. 

Siedziba Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
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Aby zrozumieć czym tak na-
prawdę jest Msza Święta, trzeba 
wybrać się w swojego rodzaju 
podróż i krok po kroku przejść 
całą tę drogę, aby poznać ten naj-
większy dar  jaki zostawił nam 
Chrystus. Zatem rozpocznijmy 
tę szczególną podróż. 

Naszą modlitwę rozpoczy-
na śpiew, który ma za zada-
nie wprowadzić w atmosfe-
rę modlitewnego skupienia. 
Wierni jednocząc się we wspól-
nym śpiewie, podkreślają, że  
w Chrystusie stanowią jedno 
serce i jedną duszę. W czasie 
tego śpiewu, kapłan wraz z asy-
stą udaje się do ołtarza, gdzie 
wykonuje pierwszy gest. Spon-
tanicznie każdy pomyślałby, że 
chodzi tutaj o znak Krzyża Świę-
tego jednak to nie jest prawda. 

Pierwszym gestem podczas 
liturgii jest pocałunek jaki skła-
da kapłan na ołtarzu, jako wyraz 
czci i szacunku. Dobrze jest kil-
ka razy powtórzyć sobie to nie-

zwykłe spostrzeżenie: począt-
kiem spotkania z Panem na Jego 
uczcie jest pocałunek! W progu 
swojego domu On przytula każ-
dego z gości i z miłością całuje. 
Z jaką radością i uwagą ci, któ-
rzy przyszli na Eucharystię, po-
winni patrzeć, gdy w ich imieniu 
kapłan wita pocałunkiem Pana. 
Tak, Pana, gdyż ołtarz to nic in-
nego jak jeden z wielu sposobów 
Jego obecności. Bóg czyni po-
dobnie jak uniesiony szczęściem 
ojciec z przypowieści o synu 
marnotrawnym, gdzie powraca-
jącemu dziecku rzuca się na szy-
ję i obsypuje go pocałunkami. 
Jego radość nie ma granic. 

Jaką jeszcze prawdę odsłania 
przed nami znak rozpoczynający 
Eucharystię? Wszystko, co będzie 
się działo na ołtarzu, mamy trak-
tować jako obecność Ukochane-
go. Nie przychodzimy na jakieś 
tam nabożeństwo, lecz po to, by 
spotkać Boga, który jest Miłością. 
Boga, który samego siebie oddaje 

rozważania na temat Liturgii Świętej
„Przed ołtarzem Pana”

w nasze ręce. Pocałunek ołtarza, 
składany przez kapłana w imie-
niu całej wspólnoty, jest wprowa-
dzeniem w spotkanie Boga z Jego 
ludem, który jest uznany przez 
Pana za Jego Oblubienicę.

Kolejnym gestem połączonym 
już ze słowami jest znak Krzyża 
Świętego, który czynimy w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Czyniąc ten gest stajemy wobec 
wyjątkowej obecności Boga ob-
jawiającego się nam jako Ojciec, 
Syn i Duch Święty. Cała Trójca 
jest więc zaangażowana w nasze 
zbawienie. Każdego dnia rozpo-
czynając i kończąc dzień, chcemy 
wszystko czynić właśnie w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Tymi też słowami i znakiem Krzy-
ża Świętego rozpoczynamy nasz 
udział w Eucharystii, bo chcemy 
już na samym początku uświado-
mić sobie, w czyjej stajemy obec-
ności i jak wielkie tajemnice bę-
dziemy na nowo rozważać…

Ks. Mateusz Rycek
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KrzyżóWKa KrzeszOWsKa
Król, który wystraszył 1. 
się „ konkurencji’.
Jeden z trzech króli.2. 
Czas oczekiwania na 3. 
Boże Narodzenie.
Prowadziła mędrców ze 4. 
wschodu.
Pierwsi oddali 5. 
pokłon narodzonemu 
dziecięciu.
Miasto Bożego 6. 
Narodzenia.
Jeden z królewskich 7. 
podarunków.
Noc oczekiwania na 8. 
narodziny Jezusa.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki listopadowej wylosowała Ania z Zakładu 
Fryzjerskiego w Krzeszowie. Gratulujemy wygranej.

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki prosimy przekazać do Obsługi Pielgrzyma do 
niedzieli 8 stycznia 2012.

FOTOZAGADKA
Pytamy o budynek po lewej 

stronie:
Jaką pełnił rolę kiedyś? Co 
znajduję się w nim dzisiaj?



KrzeSzowSKa PaNI nr 1 (20) - Styczeń / Luty 2012 21

SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
W numerze powakacyjnym 

pisałem: 
A w polityce co mamy nowe-

go? Że w kraju bałagan, to widać 
od dawna, ale że w wojsku też! To 
już niewyobrażalne! Ale po rapor-
cie Milera to gorzka prawda. To 
na kogo możemy liczyć? Został 
tylko Bóg i Jasna Góra. Wybory 
do Sejmu niedługo. Kto dostanie 
czerwoną kartkę? Czy dostaną się 
do sejmu prawi i światli ludzie? 

I Kogo mamy w sejmie? 
A kogo w rządzie? Widocznie 
raport o katastrofie pod Smoleń-
skiem nie podobał się premiero-
wi, bo już Milera w rządzie nie 
ma. Środowiska laickie zarzu-
cają katolikom brak tolerancji, 
a oto tolerancja w ich wydaniu. 
W autobusie usiadłem obok 
pana czytającego gazetę, Nie zdą-
żyłem się spytać co to za gazeta, 
ale tekst zapamiętałem. W kra-
kowskim tramwaju starsza pani 
przeżegnała się, gdy tramwaj mi-
jał kościół. Obok stojąca dziew-
czyna zbeształa ją! Jak w tym 
kraju może być dobrze, jak tacy 
zacofańcy tu żyją? Dokąd to bę-
dzie trwać? - i takie epitety wy-
krzykiwała na całe gardło. Pełen 
tramwaj ludzi, tylko autor tego 
artykułu stanął w jej obronie.

 Przypomina mi się historia, 
jak radziecki noblista z fizyki 
przechodził koło cerkwi i zdjął 
czapkę, a młody komunista do 
niego mówi: Nauka zaprzecza 
istnieniu Boga. A on na to: nie 
każdy może być naukowcem. 

Obojętność to dziś dość po-
wszechne zjawisko, stające się 
obyczajem. Obojętni stajemy 
się na krzywdy wyrządzane dru-
giemu, na pomówienia, zwłasz-
cza na kapłanów. Dziś stanąć 
w obronie kapłana, to jak kij 
wsadzony w mrowisko. Na usta 
mi się cisną słowa piosenki:

Chrześcijanie, bądźcie sobą, 
nie bójcie się,

Bądźcie wreszcie solidarni 
w walce ze złem,

Złość szeroką płynie falą i gro-
zi ludzkości potopem...

i drugiej: 
CHRZEŚCIJANIN TO JA 
Pośród wszystkich życia 

trosk i kłopotów, Gdy pod 
wiatr trzeba iść każdego dnia,  
Jedna prawda niech mi świeci 
jak gwiazda, Że chrześcijanin to 
właśnie ja.

W grudniu mija 20 lat, jak 
w eterze zabrzmiało: „Tu katoli-
cki głos w twoim domu”. Jakby 
dziś wyglądało polskie chrześci-

jaństwo bez tego 
głosu? Ten głos 
ma wielu wrogów. 
W Internecie moż-
na często prze-
czytać: wrogowie 
szczekają, a kara-
wana O. Tadeusza 
jedzie dalej. 

 Bo kto posta-
wił na Maryję, 
nie przegrał. Ale 
najpierw trze-
ba wywiązać się 
ze ślubów złożo-
nych Maryi. A tu 
mamy zaległości, 
duże zaległości. 
A Maryja, Matka 
Syna Bożego, cią-
gle do nas mówi: 
„Czyńcie, co Syn 
mój wam powie”. 
A my???

Często czujemy się bez radni 
i rozgoryczeni na zło panoszące 
się wkoło nas, że brakuje słów 
i pomysłów na życie. Niechaj ta 
legenda doda nam sił:

Płonęły 4 świece na adwento-
wym świeczniku. Było tak cicho,  
że dało się słyszeć, jak świece za-
częły rozmawiać.

Pierwsza świeca wes-
tchnęła i rzekła: Nazy-
wam się Pokój, choć moje  
światło świeci, ludzie 
nie zachowują pokoju.  
Jej płomień malał, aż zgasł zu-
pełnie. 

Zamigotało świat-
ło drugiej świecy i powie-
działa ona: Nazywam się  
Wiara, nikomu nie je-
stem potrzebna, Lu-
dzie nie chcą znać Boga,  
po co mam świecić? Druga świe-
ca zgasła. 

Cichutko i smutno 
westchnęła trzecia świe-
ca. Nazywam się Miłość.  
Nie mam już siły świecić. 
Ludzie o mnie zapomnie-
li, każdy widzi tylko siebie.  
Nie ma w ludziach miłości do in-
nych. Liczy się tylko pieniądz !!!  
Z ostatnim westchnieniem zga-
sła… 

Wtedy po cichutku we-
szło dziecko, spojrza-
ło na adwentowe świece i  
powiedziało: Musicie świecić, 
nie możecie zgasnąć… I rozpła-
kało się.

Wtedy odezwała się czwarta 
świeca i powiedziała. Nie lękaj się,  
kiedy jedna świeca pali się, mo-
żemy znowu zapalić inne świece.  
Nazywam sie Nadzieja. Dziecko 
wzięło zapałkę i od jej płomienia   
zapaliło zgasłe świece. 

