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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

marzec – Kwiecień 2012
1 marca - I-czwartek miesiąca; modlitwa o powoła-• 
nia kapłańskie i zakonne;
2 marca - I-piątek miesiąca - odwiedziny chorych • 
z wizytą duszpasterską;  Droga Krzyżowa godz. 
16.30  Zapraszamy na całonocną adorację Naj-
świętszego Sakramentu do Krzeszowskiej Bazyliki. 
Początek adoracji  po Mszy wieczornej. 
3 marca – I - sobota miesiąca. Msza św. o Niepoka-• 
lanym Sercu NMP
4 marca -  I - niedziela miesiąca;  imieniny Ks. Senio-• 
ra Kazimierza Piwowarczyka. Gorzkie Żale o godz. 
16.00  Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o godz. 
17.00 
8 marca – czwartek - Dzień Kobiet. Msza św. dzięk-• 
czynna za wszystkie Panie z naszej Parafii godz. 
17.00 w Bazylice,
19 marca – poniedziałek - Uroczystość Św. Józefa – • 
Oblubieńca NMP;  Patrona Kościoła Powszechnego;  
Współpatrona Diecezji Legnickiej, Patrona Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Legnicy 
Wszystkich solenizantów, którzy noszą imię JÓZEF • 
lub JÓZEFINA  zapraszamy do kościoła św. Józefa 
w Krzeszowie na wspólną Eucharystię w niedzielę 
18 marca 2012 o godz. 12.00.
24 marca 2012 – sobota -   Uroczyste zakończenie • 
Synodu Diecezji Legnickiej – XX rocznica powsta-
nia Diecezji Legnickiej. 
25 marca – V Niedziela Wielkiego Postu – rozpoczę-• 
cie rekolekcji wielkopostnych. Program rekolekcji 
podany został w niniejszym wydaniu „Krzeszow-
skiej Pani”
26 marca – poniedziałek  – Uroczystość Zwiasto-• 
wania Pańskiego. W naszej parafii rozpoczynamy 
modlitewną akcję Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego. Na Mszy świętej  o godz. 17.00 prosimy 
chętnych Parafian oraz Pielgrzymów o złożenie de-
klaracji i przyrzeczenia Duchowej Adopcji.

w i e L K i   T Y D z i e ń
-   2 0 1 2  -

1 kwietnia  – Niedziela Palmowa – rozpoczyna-• 
my obchody Wielkiego Tygodnia.  Zmiana Ta-
jemnic Żywego Różańca o godz. 17.00
4 kwietnia – Wielka Środa – odwiedziny dusz-• 
pasterskie chorych 
5 kwietnia – Wielki Czwartek – Msza Wiecze-• 
rzy Pańskiej w Krzeszowie godz. 17.00 (Adora-
cja Najświętszego Sakramentu w Bazylice  do 
godz. 22.00)  Msza w Krzeszówku godz. 16.00
6 kwietnia – Wielki Piątek – adoracja Najświęt-• 
szego Sakramentu w Ołtarzu Ciemnicy od 
godz. 8.00; Droga Krzyżowa po Krzeszowskiej 
Kalwarii godz. 10.00; Adoracja i Nabożeństwo 
Krzyża w Krzeszowie godz. 17.00;  Całonocna 
adoracja Najświętszego Sakramentu;     w Krze-
szówku Nabożeństwo Krzyża  godz. 16.00
7 kwietnia – Wielka Sobota – (całodzienna adoracja • 
Najświętszego Sakramentu) Poświęcenie Pokar-
mów w Bazylice:  godz. 10.00, 11.00 oraz 12.00;  
w kościele w Krzeszówku godz. 10.00
Gorzeszów koło Świetlicy - godz.  10.30
Jawiszów przed Remizą godz. 11.00  oraz przy 
Kaplicy – godz. 11.20
Lipienica godz. 12.00  
Uroczystość Wigilii  Paschalnej w Krze-• 
szowie godz. 20.00 zakończona Proce-
sją Rezurekcyjną po Placu Klasztornym;  
w Krzeszówku  Uroczystości o godz. 20.00
8 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania – • 
Msze Święte godz. 7.30, 10.00 12.00 i 17.00;   
w Krzeszówku godz. 9.00
9  kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny – Msze • 
Święte jak w niedzielę 
15  kwietnia – Niedziela Bożego Miłosierdzia.• 
23 kwietnia – poniedziałek – Uroczystość Św. • 
Wojciecha – głównego patrona Polski.
1 maja – wtorek – wspomnienie św. Józefa – • 
Rzemieślnika.
3 maja - czwartek – Uroczystość  Matki Bożej • 
Królowej  Polski – Diecezjalny Festiwal Piosen-
ki Maryjnej i Patriotycznej
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w oparciu o fakt naukowy, 
iż człowiekiem jest się od po-
częcia i logicznie wynikające 
z tego faktu stwierdzenie, że 
aborcja jest zabójstwem czło-
wieka, można łatwo podważyć 
wszystkie argumenty za tzw. 
przerywaniem ciąży.

Kobieta ma prawo do włas-
nego ciała?

Nie urodzone dziecko nigdy 
nie jest częścią organizmu mat-
ki (matka i dziecko posiadają 
różne struktury genetyczne, 
często także i inne grupy krwi). 
Dziecko poczęte jest nową, od-
rębną istotą ludzką, nienaro-
dzonym jeszcze potomkiem tej 
kobiety, a matka nie ma żad-
nego prawa decydować o po-
zbawieniu życia swego dziecka 
na jakimkolwiek etapie jego 
rozwoju (kobieta ma natomiast 
prawo w sposób odpowiedzial-
ny planować poczęcie swego 
dziecka).

gdy stwierdzono chorobę 
czy wady rozwojowe u niena-

AborcjA = zAbójstwo
W odpowiedzi na wątpliwości...

rodzonego dziecka, to można 
usunąć ciążę?

Jeżeli u człowieka nienaro-
dzonego stwierdza się chorobę 
czy wady rozwojowe, to należy 
tego małego pacjenta otoczyć 
troskliwą opieką i leczyć, a nie 
zabijać. Jak może „lekarz” pro-
ponować eliminację choroby po-
przez zabicie chorego dziecka?

czy można ciążę przerwać, 
gdy jej kontynuowanie zagraża 
zdrowiu kobiety?

Dla ratowania zdrowia jedne-
go człowieka nie można zabijać 
innego człowieka (na marginesie 
należy w tym miejscu dodać, że 
współczesna medycyna stwier-
dza, że nie ma kolizji pomiędzy 
zdrowiem kobiety a kontynua-
cją ciąży).

ciążę można usunąć, jeżeli 
powstała w wyniku gwałtu? 

Ojciec nienarodzonego dzie-
cka winien przestępstwa gwałtu 
zostaje w wyniku postępowania 
sądowego (w czasie którego ma 
zapewnioną obronę prawną) 

skazany na kilka lat więzienia. 
Nie można dopuścić do tego, 
aby poczęte dziecko, zupełnie 
niewinne i pozbawione  jakiej-
kolwiek możliwości obrony, 
zostało skazane na najwyższy 
wymiar kary: karę śmierci i aby 
wyrok wykonano.

Kobieta ma prawo do wol-
ności w decydowaniu o swym 
losie. 

Tak, należy uznać wolność 
decyzji każdego człowieka, ale 
trzeba z całą mocą przypomnieć, 
że nie ma wolności bez odpowie-
dzialności i respektowania praw 
innych. Wolność każdego czło-
wieka jest ograniczona prawem 
innego człowieka: kobieta ma 
prawo do wolności, ale poczę-
te dziecko, jak każdy człowiek, 
ma prawo do życia. Nie można 
się zgodzić na udzielenie nawet 
matce „wolności” zabijania jej 
własnych dzieci.

nie można zmuszać kobiety 
do macierzyństwa.

Jest to całkowicie słuszne 
stwierdzenie, ale zwolennicy 
bezkarności zabijania zupełnie 
błędnie wykorzystują je w swojej 
propagandzie przeciw ustawie 
z 7 I 1993 roku, która zawiera 
zakaz zabijania poczętych dzie-
ci, a nie nakaz podejmowania 
macierzyństwa. Życie dziecka 
rozpoczyna się w momencie 
poczęcia i w tym samym mo-
mencie kobieta staje się matką 
i rozpoczyna się jej macierzyń-
stwo. Ustawa ma chronić życie 
poczętego już dziecka, a więc 
także chronić jedynie kontynu-
ację rozpoczętego już wcześniej 
macierzyństwa.

Kobieta – matka poczętego 
dziecka – staje jedynie przed 
decyzją, czy kontynuować swe 
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macierzyństwo czy je prze-
rwać, wyrażając to inaczej, 
staje przed dylematem: czy być 
matką żyjącego, urodzonego 
dziecka czy też matką zabitego 
dziecka.

isTOTne  FaKTY
Pierwszym krajem, który 

zezwolił na zabijanie (w świet-
le prawa) poczętych dzieci był 
Związek Radziecki -18 listopada 
1920r. – ludobójca Lenin.

Drugim przywódcą europej-
skim, który doprowadził do lega-
lizacji aborcji był adolf Hitler. 
Jego pierwszymi ofiarami nie 
byli komuniści, Żydzi, Polacy 
czy Romowie ale nienarodzone 
dzieci.

Polsce pełną dopuszczalność 
aborcji narzucił hitlerowski 
okupant 9 marca 1943r. Po za-
kończeniu wojny anulowano 
hitlerowskie rozporządzenia.

Po raz drugi w Polsce usta-
wę legalizującą aborcję prze-
głosowali, 27 kwietnia 1956 r. 
w warunkach komunistycznego 

terroru, ludzie wprowadzeni do 
sejmu przez ludobójcę stalina.

Obowiązywała ona aż do 
1993 kiedy to 7 styczna zosta-
ła przyjęta ustawa chroniąca 
ludzkie życie. W 1995 roku par-
lamentarzyści lewicowi wraz 
z prezydentem A. Kwaśniew-
skim, przeprowadzili zamach na 
tę ustawę, w jej obronie stanęli 
posłowie AWS i Trybunał Kon-
stytucyjny, który 28 maja 1997 
r. przywrócił nienarodzonym 
prawo do życia.

Ustawa ta dopuszcza jednak 
aborcję w trzech przypadkach:

nieuleczalna choroba, wada • 
wrodzona dziecka,
możliwość pogorszenia zdro-• 
wia jego matki lub zagroże-
nia jej życia
„uzasadnione podejrze-• 
nie” popełnienia przez 
jego ojca przestępstwa  
np. gwałtu 

W tych przypadkach poczęte 
dziecko „można” zabić aż do 9 
miesiąca jego życia wewnątrzło-
nowego.

W czasie aborcji zabija się 
dziecko bez żadnego znieczule-

nia i tak np. w czasie aborcji me-
todą „wyłyżeczkowania” poczęte 
dziecko (w 10-12 tygodniu) jest 
rozrywane „na kawałki” na 
żywo, a jest rzeczą znaną, że ma 
ono dalece wykształcony układ 
nerwowy i odczuwa ból. 

http://www.prolife.com.pl/

W niedzielę  25 marca 
2012  zapraszamy  para-
fian  oraz  mieszkańców 
okolicznych  miejscowo-
ści na Eucharystię o godz. 
17.00. W trakcie tej uro-
czystości  będzie  można 
podjąć Duchową Adopcję 
Dziecka Poczętego.
Duchowa  Adopcja 

polega  na  odmówieniu 
każdego  dnia  dziesiąt-
ki  różańca  oraz  specjal-
nej  modlitwy  w  obronie 
dziecka poczętego  a nie-
narodzonego przez okres 
9 miesięcy  –  czyli  do  25 
grudnia br. 
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Prezenty. Gwiazdka. Renife-
ry i św. Mikołaj no i oczywiście 
choinka. Najlepiej naturalna 
w doniczce, taka ekologiczna 
z kolorowymi bombkami i świe-
cidełkami. Zapach świąt. 
W kuchni od kilku dni uno-
szą się aromaty ciast, pieczeni 
i smażonej ryby. To pewny znak 
zbliżających się świąt. Ale czy 
na pewno tych prawdziwych? 
Takich, o których marzymy cały 
rok. Takich niezapomnianych 
przez całe lata. Przecież, co roku 
robimy prawie to samo i … cze-
kamy na święta ….te prawdzi-
we. Czekamy z nadzieją, że coś 
się wydarzy i… potem znowu 
czekamy… Będą następne.

Niespodziewanie święta Bo-
żego Narodzenia tego roku mia-
ły być inne niż wszystkie dotąd. 
Planowałem przyjazd do Polski 
do rodziny, ale… po 16 grud-
nia sprawy tak się potoczyły, że 
musiałem zostać w Niemczech 
w pracy, jako opiekun osób star-
szych u pewnej 89 letniej babci 
Cymy z Izraela. A raczej z Naro-
du Wybranego. Na dwa dni przed 
wigilią najpierw odwiedziłem 
babcię z jej rodziną w szpitalu. 
Potem zawieziono mnie do jej 
mieszkania, które lekko musia-
łem posprzątać i przygotować na 
jej przybycie oraz zainstalowanie 
specjalnego łóżka ortopedyczne-
go wraz z całym ekwipunkiem. 
W piątek dzień przed przyjaz-
dem zabrałem się do robienia 
porządków, zrobiłem zaległe 
pranie. Na pierwszy rzut oka 
myślałem, że zajmie mi to o wie-
le więcej czasu, ale nawet się nie 
zorientowałem jak wszystko 
zostało już zrobione i pozostał 
mi jeszcze jego spory kawałek. 
Przygotowania przedświątecznej 
kuchni również ograniczyły się 
do minimum i w ogóle nie mia-
łem poczucia, że akurat na nich 
muszę się skupić. Czas na przy-

Święta bożego narodzenia  
bez choinki albo w dzień po szabacie

gotowanie posiłków zajmował 
od 5 do 20 minut. I to bez żad-
nych pośpiechów. Bez nerwo-
wego szukania jakiejś brytfanny 
czy patelni o super teflonowym 
antyprzypaleniowym podłożu, 
bo akurat taka jest do takiej czy 
innej potrawy najlepsza. Była 
to czynność, którą musiałem 
wykonać jak każdego dnia i nie 
miało najmniejszego znacze-
nia akurat czy to jakieś święta 
czy normalny dzień powszedni. 
Całą uwagę jak i wszelkie przy-
gotowania miałem skupione na 
przybyciu babci jak i na nowych 
obowiązkach z tego faktu wyni-
kających. W sobotę w samą wi-
gilię po południu sanitariusze 
Czerwonego Krzyża przywieźli 
Panią Cymę ze szpitala. Była 
poważnie chora, nic nie mówi-
ła, nie piła i nie jadła. Wszelkie 
medykamenty, napoje i jedzenie 
podawano w płynie przez sondę. 
Zorganizowano wszystko. Dwa 
razy dziennie wizyta pielęgnia-
rek do zmiany opatrunków, hi-
gieny, wizyty lekarskie w domu 
itd. Ja miałem tylko być z panią 
Cymą.

Mimo wielu nowych wyda-
rzeń, nowej sytuacji i gorączki 
przedświątecznej całego per-
sonelu medyczno-sanitarnego 
czas płynął spokojnie. Panował 
pokój. Nie bez znaczenia był 
fakt wyznania. Pani Cyma jak 
i jej cała rodzina jest wyznania 
judaistycznego. Co oznacza, 
że….? W tej rodzinie nie obcho-
dzi się świat Bożego Narodzenia. 
Moim obowiązkiem było jakby 
normalne weekendowe sprząt-
niecie mieszkania. Bez ozdabia-
nia i świątecznego upiększania. 
Tylko miałem się zajmować 
babcią Cymą. W ramach dekora-
cji mieszkania pospiesznie uda-
łem się do najbliższej kwiaciarni 
i kupiłem bukiet świeżych bia-
łych kwiatów.

– Serdecznie witamy 
w domu.

Wstawiłem je do wazonu i… 
oczekiwałem już tylko przyjaz-
du Pani Cymy. W końcu przy-
jechała babcia, przyszła rodzina 
- lekkie zamieszanie – przecież 
to sobota wigilijnego wieczoru 
– krótkie życzenia, serdeczne 
i szczere uśmiechy i….. Pozosta-
liśmy sami.

Łóżko zostało ulokowane 
w dużym salonie, aby było wię-
cej miejsca dla odwiedzających 
gości, przestrzeni dla służb pie-
lęgniarskich i …. gdzie znaj-
dował się duży telewizor. Pani 
Cyma nie mówiła wiele a prawie 
raczej w ogóle. Jednakże miała 
świadomość tego, co się dzieje. 
Rozpoznawała odwiedzających 
gości jak i rozumiała wszystko, 
co się do niej mówiło.

Przez wiele lat po śmierci 
męża babcia była sama w domu. 
I teraz, cisza jaka zapanowała 
w ogóle jej nie przeszkadzała. 
Nie miała ochoty na telewizję, 
wiec zaproponowałem milcze-
nie.

Usiadłem na sofie przy łóż-
ku. Powoli cisza wypełniła spo-
kojem cały salon, kuchnię i całe 
wnętrze nie tylko mieszkania. 
Od czasu do czasu przerywał je 
lekko świszczący oddech babci. 
Pomyślałem wówczas, o wietrze, 
jaki mógł wiać teraz w Betlejem 
lub w tamtą pamiętną noc. Mil-
czenie nas nie krępowało. Cisza 
wypełniała pokój. Spokój prze-
platał się z ciszą. Milczenie było 
jak przyjaźń. Odnosiłem wraże-
nie, że znam się z babcią wiele 
lat. Siadałem na krześle przy 
łóżku. Pewnego razu zapytałem 
czy mogę przeczytać kilka Psal-
mów. Czytałem je już codzien-
nie. Nawet nie czułem jak mija-
ły dni. Czas jakby się zatrzymał. 
Świadomość, że obok mnie jest 
osoba, której wiara była taka 
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sama jak …. Maryi ….Modląc 
się wyobrażałem sobie jak Ma-
ryja modli się do Boga Stworzy-
ciela, do Boga Izraela, Boga Ab-
rahama i Boga Izaaka. Zacząłem 
po przeczytaniu psalmów doda-
wać głośno słowa: - Boże Izraela, 
Boże Izaaka i Boże Abrahama 
…. Zmiłuj się nad nami.

Modlitwa ta sprawiła, że mil-
czenie zamieniło się w swoistą 
przyjaźń a przyjaźń stawała się 
milczeniem.….., które nie po-
trzebuje wielu słów? Wystarczy 
świadomość jednego Boga i wza-
jemna obecność i wspólna mod-

litwa? Moje modlitwy również 
stały się inne. Wyobrażałem so-
bie Maryję jak w Nazarecie albo 
w Betlejem modli się do Boga 
Stworzyciela Świata, do Boga 
Izaaka, Abrahama i Izraela. Pro-
si Go o pomoc i dziękuje Mu 
za wszelkie Łaski. I jak wszyst-
ko zachowuje w swoim sercu. 
W milczeniu. W ciszy. Zaczą-
łem i ja dziękować Bogu Ojcu za 
wszystko …i za babcie Cymę.

