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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

wrzesień – PaździerniK 2012
•	 1 września – sobota – Diecezjalna Pielgrzymka 

Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa
•	 2 września – niedziela – godz. 12.00 Diecezjal-

ne Dożynki – Msza Św. dziękczynna w  Bazylice 
o godz. 12.00,

•	 3 września – poniedziałek godz. 8.00 – Msza św. 
na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego,

•	 7 września – piątek – Całonocna Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu; początek godz. 18.00,

•	 9 września – niedziela – Spotkanie Rodziny Radia 
Maryja – godz. 15.00

•	 15 września – sobota – Ogólnopolska Pielgrzymka 
Domowego Kościoła

•	 od 16 do 30 września – autokarowa Pielgrzymka 
do Sanktuariów Maryjnych Europy,

•	 29 września – sobota – Pielgrzymka Katechetów 
do Krzeszowa,

•	 od 1 października – poniedziałek – Nabożeństwo 
Różańcowe, godz. 17.30

•	 5 października – piątek – Całonocna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

•	 6 października – sobota – Diecezjalna Pielgrzyma 
Żywego Różańca do Krzeszowa; początek spotka-
nia o godz. 10.00,

•	 od 7 do 13 października – JERYCHO RÓŻAŃ-
COWE w kościele św. Józefa

•	 od 12 do 13 października  – Rekolekcje z Radiem 
Maryja i Telewizją TRWAM

•	 13 października – sobota – Spotkanie Formacyjne 
Rodziny Radia Maryja

•	 15 października – poniedziałek – Dzień Nauczy-
ciela w parafii Krzeszów,

•	 28 października – niedziela – dzień Imienin 
Pierwszego Biskupa Legnickiego dr Tadeusza Ry-
baka,

•	 1 listopada – czwartek – Uroczystość Wszystkich 
Świętych:
– Msze św. w bazylice: godz. 7.30,  10.00 i 17.00  

(w Krzeszówku godz. 9.00)
– Wyjście procesji na Cmentarz Parafialny i mod-

litwa za zmarłych – 11.30
– Msza Święta na Cmentarzu Parafialnym – godz. 

12.oo,
•	 Od 2 listopada – piątek – Modlitwa Wypominko-

wa za Zmarłych – godz. 16.30

ZAPROSZENIE   
do  KRZESZOWA 
na  SOBOTĘ  

6 PAŹDZIERNIKA 2012 
na  WIELKĄ PIELGRZYMKĘ 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Na stale do kalendarza Diecezji Legnickiej wpisała się Piel-

grzymka Żywego Różańca  do Krzeszowa. Jest to inicjatywa po-
wstała z inspiracji Pierwszego Biskupa Legnickiego dr Tadeusza 
Rybaka oraz obecnego Biskupa Legnickiego dr Stefana Cichego.  
W roku ubiegłym na zaproszenie Ks. Biskupa Stefana Cichego 
przybył na spotkanie krzeszowskie Biskup Świdnicki prof. Igna-
cy Dec. Pielgrzyma Różańcowa  zgromadziła wtedy  w Sanktua-
rium Krzeszowskim ponad pięć tysięcy pielgrzymów z Dolnego 
Śląska. 

Przewodnim hasłem Pielgrzymki Różańcowej   jest zdanie 
zaczerpnięte z  listu apostolskiego Bł. Jana Pawła II „Rosarium 
Virginis Marie” – skarb, który trzeba odkryć. Błogosławiony Pa-
pież dostrzegał w modlitwie różańcowej jedno ze źródeł nowej 
ewangelizacji. Wpatrywanie się w uwielbione Oblicze Chrystusa 
z Maryją, a dokładniej przez Serce Maryi, pozwala pełniej i jaś-
niej przyjąć Słowo Boże i tym słowem żyć.

Termin Legnickiej Pielgrzymki Różańcowej do Krzeszowa 
jest zawsze stały – zawsze przypada w  pierwszą sobotę paź-
dziernika. Miejscem spotkania jest Diecezjalne Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Głównymi intencjami tej 
różańcowej pielgrzymki są: modlitwa za nasze rodziny oraz 
modlitwa za Ojczyznę. O taką modlitwę prosił nas bł. Jan Paweł 
II. Tegoroczna pielgrzymka ma charakter szczególny. W  roku 
2012  przypada 20-rocznica powstania Diecezji Legnickiej oraz 
15-rocznica koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej, 
której dokonał bł. Papież Jan Paweł II w  Piastowskiej Legnicy 
w dniu  2 czerwca 1997 roku. 

Wspomnianą inicjatywę duszpasterską pragniemy rów-
nież ożywić charyzmat modlitwy różańcowej, traktowanej czę-
sto w powierzchownej i uproszczonej opinii, jako przeżytą już 
formę medytacji Słowa Bożego. Wezwanie bł. Jana Pawła II  że  
„Różaniec – to skarb” – trzeba Różaniec na nowo odkrywać 
i szukać jeszcze lepszych form jego rozwoju. 

Niech zatem nie zabraknie z  naszej strony postawy wspa-
niałomyślności i otwartości na Boży dar modlitwy różańcowej. 
Wszak wyrosła ona z doświadczenia Kościoła i  jest podawana 
przez Kościół jako sprawdzona i niezwykle owocna modlitwa. 
W  niej zawsze jest wpisane zwycięstwo;   zwycięstwo Prawdy 
i Łaski Bożej. 

     Niech zatem nie zabraknie w tej „różańcowej sieci mod-
litewnej” nikogo z wielkiej Rodziny Różańcowej Diecezji Leg-
nickiej.  Otoczmy modlitwą różańcową chorych i osoby starsze, 
które nie będą mogły osobiście przybyć do Krzeszowskiego 
Sanktuarium. 

W tym roku Ks. Bp dr Stefan Cichy, Pasterz Diecezji Legni-
ckiej zaprosił do Krzeszowa dyrektora Stowarzyszenia “Pomoc 
Kościołowi w  Potrzebie” ks. dr Waldemara Cisło z  Warsza-
wy. Wysłuchamy konferencji na temat chrześcijan uciskanych 
i prześladowanych we współczesnym świecie. 

Podziękujmy w dniu 6 października 2012 roku - raz jeszcze 
Bogu i Matce Bożej Łaskawej za dar życia bł. Papieża Jana Pa-
wła II. Za Jego wiarę i świetość.  Podziękujmy za Jego obecność 
w  Piastowskiej Legnicy piętnaście lat temu; a  szczególnie za 
koronację Cudownej Ikony Łaskawej Matki  z  Krzeszowskiego  
Sanktuarium. 

z wyrazami serdecznej modlitwy i gorącym zaproszeniem:
Ks. Marian Kopko  Kustosz z Krzeszowa
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POwierzenie OchrOny cywilizacji życia  
i MiłOści w ręce najświętszej Maryi Panny

najświętsza Panno Maryjo, Przeczysta 
Matko boża, niepokalana dziewico! 
 
w twoje ręce powierzamy wielką sprawę 
ochrony cywilizacji życia i miłości. 
żyjemy w trudnym czasie wielkiego, 
globalnego ataku cywilizacji śmierci.  
ginie bardzo wielu niewinnych ludzi – 
nienarodzone dzieci, starzy i chorzy. 
liczba ofiar przekracza już dwa miliardy 
ludzkich istnień. 
Każdego dnia ginie kolejne 50 tysięcy 
dzieci w łonach matek. 
wielu ludzi w ogóle nie chce mieć dzieci. 
coraz powszechniejsze stają się środki 
niszczące płodność i życie. 
 
narasta niepłodność małżonków. 
ludzkie dziecko staje się produktem 
nowoczesnej technologii, dawcą komórek 
i organów. 
„wytwarza się” dzieci o określonych 
cechach, pozostałe poddając selekcji. 
setki tysięcy zamrożonych poczętych dzieci 
czeka w ciekłym azocie pomiędzy życiem 
a śmiercią. 
 
Międzynarodowe prawo stanowione przez 
ludzi odmawia ochrony prawnej życiu 
poczętego dziecka. 
Kolejne kraje legalizują eutanazję. 
narasta atak na małżeństwo i rodzinę. 
 
najświętsza Matko! 
Obiecujemy ci, że ze wszystkich sił 
będziemy chronić ludzkie życie, zwłaszcza 
małe i bezbronne. 
 
stajemy przed tobą, Matko zbawiciela, 
z pełną świadomością, 
że sami nie jesteśmy w stanie wygrać tego 
globalnego zmagania. 
stań na czele ruchów obrony życia 
i prowadź nas. 
Ochroń życie! Ocal rodziny! dodaj nam sił! 
 
Uproś u swojego syna zwycięstwo 
cywilizacji życia i miłości! 
  
Częstochowa, Jasna Góra 28 stycznia 2012 r.    
Więcej informacji na stronie  www.
odoceanudooceanu.pl 
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niedziela Pro life
19 sierpnia 2012

W niedzielę w naszym sanktuarium 
gościliśmy ks. Edwarda Hodurek SAC 
- Pallotyna z  Warszawy, który podczas 
niedzielnych Eucharystii głosił konfe-
rencje PRO LIFE. Ks. Edward przybliżył 
nam inicjatywy Fundacji SOS Obrony 
Poczętego Życia, która przede wszyst-
kim świadczy pomoc samotnym mat-
kom oraz dzieciom niechcianym. Po 
Mszach św. można było nabyć materia-
ły PRO LIFE i  w  ten sposób wspomóc 
działalność fundacji.

GŻ

inicjatywy podejmowane w ostatnich dwóch miesiącach w sanktuarium krzeszowskim.

rozpoczęcie  
„rajdu dla życia”

3 lipca 2012
wyruszyli z  Krzeszowa i  pędzili przez 
Polskę - trzeci rajd dla życia przeje-
chał przez Ojczyznę pod hasłem Krzyżem 
przez Polskę Maryjną. Rajd przyjął kształt 
krzyża św. Andrzeja, jadąc szlakiem sank-
tuariów maryjnych. Rajd rozpoczął się 
jednocześnie w Szczecinie i Krzeszowie 3 
lipca, aby zakończyć się 14 lipca w Suwał-
kach i Krakowie. Obydwie grupy spotkały 
się w  Warszawie. Uczestnicy rajdu jadąc 
przez Polskę rozdawali materiały promują-
ce życie, jednocześnie swoim świadectwem 
udowadniając, że walka o życie ma sens.

Legniccy uczestnicy rajdu

Pilot rajdu
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Różaniec święty to powszechnie znana 
modlitwa, obejmująca rozważanie dzieła 
zbawienia w oparciu o tajemnice życia Jezusa 
Chrystusa i  Jego Matki; tego samego okre-
ślenia używa się do nazwania nanizanych 
na łańcuszek paciorków, które przesuwa się 
w trakcie odmawiania modlitw: ,,Ojcze nasz”, 
,,Zdrowaś Mario” i  ,,Chwała Ojcu”. Nazwa 
różaniec pochodzi od wieńca róż, symboli-
zującego piękno i szczęście, jakiego doznaje 
Matka Boża z dzieła zbawienia.

Zwyczaj powtarzania tych samych for-
muł religijnych jest w kościele powszech-
nie znany, wystarczy przytoczyć chociaż-
by liczne litanie, a  także np. Psalm 136 
z  jego powtarzającym się refrenem ,,Bo 
Jego łaska trwa na wieki”.

Podobne zjawisko można zaobser-
wować w liturgii kościołów Wschodnich. 
Natomiast sznury z paciorkami do licze-
nia powtarzanych modlitw pojawiają się 
także w islamie, hinduizmie i buddyzmie.

Krótka historia:
Różaniec w dzisiejszej formie powstał 

w  końcu piętnastego wieku, a  do jego 
rozpowszechnienia najbardziej przyczy-
nili się dominikanie. Gdy 7 październi-
ka 1571 r. flota Świętej Ligi (głównie hi-
szpańska i wenecka) pod wodzą Juana de 
Austria odniosła zwycięstwo nad flotą tu-
recką Alego Paszy pod Lepanto (obecnie 
Naupaktos w Grecji), papież Pius V pole-
cił obchodzić ten dzień jako święto Matki 
Bożej Różańcowej, ponieważ modlitwie 
różańcowej przypisywał odniesienie tego 
zwycięstwa. Papież Leon XIII w  roku 
1885 zlecił zbiorowe odmawianie różańca 
przez cały październik, a do Litanii lore-
tańskiej włączył wezwanie: Królowo Ró-
żańca świętego, módl się za nami.

Kilka myśli wokół różańca
znaczenie działalności św. dominika.
Bez wątpienia najważniejszą legendą 

różańcową jest ta, która opisuje okolicz-
ności podarowania różańca św. Domini-
kowi przez samą Matkę Bożą.

O  wielkim znaczeniu i  popularności 
tej opowieści świadczy powoływanie się 
na nią trzystu dziewięciu papieży. Legen-
da ta wiąże się z  powstałą na południu 
Francji herezją albigensów, zwanych też 
katarami. Otóż głosili oni, że świat dzieli 
się na dwie części: duchową należącą do 
Boga i  materialną, przynależną szatano-
wi. Konsekwentnie heretycy negowali 
wszystko, co było związane z  ludzkim 
ciałem: jedzenie, picie, posiadanie wszel-
kich dóbr ziemskich, a także wstępowanie 
w  związek małżeński i  rodzenie dzieci. 
W  głoszonych przez siebie teoriach po-
sunęli się nawet do zachęcania do popeł-
nienia samobójstwa i  pozbawiania życia 
najbliższych. Stanowiło to prostą drogę do 
zagłady społeczeństwa. Ludzie, ogarnięci 
tym szaleństwem masowo odsuwali się 
od kościoła, drwili sobie z  sakramentów 
i  słowa bożego głoszonego przez księży, 
a  umierając w  domach w  stanie grze-
chu ciężkiego, odmawiali pokuty nawet 
w obliczu śmierci i grożącego wiecznego 
potępienia. Dopiero działalność św. Do-
minika przyniosła nawrócenie herety-
ków. Zaś głównej przyczyny ich powrotu 
na łono kościoła upatrywano właśnie 
w modlitwie różańcowej, nakazanej świę-
temu przez Najświętszą Maryję Pannę. 
Wspomniana legenda głosi, że św. Do-
minik długie lata usiłował bez większych 
rezultatów nawrócić ogarniętych herezją 
katarów, jednak bezskuteczne okazywały 
się zarówno płomienne kazania, jak i  in-
dywidualne rozmowy, podobnie jak wę-
drówki oraz żarliwe modlitwy wznoszone 
w intencji błądzących. Według relacji św. 
Ludwika [Szymona] de Montftort nie-
zniechęcony niepowodzeniami założyciel 
późniejszego zakonu dominikanów miał 
pewnego dnia ukryć się lasach w pobliżu 
Tuluzy, gdzie modlił się nieustannie przez 
trzy dni i noce, stale poszcząc i poddając 
swoje ciało chłoście, a także zadając sobie 
surowe pokuty, aby przebłagać Wszech-
mogącego Boga i uprosić miłosierdzie dla 
heretyków. W wyniku długotrwałego wy-
siłku zasłabł, a wówczas miała mu się uka-
zać Matka Boża, która zapytała świętego:

- Drogi Dominiku, czy wiesz, jakiej 
broni chce użyć Błogosławiona Trójca, 
aby zmienić ten świat?

- O, moja Pani - odpowiedział św. 
Dominik - lepiej wiesz ode mnie, bo Ty 
zawsze byłaś obok Jezusa Chrystusa głów-
nym narzędziem naszego zbawienia.

- Wówczas Matka Najświętsza rzekła: 
Chcę, abyś wiedział, że w  tego rodzaju 
walce taranem pozostaje zawsze Psałterz 
anielski, który jest kamieniem węgielnym 
Nowego Testamentu. Jeśli więc chcesz 
zdobyć te zatwardziałe dusze i  pozyskać 
je dla Boga, głoś mój Psałterz [150 razy 
,,Zdrowaś Mario” i  15 ,,Ojcze nasz” – 
w trzech częściach różańca].

Dominik wstał pocieszony i  płonąc 
nową żarliwością do nawracania z wielką 
mocą głosił przesłanie Bożej Rodzicielki 
okolicznym mieszkańcom. Jego wystąpie-
nie poprzedziło bicie dzwonów, w  które 
uderzyli niewidzialni aniołowie, a  także 
straszliwa burza z  towarzyszącym trzę-
sieniem ziemi i zaćmieniem słońca, które 
wzbudziły w  zgromadzonych ogromny 
lęk.

Jeszcze bardziej przestraszyli oni się 
widząc, jak postać Matki Bożej z  obrazu 
umieszczonego w  centralnym miejscu 
świątyni trzykrotnie wzniosła swe ręce do 
nieba, wołając do Najwyższego o pomstę, 
jeśli mimo tylu wyraźnych znaków się 
nie nawrócą. Według legendy Bóg chciał 
poprzez te nadprzyrodzone zjawiska 
rozpowszechnić nową modlitwę i  uczy-
nić ją szeroko znaną. W końcu, w odpo-
wiedzi na modlitwy św. Dominika burza 
ucichła, a on zaczął nauczać. Tak gorąco 
i przekonująco wyjaśniał znaczenie i war-
tość świętego różańca, że niemal wszyscy 
mieszkańcy Tuluzy przyjęli go i odrzuci-
li fałszywe wierzenia. W  krótkim czasie 
dało się zauważyć w mieście wiele zmian 
na lepsze. Ludzie zaczęli wieść chrześci-
jańskie życie i porzucili swoje poprzednie 
złe obyczaje.