 
NIECH PŁOMIEŃ NADZIEI 
NIGDY NIE ZGAŚNIE W TWO-
IM ŻYCIU… A BOŻE DZIECIĘ  
POKÓJ , WIARĘ I MIŁOŚCI, 
NIEUSTAJĄCO PODTRZY-
MUJE. NADZIEI W 2012 
ROKU I CAŁYM ŻYCIU

 TEGO ŻYCZY KAŻDEMU 
 CZYTELNIKOWI BRAT STANISŁAW
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śWiĘty szczePan
Diakon, pierwszy męczen-

nik, zmarł w 36r.
Greckie imię Stephanos zna-

czy tyle co wieniec. Nie wiemy, 
kiedy ani gdzie urodził się świę-
ty Szczepan. Imię wskazywa-
łoby na to, że był nawróconym 
hellenistą. Nie są nam również 
znane szczegóły jego wcześniej-
szego życia. Opisane dzieje tego 
męczennika rozpoczynają się od 
czasu wybrania go na diakona 
kościoła. Apostołowie na pro-
pozycję św. Piotra wybrali sied-
miu diakonów dla posługi ubo-
gim, aby nieco odciążyć uczniów 
Chrystusa i dać im więcej czasu 
na głoszenie Ewangelii . Święty 
Szczepan nie ograniczył się wy-
łącznie do posługi ubogim, lecz 
żarliwie głosił słowo Boże. Robił 
to do czasu, aż został oskarżony 
przez żydowski Sanhedryn o to, 
że sprzeciwia się Prawu i świą-
tyni. W swej mowie obrończej 
św. Szczepan ukazał dzieje Izra-
ela z perspektywy żarliwego wy-
znawcy Chrystusa, zaznaczając 
nader częste sprzeciwianie się 
narodu wybranego woli Boga. 
Święty wyznał wówczas publicz-

nie, że Jezus jest Synem Bożym, 
za co został usunięty z miasta 
i ukamienowany poza jego mu-
rami. Do ostatniego tchnienia 
modlił się za swych oprawców.

Znawcy Biblii badali, jak mo-
gło dojść do jawnego samosądu 
oraz morderstwa, skoro każdy 
wyrok musiał być podpisywany 
przez rzymskiego namiestnika, 
co było widoczne przy śmierci 
Jezusa Chrystusa. Otóż właśnie 
wtedy-w 36r. Poncjusz Piłat zo-
stał odwołany do Rzymu, a nowy 
namiestnik jeszcze nie przybył. 
Żydzi wykorzystali ten moment, 
aby dokonać samosądu na św. 
Szczepanie i rozpocząć prześla-
dowania wyznawców Chrystusa 
na nieznaną dotąd skalę.

Może zastanawiać fakt, że 
Kościół w drugim dniu oktawy 
świąt Bożego Narodzenia umieś-
cił święto św. Szczepana. Być 
może zrobił to właśnie dlatego, 
abyśmy zapatrzeni w żłóbek ma-
leńkiego Jezusa, nie zapomnieli, 
że ofiara ze strony Boga, pociąga 
ofiarę ze strony człowieka dla 
Boga, chociażby wymagała ona 
krwi i męczeństwa.

Z dniem św. Szczepana łączo-
no w Polsce wiele zwyczajów. 
I tak, kiedy pierwsze święto Bo-
żego Narodzenia spędzano zwy-
kle w zaciszu domowym, wśród 
najbliższej rodziny, w drugi 
dzień obchodzono z życzeniami 
świątecznymi sąsiadów, dalszą 
rodzinę i znajomych. W czasie 
mszy św. rzucano w kościele 
zboże na pamiątkę kamienowa-
nia świętego. Wieczór 26. grud-
nia określano w dawnej Polsce 
jako ,,szczodry”, gdyż służba 
dworska składała panom życze-
nia i otrzymywała poczęstunek, 
a nawet prezenty. Zaś po takim 
przyjęciu smarowano miodem 
pułap i rzucano ziarno, by było 

szczęśliwą wróżbą pomyślnych 
zbiorów na przyszły rok.

Święty Szczepan jest patro-
nem kucharzy, kamieniarzy 
i tkaczy.

Natomiast w krajach północ-
nej Europy czczono Szczepana 
jako patrona koni, stąd zwyczaj 
święcenia owsa tego dnia. 

śWiĘty sylWester.
święty sylwester był papie-

żem i zmarł w 335r.
Rządy tego papieża przypad-

ły na bardzo pomyślny okres 
dla kościoła Chrystusowego. Po 
prawie 300 latach prześladowań 
nastał nareszcie trwały pokój, 
a edykt mediolański wydany 
przez cesarza Konstantyna Wiel-
kiego zapewnił kościołowi praw-
ne, chronione przez państwo 
istnienie oraz swobodę. Papież 

ten jako pierwszy ze wszystkich 
dotychczasowych następców św. 
Piotra dokonał uroczystej kon-
sekracji u fundowanych przez 
cesarza Bazylik: św. Piotra na 
Watykanie i św. Jana na Latera-
nie. Zdarzenie to dało początek 
następnym konsekracjom we-
dług przyjętego porządku. 

Św. szczePan, Św. syLwester i trzech króLi
Legendy o Świętych

Figura św. Szczepana - Stalle - Krzeszów

Statua papieża Sylwestra I w Mantui
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To właśnie dzięki ogłoszeniu 
przez św. Sylwestra rzymskiego 
dnia słońca Dniem Pańskim – 
na pamiątkę zmartwychwstania 
Chrystusa, cesarz wydał dekret, 
na mocy którego w całym cesar-
stwie niedziela stała się dniem 
wolnym od pracy. Za pontyfika-
tu papieża Sylwestra I odbył się 
pierwszy sobór powszechny, na 
którym ustalono m. in. wyzna-
nie wiary, które wierni wypo-
wiadają w czasie mszy św., ogło-
szono dogmat o boskości Jezusa 
i Jego równości z Bogiem Ojcem. 
Ujednolicono także obchodze-
nie świąt Wielkiej Nocy w całym 
Kościele.

Według legendy to św. Sylwe-
ster miał pozyskać dla kościoła 
matkę Konstantyna Wielkiego 
św. Helenę . 

Papież zmarł 31 grudnia 
335r., a jego relikwie spoczywa-
ją do tej pory w pobliżu miasta 
Modena, którego jest patronem. 

Z dniem tego świętego łączo-
no wiele wróżb i przysłów doty-
czących pogody, jednak w Koś-
ciele z uwagi na to, że przypada 
ono ostatniego dnia roku kalen-
darzowego, odprawia się wie-
czorem specjalne nabożeństwo: 
dziękczynno – ekspiacyjno - bła-
galne. Duszpasterze zdają wier-
nym sprawozdania z całorocznej 
pracy w parafii. Znane są także 
w całym świecie ,,zabawy sylwe-
strowe”, czyli ,,sylwestry”. 

trzecH MagóW- 
MĘDrcóW
6. stycznia.
Święto Trzech Króli to jed-

na z najstarszych uroczystości 
w dziejach kościoła katolickiego. 

Tego dnia obchodzono w Kościele 
greckim uroczystość Bożego Na-
rodzenia. Na wschodzie początki 
jej świętowania sięgają III wieku. 
Natomiast na zachodzie uroczy-
stość Objawienia Pańskiego datu-
je się na IV wiek i była obchodzona 
odrębnie od Bożego Narodzenia. 
Wydarzenie to dokładnie opisał 
w św. Mateusz w rozdziale drugim 
Ewangelii. Zastanawiające jednak 
jest to, że żaden inny ewangelista 
o tym nie wspomina. Zaś źródła 
historyczne potwierdzają, że fak-
tycznie w tym czasie królem ży-
dowskim był Herod. 

Ewangeliczna historia męd-
rców-magów nie jest do końca 
jasna, otóż zawiera ona opis cu-
dzoziemców, których liczba nie 
była początkowo dokładnie zna-
na, to na podstawie liczby darów 
ustalono, że prawdopodobnie 
było ich trzech. 

Interesującą relację zawarł 
w pamiętniku ze swojej podróży 
Marco Polo . Napisał on w XIII 
wieku: ,,Jest w Persji miasto Savah, 
z którego wyszli trzej Magowie, 
kiedy udali się, aby złożyć pokłon 
Jezusowi Chrystusowi. W mieście 
tym znajdują się trzy wspaniałe 
i potężne grobowce, w których zo-
stały złożone ciała Magów. Są one 
tak pięknie zachowane, że można 
oglądać ich włosy i brody”. Dowo-
dzi to, jak wielka w owych czasach 
otaczała ich cześć. 

Tradycja średniowieczna po-
daje imiona trzech mędrców: 
Kacper, Melchior i Baltazar, które 
wszakże nie mają potwierdzenia 
w Ewangelii. W tę uroczystość 
święci się zgodnie z tradycją ka-
dzidło i kredę, po czym zapisuje 
się na drzwiach wejściowych do-
mów katolickich inicjały trzech 
mędrców oraz nowy rok. Do 
szopki wstawia się figurki trzech 
króli, a poświęconym kadzidłem 
okadzano domy. W domach przy 
końcu obiadu roznoszono cia-
sto z migdałem, kto wyciągnął 
przysmak był ,,królem migda-
łowym”. Dzieci chodziły w tym 
czasie z gwiazdą, otrzymując od 
gospodyń ,,szczodraki”, czyli ro-

gale. W niektórych okolicach czas 
od Bożego Narodzenia do święta 
Trzech Króli uważano tak dalece 
za święty, że powstrzymywano się 
od wykonywania ciężkich prac.

śWiĘty Walenty
Męczennik, wspomnienie 

14.lutego.
W  Martyrologium rzymskim 

święty jest wspominany dwu-
krotnie: jako kapłan rzymski 
ścięty w czasie prześladowań 
za panowa-
nia cesarza 
Klaudiusza 
II Gockiego 
oraz jako bi-
skup Terni 
koło Rzymu. 
Uważa się 
jednak, że to 
ta sama oso-
ba.

Wa l e n t y 
z wykształce-
nia był leka-
rzem, z powołania duchownym. 
Żył w III wieku. Cesarz Klaudiusz 
II za namową swoich doradców 
zabronił młodym mężczyznom 
zawierać związki małżeńskie, 
uważał bowiem, że najlepszymi 
legionistami są kawalerowie. Bi-
skup Walenty złamał ten zakaz 
i udzielał oraz błogosławił ślu-
by młodych żołnierzy. Został za 
to aresztowany, długo męczony 
i w końcu stracony w Rymie 14. 
lutego 269 r. Istnieją dowody, że 
już w IV wieku grób świętego był 
otoczony szczególnym kultem. 
Wizerunki Walentego zwykle 
przedstawiają go w stroju kapłana 
uzdrawiającego chłopca z padacz-
ki. Dlatego też św. Walenty był 
czczony jako patron od padaczki 
i chorób nerwowych. 

Natomiast w Stanach Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii dozna-
je również czci jako patron zako-
chanych. Dlatego tego dnia młodzi 
obdarowują się podarunkami. 