Światełko życia babci gasło 
coraz szybciej. Prawie codzien-
nie ulegały zwiększeniu dawki 
antybiotyków albo leków prze-
ciwbólowych. W sumie najważ-
niejszym zadaniem – jakie wy-
znaczy lekarz rodzinny – było 
zminimalizowanie bólu. Zapad-
ła też decyzja, że pani Cyma po-

zostanie do końca w domu. Pozo-
stały dni albo godziny. Już nawet 
nie tygodnie. Zdawałem sobie 
świadomość, co mnie czeka…. 
Prosiłem o siły, o pomoc i dzię-
kowałem za wszystko. Pewnego 
dnia zauważyłem, że pani Cyma 
otworzyła oczy stanąłem nad 
łóżkiem i powiedziałem: - Pani 
niebawem stanie przed Bogiem. 
Przed Miłosiernym Stwórcą. 
Proszę wspomnieć o mnie, pro-
szę o Pani pomoc dla mnie i mo-
jej rodziny. Pani mi może więcej 
pomóc niż ja Pani….! Proszę… 
Źrenice zrobiły się duże wypeł-

niając całe oczy. Po-
płynęła łza. Kolejna 
sobota. Wstawałem 
już po kilka razy 
w ciągu nocy, aby 
przewrócić babcię na 
drugi bok. Około pią-
tej rano posmarowa-
łem plecy olejkiem 
i ułożyłem ją w po-
zycji półsiedzącej na 
plecach. Organizm 
wyłączał coraz więcej 
rożnych czynności. 
Pojawiła się woda 
w płucach z bulgo-
czącym oddechem. 
Około godziny ósmej 
rano wszedłszy do 
salonu, w którym le-
żała spojrzałem na jej 

twarz i zobaczyłem, że jest blado
-sina. Nie słyszałem oddechu. 
Chwyciłem za dłoń i...prosiłem 
Boga o jeszcze jakiś czas, o kilka 
dni… - Boże - mówiłem – po-
móż, co jeszcze mam zrobić, jak 
mogę jeszcze pomóc – jeszcze 
nie teraz. Szarpnąłem za rękę … 
sam wstrzymałem własny od-
dech…nasłuchując ….. Po krót-
kiej chwili pojawił się… babcia 
zaczerpnęła powietrza.

Następnego dnia była nie-
dziela Chrztu Pańskiego. Przy-
szła licznie rodzina, jak zwykle 
odbyły się wizyty sióstr i pielęg-
niarzy. Lekarz rodzinny kolejny 
raz zwiększył dawki środków 
przeciwbólowych i udzielił in-
strukcji, co mam zrobić w przy-
padku … zgonu. Nadszedł wie-

czór. Około godziny dwudziestej 
posmarowałem babci plecy olej-
kiem i ułożyłem ją delikatnie 
w pozycji półsiedzącej na lewym 
boku. Udawszy się do swego po-
koju nastawiłem komórki na bu-
dzenie, co trzy godziny. Już mia-
łem położyć się spać, gdy taki 
jakby wewnętrzny głos, taka jak-
by myśl  - … już czas, … zaczęło 
się,…. idziemy…. Stanąłem nad 
łóżkiem. Szybko poszedłem do 
swego pokoju i przebrałem się 
z pidżamy w normalne ubranie. 
Przystawiłem krzesło koło pani 
Cymy chwyciłem ją za rękę i za-
cząłem się modlić.

Najpierw w myślach. Koron-
ka do Bożego Miłosierdzia ….Po 
chwili szeptałem….. jedną po 
drugiej. Za jakimś natchnieniem 
wysłałem sms-a do o. Czesława 
z informacją o zaczynającej się 
agonii. Liczyłem na jego wsparcie 
modlitewne….Później jak dzwo-
niłem Ojciec Czesław powiedział, 
że bezzwłocznie rozpoczął mod-
litwy tam gdzie był razem z jakąś 
chorwacką rodziną… prosiłem też 
Boga, o … co mogę jeszcze zrobić? 
Jak pomóc? Około godziny 22.30 
powiedziałem głośno. Nie. To było 
stanowczym i zdecydowanym 
głosem; powiedziałem wówczas 
do babci Cymy: - Pani Cymo! Za-
brzmiało dość głośno przerywając 
ciszę. Otworzyła szeroko oczy… - 
Pani Cymo! Proszę powtarzać za 
mną: - Boże Izraela, Boże Stwo-
rzycielu Świata, Boże Miłosierny 
zmiłuj się nade mną….. Wybacz 
mi. Ja …dla Ciebie…. Wybaczam 
… wszystko …… i wszystkim…. 
Powieki powoli opadły zamyka-
jąc oczy. O godzinie 22.40 Pani 
Cyma odeszła z tego świata.

Cały czas trzymałem ją za 
rękę. Czułem jakby jej dłoń wy-
ślizgiwała się z mojej dłoni.

Spojrzałem na nasze ręce 
… obie były połączone pełnym 
uściskiem. To było życie, które 
przechodziło do innego świata.

Świadectwo andrzeja
(Andrzej od kilku lat pracuje 

w Niemczech; opiekuje się ludźmi 
w podeszłym wieku i przede wszyst-

kim daje im chrześcijańską  nadzieję)
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ

Warszawski Instytut Psy-
chiatrii i Neurologii prowadzi 
badania nad wpływem alko-
holu na przebieg ciąży. Nie do 
rzadkości już należą przypadki 
kobiet rodzących w stanie upo-
jenia alkoholowego. Zdaniem 
specjalisty od onkologii, alkohol 
przyspiesza rozwój chorób no-
wotworowych, które mają naj-
niższy odsetek wyleczeń, czyli 
raka języka, jamy ustnej, przeły-

ku, żołądka, wątroby i trzustki. 
A alkoholizm czy narkomania 
to nie tylko podpis pod własnym 
wyrokiem śmierci. Bezradność 
w stosunku do ludzi uzależnio-
nych – przeraża. Problem ten 
można rozwiązać, ale bez pozo-
rowanego działania. Im więcej 
nękać się będzie alkoholika, tym 
większe prawdopodobieństwo, 
że zrozumie, iż jest chory. Jak 
wynika z sondaży CBOS, pali 

(z PrasY:  PrzeraŻaJĄce FaKTY)

KaŻDeJ zimY zamarza KiLKaDziesiĄT LUDzi, 
PrzewaŻnie PO sPOŻYciU aLKOHOLU, 
czY TO zbieg OKOLicznOŚci?
a KObieTY PiJĄce aLKOHOL w TraKcie ciĄŻY 
TO DLa LeKarzY ŻaDna nOwOŚĆ!

co czwarty i bierze narkotyki co 
dziesiąty młodociany. Najwięk-
sze zainteresowanie tymi używ-
kami wykazują młodzi zamiesz-
kali w miastach, z rodzin dobrze 
sytuowanych, nie najlepiej uczą-
cy się, w niewielkim stopniu za-
interesowani religią i polityką. 
Częściej palą chłopcy – 29%, niż 
dziewczęta - 18%.

Do nikotynowego nałogu za-
uważalnie częściej przyznają się 

dzieci pochodzące z za-
możnych domów, a tak-
że posiadające rodziców 
o... wysokim poziomie 
wykształcenia. Są to z re-
guły młodzi ludzie albo 
w ogóle nieuczestniczą-
cy, albo uczestniczący 
rzadko w praktykach re-
ligijnych, zarazem prze-
jawiający nikłe zaintere-
sowanie polityką.

Pije 3/4 dziewcząt 
i aż 4/5 chłopców. Śred-
nia młodzieżowych po-
pijawek to z górą 7 razy 
w miesiącu. Najczęściej 
po alkohol sięgają ucz-

niowie słabsi i przeciętni: dwój-
kowi i trójkowi. Ciekawe, że po 
alkohol częściej od innych sięga-
ją młodzi uprawiający sport.

 Okazuje się też, że w parze 
z piciem „chodzą” liberalne po-
glądy na temat seksu i przedmał-
żeńskiego współżycia. Najbar-
dziej niepokojący jest stosunek 
rodziców do swoich nieletnich 
pociech, wracających do domów 
w „stanie wskazującym”. Cóż po-

mogą wszelkie zakazy i ustawy, 
jeśli matka i ojciec nie zauważają 
(bądź nie chcą zauważyć), że ich 
latorośl jest po prostu „nawalo-
na”. Corocznie 100.000 osób za-
pada na choroby nowotworowe. 
Co piąty Polak umiera na raka, 
a co czwartemu zagraża nowo-
twór. Mimo ogromnego postępu 
w leczeniu nowotworów, tylko co 
czwarty pacjent ze stwierdzoną 
chorobą nowotworową ma w Pol-
sce szansę wyleczenia i przeżycia 
dalszych pięciu lat. Między pale-
niem tytoniu i piciem alkoholu 
a występującymi zachorowaniami 
na szereg chorób istnieją stwier-
dzone medycznie i potwierdzone 
statystycznie, bezpośrednie lub 
pośrednie związki przyczynowe. 
Na tej podstawie wyróżniamy 
choroby alkoholozależne i tyto-
niozależne. Najtrudniej uwolnić 
się od alkoholu samemu, wiele 
sukcesów w walce z alkoholem 
odnosi człowiek w zorganizowa-
nej grupie ludzi uzależnionych, 
np. Anonimowi Alkoholicy, po-
pularne AA.

Należałoby zadać pytanie, 
dlaczego tak trudno zorganizo-
wać się ludziom jeszcze nieuza-
leżnionym od alkoholu, dopiero 
gdy człowiek spadnie na samo 
dno szuka pomocy? A lepiej 
i pożyteczniej zapobiegać aniżeli 
leczyć, czy nie warto nad tym się 
zastanowić w Wielkim Poście? 

– Z  dwumiesięcznika 
„TRZEŹWYMI  BĄDŹCIE”  
i z prasy codziennej wybrał

brat Stanisław
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Jak co roku w Krzeszowie odbył się Festiwal ja-
sełkowy i kolędniczy. W tym roku, jak mówi ks. 
Marian Kopko, kustosz Sanktuarium i główny or-
ganizator, zgłosiło się wyjątkowo mało grup, ale 
z pewnością było to spowodowane trwającymi feria-
mi zimowymi. Jednak nie ilość ma znaczenie, ale 
jakość. Ks. Bogusław Wolański, współorganizator 
i dyrektor Wydziału Duszpasterskiego oraz członek 
jury stwierdził, że tegoroczny poziom artystyczny 
był bardzo wysoki. I mimo małej liczby zespołów, 
jury miało trudne zadanie, gdyż konkursowa rywa-
lizacja była bardzo wyrównana. Oczywiście w takim 
spotkaniu rywalizacja o miejsca nie jest najważniej-
sza. Chodzi przede wszystkim o wspólne kolędowa-
nie, ewangelizację, o radość z tego, że Jezus stał się 
jednym z nas. To było główne przesłanie Festiwalu. 
Przesłuchania festiwalowe odbyły się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Krzeszowie, a w jury zasiedli: 
Ks. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej 
Kurii Biskupiej dr Bogusław Wolański, pani Kinga 
Kruczek-Szawłowska z Urzędu Gminy Kamienna 
Góra, pani  Barbara Skoczylas-Stadnik- dyrektor 
Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, pan Janusz 
Leszczyński – dyrektor Domu Kultury w Krzeszowie 
oraz ks. Mateusz Rycek -wikariusz z Krzeszowa.

Jasełka z przytupem
Najliczniejsza była grupa jasełkowa z Kamiennej 

Góry „Hej Jezu” i ERM. Ponad 20 osób w brawurowy 
sposób przedstawiło historię zbawienia, z mocnym 
akcentem oczywiście na moment narodzenia Syna 
Bożego. Były kolędy, pastorałki, wiele animacji i tań-
ców. A więc to wszystko, co podoba się dzieciom 
i sprawia, że chętnie w takich przedstawieniach bio-
rą udział, mówi Bogusław Niemasik, opiekun gru-
py. Wraz z żoną przygotowali scenariusz i aranżację. 
Dodaje, że główna inicjatywa przygotowania takich 
jasełek wyszła od samych dzieci i ich rodziców. Dla-
tego nie było problemu ze znalezieniem wykonaw-
ców. Ten wysiłek został uhonorowany przez jury, 
grupa zajęła I miejsce. Wszystko na chwałę Boga. 
W taki sposób chcemy też ewangelizować, dodaje p. 
Bogusław. Do Krzeszowa przyjechała też spora gru-
pa dzieci i młodzieży z diecezji wrocławskiej, z Mi-
lina. Przy akompaniamencie wielu instrumentów: 

„…Pod niebiosy wyśpiewują”
Festiwal jasełkowy i kolędniczy w Krzeszowie 2012 

wiolonczela, skrzypce, a nawet takim niezwykłym, 
jak fagot, dzieci zaśpiewały kilka kolęd i pastorałek. 
Muzyczne Anielinki uplasowały się ostatecznie na 
3 miejscu.

w rodzinie siła
Ks. Bogusław Wolański nie krył zachwytu z faktu, 

że wystąpiły na scenie dwie grupy rodzinne. Pierwsza 
z nich to rodzina Homoncików, a właściwie dwie ro-
dziny dwóch braci, które zaśpiewały mało znane pa-
storałki i kolędy. To wspaniały sposób na umacnianie 
więzi rodzinnych i wspólne chwalenie Boga. Druga 
grupa to „Domowe jasełka” – rodziny Wondołowskich. 
Mama (Renata) i tato (Stanisław) wraz z sześciorgiem 
dzieci (Łucja, Marysia, Stasiu, Michał, Jaś, Franek) 
opowiedzieli o narodzinach Jezusa. Scenariusz jasełek 
odnalazła po latach mama. To tekst jeszcze z czasów 
szkoły średniej, teraz przydał się znakomicie. Cała 
rodzina chętnie uczestniczyła w próbach, choć, jak 
mówią chłopcy, czasem trzeba było ich mocniej mo-
bilizować do tego. Jak wyznają rodzice, przygotowa-
nie jasełek to wspaniała okazja do bycia razem. Tym 
bardziej jest to ważne, że mamy takie czasy, że nie 
często zdarza się by wspólnie spędzać dużo czasu. To 
nas jednoczy i umacnia, poznajemy się, widzimy jak 
nasze dzieci reagują na życie św. Rodziny, mówią Re-
nata i Stanisław. Wspólne próby przynosiły też wiele 
radości i niespodziewanych pytań ze strony dzieci. Jak 
wyznaje z uśmiechem Renata, podczas jednej z prób 
trzeba było trochę strofować chłopców, wtedy 5-letni 
Stasiu powiedział: - „mamuś, ale Matka Boża tak się 
nie zachowuje”. – „Takie przedstawienia wychowują 
nas wszystkich. Chcieliśmy też pokazać dobrą stro-
nę rodziny wielodzietnej, obalić fałszywe przekona-
nie wielu, że rodzina wielodzietna musi być rodziną 
patologiczną, wręcz przeciwnie!” – mówi stanowczo 
Stanisław. Do Krzeszowa po raz pierwszy przyjecha-
ła kilkunastoosobowa grupa z Przedwojowa - „Złote 
nutki”. Ich występ kolędowy przy akompaniamencie 
gitary, harmonijki wciągnął wszystkich uczestników 
do wspólnego kolędowania. Festiwal zakończył się 
w restauracji „Stara Wozownia” gdzie dla uczestników 
przygotowano posiłek i gdzie kontynuowano wspólne 
kolędowanie. 

ks. Waldemar Wesołowski (Niedziela Legnicka i Radio Plus 
Legnica) reportaż z festiwalu na www.legnica.fm

Rodzina Homoncików

Rodzina Wondołowskich
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Wiele osób, wśród nich szcze-
gólnie ludzie młodzi, nosi różne 
symboliczne emblematy np. 
zawieszone na szyi, wytatuo-
wane na ciele, przypięte do ple-
caka, kurtki, czy umieszczone 
w innych miejscach garderoby. 
Niestety często nie zdają sobie 
sprawy z treści, jaką te symbole 
w sobie zawierają. Bywa, że są 
to emblematy, które nie tylko 
są sprzeczne z nauką Chrystusa 
i Jego Kościoła, ale wprost zwra-
cają się przeciwko Chrystuso-
wi. Smutne jest to tym bardziej, 
że noszą je także chrześcijanie. 
A św. Paweł zachęca nas i prze-
strzega: „Wszystko badajcie, 
a co szlachetne - zachowujcie! 
Unikajcie wszystkiego, co ma 
choćby pozór zła.” (1Tes 5,21-
22) 

Poniżej omawiamy kilka dość 
powszechnie używanych sym-
boli satanistycznych lub zwią-
zanych z innymi religiami po-
gańskimi. Liczba tych symboli 
jest zdecydowanie większa. Nie-
które symbole były wykorzysty-
wane w sztuce chrześcijańskiej, 
później niestety zostały przejęte 
przez satanistów. 

Pamiętaj, że nie jest obojętne 
co nosisz. Symbole jako umow-
ne znaki rozpoznawcze mogą 
mieć różne znaczenia, ale także 
wyrażają rzeczywistość ducho-
wą.

Do najpopularniejszych sym-
boli antychrześcijańskich nale-
żą: 

1. Pierścień atlantów 

Jeden ze sposobów działania 
zła, zniewolenia i odwrócenia 
od Jezusa, jedynego Uzdrowi-
ciela i Obrońcy człowieka. To 
niezwykle rozpowszechniony 
współcześnie amulet. Wedle po-
pularyzujących go ulotek, moc 
znaku ma dawać bardzo silną 
ochronę i nietykalność przed 
agresją i złem z zewnątrz, przed 
wypadkami, kradzieżami, tak-
że przed klątwą i urokami. We 
wszystkich takich sytuacjach 
ujawniają się radiestezyjno - 
okultystyczne cechy martwych 
przedmiotów. 

2. Krzyż celtycki 

Atrybut boga Odyna (Wo-
dana). Symbolizuje most do 
innego świata, wyższej energii 
i wiedzy. Zgodność człowieka 
z wszechświatem. Poprzeczne 
ramiona znaku oznaczają świat 
niematerialny, ramię pionowe 
świat fizyczny, ziemski. Do tego 
dochodzi oparte na ramionach 
koło, symbol jedności i kom-
pletności. Krzyż celtycki wywo-
dzi się z wierzeń pogańskich, 
współcześnie nawiązują do nie-
go neopoganie i nacjonaliści. 
Skinheadzi korzystają ze znaku 
w zastępstwie zakazanej swasty-
ki. Istnieje „schrystianizowana” 
forma krzyża z przedłużonym 
dolnym ramieniem (widoczna 
na ilustracji obok). W takim ra-
zie czy można go nosić? 

3. ankh (Klucz nilu, krzyż 
z kokardą) 

Znak ankh wywodzi się ze 
starożytnej kultury egipskiej, 
gdzie jako hieroglif, oznaczał ży-
cie, płodność lub zapłodnienie 
przez boga - słońce. Związany 
był z wyobrażeniami o przezwy-
ciężeniu śmierci, z czego powsta-
ła nazwa „klucz życia”. W ostat-
nich czasach stał się talizmanem 
niektórych grup zajmujących się 
okultyzmem i wiedzą tajemną, 
dla których symbolizuje rozwią-
złość seksualną. Symbol pogardy 
dziewictwa i symbol możliwości 
wyboru partnera według osobi-
stego uznania. Jest to zwrot do 
starożytnego pogaństwa, w któ-

KATOLIKU  
UWAŻAJ!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

Czy wiesz co nosisz?
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ny, niezaprzeczalny. Ubóstwie-
nie mocy materialnego świata. 

9. motyl new age 

Motyl jest symbolem włas-
nym zwolenników „NEW AGE”. 
Tak jak gąsienica zawija się 
w kokon, przemienia się i wy-
chodzi w formie motyla, tak 
ludzkość przechodzi z dawnej 
epoki w nową erę. Gąsienica 
oznacza minioną epokę, w któ-
rej ludzkość żyła według tradycji. 
Symbol wyrzeczenia się korzeni 
chrześcijańskich. 

10. Przełamane s 

Oznacza „niszczyciela”. No-
szone przez członków siejących 
grozę nazistowskich oddziałów 
śmierci. 

11. Odwrócony krzyż (Krzyż 
Piotra) 

Krzyż odwrócony „do góry 
nogami”. Na takim krzyżu 
św. Piotr poniósł śmierć. Jest 
znakiem rozpoznawczym dla 
grup satanistycznych. Ozna-
cza, profanację Chrystusa 
i negację jego Odkupienia.  
 

rym praktykowano rytualne 
hulanki, orgie, itp. Ze względu 
na swój kształt przypominają-
cy krzyż, niejednokrotnie jest 
noszony przez nieświadomych 
chrześcijan. 

4. Krzyż nerona [Pacyfka]  
 

„Krzyż złamany”, „Noga ku-
rza”, „pacyfka” znak rozpoznaw-
czy pacyfistów. Okultystyczny 
symbol propagowany jako em-
blemat ruchów pacyfistycznych. 
Złamany krzyż, ale bez okręgu, 
symbol walki z chrześcijań-
stwem. W okultyzmie oznaka 
upadku chrześcijaństwa, pogań-
ski znak czarnej magii, do któ-
rego nawiązywało hitlerowskie 
SS. W satanizmie znak używany 
podczas odprawiania czarnych 
mszy. 

