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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

listOPad – grudzień 2012
•	 czwartek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych.  

Msze św. w Bazylice godz. 7.30 10.00 i 17.00. Wyjście procesji 
z Bazyliki na Cmentarz Parafialny o godz. 11.30. Msza  Święta 
Koncelebrowana na Cmentarzu Parafialnym 12.00;

•	 piątek 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. Rozpoczęcie MODLITWY WYPOMINKOWEJ 
o  godz. 16.30; Msza św. wieczorna o  godz. 17.00. Pierwszy 
Piątek Miesiąca. Po Eucharystii wieczornej całonocna 
Adoracja Najśw. Sakramentu,

•	 niedziela 4 listopada – wspomnienie  św. Karola 
Boromeuszka, patrona imienia Karola Wojtyły –  bł. Jana 
Pawła II  – Wielkiego 

•	 niedziela 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości  – 
Msze św. w Bazylice Krzeszowskiej – godz. 7.30 10.00 12.00 
i 17.00

•	 piątek 16 listopada – Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
oraz spotkanie popielgrzymkowe dla pątników, którzy 
pielgrzymowali do Fatimy – początek o godz. 15.00 

•	 niedziela 25 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa – 
Króla Wszechświata

•	 sobota 1 grudnia  – proponujemy Zabawy Andrzejkowe. Jest 
to ostatni dzień przed rozpoczęciem Adwentu

•	 niedziela  2 grudnia  – Pierwsza Niedziela Adwentu. Zmiana 
Tajemnic Żywego Różańca na Eucharystii o godz. 17.00

•	 od poniedziałku 3 grudnia – Msze Roratnie o godz. 17.00. 
Dzieci prosimy o przynoszenie lampionów

•	 1 – 3 grudnia 2012 – autokarowa Pielgrzymka do Torunia 
na uroczystości 21-lecia Radia Maryja (informacje na temat – 
w tym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”)

•	 wtorek 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary – patronki 
górników

•	 czwartek 6 grudnia – uroczystość Św. Mikołaja – patrona 
dobroci

•	 piątek 7 grudnia – I-Piątek Miesiąca; wizyta duszpasterska 
u  chorych; po Eucharystii wieczornej całonocna Adoracja 
Najśw. Sakramentu 

•	 od niedzieli 16 grudnia do  wtorku  18 grudnia 2012 r. – 
Rekolekcje Adwentowe

•	 niedziela 16 grudnia – Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
godz. 15.00

•	 poniedziałek 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia: 
Msza Pasterkowa w Krzeszowie godz. 24.00; Msza Pasterkowa 
w Krzeszówku – godz. 22.00 

•	 wtorek 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia – 
Zapraszamy parafian na Msze św. o godz. 7.30  10.00  12.00   
i  17.00  (w Krzeszówku godz. 9.00)

•	 środa 26 grudnia –  Św. Szczepana – Msze jak w  każdą 
niedzielę

•	 czwartek 27 grudnia – wspomnienie św. Jana Ewangelisty – 
poświęcenie wina

•	 niedziela 30 grudnia –  Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi 
i Józefa 

•	 poniedziałek 31 grudnia – wspomnienie świętego Sylwestra 
– papieża.  Msza św.  oraz Nabożeństwo Dziękczynno – 
Błagalne za mijający rok o godz. 17.00

•	 poniedziałek 31 grudnia  – na godz. 24.00 zapraszamy 
Parafian oraz Pielgrzymów na Eucharystię Noworoczną do 
Bazyliki Krzeszowskiej.

•	 od  środy 2 stycznia 2013 – Wizyta Duszpasterska w naszej 
parafii. (Plan Kolędy zostanie podany w  styczniowym 
wydaniu „Krzeszowskiej Pani”)

niedziela 16 grudnia 2012 r.

•	 godz.  7.00  –  Godzinki ku czci Niepokalanego   
   Poczęcia NMP

•	 godz.  7.30  –  Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną   
   dla dorosłych

•	 godz.  9.00  –  Msza Św. z Nauką w Krzeszówku   
   dla wszystkich

•	 godz. 10.00  –  Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną   
   dla dzieci 

•	 godz. 12.00  –  Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną   
   dla dorosłych

•	 godz. 15.00  –  Comiesięczne Spotkanie Rodziny   
   Radia Maryja 

•	 godz. 17.00  –  Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną

POniedziałeK 17 grudnia 2012 r. 