W Polsce św. Walenty został 
uznany za patrona diecezji prze-
myskiej.

Anna Ferenc
/Na podstawie Żywotów świętych/
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Z historii benedyktynek krZesZowskich
Życie kolorami malowane –

czyli siostra Celestyna Kazimiera Koziczuk
Benedyktynka z Krzeszowa

Podczas pracy

Przeglądając numer specjalny „Krzeszowskiej Pani”, 
poświęcony odbudowanej kaplicy św. Anny    w Krze-
szowie, podziwialiśmy piękne dzieło ludzkiej dobrej 
woli. Na pewno wdzięczność Bogu a i zwykła ludzka  
duma rozpierała tych, którzy wiele wysiłku i serca w 
nie włożyli. Zapewne czytelnicy zwrócili uwagę  na 
zdjęcie  dużego obrazu przedstawiającego świętą  Annę 
i Maryję – Jej świętą Córkę.

Obraz ten został namalowany – jako dar dla Parafii 
– jeszcze w czasie, kiedy prace nad kaplicą św. Anny 
dopiero raczkowały.

W każdy lipcowy odpust Panowie zabierali obraz z 
klasztoru na górę razem z jego Autorką S. Celestyną, 
Benedyktynką.

S. Celestyna (Kazimiera) Koziczuk, którą znają 
wszyscy nieco starsi Krzeszowianie, jest już ostatnią 
zakonnicą krzeszowską, która wstąpiła do klasztoru 
jeszcze we Lwowie i przeżyła przesiedlenie  Zgroma-
dzenia ze Lwowa do Krzeszowa w 1946 roku. Obecnie 
nasza Czcigodna Seniorka ukończyła już 97 lat!

Kilka lat temu – w czerwcu 2007 roku - Bohater-
ka niniejszego tekstu świętowała 70 rocznicę swoich  
święceń  zakonnych. Trzeba w tym miejscu nadmie-
nić, że  w ponad 400- letniej historii naszego Konwentu 
niewiele było  zakonnic, którym dane było dożyć takie-
go jubileuszu!

W powojennych czasach, już w Krzeszowie, znala-
zły się aż trzy takie Rekordzistki: śp. S. Stanisława i 
Teresa  Moszkowiczówny oraz właśnie S. Celestyna. 
Znalazły się tym samym w pierwszej dziesiątce – za 
całe 400 lat!

Uroczystości jubileuszowe S. Celestyny odbyły się w 
Bazylice Matki Łaskawej. Było to wzruszające spotka-
nie: z Bogiem, któremu S. Celestyna była wierna przez 
całe swoje  zakonne życie i z około pięćdziesięcioma „ 
Przedszkolakami”, z których każdy (każda) miał ze sobą 
czerwony goździk. Trzeba tu dodać, że S. Celestyna - po  
wojnie - przez „ładnych” parę lat była przedszkolanką w 
Krzeszowie. Wszystkie ówczesne Przedszkolaki - ma-
jące  już dzisiaj własne wnuki - nie ukrywały łez wzru-
szenia pod tytułem „ a pamiętacie….?”. Wśród owych 

Przedszkolaków 
był także Ks. Ja-
nek Mrowca, dziś 
już proboszcz, 
kanonik, dziekan 
i podpułkownik 
WP, który z am-
bony wspominał, 
jak to –z racji swe-
go nieokiełzanego 
temperamentu - 
wywalił na ziemię 
cały gar zupy, wie-
zionej z klasztoru do budynku przedszkolnego.

Potem były życzenia (S. Celestyna bez większego 
trudu rozpoznawała swoich podopiecznych: „Ty jesteś 
Tereska, a Ty to Marysia….) i wspólny uroczysty obiad 
w klasztorze. Jest u SS. Benedyktynek taki „odwieczny” 
zwyczaj, że Siostrom świętującym jubileusze (od 50 lat 
wzwyż) tworzy się i śpiewa specjalne pieśni pochwalne. 
Toteż zgodnie z tradycją lwowską wszyscy obecni odśpie-
wali taką kantatę, która opowiadała skrócony życiorys 
(curriculum vitae) S. Celestyny Kazimiery Koziczuk. 

 Śpiewaliśmy ja wówczas na melodię piosenki  pt. 
„Laura i Filon” (nieco starsze pokolenie powinno pa-
miętać początek pieśni: „ Już miesiąc zaszedł, psy się 
uśpiły a tam coś klaszce za borem. Pewnie mnie czeka 
mój Filon miły…”).

A oto tekst tej kantaty. A więc przeżyjmy to jeszcze 
raz!
„ Niechże Ci gwiazdka …” i „Gaudeamus”….
Wszędzie brzmią dzwony wesela!
Dziś niezwyczajny czas świętowania 
Z Jubileuszem- niedziela!

Mieścisz się, Siostro, w pierwszej dziesiątce
Przodownic życia mniszego:
Wszak przekroczyłaś wysokie progi
Roku siedemdziesiątego!

Niechże Ci Pan Bóg pobłogosławi
I w podziwienie wprawi świat:
miejsce da pierwsze w jubileuszach-
aż całe osiemdziesiąt lat!

Pozwól, niech  dzisiaj Ci przypomnimy
Twoje curriculum vitae.
 Dla publiczności tu przytoczymy
życiowe fakty niezbite.

Więc urodzona…. Pomińmy datę –
w sławnym miasteczku Nadwórnej,
tam rozpoczęła życie przed laty
w wojennej aurze pochmurnej.

Ojciec - sądowy komornik wpajał
precyzję w pracy, dokładność, 
Mama wpajała głęboką wiarę,
uczyła co życia radość!

Podczas badania Ikony MB Łaskawej
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Co  będę robić?- myślała Kazia
I seminarium zaczęła.
Lecz zanim cztery lata minęły-
Inne zamiary powzięła.

Wzrok skierowała w stronę Krakowa
Na Gródku Dominikanki-
swoje gościnne serca, podwoje
otworzą dla Kresowianki.

 Lecz profesorka, gdy się zwiedziała
O Panny Kazi zamiarach,
Od nich usilnie ją odciągała
 Mówiąc o swoich pomysłach:

O! Kaziu droga! Znam ci ja klasztoru
z tradycją i starej daty,
prężny, z przyszłością, dobrego ducha
a przy tym całkiem bogaty.

Jak usłyszała - tak uczyniła.
Oto zaczęła się droga-
przez Stanisławów, Lwów i przez Krzeszów
- benedyktyńska do Boga.

Wnet zakonnice zauważyły,
że ma talenty rozliczne, 
 że dla klasztoru malować może
obrazy różne, prześliczne.

Mimo, że w świecie burza szalała-
a był to już rok wojenny-
młodziutkiej Mniszce lekcje dawała, 
artystka  lwowskiej bohemy.

Kiedy kształcenie już zakończyła,
zadanie pierwsze dostała,
by wytężyła wszystkie swe siły-
Ksieni portret malowała!

Wkrótce się stała sławna we Lwowie,
chętnych na dzieła niemało!
Niechże dziś sama o tym opowie,
jako to drzewiej bywało!

Jej to obrazy zdobiły miejsca
nawet nad wyraz dostojne-
bo Twardowskiego pałac  Biskupa
i inne też świątobliwe.

Przestrzenie sztuki, świat ducha wielki,
a tu rzeczywistość  skrzeczy:
sowieci Siostrom zwożą swe brudy,
do prania przywożą rzeczy.
 
A One prały, choć mróz i głodno,
bo to ratunek był w biedzie:
bo jeśli braknie żołnierskich brudów-
jadą na białe niedźwiedzie!

Cieniutkie w kształtach, białe w kolorach
po okupacyjnym głodzie,
musiały wywieźć  klasztor w nieznane
po politycznej ugodzie.

Przeor tyniecki myślał rozgłośnie,
że gdzieś się Grussau marnuje,
Benedyktynki zaś się błąkają
i miejsca dla nich brakuje.

I tak osiadły w sławnym Krzeszowie-
módl się i pracuj – w myśl hasła.
Matka Łaskawa- co to we Lwowie-
w Krzeszowie znów się znalazła!

A nasza Siostra znowu marzyła,
malować dusza  się rwała!
„ Malować dusze dziecięce będziesz”-
tak Matka Ksieni kazała!

Jako w zwyczaju to miała zawsze-
posłusznie głowę schyliła,
i przez czas dłuższy swoim się sercem 
z Krzeszowiaczkami dzieliła!

Aż przyszedł moment- musiały odejść, 
pokasowano przedszkola.
Religii jeszcze długo uczyła-
widać to była Jej rola.

W siedemdziesiątym i siódmym roku
karierę belfra skończyła.
Potem posłusznie przez latek kilka 
gospodarkę prowadziła.

A w międzyczasie też malowała-
Ikony Matki Łaskawej.
Malując Obraz zbożnie klęczała,
czcią otaczając Obraz Jej.

 A kiedy kury i krzewy w sadzie
 na zawsze już pożegnała,
wówczas dopiero malarskiej pasji
całą się duszą oddała.

Obrazy święte Cnej Celestyny
rozsiane po całym świecie-
o tym obszernie nie będziem pisać,
o tym  już wszyscy tu wiecie.

Bogactwo życia, przeżyć obfitość,
wprost trudno temu uwierzyć!
Wszystko przenika ku Bogu miłość,
by chwałę Jego wciąż szerzyć.

Powiedz nam, powiedz, Cna Celestyno
skąd radość, pogoda Twoja?
„To przez zakonne jest posłuszeństwo –
to mniszki najpierwsza zbroja”!

Niech święci przez Cię namalowani
protektorami Twoimi
będą u Boga i wyjednują
łaski modłami swoimi!
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nych działań organów 
wymiaru sprawied-
liwości celem wyeli-
minowania promocji 
i sprzedaży środków 
wczesnoporonnych, 
które niszczą ludzkie 
życie na wczesnym 
etapie jego rozwoju.