5. Ying -Yang 

Symbol równowagi między si-
łami przeciwnymi działającymi 
w naturze: dobra i zła, pole bia-
łe - pole czarne, które muszą ra-
zem współistnieć obok siebie, co 
jest warunkiem harmonii i ładu 
we wszechświecie. Uważa się, że 
symbol posiada silne właściwo-
ści energetyczne wzmacniające 
organizm, a także właściwości 
ochronne przed tym, co ma zły 

wpływ na noszącego znak. We-
dług „New Age” Bóg i szatan 
uzupełniają się, gdyż siły prze-
ciwne są działaniem tej samej 
osobowości boskiej. 

6. Pentagram 

Jest jednym z najczęściej 
używanych symboli w magii 
ochronnej. Symbol satanistycz-
ny używany do wywoływania 
złych duchów. 

7. Udjat (Oko Horusa) 

Święte oko Horusa (boga 
Nieba). Ma przypominać ciągłą 
wszechobecność bogów, którzy 
widzą zawsze i wszędzie. Noszo-
ny jako amulet ma chronić przed 
nieżyczliwym spojrzeniem bo-
gów, zwierzchników, zawiścią 
i zazdrością. Symbol, który sata-
niści odnoszą do Lucyfera. 

8. Przeplatana wstążka

Symbol bezgranicznego połą-
czenia z mocami wszechświata, 
związek doskonały, nieprzerwa-



KrzeszowsKa PaNI nr 2 (21) - Marzec / Kwiecień 201214

Z okazji piętnastolecia histo-
rycznej wizyty błogosławione-
go Jana Pawła II na Legnickim 
Polu uczniowie Krzeszowskie-
go Zespołu Szkół wzięli udział 
w szkolnym etapie  Diecezjal-
nego Konkursu pt. „ Błogosła-
wiony Jan Paweł II- Przyjaciel i 
Wychowawca”. Szkołę Podsta-
wową (klasy 4-6) reprezento-
wało 25 uczestników: Julia Jała, 
Barbara Klimczak, Dorota Bła-
żeniec, Marek Trzepak, Zuzan-
na Łabuda, Julia Sikora, Klau-
dia Padlewska, Karol Gieniec, 
Wiktoria Żłobicka, Natalia 
Struska, Krystian Zaucha, Lau-
ra Wojtaszczyk, Natalia Badek, 
Marcelina Babiarz, Dominik 
Michalik, Ilona Jakubas, Grze-
gorz Salawa, Krzysztof Pazgan, 
Kacper Bielewicz, Aleksandra 
Buda, Kinga Staśto, Przemy-
sław Majcher, Wojciech Bom-
ba, Franciszek Wondołowski i 
Patrycja Trojan. 

W Gimnazjum o zwycięstwo 
i reprezentowanie szkoły na 
etapie rejonowym walczyło13 
osób: Joanna Wodnicka, Adrian-
na Pazgan, Katarzyna Ogonow-
ska, Patrycja Marzol, Gabriela 
Klimczak, Kamil Wojtaszczyk, 
Michał Jała, Katarzyna Micha-
lik, Klaudia Szczecina, Justyna 
Jaworska, Roksana Łysiak, Na-
talia Farmas, Roksana Górow-
ska. 

Na kolejny etap zakwalifi-
kowały się osoby z największą 
liczbą punktów. Zwycięzcom: 
Krzysztofowi Pazgan i Michało-
wi Jała gratulujemy i życzymy 
powodzenia w dalszych eta-
pach.

Czytelników, którzy chcieliby 
sprawdzić swoją wiedzę o życiu i 
działalności papieża  Jana Pawła 
II, zachęcamy do rozwiązania te-
stu dla gimnazjalistów. 

Odpowiedzi  do testu - w nu-
merze. 

(Honorata Klimczak)

SZKOŁA GIMNAZJALNA
………………………………           ………………………. ……………………

         Imię i Nazwisko                                     Klasa                             Uzyskane punkty

Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania. Cyfry w nawiasie oznaczają ilość punktów za 
pełną odpowiedź.
1. Data chrztu Karola Wojtyły: /1/
a. 20.06.1920 b. 19.05.1920 c. 30.01.1918 d. 16.10.1976
2. Nazwa samochodu, którym porusza się bł. Jan Paweł II podczas pielgrzymek: /1/
a. Alfa Romeo b. Papa Mobile c. Perpetum Mobile
3. Podaj datę święceń biskupich ks. Karola Wojtyły? /1/
a. 04.07.1958 b. 20.05.1957 c. 1.11.1958 
4. Podaj imię rodziców bł. Jana Pawła II. /1/
……………………………………………………………………………………………
5. Jaki jest kolor dymu zwiastujący wybór Papieża? /1/
a. czarny  b. biały  c. szary
6. Ulubione sporty Karola Wojtyły? /1/
a. golf, szermierka, piłka siatkowa
b. narciarstwo, kajakarstwo, piłka nożna, szachy
c. boks, karate, pływanie
7. Podaj tytuł ulubionej pieśni bł. Jana Pawła II. /1/
a. Barka  b. Pan Jezus c. Już gościsz Jezusa
8. O której godzinie zmarł bł. Jan Paweł II? /1/
a. 22.38  b. 21.37  c. 21.54
9. Podaj datę pielgrzymki bł. Jan Paweł II do Legnicy? /1/
a. 02.06.1998 b. 02.06.1997 c. 03.06.1997
10. Jak nazywa się część Różańca św. którą ustanowił bł. Jan Paweł II? /1/
……………………………………………………………………………………………
11. Podaj nazwę pierwszej Encykliki bł. Jana Pawła II? /2/
a. Redemptor Hominis b. Redemptoris missio c. Evangelium Vitae
12. O jaką modlitwę Ojciec Święty prosił odmawiać każdego dnia o 12.00 w południe? /1/
a. Anioł Pański b. Koronka do Miłosierdzia Bożego c. Zdrowaś Maryjo
13. Podaj słowa w języku łacińskim i polskim, które znajdowały się w herbie Papieża bł. Jana 
Pawła II? /2/
……………………………………………………………………………………………
14. Gdzie i w którym roku Ojciec Święty odbył swoją pierwszą podróż zagraniczną? /2/
a. Polski  b. Rosji  c. Meksyku
15. Kto przewodniczył uroczystościom pogrzebowym bł. Jana Pawła II? /2/
…………………………………………………………………………………………
16. W jakiej fabryce pracował Karol Wojtyła? /1/
……………………………………………………………………………………………
17. Podaj datę beatyfikacji bł. Jana Pawła II? /1/
a. 16.10.2011 b. 22.10.2011 c. 1.05.2011
18. Podaj nazwę pierwszej parafii ks. Karola Wojtyły? /1/
a. Niegowić b. Kraków św. Floriana c. Warszawa
19. Jak się nazywa zebranie kardynałów, które wybiera Papieża? /1/
a. kongres b. konklawe  c. synod
20. Ile razy w ciągu całego pontyfikatu Ojciec Święty odwiedził Rosję? /1/
a. raz  b. dwa razy c. ani razu 
21. Gdzie i w którym roku bł. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu? /2/
a. Kraków b. Warszawa c. Łagiewniki
22. Skąd pochodził Obraz, który koronował bł. Jan Paweł II na lotnisku w Legnicy? /1/
a. z Katedry z Legnicy  b. z Legnickiego Pola c. z Krzeszowa
23. W którym roku była ostatnia pielgrzymka bł. Jana Pawła II do Polski: /1/
a. 1999  b. 2000  c. 2002
24. Jaka była myśl przewodnia pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1991 roku? /2/
……………………………………………………………………………………………
25. Podaj tytuł dowolnej książki napisanej przez bł. Jana Pawła II. /1/
……………………………………………………………………………………………

ecHO KOnKUrsOwYcH eLiminacJi
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ZAPROSZENIE 
do największych  

Sanktuariów Maryjnych Europy
termin :  od 16  do  30  września  2012  roku

ponadto w programie :
SALAMANKA , CARCASSONE, BATALHA, ALCOBACA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, BRAGA, 

MONTSERRAT, MADRYT, AVIGNON, ARS, NEVERS, BARCELONA, SARAGOSSA

16.09. niedziela – Wyjazd z Krzeszowa po Mszy św. o godz. 16.00. Noc-
ny przejazd przez Niemcy i Szwajcarię.
17.09. poniedziałek – przyjazd około godz.11.00 do La Salette (Fran-
cja) odpoczynek w najwyżej położonym Sanktuarium Maryjnym na 
świecie – 1820m n.p.m., zakwaterowanie, udział w wieczornej procesji.
18.09. wtorek – śniadanie. Przejazd do Lourdes, w drodze spacer po 
Carcassonne. Obiadokolacja, udział w wieczornej procesji różańcowej 
i nocleg.
19.09. środa – śniadanie. Dzień z Matką Bożą w Lourdes (śladami św. 
Bernadetty, procesja Eucharystyczna, czas na indywidualną modlitwę). 
Obiadokolacja, wieczorna procesja i nocleg w Lourdes.
20.09. czwartek - po śniadaniu przejazd do Hiszpanii, dzienny przejazd 
do Santiago de Compostela, obiadokolacja i nocleg w okolicach Santiago de Compostela.
21.09. piątek -  śniadanie. Zwiedzanie Santiago de Compostela i nawiedzenie Sanktuarium św. Jakuba (jednego z naj-
ważniejszych miejsc pielgrzymki). Przejazd do Fatimy. Po drodze nawiedzenie Sanktuarium Dobrego Jezusa w Braga. 
Obiadokolacja i nocleg.
22.09. sobota - po śniadaniu zwiedzanie najpiękniejszych miejsc w Fatimie, miejsce urodzenia i życia trojga pastuszków, 
muzeum Fatimskie. Obiadokolacja i wieczorna procesja. Nocleg.
23.09. niedziela - po śniadaniu przejazd do miejscowości Nazare i odpoczynek nad Oceanem Atlantyckim. Po drodze 
zwiedzanie Alcobaki i Batalhii (najpiękniejszych kościołów Portugalii). Powrót do Fatimy, udział w wieczornej procesji 
maryjnej, obiadokolacja i nocleg.
24.09. poniedziałek -  po śniadaniu przejazd na nocleg do Hiszpanii. W drodze zwiedzanie Salamanki (najpiękniejszy 
rynek w Hiszpanii). Zwiedzanie Madrytu. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Madrytu
25.09.  wtorek - po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Saragossie ( Matka Boska na Filarze w najpięk-
niejszym kościele w Hiszpanii). Obiadokolacja i nocleg w Lloret de Mar na Costa Brava.
26.09. środa - śniadanie i nawiedzenie najważniejszego sanktuarium Katalonii w Montserrat i krotkie zwiedzanie Ba-
recelony ( Sagrada Familia i dzielnica Ramblais). Obiadokolacja i nocleg w Lloret de Mar.  27.09. czwartek - po śnia-
daniu przejazd do Francji, w drodze do Nevers (miejsce życia i spoczynku Św. Bernadetty) przejeżdżamy najwyższym 
wiaduktem  na świecie w Millau. Kolacja i nocleg w Neveers.
28.09. piątek - śniadanie. Przejazd do Paryża. Przejazd statkiem po Sekwanie. Zakwaterowanie, obiadokolacja.
29.09. sobota - po śniadaniu zwiedzanie Paryża. Msza św. w kaplicy Cudownego Medalika na Rue de Bac, Katedra 
Notre Dame, Sacre Coeur, wieża Eiffla. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
30.09.  niedziela - przyjazd w godzinach popołudniowych do Krzeszowa.      
Cena: 1450 zł + 430 Euro
Cena zawiera: 12 noclegów w hotelach (pokoje 2 – 4 osobowe), 12 śniadań, 11 obiadokolacji, Opieka pilota – przewodnika na 
trasie, Śpiewnik, identyfikator, Ubezpieczenie NW i KL, Przejazd autokarem klasy Lux
Na bilety wstępu należy przygotować 40 euro  (wstępy, metro i statek w Paryżu, lampiony w Lourdes i Fati-
mie, Sagrada Familia w Barcelonie). W każdym dniu pielgrzymki Msza św.

Warunki Uczestnictwa:
Zapisy prowadzi Kustosz z Krzeszowa Ks. Marian Kopko  (tel. 692-43-48-71)    

Pierwsza wpłata (mogą być raty) decyduje o miejscu w autokarze. Kto z Państwa w trakcie przygotowania do 
wyjazdu nie mógłby pojechać – prosimy o znalezienie na swoje miejsce innej osoby.

Konto Bankowe dla złotówek: BZ WBK  14 1090 1942 0000 0001 0783 8640 ( z dopiskiem Fatima)
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Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej
oraz Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

zapraszają w czwartek 3 maja 2012 roku na 

 19 -  FESTIWAL  PIOSENKI   RELIGIJNEJ 
i  PATRIOTYCZNEJ

z hasłem przewodnim
„Bogu niech będą dzięki za XX-Lecie Diecezji Legnickiej

i XV-Lecie koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej”
Muzyka od zawsze była ścieżką prowadzącą do Pana Boga; taką „Ewangelią dla ludzi”. To 

młodzi ludzie są pełni entuzjazmu i ochoty do śpiewania Jezusowi i Maryi.  Właśnie z myślą 
o dzieciach i młodzieży, organizatorzy z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, 
w Diecezji Legnickiej pragną zorganizować kolejny, 19 - Festiwal Piosenki Religijnej  
i Patriotycznej w czwartek 3 maja 2012 roku.  

Pragniemy zaprosić do Krzeszowa Zespoły Dziecięce i Młodzieżowe działające przy Parafiach oraz przy 
Szkołach Ponadpodstawowych. Zapraszamy również  Zespoły Regionalne działające przy Ośrodkach Kultury 
Dolnego Śląska. 

Pragniemy w czasie trwania Festiwalu pokazać wartości, które będą hartować młodzież  i dzieci ku dobremu. 
W sposób szczególny pragniemy przez ten Festiwal wyśpiewać chwałę Panu Bogu za dar powołania przed 
dwudziestu laty  Diecezji Legnickiej oraz w sposób szczególny dziękujemy za ukoronowanie przed piętnastu 
laty w Piastowskiej Legnicy Ikony Łaskawej Pani Krzeszowskiej. 

 W organizacje tegorocznej imprezy włączają się aktywnie: Krzeszowski Dom Kultury, Zespół Szkół 
w Krzeszowie, Wrocławski Wydział Programów Katolickich i Patriotycznych PSE „Polest” oraz wielu 
Dobrodziejów z Zagłębia Miedziowego  i  Dolnego Śląska.

Zapraszamy  do naszego Sanktuarium w Krzeszowie
Ks. Prałat  Marian Kopko, 

 Plac Jana Pawła II nr 1,   58-405  KRZESZÓW
tel. Głównego Organizatora:   692-43-48-71

www.opactwo.eu, marian.kopko@gmail.com
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R E G U L A M I N 19 FESTIWALU 
PIOSENKI RELIGIJNEJ  

i PATRIOTYCZNEJ  
W KRZESZOWIE 2012 r.

1. Hasło przewodnie: „Bogu niech będą dzięki za XX Lat Die-
cezji legnickiej”

2. Termin Festiwalu: czwartek 3 maja 2012 roku 
3. Kategorie uczestników festiwalu:
- Zespoły dziecięce 
- Zespoły młodzieżowe 
- Zespoły folklorystyczne 
4. Organizator: 
Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej 
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ w Krzeszowie
Dom Kultury w Krzeszowie

W A R U N K I  U C Z E S T N I C T W A
1. Przesłanie poprawnie i kompletnie wypełnionej Karty Zgło-

szenia podbitą pieczątką parafialną i podpisem księdza pro-
boszcza na adres organizatora do dnia 25 kwietnia 2012 
roku 

2. Przybycie do Biura Organizacyjnego (Dom Kultury w Krze-
szowie).

3. Ubezpieczenia indywidualne pozostają w gestii uczestników 
Festiwalu.

4. Schole dziecięce i młodzieżowe przyjeżdżają z opiekunami (15 
osób – 1 opiekun).

5. W ramach Festiwalu grupa przedstawia 2 utwory:
a) o treści Maryjnej lub Papieskiej
b) o treści patriotyczno-narodowej,
Czas występu nie może przekraczać w sumie: 10 minut
6. Dostosowanie się do programu ustalonego przez organizatora.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgło-

szenia w związku z wątpliwymi walorami chrześcijańskimi 
prezentowanych utworów

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
1. Telefoniczne potwierdzenie Uczestnictwa w Festiwalu  do 

dnia 29 kwietnia 2012 r. przez Głównego Organizatora Fe-
stiwalu.

2. Ciepły posiłek dla grupy, opiekunów oraz kierowców.
3. Bezpłatny parking dla autobusów oraz samochodów osobo-

wych.
4. Inspicjenta (lokalnego opiekuna) każdej grupie.
5. Profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz możliwość podłącze-

nia każdego instrumentu muzycznego.
6. Uzgodnienie uwag technicznych z akustykiem Festiwalu przed 

rozpoczęciem Festiwalu.

W dniu 3 maja 2012 roku Festiwal rozpoczyna się Mszą Świę-
tą o godz.10.00 w BAZYLICE MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 
w KRZESZOWIE

Zapraszamy do Krzeszowa, życząc miłego pobytu u tronu 
 Łaskawej Pani oraz wspaniałej atmosfery podczas trwania 
Święta Muzyki w Krzeszowie.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Festiwalu 
udziela:  Główny Organizator 

– Kustosz Sanktuarium Ks. Marian Kopko 
pod nr tel. 692-434-871 marian.kopko@gmail.com

Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej 
www.opactwo.eu

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH:
Zespoły dziecięce od godz. 11.45•	
Zespoły Młodzieżowe od godz. 14.30.•	
Zespoły Regionalne godz. 16.00•	

ODPOWIEDZI/ ETAP SZKOLNY 
SZKOŁA GIMNAZJALNA

1. a. 20.06.1920

2. b. Papa Mobile

3. a. 04.07.1958

4. Edmund i Emilia

5. b. biały

6. b. narciarstwo, kajakarstwo, piłka nożna, szachy

7. a. Barka

8. b. 21.37

9. b. 02.06.1997

10. Tajemnice Światła

11. a. Redemptor Hominis

12. a. Anioł Pański

13. Totus Tuus Cały Twój

14. c. Meksyku

15. Kard. Joseph Ratzinger

16. chemiczne Solvay, kamieniołom Zakrzówek, oczyszczalnia 
wody Borek Fałęcki

17. c. 1.05.2011

18. a. Niegowić

19. b. konklawe

20. c. ani razu 

21. c. Łagiewniki 2002

22. c. z Krzeszowa

23. c. 2002

24. Dekalog

25. Przekroczyć próg nadziei, Dar i Tajemnica,  Tryptyk 
rzymski, Wstańcie, chodźmy!, Pamięć i tożsamość.
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Nie możemy dzisiaj dopuś-
cić, by wrogowie chrześcijań-
stwa doprowadzili do usunię-
cia  krzyża  ze  ścian  naszych 
urzędów  i  szkół.  Nie  wolno 
nam przegrać tej walki! Winni 
to jesteśmy wszystkim naszym 
przodkom,  którzy  w  obronie 
krzyża oddali życie.

Janusz Kotański

Szybkość chrystianizacji Pol-
ski po błogosławionym Anno 
Domini 966 budziła podziw 
chrześcijańskiej Europy. Młode 
państwo, stworzone przez syna 
Mieszka I, Bolesława Chrobre-
go, niosło wiarę na ziemie Po-
morza, Łużyc, do Prus i na Ruś. 
Polsce udało się wówczas, po 
raz pierwszy i ostatni w dzie-
jach, wygrać wojnę prowadzoną 
na dwa fronty – z cesarstwem 
niemieckim i Rusią. Co więcej, 
zjazd gnieźnieński w 1000 r., 
podczas którego cesarz niemie-
cki Otton III oddał hołd mę-
czennikowi – św. Wojciechowi, 
umieścił Polskę w sercu chrześ-
cijańskiego świata.