•	 godz. 12.00  –  Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną   
   dla dorosłych

•	 godz. 16.00  –  Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną   
   w Krzeszówku

•	 godz. 17.00  –  Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną   
   dla dzieci, młodzieży i dorosłych

wtOreK 18 grudnia 2012 r.  
– dzień sPOwiedzi

wsPOMnienie Odnalezienia 
Obrazu MatKi bOŻeJ łasKaweJ 

– „dzień Światła”

•	 godz. 11.30  –  Spowiedź – Krzeszów dla dzieci,   
   młodzieży i dorosłych

•	 godz. 12.00  –  Msza Św. dla dzieci, młodzieży   
   i dorosłych

•	 godz. 15.45  –  Krzeszówek – Spowiedź oraz   
   Msza Św. dla wszystkich

•	 godz. 16.30  – Spowiedź dla dorosłych    
   w Krzeszowie

•	 godz. 17.00  –  Msza Św. z  Nauką Rekolekcyjną 
   oraz Nabożeństwo Światła   
   w wykonaniu młodzieży

reKOleKcJe  
adwentOwe   2012

Nauki poprowadzi 
Ks. Rektor Jacek Jezierski

Pallotyn z  Domu Rekolekcyjnego 
w Kopcu k/Wadowic
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dOŻynKi diecezJalne w KrzeszOwie
W  bieżącym roku (…) wybra-

ny został Krzeszów, główne sanktua-
rium maryjne w  diecezji, aby dzięko-
wać Panu Bogu za tegoroczne zbiory.  
Wszystkich przybyłych do świątyni krze-
szowskiej powitał kustosz tego miejsca, 
ks. prał. Marian Kopko. Wyrażając ra-
dość z  obecności Biskupa diecezjalne-
go wraz z  gronem towarzyszących mu 
prezbiterów, powitał przybyłe delegacje 
rolników z  miejscowości Biała, Rokit-
ki, Okmiany, Stara Białka, Przedwo-
jów, Gorzeszów, Lipienice, Krzeszów, 
Krzeszówek, a  także delegację Zespołu 
Szkół Rolniczych z  Legnicy, przedsta-
wicieli samorządu i  Parlamentu. Uro-
czystość uświetnił śpiew chóru z  parafii 
pw. Najśw. Serca Pana Jezusa z  Legnicy.  
Biskup legnicki podczas Mszy św. w wy-
głoszonej homilii, nawiązując do czytań 
mszalnych, zauważył, że zachęcają nas 
one do tego, aby znać przykazania i je za-
chowywać. „Dożynki, zwracają nam uwa-
gę szczególnie na dwa przykazania: I – nie 
będziesz miał bogów cudzych przede 
Mną i IV – czcij ojca swego i matkę swoją 
– mówił Ksiądz Biskup. – Pierwsze z nich 
przypomina nam, że w  Panu Bogu win-
niśmy dostrzegać źródło naszego dobra 
i  Jemu winniśmy wdzięczność. Dzięk-
czynienie za plony to dziękczynienie za 
dary, które od Niego otrzymaliśmy. Każdy 
wie, że sama praca rolnika, a  nawet naj-
lepsze nawozy i  maszyny nie wystarczą, 
aby ziemia wydała plon. Dlatego prosimy 
Pana Boga najpierw, aby nam błogosła-
wił w  pracy, a  potem dziękujemy mu za 
to, co dzięki Jego łasce mogliśmy zebrać”.  

Mówiąc zaś o IV przykazaniu, Ksiądz Bi-
skup w  nawiązaniu do Katechizmu Koś-
cioła Katolickiego przypomniał, że uczy 
nas ono nie tylko miłości rodziców, ale 
w szerszym znaczeniu dotyczy także po-
krewieństwa z innymi członkami rodziny, 
obejmuje obowiązki uczniów względem 
nauczycieli, pracowników względem pra-
codawców, podwładnych względem prze-
łożonych. obywateli względem Ojczyzny 
oraz tych, którzy nią rządzą i  kierują.”  
Jak zwykle na tych uroczystościach 
wzrok uczestników przyciągały wieńce 
dożynkowe, nie tylko swoim kształtem, 
ale i  kunsztem wykonania. Nawiązał do 
nich diecezjalny duszpasterz rolników, 

ks. Piotr Moroz. „…Sam jestem wycho-
wany w mieście. Kiedy zostałem duszpa-
sterzem rolników, na początku nie orien-
towałem się, na czym polega praca przy 
tworzeniu wieńca dożynkowego. Odkąd 
zobaczyłem jak wielkiej cierpliwości 
i staranności trzeba do wykonania wień-
ca, patrzę na nie już inaczej, starając się 
docenić tę niezwykłą pracę ludzi. Trzeba 
podkreślić, że wieńce są zrobione z owo-
ców roślinności naszej, polskiej, rosnącej 
na naszych polach, ogródkach, sadach”.  
Wieńce zostały poświęcone przez Księdza 
Biskupa po rozpoczęciu liturgii. 