Przykładów na wielkie znaczenie 
modlitwy różańcowej dla wiernych moż-
na przytoczyć bardzo wiele. Papieże czę-
sto w chwilach zagrożenia wojną czy za-
razą szczególnie chętnie przywoływali tę 
wyjątkową modlitwę do Matki Bożej jako 
rodzaj ucieczki i  jedynego możliwego 
ocalenia. Nie zapominajmy o  niej i  my, 
zwłaszcza w  październiku poświęconym 
w całości tej przepięknej modlitwie.

Anna Ferenc
Ps.
Duszpasterze serdecznie zapraszają 

dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej 
modlitwy różańcowej w  Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej:

- w  dnie powszednie codziennie na 
godz. 17.3o;

- w niedzielę na godz. 16.3o 
(dla dzieci za pilne i  systematyczne 

uczestnictwo w  Nabożeństwach Różań-
cowych przewidujemy nagrodę – niespo-
dziankę!)
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Po masakrze na premierze „Batmana” 

w  Denver ludzie zaczęli szukać przyczyn. 
Według republikańskiego kongresmana 
Louie Gohmerta z  Teksasu - Jako chrześ-
cijanina oburza mnie to, że widzę kolejne 
ataki na wartości chrześcijańskie, a  potem 
bezsensowny, szalony akt przemocy, taki 
jak ten - powiedział kongresman Gohmert 
w programie „Istook Live” w amerykańskim 
radiu, odpowiadając na pytanie o przyczyny 
tragedii w Denver kilka godzin po niej. Poli-
tyka cytuje „Huffington Post”.

„W  USA jest za mało Boga”, tego ‚aktu 
terroryzmu’ można byłoby uniknąć, gdyby 
Amerykanie chcieli w  swoim życiu „więcej 
Boga”. Republikański polityk przypomniał 
słowa „ojców założycieli” USA - Johna 

Adamsa i Benjamina Franklina - którzy mó-
wili i pisali o „Konstytucji tylko dla moral-
nych i religijnych ludzi” i „wolności możliwej 
tylko dla cnotliwych”. - Jest wojna z samymi 
fundamentami tego kraju - skwitował.

Gdy piszę powyższe słowa, kilka osób, 
w  tym napastnik, zginęło w  strzelaninie, 
do której doszło w  świątyni sikhijskiej 
w  Oak Creek, niedaleko Milwaukee, 
w  amerykańskim stanie Wisconsin. Czy 
tylko w USA jest za mało Boga? Ojcowie 
dzisiejszej Unii Europejskiej też myśleli 
o  UE opartej na wartościach chrześci-
jańskich, a  liberałowie z  socjalistami co 
robią? Ale czy tylko za mało Boga jest 
w konstytucjach? Za mało Boga jest w ży-
ciu społecznym, zawodowym i  rodzin-
nym, a często Boga już w tych obszarach 
wcale nie ma. Dlaczego? Jak w życiu ro-

dzinnym wygląda poranna i  wieczorna 
modlitwa, a może jej wcale nie ma? A jak 
jest z  niedzielną Mszą św.? Przed kilku 
laty, gdy pisałem na ten temat, stanąłem 
na ulicy gdy zaczynała się Msza św. i zo-
baczyłem, ilu ludzi się spóźnia i  kto się 
spóźnia. Wydawałoby się, że to wzorowi 
katolicy. Spóźnieni - powolutku idą – koś-
ciół nie ucieka. A  czy to nie jest lekce-
ważenie Pana Boga? Pamiętam zaraz po 
wojnie biedną wdowę i czworo dzieci od 
szesnastu do sześciu lat. Rano i  wieczór 
wspólna modlitwa. Nie było niedzieli bez 
Mszy św. Wszyscy wyrośli na wspaniałych 
i  szanowanych ludzi. Po kilkudziesięciu 
latach dowiedziałem się, że u  najstarszej 
dzieci się „wykoleiły”. Pytam się jej, czy 

szuka przyczyn, że taką drogą te jej dzie-
ci poszły. Odpowiedziała: w moim domu 
nie było wspólnej modlitwy jak u mamy.

A kapłani z biskupami na czele wołają. 
Rodzice razem z  dziećmi do codziennej 
wspólnej modlitwy klękajcie. A  rodzi-
ce??? Pisząc ten artykuł, natrafiłem na taki 
tekst: (Nie wiem, kiedy napisany i  gdzie 
opublikowany) KRYSTIANA BRODA-
CKIEGO MOŻE JUŹ CZAS?

Swego czasu w  miasteczku Lesko nad 
Sanem pojawił się sklep pornograficzny – 
nieomylny znak, że nic nie zatrzyma po-
chodu tzw. nowoczesności w naszym wol-
nym przecież kraju... A jednak! Spora część 
mieszkańców, może nawet nie większość 
(zresztą nikt tego nie badał), nie życzyła so-
bie takiego „dobrodziejstwa wolności”. Pod 
wodzą księdza proboszcza udali się w pro-

cesji z kościoła pod ów sklep i tuż przy nim 
wkopali wielki krzyż, zapowiadając, że 
codziennie będą się przy nim modlić. To 
wystarczyło: pornogeszefciarz szybko zwi-
nął interes... Teraz przykład z Łotwy: „siły 
postępowe” przygotowały wielce liberal-
ną uchwałę o aborcji, aliści, gdy nadszedł 
Dzień Niepodległości i  politycy litewscy 
z prezydentem i premierem na czele poja-
wili się w ryskiej katedrze, by uczestniczyć 
w uroczystej Mszy św., okazało się, że nie 
ma jej kto odprawić: duchowni odmówili 
swego udziału na znak protestu przeciw 
owej uchwale, a arcybiskup luterański Janis 
Vanags demonstracyjnie opuścił katedrę. 
O ile wiem, uchwałę zmieniono. Znany ze 
swej skłonności do obrażania uczuć reli-

gijnych Tadeusz Słobodzianek, autor złej 
sławy dramatu pt. Prorok Ilia, popisał się 
teraz kolejną prowokacją, nadając swej 
nowej sztuce tytuł Sen pluskwy, czyli towa-
rzysz Chrystus. Sztukę wystawiono w tea-
trze w  Jeleniej Górze, budząc zrozumiałe 
protesty, które dotyczą nie tylko tytułu, lecz 
i jej zawartości. Oczywiście, Słobodzianek 
oraz reżyser sztuki są tymi protestami „za-
skoczeni”, bo przecież, niewiniątka, nikogo 
obrażać nie zamierzali, a  tylko skorzystali 
z  wolności słowa... Może już czas przejść 
od słów do czynów, w  leskim lub łotew-
skim stylu?...

************
Dodam od siebie. NAJWYŻSZY 

CZAS zacząć zmieniać styl osobisty i ro-
dzinny bycia chrześcijaninem

brat Stanisław
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Dokonała się pełna symbioza obozu 
sprawującego władzę polityczną i  części 
środków masowego przekazu. Media, 
dysponujące ogromnymi środkami eko-
nomicznymi, mają gigantyczne możli-
wości oddziaływania na społeczeństwo. 
Do niedawna to dziennikarze zabiegali 
o  przychylność rządzących, w  ostatnim 
okresie te role diametralnie się odwróciły: 
ludzie władzy wiszą u  klamek wpływo-
wych redakcji, zabiegając by ich wizeru-
nek w  mediach był korzystny. Przestało 
być ważne, co naprawdę robią i jakie decy-
zje podejmują, a stało się ważne tylko to, 
w  jaki sposób są pokazywani i przedsta-
wiani, za czym idą wyniki – prawdziwych 
bądź spreparowanych – badań sondażo-
wych i  tzw. słupków poparcia.   Symbio-
tyczna struktura władza-media wykazuje 
pogardę dla wartości wyznawanych przez 
społeczeństwo, a  twórcy medialnych fał-
szerstw i  zmyśleń pozostają całkowicie 
bezkarni.

Obecną sytuację w  dużej mierze wy-
kreowały następstwa konkretnych wyda-
rzeń z naszej najnowszej historii, wyzna-
czone   datami: 1945, 1956, 1968, 1978, 
1989 i  2005. Warto zobaczyć, kto i  jak 
przechodził przez te okresy zmian, per-
turbacji i przesileń. Kto ocalał, kto zyski-
wał i komu się powiodło oraz  kto stracił 
i był marginalizowany. Środowiska, które 
przechodziły bez szwanku z jednego okre-
su w drugi, po 2005 roku, czyli po śmierci 
Jana Pawła II, dały sygnał do nowej i de-
cydującej ofensywy. Śmierć papieża stała 
się katalizatorem ataku na Kościół, tym 
bardziej wyrafinowanego, że wielu dzi-
siejszych krytyków czerpało wymierne 
korzyści z długiego pontyfikatu.

Kolejnym momentem przełomowym 
była katastrofa smoleńska, która w  śro-
dowiskach wrogich Kościołowi wyzwoliła 
nową furię. Wkrótce nastąpiły dwa wyda-
rzenia, na które duchowieństwo i  wierni 
nie zareagowali z dostateczną siłą: sprawa 
obecności Krzyża na Krakowskim Przed-

trwa Ostra walKa 
Państwa z KOściOłeM

mieściu w Warszawie oraz niedoszła no-
minacja prałata Żarskiego na biskupa 
polowego. Na bluźnierstwo skierowane 
przeciw Krzyżowi nie zareagowaliśmy 
wystarczająco mocno. Zablokowanie no-
minacji prałata Żarskiego i  pozbawienie 
go funkcji Wikariusza Generalnego – Za-
stępcy Biskupa Polowego WP przez MON, 
z niewątpliwym udziałem Kancelarii Pre-
zydenta w podjęciu tej decyzji, upewniło 
władze świeckie, że mogą być bezkarne. 
Do tego doszła dezinformacja, pod wielo-
ma względami podobna do tej, jaka miała 
miejsce w 2007 roku, gdy kandydatka na 
minister zdrowia określiła sprawę in vitro 
i  promocję antykoncepcji jako „przejaw 
miłości chrześcijańskiej”. Kilka miesię-
cy później, premier mógł już oficjalnie 
mówić o  dofinansowaniu in vitro gdyż 
wiedział, że reakcji nie będzie.  Testowa-
no wytrzymałość opinii publicznej i testy 
przebiegały po myśli rządzących.

Problemem jest nieustające instru-
mentalizowanie Kościoła. Ludzie władzy 
uczynili Kościół elementem własnych 
planów politycznych i  to się im udawa-
ło. Przykładowo, uznano za potrzebne 
organizowanie rekolekcji dla posłów PO, 
odwracając uwagę od faktu, że wybory 
etyczne tej partii są wysoce niewłaściwe. 
Dlaczego w  tym roku nie ma już takich 
rekolekcji? Dlaczego PO już ich nie po-
trzebuje? A więc dlaczego w ubiegłych la-
tach były? Jak widzą to duchowni, którzy 
w poprzednich latach wychodzili naprze-
ciw tym inicjatywom, a teraz milczą.

Ostatnio nagłaśnia się sprawę finan-
sów Kościoła. To wyciąganie „tematów 
dyżurnych”   też ma długą tradycję. Pre-
mier Donald Tusk podczas niedawnego 
expose zapowiedział, jaki będzie kieru-
nek działań jego rządu, deklarując, że nie 
będzie „klękał przed księdzem”.  Obecnie 
mamy ataki podejmowane na zasadzie 
skojarzeń: kryzys – Kościół   – pieniądze. 
Unika się dyskusji na temat faktycznych 
przyczyn kryzysu, a  kieruje się oskarże-

nia na Kościół.  Tymczasem w kontekście 
naszego zadłużenia i potężnego krachu fi-
nansowego nasuwają się pytania: U kogo 
jesteśmy zadłużeni? Kto i  kiedy   brał ol-
brzymie pożyczki? Długi państw wyno-
szą biliony dolarów. Kto jest właścicielem 
tych bilionów, bogatszym niż państwa 
i  ich obywatele? Co to są „międzynaro-
dowe instytucje finansowe” i kto za nimi 
stoi? Dlaczego  koszty oszustw, nadużyć 
i  kryzysu ponoszą obywatele, a  nie ban-
kierzy?

Krzyczy się „goń złodzieja”! W  roli 
złodzieja i społecznego pasożyta obsadza 
się Kościół! A gdzie się naprawdę podzia-
ły ogromne pieniądze? Rzadko się pyta 
o  koszty zaangażowania Polski   w  różne 
operacje wojenne oraz skutki, jakie to 
generuje dziś i w przyszłości. Po co nam 
wojna w Iraku i w Afganistanie? Co tam 
robią nasi żołnierze i  ile nas to kosztuje? 
W tej kwestii władza nie liczy się ze zda-
niem opinii publicznej, zdecydowanie 
przeciwnej zaangażowaniu Polski w  za-
graniczne operacje militarne. Mówi się 
o solidarności z sojusznikami. Ale co jest 

ks. prof. Waldemar Chrostowski

Mamy do czynienia z nową jakością w  dyskursie publicznym na temat relacji państwo – Kościół. walka 
z Kościołem ma tylko pozór nowości, w rzeczywistości jest już od dawna obecna w przestrzeni publicznej. 
ludzie sprawujący władzę i część środowisk medialnych doszli do wniosku, że nadszedł sprzyjający czas 
na otwartą konfrontację. na podjęcie tej decyzji i rozpoczęcie medialnej ofensywy wpłynął ściśle określo-
ny splot wydarzeń.
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Peregrynacja  
ObrazU św. józefa  

w diecezji legnicKiej

warta solidarność w tym, co złe? A z dru-
giej strony, jakie mamy dowody na soli-
darność sojuszników z  nami?   Obecnie 
słyszymy o możliwym ataku na Iran; czy 
i tym razem weźmiemy w nim udział i po-
niesiemy wysokie oraz niezwykle szkodli-
we koszty?

Jednym z  celów nagonki na Kościół 
jest negatywna zmiana wizerunku du-
chownych. Ten cel został w dużym stop-
niu osiągnięty, bo wykopano niemałą 
przepaść między wiernymi a duchowień-
stwem. Egzemplifikacją może być kwe-
stia tzw. pedofilii. Jej przypadki często to 
po prostu przypadki homoseksualizmu, 
ale nazywanie ich pedofilią jest bardziej 
szkodliwe dla kapłanów. Homoseksu-
alizm bywa pokazywany niemal, jako 
cnota, a  łatę pedofilów systematycznie 
przyczepia się tylko księżom. To powo-
duje tworzenie skojarzeń, które są bardzo 
groźne. Buduje się mur niechęci i wrogo-
ści między Kościołem a młodzieżą i dzieć-
mi oraz rodzicami i  wychowawcami, zaś 
na zgniłe owoce tej akcji nie trzeba będzie 
długo czekać.

Wyjątkowo podłe jest przenoszenie 
wrogości wobec Kościoła na teren same-
go Kościoła, co skutkuje podkopywaniem 
i kwestionowaniem prawdziwych autory-
tetów, a promowaniem miernoty. Dobrze 
widać, z jaką niechęcią traktuje się postać 
Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. We wrogiej działalności mającej 
na celu erozję  autorytetów bierze udział 
część „katolickich mediów”, uwiarygod-
niając tego typu działania. Tu też wypusz-
cza się balony próbne, testujące granice 
tego,  co jeszcze można pokazać i ośmie-
szyć, wcielając w  życie zasadę   „dziel 
i rządź”. Niestety, dajemy się dzielić: „Koś-
ciół łagiewnicki” i „Kościół toruński”, itp. 
Zapominamy, że jesteśmy Chrystusowi, 
tylko i wyłącznie.

W  tym wszystkim nie bez znaczenia 
jest perspektywa europejskiej przyszło-
ści   Donalda Tuska. Słyszymy o  planach 
powierzenia mu wysokiej funkcji w agen-
dach Unii Europejskiej. Czy obecne 
działania premiera w  kraju nie są spo-
wodowane chęcią wykazania się i uwiary-
godnienia siebie na antychrześcijańskich 
salonach europejskich? Miejmy nadzieję, 
że nie, ale żadnej pewności, co do tego nie 
ma.

Pamiętajmy o tym, co niedawno po-
wiedział premier Węgier: jak niegdyś 
wobec ludzi w  mundurach, tak teraz 
bądźmy czujni i  ostrożni wobec ludzi 
w  starannie skrojonych garniturach. To, 
że Polska się zmienia na korzyść, jest 
zasługą  narodu, a nie władz i nie dajmy 
sobie tego odebrać.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski – Warszawa 

wędrujący po naszej diecezji obraz św. józefa na letni czas wakacyjny zatrzymał się  
w Krzeszowskim sanktuarium. właśnie tutaj do końca sierpnia pielgrzymi mogli 
wypraszać potrzebne łaski przed wizerunkiem św. Opiekuna. Obraz powróci do 
krzeszowskiej parafii w dniach 6-9 września 2015 w czasie peregrynacji po dekana-
cie Kamienna góra wschód. 