Już wkrótce polskie rycerstwo 
musiało stawić czoło inwazji 
pogańskich Mongołów. Mimo 
klęski pod Legnicą w 1241 r. 
i śmierci księcia Henryka Po-
bożnego ziemie polskie zaczęły 
stanowić przedmurze chrześci-
jaństwa (antemurale christia-
nitatis). W ciągłym zagrożeniu 
najazdów tatarskich żyliśmy 
aż do XVIIIw. Doszła do tego 
nieustanna konfrontacja z mu-
zułmańską Turcją. Chrześci-
jańska Polska miała wówczas 
też innych wielce dokuczliwych 
pogańskich sąsiadów: Jadźwin-
gów, Prusów i Litwinów, a na-
sze próby ich pokojowej chry-
stianizacji spełzały na niczym. 
„Problem” rozwiązali - krwawą 
przemocą- dopiero Krzyżacy. 

W obliczu zagłady nadbałtycki 
naród litewski dojrzał do unii 
z Polską. Dobrowolnie przyjęty 
w 1385r. chrzest ocalił go przed 
losem pobratymców lub przed 
wchłonięciem przez ruskie pra-
wosławie. Dalekowzroczność 
Władysława Jagiełły, który sam 
tłumaczył Pismo Święte na ję-
zyk litewski, uratowała wielkie 
księstwo naszych sąsiadów.

Po wojnie trzynastoletniej, 
zakończonej w 1466r., zakon 
krzyżacki przestał zagrażać 
Polsce i Litwie. Rzeczpospoli-
ta Obojga Narodów, istnieją-
ca od unii lubuskiej, zawartej 
w 1569r., musiała za to toczyć 
nieustanne walki ze schizma-
tycką Moskwą. Dopiero Ste-
fan Batory, rozbijając Moska-
li w latach 80.XVIw., oddalił 
śmiertelne niebezpieczeństwo 
od Warszawy i Wilna. Ten kato-
licki monarcha marzył o odzy-
skaniu Węgier z rąk tureckich. 
Jego przedwczesna śmierć prze-
kreśliła wielkie plany.

W XVII w. walczyliśmy na 
wszystkich frontach. Obrona 
Jasnej Góry w 1655r. uchroni-
ła Rzeczpospolitą przed „poto-
pem” ze strony protestanckich 
Szwedów. Jan III Sobieski zaś, 
pokonując Turków pod Wied-
niem w 1683r., ocalił Europę 
przed wchłonięciem przez eks-
pansywne imperium Ottoma-
nów. Przed zwycięstwem wie-
deńskim i po nim, król modlił 
się na Jasnej Górze. Wiek XVIII 
był tragiczny dla Polski, oto-
czonej przez rosnących w siłę 
sąsiadów. Buntując się przeciw 
nieustannej ingerencji obcych 
państw w nasze wewnętrzne 
sprawy, szlachta zawiązała kon-
federację w 1768r. w Barze. Pod 
sztandarami obrony wiary ka-
tolickiej w tym pierwszym pol-
skim, chaotycznym i nieskoor-

dynowanym, lecz bohaterskim 
powstaniu walczyły dziesiątki 
tysięcy ludzi. Nie zapobiegło 
ono rozbiorom, lecz ocaliło ho-
nor i obudziło sumienia wielu 
Polaków. Wojna w 1792r i insu-
rekcja kościuszkowska w 1794 
r. kończyły epopeję walk o wol-
ną Ojczyznę w XVIII w.

Powstanie listopadowe 1830-
1831r., mimo szans na zwycię-
stwo, też zakończyło się klęską. 
Moskale po jego upadku wypo-
wiedzieli wojnę wszystkiemu, 
co polskie i katolickie- zwłasz-
cza na Ziemiach Zabranych. 
Nic dziwnego, że trzydzieści 
trzy lata później powstańcy 
styczniowi walczyli pod zna-
kiem krzyża. W obronie wiary 
i Narodu stanęli i ginęli również 
księża, jak Stanisław Brzóska 
czy Antoni Mackiewicz. W wy-
niku I wojny światowej Polska 
odzyskała niepodległość w listo-
padzie 1918 r. Żołnierze odro-
dzonej polski pod dowództwem 
Józefa Piłsudzkiego w wojnie 
z bolszewikami w latach 1919-
1920 powstrzymali ateistyczne, 
komunistyczne barbarzyństwo. 
Z ogromnej rangi Cudu nad Wi-
słą, w sierpniu 1920 r., Europa 
do dziś nie w pełni zdaje sobie 
sprawę.

Nie minęło 20 lat, a chrześ-
cijańska Polska musiała się 
zmierzyć z dwoma totalitarny-
mi państwami: Niemcami Hit-

z krzyżem i Orłem białym

POTęga wiarY w DzieJacH 
narODU POLsKiegO
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lera i Rosją Stalina. Wspólna 
obu najeźdźcom nienawiść do 
religii zaowocowała masowymi 
mordami dokonanymi m.in. 
na duchowieństwie. W tragicz-
nych latach II wojny światowej 
nasi żołnierze, w kraju i na Za-
chodzie, oddawali swe oddziały 
w opiekę Matki Bożej. W Po-
wstaniu Warszawskim 1944r. 
walcząca heroicznie stolica, 
bezskutecznie oczekująca na 
pomoc aliancką, pokładała na-
dzieję w Bogu.

Gdy po wojnie Armia Czer-
wona okupowała nasz kraj, 
w obronie wiary i wolności wal-
czyli - jeszcze w latach 50.-„żoł-
nierze wyklęci”. W ich szere-
gach znajdowali się bohaterscy 
kapelani, jak np. Ojciec Włady-
sław Gurgacz i  Ksiądz Michał 
Pilipiec. Obaj zostali zamordo-
wani przez komunistów.

Kolejną wojnę o dusze, 
w łączności z Bogiem, Polacy 
wygrali w 1980r.

Powstanie „Solidarności” 
miało epokowe znaczenie dla 
świata. Mimo zbrodniczego 
stanu wojennego komuniści 
nie byli w stanie powstrzymać 
Narodu pragnącego wolności 
i prawdy.

Mimo zamachu na Jana Pa-
wła II, zamordowania ks. Jerze-
go Popiełuszki, Polska zwycię-
żyła pod znakiem Krzyża i Orła 
Białego.

naród potrzebuje wiary
Jesteśmy przekonani, że 

wszystkie wysiłki zmierzają-
ce do przebudowy Polski pod 
względem społecznym, gospo-
darczym i politycznym, nie mu-
szą się kłócić z dorobkiem Na-
rodu.

Przeciwnie, muszą się liczyć 
z tym że Naród, który współdzia-
ła w wielkim trudzie i w pracy 
w dziele odnowy, chce to dzieło 
prowadzić z wiarą w Bogu Ojcu 
wszechmogącego(…). Chce, by 
z jego pracą łączyło się błogosła-
wione, pełne miłości i pokoju 
dzieło Kościoła Chrystusowego, 
w ziemi Narodu ochrzczonego.

Sługa Boży Kardynał  Stefan Wyszyński

„Przed Ołtarzem Pana”
- rozważania na temat Liturgii Świętej - 

Ks. mateusz ryceK

Po znaku Krzyża Świętego słyszy-
my słowa pozdrowienia, które mogą 
przybierać różną formę i treść. Jed-
nak najczęściej możemy usłyszeć 
słowa : „Pan z wami” i następującą 
po nich odpowiedź: „I z duchem 
twoim”. To pierwsze pozdrowienie 
jakie słyszymy podczas liturgii, ma 
za zadanie oderwać nas od czysto 
ludzkiego patrzenia na towarzy-
stwo, w którym się znaleźliśmy 
i skierować naszą świadomość na 
wyjątkową obecność samego Boga.  
To Pan - Jezus Chrystus staje się rze-
czywiście obecny wśród nas i w Jego 
imię chcemy sprawować święte ob-
rzędy. Konstytucja o liturgii świętej 
II Soboru Watykańskiego, szczegól-
nie przypomina  o tej wyjątkowej 
obecności Zbawiciela podczas litur-
gii. W punkcie 7 możemy przeczy-
tać: „Aby urzeczywistnić tak wielkie 
dzieło, Chrystus jest obecny za-
wsze w swoim Kościele, zwłaszcza 
w czynnościach liturgicznych. Jest 
obecny w ofierze Mszy świętej pod 
postaciami eucharystycznymi oraz 
w osobie celebrującego. Jest obecny 
w swoim słowie, bo gdy w Koście-
le czyta się Pismo święte, On sam 
przemawia. Jest obecny, gdy Koś-
ciół modli się i śpiewa psalmy, gdyż 
On sam obiecał: „Gdzie są dwaj 
albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich” (Mt 18, 20)

Pozdrowienie, które słyszymy 
określane jest także mianem pozdro-
wienia apostolskiego, gdyż wielokrot-
nie w taki sposób pozdrawiali się Apo-
stołowie. Szczególnie widoczne jest 
to w pismach św. Pawła, który często 
używał pozdrowienia: „Łaska wam  
i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana 
Jezusa Chrystusa!” (Rz 1, 7).  Te sło-
wa, mają nam też ciągle przypomi-
nać, że nasza wiara pochodzi od Apo-
stołów, którym Chrystus przekazał 
misję głoszenia Ewangelii. Wypo-
wiadanym słowom towarzyszy tak-
że gest rozłożonych ramion, w któ-
rym mamy niejako ujrzeć obecnego 
wśród nas Pana i usłyszeć Jego głos. 

Z wypowiedzianym pozdrowie-
niem związana jest odpowiedź: 
„I z duchem twoim”, która wcale 
nie oznacza czegoś w rodzaju „na-
wzajem” ale posiada o wiele waż-
niejsze znaczenie. Owszem ważne 
jest aby kapłan był świadomy, że 
również z nim jest obecny Pan. Jed-
nak wierni udzielając takiej odpo-
wiedzi, w rzeczywistości zwracają 
się do „ducha” kapłana do najgłęb-
szej cząstki jego jestestwa, w której 
został on wyświęcony na kapłana  
i niejako proszą aby był teraz ich 
kapłanem. To znaczy aby godnie 
reprezentował Chrystusa, w które-
go imieniu sprawuje święte obrzę-
dy…
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Drodzy Parafianie, Szanowni Pielgrzymi i Turyści!
  

,, A do każdego kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim w niebie. 
A tego kto by zaparł się Mnie przed ludźmi, zaprę się i Ja przed Ojcem moim w niebie.’’  
,, Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in haven.  
But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven.’’

Mt 10,32-33 

POmOc DLa maDzi  bUczeK !
            
Fundacja „MARYJA VICTIS’ oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie  zamierza 

wspomóc Madzię Buczek – założycielkę  Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci w zrealizowaniu 
Jej marzeń o częściowej samodzielności, zbierając w tym celu środki na wykonanie i zamontowanie w 
nowym  domu Madzi windy, która umożliwi Jej samodzielne wyjście z domu.

Madzia Buczek jest osobą niepełnosprawną od urodzenia, choruje na wrodzoną łamliwość kości. 
Pomimo choroby, która innym osobom uniemożliwiłaby aktywny udział w  życiu społecznym, Madzia 
podjęła studia, aktywnie uczestniczy i prowadzi PKRD skupiając ponad 140 tysięcy członków z 31 
krajów świata.

Stan choroby Madzi powoduje, że musi Ona korzystać z pomocy osoby drugiej. Zainstalowanie win-
dy pozwoli Jej na częściowe uniezależnienie się od pomocy innych osób.

Sytuacja finansowa Madzi i Jej rodziny nie pozwala im na wykonanie samodzielnie tej inwestycji. Z 
uwagi na charakter prowadzonej działalności w sferze duchowej, Madzia nie chce zwrócić się o pomoc 
w tej sprawie do Jej sympatyków, aby nie było to wykorzystane przeciwko PKRD. Fundacja nasza w 
takich sytuacjach stara się pomóc w zebraniu odpowiednich środków finansowych, nie łącząc tego w 
żaden sposób z działalnością, jaką prowadzi Madzia Buczek.   

Koszt windy z zamontowaniem oscyluje w granicach 75 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że znajdą 
się ludzie dobrej woli, którzy pomogą nam zebrać wskazaną kwotę.

Nie zwracamy się do mediów o pomoc w ogłoszeniu powyższej prośby, aby osoba Madzi nie stała 
się przedmiotem ataków medialnych, jak to już miało miejsce w programach satyrycznych ani nie 
dać powodu do twierdzeń, że działalność Madzi w sferze duchowej dzieci jest podyktowana osobistą 
korzyścią.

 
z chrześcijańskim pozdrowieniem -  Szczęść Boże!

Prezes Fundacji – Ewelina Świt-Charzewska 
Wice Prezes Fundacji – Andrzej Sikora

Podajemy konto 
bankowe, na które 

można wysyłać 
dobrowolne ofiary:

Fundacja  
„marYJa VicTis” 

Kredyt Bank  
O/ Kamienna Góra 

59 1500 1429 1214 
2009 4593 0000 
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Byłem świętym Piotrem. Do 
dnia dzisiejszego pamiętam tę 
rolę  i  niezwykle  wzruszające 
sceny.  Brać  udział  w  Miste-
rium  jako  parafianin-  aktor, 
było ogromnym wyróżnieniem 
i  satysfakcją... Wspomina swo-
je przygotowania i występ w 
Misterium Męki Pańskiej z lat 
pięćdziesiątych Krzeszowianin, 
Pan Tadeusz Jała.

Misterium Męki Pańskiej było 
przygotowane i wystawione jako 
trzecie po Jasełkach i Ślubach 
Króla Jana Kazimierza (przed ko-
lejnym, o Polskich Błogosławio-
nych i Świętych). Pomysłodaw-
cą, reżyserem i choreografem 
była znana nam z życia i wspo-
mnień siostra Ewangelista. Póź-
niej w przygotowaniach poma-
gała siostra Gertruda. Pracę nad 
przedstawieniem rozpoczynało 

wsPOmnień czar...
ParaFiaLne misTeriUm wieLKOPOsTne  

z PięĆDziesiĄTYcH LaT
ogłoszenie księdza proboszcza, 
ale również sama siostra, która 
była zakrystianką, proponowała 
parafianom role. Siostra Ewan-
gelista przykładała ogromną 
wagę do odpowiedniego stroju, 
wiarygodnej prezentacji. Sama 
dopasowywała obsadę do kon-
kretnej roli, zwracała uwagę na 
wygląd, czy posturę kandydata. 
W sumie w przedsięwzięciu bra-
ło udział około pięćdziesięciu 
osób.

Dzielący się wspomnieniami 
Pan Tadeusz wspomina niezwy-
kły fragment Misterium:

Pamiętam scenę prowadze-
nia Chrystusa na śmierć. Było 
bardzo głośno, hałas, krzyki lu-
dzi. W tym gwarze miałem, jako 
święty Piotr, prosić Chrystusa o 
przebaczenie za zaparcie się Go. 
Gdy wypowiadałem słowa „ Mi-
strzu, jam zawinił, przebacz”, 

nastąpiła cisza. To było niezwy-
kłe, z publiczności słyszałem 
szloch wzruszonych widzów.

Misterium wystawiane było 
kilkakrotnie. Pierwsze dla 
mieszkańców, kolejne dla pub-
liczności, która przyjeżdżała 
z okolicznych miejscowości, 
głównie z Kamiennej Góry.

Za  każdym razem aktorzy 
odpowiedzialnie i sumiennie 
przygotowywali się i odgrywali 
swoje role, otrzymując w nagro-
dę radość, wzruszenie i podzię-
kowania oglądających.

Na fotografiach: Zmartwych-
wstały Chrystus oraz na drugiej 
od lewej postacie św. Jana, Chry-
stusa przed męką, św. Piotra i za-
tarta w pamięci postać kolejnego 
apostoła. Wielu czytelników za-
pewne bez problemu rozpoznała 
aktorów, panów Ryszarda Głu-
chowskiego, Jakuba Jelenia, oraz 
dzielącego się wspomnieniami 
pana Tadeusza Jałę. A może ktoś 
z Czytelników rozpoznał czwar-
tego aktora? Czekamy na infor-
macje. 
(wspomnienia spisała Honorata Klimczak)
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Mniej więcej co trzeci licea-
lista twierdzi, że interesuje się 
muzyką. Pytanie – jaką? Mówi 
się, że muzyka dzieli się na do-
brą i złą, czyli graną przez kogoś, 
kto umie lub nie umie grać. Jed-
nak obok wartości czysto este-
tycznej, muzyka niesie ze sobą 
coś więcej - przesłanie.

nośnik myśli
Jak wielki wpływ na młodzież 

ma muzyka, pokazują wyraźnie 
subkultury i ruchy młodzieżowe. 
Większość z nich, chcąc wyrazić 
swoje wartości, niezależność 
i sposób postrzegania świata, 
sięga właśnie po muzykę- jako 
nośnika myśli. (…) Treści na-
sączonych złem wcale nie trze-
ba szukać na black metalowych 
koncertach - czasem wystarczy 
włączyć MTV.

chrześcijanie od zadań 
specjalnych

W tej mozaice różnych gatun-
ków i styli muzycznych, gdzieś 
na początku lat 90. ubiegłego 
wieku, wyrosła w Polsce nowa 
nisza. Specyficzna, bo obejmują-
ca w zasadzie każdą formę mu-

Muzyka z wartościami
zyczną: od metalu aż po soul. 
Artystów tego prądu łączy jedna 
wspólna cecha: są chrześcija-
nami i nawiązują do tego swoją 
muzyką. Dość niefrasobliwie, 
chyba z braku lepszych pomy-
słów, nazwano ten prąd „muzy-
ką chrześcijańską”, co niestety 
młodemu człowiekowi od razu 
źle się kojarzy, bo zwykle z roz-
strojoną oazową gitarą i parafial-
nym chórem. Lata 90. W Polsce 
to olbrzymia popularność mu-
zyki punk rockowej. Właśnie 
od spektakularnych nawróceń 
ludzi z tego środowiska, zaczęła 
kształtować się baza zespołów 
o chrześcijańskich wartościach. 
(…).W tamtym okresie powsta-
ło wiele świetnych zespołów ( w 
zasadzie z każdego muzyczne-
go nurtu), wystartowało kilka 
dużych festiwali, (…) które sta-
ły się płaszczyzną regularnych 
spotkań środowiska i trampoli-
ną dla wielu artystów. Powstała 
również wytwórnia „Paganini’ i 
magazyn o muzyce z wartościa-
mi- „RUaH”. Powstał wreszcie 
szereg portali zajmujących się 
muzyką tworzoną przez chrześ-
cijan (KDM, www.bosko.pl/mu-

zyka, www.polskamuzykachrze-
scijanska.pl). Wraz z nadejściem 
nowego milenium, tempo roz-
woju całego nurtu zwolniło.(…) 
Coraz mniej młodych zespołów 
chciało tworzyć muzykę „po 
chrześcijańsku”. (…)

Okręt płynie dalej!
Nie oznacza to bynajmniej 

zmierzchu twórczości, która 
swojemu odbiorcy pragnie prze-
kazać coś pozytywnego! (…) 
Wielką popularnością cieszą 
się imprezy, takie jak Festiwal 
Stróżów Poranka w Chorzowie, 
gdzie obok zespołów ze szczytu 
list przebojów prezentują się 
artyści i - chrześcijanie. W tej 
chwili największą bazą muzy-
ki tworzonej przez chrześcijan 
jest portal www.bosko.pl/mu-
zyka. Znaleźć można tam nie 
tylko newsy i informację o ze-
społach, ale także zapoznać się 
z twórczością dziesiątek kapel.
(…) Triquetra, Mietek Szcześ-
niak, IND, Malchus, Houk, 
Against All Odes, Marcin Sty-
czeń, Ox, Kapela Przyjaciela, 
Eks, Illuminadi, TGD, Gospel 
Rain, Lidia Pospieszalska, Mag-
da Anioł, Porozumienie, Deus 
Meus, New Day…. To jedynie 
czubek góry lodowej. Chcąc 
dotrzeć do młodego pokolenia, 
trzeba mówić jego językiem. 
Wartości pozostają te same 
(miłość, przyjaźń, akceptacja), 
zmienia się natomiast sposób 
mówienia o nich. Każdy chce 
być kochany - nie każdy jed-
nak zdaje sobie sprawę z tego, 
że istnieje inna miłość, niż ta z 
popowych wideoklipów. O tym 
młodego człowieka często trze-
ba dopiero przekonać. To zaś 
można zrobić jedynie na jego 
warunkach i jego sposobem 
ekspresji.(…) Chamstwa, nie-
nawiści i głupoty jest wokoło 
wystarczająco wiele…

Emil Regis
„Wzrastanie”, luty 2011
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z wielką ra-
dością chciał-
bym poinfor-
mować, że 
w ubiegłym roku  
w ramach dzia-
łań dekanal-
nych ośrodków 
duszpasterstwa 

służby Liturgicznej został zor-
ganizowany międzydekanalny 
KUrs LeKTOrsKi dla mini-
strantów dekanatu Kamienna 
góra wschód i zachód. 