Zdecydowanie po-
twierdzamy szczególną 
rolę małżeństwa męż-
czyzny i kobiety, któ-
re jest fundamentem 
rodziny. Przypomina-
my, że podstawowym 
prawem dziecka jest wychowanie przez oboje ro-
dziców w stabilnej rodzinie. Dostrzegamy kryzys 
polskiej rodziny. Wskazuje na to zapaść demogra-
ficzna, wysoki wskaźnik rozwodów, rosnąca liczba 
dzieci rodzących się poza małżeństwem, ubóstwo 
dużej części polskich rodzin, marginalizacja ojco-
stwa, zwiększanie się liczby dzieci umieszczanych 
w środowiskach zastępczych poza rodziną biolo-
giczną oraz zmniejszanie się wychowawczej roli 
rodziny.

 Zwracamy się o refleksję nad sytuacją polskich 
rodzin oraz podejmowanie działań mających na 
celu ich wzmocnienie. Konieczne jest przygoto-
wanie programu polityki prorodzinnej oraz wdra-
żanie rozwiązań sprzyjających rodzinom, bez na-
ruszania ich autonomii. Dlatego na progu nowej 
kadencji parlamentu apelujemy o:

istotne podwyższenie świadczeń rodzinnych • 
oraz progu do nich uprawniającego; 
wzmocnienie wsparcia dla rodzin wielodziet-• 
nych;
upowszechnienie płatnego urlopu wychowaw-• 
czego;
wprowadzenie obligatoryjnej mediacji w spra-• 
wach o rozwód i separację.

Apelujemy mocno do samych rodzin, aby dba-
ły o własny rozwój, autonomię, integralność i za-
chowanie podstawowych funkcji rodziny oraz  
o aktywność w organizacjach prorodzinnych.

W imieniu uczestników spotkania
Paweł Wosicki - prezes PFROŻ 

Wiceprezesi - Antoni Szymański Antoni Zięba
 Warszawa, 26 listopada 2011 r.

Zapraszamy na stronę www.opactwo.eu do zakładki 
Polska Federacja ruchów Obrony Życia

Zgromadzeni na konferencji Polskiej Federacji 
Ruchów Obrony Życia w Warszawie w dniu 26 li-
stopada 2011 roku zwracamy się do wszystkich, a 
szczególnie do władz państwowych i samorządo-
wych, w sprawach dotyczących ochrony ludzkiego 
życia, małżeństwa i rodziny.

 Pragniemy podkreślić, że poszanowanie ludz-
kiego życia od chwili jego poczęcia jest obowiąz-
kiem rodziców dziecka, a także społeczeństwa i 
państwa. Świadomość społeczna, zaangażowanie 
obywatelskie oraz państwowe rozwiązania praw-
ne muszą wspierać i ochraniać podstawową war-
tość, jaką jest ludzkie życie.

Dotychczasowe sukcesy w ochronie ludzkiego 
życia nie przesłaniają nam rzeczywistych zagro-
żeń. W ich kontekście wzywamy pełnej prawnej 
ochrony dziecka poczętego, niezależnie od jego 
stanu zdrowia czy okoliczności poczęcia.  Wobec 
promocji zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro” 
(co powoduje śmierć wielu poczętych dzieci), wzy-
wamy do wprowadzenia całkowitego jej zakazu. 
Jednocześnie postulujemy szerokie upowszech-
nienie i pełne finansowanie z NFZ „naprotechno-
logii” – jako etycznej i skutecznej metody leczenia 
bezpłodności. Domagamy się też podjęcia skutecz-

Przesłanie POlsKieJ FeDeracJi  
rucHóW ObrOny życia

luDzKie życie, MałżeństWO i rODzina W centruM WsPólnOty saMOrząDOWeJ i PaństWOWeJ

Człowiek czy nie?

Stupki 11-tygodniowego dziecka
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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:

TeN Się śmieJe… KTO Się śmieJe…
- Jest lekarz w pociągu?
- Jestem! – krzyczy jeden z 
pasażerów i przeciska się przez 
tłum.
Wreszcie dociera do wołające-
go, 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, komi-
niarzem, 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 Koś-
cieliska? – pyta.
-Potrzymojcie panocku owiecz-
kę!
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.

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.

Tak już dwa lata wiersze pisane
Z wielką radością je wysyłałem,
W „Krzeszowskiej Pani” są 
drukowane,
Tak o Krzeszowie się 
dowiedziałem.

Coraz się więcej 
dowiadywałem
-Jakie „Skarby Święte” 
Krzeszów chowa,

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,
Aż się na miejscu nogi ugięły,
Na co patrzyłem i co widziałem
To z oczu same łzy popłynęły.

Do Sanktuarium weszliśmy 
razem
Matki Bożej Łaskawej świątyni,
Klęknęliśmy przed cudownym 
obrazem
I we Mszy Świętej uczestniczyli.

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.
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Jest przedpołudnie 4 listopada 
2011 roku w Krzeszowie – w prze-
pięknym Sanktuarium Maryjnym, 
w sudeckiej dolinie u stop bramy do 
Czech. Ale nie w tym kierunku wy-
ruszy za chwilę Ksiądz Prałat Ma-
rian Kopko – Kustosz Sanktuarium 
i Proboszcz krzeszowskiej parafii 
wraz ze swoim przyjacielem. Czeka 
nas ponad 1.300 km jazdy, przez 
całą niemal Polskę i sporą część 
ukraińskimi drogami do Tereblacza 
- tuż nad granicę rumuńską.

Dziś ta wyprawa rozpoczyna się 
modlitwą u Łaskawej Pani która 
częściowo autostradą, a w więk-
szości nie najlepszymi jakościowo 
drogami doprowadzi nas do małe-
go kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła 
w malowniczej, choć surowej Doli-
nie Seretu. A celem jest przekazanie 
niezwykłego daru- ufundowanego 
przez Księdza Mariana – zestawu 
figur do bożonarodzeniowej szopki. 
Nie pierwszy to dar Księdza Prałata 
dla Polaków z Tereblacza – od 2002 

PrzeDśWiąteczny Prezent  
Dla zaPOMnianeJ POlsKieJ ParaFii  

na buKOWinie (obecna Ukraina)
roku we wszystkich domostwach 
wiszą na ścianie krzyże  przywiezio-
ne razem z pielgrzymką po sanktu-
ariach Bukowiny, a od 2004 przy-
domowe kapliczki zdobią figurki 
M.B. Fatimskiej. Zresztą nie tylko 
Tereblacza ale i wielu innych pa-
rafii na Bukowinie po rumuńskiej 
i ukraińskiej stronie. Bukowina, 
choć dla wielu wciąż nieznana, ma 
swój magnes, który przyciąga, nie-
gdyś Polaków i innych za chlebem, 
a dziś za tęsknotą do świata proste-
go i nie skażonego cywilizacją oraz 
niezwykłą gościnnością jej nieboga-
tych mieszkańców.  

Bukowina (rum. Bucovina, ukr. 
Буковина) – kraina historyczna poło-
żona pomiędzy Karpatami Wschod-
nimi a środkowym Dniestrem, obec-
nie, od II wojny światowej dzieli się 
n Bukowinę północną należącą do 
Ukrainy, Głównym miastem jest 
dawna stolica prowincji -Czerniowce  

Bukowinę południową należącą 
do Rumunii. (część historycznych 

ziem Bukowiny należy dziś także 
do Mołdawii ) Stolicą południo-
wej części Bukowiny jest Suczawa. 
Szczególny okres świetności Buko-
winy datujemy od roku 1849, kiedy 
stanowiła odrębną prowincję Mo-
narchi Austro-Węgierskiej. Obda-
rzana szczególnymi przywilejami 
stała się miejscem zgodnego współ-
zycia Rumunów, Wołochów, Pola-
ków, Niemców, Rusinów, Czechów 
i Słowaków oraz Węgrów , Ormian 
i Żydów, a nawet tak egzotycznie 
brzmiącej narodowości jak Lipowa-
nie. Polacy osiedlali się na Bukowi-
nie od końca XVIII wieku z terenów  
górskich Cieszyna, Czadca, Ży-
wiecczyzny oraz podkarpackich re-
jonów z dzisiejszego województwa 
rzeszowskiego. na początku XIX 
wieku praktycznie z całej Galicji. 
W większych ośrodkach tworzone 
były polskie szkoły i stowarzysze-
nia, w mniejszych ośrodkiem trwa-
nia przy mowie Ojców był Kościół 
Katolicki, który odegrał zasadniczą 

Dzieci i młodzież z Tereblacza
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rolę w podtrzymaniu świadomości 
narodowej bukowińskich Polaków. 
Po aneksji północnej Bukowiny 
przez Sowietów tereny te opuścili 
Niemcy. Większośc Polaków opuś-
ciłe te rejony w ramach repatriacji 
1945-1946 i żyje do dziś na tere-
nach zachodniej i północnej Polski

Docieramy do celu w sobotę 5 
listopada 2011 roku po południu 
i zaraz pierwsze kroki kierujemy ku 
niewielkiemu kościółkowi w środ-
ku ogromnej miejscowości. Choć 
garstka ok. 100-osobowej Polonii 
prawie rozmywa się w ponad 2,5 
tysięcznej społeczności Rumunów , 
Wołochów i Ukraińców, to poprzez 
aktywny udział w życiu Kościoła 
jest znaczącym znakiem Kościoła 
Katolickiego i polskiej tradycji po 
tej stronie Seretu. Drzwi otwiera 
nam kościelny pan Kazimierz Pod-
lak, wita Księdza starym obyczajem 
pocałunkiem w dłoń, a za chwilę, 
mimo dnia powszedniego świąty-
nia napełnia się dziećmi, które do-
skonale rozpoznają już to auto z da-
lekiej Polski. Wystawiamy z boku 
ołtarza stół na którym ustawiamy 
nowe, piękne figury do szopki, wy-
konane z trwałego materiału jakim 
jest żywica epoksydowa.

Budzą one podziw tej grupy 
rozpakowującej - zajmujący do tej 
pory sporą część bagażnika samo-
chodu – niezwykły towar.  W ślad 
za  Dzieciątkiem i czuwającą nad 
nim pod betlejemską gwiazdą., 
Przenajświętszą Parą śpieszy do 
szopki świat niezwykłych postaci 
ludzi i zwierząt. Wszak Narodzo-
nemu oddaje hołd całe stworzenie. 
Na tym nie koniec – za radą Księ-
dza Prałata Pan Kazimierz i  Michał 
Knapik –jeden z Parafian decydują 
się wybudować specjalną szafę do 
przechowywania figur oraz deklaru-
ją się zbudować drewnianą szopę ze 
strzechą pod którą w wigilijną noc 
uosobione zostanie Przyjście Zba-
wiciela na świat.