GŻ
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iV MiędzynarOdOwy zlOt saMOchOdów 
rOlls rOyce & bentley – 12 liPca 2012 r.

Na placu przed bazyliką zaroiło sie od pięknych samocho-
dów Rolls Royce & Bentley, a to z powodu iV Międzynarodo-
wego zlotu samochodów rolls royce & bentley. w  ramach 
zlotu w czwartek 12 lipca o godzinie 1000 samochody pojawiły 
się w Krzeszowie na placu przed Bazyliką, wzbudzając olbrzy-
mie zainteresowanie turystów i  pielgrzymów. Uczestnicy zlotu 
zwiedzili sanktuarium a następnie uczestniczyli w koncercie or-
ganowym. Na koniec pojazdy zostały poświęcone przez księży 
i ruszyły w dalszą drogę.

lista POjazdów UczestniczĄca w zlOcie 
Rolls Royce 20HP, 1927 rok
Rolls Royce Phantom I Cabriolet,1927 rok
Rolls Royce Phantom II, 1933 rok
Rolls Royce 20/25, 1935 rok
Rolls Royce Silver Wraith, 1948 rok
Rolls Royce Silver Wraith, 1949 rok
Rolls Royce Silver Cloud II, 1961 rok
Rolls Royce Silver Cloud II, 1962 rok
Rolls Royce Silver Cloud III MPW, 1963 rok
Rolls Royce Silver Cloud III, 1964 rok
Rolls Royce Corniche Cabriolet, 1969 rok
Rolls Royce Corniche Cabriolet, 1971 rok
Rolls Royce Corniche II Cabriolet, 1989 rok
Rolls Royce Silver Shadow I, 1972 rok
Rolls Royce Silver Shadow I, 1975 rok
Rolls Royce Silver Shadow II, 1977 rok
Rolls Royce Silver Shadow II, 1978 rok
Rolls Royce Silver Shadow II, 1978 rok
Rolls Royce Silver Spirit, 1984 rok
Rolls Royce Flying Spur, 1985 rok
Rolls Royce Silver Spirit, 1986 rok
Rolls Royce Flying Spur MPW, 1995 rok
Rolls Royce Silver Spirit, 1996 rok
Rolls Royce Silver Spirit, 1996 rok
Rolls Royce Silver Seraph, 1998 rok
Rolls Royce Silver Seraph 1999 rok
Rolls Royce Silver Seraph 2000 rok
Rolls Royce Silver Seraph 2001 rok
Bentley MK VI, 1950 rok
Bentley MK VI Park Ward Coupe, 1950 rok
Bentley S1, 1958 rok
Bentley T1, 1966 rok
Bentley T1, 1968 rok
Bentley Brooklands R,  1997 rok
Bentley Azure, 2000 rok
Bentley Arnage, 2005 rok
Bentley Continental GT, 2007 rok
Bentley Continental GTC, 2012 rok

GŻ
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PrzewOdniK OdPOwiada:
HIT  SEZONU

– czy l i  kopalnia  wiedzy  pod dredami
O jego nietypowej fryzurze mogliśmy 

przeczytać w jednym z kwietniowych nu-
merów „gościa niedzielnego”, zobaczyć 
ją można było nie jeden raz w ogólnopol-
skich i  lokalnych mediach, swoją wiedzą 
zdumiewał na targach turystycznych we 
wrocławiu i  warszawie, wreszcie grupy 
turystyczne słuchając z  jego ust historii 
krzeszowskiego opactwa z  wrażenia ot-
wierają szeroko buzię. Krystian Michalik 
– przewodnik krzeszowski – to prawdzi-
wa kopalnia wiedzy ukryta pod czupryną 
dredów.

G.Ż: czy można powiedzieć, że jest 
osobą rozpoznawalną?

Krystian Michalik: Od czasu do czasu! 
Na szczęście nie wszyscy mnie rozpoznają. 
Zdarzają się grupy turystyczne, które już 
mnie gdzieś widziały, albo kojarzą tą twarz 
skądś  i  faktycznie wtedy, prędzej czy póź-
niej, dochodzą skąd mnie znają. Najczęściej  
jest to „Gość Niedzielny”. 

skąd pomysł na tak nietypową fryzurę 
– nietypową  zwłaszcza u  przewodników 
po sanktuariach maryjnych, wśród któ-
rych jesteś zapewne jednym z nielicznych?

Na pewno! Zawsze lubiłem nosić dłu-
gie włosy, a jako że są one u mężczyzn spo-
łecznie nieakceptowane, dlatego musiałem 
zrobić coś, aby tą akceptację uzyskać. Nie 
ukrywam, że była to również forma buntu 
młodzieńczego, ale lubię też posłuchać reg-
gae.

nie bałeś się o  reakcję ks. ku-
stosza, pracowników sanktuarium? 
Pierwszego dnia, tak! Zareagowali jednak 
tylko zdziwieniem i oczami jak pięć złotych.

ciekawe muszą być również reakcje 
pielgrzymów-turystów, których masz oka-
zje oprowadzać?

Szok i niedowierzanie (śmiech)… Reak-
cja jest również spowodowana młodym wie-
kiem. Jestem mocno odmładzany. Zdarzyło 
się, że jeden z pielgrzymów myślał, że mam 
nie więcej niż 12 lat. Wiek plus dredy - lu-
dzie są zaszokowani. Wtedy rozpoczynając  
od kościoła św. Józefa, wykorzystując jego 
akustykę, powoduję, że są zaszokowani po 
raz kolejny – mój głos dociera bez proble-
mu do każdego miejsca kościoła, okazuje się 
również, że posiadam wiedzę większą niż 
można by się było spodziewać. Pracownicy 
Obsługi Pielgrzyma wspominają jak pewne-
go razu kierownik grupy dyskretnie zapytał 
jedną z pań, czy na pewno „nie będzie siary”. 
Postarałem się aby szybko zmienił zdanie.

czy to prawda, że noszenie dredów 
jest bardzo wygodne i na dodatek nie trze-
ba myć głowy?

Nie jest na pewno kłopotliwe. Pod pew-
nym względem ich utrzymywanie ich jest 
łatwiejsze niż zwykłych włosów. Nie uży-
wam grzebienia ale za to niezbędne jest sza-
re mydło i szydełko. Mydło do mycia głowy 

przynajmniej raz w  tygodniu, kłopotliwe 
jest za to dokręcanie włosów szydełkiem.

Mimo, że masz lat 22 przewodnikiem 
jesteś od lat…

Ośmiu…
więc zaczynałeś w  wieku lat czterna-

stu…
Tak, jeżeli chodzi o oprowadzanie regu-

larne – gdy miałem lat dwanaście zacząłem 
oprowadzać grupy okazjonalne – ze szkoły, 
gimnazjum lub grupy znajomych… Zachę-
cił mnie do tego poprzedni kustosz sanktua-
rium ks. Włodzimierz Gucwa. 

Kto zatem był twoim pierwszym na-
uczycielem?

Bez wątpienia ks. kapelan ss. Benedykty-
nek, ks. kanonik Władysław Sługocki, który 
mnie wszystkiego nauczył. Byłem wtedy mi-
nistrantem w kaplicy klasztornej. Spotykali-
śmy się z księdzem w weekendy, najczęściej 
w soboty, a on krok po kroku objaśniał nam 
poszczególne obrazy, kaplice, malowidła… 
Tak tydzień po tygodniu. I już po pół roku 
byłem przygotowany do oprowadzania grup 
turystycznych.

jesteś studentem trzeciego roku wy-
działu historii na Uniwersytecie wrocław-
skim. znający cię wiedzą z jaką pasją opo-
wiadasz dzieje opactwa, ale również w jaki 
sposób pogłębiasz swoją wiedzę. czy ta 
miłość do historii zrodziła się przed zo-
staniem przewodnikiem czy już po?

Na pewno przed. Nie pamiętam jak dłu-
go. Pamiętam, że była to pierwsza kartka ku-
piona do kolekcji… od tego się zaczęło.

no właśnie! warto wspomnieć o  jesz-
cze jednej twojej pasji, bardzo ściśle po-
wiązanej z tym czym się teraz zajmujesz.

Myślę, że każdy ma pasję zbierania.  Ja 
zaangażowałem się właśnie w Krzeszów. Za-
cząłem kolekcjonować rzeczy przedwojen-
ne, które pochodziły z  Krzeszowa. Jednak 
najwięcej, a  tym samym najłatwiej dostęp-
ne były kartki pocztowe. Krzeszów zawsze 
był miejscowością turystyczną to też kartki 
wydawano w ilościach hurtowych. Z każdą 
kartką wiąże się historia i emocje pozyska-
nia – każda z nich pod jakimś względem jest 
wyjątkowa. Ale interesowały mnie również 
inne przedmioty. I tak jako jedyny skomple-
towałem butelki z browarów krzeszowskich.

wracając jednak do oprowadzania. 
normą stało się, że na koniec  słyszysz 
od zwiedzających brawa. czy pamiętasz 
może jakieś nietypowe zdarzenia?

Przez te kilka lat uskładało się spora 
ilość. Niezapomnianą sytuacją była ta kie-
dy po ciężkiej całonocnej podróży miałem 
oprowadzać profesorów z  mojej uczelni. 
Z pewnością nie wyglądałem wtedy za cie-
kawie, po nieprzespanej nocy miałem sta-
nąć przed gronem historyków i opowiadać 
o  Krzeszowie. Ta sytuacja najmocniej za-
padła mi w pamięć.

jakieś nietypowe pytania…?
Jest ich sporo… Raz od grupy dziecię-

cej usłyszałem pytanie „ile kryształków jest 
w żyrandolu w bazylice?”

Piszesz pracę licencjacką, oczywiście 
związaną z Krzeszowem...temat?

Działalność Benedyktynów w  Krzeszo-
wie w  okresie nazizmu. Temat oczywiście 
związany z Krzeszowem. Benedyktyni moc-
no przyczynili się do rozwoju Krzeszowa 
i naprawdę sporo po sobie pozostawili. Jest 
to temat całkowicie niezbadany – dziewiczy, 
a zarazem bardzo ciekawy.

Każdy z  przewodników ma jakiegoś 
swojego „konika”. jaki jest twój? O  czym 
najbardziej lubisz opowiadać?

O kościele klasztornym. Przede wszyst-
kim o tym, jak ściśle są ze sobą, połączone 
poszczególne elementy wnętrza bazyliki. 
Zabytki krzeszowskie są ewenementem 
pod tym względem. Są jednolite stylowo 
i  w  pełni udało się zrealizować ich pro-
gram ideowy do jakiego zostały zaprojek-
towane. Przykładem jest kościół św. Józefa. 
Został on inaczej zorientowany tylko po 
to, aby słońce lepiej mogło oświetlić freski.  
Bazylika Wniebowzięcia NMP kryje w sobie 
również sporo tajemnic, które można od-
krywać przez długie lata. Za każdym razem 
udaje mi się poznać coś nowego a  potem 
przekazać to zwiedzającym.

w tym roku pojawiła się dla was, prze-
wodników konkurencja: system audio-
-przewodników. jak oceniasz te nowe roz-
wiązania techniki?

Ciężko nazwać  je konkurencją, gdyż ży-
wego przewodnika nigdy nie uda się w peł-
ni zastąpić maszyną. Oceniając jednak sam 
system, jestem pełen uznania. Nowoczesne 
rozwiązania, prosta obsługa, przyjazny lek-
tor i  sprawdzone (przez nas) informacje… 
nie można tylko zadawać pytań…

…i  podziwiać niespotykanej fryzury 
przewodnika. dziękuję za rozmowę.
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Do niecodziennego zdarzenia doszło 
23 lipca 2012. Wieczorem na fasadzie ba-
zyliki, tuż obok prawego okna wylądował 
pszczeli rój. Niespotykani goście, zacho-
wywali się, jak na sanktuarium przystało 
bardzo spokojnie. Podobnie jak więk-
szości przybywających do Domu Łaski, 
przybysze poczuli się tu rzeczywiście jak 
w domu, zostając tu na kolejne dwa dni, 
ku zdziwieniu znawców. „Widać zwia-
dowcy (którzy poszukują nowego miejsca 
dla roju - przyp. red) nie mogli znaleźć 
lepszego miejsca” – mówili uśmiechając 
się pszczelarze. Dopiero trzeciego dnia , 
dzięki pomocy Straży Pożarnej, dla bez-
pieczeństwa turystów i pielgrzymów, rój 
został zdjęty. Królowa jednak dopięła 
swego i pszczoły pozostały w Krzeszowie, 
trafiły bowiem do pasieki Pana Stanisła-
wa Wondołowskiego – szafarza Komunii 
Świętej w krzeszowskiej parafii. Pan Stani-
sław musiał pokonać lęk wysokości, było 
jednak warto, aby teraz można było się 
chwalić rojem z Domu Łaski.

GŻ

rój z dOMU łasKi Rodzice N.M.P.
Ty Święta Anno sobie wybrałaś
Za męża Joachima Świętego,
Lecz dzieci swoich długo nie 
miałaś
Przez wiele lat małżeństwa 
swojego.

W wielkim cierpieniu wtedy tak 
byłaś
Przez długie lata w swoim 
małżeństwie,
Wśród swych najbliższych tak 
wtedy żyłaś 
W wielkim dla Ciebie ludzkim 
przekleństwie.

Lecz ufność w Bogu nie była 
głucha
Za Waszą wiarę wielką, wspaniałą, 
Pan Bóg modlitwy Wasze 
wysłuchał,
Zesłał Wam na świat córeczką 
małą.

Maria - to imię Jej nadaliście
I dla Jej dalszej w życiu przyszłości
Bogu na służbę Ją oddaliście,
By dojrzewała tak w pobożności.

Bóg Was powołał wkrótce do 
siebie,
Już w starczym wieku wtedy 
byliście,
Pan dał Wam życie szczęśliwe 
w niebie,
Dał Wam, bo na nie zasłużyliście.

Za oblubieńca zaś Maria miała 
W swym panieństwie Józefa 
świętego, 
Tak Panu Bogu się spodobała,
Że porodziła Syna Bożego.

Niepokalana Maryja Święta
Matką została Odkupiciela,
Z duszą i ciałem do nieba wzięta 
Dziś się do Niego za nas udziela.

Święty Joachim i Święta Anna 
Ufnością Bogu sprawili wiele, 
Że Matka Boża jest Święta Panna,
Syn Jej zaś naszym jest 
zbawicielem.

Więc w górę serca dzisiaj 
wznosimy,
Niech ta Rodzina Święta to sprawi,
O wstawiennictwo ich dziś prosimy
-Niech nasze życie Pan błogosławi.

Szczepan Polachowski 
 10.06.2012
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Zachowuj się…
czyli bez fo pa przed Bogiem (nie bądź ciele w kościele)

„Abyśmy byli 
jedno i jedno 
mieli serce”

„Będziesz miłował bliźniego 
swego jak siebie samego”

Takie słowa zawiera jeden z hymnów 
46. Kongresu Eucharystycznego, któ-
ry miał miejsce we Wrocławiu (1997 r.). 
Przywołuję je tutaj, gdyż świętowanie nie-
dzieli jest w drugiej kolejności czasem bu-
dowania więzi międzyludzkich. Najpierw 
we własnej rodzinie- bliższej i dalszej, po-
tem w kręgu sąsiadów, przyjaciół. Niezli-
czona jest wielość propozycji i możliwości 
takiego „razem”, bez którego więzy ro-
dzinne czy przyjacielskie stają się jedynie 
formalne lub przechodzą w stan uśpienia, 
a nawet „klinicznej” śmierci. 

Trzecia płaszczyzna do zagospodaro-
wania w dni wolne od pracy czy nauki to 
czynna miłość bliźniego, czyli miłosier-
dzie. Dzień święty wzywa do solidarności 
z potrzebującymi nie tyle czy nie tylko dla 
darów materialnych, ale po prostu serca!. 
Uruchomienie „wyobraźni miłosierdzia” 
poprowadzi nas do szpitalnych sal, ludzi 
samotnych pozwoli za-
prosić na wspólny posi-
łek (nie tylko w wigilię 
Bożego Narodzenia), 
każe zaangażować się w 
działania na rzecz innych 
w różnych organizacjach 
charytatywnych, by dzie-
lić się z nimi chlebem i 
radością. 

Był taki czas, gdy 
odwiedzanie chorych 
w szpitalach limitowa-
ne było do kilku godzin 
i kilku dni w tygodniu 
(najważniejszą osobą w 
takiej instytucji był wte-
dy… portier, z którym 
ewentualne były możli-
we jednoznaczne „per-

To tylko na własne życzenie stajemy 
się sobie obcy i nieciekawi. Celebrowanie 
(!) obiadu świątecznego, wspólnie rozmo-
wy przy stole, wspólne zabawy i wypoczy-
nek (np. rodzice z  dziećmi na rowerach 
w  niedzielne popołudnie), poznawanie 
własnych korzeni, odwiedziny krewnych 
(nie tylko na nadzwyczajnych zjazdach 
z  racji ślubów, pogrzebów czy Pierwszej 
Komunii Świętej), korespondencja- ta tra-
dycyjna, ze znaczkiem i  kopertą… Prze-
cież to takie proste! Czy ktokolwiek z nas 
przestał za tymi wartościami tęsknić? 

traktacje”). Dziś brak odwiedzin chorego 
może mu przynieść nieodwracalne szko-
dy, gdyż bez pomocy bliskich często nie 
będzie miał dóbr i posług nawet najbar-
dziej podstawowych (= przewlekle „cho-
ra” służba zdrowia). 