Kurs obejmował szereg spot-
kań, które odbywały się w domu 
katechetycznym przy Parafii 
św. Piotra i Pawła w Kamien-
nej Górze. Spotkania odbywały 
się co tydzień i obejmowały na-
stępujące soboty: 5.11, 12.11, 
19.11, 26.11, 3.12, 10.12. 
Podczas kursu przyszli lektorzy 
uczestniczyli w zajęciach, które 

nOwi LeKTOrzY DO słUŻbY bOŻeJ
za każdym razem składały się 
z wspólnej modlitwy, referatu 
tematycznego, oraz ćwiczeń. Na 
zakończenie każdego spotkania 
otrzymywali również materiały 
do indywidualnej pracy w domu. 
Aktywnie w przeprowadzenie 
tego kursu, włączyli się księża 
wikariusze z wyżej wymienio-
nych dekanatów, za których po-
moc bardzo dziękuję. 

Uwieńczeniem kursu była 
promocja lektorska, która od-
była się 17.12 o godz. 12.00 
w sanktuarium matki bożej 
łaskawej w Krzeszowie. Mszy 
św. przewodniczył ks. prałat 
Edward Bigos – dziekan deka-
natu Kamienna Góra – Wschód. 
Homilię wygłosił Ks. Czesław 
Paruch – proboszcz i kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej Fa-
timskiej w Wilkowie, który 
w tych dniach prowadził reko-

lekcje adwentowe w krzeszow-
skiej wspólnocie. 

Podczas tej Eucharystii lekto-
rami zostało ustanowionych 32 
ministrantów z następujących 
parafii:

z Parafii św. Piotra i Pawła • 
w Kamiennej górze: Mateusz 
Dzimitrowicz, Łukasz Ferenc, 
Eryk Pazgan, Konrad Pazgan, 
Damian Waluch, Dawid Wo-
dziak.
z Parafii matki bożej różań-• 
cowej w Kamiennej górze: Ja-
kub Boczkowski, Szymon Dzi-
mitrowicz, Dominik Gwiżdż, 
Kacper Tomczyk.
z Parafii najświętszego ser-• 
ca Pana Jezusa w Kamiennej 
górze: Radosław Gałkowski, 
Mateusz Jeleń, Marcin Olczak, 
Sebastian Filip.
z Parafii wniebowzięcia • 
najświętszej maryi Panny 
w Krzeszowie: Michał Jała, 
Dawid Kachniarz, Marek 
Kachniarz, Krzysztof Pazgan, 
Daniel Sobociński, Kamil So-
bociński, Krzysztof Wertepny, 
Kosma Wertepny, Franciszek 
Wondołowski.
z Parafii wniebowzię-• 
cia najświętszej ma-
ryi Panny w Lubawce:  
Krystian Borys, Mateusz Kon-
doł, Tomasz Powązka.
z Parafii zwiastowa-• 
nia najświętszej ma-
ryi Panny w witkowie:  
Dominik Gryka, Mariusz 
Kurnyta, Adrian Kurny-
ta, Michał Rudnicki,  
Piotr Rutkowski, Mateusz So-
bies.

 Po Mszy św. wszyscy nowo 
ustanowieni lektorzy wraz z ro-
dzicami udali się do „Obsługi 
Pielgrzyma” na wspólny posiłek, 
podczas którego każdy nowo 
ustanowiony lektor otrzymał 
pamiątkowy dyplom. 

Ks. Mateusz Rycek
Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej 

Dekanatu Kamienna Góra – Wschód.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  2012 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 
w KRZESZOWIE 

Naukom rekolekcyjnym przewodniczy  
Ks. Kanonik Andrzej Walerowski 

Proboszcz Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dobromierzu

V Niedziela Wielkiego Postu -  25 marca 2012 r.
– godz.   7.00  -   Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia NMP
– godz.   7.30  -    Msza Święta z nauką dla dorosłych
– godz.   9.00  -   Msza Święta z nauką w Krzeszówku
– godz. 10.00  -   Msza Święta z nauką dla dzieci i młodzieży
– godz. 12.00  -   Msza Święta z nauką dla dorosłych
– godz. 16.00  -   Gorzkie Żale – dla wszystkich
– godz. 17.00  -   Msza Święta z nauką dla wszystkich

Poniedziałek 26 marca 2012 r.
– godz.  7.00   -  Msza Święta z nauką dla dorosłych
– godz.  8.15   -  Msza Święta dla dzieci i gimnazjalistów
– godz.  8.45  -   Nauka dla młodzieży  w Bazylice
– godz. 10.30  -  Nauka w Szkole Podstawowej  dla dzieci
                    Autobus dla dzieci od godz. 11.15 – wyjazd dzieci do domów
– godz. 16.00  -  Msza Święta z nauką w Krzeszówku
– godz. 17.00  -  Msza Święta z nauką dla dorosłych w Bazylice

Wtorek 27 marca 2012 r.
 ( program – jak w poniedziałek )

Środa  28 marca 2012  r.   DZIEŃ  SPOWIEDZI   -
                                                  od godz. 10.00 do 11.00
                                                  od godz. 15.45 o do 17.30
– godz.  7.00  -  Msza Święta z nauką w Bazylice
– godz.  8.15  -  Apel w Domu Kultury i Konkurs Palm Wielkanocnych
        Misterium w wykonaniu dzieci i młodzieży
– godz. 10.00 – Spowiedź dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
– godz. 10.45 -  Msza Święta  dla Zespołu Szkół  w Bazylice 
        Autobus dla dzieci  od godz. 11.30 – wyjazd dzieci do domów
– godz. 15.45  -  Spowiedź i Msza Święta w Krzeszówku
– godz. 16.30  -  Spowiedź w Bazylice Krzeszowskiej 
– godz. 17.00 -  Msza Święta z nauką  i zakończenie Rekolekcji

ZAPRASZAMY !
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KrzYŻówKa KrzeszOwsKa

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania „Krzeszowskiej Pani” styczeń-luty 2012
wygrał Dawid Nowak, uczeń klasy IIIb

z Zespołu Szkół w Krzeszowie zamieszkały przy ul. Piotra Brandla
Nagroda czeka u Ks. Proboszcza

Rozwiązania Krzyżówki oraz zagadki fotograficznej marzec - kwiecień 
prosimy przesłać do 11 marca 2012 do Obsługi Pielgrzyma

FOTOZAGADKA
W zagadce fotograficznej 

pytamy o widoczny na 
zdjęciu budynek – jaką 
dzisiaj pełni funkcję?

Krzyżówka

1
2

3
4

5
6

7

1. Skazał Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie

2. Oddanie czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie

3. …Paschalna – w Wielką Sobotę wieczorem

4. Uczeń Jezusa, który złożył Jego ciało do grobu

5. Miejscowość, do której zmierzali uczniowie, kiedy przyłączył się do nich Zmartwychwstały
Chrystus

6. Ustanowił Ją Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy

7. Święcimy je w wielką sobotę

W zagadce fotograficznej pytamy o widoczny na zdjęciu budynek – jaką dzisiaj pełni funkcję?

1. Skazał Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie
2. Oddanie czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie 
3. …Paschalna – w Wielką Sobotę wieczorem
4. Uczeń Jezusa, który złożył Jego ciało do grobu
5. Miejscowość, do której zmierzali uczniowie, kiedy przyłączył się do nich Zmartwychwstały Chrystus
6. Ustanowił Ją Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy
7. Święcimy je w wielką sobotę
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Można się zgadzać lub nie 
z ojcem Tadeuszem Rydzy-
kiem, można słuchać jego roz-
głośni lub nie, ale trudno nie 
dostrzec, że jest to najwięk-
szy medialny sukces polskiego 
Kościoła. Sukces, który dopro-
wadza do wściekłości wrogie 
chrześcijaństwu środowiska. 
I trudno się im dziwić. Radio 
Maryja i jego twórca są niewąt-
pliwie fenomenem, który wciąż 
przyciąga słuchaczy i wbrew 
liberalnej propagandzie wca-
le nie z małych miejscowości 
i bez wykształcenia, ale wręcz 
odwrotnie. Już jedna czwarta 
słuchaczy rozgłośni ma wyższe 
wykształcenie, co oznacza, że 
jej odbiorcy prezentują o wiele 
wyższy poziom intelektualny    
(o innych nie wspomina, bo i po 
co) niż przeciętny, pożeracz tvn-
nowskiej papki. To rodzi u nie-
których frustrację. Nie mniej 
frustrującym jest fakt, że mimo 
licznych nacisków, gróźb, prób 
wymuszenia decyzji przez usłuż-
nych duchownych, nie udało się 
doprowadzić do potępienia po-
glądów ojca Rydzyka przez Koś-
ciół.

Co gorsza – z punktu widze-
nia liberalnych mediów - takie-
go potępienia uzyskać się nie da. 
Bowiem mimo mocnego niekie-
dy języka Ojciec Tadeusz Rydzyk 
sytuuje się w kościelnym cen-
trum. Jego poglądy nie odbiegają 

Ewangelia w eterze
CZYLI O SUKCESIE MEDIALNYM OJCA DR TADEUSZA RYDZYKA 

od ortodoksji katolickiej, a dość 
jednoznaczne polityczne zaan-
gażowanie nie różni się niczym 
od zaangażowania po drugiej 
stronie ks. Kazimierza Sowy czy 
ks. Adama Bonieckiego, których 
liberalne media do porządku 
przywołać wcale nie chcą. W od-
różnieniu od tych ostatnich Oj-
ciec Tadeusz  Rydzyk zbudował 
potężne środowisko, które nie 
tylko stworzyło własne media, 
ale także wyższą szkołę czy wiel-
ki ruch wiernych. Owoce są za-
tem o wiele większe.

Najistotniejszą siłą Radia 
Maryja od samego niemal po-
czątku było stworzenie wspól-
noty, a może lepiej powiedzieć, 
porozumienia wykluczonych 
z transformacji III RP. Nie cho-
dziło tylko o tych, którzy z róż-

nych powodów wypadli z głów-
nego nurtu przemian i na nich 
nie zyskali (jak emeryci, renci-
ści, mieszkańcy małych mia-
steczek), ale też o tych, którzy 
z jakiś powodów (niekoniecznie 
religijnych) nie akceptowali libe-
ralno - demokratycznego kierun-
ku w jakim zmierzała wówczas 
Polska i chcieli otwarcie i szcze-
rze o tym mówić. Taka postawa 
wykluczała wówczas z głównego 
nurtu debaty publicznej, spycha-
ła na margines „oszołomów” lub 
„ciemnogrodu”. Tak dla jednych 
jak i dla drugich wykluczonych 
nie było wówczas innego miej-
sca (poza niewielkimi środowi-
skowymi gazetami), w którym 
mogliby się nie tylko spotykać 
ale i swobodnie rozmawiać i wy-
rażać swoje opinie.
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Ten element tożsamościowy 
przetrwał do tej chwili. Umoc-
nienie inteligenckiego wizerunku 
rozgłośni jest związane właśnie 
z tym elementem. Obecnie bo-
wiem radio (a także „Nasz Dzien-
nik” czy Telewizja „Trwam”) 
gromadzą wokół siebie tych 
wszystkich, którzy wykluczeni są 
z dyskursu przez tzw. „rządowe” 
media i politykę. To z Radia Ma-
ryja, a jeszcze mocniej z „Naszego 
Dziennika” dowiedzieć się moż-
na rzeczy, o których milczą media 
głównego nurtu. Tu wypowiadają 
się eksperci na temat Smoleń-
ska, ekonomiści pokazują, że za 
kryzys bardziej niż Grecja odpo-
wiadają francuskie i niemieckie 
banki, które teraz podatnicy będą 
ratować, pod pozorem ratunku 
dla mieszkańców Hellady. I właś-
nie z tych powodów, coraz więcej 
ludzi, wcale niekoniecznie wcześ-
niej bliskich Radiu

Maryja zaczyna go słuchać, 
próbując przezwyciężyć medial-
ny matrix, w który jesteśmy 
wprowadzeni.

Wykluczenie przekute w suk-
ces Wykluczenie medialne czy 
polityczne, wbrew powszechnej 
opinii, wcale nie oznacza nie-
udacznictwa czy nie przystosowa-
nia do rzeczywistości. W latach 
medialnej izolacji Ojcu Tadeu-
szowi Rydzykowi i jego współ-
pracownikom udało się nie tylko 
zbudować najbardziej słuchane 
katolickie radio, ale także tele-
wizję, kwartalnik, dziennik, sieć 
własnych księgarni, ruch spo-
łeczny, grupę oddanych sobie 
intelektualistów, a także wyższą 
uczelnię. Każda z tych organiza-
cji dzięki ofiarności swoich od-
biorców przynosi zyski. Pozwala 
porównać Ojca Tadeusza  Rydzy-
ka do amerykańskich telekazno-
dziejów, którzy także - w opar-
ciu o własny charyzmat - budują 
silne wspólnoty, kwestionujące 
liberalny paradygmat myślenia. 
Istnieją oczywiście różnice mię-
dzy obydwoma zjawiskami, ale 
nie sposób też nie zauważyć po-
dobieństw. W jednym i drugim 
przypadku siłą owych mediów 
jest charyzmatyczny duchowny: 
jedne i drugie walczą z liberalnych 
światem; jedni i drudzy są znie-
nawidzeni przez przedstawicieli 
głównego nurtu medialnego.

Niemal identycznie, tak 
w Polsce, jak i w Stanach Zjed-
noczonych wyglądają też argu-
menty obrońców kaznodziejów 
w epoce mediów elektronicz-
nych. W obydwu krajach zwra-
cają oni uwagę na fakt, że media 
te umożliwiają wypowiedzenie 
się „moralnej większości” czyli 
ludziom prezentującym trady-
cyjny sposób myślenia, którzy 
nie odnajdują bliskich sobie 
wartości w mediach głównego 
nurtu. Tak Radio Maryja, jak 
i stacje tele-ewangelistów stają 
się więc ostatnimi „głosami wol-
ności” w zalewie liberalnej pro-
pagandy.

Podobieństwa dotyczą jednak 
nie tylko odbioru, ale też stoso-
wanych w pracy duszpastersko-
ewangelizacyjnej metod i działań. 
Tak ojciec Tadeusz Rydzyk, jak 
i współcześni teleewangeliści ze 
Stanów Zjednoczonych zgadzają 
się, co do podstawowej zasady: 
dzisiaj opinie człowieka kształto-
wane są nie przez rodzinę, szkołę 
czy nawet parafie i zbory, a przez 
media. To tam toczy się główna 
walka o duszę współczesnego 
człowieka . A ścierają się w niej 
dwie zasadnicze wizje człowieka: 
liberalna, w której nie ma miejsca 
na Boga i tradycyjna, konserwa-
tywna, która Boga i religię stawia 
na pierwszym miejscu. Teleewan-
geliści opowiadają się oczywiście 
po drugiej stronie, a widać to już 
choćby w promujących ich pro-
gramy hasłach: „katolicki głos 
w twoim domu” w Polsce, czy „ 
Bóg przemawia przez nas” w Sta-
nach Zjednoczonych. To właśnie 
jest kolejny powód, dla którego oj-
ciec Rydzyk jest tak nienawidzo-
ny. Jego rozgłośnia jest istotnym 
szańcem walki o dusze ludzkie. 
A liberalnym mediom, wbrew 
częstym deklaracjom, wcale nie 
chodzi tylko o pieniądze, ale także 
o zmienianie świata. Dlatego pró-
bują niszczyć każdego, kto pre-
zentuje wartości im obce. Ojciec 
Rydzyk jest tu na pierwszym pla-
nie, bo jest twórcą najsilniejszego 
medium w grupie tych sprzeci-
wiających się liberalnemu main-
streamowi.

Tomasz P. Terlikowski
(mąż i ojciec czworga dzieci filozof, 

publicysta i tłumacz
Redaktor  Naczelny:  

portalu fronda .pl)

Życzenia urodzinowe

Krzeszowska Pani
początkiem była,
Że Krzeszów dla nas zaczął coś 
znaczyć
I tym marzeniem rodzina żyła,
By go na własne oczy zobaczyć.

Kiedy to Krzeszów odwiedziliśmy
W nim Sanktuarium Łaskawej Pani,
Z Księdzem kustoszem czas 
spędziliśmy,
Chociaż ten krótki czas byłeś z nami.

Wrażenie nasze ogromne było
Twarz Twa promienna i uśmiechnięta
I ciepło tak z serca Twego biło,
Trudno by tego nie zapamiętać.

My w zbliżające się urodziny
Księdzu dziś złożyć chcemy życzenia,
Z serca Łaskawą Panią prosimy,
By doczekały się ich spełnienia.

Dobrego zdrowia, uśmiech na twarzy
Życzymy Księdzu tego wszystkiego
O czym w swym życiu jeszcze Ksiądz 
marzy
Oraz Błogosławieństwa Bożego.

Nasze prośby dzisiaj niesiemy
Niechaj kontaktów czas nie przeminie
Na zawsze przyjaciółmi być chcemy
Bo tu czujemy się jak w rodzinie.

A dzisiaj szczere ślemy życzenia,
Niech Matka Boża Łaskawa sprawia
By się doczekać mogły spełnienia
Życzy rodzina z Inowrocławia.

Szczepan Polachowski.
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Z historii benedyktynek krZesZowskich
Spojrzenie Opatrzności Bożej 

– czyli Maria Nepomucena Krechowiecka.
Zostawiliśmy Benedyktynki łacińskie w czasie epi-

demii cholery we Lwowie, jaka miała miejsce w 1855 
roku, kiedy to niemal jednocześnie zmarły na cholerę 
i ksieni i przeorysza klasztoru. W takim wypadku- we-
dle przepisów- władzę obejmowała zwykle podprzeory-
sza i sprawowała ją aż do nowych wyborów. Podprzeory-
szą była wówczas Maria Nepomucena Krechowiecka 
i właśnie ona objęła rządy w klasztorze.

Sprawowała je przez ponad dziesięć lat (1855- 
1866).  Pozostała przez ten czas tylko przeoryszą, nie 
ubiegając się o tytuł i uprawnienia ksieni. Wprawdzie 
nieco złośliwa kronikarka pisze, że Krechowiecka nie 
zgłaszała wyborów do Kurii, bo bała się, że ją pozbawią 
władzy, ale raczej należy sądzić, iż przyczyny były inne: 
konieczność uiszczenia opłaty wyborczej (tzw. taksy 
wyborczej) dla c.k. urzędu i trudny stan osobowy klasz-
toru, rządząc, bowiem klasztorem miała mniej więcej 
piętnaście zakonnic.