Uroczyste przekazanie daru 
następuje w niedzielę 6 listopada 
w obecności Proboszcza z Tereb-
lacza Księdza Franciszka Pukajły. 
On też dziękuję wzruszony za dar, 
ale bardziej wymownie- w imieniu  
członków wspólnoty parafialnej- 
czyni to jedna z pomysłodawczyń 
tego podarunku pani Wioletta Krzy-
żak, nauczycielka w miejscowej 
szkole. W okolicznościowym ka-
zaniu Ksiądz Marian prosi, aby ten 
dar stał się symbolem niezmien-
ności wiary i obyczajów oraz trwa-
nia przy Kościele i polskiej mowie, 

niezależnie od znaków płynących 
ze współczesnego świata, w tym 
niestety , także z Polski – Ojczyzny 
będącej przedmiotem marzeń wie-
lu mieszkańców  dawnych kresów 
polskich. Wskazuje przy tym na 
widoczny znak Bożej Opatrzności 
– przed laty w mrocznych sowie-
ckich czasach, kobiety, mimo nie-
obecności duchownych obroniły 
kościół przed zabraniem go na inne 
przeznaczenie, a być może na znisz-
czenie. Uczyniły to swoją obecnoś-
cią w świątyni i żarliwą modlitwą. 
Parafianie z Tereblacza otrzymują 
jeszcze jeden dar- przez 3 kolejne 
dni Ksiądz Prałat będzie służył im 
posługą mszy św. nabożeństwa ró-
żańcowego i wspólnej modlitwy. 
Przyjdą licznie, będą Księdzu jesz-
cze raz dziękować i zapraszać Go 
do odwiedzin, już nie jako tylko 
Przybysza i Gościa, ale Przyjacie-
la i bukowińskiego Duszpasterza. 
Najchętniej zatrzymaliby go na sta-
łe – kiedyś; kto to wie ? 

Terebleche zwane też po II-giej 
Wojnie Swiatowej Porubne to duża 
wieś leżąca dziś przy granicy Ukrai-
ny i Rumunii w dolinie rzeki Seret, 
na jej lewym brzegu. wzmiankowa-
na jako osada obronna już w XIV 
wieku. Nazwa prawdopodobnie 
pochodzenia tatarskiego i oznacza 
-szańce, okopy, gdzie prawdopo-
dobnie chroniły się naipierw czam-
buły tatarskie ścigane przez wojska 
Rzeczypospolitej po grabieżach na 
Podolu. Gros ludności od czasów 
stałego osadnictwa stanowili Ru-
muni i Wołosi stą język rumuński 
jest głównym językiem, którym 
posługują się do dziś mieszkańcy. 
od 1775 roku teren osiedlania się 
Polaków, a od 1791 Niemców ze 
Szwabii- którzy przynieśli ze sobą 
całą strukturę organizacyjną - po-
czta, szkoły wyznaniowe i nowe 
obyczaje religijne (protestantyzm) 
Niemcy osiedlili się w części zwa-
nej Nowym Tereblaczemm (Neu 
Terebliesti) Tereblacz opuścili osta-
tecznie w 1940 roku, pozostawiając 
cmentarz, pocztę szkołę, kościół lu-
terański zamieniony dziś na kapli-
cę prawosławną oraz nazewnictwo- 
np niemiecki mostek. Obecnie po 
upadku gospodarki kolektywnej 
większośc ludności utrzymuje się 
z pracy na niewielkich gospodar-
stwach rolnych, i w nielicznych za-
kładach pracy w okolicznych miej-
scowościach. Spora część młodych 
mieszkańców pracuje na Zachodzie 
(a w zasadzie na Południu) - we 
Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. 

Część utrzymuje się z handlu przy-
granicznego z Rumunią. Katolicy to 
prawie w 100 % Polacy. 

To oczywiście nie wyczerpuje pro-
gramu naszego pobytu na Kresach. 
Odwiedzamy jeszcze Pietrowce, gór-
ską wieś, zamieszkaną niemal w ca-
łości  przez prawosławnych Rumu-
nów, w której Ksiądz Adam (młody 
kapłan pochodzi z diecezji bielsko
-żywieckiej) wybudował wciągu 3 
lat nową świątynię dla garstki wier-
nych polaków. Razem z dzielnym 
Duszpasterzem katolickiej trzódki 
uczestniczymy w obrzędzie wesel-
nym w prawosławnej, rumuńskiej 
cerkwi. Szkoda, że panna młoda, 
z domu Knapik, nie składała przy-
sięgi małżeńskiej przed ołtarzem 
nowego kościoła katolickiego?

Następnego dnia odwiedzamy 
pracowitego i niezłomnego Księdza 
Stanisława w Storożyńcu.  Ten ka-
płan ze Zgromadzenia Księży Mi-
sjonarzy św. Wincentego a Paulo, 
który 15 lat posługiwał na Białoru-
si i kilka miesięcy w Kazachstanie 
pokazuje nam, będący w potrzebie 
materialnej, kościół parafialny św. 
Anny, a następnie razem jedziemy 
do Panki, niezwykłej miejscowości 
w górach, gdzie znajduje się piękny 
kościółek p.w. Świętego Michała 
Archanioła. Kościółek robi wraże-
nie swoim  schludnym utrzyma-
niem – dbają o niego sami parafia-
nie, ale większe wrażenie wywołują 
na nas miejscowi ludzie, ze swoim 
przywiązaniem do  katolickiej wiary 
i świątynię, którą obronili podobnie 
jak Rodacy w Tereblaczu. Do histo-
rii przeszedł fakt umieszczenia na 
drzewach wokół kościoła lemieszy, 
które służyły jako dzwony alarmo-
we zwołujące miejscowych, kiedy 
znani i „nieznani” sprawcy próbo-
wali świątynię po prostu spalić.

Nie możemy tym razem poje-
chać na południe Bukowiny, więc 
tylko modlitwą ogarniamy Polaków 
z Nowego Sołońca, Seretu, Sołki, Po-
jany Mikuli –gdzie także Ksiądz Bi-
skup konsekrował niedawno nowy 
kościół; – Pleszy, Seretu , Suczawy, 
gościnnej Rudy (Vikszan) , gdzie na 
cmentarzu spoczywa pierwszy Pre-
zes odnowionego Związku Polaków 
w Rumunii pan Jan Babiasz i Sank-
tuarium Bukowińskiej Hetmanki 
w Kaczykach po rumuńskiej stronie 
tej niezwykłej Krainy. „Bukowina ty 
zielona, na trzy części rozdzielona” 
jest częstym mottem pieśni i wyra-
zem  tęsknoty za powrotem do cza-
sów, gdy ten obszar, będący szcze-
gólnym regionem C.K. Monarchii 
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stanowił chlubę Austro-Węgier 
i kraj mlekiem i miodem płynący.

Oprócz Bukowiny odwiedza-
my także sąsiedni region i diece-
zję w Kamieńcu Podolskim. Choć 
nie zastajemy naszego wielkiego 
Przyjaciela Księdza Biskupa Leona 
Dubrawskiego, zostawiamy wraz 
z modlitwą w katedrze upominki 
i resztę dnia spędzamy w gościn-
nym domu Państwa Rozhon w Ka-
mieńcu Podolskim u Neoprezbitera 
Księdza Walentyna, który swa drogę 
do kapłaństwa rozpoczął w wieku 
33 lat po dziesięcioletniej służbie 
w milicji.......niezwykła rodzina 
i niezwykła historia powołania wy-
modlonego przez babcie obecnego 
Ks. Walentego na łożu śmierci.

Wracamy przez Lwów. Jest 11 
Listopada – Święto Niepodległości, 
Ksiądz Prałat Marian Kopko konce-
lebruje z Księdzem Arcybiskupem 
Mieczysławem Mokrzyckim uro-
czystą Mszę Świętą za Ojczyznę, 
później śniadanie u gościnnego Pro-
boszcza Katedry z duchowieństwem 
lwowskim, a następnie odwiedzamy 
Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz 
Orląt.....prawie 4 godziny chodzi-
my po zakątkach tej nekropolii od-
wiedzając w modlitewnej zadumie 
groby znanych i mniej znanych 
Rodaków. Modlimy się również 
na grobach Powstańców Stycznio-
wych, którzy za wolność i Polskę 
oddawali życie i byli wywożeni do 
„nieludzkiej ziemi” na Sybir. 

 mgr Józef Wilczak z Głogowa – organi-
zator wyjazdu na Bukowinę

 (Ps. od autora artykułu)
Urodziłem się w 1957 roku w Kło-

buczynie (woj. dolnosląskie) gdzie 
osiedlili się moi dziadkowie i rodzice 
po repatriacji z Bukowiny. Wycho-
wałem się w tradycjach przywiezio-
nych stamtąd przez moich przod-
ków, ale pierwszy raz odwiedziłem 
Ojczyznę moich Rodziców - wieś 
Tereblacz  dopiero w 2000 roku. Od 
tego czasu nieprzerwanie każdego 
roku odwiedzam odnalezionych dal-
szych krewnych i coraz liczniejsze 
grono znajomych na całej Bukowi-
nie. Od ponad 10 lat czynię to razem 
z Księdzem Prałatem Marianem 
Kopko, którego poznałem z czasów 
gdy był Proboszczem i Dziekanem, 
ale w pierwszym rzędzie budowni-
czym kościoła p.w. Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Polkowicach. Myślę, 
że umiłowanie bukowińskiej kultu-
ry i tradycji to nasza wspólna pasja. 
W 2005 roku wydaliśmy wspólnie 
śpiewnik bukowiński autorstwa na-
uczycielki: Barbary Fefczak z Tereb-
lacza, który rozdaliśmy w większości 
na całej Bukowinie i wśród naszych 
Rodaków, którzy towarzyszą nam 
w bukowińskich pielgrzymkach - 
sentymentalnych, ale przepełnio-
nych też duchem wiary i nadziei, że 
wspólne przekonania, mowa, choć 
w odmianie gwarowej trochę różna, 
a przede wszystkim trwanie przy 
Chrystusie i Jego Matce, która patro-
nuje Bukowinie w tak wielu odwie-
dzanych przez nas świątyniach łączy 
nas i spaja mimo granic, odległości 
i czasami niewygód podróży.