Inna rzecz, czy potrafimy się zachować 
wobec pacjentów: czy umiemy z nimi nor-

Nie potrafię odpędzić od siebie myśli, 
że gdy ludzie nie mieli w  domach elek-
tryczności, żyli szczęśliwiej, mieli sobie 
więcej do powiedzenia, uruchamiali swo-
ją twórczą inteligencję… Warto spraw-
dzić, co się będzie działo z nami i naszymi 
relacjami, gdy np. w niedziele i święta zre-
zygnujemy z  TV, komputera właśnie na 
rzecz  rodzinnego, przyjacielskiego i  są-
siedzkiego „realu”!

malnie (!) rozmawiać, czy przyniesiemy 
im radość i nadzieję, czy pomożemy im w 
chorobie (starości, niepełnosprawności) 
odnaleźć osobistą więź z Jezusem (kaplica, 
sakramenty św., katolickie radio, prasa itd.). 

Jezus nie pozwala chrześcijaninowi 
zapomnieć, że oczekuje na rozpozna-
wanie Go w potrzebujących i z tej po-
stawy będzie nas sądził: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych , Mnieście uczynili 
(Mt 25,40).

ks. Aleksander Radecki
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n a s z e  d z i e c i 
w  U s t r O n i U  M O r s K i M

Kto nie był - niech żałuje. Kolonia 
letnia caritas w  Ustroniu Morskim za-
pisała się w  pamięci uczestników, jako 
udane wakacje.

Ośrodek w  pobliżu plaży, pyszne je-
dzenie, boisko, plac zabaw, dużo śmiechu 
i przyjazna atmosfera złożyły się na dwu-
tygodniowy wypoczynek nad morzem.  

Podobnie jak w ubiegłym roku znacz-
na część uczestników należy na co dzień 
do szkolnego koła różańcowego lub zasila 
szeregi ministrantów, byliśmy więc grupą 
silną modlitewnie, zdyscyplinowaną i od-
powiedzialną. 

Czas upływał nam na dobrej zabawie, 
śpiewie i  tańcach. Każdego dnia byliśmy 

Oczywiście w  czasie wakacyjnego 
pobytu nie mogło zabraknąć wycieczki 
ciuchcią. Ciuchcią zwiedziliśmy naszą 
miejscowość, pojechaliśmy do Sianożęt 
i zatrzymaliśmy się nad niezwykle urokli-
wą Czerwoną Rzeczką, która na naszych 
oczach łączyła się z morzem.

Ustronie Morskie słynie również ze 
skansenu chleba, w  którym nie mogło 
nas oczywiście zabraknąć. Skansen to 
stylizowana na XIX wiek piekarnia. Jest 
to budynek z  pruskim murem i  dachem 
krytym strzechą z  trzciny. Wewnątrz 
znajduje się piec piekarniczy opalany 
drewnem. Oprócz zwiedzania skansenu, 
pobyt w tym ciekawym i obleganym przez 
turystów miejscu uatrakcyjniliśmy sobie 
degustacją. Zakup trzech chlebów nie 
wystarczył, degustację zakończyliśmy na 
poczęstunku pięcioma chlebami ( z mio-
dem) oraz ciastkami z  bakaliami z  mąki 
orkiszowej. 

Koloniści skorzystali również z  zor-
ganizowanej wycieczki do Kołobrzegu. 
Zwiedziliśmy port, najsłynniejszą w  Ko-
łobrzegu budowlę- monumentalną kate-
drę, plac z  neogotyckim ratuszem. Plac 
ten uatrakcyjniony jest obracającą się 
w  łożysku wodnym półtoratonową kulą 
z  czarnego granitu, która symbolizuje 
glob ziemski. Kula wzbudzała ogromne 
zainteresowanie i każdy mógł choć przez 
chwilę „zakręcić światem”. Wycieczka do 
Kołobrzegu, to przede wszystkim rejs 
statkiem. Przed rozpoczęciem rejsu, kapi-
tan statku pozwolił śmiałkom potrzymać 
ster, oraz przybijał ochotnikom pamiąt-
kowe pieczątki (na przykład -na brzuchu).

W  Ustroniu Morskim korzystali-
śmy również z  kompleksu basenowego 
w  Ośrodku Sportu i  Rekreacji Helios. 
Aquapark pomimo bliskości morza cie-
szył się ogromnym powodzeniem, raz 
przy deszczowej pogodzie, gdzie dzieci 
spędziły czas na zabawie w  krytej części 
basenu, drugim razem w słoneczne popo-
łudnie na odkrytym kompleksie.

Pobyt nad morzem, to również wspól-
ne wyjście na lody i  oczywiście gofry 
z bitą śmietaną i dodatkami na jakie tylko 
przyszła ochota... Wspomnień jest wiele; 
pogodne wieczorki, zabawy, dyskoteki, 
rozgrywki sportowe, ognisko i  pieczo-
ne kiełbaski, prezentacje „Mam Talent” 
i wspólna modlitwa, rozważania, wieczor-
ny, piżamowy różaniec... Chociaż plątały 

na plaży, oprócz plażowania, koloniści 
spacerowali, wymyślali konkursy, łapali 
fale i   zbierali skarby morza, ale również 
poznawaliśmy miasto. Ustronie Morskie 
to znana i  lubiana miejscowość wypo-
czynkowa Pomorza Zachodniego. Poło-
żona 10 km od Kołobrzegu, słynie z czy-
stej plaży, ładnego molo i  malowniczego 
klifu. 

W  Ustroniu zwiedziliśmy wystawę 
Ryb Egzotycznych, która była jedną z wie-
lu atrakcji turystycznych miasta. Chociaż 
między nami nie było pasjonatów akwa-
rystyki, to prezentowane okazy i  cieka-
wa prezentacja przewodnika wywarły na 
grupie ogromne wrażenie. 
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się między nami drobne zachorowania, 
a  także tęsknotki za domem połączone 
z łezką i telefonem do najbliższych, wszy-
scy wypoczęci i  radośni wróciliśmy do 
naszych rodzin.

Wszystkim Dobrodziejom,  którzy 
poprzez pomoc w organizowaniu Festynu 
Rodzinnego przyczynili się do obniżenia 
kosztów kolonii i uatrakcyjnienia pobytu 
w Ustroniu Morskim w imieniu uczestni-
ków- jeszcze raz dziękujemy. Szczególne 
podziękowania kierujemy do pana Dyrek-
tora TAKATA w Krzeszowie za jego dobre 
serce i wsparcie. Dziękujemy bardzo gorą-
co Ks. Dyrektorowi Caritas Diecezja Leg-
nicka ks. dr Czesławowi Włodarczykowi 
oraz Siostrze Anastazji z  Caritas Diece-
zjalnego za wszelkie dowody życzliwości. 

Honorata Klimczak
wychowawca grupy
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n i K t  n i e  M a  z  n a s 
t e g O ,  c O  M a M y  r a z e M

Obolałe stopy, na czole krople potu, 
doskwierający ciężar plecaka, a  w  tym 
wszystkim szczery uśmiech na twarzy 
każdego z  nas. Wędrowaliśmy! Każdy 
w  swojej intencji, ze swoimi pragnienia-
mi, obawami, lekkim strachem, wszyscy 
razem do stóp jedynej Matki. Powrócili-
śmy! Jedni z dodaną otuchą, inni z zaspo-
kojonym pragnieniem pogłębienia swojej 
wiary, jeszcze inni z uczuciem umocnie-

nia i z nowymi siłami do pracy. Wczesnym 
rankiem 26 lipca, spod krzeszowskiego 
Domu Łaski wyruszyliśmy pielgrzymko-
wą grupą.  Młodzi, starsi, kobiety i męż-
czyźni- wszyscy wspólnie, by wychwalać 
Pana. Następnego dnia dołączyliśmy do 
grupy jeleniogórskiej, by razem od 29 
lipca pielgrzymować w  jubileuszowej, bo 
XX-tej Pieszej Pielgrzymce Diecezji Leg-
nickiej na Jasną Górę. 

relacja z tegOrOcznej PielgrzyMKi diecezji legnicKiej na jasnĄ górę

W rytm gitarowych chwytów i weso-
ło śpiewanych piosenek wędrowaliśmy 
przez 10 dni do Częstochowy. Słynny ta-
niec belgijski rozbrzmiewał na postojach 
i  choć zabandażowane nogi stanowczo 
mówiły „NIE”, wszyscy podnosiliśmy 
się,  by poprzez  zabawę wychwalać Boga. 
Każdego dnia, oprócz wspólnych tańców, 
gier i  śpiewów znalazł się czas na chwilę 
refleksji, modlitwy, adoracji. Podczas cu-
downego nabożeństwa pokutnego, które 
w  tym roku odbywało się w Godzikowi-
cach, każdy mógł skorzystać z sakramen-
tu pokuty i pojednania, by jeszcze bardziej 
zjednoczyć się we wspólnocie i umocnić 
wiarę. Okazją do tego był również każdy 
etap pielgrzymkowej wędrówki, kiedy to 
księża służyli rozmową, odpowiedzią na 
nurtujące pytania, a  co najważniejsze, 
spowiedzią świętą na trasie.  

W  tym roku hasło przewodnie piel-
grzymki brzmiało „Kościół Naszym Do-
mem”. Wspólnie, w rodzinnym klimacie,  
przeżywaliśmy Adwent, Święta Bożego 
Narodzenia, Triduum Paschalne, a nawet 
Lany Poniedziałek, by przypomnieć, jak 
świętować najważniejsze momenty roku 
liturgicznego. Nie zabrakło (to nie żart) 
prawdziwej choinki, skromnych pre-
zentów, składania świątecznych życzeń, 
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śpiewania kolęd, dzielenia się święconym 
jajkiem i  śmingusowego chlapania wodą, 
co niejednokrotnie zadziwiało napotka-
nych na trasie mieszkańców.  Był również 
czas  na rozważania symboliki świąt, tra-
dycji i obrzędów, wspólną Adorację  Krzy-
ża w pielgrzymkowy Wielki Piątek, reflek-
syjne chwile skupienia w  Wielką Sobotę 
i  obchody radosnego Alleluja w  Wielką 
Niedzielę. W  myśl pielgrzymkowego ha-
sła przewodniego księża wygłaszali kon-
ferencje, które w tym roku dotyczyły do-
kumentów synodalnych. 

W  głowie każdego pielgrzyma pozo-
stanie na pewno niesamowita gościnność 
i szczodrość mieszkańców wiosek i miast, 
w  których nocowaliśmy lub odpoczywa-
liśmy. Niezliczone ilości pysznych ciast, 
kanapek i  zup nie pozwoliły żadnemu 
pielgrzymowi opuścić miejsca postoju 
z pustym żołądkiem. Słowem i dla ciała, 
i dla ducha był to czas bardzo obfitych da-
rów. Na pielgrzymim szlaku każdy z  nas 
zaliczał swoje wzloty i upadki. Za wszyst-
ko, co między nami - braćmi i  siostrami 
było złe przepraszaliśmy się podczas na-
bożeństwa dziękczynno-przebłagalnego 
na „Górce Przeprośnej”. 

Co zatem sprawia, że mimo bólu 
i  zmęczenia każdy z  nas bez wątpienia 
chce wyruszyć za rok? Magia? Urok?  Nie, 
to radość z obcowania ze sobą nawzajem. 
Ze wspólnego daru pielgrzymowania. 
Nagle osoba, którą widzisz po raz pierw-
szy jest dla ciebie bratem i siostrą. Nagle 
nie czujesz się obcy, inny, starszy, młodszy. 
Jesteś sobą i przebywasz wśród ludzi, któ-
rzy tak jak ty nie wstydzą się Boga i wie-
dzą, że na drodze dobrego, szczęśliwego 
życia nie może zabraknąć Jezusa i  Jego 
Matki.  Wspólne pielgrzymowanie, mod-
litwa, tańce, rozmowy, śpiewy, adoracje to 
niezapomniane przeżycia, wspomnienia, 
ale co najważniejsze sposób na osobiste, 
mocne zjednoczenie się z Bogiem i odna-
lezienie ludzi, którzy myślą i czują tak jak 
ty. Razem będzie nam łatwiej!

na co czekasz? w  przyszłym roku 
wyrusz z nami na pielgrzymkowy szlak! 
już teraz zapraszamy cię na spotkania 
popielgrzymkowe, pierwsze już w  paź-
dzierniku. a  na początek zachęcamy 
do udziału  we wrześniowym epilogu 
jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki leg-
nickiej. 

Korzystając z okazji w  imieniu wszyst-
kich pielgrzymów dziękuję grupie ducho-
wego uczestnictwa za modlitwę, wsparcie 
i odczuwaną przez nas Waszą obecność. Bez 
Was ta pielgrzymka nie byłaby taka sama.

W  imieniu krzeszowskich pielgrzy-
mów

Pielgrzymkowa Siostra
Patrycja Klimczak

Św. Wawrzyniec w gronie świętych 
zajmuje szczególną pozycję, również 
wśród tych szczególnie czczonych przez 
cystersów. Dlatego też często był on 
umieszczany w ikonografii a w Opactwie 
Krzeszowskim poświęcono Mu całą świą-
tynię. Kościół w Krzeszówku pamięta 
czasy fundacji przez księżną Annę klasz-
toru Benedyktynów, który zresztą miał 
również nosić wezwanie św. Wawrzyńca 
Diakona i Męczennika.

 W niedzielę 12 sierpnia o godz. 1400 
w kościele filialnym w Krzeszówku odbył 
się odpust ku czci świętego a po uroczy-
stej Eucharystii parafianie uczestniczyli 
w rodzinnym pikniku zorganizowanym 
przez Radę Parafialną. Eucharystii prze-
wodniczył redaktor Katolickiego Radia 
Plus z Legnicy oraz redaktor legnickiej 
edycji „Tygodnika Niedziela”  -  Ks. Wal-
demar Wesołowski.

GŻ

OdPUst KU czci 
św. wawrzyńca - KrzeszóweK
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Już po raz ósmy z  legnickiej katedry 
wyruszyła 12 sierpnia 2012 roku piel-
grzymka piesza do diecezjalnego sank-
tuarium w  Krzeszowie. Do Krzeszowa 
pątnicy dotarli na Mszę św. w  wigilię 
Wniebowzięcia N.M.P – w dniu 14 sierp-
nia o godz. 1800 . 

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były 
słowa: Ad Domum Marie (do domu Ma-
ryi). W sposób bezpośredni hasło nawią-
zuje do hasła roku duszpasterskiego 2012, 
przeżywanego w  Polsce z  zawołaniem: 
„Kościół naszym domem”. Przyjęte hasło 
nawiązuje także do historycznego tytułu 
krzeszowskiej bazyliki Domus Gratiae 
Sanctae Mariae (tekst łaciński znajduje się 
na frontonie, bezpośrednio nad głównym 
wejściem do bazyliki – Dom Łaski Świętej 
Maryi). Dla wspólnoty Kościoła diecezjal-
nego, takim szczególnym domem Maryi 
jest kościół pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Krzeszowie. Kontekst 
podejmowanej pielgrzymki - 15 sierpnia, 
prowadzi pątników do świątyni, w której 
Maryja przez znak świątyni   uczynio-
nej ludzką ręką, wskazuje na prawdziwy 
dom;  dom który już nie jest wzniesiony 
z  kamienia i  złota. Przeżywana bowiem 
tego dnia uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, skupia uwagę 
uczniów Chrystusa na stanie określanym 
pełnią łaski. Tym stanem, nową świątynią, 
nowym domem jest niebo – wspólnota 

PielgrzyMUjeMy  dO  dOMU Maryi
 8  Piesza PielgrzyMKa legnica – Krzeszów – 12 -14 sierPnia 2012

świętych z Bogiem, gdzie koroną w całym 
orszaku świętych jest Matka Syna Bożego 
– wniebowzięta Pani i Królowa.

Przedstawione powyżej treści teo-
logiczne zawarte zostały w  obrazie, jaki 
każdy pielgrzym otrzymał w  2012 roku 
udając się do sanktuarium krzeszowskie-
go. Znaczek pielgrzymkowy, był zatem 
nie tylko pamiątką z kolejnej pielgrzymki, 
ale może przypominać w kolejnych latach 
sens pielgrzymowania do Krzeszowa.

Zdjęcie fasady krzeszowskiej bazyliki 
ukazują pod tzw. tronem łaski (rzeźbiar-
skim przedstawieniem Trójcy Świętej), fi-
gurę Maryi w chwale wniebowzięcia. Nie-
bieskie tło znaczka otaczające bazylikę, to 
obrazowe przedstawienie „nieba”. Na tę 
rzeczywistość wskazuje kościół, będący 
budowlą z kamienia, pnącą się od ziemi ku 
niebu, ale także, a może i przede wszyst-
kim, KOŚCIÓŁ - gromadząc w  swych 
murach ziemską wspólnotę ludzi wiary. 
Tak odczytany zapis obrazu przypomina, 
iż przez Kościół, z Kościołem i w Koście-
le, człowiek może doznać nieograniczonej 
łaski Boga, czego przykładem dla wierzą-
cych jest osoba Maryi Panny.