Pochodziła z majętnego i znanego na Podolu rodu 
Krechowieckich, który swe nazwisko wziął od siedzi-
by rodowej w Krechowcach. Z tego rodowego gniazda 
wywodziły się dwie linie Krechowieckich i warto tu 
o nich wspomnieć, bo dały społeczeństwu Kresów wie-
lu znanych i zasłużonych ludzi. Jedna gałąź rodowa, 
której seniorem był Wojciech, szczyciła się jego synem 
Julianem- wiceprezydentem miasta Lwowa i córką 
Sabiną- przełożoną lwowskich Sercanek. Druga linia 
rodowa ma za seniora Jana Krechowieckiego, brata 
naszej przełożonej Marii Nepomuceny. Bardzo znani 
byli jego dwaj synowie: Antoni- ceniony lwowski ka-
znodzieja i Adam- popularny wówczas autor powieści 
historycznych. Ów Jan był postacią niezwykle barwną 
i nietuzinkową. W młodości swej blisko współpracował 
we Związkiem Filaretów na Uniwersytecie Wileńskim, 
którego duszą był Tomasz Zan a sercem Adam Mickie-
wicz. Czynnego udziału w Powstaniu Listopadowym 
omal nie przypłacił życiem: ciężko ranny, uznany zo-
stał za zmarłego i prawie pogrzebany, w ostatniej chwili 
wydobyty z grobu. Po upadku Powstania uciekł do Dre-
zna, jako emigrant bez prawa powrotu do Ojczyzny. 
Z czasem jednakże jego żona wyjednała mu pozwolenie 
na powrót do Ojczyzny. Wrócił, ale nie zmienił serca 

i umysłu i zawsze pozostał otwarty dla potrzebujących 
pomocy. Udzielił jej m.in. Szymonowi Konarskiemu, 
znanemu działaczowi niepodległościowemu, ściga-
nemu przez carską ochronę. Został za to zesłany do 
Woroneża. Utracił majątek (karna konfiskata) i żonę 
(zmarłą ze zmartwienia). Po powrocie z zsyłki osiadł 
w Żytomierzu, gdzie jego syn Antonii ukończył semi-
narium duchowne i wkrótce zasłynął, jako kaznodzieja 
we Lwowie. 

Z takiego to rodu pochodziła Maria Nepomucena 
Krechowiecka, kolejna przełożona lwowskich Bene-
dyktynek. Nie wiadomo, z jakich względów- bo kroniki 
milczą na ten temat- w dzieciństwie „była wzgardzoną 
od rodziców” i wiele lat, aż do wieku dojrzałego, spędzi-
ła tułając się po domach swoich krewnych, którzy nie 
chcieli łożyć na jej kształcenie, za to chętnie wykorzy-
stywali ją do prac w gospodarstwie domowym i wiej-
skim. Lecz w planach Bożych nie ma złego, co by na 
dobre nie wyszło, bowiem Maria miała sposobność do 
nabycia takiej wiedzy i umiejętności, że z czasem stała 
się znakomitą znawczynią gospodarstwa wiejskiego, 
które to umiejętności w pełni wykorzystywała później 
dla dobra klasztoru. 

Kiedy doszła do lat dojrzałych, postanowiła wstąpić 
do klasztoru. Przyjęta została do Benedyktynek jeszcze 
przez ksienię Kuhówną; od niej otrzymała habit i imię 
zakonne Nepomucena. Jak już się rzekło, jej talenty go-
spodarcze zostały szybko docenione, aż kolejna ksieni 
Paszkowska wyniosła ją na stanowisko podprzeoryszy, 
czyli odpowiedzialnej za gospodarkę klasztoru. Toteż 
nic dziwnego, że kiedy jednego dnia na skutek zarazy 
zmarły i ksieni i przeorysza, ona- jako podprzeorysza 
i jako osoba konkretna i pracowita- nie zastanawiając 
się nad akceptacją prawną swojej sytuacji, dobrawszy 
sobie grono współpracowniczek, zabrała się do kon-
kretnej a solidnej roboty.

Kronika zachwyca się przede wszystkim jej zasługami 
„około ekonomii klasztornej”, jej roztropnością i pilnoś-
cią. Pierwszym i mądrym jej posunięciem było, że wyszu-
kała sobie i osadziła w majątku klasztornym Lesienice 
nadzwyczaj sumienną gospodynią, niejaką panią Śluse-
rową, która wkrótce doprowadziła ów majątek do kwitną-
cego stanu. Było to ważne, gdyż całe wyżywienie zakon-
nic, służby i konwiktu dziewcząt szło właśnie z Lesienic. 
Inne wsie, stanowiące majątek konwentu, były zwykle 
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puszczane w dzierżawę. Przykład Śluserowej pokazuje, iż 
Maria Nepomucena znała się na ludziach, ale też umiała 
im być matką i okazać serce w potrzebach. Oprócz Ślu-
serowej, utrzymywanej przez klasztor do śmierci, także 
i kilku innych pracowników doczekało się wielkiego serca 
ze strony przeoryszy klasztoru. Był  więc pan Ciemierski 
„bardzo zdatny do biura i ekonomii”, Mikołaj Kaleciński- 
klasztorny stolarz i „złota rączka” do wszystkiego i parę 
innych osób, które klasztor utrzymywał dając dożywotni 
wikt i opiekunek i pewną niewielką pensję, mimo ich nie-
dołęstwa i starości. Ładny to rys charakteru przełożonej, 
jako człowieka. Mimo tego nastrój we wspólnocie chyba 
nie był najlepszy. Z kart kroniki bije raczej smutek. Za-
konnice wiedziały, że powoli giną na skutek kurczenia 
się stanu osobowego konwentu. Pamiętamy, że wciąż 
obowiązywały austriackie przepisy pozwalające na przyj-
mowanie do klasztoru jedynie te kandydatki, które zna-
ły dobrze niemiecki i mogły być nauczycielami w szkole 
klasztornej.

Toteż we wszystkich pozytywnych zdarzeniach wy-
raźnie szukały pocieszenia. Tak właśnie było z proce-
sem o dęby. Już na początku rządów przeoryszy Kre-
chowieckiej miał miejsce zatarg klasztoru z gminą 
wsi Horpin, który zakończył się interwencją cesarską 
i sądowym wyrokiem. A było to tak, że klasztor miał 
we wsi swojej Horpin duży las dębowy. Dębina ta- dla 
swoich zalet- była wielce poszukiwana wśród fachow-
ców a tym samym droższa niż inne dęby. Zaś obok lasu 
klasztornego była łąka gminna i tak się zdarzyło, że 
nasiona klasztornych dębów zakiełkowały na gminnej 
łące. I z czasem powstało pytanie, czyje są te dęby?

Wcześniejsze pokolenie chłopskie z Horpina ugo-
dziło się z klasztorem, że ten będzie dęby pielęgnował 
i z nich korzystał a chłopi otrzymają inną łąkę i prawo 
do zbierania chrustu na tej pierwszej łące. Ale później-
sze pokolenia zaczęły uważać dęby za swoje i ścinać 
dowolnie. I tak sprawa trafiła przed oblicze Najjaśniej-
szego Pana we Wiedniu, który prawo dębiny przyznał 
klasztorowi a sądowi nakazał wydać odpowiedni doku-
ment. Na mocy tego wyroku klasztor miał tylko „wyda-
wać” rocznie 20 sągów drzewa dla miejscowej szkoły. 
Oczywiście, za darmo.

Kiedy zakonnice otrzymały wiadomość o wyroku, 
wszystkie jak stały, udały się do oratorium, odśpiewa-
ły pobożnie i ze łzami radości „Te Deum” i ofiarowały 
Komunię św., Jako dziękczynienie Bogu „za łaskę miło-
sierdzia nad nami”. Nie ma się, co dziwić temu wzru-
szeniu: przez wiele ostatnich lat mnóstwo niepowo-
dzeń uderzało w klasztor, co w połączeniu z malejącą 
wciąż liczbą zakonnic stanowiło swoisty dramat. Toteż 
pierwsze takie „zwycięstwo” zrozumiały, jako miłosier-

ne spojrzenie Boże i wiele otuchy nabrały. 
Po dziesięciu latach rządów przeoryszy Krecho-

wieckiej wypadł wybór nowej ksieni, a było to 4 lipca 
1866 roku. Uroczystość ta poprzedzona była wizytacją 
klasztoru, przeprowadzoną przez delegata Arcybiskupa 
lwowskiego a mianowicie Ks. Infułata Macieja Hirs-
chlera. Wszystkie zakonnice upraszały go wówczas, by 
mogły wybrać sobie ksienię, jak za dawnych lat bywało. 
Arcybiskup przychylił się do prośby i oto 4 lipca mia-
ło miejsce głosowanie. Uprawnionych do głosowania 
było zaledwie 12 zakonnic. Przed tym ważnym i uro-
czystym zdarzeniem odprawiono trzydniowe rekolek-
cje i modlono się do Ducha Świętego. Na wybory każda 
zakonnica przyszła już z karteczką, na której wpisała 
imię kandydatki. Ks. Infułat zebrał głosy- jak to było 
w zwyczaju- do kielicha mszalnego, potem je wyjął 
i zliczył a wynik odczytał w obecności wszystkich. Gło-
sy były dość rozstrzelone: cztery głosy otrzymała Be-
nedykta Rzączyńska, trzy- dotychczasowa przeorysza 
Krechowiecka i kilka innych po jednym głosie. 

Ks. Infułat ogłosił, więc ksienią Benedyktę Rzączyń-
ską, po czym odśpiewano dziękczynienie „Te Deum”. 
Tymczasem w Kurii Arcybiskup Ksawery Wierzchleyski 
wyboru nie zatwierdził, mówiąc, że cztery głosy to za 
mało, by wynik uznać za miarodajny. Kazał wybory po-
wtórzyć, apelując równocześnie do zakonnic, by głoso-
wały tylko na jedną z dwu kandydatek: Rzączyńską lub 
Krechowiecką. Wybrano Rzączyńską, która- co było po-
wszechnie wiadome- całą duszą tego urzędu nie chciała. 
Ale wobec wyników została poniekąd zniewolona przez 
Ks. Infułata do przyjęcia funkcji. Przynaglając ją do zgo-
dy, wskazał Biblię, która wielokroć mówi, że Bóg nieraz 
wybiera sobie słabych, by mocnych poniżyć i upokorzyć, 
a przy tym wszystkim okazać swoje miłosierdzie!

Dotychczasowa przełożona Maria Nepomucena 
Krechowiecka, zostawiwszy następczyni klasztor w do-
brym stanie finansowym i gospodarczym, żyła jeszcze 
wiele lat w klasztorze a swój pracowity i pobożny żywot 
zakończyła w 1886 roku.
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Po raz kolejny w naszej krze-
szowskiej parafii odbyła się 
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu z pierwszego piątku na 
pierwszą sobotę miesiąca. Z całą 
pewnością te nocne czuwania są 
owocem Jerych Różańcowych, 
które odbyły się już w Krzeszo-
wie czterokrotnie. Zresztą owo-
ców Jerych jest mnóstwo. Mogą 
zaświadczyć o tym  ci. którzy 
stale w nich uczestniczą. w cza-
sie tych szczególnych Dni Ró-
żańcowych powierzamy  Panu 
Bogu przede wszystkim sprawy 
naszej Ojczyzny  -  a jest ich wie-
le. Okazuje się jednak, że łaski 
płynące z Najświętszego Sakra-
mentu, dotykają i przemieniają 
także serca i rodziny uczestni-
ków Różańcowych Jerych. Brat 
Anatol  Kaszczuk (założyciel 
Jerych Różańcowych) zdążył za-
chwycić serca niektórych krze-
szowian i uczestników z innych 
parafii. Jego niezwykłe życie 
poświęcone w całości sprawom 
Bożym, a szczególnie Matce 
Niepokalanej, można poznać 
w książce ,,Różaniec uratuje 
ciebie i świat” (ta książka jest 
do nabycia w Obsłudze Pielgrzy-
ma).   Pragnienie czuwań noc-
nych zrodziło się kilka miesięcy 
temu, przy szczerej aprobacie 
Księdza  Proboszcza. Adoracje 
te mają charakter wynagradza-
jący Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa i Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy nas samych 
i naszych braci. Wynagrodzić 
tzn. próbować zapłacić, prze-
prosić i ukoić ból Obu Serc - dla 
których każdy z nas jest tak dro-
gi, ważny i  kochany. Szkoda, że 
tak niewielu z nas zdaje sobie 
sprawę, jak cenni jesteśmy w  
oczach Bożych. Potwierdzają to 
np. objawienia Maryjne, choć-
by  w Fatimie, gdzie Matka Boża 
prosi o codzienny różaniec, aby 
ratować grzeszników od potę-
pienia. Nie zdajemy sobie spra-
wy z tego, że Jezus i Maryja to 
Osoby, które  czują, kochają 
i bardzo cierpią z powodu na-
szych grzechów. Kiedy przekra-
czamy przykazania, najbardziej 
krzywdzimy siebie i bliskich, ale 

ZaprosZenie na cZuwanie nocne
ranimy przede wszystkim Pana 
Boga - czułego, dobrego i miło-
siernego Ojca. Jakie ta rzeczy-
wistość grzechu ma znaczenie 
dla mnie i mojego życia? Takie, 
że nie będzie w moim sercu po-
koju i radości, dopóki nie popro-
szę o przebaczenie i nie przeba-
czę. Dokąd pójść, by odnaleźć 
ten pokój w sercu, radość ży-
cia i sens wszystkiego? Przyjść 
przed Oblicze Jezusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie 
i przez swoją obecność i mod-
litwę pocieszyć Jego udręczo-
ne serce, a On pocieszy moje. 
Brat Anatol zachęcał, by przed 
Najświętszym Sakramentem 
odmawiać zwłaszcza Różaniec, 
gdyż jest to modlitwa, w której 
możemy odnaleźć naszą Najlep-
szą Matkę. O godz.3 w nocy po-
przez nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego, powierzamy Panu 
Bogu wszystkie sprawy ważne 
dla Polski, świata i nas samych. 

Cieszymy się ogromnie, że jest 
już grupka osób, które na stałe 
wzięły odpowiedzialność za po-
szczególne godziny czuwania. 
Czuwanie rozpoczyna się Mszą 
św. w pierwszy piątek każdego 
miesiąca, a kończy  rano Mszą 
św. o Triumf Niepokalanego 
Serca Maryi w pierwszą sobotę.

(uczestnicy Jerycha 
i nocnych czuwań)

Ps.
W imieniu Duszpasterstwa 

Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Krzeszowie serdecznie zachę-
camy Parafian oraz Pielgrzymów 
z innych pobliskich miejscowo-
ści do wspólnej modlitwy Ad-
oracyjnej przed Najświętszym 
Sakramentem w każdy I-piątek 
miesiąca. Rozpoczęcie adoracji 
w piątek po Mszy Świętej wie-
czornej; zakończenie w I-sobotę 
miesiąca Eucharystią o godz. 
7.oo – rano. 
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PrzewODniK ODPOwiaDa:
MiEczySłAW GADziNA

„D y ż u r n i     Św i ę c i ”

Spośród licznych świętych 
stanowiących „pierwszy trzon” 
wiary, Kościół katolicki zaliczył 
w poczet Czternastu Wspomo-
życieli tych świętych, którzy 
wyjątkowo skutecznie wypra-
szali ludziom łaski u Boga.

Kult świętych wspomożycieli 
narodził się w poło. XV wieku, 
a dotyczy świętych żyjących na 
przełomie III i IV wieku, kiedy 
to miały miejsce najdłuższe i 
najkrwawsze, w historii cesar-
stwa rzymskiego, prześladowa-
nia chrześcijan.

Zdarzenie dające poczet 
wspomożycieli miało miejsce 
we Frankonii. Tam bowiem 
w małej miejscowości nieda-
leko cysterskiego opactwa w 
Langheim, młodemu paste-
rzowi objawiło się Dzieciątko 
Jezus otoczone czternastoma 
świętymi pod postacią dzieci. 
Jezus prosił o wybudowanie w 
tym miejscu kościoła poświęco-
nego wspomnianym świętym, 
o pośrednictwo których mod-
lący mogliby prosić w różnora-
kich potrzebach. Kult świętych 
wspomożycieli rozszerzył  się na 
cały zakon cystersów. Centrum 
kultu znajduje się w miejsco-
wości Vierzehnheiligen. Kult 
ten spopularyzował się on nieco 
wcześniej, bo już pod koniec XII 
wieku, za sprawą  książki „Zło-
ta Legenda”, napisaną przez bp 
Jakuba  da Vorangine, opisującą 
żywoty świętych.

Tenże kult czternastu świę-
tych bardzo rozpowszechnili na 
Śląsku cystersi.  W  1633r. wy-
dano specjalny modlitewnik pt. 
„Pomoc w potrzebie, czyli życie 
Jezusa, Maryi i Józefa wraz ze 
śmiercią cudownym oddziały-
waniu 14 wspomożycieli”.

Kościoły pod wezwaniem 
14 wspomożycieli znajdują się 
w Lubawce i Trzebnicy a wielu 
innych kościołach znajdują się 
obrazy czy ołtarze poświęcone 
tym szczególnym świętym.

W krzeszowskim sanktua-

rium również znaleźć można oł-
tarz „Czternastu Wspomożycie-
li”. Znajduje się on w bazylice 
przy wejściu do zakrystii. Zdobi 
go wielkoformatowy obraz Jana 
Franciszka Hoffmanna z ok. 
1760r., jest to kopia obrazu M. 
Willmanna. 

Kult świętych zaczął zanikać 
po największym nieszczęściu 
cystersów - sekularyzacji zako-
nu w 1810r. Dziś nie wielu z 
nas wie, kim byli ci szczególnie 
”skuteczni” święci, którzy za-
stępowali dzisiejsze pogotowie, 
przychodnie specjalistyczne 
czy też terapeutów z różnych 
dziedzin. Powinniśmy zatem 
częściej wracać do źródeł naszej 
wiary. By dzięki niej uzdrawiać 
nie tylko nasze ciała ale i dusze, 
pamiętając, że tylko wiara czyni 
cuda.

Poznajmy naszych świętych 14 Wspomożycieli:
Święty Choroba, dziedzina Atrybut

Św. Krzysztof opiekun w nagłej śmierci, patron 
dobrej śmierci Dzieciątko Jezus

Św. Katarzyna patron od bólów gardła i głowy koło

Św. Barbara pomoc w utrapieniu, patron godziny 
dobrej śmierci wieża

Św. Jerzy chroni zwierzęta przed chorobami, 
patron rycerzy smok

Św. Błażej patron od bólów gardła, krwotoku, 
opiekun w nagłej śmierci skrzyżowane świece

Św. Cyriak
pomoc w uwolnieniu z opętania, w 
przezwyciężaniu ciężkich pokus, 
chroni od złych duchów

diabeł

Św. Małgorzata z 
Antiochii pomoc w bólach porodowych smok na łańcuchu, stoi na 

smoku, wydłużony krzyż
Św. Dionizy 
Biskup patron od bólów głowy, migren ucięta głowa

Św. Wit patron od epilepsji, histerii kogut, kocioł

Św. Idzi
pomoc w trudnej spowiedzi, w  
bezpłodności, w chorobach psy-
chicznych

łania

Św. Pantaleon patron od strasznych chorób, leka-
rzy, pielęgniarek,  samotnych

gwoździe, ręce przebite 
do głowy

Św. Achacy patron od chorób, trądu, epilepsji korona cierniowa , krzyż

Św. Eustachy patron ludzi w potrzebie I rycerzy jeleń

Św. Erazm patron od bólów fizycznych, kolki, 
bólów brzucha powój
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Zachowuj się…
czyli bez fo pa przed Bogiem (nie bądź ciele w kościele)

Błogosławienie 
pokarmów 

w Wielką Sobotę
   To, co widzimy w naszych 

polskich kościołach w Wielką So-
botę, mogę nazwać jedynie tak: 
„zorganizowana obraza Boska” 
i „oficjalny, tradycyjny przejaw 
zabobonu współczesnych ludzi”. 
Kto nie wierzy, niech popyta 
wiernych(?),Niosących koszycz-
ki z „ jedzonkiem do poświęce-
nia” i zamieniających dom Boży 
na pachnące „delikatesy”, o ich 
motywy i zrozumienie Tajemni-
cy Paschalnej.