Nowa Szopka zrobiona na w Tereblaczu na Bukowinie 
dla nowych figurek podarowanych przez Sanktuarium Krzeszowskie

Mędrcy Świata 
Gwiazda Betlejemska
Co świeci na niebie, 
W blasku swym nieziemska
Do Betlejem wiedzie.

Mędrcy świata tego ,
Bogaci królowie
Podążają w jego 
-Dary złożyć dłonie.

Podążają pieszo 
Gwiazdą kierowani,
Przez rok cały spieszą
Ze swymi darami.

Gwiazda nagle znika ,
Mędrcy zatroskani 
-Do Heroda dążą
Z tymi pytaniami.

On księgi otwiera 
Drogę im wskazuje,
Lecz chytrość zawiera
I intrygę knuje.

Lecz Mędrcy świata trzej
Przestrogę dostają,
Hołdy dziecinie tej 
I dary oddają.

A w drodze powrotnej,
Złego unikają
I bojąc się srodze 
Inną już wracają. 

Jezu cierpisz czuję 
-Postanawiam sobie 
-Swój ból ofiaruję
By tak ulżyć Tobie.

Dziś zanieść dzieciątku 
I bez strachu może
Każdy bez wyjątku, 
Czyste serce Boże .

Anna Polachowska 
06.01.2011r.
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- Bo tej nocy żona urodziła mi 
syna 
- No dobrze. Ale żeby mi to 
było ostatni raz!

* * *
Dwaj koledzy rozmawiają 
w kawiarni:
-Dasz mi 2 tysiące na kawę?
-2 tysiące ?! A czemu tak dużo?
- Na bilet do Brazylii. Lubię 
świeżo paloną.

* * *
– Jasiu !- woła nauczycielka.- 
Nie możesz spać na lekcji!
Na to Jasio:
 - Pewnie, że nie mogę! Za 
głośnio pani mówi.

Do kurnika przychodzi kogut, 
niesie strusie jajo i mówi  do 
kur:
- Przykro mi, ale proszę 
zobaczyć, do jakich wyników 
dochodzi się za granicą.

* * *
Przychodzi baba do lekarza, 
a lekarz mówi:
- Niech pani wyjdzie, bo już 
kawały o nas opowiadają.

* * *
Ojciec z synkiem u lekarza:
- Panie doktorze, pomocy! Żona 
wyjechała na urlop, a ja zosta-
łem sam z dzieckiem. Wycho-
dzę z nim na spacer, śpiewam 
mu kołysanki, a synek ciągle 
chudnie.

TeN Się śmieJe… KTO Się śmieJe…
- A czym go pan karmi?
- O właśnie ! Wiedziałem, że 
o czymś zapomniałem.  

* * *
Trzech oprychów uzbrojonych 
w noże zaczepia przechodnia. 
Żądają pieniędzy. 
Napadnięty mówi:
- Lepiej spływajcie. Znam  
jugo, karate, kung-fu…
Gdy napastnicy uciekli, dodaje: 
- I jeszcze parę innych japoń-
skich słów.

* * *
Zebra skarży się pandzie:
- Wszystkie zwierzęta mają 
kolorowe zdjęcia, tylko my 
czarno - białe!

 – Mówi pan, że to ubranie jest 
z wełny, a na metce napisano 
„bawełna”
- To dla zmylenia moli.

- Pasażer w przedziale czyta 
książkę i co chwile wykrzykuje:
 - Coś takiego! Nieprawdopo-
dobne! Nigdy bym nie przy-
puszczał!
Siedzący obok chłopak pyta 
zaciekawiony:
- Czyta pan książkę fantastyczną?
-Nie słownik ortograficzny.

* * *
Dyrektor zwraca uwagę pra-
cownikowi:
- Dlaczego spóźnił się pan do 
pracy?

KąCiK POeZji
Szczepan – 26.11.2011r.
Święty szczepan  

Dzisiaj już mamy święta dzień 
drugi,
Dzień drugi od narodzin Pana,
Święta drogiego Bożego sługi
Męczennika -Świętego 
Szczepana.

On wśród męczenników 
-pierwszy zwany,
Bo od Jezusa śmierci trzy lata
On za prawdę ukamieniowany
Był, co głosił do całego świata.

Choć za tą prawdę srogo karany
Chociaż w nim była tak 
straszna trwoga,
Za lud ten, co był 
kamieniowany
Wznosił modlitwy do Pana 
Boga.

O łaskę dla nich do Pana w 
niebie
Prosił w ostatnim swoim 
oddechu
I rzekł: ,,O Panie proszę ja 
Ciebie
Ty nie poczytaj im tego 
grzechu.”

Z młodych mych lat nie 
zapomnę tego
Taką tradycję zapamiętaną
- Co roku tak dnia święta 
drugiego
Grochem na wiernych z chóru 
rzucano.

W drugi dzień świąt co roku to 
czuję,
Gdy Jego śmierć męczeńska 
głoszona
Jak moje serce tak się raduje,
Że imiennika mam za patrona.

Szczepan Polachowski

Dzień Świętego Walentego 

Dzisiaj dzień Świętego 
Walentego, 
-Patrona , choć z wielu chorób 
znanych, 
To dzisiaj -czternastego lutego 
Jest to dzień patrona 
zakochanych. 

Święty Walenty- rzymskim 
kapłanem 
Był, chociaż zawód miał tez 
lekarza, 
Wyznawcą wiary był swej przed 
Panem, 
Męczennikiem – za czasów 
cesarza. 

Żył w trzecim wieku ten 
człowiek święty, 
Za wiarę swą był 
prześladowany, 
Wnet skończył życie Święty 
Walenty, 
Na ścięcie mieczem był on 
skazany. 

Dziś ten dzień niesie nam 
szczęścia wiele, 
O takim szczęściu wszyscy 
dziś marzą , 
Kiedy sympatią swą 
przyjaciele 
Oraz miłością drugiego darzą. 

Więc ten lutego dzień 
czternastego 
Niech wniesie szczęście w 
życie łaskawsze, 
Niechaj nie tylko pamięć dnia 
tego 
Będzie, lecz niechaj trwa już 
tak na zawsze. 

Niech długa będzie miłość 
droga , 
Niech jej nie zwolnią żadne 
zakręty, 
Niechaj się za nas do Pana 
Boga 
Wstawi nasz patron – Święty 
Walenty. 

Szczepan Polachowski
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Henryk Przondziono/GN
Kard. Christoph Schonborn:
stefan sękowski: Ksiądz Kardynał jest jednym 

z pomysłodawców Kongresu Miłosierdzia bożego. 
Dlaczego kult Miłosierdzia jest dla Księdza tak istot-
ny?

 Kard. Christoph Schönborn: – Przede wszystkim nie 
sam kult, ale miłosierdzie Boże. To prasłowo z Biblii. 
Pierwotnym objawieniem Boga w Piśmie Świętym jest 
to, że jest cierpliwy i miłosierny. Pan jest „nieskory do 
gniewu i bardzo łaskawy” – możemy przeczytać w Sta-
rym Testamencie. Nieporozumieniem było to, że często 
wierzono, iż w Starym Testamencie Bóg jest gniewny, 
a w Nowym Testamencie miłosierny. Wszystko, co Je-
zus mówi nam o miłosierdziu, jest już w Starym Te-
stamencie. Tu nie chodzi o nową naukę, ale o prastarą 
rzeczywistość Biblii, którą doświadczenia św. siostry 
Faustyny postawiły w nowym świetle. Bardzo ważne jest 
to, co „Katechizm Kościoła katolickiego” mówi o obja-
wieniach prywatnych. Mogą to, co dane jest w biblijnym 
objawieniu, ponownie wyraźnie ukazać. W prywatnych 
objawieniach nie objawia się nic nowego.

Kongresy także mają podkreślić te prawdy?
 – Ideą kongresów jest przede wszystkim podchwy-

cenie dziedzictwa papieża Jana Pawła II. On chciał, by 
wiadomość o Bożym miłosierdziu dotarła do wszystkich 
ludzi na świecie. W 2002 roku powiedział w Łagiew-
nikach: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Na całym 
świecie istnieją grupy, zrzeszenia, które promują formy 
uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Temu chcemy służyć 
poprzez spotkanie tych grup, które mogą się nawzajem 
inspirować. Od 2008 roku miało miejsce 40 kongresów 
– zarówno krajowych, jak i kontynentalnych.

 Podczas kongresu zbierano podpisy pod prośbą do 
papieża, by ogłosić św. Faustynę doktorem Kościoła.  
Jak Ksiądz Kardynał zapatruje się na ten pomysł?  \

– Bardzo pozytywnie. Jednak to bardzo żmudna 
droga. Potrzeba długich studiów, ekspertyz, Rzym ma 
dokładne kryteria, by ogłosić kogoś doktorem Kościoła. 
Współpracowałem przy doktoryzacji św. Teresy z Lisie-
ux, trwającej 60 lat. Oczywiście to może pójść szybciej, 
ale najpierw trzeba sprawdzić, jaka właściwie jest nauka 
św. Faustyny. Jednym z kryteriów jest to, czy występuje 
eminens doctrina, czyli wybitna, znacząca nauka.

– Myślę, że tak, ale to trzeba jeszcze dokładnie zba-
dać.

Ksiądz Kardynał należy do Papieskiej rady ds. 
nowej ewangelizacji.  Jak ocenia Ksiądz sekularyza-
cję w europie zachodniej, szczególnie w austrii? 