Dodatkowo znaczek zawierał nawią-
zanie do obchodu liturgicznego przeży-
wanego każdego roku w dniu 15 sierpnia. 
Wizerunek Matki Bożej Łaskawej z Krze-
szowa, wpisany został w koronę szczegól-
nego kwiatu, a jest nim słonecznik. Kwiat 

ten słynie z tego, że zawsze zwraca się ku 
słońcu. Maryja jest przykładem tej, któ-
ra całym swoim życiem zwróciła się ku 
Światłości prawdziwej, ku temu, który 
powiedział o  sobie i  był Światłem świa-
ta (por. J 8,12). Maryja jest przeniknięta 
światłem. Jest pełna łaski, a  Jej życie jest 
wskazówką dla każdego przybywającego 
do Krzeszowskiego Domu Łaski, iż pa-
trząc na Nią i  naśladując Ją w  pełnieniu 
woli Bożej, staniemy u  bram nieba z  rę-
kami pełnymi dobrych czynów, jak głosi 
modlitwa błogosławieństwa pierwocin 
ziemi, zbóż oraz ziół, wypowiadana 15 
sierpnia.

W XV rocznicę koronacji Ikony Krze-
szowskiej, dokonanej przez błogosławio-
nego  papieża Jana Pawła II, co miało 
miejsce w  Legnicy 2 czerwca 1997 roku, 
pielgrzymi z  Legnicy przeszli ten szcze-
gólny szlak pątniczy.

Hasło VIII PPK wzywało nas do wy-
ruszenia, do domu Maryi. Idąc zatem 
z Legnicy do Krzeszowa pielgrzymi prze-
mierzali góry i  doliny ziemi legnickiej 
oraz złotoryjskiej, a także pielgrzymowali 
szlakami pogórza kaczawskiego (ku źród-
łom rzeki Kaczawy), a następnie szlakami 
kotliny kamiennogórskiej oraz kotliny 
krzeszowskiej. W  tej drodze podziwiając 
piękno otaczającego nas świata, w  roku 
2012  Krzeszowski Pielgrzym mógł przy-
bliżyć sobie nauczanie bł. Papieża, które 
przekazał nam podczas liturgii celebro-
wanej na legnickim lotnisku, wówczas 
gdy koronował wizerunek Matki Bożej 
Łaskawej z Krzeszowa.

Na Wielki Odpust Krzeszowski wę-
drowało:  

- w  roku 2008 - 74 osoby,    w  roku 
2011 - 147 osoby,  w roku 2012 - 108 osób

Ks. dr Mariusz Majewski
Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Legnickiej
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wielKi  OdPUst  KrzeszOwsKi
blisko 8 tys. pielgrzymów z  kra-

ju i  z  zagranicy uczestniczyło w  ciągu 
czterech dni w  uroczystościach odpu-
stowych ku czci wniebowzięcia nMP 
w krzeszowskim sanktuarium.

Dzień 15 sierpnia i  przypadająca 
w  tym dniu uroczystość Wniebowzięcia 
NMP to jedno z  najważniejszych świąt 
maryjnych w  kalendarzu liturgicznym. 
To również święto narodowe przypo-
minające nam wydarzenia z  1920 roku 
określane, jako „Cud nad Wisłą”, kiedy 
to wojsko polskie 
powstrzymało bol-
szewicki pochód 
na Europę. Rów-
nież w  tym dniu 
wierni w  całym 
kraju gromadzą 
się w  kościołach, 
aby u  progu koń-
czących się żniw, 
dziękować Matce 
Bożej za zebrane 
plony. W  tradycji 
ludowej święto to 
nazywamy świę-
tem Matki Bożej 
Zielnej. Również 
i  mieszkańcy na-
szego regionu, 
a także zagraniczni 
goście i pielgrzymi 
z  Czech, Niemiec 
i Włoch spotkali się 
na wspólnej modli-
twie w  krzeszow-
skim sanktuarium, 
gdzie uczestniczyli 
w  uroczystościach 
odpustowych. Wśród pielgrzymów byli 
także uczestnicy VIII Pieszej Pielgrzymki 
z Legnicy do Krzeszowa, którzy w grupie 
100 osób rozpoczęli swoją wędrówkę trzy 
dni wcześniej. O godz. 11.00 uroczystości 
odpustowe rozpoczęła procesja z cudow-
ną ikoną Matki Bożej Łaskawej od tzw. 
Domu Piłata (jednej z  kaplic krzeszow-
skiej Kalwarii) do bazyliki Wniebowzię-
cia NMP. Jednak punktem centralnym 
obchodów tegorocznego odpustu była 
uroczysta Msza św., której przewodni-
czył ksiądz biskup Jan Baxant z Litomie-
rzyc w Czechach, który również wygłosił 
homilię. W związku z tym, że bp Baxant 
nie mówi po polsku, liturgia sprawowana 
była w języku polskim i łacińskim. W wy-
głoszonej homilii, tłumaczonej przez 
księdza Polaka pracującego w Czechach, 

bp Baxant nawiązał do przeżywanego 
w  tym dniu święta maryjnego, ukazując 
jego kontekst teologiczny. Zanim jednak 
wprowadził wiernych w tajemnicę Wnie-
bowzięcia NMP, wyraził ogromy zachwyt 
i  zdziwienie, że tak wielka rzesza wier-
nych zgromadziła się w  krzeszowskiej 
bazylice. Powiedział m.in. „Ja bardzo 
dziękuje waszemu Księdzu Biskupowi, że 
zaprosił mnie na dzisiejszą uroczystość. 
Jestem uniesiony i zaskoczony, bo jeszcze 
nigdy w  życiu nie sprawowałem Eucha-

rystii dla tylu katolików, zgromadzonych 
w  jednym miejscu. W  Litomierzycach, 
w  katedrze, gdzie odprawiam Mszę św., 
to najczęściej uczestniczy w  niej ok. 50 
wiernych. A  trzeba wam wiedzieć, że 
kiedy ja tam odprawiam, to są to wielkie 
święta. Dlatego cieszy mnie ta wasza tak 
liczna obecność tutaj, ale też mam tremę 
stojąc tutaj przed wami”. Odpust w Krze-
szowie to zarazem święto diecezjalnego 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, stąd 
wśród pielgrzymów nie brakowało całych 
rodzin, liczących nawet kilka pokoleń. 
Jak mówią uczestnicy, przyjeżdżają tu od 
kilku lat, aby razem w gronie najbliższych 
przeżyć radość spotkania u  Krzeszow-
skiej Pani.

Na zakończenie uroczystości przed-
stawiciele wiernych złożyli Biskupo-

wi Legnickiemu życzenia imieninowe 
w  przededniu jego patronalnego świę-
ta – św. Stefana. Życzenia imieninowe 
odebrał również kustosz krzeszowskiego 
sanktuarium ks. Marian Kopko. Mszę św. 
odpustową zakończyło tradycyjne po-
święcenie przez bp Stefana Cichego przy-
niesionych przez wiernych ziół i  kwia-
tów. Dodajmy, że główne uroczystości 
odpustowe w  bazylice Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie 
zaczęły się już kilka dni przed środowym 

świętem. Były to dni wypełnione szcze-
gólną modlitwą, adoracją Najświętszego 
Sakramentu i nabożeństwami. Dzień od-
pustu poprzedziła wieczorna procesja ze 
świecami po Kalwarii Krzeszowskiej oraz 
Pasterka Maryjna odprawiana o  półno-
cy. Pielgrzymi mogli również podziwiać 
nocną iluminacja bazyliki Matki Bożej. 
Natomiast w  dzień odpustu wysłuchali 
koncertu patriotyczno - maryjnego „Pani 
Łaskawej śpiewamy” w  wykonaniu akto-
rów scen wrocławskich, który odbył się 
bezpośrednio przed główną Eucharystią. 
Po uczcie duchowej wszyscy spotkali się 
na agapie, można było posmakować m.in. 
grochówki i krzeszowskiego bigosu. Uro-
czystości ku czci Wniebowziętej zakoń-
czyła koronka do miłosierdzia  Bożego.

 Monika Łukaszów - Tygodnik „Niedziela”
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drOga KrzyżOwa jezUsa chrystUsa
w jedności z Ojcem i duchem świętym

Święty Paweł, Apostoł Narodów, w li-
ście do Galatów napisał „Co do mnie, nie 
daj Boże, bym miał się chlubić z czego in-
nego, jak tylko z krzyża Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał 
ukrzyżowany dla mnie, a  ja dla świata” 
(Gal 6,14)

Wydaje się, że słowa te brzmią ana-
chronicznie we współczesnym świecie, 
w  którym najgłośniej przemawia model 
sybaryty i hedonisty, model zakorzeniony 
w konsumpcjonizmie. A jednak „solą dla 
ziemi” SA ubodzy w duchu, smutni, cisi, 
pragnący sprawiedliwości, miłosierni, 
czystego serca, pokój czyniący, prześlado-

wani z powodu Imienia Pańskiego. To ich 
obdarza Pan Bóg swoim błogosławień-
stwem i mówi: „Cieszcie się i radujcie, al-
bowiem, albowiem wasza nagroda wielka 
jest w niebie” (zob. Mat, 5, 3-13).

 Trudne doświadczenia życio-
we, których skutkiem bywa głęboka 
samotność, rodzą potrzebę głębszego 
rozumienia sensu cierpienia. To cierpie-
nie prowadzi nas pod krzyż Zbawiciela 
i jednoczy z małą grupką ludzi wiernych 
do końca Chrystusowi. Cierpienie prze-
zywane przez Jezusa i  Jego Matkę oraz 
tych, którzy Go najbardziej umiłowali, 

nakazuje nam szukać jego sensu właśnie 
w miłości.

Szansą dla każdego z nas jest doświad-
czenie własnego krzyża, prze który zbliża-
my się do niezgłębionej tajemnicy Bożej 
miłości, by zaczerpnąć mocy od Jezusa. 
On, dla zbawienia człowieka zgodził się 
przyjąć mękę i śmierć Adana Mu ludzki-
mi rękami.

WSPÓLNOTOWA DROGA KRZY-
ŻOWA – oby się tak zespolili w jedno, aby 
świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty 
ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś”  
(J 17,23). Uczestnicy Wspólnotowej Dro-
gi Krzyżowej łączą się z ofiarą Chrystusa 

zjednoczonego z wolą Ojca, na 
wzór jedności Trójcy Świętej.

Propozycja takiej Wspól-
noty w Krzeszowie zmierza do 
ofiarowania co najmniej jednej 
godziny dziennie (Koronka 
do Trójcy Świętej i  medytacja) 
– jako odpowiedzi na Jezuso-
we pytanie zadane uczniom 
w  Ogrodzie Oliwnym: „Tak, 
jednej godziny nie mogliście 
czuwać ze Mną? Czuwajcie 
i  módlcie się, abyście nie ule-
gli pokusie; duch wprawdzie 
ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 
26, 40-41)

jednOczĄca MOc 
MOdlitwy  i Ofiary
Modlitwa i  ofiara jednoczy 

Uczestników Wspólnotowej 
Drogi Krzyżowej zbawczą ofia-
rą Syna Bożego zjednoczonego 
z Ojcem w miłości Ducha Świę-
tego i przynosi wiele łask:

-  Umacnia miłość w  ser-
cach i  zbliża do poznania nie-

zgłębionej prawdy u8krytej w  jedności 
woli Ojca, Syna i Ducha Świętego,

- Kształtuje poprawne relacje y oto-
czeniem,

- Umacnia udział i  zaangażowanie 
w zwycięskiej walce ze złem,

- Uwalnia od ziemskich przywiązań, 
które są przeszkodą dla pełnego działania 
łaski Bożej w duszy,

- Wspomaga wysiłki w  rozeznaniu 
własnej kondycji duchowej,

- Uwrażliwia na duchowe potrzeby 
bliźnich,

- Uwalnia od leku przed  śmiercią .

różne formy uczestnictwa
w drodze Krzyżowej

Wariant Pierwszy:
- Rozważania każdej STACJI DRO-

GI KRZYŻOWEJ przez piętnastoosobo-
wą Wspólnotę modlitewna (jedna stacja 
przez 15 dni)

Pierwsza osoba zgłoszona do udziału 
we Wspólnotowej Drodze Krzyżowej – 
przyjmuje  pierwszą stację,  każda kolejna 
- następną. Z chwilą zgłoszenia 15 osób – 
rozpoczyna się Droga Krzyżowa.. Każda 
osoba rozważa jedną stację przez 15 dni 
odmawiając Koronkę do Trójcy Świętej. 
Po 15 dniach rozważania jednej STACJI 
– każdy uczestnik Drogi Krzyżowej prze-
chodzi do rozważania kolejnej STACJI

Wariant drugi:
- Dotyczy rozważania każdej STACJI  

przez siedem dni

Wariant trzeci:
Dotoczy rozważania każdej STACJI 

przez jeden dzień – przez 15.osobową 
wspólnotę. (Jest to modlitwa zalecana za 
umierających)

Wariant czwarty:

codziennie rozważana jedna STACJA
przez 7 dni każda stacja
przez 15 dni każda stacja
 W  przypadku trudności z  utworze-

niem 15 osobowej wspólnoty modlitew-
nej można połączyć się duchowo z  już 
istniejącą wspólnota modlitewną i  towa-
rzyszy c indywidualnie w Drodze Krzyżo-
wej Jezusa. 

aPel do MieszKańców Parafii 
oraz  Przyjaciół  sanKtUariUM  

KrzeszOwsKiegO
Pierwsze spotkanie organizacyjne 

odbędzie się w niedzielę  9 września 
2012 o godz. 15.00 podczas 

comiesięcznego 
spotkania formacyjnego 
rodziny radia Maryja.
serdecznie zapraszamy 

do bazyliki Krzeszowskiej !!!

 Ks. Marian Kopko
Proboszcz i kustosz z Krzeszowa

Leokadia Rozmysł
Sekretarka Wspólnotowej Drogi Krzyżowej
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Z historii benedyktynek krZesZowskich
Wszak zakonnice też ludzie… 

(odcinek trzeci)
Kontynuujemy przedstawianie sylwetek zakonnic XIX wieku.   
Emilia Bogumiła Horodecka córka Michała i Rozalii z Rze-

peckich. Rodzina ta wywodziła się z Wołynia ale w pewnym mo-
mencie swoich dziejów przeniosła się do Galicji. Wydaje się, że 
małżeństwo rodziców naszej zakonnicy rodzina określiła prawie 
mezalians, gdyż ślub brali w  zupełnie innych stronach, potem 
osiedli na Wołyniu. Także wtedy, ilekroć było im ciężko, nigdy 
nie prosili o pomoc rodziny Rzepeckich, choć tamci byli bardzo 
zamożni. Małżeństwo skojarzone więc było z miłości i oboje Ho-
rodeccy stanowili wzór kochającej się rodziny.

Był to wówczas początek wojen napoleońskich. Polacy mieli na-
dzieję, że u boku Napoleona odzyskają wolność dla Ojczyzny. To-
też wielu ochotników ciągnęło na Zachód, by stanąć u boku wodza 
walczącego z naszymi zaborcami. Dom państwa Horodeckich stał 
się gościnnym przystankiem na trasie tych wolnościowych pielgrzy-
mek, do tego stopnia, iż zwróciło to uwagę carskiej policji.

 Nic więc dziwnego, że po upadku Napoleona, tacy jak Ho-
rodecki stali się obiektem zemst Moskali, zemsty bezwzględnej 
nieraz i okrutnej. Pewnej nocy napadnięto na dwór, Horodeckie-
go skutego i zbitego wywieziono do twierdz w Żytomierzu. Jego 
żonie udało się uciec w  chłopskim przebraniu, a  potem wraz 
z dwoma synami do Galicji. Tu zatrzymała się w zaprzyjaźnio-
nym dworze, którego właściciel serdecznie przygarnął wygnań-
ców. Z pomocą pospieszyli też inni okoliczni ziemianie.

Tymczasem pani Horodecka, nie tracąc nadziei a tęskniąc za 
mężem nieustannie modliła się za niego, szczególnie do św. An-
toniego Padewskiego. W  tzw. Międzyczasie gospodarz dworu, 
kasztelan Rulikowski, pojechał do Żytomierza, odnalazł więź-
nia i uprosił u władz widzenie się z nim. Michał Horodecki był 
„w  tiurmie”, już skazany na kare śmierci i oczekiwał na wyko-
nanie wyroku. Jako buntownikowi przeciw władzy nie przysłu-
giwała mu możliwość zapłacenia kaucji lub wykupienia, ani tez 
prawo łaski. Porozmawiawszy z więźniem, Rulikowski zostawił 
mu nieco rubli na własne potrzeby, i odjechał.

Zdarzyło się, że pewnej nocy przyśnił się Horodeckiemu 
mnich w habicie franciszkańskim, który rzekł: „Uciekaj! I bądź 
pewny mojej opieki!”. Ale jak uciekać?- medytował pan Michał. 
Wreszcie wpadł na przedni pomysł: za wszystkie ruble kupił 
„napitku” i  uczęstował strażników i  współwięźniów jakoby na 
pożegnanie przed śmiercią.