  Ale te tłumy - na szczęście - 
pojawiają się jednak w domu Bo-
żym, na poświęconym miejscu 
- ba, wobec Najświętszego Sa-
kramentu, wystawionego w tym 
wyjątkowym dniu do adoracji 
przy tzw. Bożym Grobie! Warto 
zauważyć szczególnie małe dzie-
ci, które nareszcie są w naszym 
zasięgu oraz ludzi, którzy akurat 
w Wielką Sobotę byliby skłonni 
podejść do konfesjonałów. Ta 
sytuacja stanowi ogromne wy-
zwanie dla ewangelizacji i dlate-
go warto spokojnie się jej przyj-
rzeć.

  Z czym można się bardzo 
często spotkać w naszych koś-
ciołach i kaplicach z okazji bło-
gosławienia pokarmów na wiel-
kanocne stoły?

 - Rozgadana rzesza ludzi 
„wpada” do kościoła z koszycz-
kami i czeka, aż zostaną one 
poświęcone. Żadne inne mo-
tywy nie są zauważone (np. 
Najświętszy Sakrament, wy-
stawiony do adoracji w tzw. 
Bożym Grobie, okazja do mod-
litwy etc.). 

- Widoczny jest brak zrozu-
mienia obrzędu poświęcania 
pokarmów na stół wielkanocny 
(=rodzaj magii) i symboliki tych 
świąt: w koszykach zabawki, sło-
dycze… Bywa, że zawartości nie 
da się zachować do wielkanoc-
nego śniadania, gdyż zjedzona 
zostanie znacznie wcześniej!

- Wielu ludzi w tym dniu 
jeszcze nie żyje w stanie łaski 
uświęcającej - nie wyspowiadali, 
się zignorowali rekolekcje, na-
bożeństwa pasyjne i w związku 
z ty pozostaje im jedynie to, co 
zewnętrzne.

- Czasami księża ograniczają 
swoją posługę jedynie do omó-
wienia formuły poświęcającej 
pokarmy o wyznaczonych godzi-
nach (pośpiech!) i pozostawiają 
ludzi ich własnemu losowi.  

Środki zaradcze, które mogą 
uzdrowić opisane sytuacje:

- Na kilka minut przed wy-
znaczonym czasem na poświę-
cenie pokarmów ksiądz (kleryk, 
osoba konsekrowana, komen-
tator) powinien stanąć przy mi-
krofonie i słowami pieśni oraz 
spokojnymi wyjaśnieniami 
stworzyć odpowiednią atmosfe-
rę spotkania.

- Przeprowadzić stosowną ka-
techezę i wykorzystać istniejące 
w rytuale komentarze do obrzę-
du błogosławienia pokarmów.

- to będzie spory trud, ale 
i dyżur w konfesjonale w Wiel-
ką Sobotę, gdy w kościołach 
znajdzie się tak wielu ludzi, 
okaże się z pewnością niezwy-
kle owocny.

- Obrzęd błogosławienia po-
karmów warto przedłużyć nawet 
do 30 minut, co pozwoli także 
na wspólną adorację, katechezę 
i podanie wielu informacji dusz-
pasterskich (np. zachęcających 
do wzięcia udziału w pięknie 
przygotowanej liturgii Wigilii 
Paschalnej). 

Co powinno się znaleźć w ko-
szyku ze święconką?

- Chleb (a także ewentualnie 
inne wypieki) – na pamiątkę 
chleba, którym Jezus nakarmił 
lud na pustyni i który podał 
apostołom nad jeziorem Ge-
nezaret po swoim zmartwych-
wstaniu. Chleb dla chrześcija-
nina zawsze będzie się kojarzył 
z Eucharystią, z „chlebem, który 
zstąpił z nieba”, by dawać życie 
światu.

- Baranek wielkanocny (z cia-
sta, masła, cukru) - przypomina 
noc zmiłowania Bożego nad na-
rodem wybranym. 

- Mięso, wędliny - również na 
pamiątkę Baranka Bożego.

- Sól, chrzan, pieprz - by 
chroniły nas, ludzi od zepsucia. 
Przypominają one także gorzkie 
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Żona wraca z kursu prawa jazdy i pyta 
się męża:
   - Chcesz wiedzieć, jak mi  poszło czy 
wolisz przeczytać  o tym w jutrzejszych 
gazetach?

* * *
 – Jasiu! znowu zgubiłeś klucze do 
domu!
    - Nie martw się mamo, tym razem 
doczepiłem nasz adres.

* * *
Tomek po obejrzeniu filmu „ Matrix”;
   - Eee tam, lepsze efekty specjalne, to ja 
mam po wywiadówce.

* * *
Przechodzi mrówka pod jabłonią. Nagle 
spada jabłko. Po długiej chwili mrówka 
wygrzebuje się spod jabłka;
  -  Co za pech! Akurat w samo oko.

* * *
 Na lekcji biologii.
- Pamiętajcie dzieci- mówi nauczycielka- 
nie wolno całować piesków ani kotków, 
bo mogą przenosić różne groźne zarazki. 
Może ktoś ma jakiś przykład?
Zgłasza się Kaziu.
 -Ja mam, proszę pani, moja ciocia cało-
wała raz kotka i kotek zdechł.

* * *
Nauczyciel polskiego do swojej żony .
  - Kochasz mnie, najdroższa?

TeN SIę ŚmIeJe… KTO SIę 
ŚmIeJe…

KąciK POEzji
Święty józef

Tyś sobie wybrał Oblubienicę
Święty Józefie 
życia swojego
Najświętszą Marię Pannę 
Dziewicę,
A Matkę Zbawiciela naszego.

Z Marią do Betlejem się udałeś,
Czas było pomyśleć o porodzie,
Więc dla Niej wszędzie miejsca 
szukałeś
I nie mogłeś go znaleźć w gospodzie.

Lecz tak czasu nie było już więcej,
W nędznej szopie więc posłanie było
I na sianeczku w ubogiej stajence
Boże Dziecię się tam narodziło.

Wkrótce Herod nieszczęście szykował,
Więc Rodzinę pospiesznie zabrałeś,
Tyś Ją przed złym Herodem ratował,
Do Egiptu uciekać musiałeś.

Gdy Herod umarł 
postanowiłeś

Z Egiptu odejść niewątpliwie,
Do Nazaretu znów powróciłeś
Z Rodziną , by żyć już tam 
szczęśliwie.

Gdy koniec żywota dokonałeś
Radość tak wielką miałeś Ty w sobie,
Przy śmierci swoją Rodzinę miałeś
-Jezus, Maryja Byli przy Tobie.

Tyś jest patronem w naszym 
Kościele,
Byłeś Opiekunem Zbawiciela,
Uproś u Niego nam łaski wiele,
Niech grzech słabości nas nie 
rozdziela.

Świętej Rodziny byłeś Ty swojej
Mężem i Ojcem tak sprawiedliwym,
Święty Józefie bądź nam ostoją,
W naszym rodzinnym życiu 
szczęśliwym.

Spraw, by rodzina się nie dzieliła
Do śmierci trwało każde 
małżeństwo,
By się swym szczęściem zawsze 
cieszyło
Uproś u Pana błogosławieństwo.

Szczepan
13.01.2011r.

zioła, spożywane ongiś z baran-
kiem paschalnym.

- Jajka (pisanki, kraszanki) 
– znak nowego życia. Dzielenie 
się jajkiem ma podobne znacze-
nie jak dzielenie się opłatkiem; 
chrześcijanie chcą dzielić się 
między sobą radością, że zmar-
twychwstały Pan jest wśród nas.

Koszyczek wielkanocny ozda-
biamy świeżymi, zielonymi gałąz-
kami, bukszpanem czy też wio-
sennymi kwiatkami, baziami.

Coś dla odprężenia: 
Wychodziłem z księdzem 

proboszczem po liturgii Wigi-
lii Paschalnej coś około drugiej. 
Wszystko udało się pięknie, wy-
korzystaliśmy możliwości, ja-
kie daje liturgia Wielkiej Nocy, 
przybyło bardzo wielu parafian, 
choć po raz pierwszy ceremo-
nie rozpoczęły się o dwudziestej 
drugiej. Byliśmy szczęśliwi, jako 
przystało na spracowanych księ-
ży, cieszących się swoją służbą 
Bogu i ludziom.

 I oto w ciemności roz-
legły się głosy dwóch młodych 
mężczyzn, którzy roztrząsali 
niezwykły dylemat:

- Słuchaj! - Mówił jeden 
z nich. – Co mam teraz zrobić? 
Cały Wielki Post nie wypiłem 
ani kropli alkoholu, jak zresztą, 
co roku. Miałem taki zwyczaj, 
że po porannej Rezurekcji, po 
Wielkanocnym śniadaniu, z ra-
dością sięgałem po buteleczkę. 
Teraz proboszcz zarządził proce-
sję rezurekcyjną w środku nocy. 
I co teraz: Mam wypić zaraz po 
powrocie do domu, czy czekać aż 
do rana na śniadanie jak kiedyś?

Ciekawe, kto z Czytelników 
zna prawidłową odpowiedź na to 
pytanie?

Przypomnę jeszcze - zwłasz-
cza młodym ludziom, – że do 
klimatu Niedzieli Zmartwych-
wstania należy także wyjątkowe 
pozdrowienie chrześcijańskie: 
„Chrystus Pan zmartwychwstał, 
Alleluja!”- Na co odpowiedź 
brzmi: „Prawdziwie zmartwych-
wstał, Alleluja!”

ks. Aleksander Radecki

- Oczywiście!- odpowiada żona 
- Całym zdaniem, proszę!

* * *
Pchła wygrała milion.
   - Co zrobisz z taką sumą?- pytają ją 
koleżanki. 
 -Jak to, co?! Kupię sobie ogromnego 
psa!

* * *
– Mamusiu, co ludzie robią ze starymi 
samochodami?
     -   Sprzedają je naszemu tacie!

* * *
Na chodniku stoi człowiek i zalewa się 
łzami.
   - Dlaczego pan płacze?
  - Bo ulicą nie jedzie żaden samochód.
  - Ależ przecież to nie żadna tragedia.
- Proszę pana, w szkole uczyli mnie, że 
przez ulicę można przejść dopiero wtedy, 
gdy przejadą wszystkie samochody.

* * *
– Jasiu, ile razy jesteś niegrzeczny, 
mnie przybywa jeden siwy włos – mówi 
mama. 
      - Ojej! Mamo ,to co ty musiałaś robić 
babci!
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Króluj nam chryste!
Już wkrótce, od 20 do 22 

kwietnia w Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej w Krzeszowie 
będą miały miejsce Ogólnopol-
skie Dziecięce Dni Wspólnoty 
Eucharystycznego Ruchu Mło-
dych! Kim jesteśmy i dlaczego 
przyjeżdżamy do Krzeszowa? 
Ilu nas przyjedzie? Co będziemy 
tam robić? 

Poniżej znajdują się odpowie-
dzi na te pytania!

Jesteśmy międzynarodowym 
Ruchem dziecięcym, który swo-
je początki miał we Francji na 
początku XX wieku. Wyrasta-
my z Apostolstwa Modlitwy, 
dla którego ważna jest codzien-
na ofiara składana Panu Bogu 
za pośrednictwem Eucharystii 
– ofiara z naszych radości, smut-
ków, wyrzeczeń, myśli, pracy 
– z naszej codzienności! Dzię-
ki tej ofierze przestaje ona być 
ciężarem i przemienia się we 
współofiarowanie. Uczymy tego 
dzieci poprzez cztery zasady: 
„Żyj Mszą Świętą”, „Kochaj bliź-
nich” „Czytaj Ewangelię”, „Bądź 
Trzynastym Apostołem”. Dzięki 
temu nasze dzieci stają się dziel-
ne i meżniej znoszą trudności! 
Odkrywają, jak kochać Pana Je-
zusa w Eucharystii, doświadcza-
ją, że On jest naszym Pierwszym 
Przyjacielem. 

Skąd wzięliśmy się w Polsce? 
Nasz Ruch (zwany wtedy „Kru-
cjatą Eucharystyczną”) założyła 
Święta Urszula Ledóchowska 
w 1929 r. Twierdziła Ona, że 
aby dobrze poprowadzić dziecko 
do Pana Boga, należy czynić to 
w atmosferze radości. Jednym 
z miejsc, gdzie dzieci mogą jej 
doświadczyć jest wspólnota – 
dlatego tak wielu ERM-itów cie-
szy  się na cotygodniowe spot-
kania, a tym bardziej na nasze 
ogólnopolskie zjazdy! Taki czeka 
nas wkrótce w Krzeszowie!

OGóLNOPOLSKIE DZIECIęCE DNI WSPóLNOTY 
 Eucharystycznego Ruchu Młodych w Krzeszowie

Spodziewamy się około ty-
siąca osób – dzieci i ich Ani-
matorów. Jak będziemy budo-
wać naszą wspólnotę? Razem 
uczestniczyć będziemy we Mszy 
Świętej, będziemy radośnie śpie-
wać Bogu razem ze scholą „Hej 
Jezu”, weźmiemy udział w grze 
terenowej dotyczącej m. in. wia-
domości z okolic Legnicy i Krze-
szowa, poznamy pana Roberta 
Kościuszko, autora książki dla 
dzieci i młodzieży „Wojownik 
Trzech Światów”, będziemy tań-
czyć i śpiewać na koncercie ze-
społu „Propaganda Dei”. 

Czy można się do nas przyłą-
czyć? Oczywiście, że tak! Czeka-
my i będziemy się bardzo cieszyć! 

Więcej o nas można przeczytać 
na stronie internetowej www.
erm.pl. Może ktoś zapragnie być 
także jednym z nas – jednym 
z ERM-itów! „Jak to jest moż-
liwe?”, zapytacie, „Nie mamy 
Animatora, który poprowadzi 
naszą grupę”. Moje doświadcze-
nie Animatorki pokazuje, ze kie-
dy dzieci bardzo chcą, mogą na-
prawdę wiele! Ja sama kilka lat 
temu przyjechałam na taki zjazd 

z dziećmi, które nie należały do 
ERM-u, a przyjechały z ciekawo-
ści. Tak im się spodobało to spot-
kanie, że pod koniec przybiegły 
do mnie i zapytały, dlaczego nie 
ma ERM-u u nas w szkole. „Nie 
ma przecież chętnych dzieci” – 

powiedziałam. „My jesteśmy!” 
– krzyknęły. „No i jeszcze trze-
ba animatora” – dodałam. „Jest 
przecież pani!” – usłyszałam - 
i zaczęła się Przygoda!

 Może Wy też chcecie wziąć 
w niej udział?

Do zobaczenia w Krzeszo-
wie!

Ewelina Sodel
Wolontariuszka 

 Eucharystycznego Ruchu Młodych
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Szachownica (Pani maria Bijak)
 Składniki na ciasto:
- 8 jajek
-500g mąki tortowej
-400g cukru pudru
-0,5 szkl. oleju
- 0,5 szkl. wody
-3 łyżeczki proszku do pieczenia
-2 łyżki kakao
-2 łyżki mąki tortowej
Składniki na masę:
-2 szkl. mleka
-3/4 szkl. cukru
- 1 budyń śmietankowy
-5 łyżeczek mąki
-1,5 kostki margaryny
-aromat śmietankowy

Wykonanie:
Białka ubić na sztywną pianę. Proszek wymieszać 
z mąką.
Żółtka utrzeć z cukrem na pulchną masę. Ciągle ucie-
rają powoli dodawać mąkę  na przemian z olejem 
i wodą. Na koniec wyłożyć  pianę i dokładnie wy-
mieszać. Ciasto podzielić na dwie równe części. Do 
jednej porcji dodać  kakao a do drugiej 2 łyżki mąki.
Każde z ciast jeszcze raz wymieszać. Upiec ciasta 
w dwóch jednakowych keksówkach.
masa :
1,5 szkl. mleka zagotować z cukrem. W pozostałym 
mleku rozmieszać budyń i mąkę. Wlać do gotującego  
się mleka zagotować i ostudzić.
Margarynę utrzeć na puszystą masę w raz z budyniem 
na koniec dodać aromat i dokładnie wymieszać.
 Ostudzone ciasto przeciąć w poziomie na 3 równe 
części. Po wymianie środków powstaną dwa ciasta: 
biało-czarno –białe i czarno- biało- czarne. Ciasto  
przełożyć masą i lekko docisnąć. Następnie przeciąć 
ciasto w pionie na 3 równe części. Po wymianie środ-
ków ciasto ponownie przełożyć kremem.
Oba ciasta pokryć polewą.

Z przepisów krzeszowskich gospodyń
Rogaliki (Pani maria micek)
Składniki:
- 80dkg maki
- kostka margaryny
- ½ kostki smalcu
- 3 jajka (2 żółtka, 1 całe)
- 5dkg drożdży
- 250 ml śmietany 18% - kwaśnej
- cukier waniliowy
- 5 łyżek cukru
- marmolada

Wykonanie:
Drożdże rozetrzeć z dwoma łyżkami cukru - wlać do 
mąki. Posiekać margarynę, smalec - dodać śmietanę 
i jajka. Wyrobić ciasto i pozostawić do wyrośnięcia. 
Rozwałkować, wykrawać kwadraty, posmarować 
marmoladą, zwijać w ruloniki i z jednej strony po-
nacinać. Maczać w białku jajka i cukrze. Układać na 
blachę i upiec na złoty kolor w temp. 180 C. 
Najlepiej smakują świeżo upieczone! 
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wielki Tydzień to czas bezpośred-
nio poprzedzający Święta Wielkanocne, 
który wykształcał się w liturgii stopnio-
wo. Początkowo sam post przed Wiel-
kanocą trwał zaledwie 3 dni. 

Z czasem wprowadzono okres 
40-dniowego postu  i wyróżniono w nim 
Wielki Tydzień. 

Na treść wydarzeń Wielkiego Tygo-
dnia składają się: triumfalny wjazd Pana 
Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmo-
wą, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhe-
drynem w świątyni, przepowiednie Chry-
stusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu 
świata, Ostatnia Wieczerza i Męka 
Pańska, wreszcie chwalebne Zmar-
twychwstanie. Obrzędy liturgiczne tych 
dni są tak wkomponowane, aby ułatwić 
odtworzenie tych wypadków, bezpośred-
nio związanych z tajemnicą odkupienia 
rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji 
i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do 
pojednania się w sakramencie Pokuty, 
odnowić w Kościele pierwotną gorliwość 
w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak 
wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie 
dopuszcza nawet uroczystości. Gdyby 
zaś takie wypadły, odkłada się je na czas 
po Wielkanocy i jej oktawie (np. uroczy-
stość Zwiastowania).

nieDzieLa PaLmOwa.
Nazwa tego dnia wywodzi się z usta-

nowionego w XI wieku zwyczaju świę-
cenia palm. Liturgia bowiem wspomina 
uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozo-
limy. Opisu tego doniosłego zdarzenia 
dostarczają wszyscy czterej ewangeli-
ści.

Bogate tradycje ma wykonywa-
nie palm wielkanocnych. Szcze-
gólnie zwyczaj ten zachował się 
na Kurpiach w parafii Lipniki i Nysie 
oraz Łyse i w Małopolsce w Lipnicy Mu-
rowanej i w Limanowej, gdzie odbywają 
się coroczne konkursy na najdłuższą 
i najpiękniej wykonaną palmę. Palmy 
osiągają wysokość kilkudziesięciu me-
trów i muszą samodzielnie stać. Zro-
bione z wikliny, nie mogą zawierać żad-
nych metalowych części. Zdobione są 
baziami i kwiatami z bibuły. Poza Pol-
ską zwyczaj ten przetrwał w południo-
wych Niemczech oraz Austrii.

Tradycją Niedzieli Palmowej była 
procesja z Jezuskiem Palmowym, zacho-
wana obecnie jedynie w Tokarni w po-
wiecie myślenickim. Na osiołku wożono 
figurę Jezusa, za którą podążał tłum. Na-
stępnym miejscem, gdzie tradycją jest 
procesja Jezusa na osiołku to Nowy Staw 
(województwo pomorskie) powiat mal-
borski. Tradycja ta jest wprowadzona od 
kilku lat. Zanikającym już zwyczajem są 
Pucheroki, przebierańcy odwiedzający 
domy rano w Niedzielę Palmową. Zwy-
czaj jest nadal żywy w niektórych wsiach 
podkrakowskich, m.in. w Bibicach, Zie-
lonkach i Trojanowicach.

wieLKi POnieDziałeK
W wielki Poniedziałek Jezus spra-

wił, że uschło drzewo figowe za to, że 

TraDYcJe wieLKiegO TYgODnia
znalazł na nim tylko liście bez owoców. 
A także wypędził handlarzy ze świątyni 
i placu świątynnego.