– Przede wszystkim jest ona faktem, który trzeba 
przyjąć do wiadomości i zaakceptować. Za Johnem 
Henrym Newmanem powiedziałbym, że to „strata 
i zysk”. Bezsprzecznie to strata na pobożności ludowej 
i państwowej. Katolicyzm był przez długi czas religią 
państwową w Austrii, religią cesarstwa i kontrrefor-
macji, a także religią ludową. Obu form jest wyraźnie 
mniej niż kiedyś. Skutkiem sekularyzacji jest także to, 

  Kościół to nie poduszka
(stefan sękowski) 

KarD. scHönbOrn O śW. Faustynie, POżytKacH z seKularyzacJi  
i PrObleMacH POlsKicH KsiĘży

że żyjemy w społeczeństwie, w którym bycie katoli-
kiem to w większym stopniu wolny wybór niż tradycja, 
choć istnieje jeszcze wiele dobrych tradycji pobożności 
ludowej. Ale żyjemy w czasach przemiany epokowej. 
Można powiedzieć, że w pewnym sensie kończy się era 
konstantyńska.

 są też dobre strony sekularyzacji? 
   – Widzę wielką szansę na to, że chrześcijaństwo 

stanie się o wiele bardziej świadomym przekonaniem 
niż daną z góry tradycją. Chrześcijanie w o wiele więk-
szym stopniu stoją przed wyzwaniem, by brać odpo-
wiedzialność za swoją wiarę. Dziś ktoś, kto w miejscu 
pracy przyznaje się do bycia praktykującym katolikiem, 
musi umieć uzasadnić swój wybór.

 czy katolicy w europie są do tego przygotowani? 
– To dobre pytanie. Myślę, że w zbyt małym stop-

niu. Stany Zjednoczone Ameryki od swego początku 
miały pluralizm religijny i brak wsparcia państwa dla 
Kościoła. Funkcjonował wolny rynek religii, trzeba było 
się utrzymać przez argumenty i wiarygodność. Musimy 
się w Europie tego nauczyć. Nie mogę już słuchać, jak 
księża i biskupi w swoich kazaniach ciągle pomstują na 
sekularyzację. To do niczego nie prowadzi, nikogo nie 
przekona do tego, że wiara to coś dobrego i sensownego.

 czy Papieska rada ma strategię przekonywania?  
– Na to jest zbyt młoda. Nie istnieje jeszcze nawet 

rok, teraz „uczy się chodzić”. A poza tym nie można 
też po prostu zepchnąć tego zadania na Papieską Radę 
w Rzymie. To wyzwanie dla nas wszystkich. Zresztą 
bardzo intrygujące. Ważne są bardzo konkretne inicja-
tywy, a przede wszystkim zmiana świadomości. Ruch 
nieposłuszeństwa wobec biskupów wśród części księży 
w Austrii jest bardzo konserwatywny w patrzeniu na 
struktury kościelne. Ma przed oczyma obraz Kościoła, 
którego już prawie nie ma, a za 10–20 lat z pewnością 
już w ogóle nie będzie. Kościoła, którego fundamentem 
jest nadal religijność ludowa. Oni twierdzą, że gdyby-
śmy tylko mieli wystarczającą liczbę księży (nawet żo-
natych), to wszystko byłoby dobrze. Proponuję zapytać 
się w czwartej klasie szkoły średniej [wiekowo odpo-
wiednik I klasy gimnazjum w Polsce – przyp. red.], ile 
dzieci regularnie uczęszcza do kościoła w niedzielę. To 
samo pytanie warto zresztą zadać w Polsce. W Austrii 
z pewnością bardzo niewiele. To oznacza, że w następ-
nych latach będziemy mieć o wiele mniejszy Kościół 
– demograficznie, ale i jeśli chodzi o praktyki religij-
ne. Ale miejmy nadzieję, że będzie miał miejsce także 
odwrotny ruch, który rzeczywiście zdobędzie nowych 
chrześcijan. I to być może będzie nowa ewangelizacja.

 a co z tymi, którzy są chrześcijanami tylko for-
malnie? co można zrobić, by ludzie znów odczuli 
przynależność do wspólnoty?  

– Nie ma jednej generalnej strategii. Kampania rekla-
mowa nie skłoni ludzi do powrotu do Kościoła. Pomóc 
mogą jedynie osobisty kontakt, rozmowa i doświad-
czenie wiary. Dla wielu młodych ludzi czymś takim są 
Światowe Dni Młodzieży, które pokazują, że Kościół 
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może być domem, w którym żyje się wiarą. Wielu ludzi 
przeżywa dzięki pielgrzymkom nawrócenie. W obec-
nych czasach dla ludzi, którzy nie znają wiary z domu, 
droga do Kościoła wiedzie jedynie przez nawrócenie. To 
sytuacja, jaka miała miejsce w okresie apostolskim – 
człowiek nie rodził się jako chrześcijanin, ale stawał się 
nim. Jako że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej sytua-
cji, rodzi ona niepokoje i agresję. Propozycje udzielania 
święceń żonatym mężczyznom, kobietom, homosek-
sualistom traktuję jako próby uczynienia Kościoła ak-
ceptowalnym. To się nie uda. Uczciwi protestanci mó-
wią: to wszystko mamy, ale dzięki temu nasz Kościół 
nie jest ani bardziej żywy, ani nie cieszy się większym 
uznaniem niż katolicki. Droga wiedzie tylko przez na-
wrócenie.

 czy w Polsce taka sytuacja także będzie miała 
miejsce?

 – Tego nie mogę ocenić, znam Polskę zbyt słabo. 
Jedno jest pewne: nigdzie w Europie Kościół nie może 
spocząć na tradycyjnych pozycjach, stwierdzić, że je-
steśmy silni i popularni. Kościół to nie poduszka, na 
której można odpocząć w poczuciu wielkości.

austriacki kościół ma też problem z niedoborem 
księży.

 – Uzupełniamy go przez import (śmiech).
także z Polski.
– Gdy Władysław Bartoszewski był ambasadorem 

Polski w Wiedniu, mawiał: „Księża to jeden z najlep-
szych polskich towarów eksportowych”. W archidiece-
zji wiedeńskiej mamy 180 polskich księży na ponad ty-
siąc ogółem. Niektórzy z nich pełnią ważne funkcje: są 
dziekanami, mój wikariusz biskupi na miasto Wiedeń 
jest Polakiem.

co wnoszą polscy księża do austriackiego Kościo-
ła?

– To dobrzy, zaangażowani kapłani. Przede wszyst-
kim mają poczucie oczywistości bycia katolikami. Nie 
przeszli przez teologiczną sekularyzację, która bardzo 
silnie oddziaływała u nas, przede wszystkim w naucza-
niu teologii w latach 70. i 80. XX wieku. By określić 
to hasłowo, chodzi o teologię „küngowską”, bardzo li-
beralną i podającą wiele prawd w wątpliwość. Dzięki 
temu mają w większym stopniu niezakłócony stosu-
nek do nabożeństwa do Matki Bożej, czci oddawanej 
Eucharystii. To ubogacenie dla nas.

Jak odnajdują się w nowym otoczeniu?
– Większość dobrze. Problemy pojawiają się, jeśli nie 

nauczyli się dobrze języka, albo jeśli starają się metody 
duszpasterskie, które znają ze swojego kraju, przenieść 
„w stosunku 1 : 1” do Austrii. To się nie uda. Niektórzy 
mają też problem ze współpracą ze świeckimi. Nie są 
przyzwyczajeni do tego, że świeccy mają dość duże prawo 
do współdecydowania. A u nas świeccy biorą dużą odpo-
wiedzialność za życie parafii, nasi księża byliby komplet-
nie zagubieni bez świeckich współpracowników.

 W diecezji Księdza Kardynała doszło do konfliktu 
z jednym z polskich proboszczów, który nie godził 
się na przekazanie kościoła serbskim prawosław-
nym. Wynika z tego, że czasem polscy księża bronią 
pozycji Kościoła, jego własności, nawet wbrew bi-
skupowi?

 – Jeśli chodzi o parafię w Neulerchenfeld, o której 
pan mówi, sytuacja jest jasna: w tym rejonie, idąc 7–15 
minut, minie się 5 ogromnych kościołów parafialnych. 
W tej okolicy, w której mieszkało kiedyś 20 tysięcy kato-
lików, żyje ich teraz 2 tysiące. Dlatego postanowiliśmy 

oddać ten kościół Cerkwi serbsko-prawosławnej, mają-
cej w tej okolicy 50 tysięcy wiernych, którzy korzystali 
z tylko jednej małej cerkiewki. Ten ksiądz, bez zgody bi-
skupa, stworzył w swojej parafii polską wspólnotę, dla 
której równie dobrze może odprawić Mszę św. w kościele 
położonym 8 minut dalej. Podburzył jednak ludzi prze-
ciwko biskupowi, odwołał się do Rzymu i czekamy teraz 
na odpowiedź. W każdym razie w tej dzielnicy, w której 
40 proc. mieszkańców to muzułmanie, z pewnością nie 
będziemy mogli utrzymać wszystkich kościołów.

chce je Ksiądz Kardynał oddać muzułmanom?
– Nie. Chcę oddać je chrześcijanom. W Wiedniu 

mieszka 500 tys. chrześcijańskich, niekatolickich imi-
grantów – Koptów, Syryjczyków, Chaldejczyków, bardzo 
wielu prawosławnych, ponad 100 tys. Serbów, Rumunów, 
którzy potrzebują kościołów. My mamy ich za dużo, oni 
za mało. Chcę, by kościoły pozostały kościołami, nawet 
jeśli niekatolickimi. I jeśli teraz nic z tym nie zrobimy, za 
10 lat będziemy musieli je sprzedać pod centra handlowe. 
Po prostu nie utrzymamy ich finansowo.

 Ksiądz Kardynał bardzo interesuje się objawie-
niami Maryjnymi w Medjugorie. Kościół ich do tej 
pory nie uznał. czy w tej sytuacji rozbudzanie zain-
teresowania nimi wśród wiernych jest słuszne? 