Kiedy już wszyscy”(…) obałamucili sobie rozum, stracili 
przytomność umysłu i  mocno zasnęli” Horodecki- markują-
cy picie- wziął klucze i szczęśliwie wyszedł z twierdzy. Pokonał 
wszystkie przeszkody: fosę czółnem, druga – wpław ( w zimie!) 
i wyszedł na ulicę. Będąc cały mokry, bał się, że ktoś zauważy, 
zaczął więc podskakiwać, wymachiwać rękami i nogami- dla cie-
pła ale i po to, by przypadkowy przechodzień uznał go za wariata 
i nie interesował się nim bliżej. Należało jeszcze przebyć most 
na rzece, tymczasem na moście stały silne straże. I  oto w  tym 
momencie w mieście wybuch pożar. Ludzie sypnęli się na ratu-
nek a miedzy nimi…. Przemknął się i Horodecki. Święty Antoni 
dotrzymał słowa!

Do Galicji szedł nocą, w  dzień odpoczywając i  kryjąc się. 
Granicę z Galicją przeszedł podczas wielkiej zamieci, która przy-
szła jak na zawołanie, podczas której strażnik nie wytknął nosa 
ze strażnicy. Aż w końcu dotarł do swoich, gdzie go już „ pogrze-
bano” i opłakano, gdyż pewien człowiek przywiózł wiadomość, 
że widział na własne oczy, jak Horodeckiego rozstrzelano. Wszy-
scy uwierzyli jego słowom…. Prócz żony, która z uporem powta-
rzała: „Mój mąż żyje! I do swoich dzieci powróci!”. Nie ustawała 
też w modlitwach do św. Antoniego.

Po cudownym ocaleniu wdzięczność Horodeckich była tak 
wielka, za przez całe życie potem odprawiali razem co wtorek 
nabożeństwo do św. Antoniego a co sobotę do Matki Bożej. Pil-
nowali tego aż do śmierci.

Pracował potem pan Horodecki jako zarządca dóbr kasztela-
na, swego dobroczyńcy. Dorobił się na tyle, Ze kupił na własność 
jakieś dobra i prowadził żywot „przykładny i spokojny”. Tylko, że 
bogactw nie nagromadził. Kronika podkreśla, że był nadzwyczaj 
miłosierny! i dobry!

Zdarzyło się, darował komuś znaczny dług, bo dłużnik po-
padł w tarapaty i nie miał z czego zwrócić, musiałby się pozbyć 
rzeczy nieodzownych do życia. Jest takie niepisane prawo życio-
we, że wszelkie dobro, które człowiek wyda z  siebie- do niego 
kiedyś wróci zwielokrotnione. W późniejszym czasie, kiedy pani 
Horodecka- już jako wdowa- znalazła się w Lwowie w biedzie, 
człowiek ów odnalazł ją i ze słowami wdzięczności oddal swój 
dług w dwójnasób!

Ale to było później, natomiast jeszcze w majątku kasztelana 
Rulikowskiego przyszło na świat pięć córek Horodeckich, w tym 
późniejsza nasza zakonnica Emilia. Natomiast majątek, który 
Horodecki później nabył, nie cieszył się długo dostatkiem. Naj-
bardziej przyczyniło się do tego Powstanie Listopadowe(1830), 
choć mieszkali przecież w  Galicji a  nie w  zaborze rosyjskim. 
Jednakowoż pan Horodecki- swoim zwyczajem- przygarniał po-
wstańców potrzebujących pomocy i wspierał finansowo, tak że 
w końcu ich dom stał przytuliskiem walczących. Równocześnie 
sam Horodecki zaczął poważnie chorować i w kilka lat potem 
umarł. Nad sierotami rozwinęły opiekę panie z towarzystwa jak 
hr. Mierowa czy adwokatowa Bartmańska. Sama zaś Horodecka 
zaczęła prowadzi sierociniec dla dzieci ziemiańskich, pozosta-
łych po rodzicach zabitych w czasie tzw. rzezi galicyjskiej(1846).

Sama Emilka- dorósłszy- wstąpiła do benedyktynek we Lwo-
wie za czasów ksieni Paszkowskiej. Wyróżniała się umiejętnością 
haftu i szycia ale przede wszystkim- dzięki wychowaniu rodzi-
ców- ukochaniem Boga i Matki Najświętszej, której była oddana 
jeszcze w dzieciństwie.

Pani Horodecka na stare lata osiadła w  pobliżu klasztoru, 
gdzie żyła modlitwą. Otaczano ja wielkim szacunkiem tak, że 
kiedy hr. Mierowa wydawała swe córki za mąż, przyprowadzała 
je do pani Horodeckiej po błogosławieństwo. 

Trzeba dodać, jeszcze ze z  rodziną Horodeckich wiąże się 
fakt ufundowania grobowca zakonnego na Cmentarzu Łycza-
kowskim. Otóż stara pani Horodecka zostawiła swej córce za-
konnicy fundusz (ów dług zwrócony przez dłużnika), żeby po 
jej śmierci zapalała Matce Bożej ( w sobotę) i  św. Antoniemu( 
we wtorek) świecę. Po śmierci pani Horodeckiej ówczesna ksieni 
wzięła te pieniądze, uzupełniła kwotę i kazała wybudować za to 
grobowiec dla  sióstr, zobowiązując się równocześnie, iż o świet-
le ofiarnym klasztor sam będzie pamiętał. Było to już po roku 
1865. Sama zaś Emilia Bogumiła zmarła dopiero w 1901 roku.
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Pa ry ż  w  K r z e s z O w i e
W  sobotę 18. sierpnia 2012r. mia-

ło miejsce otwarcie wernisażu p. Rena-
ty Mielnik, krzeszowianki od 1985r. na 
stałe mieszkającej w  Paryżu, autorki kil-
kudziesięciu obrazów, które można oglą-
dać w czytelni Biblioteki Publicznej przy 
Domu Kultury do końca września br.. 
Pani Mielnik to osoba posiadająca nie-
zwykłą pasję malowania, oddająca jej nie-
mal całe swoje serce i poświęcająca każdą 
wolną chwilę, jest przy tym niespotykanie 
wrażliwa i delikatna, bardzo miła i otwar-
ta. Pani  Mielnik zgodziła się na rozmowę 
dla czytelników ,,Krzeszowskiej Pani”.

Początki pasji:
- jak zaczęła się Pani pasja - skąd 

tak naprawdę wzięła się Pani fascynacja 
malarstwem?

- Pracowałam jako pielęgniarka w sy-
stemie 12-godzinnym, co oznaczało, że 
w  pracy byłam jedynie trzy dni w  tygo-
dniu, w  związku z  tym w  pozostałe dni 
wolne, szczególnie w  środy, kiedy dzieci 
nie chodziły do szkoły bardzo lubiliśmy 

wywiad z MalarKĄ P. renatĄ MielniK z dOMU Pazgan.

z  rodziną zwiedzać muzea. We Francji 
wstęp dla dzieci do 18 roku życia jest za 
darmo. Po tych wizytach często malowa-
liśmy z dziećmi w domu, a później urzą-
dzaliśmy wystawy naszych prac.

- czy któryś z Pani synów zaczął dzię-
ki temu swoją przygodę z malowaniem?

- Syn chodził jako sześciolatek na za-
jęcia plastyczne, ale krótko, a obecnie fa-
scynuje go teatr.

- Który kierunek w  sztuce najbar-
dziej Panią fascynował?

- Otóż interesowałam się malarstwem 
XIX wieku, a najbardziej podobały mi się 
obrazy impresjonistów: Claude’a Moneta, 
Paula Cezanne’a. H. Matisse’a, A. Renoira, 
E. Maneta. Miałam nawet okazję zwie-
dzać dom i pracownię Maneta. Byłam też 
ostatnio na wystawie malarstwa Moneta 
zorganizowanej w  Centrum Pompidou, 
ale tylko niektóre obrazy tak naprawdę 
zrobiły na mnie ogromne wrażenie, nale-
żały do nich: ,,Akwarium” i cykl Owoce, 
m.in. pomarańcze.

Przygoda z malowaniem
- ile tak naprawdę trwa Pani przygo-

da z malowaniem?
- Około 12 lat.
- Kiedy i gdzie zaczęła Pani na dobre 

uczyć się malować?
-To było w  2001 roku, uczęszczałam 

do Akademii Claude’a  Moneta. Zajęcia 
odbywały się raz w tygodniu w godzinach 
wieczornych i trwały przez pięć lat.

- a obecnie - czy nadal uczy się Pani 
malować?

- Tak, chodzę na zajęcia w  piątki na 
3 godziny, uczę się tam malarstwa reali-
stycznego, które zdaniem mojej p. profe-
sor Pilar otworzy mi drogę do malowania 
wszystkiego, o czym tylko zamarzę. Opa-
nowanie tej techniki stwarza możliwość 
takiego malowania, które najbardziej 
przypomina fotografię. Zwłaszcza odda-
nia światła na obrazie.

Plany i najbliższe wystawy:
- co czeka Panią w najbliższym cza-

sie?
- Należę do francuskiego stowarzysze-

nia artystów malarzy i  dwa razy w  roku 
mamy organizowaną wystawę, połączoną 
z  konkursem, w  którym obrazy ocenia 
niezależne jury. W Centrum Kultury im. 
Jacquesa Preverta wystawiane są prace 50 
malarzy, każdy z nich dostarcza 2-3 swoje 
ostatnio namalowane dzieła i  najbliższa 
taka wystawa planowana jest na przełom 
października i  listopada, a  poprzednia 
odbyła się na przełomie maja i  czerwca. 
Na jednej z  takich wystaw w  2007r. wy-
grałam pierwszą nagrodę, ponieważ mój 
obraz bardzo spodobał się całej publicz-
ności. Otrzymałam też przepiękny medal 
w brązie z wizerunkiem Paula Cezanne’a. 
Dostałam również dyplom.(Można go zo-
baczyć na wystawie).

- czy spotyka się Pani częściej z ma-
larzami należącymi do stowarzyszenia?

- Tak, ważnym spotkaniem jest od-
bywające się w  styczniu, a  dotyczące 
organizacji całego roku. Szczególnym 
zwyczajem jest zjedzenie dostępnego 
wyłącznie w tym czasie tzw. ciasta kró-
lów, oczywiście połączone jest z  degu-
stacją szampana. Wyjeżdżamy także 
wszyscy razem na plener malarski, któ-
ry trwa cały dzień; a  także na wspólne 
wyjazdy do muzeum, zakończone wspa-
niałą kolacją lub obiadem. To stycznio-
we spotkanie to także moment prze-
znaczony na prezentację otrzymanych 
w  minionym roku nagród i  wyróżnień 
oraz na swego rodzaju podsumowanie. 
Ponadto należę do takiego kameralnego 
stowarzyszenia, wraz z dwoma malarza-
mi i  fotografikami, którzy również wy-
stawiają swoje prace, niedawno miałam 
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z  nimi wystawę o  całkowicie dowolnej 
tematyce.

- z  jakim przyjęciem spotykają się 
Pani dzieła we francji?

- Muszę przyznać, że zarówno pub-
liczność, jak i jurorzy zawsze byli dla mnie 
niezwykle łaskawi, obrazy niezmiennie 
bardzo się podobały, a słowa krytyki usły-
szałam od mojej rodziny (śmiech). Mam 
swój styl, indywidualny, który spotyka się 
z akceptacją krytyków.

- gdzie Państwo mieszkają i  jak 
miejsce zamieszkania wpływa na Pani 
pasję?

- Mieszkamy na przedmieściach Pary-
ża, w tzw. aglomeracji paryskiej. A miej-
sce to ułatwia kontakt z  innymi mala-
rzami i  odwiedzanie muzeów, a  także 
umożliwia wspólne spotkania. Wszyscy 
malarze z  mojego stowarzyszenia miesz-
kają właśnie w Paryżu.

- jak godzi Pani swoją pasję z  obo-
wiązkami domowymi i z pracą zawodo-
wą?

- Moja praca zawodowa nadal trwa 
tylko trzy razy w tygodniu, a w obowiąz-
kach domowych wspiera mnie rodzina. 
Zgoda rodziny jest tu niezmiernie istotna 
z uwagi na moje spotkania, wyjazdy.

- Obecne fascynacje…
- Od dwóch lat bardzo podoba mi się 

sztuka nowoczesna - abstrakcyjna i sama 
próbuję tworzyć zgodnie z  tym nurtem. 
Na wystawie można było obejrzeć trzy 
obrazy namalowane w  tym stylu. Dwie 
abstrakcje: niebieski i  czerwony były na 
ostatniej wystawie wiosennej w Centrum 
Kultury i  zrobiły ogromne wrażenie, bo 
stanowiły coś innego. W ogóle nasze wy-
stawy cieszą się wielkim powodzeniem, 
zważywszy różnorodność wystawianych 
dzieł.

- czy przedłużający się czas tworze-
nia jakiegoś obrazu nie zniechęca do 
dalszej pracy?

- Kiedyś malowałam obraz nawet sześć 
miesięcy, ale w momencie malowania nie 
myślę o niczym, tylko o tym, żeby wszyst-

ko się udało, najważniejszy jest dobór ko-
lorów i to poczucie, że tworzony obraz już 
nigdy się nie powtórzy, można oczywiście 
namalować podobny, ale on nigdy nie bę-
dzie wyglądał tak jak pierwszy.

- ale chyba nie zawsze trwa to tak 
długo?

- Oczywiście, to zależy co maluję i jaką 
techniką, ale często obraz powstaje nawet 
w ciągu jednego dnia.

- wykorzystuje Pani różne rodzaje 
farb, o  czym też można było usłyszeć 
w  czasie otwarcia wernisażu. a  która 
stwarza, Pani zdaniem, największe moż-
liwości?

- Olej to farba, do której zawsze moż-
na wrócić, np. kiedy nie jest się zadowolo-
nym, to po prostu da się go zmienić, poza 
tym on lepiej oddaje światło. A akryl jest 
farbą bardzo szybko schnącą i nie oddaje 
światłości, perfekcji, którą chce się przed-
stawić na obrazie.

- co najbardziej lubi Pani malować?
- Ulubioną tematyką jest martwa na-

tura, najchętniej maluję kwiaty i  owoce. 
Aktualnie uczę się malować pejzaże.

- a z jakiego okresu pochodzą obra-
zy, które zostały wystawione w  krze-
szowskim domu Kultury?

- To efekt mojej dziesięcioletniej pra-
cy.

- czy któreś z nich są na sprzedaż?
- Niektóre, bo część udostępniła moja 

rodzina z prywatnych zbiorów.
- skąd wziął się pomysł na zorgani-

zowanie wystawy w Krzeszowie?
- Spiritus movens całego przedsię-

wzięcia w  Krzeszowie jest moja siostra 
Ewa, to właśnie ona ustaliła termin z  bi-
bliotekarką  [Alicją Bielak] i zajęła się całą 
organizacją wystawy, no i samym uroczy-
stym otwarciem wernisażu.

- a  czy towarzyszył Pani niepokój 
związany z tą wystawą?

- Tak, ale pozytywny, najbardziej mar-
twiło mnie to, czy obrazy się spodobają.

- jaki był odbiór Pani dzieł w Krze-
szowie?

- Bardzo pozytywny, jestem zadowo-
lona, musiałam m.in. tłumaczyć, jaką ma-
lowałam techniką. Odczuwam ogromną 
satysfakcję, zadowolenie, gościom obec-
nym na wystawie wyraźnie się podobało. 
Bardzo się cieszę, że mogło spełnić się 
moje marzenie. Malarstwo daje mi ol-
brzymią satysfakcję.

- inne pasje…
- Teatr i  film, bardzo lubię chodzić 

do kina, zwłaszcza w godzinach wieczor-
nych. Najbardziej lubię oglądać francu-
skie komedie.

bardzo dziękuję za rozmowę, życzę 
niesłabnącej satysfakcji z pielęgnowania 
swojej pasji.

zachęcamy czytelników ,,Krzeszow-
skiej Pani” do obejrzenia niepowtarzal-
nej wystawy: renaty Mielnik.

Rozmawiała Anna Ferenc
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W życiu człowieka przeważa nieusta-
jący pośpiech i  stres, który potęguje się 
w  momencie kiedy zaczyna się coś nie-
dobrego dziać z  naszym zdrowiem. Za-
czynamy wtedy gorączkowo szukać po-
mocy. Ponieważ w  pewnym momencie 
mojego życia znalazłam się w takiej sytu-
acji, z Bożą pomocą trafiłam do Krzeszo-
wa. Krzeszów zauroczył mnie świętością 
swojego miejsca, pięknem okolic i wspa-
niałymi ludźmi. Dziękuję Ci Czcigodny 
Księże Kustoszu za Twoją posługę, za 
realizowanie Twoich ambitnych planów 
oraz za wspaniałe rekolekcje połączone 
z postem św. Hildegardy popularyzowane 
poprzez panią mgr Alfredę Walkowską 
z Legnicy.  Dziękujemy pani Alfredzie za 
jej wykłady podczas postu, serdeczność 
oraz za otaczanie wszystkich uczestników 
troskliwą opieką a  przede wszystkim za 
Jej wytrwałość i stanowczość w przekazy-
waniu systemu leczenia polegającym na 
przywracaniu harmonii ciała i ducha wg 
św. Hildegardy z Bingen.