Natomiast wielki wtorek był 
dniem polemik Chrystusa ze starszy-
zną żydowską, które Mesjasz zakończył 
wielokrotnym ,,biada” wypowiedzia-
nym do swych zatwardziałych wrogów. 
Zapowiada także zburzenie Jerozolimy 
oraz koniec świata, który przyniesie 
kres całej ludzkości. W swej przypo-
wieści o rozsądnych i nieroztropnych 
pannach będzie nawoływał ludzi do 
czujności, podobnie jak w przypowie-
ści o roztropnym słudze. A to wszystko 
w świetle zapowiedzi ponownego przyj-
ścia Mesjasza na końcu czasów.

Postanowienia wielkiej Środy mają 
bezpośredni związek z wydarzeniami 
Triduum Paschalnego, mianowicie 
Sanhedryn podczas tajnej narady zdecy-
dował za wszelką cenę zgładzić Jezusa.  
Judasz oferuje Wielkiej Radzie Żydow-
skiej swoją pomoc, która miała polegać 
na tym, że będzie śledził Chrystusa 
i powiadomi kapłanów, kiedy Mistrz 
będzie sam, aby łatwiej było go pojmać. 
Otrzymał za to trzydzieści srebrników.

Tego dnia młodzież na wsi ciągnęła 
na łańcuchach kukłę wypchaną słomą, 
mającą przedstawiać Judasza. Towarzy-
szyły temu zwyczajowi głośne śmiechy 
i śpiewy. Często na drodze pochodu 
ustawiał się tłum gapiów, którzy okła-
dali kukłę kijami. Po wyniesieniu jej 
poza obręb wsi wrzucano ją do rzeki 
(stawu lub bagienka) i tak długo rzuca-
no w nią kamieniami aż utonęła.

W tradycji ludowej są to dni przygoto-
wania do świąt i pojednania się z Bogiem.

ŚwięTe TriDUUm PascHaLne 
męKi i zmarTwYcHwsTania 

PańsKiegO.
Obejmuje ono liturgię Mszy Wiecze-

rzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem 
w Wielki Czwartek, wielkopiątkową 
liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej 
uroczystą i najpiękniejszą ze wszyst-
kich liturgii Kościoła - Wigilię Paschal-
ną sprawowaną po zapadnięciu zmroku 
w Wielką Sobotę - w Wielką Noc. Tridu-
um kończy się wieczorem w Niedzielę 
Zmartwychwstania.

wieLKi czwarTeK.
W tym dniu w kościele katedralnym 

sprawowana jest Msza Krzyżma Świę-
tego, podczas której biskup konsekruje 
święte krzyżmo oraz błogosławi oleje 
chorych i katechumenów.

W tradycji Wielkiego Czwartku 
w godzinach porannych poświęcano 
czas na pojednanie grzeszników pub-
licznych. Chodziło o tych, którzy do-
puścili się grzechu znanego publicznie    
i zaliczanego do tzw. tria capitalia, czyli 
trzech największych grzechów: zabój-
stwo, cudzołóstwo i świętokradztwo lub 
zaparcie się wiary. Taki człowiek otrzy-
mywał pokutę publiczną, był znany 
społeczności, żył w ekskomunice i jeśli 
podejmował trudy pokuty, to wyróżniał 

się strojem (nosił tzw. wory pokutne). 
Stanowiło to sygnał dla innych i rodzaj 
przestrogi, spełniając tym wyraźnie cel 
wychowawczy i wpływając na rozwój 
postawy moralnej wiernych.

wieLKi PiĄTeK.
W kościele tego dnia odprawiane 

są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, na-
tomiast nie odprawia się mszy świętej, 
zaś centralnym wydarzeniem liturgii 
jest adoracja krzyża.

W religijnej tradycji polskiej, to naj-
smutniejszy dzień w roku – dzień żało-
by. Na wsi dzień żałoby śmierci Chry-
stusa był dniem bardziej przejmującym 
grozą i smutkiem niż w mieście. Milcza-
ły dzwony, których cnotą było płoszenie 
złego ducha. Tak więc wszędzie panoszy-
ło się zło. Ludzie z lękiem myśleli o tym 
„ jak straszny i groźny jest świat, gdy Bóg 
nieobecny, spoczywa w grobie...”. Zada-
wano sobie pytanie „jak żyło się ludziom, 
nim Pan zeszedł na ziemię, gdy co dzień 
był Wielki Piątek? Dziw, że od samego 
lęku nie pomarli”.

Tego dnia od samego rana do trzeciej 
po południu (godzina śmierci Jezusa) 
wszyscy krzątali się żwawo zajęci przy-
gotowaniami świątecznymi. Gospodarz 
kończył prace w obejściu i polu, a go-
spodyni piekła chleby i placki.

W Wielki Piątek zawsze zachowywa-
no post ścisły. Wiele osób podejmowało 
dodatkowe umartwienia, jak choćby to, 
że nie przyjmowano żadnych napojów 
przez cały dzień, na pamiątkę pragnie-
nia jakie cierpiał Jezus na krzyżu. Do-
rośli często nie jadali wcale, tylko dzieci 
otrzymywały „pajdę chleba”.

Do dziś w niektórych domach za-
chował się zwyczaj uderzania rózgą 
domowników na pamiątkę Męki Chry-
stusowej tzw.: „ Bożej Rany”. Dawniej 
uderzano dzieci od najstarszych do naj-
młodszych wypowiadając „któryś za nas 
cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się 
nad nami”. Smutek tego dnia wyrażano 
poprzez zasłanianie luster w domach, 
a także przez zdejmowanie krzyży ze 
ścian, które owijano w białe płótno 
i wkładano w skrzynie jak „do grobu”.

Wierzono, że  woda w rzekach i stru-
mieniach nabiera cudownych, uzdra-
wiających mocy. Prowadzono więc cho-
rych nad najbliższy brzeg, by pomóc im 
obmyć umęczone ciało. Ważne też było 
dla gospodarzy, czy w Wielki Piątek 
z rana była rosa. „Jeżeli w Wielki Piątek 
rosa – ładne będą prosa, a jeśli deszcz 
kropi – radujcie się chłopi! Będzie uro-
dzaj”. Natomiast w miastach dzień był 
dniem pochodów biczujących się kap-
ników. „Na czele szedł przedstawiający 
Chrystusa w komży i w kapie, w koro-
nie cierniowej i niósł krzyż. 

Do dzisiejszych czasów około godz. 
1500  odbywają się ostatnie Misteria 
Męki Pańskiej (Kalwaria Żydowska, 
Górka Klasztorna) i ostatnie drogi krzy-
żowe odprawiane w Kościołach lub na 
Kalwariach.
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Przez cały Wielki Tydzień, a więc 
i w Wielki Piątek urządzano różne im-
prezy i kwesty na rzecz ubogich, aby 
zebrać dla nich fundusze i dary na świę-
ta wielkanocne. W ten sposób łączono 
post i modlitwę z jałmużną.

O prawdziwym jednak nastroju 
Wielkiego Piątku świadczyły Groby 
Pańskie. Każdy tego dnia pragnął choć 
na chwilę nawiedzić Grób Chrystusa, 
by z nadzieją popatrzeć na osłonięty 
krzyż, by czuwać przy Panu. Ludzie 
tłumnie nawiedzali te groby. Tradycja 
krakowska nakazywała odwiedzić aż 
siedem grobów. Groby Pańskie były 
nawiedzane przez wszystkie stany: od 
króla po chłopa.

W Polsce już od XI wieku wkłada się 
do grobu Najświętszy Sakrament, a tak-
że figurę Pana Jezusa. Na wzór rzym-
skich żołnierzy zawsze pełniono straż 
przy pogrzebanym Chrystusie. Czuwa-
jące „szyldwachy” nie zawsze były żoł-
nierskie. Często wartę pełnili strażacy, 
przedstawiciele cechów rzemieślni-
czych, a w późniejszych czasach nawet 
harcerze. Zwyczaj zaciągania wart przez 
członków OSP, „którzy trwają od Wiel-
kiego Piątku aż do Rezurekcji” pozostał 
do dnia dzisiejszego

wieLKa sObOTa
W tradycji polskiej to dzień adoro-

wania pogrzebanego Chrystusa. Ludzie 
w mieście tłumnie nawiedzają kościół, 
by się pomodlić przy Grobie Pańskim. 

Na wsiach dzień ten wiązał się 
z ogromem obowiązków. Gospodynie 
i gospodarze przygotowywali strawę dla 
siebie i inwentarza na całe Święta, aby 
w Dzień Pański niepotrzebną pracą nie 
złamać Bożego przykazania – „pamiętaj 
aby dzień święty święcił”. Dzisiaj trady-
cja ta zanika.

W tym czasie „parobczaki’ urządzali 
pogrzeb żurowi. Tak opisuje go Oskar 
Kolberg: „gospodynie i parobczaki, któ-
rym sprzykrzył się żur ciągle używany 
przez post, ciesząc się, że miejsce jego 
zajmą jajka, kawałek tłustej wędliny, 
grzebią żur rozbijając garnek zwany 
żurowiec, w którym się tenże gotował. 
Zwyczaj ten nazywano „grzebaniem Po-
stu”. 

W innych stronach czyniono to ze 
śledziem, wieszając go na drzewie, „ka-
rząc go niby za to, że przez sześć niedziel 
panował nad mięsem, morząc żołądki 
ludzkie słabym posiłkiem swoim”. Był 
to znak, że czas postu dobiega końca.

Jednakże najważniejszym zadaniem 
dla każdej białogłowy było przygotowa-
nie święconego. W pięknie przystro-
jonym koszyku, na białym płótnie 
musiały być ułożone „chleb lub jego 
świąteczna odmiana – paska, sól, pisan-
ki, szynka, kiełbasa, chrzan, masło, ser, 
lukrowana drożdżowa baba, kołacze, 
strucle, mazurki – słowem całe paradne 
świąteczne jadło”.

Rodzaj i ilość potraw zależały od 
zamożności gospodarzy, lecz w każdej 
święconce chłopa czy też króla musia-
ły być jajka, symbol nowego życia. Już 
od Popielca dziewczęta krasiły jajka. Po 
niewielkich różnicach we wzorach było 
można poznać, skąd dany okaz pochodzi. 
„Najkunsztowniejsze były pisanki hu-
culskie, pokryte drobnym ornamentem, 
przypominającym mozaikę. Za najpięk-
niejsze uchodziły kraszanki podolskie. 

Wśród barwnych pisanek podol-
skich wyróżniał się typ kraszanki czar-
nej ozdobionej białym wzorem, wyra-
żającym nieskończoność. Nazywano 
je „śmiertelnymi” i przechowywano do 
następnych świąt, aby w razie śmier-
ci w rodzinie włożyć je zmarłemu do 
trumny. 

Obecnie farby anilinowe oraz łatwo 
odbijające się obrazki na jajkach zastą-
piły dawne wzory, wykonywane  z wiel-
ką precyzją i wymagające talentu.

Dawniej święcono wszystko, co 
miano w czasie świąt spożyć. Dziś 
nasze „święcone” 
ogranicza się do 
poświęcenia drob-
nych części potraw 
na tzw. „spróbowa-
nie”. W niektórych 
częściach naszego 
kraju, w pamięci 
i praktyce ludowej 
przetrwał zwyczaj 
ofiarowywania czę-
ści święconki księ-
dzu i ubogim”.

Oprócz potraw 
tego dnia kapłani 
święcą wodę i ogień. 
Kiedyś ksiądz świę-
cił rano wodę, w po-
łudnie pokarmy, 
a wieczorem ogień. 
Dzisiaj święci się 
ogień i wodę podczas uroczystego ob-
chodu Wigilii Paschalnej. Wodę te za-
bierano do domów, aby poświęcić nią 
chaty, obejścia, pola, bydło, a także był 
zwyczaj, że każdy kosztował tej wody 
najpierw sam, aby dla siebie uprosić 
błogosławieństwa Boże. Ogień również 
przynoszono do domów.

wieLKanOc i POnieDziałeK 
wieLKanOcnY

Po 40-sto dniowym przygotowa-
niu przychodził czas na WiELKANOc 
–  ŚWiĘTą NOc, w której Pan zmar-
twychwstał i wyzwolił lud z niewo-
li grzechu. Na pamiątkę i ku czci tej 
„osłoniętej nocą chwili na całej polskiej 
ziemi obchodzi się rezurekcję o różnych 
porach: w Wielką Sobotę w nocy lub 
w Niedzielę Wielkanocną o świcie.       

 Ludzie tłumnie przybywali na rezu-
rekcję, ponieważ każdy chciał zobaczyć 
Jezusowe powstanie z martwych. Na 
dany znak czuwające straże przy grobie 
z wielkim łomotem  upadały na posadz-
kę, a radosne „Alleluja” omal nie rozsa-
dzało murów świątyni. Na znak radości 
w czasie procesji „strzelano z armat, 
moździerzy, fuzji, pistoletów, palono 
szczapy, skrzynie, stare smolone becz-
ki. W Warszawie artyleria dawała 300 
salw. W procesji uczestniczył król, mi-
nistrowie, dwór, senat.

 Po rezurekcji witano się chrześ-
cijańskim pozdrowieniem „Chrystus 
zmartwychwstał” , a pozdrowiony od-
powiadał „zmartwychwstał prawdzi-
wie”. Wymieniając pocałunek składano 
sobie życzenia zdrowych, spokojnych 
świąt, tak jak i dzisiaj. Dzień Wielkano-
cy stawał się często dla ludzi skłóconych 
ze sobą dniem przebaczenia i zgody; że 
w duszy człowieczej zmartwychwstał 
Chrystus” „I choćbyś spotkał śmiertel-
nego wroga, przeciw któremu zapiekła 
się w tobie nienawiść, musisz tego dnia 

odpuścić, darować, zapomnieć, bo ani 
tych słów wypowiedzieć, ani pocałunku 
dać nie wolno fałszywie, chowając ura-
zę w sercu.           

Po uroczystej rezurekcji było moż-
na zasiąść do wielkanocnego śniadania, 
które w tradycji polskiej ma taki sam 
religijny charakter jak Wieczerza Wi-
gilijna Świąt Bożego Narodzenia. We 
wszystkich domach stoły zasłane białym 
obrusem uginały się od szynek, kiełbas, 
placków, mazurków, babek itp. potraw. 
Śniadanie rozpoczynano modlitwą 
i dzieleniem się święconym jajkiem.

Wesoły dzień, który nastał, na który 
każdy czekał cechował niegdyś spokój i ci-
sza. W tradycji ludu nigdy nie wychodziło 
się z domów w pierwsze święto Zmar-
twychwstania, aby nie rozproszyć w ten 
dzień błogosławieństwa z Kościoła. Wiele 
rodzin praktykuje dzisiaj ten zwyczaj.

Młodzież jednak nie potrafiła długo 
usiedzieć na miejscu. Po popołudniu 
spotykała się na tzw.: „tłuczeniu jaj”. 
Stukano pisanką o pisankę. Czyja wy-
trzymała i nie pękła, tej właściciel zabie-
rał zbite jajka jako zwycięzca. W najbar-
dziej powszechnym pojęciu jajko było 
symbolem: „cyklicznie odradzającego 
się życia, ukrytej siły witalnej, wielkich 
możliwości rozrodczych. Stąd ogromne 
znaczenie nabrał praktykowany w całej 
Polsce zwyczaj wzajemnego obdarowy-
wania się kraszankami przez zakocha-
nych. Tego dnia nie marnowano świę-
conych skorupek. Rozsypane po kątach 
izby, komory i sieni chroniły przed 
myszami i szczurami. Sypano garstkę 
za płot, na rolę oraz obficie dawano je 
kurom aby dobrze znosiły jajka.

Wielkanoc to czas radości, nowych 
nadziei i odpoczynku „A Chrystus 
Zmartwychwstały przebitą dłonią bło-
gosławił strudzonym ludziom, pokor-
nym zwierzętom i zapłodnionej gle-
bie”.

Za godność, za powagę Wielkiej 
Niedzieli życie brało odwet zaraz 
w WiELKANOcNy PONiEDziAłEK. 
Do dzisiaj w Polsce od samego świtu pa-
nuje powszechny zwyczaj oblewania się 
wodą, zwany „śmigus – dyngus”. Ponie-
działek ociekał wodą zarówno na dwo-
rach królewskich, w miastach jak i na 
wsiach. Na dworach arystokratyczni 
kawalerowie dystyngowanie skrapiali 
damy wodą różaną.

Na podstawie: 
Ludowe zwyczaje wielkanocne
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DwUmiesięczniK
sanKTUariUm

maTKi bOŻeJ łasKaweJ
w KrzeszOwie

W Niedzielę Palmową, 1 kwietnia 2012 roku, 
o godz. 14:00, ulicami Legnicy przejdzie IV Leg-
nicki Marsz dla Życia. Na ten Marsz obok mło-
dzieży zaproszone są w tym roku również Rodzi-
ny. W przygotowaniu do Marszu zaplanowana 
jest krucjata

40 Dni dla Życia
Idea krucjaty modlitewnej 40 Dni Dla Ży-

cia ma swoje źródło w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie katolicy modlą się przez 40 dni na Różańcu 
przed klinikami aborcyjnymi zarówno w dzień jak 
i w nocy.

modlitwa będzie trwała przez 40 dni w dzień 
i w nocy w centrum miasta Legnicy, nieopodal 
Katedry. Krucjata modlitewna rozpocznie się 
w środę popielcową, 22 lutego i potrwa do nie-
dzieli Palmowej, 1 kwietnia 2012 roku. w czasie 
tych 40 dni modlitwa będzie trwała nieustannie 
przez 960 godzin. 

nasz Ksm również zadeklarował swój udział. 
młodzież będzie pojedzie do Legnicy i będzie 
czuwała przez 24 godziny, od 16.00 3- 4 marca 

wystarczy zadeklarować godzinę publicznej 
modlitwy w intencji nienarodzonych, aby przy-
łączyć się do krucjaty. Kontakt: 76/724-43-75.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Diecezji Legnickiej jest inicjatorem akcji 

„Kredka dla dziecka”, która polega na 
zbiórce przyborów szkolnych. Zaproszenie 

do włączenia się w tę akcję kierowane jest do 
dzieci i młodzieży zorganizowanej w grupach 

parafialnych oraz klasach szkolnych. 
Przedstawiciele Ksm również w naszej 

szkole będą przeprowadzać akcję zbiórki 
przyborów szkolnych dla dzieci z Domów 

Dziecka naszej diecezji.
Zbiórka rozpoczęła się 2 lutego  

(Ofiarowanie Pańskie) i zakończy się 
24 kwietnia (Narodowy Dzień Życia). 

Wyróżnienie najbardziej zaangażowanych 
grup nastąpi w Niedzielę Palmową,  

1 kwietnia, podczas Mszy św wieńczącej  
iV Legnicki marsz dla Życia

Zebrane przybory szkolne przekazane 
zostaną do Biuro Komitetu Organizacyjnego 

Legnickiego Marszu dla Życia, Legnica,  
ul. Nadbrzeżna 3



Bal charytatywny na rzecz kościoła św. Anny - Krzeszów 28 stycznia 2012

Uczestnicy balu

Byli obecni również nasi kapłani

Przygrywał zespół z Bydgoszczy

Organizatorzy

Przedmioty przeznaczone na aukcje

Szczęśliwa zwycięzczyni aukcji



Diecezjalny Festiwal Jasełkowy i Kolędniczy - Krzeszów 21 stycznia 2012

Rodzina Wondołowskich z Krzeszowa „Muzyczne Anieliki” z Milina

Rodzina Homoncików  z Krzeszowa

Złote Nutki z Przedwojowa
Jury festiwalu

Schola „Hej Jezu” i ERM z Kamiennej Góry