– Nie można niebu nakazać, co ma robić. Na szczęś-
cie jest od nas całkiem niezależne (śmiech). Oficjalne 
stanowisko Kościoła jest takie, że nie jest pewne, czy 
to zjawiska nadnaturalne, ale i nie ma pewności, że ta-
kimi nie są. Nie można organizować oficjalnych piel-
grzymek do Medjugorie, ale trzeba pielgrzymom towa-
rzyszyć duchowo. Dla mnie najważniejsze są owoce 
Medjugorie, takie jak liczne nawrócenia. Medjugorie to 
największy konfesjonał Europy i jeden z największych 
na całym świecie. Tam spowiadają się tysiące ludzi, to 
fenomen. Po trzecie, powołania kapłańskie. Gdy pró-
bowano zliczyć księży, którzy twierdzą, że powołanie 
otrzymali w Medjugorie, to okazało się, że są ich setki 
na całym świecie. Stąd wychodzą ludzie przygotowani 
do uzasadniania wiary, których potrzebujemy.
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saKraMent cHrztu  
Parafii  p.w. Wniebowzięcia N mP  

w Krzeszowie w 2011 roku

Krzysztof – Jozef Świerad z Krzeszowa1. 
Michał Kaczyński z Kamiennej Góry2. 
Klaudia Mszańska z Krzeszowa3. 
Olga – Paulina Bednarska z Krzeszowa4. 
Miłosz – Andrzej Gabrowski z Krzeszowa5. 
Wiktor Nikodem z Lipienicy6. 
Łucja – Rita Wondołowska z Krzeszowa7. 
Dawid – Piotr Mika z Krzeszówka8. 
Bartosz – Jan Pazgan z Krzeszowa 9. 
Amelia – Ryszarda Fałowska z Jowiszowa10. 
Amelia – Joanna Oleksy z Krzeszowa11. 
Patryk Krężel z Gorzeszowa12. 
Kamil – Jarosław Ferenc z Krzeszowa13. 
Nel – Aldona Kusztal z Kamiennej Góry14. 
Jakub – Piotr Nawalaniec z Warszawy15. 
Dominika Kożuch z Krzeszowa16. 
Jakub – Marcin Kimbort z Jowiszowa17. 
Samir – Jakub Iqbal z Krzeszowa18. 
Maja Regewicz z Kamiennej Góry19. 
Bartosz Piwowarski z Czarnego Boru20. 
Aleksandra – Marta Bober z Jowiszowa21. 
Zofia – Teresa Oleniacz z Krzeszowa22. 
Bartłomiej Micek z Krzeszowa23. 
Tomasz – Maksymilian Plust z Wrocławia 24. 
Zofia – Łucja Wyrostek z Krzeszowa25. 

urodzona 21 V 1922 Rozalia Prokopie – zmarła 14 I 2011 1. 
urodzona 2 IX 1924 Jadwiga Szawielewska – zmarła 19 I 2011 2. 
urodzony 30 XI 1934 Edward – Andrzej Popko – zmarł 21 I 2011 3. 
urodzona 18 III 1926 Anna Górska – zmarła 28 I 2011 4. 
urodzony 8 X 1934 Edward Kmak – zmarł 13 II 2011 5. 
urodzony 27 IX 1919 Jan Guściora – zmarł 18 II 2011 6. 
urodzona 30 V 1933 Elżbieta Kędryna – zmarła 19 II 2011 7. 
urodzony 1 VI 11934 Władysław Kmiecik – zmarł 9 III 2011 8. 
urodzona 2 IV 1927 Aniela Guściora – zmarła 9 III 2011 9. 
urodzony 30 III 1925 Stanisław Szczurek – zmarł 31 III 2011 10. 
urodzony 8 IX 1922 Adolf  Ogorzałek – zmarł 10 IV 2011 11. 
urodzona 15 X 1925 Stefania Bodzioch – zmarła 18 IV 2011 12. 
urodzony 3 III 1951 Stanisław Kimbort – zmarł 26 IV 2011 13. 
urodzona 5 XZ 1926 Mieczysława Górka – zmarła 13 V 2011 14. 
urodzona 15 IX 1922 Emilia Bugajska – zmarła 27 V 2011 15. 
urodzona 2 XI 1926 Stefania Rola – zmarła 17 VI 2011 16. 
urodzony 4 VI 1975 Mariusz – Rafał Gieniec – zmarł 14 VI 2011 17. 
urodzony 26 V 1961 Grzegorz – Janusz Jała – zmarł 20 VI 2011 18. 
urodzona 28 III 1977 Anna Dumańska – zmarła 21 VI 2011 19. 
urodzony 27 III 1940 Antoni Groński – zmarł 4 VII 2011 20. 
urodzona 13 IV 1932 Stefania Buźniak – zmarła 19 VII 201  21. 
urodzona 25 IX 1922 Anna – Maria Klimowicz – zmarła 20 VII 2011 22. 
urodzony 1 V 1966 Jerzy Taudul – zmarł 17 VII 2011 23. 
urodzony 18 I 1936 Jan Wróblewski – zmarł 5 VIII 2011 24. 
urodzony 12 V 1930 Józef Słomiński – zmarł 1 IX 2011 25. 
urodzony 15 VIII 1932 Władysław Trymbulak – zmarł 24 IX 2011 26. 
urodzona 27 VII 1927 Michalina Hatlaś – zmara 14 X 2011 27. 
urodzona 25 VII 1946 Teresa Majerska – zmarła 1 XI 2011 28. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.
Niech odpoczywają w pokoju Pańskim.  Amen !

(w/w dane spisano w Kancelarii Parafialnej 
10 grudnia 2011 roku)

saKraMent MałżeństWa

1. Marcin – Paweł Duran z Wiednia oraz  Anna Krukowska-
Zdanowicz z Wiednia  (24 kwietnia) 

2. Julian Mroczko z Krzeszowa oraz Józefa zd. Wilk z Krzeszowa 
(28 kwietnia)

3. Adrian Michalski z Chełmska Śl. oraz  Izabela – Agnieszka 
Urbańska z Krzeszowa ( 30 kwietnia)

4. Wojciech – Adam Kościelniak z Boguszowa Gorc oraz Ewelina 
– Natalia Kic z Szarocina  (30 kwietnia)

5. Tomasz – Benon Kurowski z Wrocławia  oraz Gabriela Kryńska 
z Wrocławia ( 7 maja)

6. Maciej Wieczorek z Wrocławia oraz Monika Schabińska z 
Wrocławia (14 maja)

7. Marcin – Paweł Górka z Anglii oraz Dorota – Barbara 
Rutkowska z Anglii (21 maja)

8. Marcin – Bartłomiej Popławski z Kamiennej Góry oraz 
Magdalena Wajda z Kamiennej Góra (28 maja)

9. Piotr – Tadeusz Piestrzyński z Krzeszowa oraz Aleksandra – 
Ewa Socha z Grząd (28 maja )

10. Paweł – Wiktor Borkowski ze Szczawna Zdroju oraz Marta – 
Monika Kielar z Wałbrzycha (4 czerwca)

11. Tomasz Kaczyński w Mieroszowa oraz Natalia Badacz z 
Mieroszowa (4 czerwca)

12. Tomasz Nackowski z Kamiennej Góry oraz Magdalena – 
Rozalia Mała z Kamiennej Góry (11 czerwca)

13. Przemysław – Paweł Uznański z Krzeszowa oraz Magdalena 
Olczak z Krzeszowa (11 czerwca)

14. Szymon Orłowski z Boguszowa Gorc oraz Monika – Ewa 
Bielak z Pustelnika (18 czerwca)

15. Jacek-Marek Kowalczyk ze Świebodzic oraz Dagmara – 
Joanna Krac z Boguszowa Gor (18 czerwca)

16. Łukasz – Kornel Małek z Niemiec oraz Sandra – Barbara 
Deska z Niemiec (25 czerwca)

17. Maciej – Szczęsny – Wit Juniszewski z Legnicy oraz Elżbieta 
Tyll z Legnicy (16 lipca)

18. Marek – Piotr Galant z Brzegu oraz Agnieszka – Maria Janiak 
z Lubania (23 lipca)

19. Marcin – Roman Bołaz z Anglii oraz Mary – Eileen Conwaj z 
Anglii (28 lipca)

20. Michał – Karol Hełka z Kąt Wrocławskich oraz Anita – 
Małgorzata Migacz z  Wałbrzycha ( 30 lipca)

21. Damian Wędrychowicz z Wałbrzycha oraz Izabela Grobelna 
z Witkowa (6 sierpnia)

22. Krzysztof Sokal z Niska oraz Ewelina Pouboczko z Kamiennej 
Góry (6 sierpnia)

23. Tomasz – Tadeusz Graszkiewicz z Bolkowa oraz Justyna – 
Jadwiga Jarosz z Bolkowa (6 sierpnia)

24. Krzysztof – Przemysław Prorok z Kamiennej Góry oraz 
Paulina – Marta Makowska z Kamiennej Góry (20 sierpnia)

25. Rafał – Artur Prokopek z Głuszycy oraz Justyna – Barbara 
Stokłosa z Boguszowa Gorc (20 sierpnia)

26. Zbigniew – Maciej Rybak z Wrocławia oraz Agata Jaskólska z 
Wilczyc (20 sierpnia)

27. Piotr Ziobro z Żarowa oraz Kamila Tomczyk z Podgórzyna 
(27 sierpnia)

28. Paweł Bujak z Suszna oraz Anna – Irena Kruczek z Kamiennej 
Góry (27 sierpnia)

29. Paweł – Marcin Zając z Boguszowa Gorc oraz Dorota – Anna 
Wierna z Wałbrzycha (3 września)

30. Paweł Sokołowski z Kamiennej Góry oraz Julita – Paulina 
Liszka z Kamiennej Góry (10 września)

31. Arkadiusz Wiernik z Wierzchosławic oraz Agnieszka Krawiec 
z Krzeszowa (10 września)

32. Sławomir Dobrzański z Czarnego Boru oraz Izabela Bandyk z 
Kamiennej Góry (17 września)

33. Maksym – Jakub Zyguła z Boguszowa Gorc oraz Marta – 
Maria Walencik z Boguszowa Gorc (1 października)

Wszystkim Zaślubionym życzymy  
wiele Bożego Błogosławieństwa

oraz nieustannej opieki Matki Bożej Łaskawej 
dla dobra Waszych Rodzin oraz dla Kościoła i Ojczyzny

W sanKtuariuM
MatKi bOżeJ łasKaWeJ 

W KrzeszOWie  
W 2011 zaWarli:

PO nagrODĘ Wieczną z ParaFii 
P.W. WniebOWziĘcia nMP

W KrzeszOWie W 2011 ODeszli:



Inauguracja Południowo - zachodniego Szlaku Cysterskiego - 5 listopada 2011

Rejonowe spotkanie zespołów synodalnych w Jeleniej Górze

Spotkanie  
ze św. Mikołajem 
- 4 grudnia 2011

Ks. bp Marek Mendyk wśród przecinających wstęgę Program artystyczny

Wspólne zdjęcie przy Matce Bożej

Radość z otrzymanych prezentów
Św. Mikołaj 
w Bazylice krzeszowskiej



Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Lichenia i Torunia - 1-3 grudnia 2011

Dar Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej dla rodaków z Tereblacza na Bukowinie

Msze św. roratnie prowadzi ks. Mateusz