An Da Wi Canada

Witam! Żyję wraz z żoną w Bieszcza-
dach w  Polańczyku nad Bieszczadzkim 
Morzem. Zakończyłem już pracę zawo-
dową. Teraz pragnę już tylko zrobić „coś” 
dla siebie a  przede wszystkim dla swojej 
rodziny. W  poszukiwaniu tego „czegoś” 
trafiłem do Krzeszowa na Rekolekcje 
z Postem. Przyjechałem tu za sprawą mo-
jego Przyjaciela Jerzego, którego zawsze 
uważałem za autorytet w  kwestii właści-
wie rozumianej duchowości. Rekolekcje 
i post wg św. Hildegardy zrobiły na mnie 
wielkie wrażenie. Istnieją tacy ludzie jak 
Pani Walkowska, którzy w  wyjątkowy 
sposób potrafią przekazać wiele dla duszy 
i  pomóc ciału. Krzeszów, Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej oraz okolice zszo-
kowały mnie. To inny wymiar odbioru 
Opatrzności. Tutaj czuje się naprawdę, 
że Opatrzność istnieje. To dzięki deter-
minacji i  tytanicznej pracy wielu „pasjo-
natów” udostępniono nam to miejsce do 
modlitwy i  rozważań. Wrócę tu jeszcze 
z bliskimi nie raz, po to Coś co nazywam 
wielką duchowością. Dziękujemy Księdzu 
za serce i promieniujące ciepło oraz za re-
kolekcje i współpracę z Panią Walkowską, 

reKOleKcje z POsteM  
wg św. hildegardy - 2012

wyPOwiedzi UczestniKów  czerwcOwych reKOleKcji
która przekazuje nam wskazówki – jak 
leczy Bóg.

Zenon Kuśnierz

Mam 54 lata, męża, trójkę dzieci 
i  wnuczkę. Hildegardę z  Bogiem pozna-
łam w 2010 roku w Krzeszowie z wyraźnej 
woli opatrzności Bożej (przypadkowo). 
Pierwsze rekolekcje i cudowne uzdrowie-
nie z  przewlekłej choroby dały mi dużo 
do myślenia. Zaczęłam wtedy interesować 
się św. Hildegardą. Dzięki pani Alfredzie 
Walkowskiej i  następnym rekolekcjom 
w  Krzeszowie w  2011 roku pogłębiłam 
wiedzę i zakochałam się w medycynie i fi-
lozofii prostego życia i odżywiania wg św. 
Hildegardy. Obecnie uczestniczę po raz 
trzeci w rekolekcjach w Krzeszowie. Dalej 
pogłębiam wiedzę na temat św. Hildegar-
dy, poszczę, modlę się, uczestniczę w kon-
ferencjach na temat św. Hildegardy i na-
dziwić się nie mogę mnogością jej nauk, 
odkrywaniu bogactw, które są w nas i wo-
kół nas podarowane nam przez Stwórcę, 
Boga, naszego Króla i Pana. Dziękuję Ci 
św. Hildegardo za dar poznawania dróg 
Pana. Dziękuję Pani Alfredzie Walkow-
skiej i ks. Kustoszowi za opiekę duchową . 
Chwała Panu!

Jolanta Hińcz

To nie przypadek, że 10 maja 2012 
roku wybrałam się do Legnickiego Cen-
trum Św. Hildegardy. Właśnie tego dnia 
Papież Benedykt XVI ogłosił świętą Dok-
torem Kościoła. Była to wielka radość dla 
mnie i wyróżnienie, że mogę odżywiać się 
według Królowej cnót, bo bardzo ważnym 
jest co człowiek je i  pije. Wpływa to na 
jego umysł, duszę i ciało. Od pani Alfre-
dy Walkowskiej dowiedziałam się, że or-
ganizuje ona Rekolekcje z Postem wg św. 
Hildegardy. Zdecydowałam się pojechać 
na nie z koleżanką Edytą. I to co zobaczy-
łam w  Krzeszowie zachwyciło mnie, nie 
zdawałam sobie sprawy z takiego piękna. 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej to 
piękna perła na Dolnym Śląsku. Bóg za-
płać Księdzu  Kustoszowi. Podziękowanie 
składam również pani Alfredzie Walkow-
skiej; jej subtelność i wiedza pomogła mi 
zrozumieć, dlaczego tak ważny jest po-
wrót do harmonii. Zachęcam wszystkich 

do przyjechania na takie rekolekcje. To co 
człowiek przeżyje trudno wyrazić słowa-
mi, dlatego bardzo dziękuję. Do zobacze-
nia, Bóg zapłać.

Lucyna ze Zgorzelca  parafia św. 
Bonifacego

Mieszkam w Wielkopolsce, w Trzcian-
ce, z mężem, dwójką synów, jedną wnucz-
ką i z dwoma wnukami. Jestem emerytką.  
Swoją znajomość ze św. Hildegardą roz-
poczęłam przez syna. Podarował mi trzy 
książki o św. Hildegardzie, zaczęłam czy-
tać i wgłębiać się. Po refleksjach przyby-
łam na Rekolekcje Postne do Krzeszowa, 
gdzie zamieszkaliśmy u  sióstr Elżbieta-
nek. Bardzo serdecznie zostałam ugosz-
czona przez Siostry Elżbietanki i  Ks. Ma-
riana Kopko, który przybywał codziennie 
i wspierał nas duchowo. Rekolekcje z po-
stem były wspaniałe i myślę, że po przy-
jeździe do domu będzie czas na refleksję, 
porządkowanie swojego życia, by nie dać 
się zniewolić złym nawykom. Krzeszo-
wem jestem zachwycona i na pewno po-
wrócę tu jeszcze.

Wanda Smulska

Krzeszów - Rzeszów. Brzmienie słów 
tak bliskie sobie, a  miejscowości tak od-
ległe. Ponad pół tysiąca km musiałem 
przebyć, aby doświadczyć barokowego 
olśnienia Sanktuarium Pani Łaskawej 
w  krzeszowskiej bazylice. Po co więc 
przyjechałem tak daleko? Po to aby gło-
dować!!! Żartowałem. Po to aby przeżyć 
rekolekcje z  postem wg św. Hildegardy. 
Stroną duchową opiekował się kustosz 
Sanktuarium ks. Marian Kopko, a nad ca-
łością czuwała pani Alfreda Walkowska, 
szefowa Polskiego Centrum św. Hilde-
gardy. To wielkie szczęście doświadczyć 
ich obecności, opieki, wiedzy i  ludzkiej 
życzliwości. A  cały kompleks - Bazylika 
p.w. Wniebowzięcia NMP, kościół św. Jó-
zefa, klasztor  Sióstr Benedyktynek i Dom 
Opata zrobiły na mnie wielkie wrażenie. 
Pewien jestem, że efekty tych rekolekcji, 
przemyśleń i  zadumy, praca z   postem - 
będą wielkie i  trwałe. Bo przecież Boską 
opieką otoczy nas św. Hildegarda i Matka 
Boża Łaskawa - Pani na Krzeszowie i ca-
łym Dolnym Śląsku.
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Jerzy Gibowicz z Rzeszowa

Moja przyjaźń ze św. Hildegardą 
z  Bingen rozpoczęła się w  marcu 2010 
roku. Przeczytałam o  świętej w  piśmie 
psychologicznym „Sens”. Zafascynowała 
mnie postać św. Hildegardy i  to co ma 
nam do przekazania. Na poście wg wska-
zań świętej jestem trzeci raz. Dwukrotnie 
pościłam w  Krzeszowie u  boku Sanktu-
arium Matki Bożej Łaskawej. Cudowne 
miejsce, oaza spokoju, wspaniała archi-
tektura, piękne krajobrazy, ale przede 
wszystkim opieka Matki Bożej Łaskawej. 
Chce się tutaj powracać i na nowo odkry-
wać piękno tego miejsca. Nie można po-
minąć Kościoła  św. Anny umiejscowio-
nego na wzgórzu z widokiem na Śnieżkę. 
Trud wspinaczki wynagradza panorama 
Krzeszowa. Poprzez żywienie wg wska-
zań świętej Hildegardy - dietę opartą na 
orkiszu - uzyskałam poprawę zdrowia 
fizycznego, ale przede wszystkim ducho-
wego. Jestem szczęśliwa, że mogę korzy-
stać z rad tak wspaniałej średniowiecznej 
Benedyktynki i  ciągle odkrywać nowe 
drogi prowadzące do naszego Pana Jezusa 
Chrystusa.

Anna z Częstochowy

W  dniach od 25.VI do 30.VI 2012 r. 
odbyłam rekolekcje z  postem św. Hil-
degardy prowadzonym przez panią Al-
fredę Walkowską oraz Księdza Kustosza 
Mariana Kopko. Nie był to oczywiście 
przypadek, że znalazłam się tutaj, bo 
u  Jezusa Chrystusa nie ma przypadków. 
Wiedziona intuicją Bożą szukałam praw-
dziwego uzdrowienia wpływającego na 
całego człowieka, jego fizyczność, umysł, 
duchowość. Natrafiłam na św. Hilde-
gardę, kobietę mniszkę, która była przez 
Boga obdarowana nadzwyczajnymi dara-
mi. Wzbudziła we mnie zainteresowanie 
swoją osobą i  dziełami, które stworzyła. 
Wiedzę medyczną i wiedzę o życiu świę-
ta formułuje jako program zdrowia. To 
ostatecznie przekonało mnie do podję-
cia postu. Przyjechałam do Krzeszowa 
po odzyskanie zdrowia fizycznego, har-
monii ducha i ciała. Z całego serca za to 
Panu Bogu naszemu dziękuję, ponieważ 
post i traktowanie produktów żywnościo-
wych jako środków leczniczych przeszły 
moje najśmielsze oczekiwania. Do tego 
wszystkiego wspaniała uczta duchowa 
w  przecudnej Bazylice Krzeszowskiej, 
która jest perłą Dolnego Śląska i całej Pol-
ski. Pragnę propagować to jaśniejące peł-
nym blaskiem Sanktuarium, perłę baroku, 
które zachwyca i zmusza do refleksji nad 
własnym życiem. Za to wszystko dzięku-

ję Matce Bożej Łaskawej Pani Krzeszow-
skiej. Jeszcze raz pragnę podziękować 
Panu Bogu za tak wspaniałych ludzi jak  
pani Walkowska i  ks. Kustosz Marian 
Kopko oraz za wszystkich współuczestni-
ków tego postu. Niech Pan będzie uwiel-
biony!

Jola Dudzińska

Przyjechałam z  woj. śląskiego, miesz-
kam w  Myszkowie pod Częstochową, od 
lat szukam zdrowego sposobu odżywia-
nia. Ponieważ znam naszą służbę zdro-
wia (sama mam wykształcenie wyższe 
– medyczne). Bardzo boję się choroby. 
A  teraz wydaje mi się, że znalazłam coś 
bardzo dobrego. Dopomogła mi w  tym 
moja przyjaciółka Jola, która powiedzia-
ła mi o św. Hildegardzie i o jej spojrzeniu 
na Boga i na człowieka. I o tym jak ważna 
jest wewnętrzna harmonia między ciałem, 
a  duchem. Przyjechałyśmy na rekolekcje 
połączone z postem wg św. Hildegardy do 
pięknej miejscowości Krzeszów. Miesz-
kałyśmy u sióstr Elżbietanek. Nie miałam 
pojęcia, co tu przeżyję i zobaczę i jak dużo 
dowiem się o  naszej historii. Zwiedziłam 
odrestaurowany (dzięki zapałowi ludzi 
dobrej woli) Kościół na Górze  św. Anny 
w Krzeszowie. Zwiedziłam bazylikę z iko-
ną Matki Bożej Łaskawej (najstarszą ikonę 
w Polsce), kościół św. Józefa z unikalnymi 
freskami, a wszystko to w otoczeniu pięk-
nej zadbanej przyrody. Rekolekcje i  post 
zorganizowane były przez panią mgr Alfre-
dę Walkowską kierującą Polskim Centrum 
św. Hildegardy. Centrum mieści się w Leg-
nicy. Pani Alfreda dużo opowiedziała nam 
o  samej świętej, dzieliła się z  nami boga-
ctwem medycyny św. Hildegardy z Bingen, 
udzieliła nam bardzo dużo praktycznych 
rad i za to jej serdecznie dziękuję. W czasie 
rekolekcji naszym ojcem duchownym był 
ks. Marian Kopko - kustosz Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w  Krzeszowie. Po-
święcił nam bardzo dużo swego cennego 
czasu, odprawiając dla nas Eucharystię 
i modląc się z nami w czasie apelu jasno-
górskiego. Dużo opowiadał nam o historii 
i  zabytkach Dolnego Śląska. Patrząc na 
dokonania ks. (Mariana) proboszcza życzę 
mu dalszej owocnej pracy, żeby rozsławił 
Sanktuarium Krzeszowskie, aby liczni piel-
grzymi modlili się u Matki Bożej Łaskawej. 
Poznałam tutaj małą grupę bardzo sympa-
tycznych ludzi. Napawa mnie to wielkim 
optymizmem, że w  dzisiejszym pełnym 
liberalizmu świecie są ludzie, którzy chcą 
podążać drogą św. Hildegardy, czyli żyć 
w  harmonii z  sobą i  z  Bogiem. Serdecz-
nie dziękuję Panu Bogu za czas spędzony 
w pięknym Krzeszowie.

Edyta Czyż

Bóg, który

jest nad wszystko

i we wszystkim

wywyższony,

niech mnie w swojej chwale

nie odrzuca,

lecz w swym 
błogosławieństwie

niech mnie zachowa,

utwierdza i wzmacnia.
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Uzależnieni 
Od POrnOgrafii

Coraz więcej ludzi jest uzależnionych 
od pornografii; problem dotyczy również 
katolików. W  Stanach Zjednoczonych 
jest ona bardziej popularna niż baseball, 
a  można ją znaleźć ją można dosłownie 
wszędzie: w  komputerach, smartfonach, 
telewizji. Jest dostępna także we wszyst-
kich punktach z prasą, w księgarniach, na 
stacjach benzynowych itp. Coraz częściej 
w to uzależnienie wpadają nieletni. Tylko 
niewielu z nich otrzymuje pomoc.

Odbiorcami materiałów pornogra-
ficznych są często osoby wydające się pro-
wadzić przykładny tryb życia. – W mojej 
firmie, co drugi pracownik wchodzi w go-
dzinach pracy na strony z ostrą pornogra-
fią, często dziecięcą- powiedział „Mojej 
Rodzinie” Łukasz, informatyk, który 
pragnie zachować anonimowość. – 
Ciekawe, czy ich żony zdają sobie 
sprawę z  tego, co mężowie robią 
w godzinach pracy- zastanawiał się.  
–Mój były chłopak był uzależniony 
od pornografii. Pamiętam, jak zna-
lazłam u niego płytki z takimi filma-
mi. Z wściekłością je połamałam, on 
przeprosił, ale szybko się okazało, 
że z nałogu nie zrezygnował.  Przez 
przypadek weszłam w historię stron 
internetowych, jakie otwierał, i  do-
znałam szoku. Nasz związek się roz-
padł- opowiadała nam Ilona. Takich 
historii jest jednak zdecydowanie 
więcej. Gdzie tkwi sedno problemu? 
Otóż siła uzależniająca pornografii 
jest rezultatem długotrwałych, czasami 
dokonujących się przez całe życie zmian 
neuroplastycznych w  mózgu. Psychiatra 
Norman Doidge, autor bestselleru „Mózg, 
który się zmienia”, pisze: „pornografia, 
poprzez oferowanie niekończącego się 
haremu obiektów seksualnych, prowadzi 
do hiperaktywacji systemu apetytywnego. 
Oglądający pornografię, rozwijają nowe 
mapy w  swoich mózgach, oparte o  te 
zdjęcia i filmy wideo, jakie oglądają. […] 
kiedy tworzymy takie mapy, staramy się je 
utrzymywać w stanie aktywności. Dokład-
nie tak samo, jak nasze mięśnie domagają 
się ćwiczeń, jeżeli siedzieliśmy cały dzień, 
tak nasze zmysły odczuwają głód stymu-
lacji” (str. 108) . Innymi słowy, za pomocą 
pornografii nasz system odpowiedzial-

ny za przyjemność, która pobudza nasze 
pragnienia, zostaje aktywowany, jednakże 
nie przynosi żadnej realnej satysfakcji. To 
tłumaczy, dlaczego ludzie mogą spędzać 
długie godziny na poszukiwaniu porno-
grafii w internecie. To, co człowiek odrzu-
ca w  trakcie stosunku, można porównać 
do bycia „na haju”. W  mózgu zaczynają 
się wydzielać duże ilości hormonów pep-
tydowych, czyli endorfin (nazywanych też 
wewnętrzną morfiną), które działają na 
obszary mózgu odpowiedzialne za emo-
cje, odczuwanie przyjemności, zadowo-
lenia, zmniejszenie wrażliwości na ból 
i  odczuwanie negatywnych emocji. Pod-
czas gdy dla alkoholika „środkiem znie-
czulającym” jest substancja, tzn. alkohol, 

to dla seksoholika jest nim zachowanie, 
czyli akt seksualny (często autoerotyzm) 
- tłumaczyli w rozmowie z nami psychia-
tra dr Katarzyna Piskowska- Kondrusik 
oraz psycholog terapeuta uzależnień To-
masz Folusz z  warszawskiego ośrodka 
uzależnień „Polana”. W  ciągu tygodnia 
do ośrodka zgłasza się nawet sześć osób, 
które podejrzewają u siebie seksoholizm. 
Niestety, większość z nich nie jest jeszcze 
gotowa na terapię. –Warto zauważyć, że 
w naszym społeczeństwie bardzo trudno 
mówić o problemach, które tyczą się bez-
pośrednio sfery seksualnej. Osoby, które 
dzwonią do nas, bardzo często nie chcą 
mówić o  swoim problemie. Wstydzą się 
go. U seksoholików obok wstydu pojawia 
się jeszcze poczucie winy, czasem nawet 

świadomość popełnienia grzechu (czę-
sto są to osoby wierzące i praktykujące). 
Jeśli seksoholik nie zdecyduje się na tera-
pię i  leczenie, będzie potrzebował coraz 
silniejszych bodźców do pobudzenia się, 
do osiągniecia „haju” – mówili nasi roz-
mówcy. Uzależnienie od pornografii czy 
seksoholizm występują nie tylko u  męż-
czyzn, mimo że taki stereotyp jest obecny 
w  świadomości i  opinii publicznej. Nie 
jest to uzależnienie charakterystyczne dla 
danej płci, może wystąpić także u kobiet. 
Nie istnieje również ograniczenie wieko-
we. Wszystko zależy od uwarunkowań 
psychicznych danej osoby. – Przyczyny 
uzależnienia od pornografii może być 
wiele. Trudno jest tu wszystkie wymienić- 
stwierdziła w rozmowie z nami dr Anna 
Andrzejewska, pedagog w  zakresie edu-
kacji informatycznej i medialnej, ekspert 
w  zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni, 
pracownik naukowo-dydaktyczny Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w  Warszawie. –Bardzo 
często pierwszy krok na drodze do uza-
leżnienia to ciekawość. Poprzez zetknięcie 
się z pornografią młody człowiek nierzad-
ko doświadcza seksualnej przyjemności, 
stymulowanej przez obrazy. Jeżeli regu-
larnie zacznie sięgać po takie treści, bar-
dzo szybko dojdzie do eskalacji takich 
zachowań- dodała. W pewnym momen-
cie następuje stępienie norm i zasad. Po-
czątkowo to, co było szokujące, staje się 
normalne, dlatego sięga się po silniejsze 
bodźce… Zdarza się nawet, że dochodzi 
do przestępstw na tle seksualnym- wy-
jaśniła. –Kontakt z  pornografią przera-
sta zdolności adaptacyjne dzieci i  może 
prowadzić do przyswajania wypaczonej 
i  sprymityzowanej wizji seksualności. 
Ten negatywny wpływ może przejawiać 
się błędnym postrzeganiem wstrze-
mięźliwości seksualnej, jako niesłużącej 
zdrowiu, co z  kolei może spowodować 
wcześniejsze kontakty seksualne dzieci- 
skonstatowała dr Andrzejewska. Dostęp 
do pornografii jest w  Polsce w  zasadzie 
nieograniczony. Szczególne niebezpie-
czeństwo stanowi pod tym względem In-
ternet. Nie ma sposobów na walkę z por-
nografią w  internecie, a  jej popularność 
niestety stale rośnie.
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KATOLIKU  
UWAŻAJ!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

Aikido
aikido (jap. ai – harmonia, ki – ener-

gia, dō – metoda) – ucywilizowana i 
usportowiona sztuka walki wywodząca 
się z Japonii, mająca swoje korzenie w sta-
rojapońskich walkach budo. Jej istotą jest 
zminimalizowanie wkładu własnych sił, 
przy jednoczesnym maksymalnym wy-
korzystaniu sił przeciwnika, którego wg 
zasad aikido nazywa się osobą błądzącą. 
Jedna z witryn poświęcona tej tematyce 

podaje: Aikido zmienia nasz sposób po-
strzegania świata i spraw. Aikido jest bar-
dzo dużym wyzwaniem dla ciała i umysłu, 
zwłaszcza, że te zmiany muszą sięgać poza 
matę, czyli na świat poza nią. Ta sztuka 
walki jest więc nie tylko samą walką, jest 
systemem myślenia, filozofią, zbiorem za-
sad etycznych, światopoglądem które roz-
wija się pod okiem mistrza.

Aikido nie tylko dotyka sfery ciała, ale 
także (a może przede wszystkim) ducha, 
mistrz aikido kieruje bowiem procesem 
duchowego samodoskonalenia – Dlatego 
też ostatecznym celem sztuki nie jest “wy-
szkolenie” silnego mężczyzny lub kobiety, 
ale stworzenie człowieka o rozwiniętej oso-
bowości. Jako, że korzenie aikido są religij-
ne, oczekuje się tu efektów uduchowienia 
osobowości.

Pierwsze pokazy tej sztuki walki mia-
ły miejsce w 1956 roku, a w kolejnym 
dziesięcioleciu rozpoczęto jej globalną 
reklamę. Dziś aikido posiada wielu zwo-
lenników i praktyków (szacunkowo jest to 
grupa 2 mln osób), także w Polsce (istnie-

je tu 12 organizacji zrzeszających kluby). 
Globalny sukces obejmuje dziś przede 
wszystkim szkoły, organizacje, stowarzy-
szenia i fundacje. Dodatkową promocję 
uzyskało dzięki filmom ze Stevenem Se-
agalem, w których walki aikido stanowiły 
kluczowy aspekt.

historia
Na początku XX wieku japończyk 

Morihei Ueshiba, mistrz sztuk walki, 
poddał się duchowemu przewodnictwu 
Onisaburo Deguchi, przywódcy sekty re-
ligijnej Ōmoto-kyō. Rok 1920 był dla nie-
go pełen tragedii życiowych (śmierć ojca 
oraz dwóch synów). Onisaburo Deguchi 
był mężem córki założycielki sekty (odła-
mu szintoizmu) – Degushi Nao. Posiadał 
nadzwyczajne zdolności leczenia chorób, 
przepowiadania przyszłości. W 1921 roku 
został aresztowany za obrazę majestatu, 
gdy ogłosił się zbawicielem i prawowitym 
cesarzem. Morihei Ueshiba przez kolej-
ne 15 lat naśladował swojego mistrza we 
wszystkim – od poznania doktryny sek-
ty, przez samorozwój duchowy, poznanie 
technik transowych, wprawianie się w 
ekstazy itd. Te duchowe doświadczenia 
zmieniły jego życie – dały początek nowej 
sztuce walki, w której można było prze-
widywać ruchy przeciwnika, zanim ten 
je zdąży wykonać. Ueshiba podkreślał, że 
aikido jest sztuką objawioną mu przez bó-
stwa i że to właśnie ona ma na celu zjed-
noczenie z Bogiem. Opisywał też liczne 
nawiedzenia różnych bóstw z jakimi miał 
styczność, które często władały nim, jed-
nocześnie rozbudzając nadludzką siłę. Je-
zus Chrystus nigdy nie zabiera nam wol-
nej woli ani świadomości – władanie nad 
kimś, bez pozostawienia mu wolności jest 
niczym innym tylko opętaniem. Kontak-
ty z innymi “bóstwami” miały charakter 
okultystyczny, demoniczny. To one były 
przyczyną poświęcenia życia Ueshiby dla 
głoszenia nowej drogi życia – aikido, któ-
ra miała na celu zniszczyć zło i zasiać do-
bro, prawdę i piękno.

inicjacja
Aikido to nie tylko technika samo-

obrony. Każdy trening rozpoczyna ukłon 

dla mistrza (w stronę ściany z zawieszo-
nym portretem Ueshiby), który jest wy-
razem szacunku dla ducha i zasad aikido. 
Ćwiczenia fizyczne mają za zadanie otwo-
rzyć ciało na kontakt z biżej nieokreśloną 
zewnętrzną wobec człowieka mocą zwaną 
ki. Z czasem człowiek zaczyna nią ma-
nipulować i wchodzić w kolejne stopnie 
wtajemniczenia. Warunkiem jednak jest 
wyłączenie racjonalnie myślącego umysłu 
(zakłada się tu omylność nie tylko zmy-
słów, ale także rozumu). Sama nazwa ai-
kido w wolnym tłumaczeniu może ozna-
czać “droga do harmonii z ki” lub “droga 
ku zjednoczeniu się z ki” co wyraźnie 
sprzeciwia się chrześcijańskiej doktrynie 
zbawienia człowieka. Aikido stanowi ot-
warcie, wejście w toksyczną duchowość, 
zawierającym aspekt okultystyczny. Po-
twierdza to choćby fakt, że warunkiem 
zdobycia 4 stopnia mistrzowskiego jest 
pojawienie się zdolności paranormal-
nych: leczenia „energiami” czy telepatii 
– najważniejszymi osiągnięciami w aikido 
nie są zewnętrzne przejawy ,,postępu”, lecz 
wpływ treningu na praktykującego.

zagrożenie
Przedstawianie ćwiczeń fizycznych 

aikido jako wolnych od światopoglądu 
czy duchowości jest manipulacją. Aikido 
nie może być też traktowane jako forma 
rekreacji. Jego założenia, “energetyczna” 
atropologia, okultystyczny rodowód i ini-
cjacyjny przebieg jest sprzeczne zarówno 
z chrześcijaństwem, jak i naukową kon-
cepcją rzeczywistości. Skutki praktykowa-
nia aikido mogą być wręcz demoniczne: 
kontakty z nieznanymi bytami duchowy-
mi czy objawy zniewolenia duchowego. 
Uprawianie tej sztuki walki jest wyrazem 
bałwochwalstwa, otwarcia się na inne 
sposoby uzyskania zbawienia, kult włas-
nego ciała i jego pozornych nadludzkich 
możliwości, wreszcie inicjacją toksycznej 
duchowości, która przeciwstawia się du-
chowości chrześcijańskiej.

Literatura: 
- ‘Techno Aikido Amulety’ – Robert Tekieli

Przedruk za strony internetowej: www.zagroze-
niaduchowe.pl

SZUKASZ  POMOCY? 
pomoc@zagrozeniaduchowe.pl
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Z przepisów krzeszowskich gospodyń
ciastO MiętUseK
biszkopt:
6 jajek
6 mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
kakao
Białka ubić z cukrem na sztywną pianę dodać żółtka .Na 
koniec dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia  
i kakao. Dokładnie wymieszać i upiec.
Masa:
0,5 l śmietany kremówki najlepiej w kartonie 36 %
3 łyżki żelatyny rozpuścić  w odrobinie gorącej wody
 Opakowanie miętowych landrynek rozpuścić w gorącej 
wodzie żeby się utopiły
Podwójna paczka delicji pomarańczowych.
Polewa na wierzch ciasta.
wykonanie:
Biszkopt przekroić  na 2 części.
Kremówkę ubić dodać rozpuszczoną żelatynę, rozpuszczo-
ne landrynki i wymieszać.
Połowę kremu wyłożyć na pierwszą część ciasta na to uło-
żyć delicje i przykryć drugim ciastem. 

                           Olga Bomba

PleśniaK
1kg jabłek
1 kisiel
5 jajek
3 szkl. mąki
1,5 szkl. cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 cukier waniliowy
1 margaryna
2 łyżki śmietany

wykonanie:
Z żółtek, cukru waniliowego, proszku do pieczenia, 
mąki, śmietany i 4 łyżek cukru zagnieść ciasto. Oderwać  
kawałek ciasta na kruszonkę i schłodzić w lodówce. Po-
zostałą część rozwałkować na wyłożoną pergaminem 
blaszkę.
 Do obranych i startych  na dużych oczkach jabłek  do-
dać 4 łyżki cukru, trochę cynamonu i dobrze wymie-
szać. Wyłożyć na ciasto. Ubić pianę z 5 białek i szklanki 
cukru, dodać kisiel w proszku. Dobrze ubitą pianę wy-
łożyć na jabłka. Na to zetrzeć resztę ciasta. Piec 45 min 
w 180 stopniach. 

                                                  Teresa  Sikora  
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Żona do męża:
- Wychodzę na pięć minut do sąsiadki. A ty, kochanie nie zapo-
mnij co pół godziny zamieszać powideł!

* * *
Żona do męża:
  - Dziś ty ubierasz dzieci, a ja idę  do auta i na was potrąbię.

Dwa jelenie stoją przy paśniku i ospale żują siano.
W pewnej chwili jeden się odzywa:
- Chciałbym, żeby już była wiosna ….
- Tak ci mróz doskwiera?- pyta drugi.
- Nie, tylko obrzydło mi stołowe jedzenie.

* * *
Ulicami Żywca idzie góral, a za nim pies. Podchodzi do niego 
policjant i pyta:
 - Cóż to, gazdo, tak psa bez kagańca i bez smyczy prowadzicie? 
Wiecie że tak nie wolno?
 - Eee, to nie mój pies- odpowiada góral.
- Jak to nie? Przecież leci za wami.
-Eee. Dyć łon się tak samo do mnie docepił jak i wy!

* * *
Lato, słońce świeci. Na hali siedzi baca w kożuchu i pali fajkę.
- Baco, a nie gorąco wom?- pytają zdziwieni turyści.
- Niy.
- A nie zimno wom?
- Niy. 
- Hm, a jako wom?
- Franek.

* * *
U okulisty. 
- I jak, doktorze, co z moim wzrokiem?
- Szczerze?
- Oczywiście.
- W ogóle nie rozumiem, jak pan trafił do mojego gabinetu.

TEN SIĘ śMIEJE… KTO SIĘ śMIEJE…

KąCiK Poezji
Pory życia – jak pory roku 

Życie jak rok na pory się dzieli, 
Jak w roku – tak w życiu się zmieniają, 
Choćbyśmy tego nawet nie chcieli, 
To one nam życie układają. 

Wiosna – dzieciństwo od urodzenia, 
Beztroska pora życia naszego, 
Wolność od trosk, kłopotów istnienia, 
Najmilsza z pór życia codziennego. 

Lato – to nauka dojrzałości, 
To niezależności też nauka, 
Również życia w szczęściu i miłości, 
Co w tych latach tak bardzo się szuka. 

Jesień – szarość życia codziennego 
Kres młodości, którą się przeżyło, 
Tak żal marzenia niespełnionego, 
Pragnień co by jeszcze się zrobiło. 

To powolny szczyt chwil 
najszczęśliwszych, 
Myśl o zbliżającej się starości, 
Lęk czy się będzie żyć wśród 
najbliższych, 
Czy będzie trzeba żyć w samotności. 

Zima – to starość w życiu człowieka, 
To siwe włosy, zmarszczone skronie, 
Żal, że ten czas tak szybko ucieka 
Żal, że dróg życia zbliża się koniec. 

Och! Jakże chciałoby się od nowa 
Choćby raz jeszcze to życie przeżyć, 
By móc te krzywdy wszystkie 
sprostować, 
Wszystko naprawić, dobro rozszerzyć. 

Co człowiek stracił by mógł odzyskać, 
Co zło uczynił to w dobro zmienić, 
Straconą przyjaźń na nowo zyskać 
I daną przyjaźń również docenić. 

* * *
Przechwala się trzech myśliwych . 
 - Jak byłem w Afryce, to polowałem na lwy!- zaczyna pierwszy. 
- A ja, gdy byłem na Alasce, to polowałem na łosie! – dodaje 
drugi.
- Hm, a ja ….byłem w Norwegii – mówi  trzeci.
- I co?! Fiordy widziałeś?
- Fiordy? Fiordy to mi z ręki jadły. 

* * *
 – Adamie, daj  żebro - mówi Pan Bóg do Adama.
- Nie – odpowiada Adam.
- Adamie, daj żebro – Pan Bóg prosi  ponownie.
Adam znów odmawia.
- Adamie, czemu nie chcesz dać żebra? -  Pan Bóg jest już wy-
raźnie zniecierpliwiony.
- Bo mam złe przeczucia.

Mojżesz, 
przestań!

Dlaczego koniec życia tak smutny? 
Dlaczego czas tak człowieka zwodzi? 
Na starość los tak sprawia okrutny? 
Z życia człowiek tak szybko 
odchodzi? 

Lecz pamiętajmy to, że po zimie 
Znów powitamy wchodzącą wiosnę, 
Gdy wiosna wróci – smutek znów 
minie, 
Zaczną się znowu chwile radosne. 

Takie jest również człowieka życie, 
Że też czekamy na taką wiosnę, 
Gdy człowiek spędzi je należycie, 
To Pan nam życie sprawi radosne. 

Niech nasze życie nie płynie w cieniu 
O każdej życia człowieka porze, 
W miłości, zgodzie i przebaczeniu 
Żyjmy, a Pan nam w tym dopomoże. 

Szczepan Polachowski
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wejście pieszej pielgrzymki z legnicy pielgrzymi przed obliczem Matki

Rozpoczęcie procesji nocnej

przy domu piłata

nasi cystersi

nabożeństwo Maryjne

powrót procesji



iluminacja procesja z cudowną ikoną

koncert patriotyczno-Maryjny

specjalne podziękowania dla policji i straży pożarnejkrzeszowska paniu usłysz nas
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