Ks. Piotr Nowosielski
Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Edycja Legnicka

Poświęcenie wieńców przez Biskupa Legnickiego

P O d z i Ę K O w a n i e
Latem tego roku dotknęła naszą Krzeszowską Wspólnotę tragedia, w której zginęły tragicznie dwie 

dziewczynki. Z inicjatywy „ludzi dobrej woli” podjęliśmy zbiórkę ofiar, które przekazaliśmy Rodzinom 
– tragicznie zmarłych dzieci.  W niedzielę 9 września 2012 roku młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży - działającego przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie przeprowadziła zbiórkę ofiar 
pieniężnych. W sumie zebrano: 2.407 złotych i 82 groszy oraz 1 Euro. Na filii w Krzeszówku młodzież zebrała 
kwotę 270 złotych.

Na łamach „Krzeszowskiej Pani” składamy wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowania; młodzieży 
dziękujemy za ich piękną solidarność i zaangażowanie.  Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej Parafii 
za modlitwy w intencji tragicznie zmarłych dziewczynek; przede wszystkim dziękujemy za zamówione Msze 
Święte, które są sprawowane w Krzeszowskiej Bazylice w intencji  +Kingi  i  +Doroty  

dziełO nOwegO tysiąclecia
W niedzielę 14 października 2012 roku obchodziliśmy w całej Polsce dwunasty z kolei Dzień Papieski pod hasłem 

Jan Paweł II - Papież Rodziny. Na prośbę Episkopatu Polski zbieraliśmy w tym dniu do puszek ofiary na fundusz 
stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym miejscu dziękujemy wszystkim dobrodziejom za złożone 
ofiary; natomiast młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży za trud zbierania ofiar oraz za komisyjne 
policzenie tej zbiórki. W sumie zebraliśmy w dniu 14 października sumę: 1.640 złotych.
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3 t ysiąc e na Pi e l g r z yMc e 
n i e Pe ł nO sPr aw n yc h ! 

W  Domu Łaski wspiera nas 
Maryja - pod takim hasłem już po 
raz 13 odbyła się pielgrzymka osób 
niepełnosprawnych ich przyjaciół 
i  bliskich. Do krzeszowskiego 
sanktuarium przyjechało około 3 
tysięcy osób na wspólną modlitwę, ale 
też przyjacielskie spotklania i rozmo-
wy. Jak co roku legnicka Caritas wraz 
z wolontariuszami oraz gospodarzami 
miejsca zadbała o przygotowanie tego 
spotkania. Było wiele muzyki, przed-
stawienie teatralne grupy ze Ścinawy, 
katecheza i  oczywiście Eucharystia 
pod przewodnictwem biskupa legni-
ckiego Stefana Cichego. Po Mszy św. 
jak co roku, zostały przyznane hono-
rowe tytuły „Przyjaciel osób niepeł-
nosprawnych”. Otrzymały je osoby 
i instytucje angażujące się w niesienie 
pomocy osobom niepełnosprawnym.  

honorowy tytuł „Przyjaciel Osób niepeł-
nosprawnych” za rok 2012 otrzymali: 

1. cech rzemiosł różnych w Jeleniej gó-
rze 

2.   Pan roman walkowiak, dyrektor Od-
działu Elektrowni Turów PGE Górnictwa 
i Energetyki Konwencjonalnej 

3. dr inż. andrzej raj, dyrektor Karkono-
skiego Parku Narodowego 

4. Mieczysław Kasprzak, wójt Gminy 
5.   Pan andrzej Pyrz, dyrektor Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w 
6.  Oddział Okręgowy towarzystwa Przy-

jaciół dzieci w legnicy
Ks Waldemar Wesołowski

www.legnica.fm

Eucharystii przewodniczy Biskup Legnicki

Tłumy w bazylice krzeszowskiej

Uczestnicy w bazylice



krzeszowska pani nr 6 (25) - Listopad / Grudzień 20126

Jak co roku w  1 sobotę października 
do Krzeszowa przyjechali miłośnicy 
modlitwy różańcowej. Tym razem po-
nad 5 tysięcy osób, zarówno dorosłych, 
jak i  młodzieży, i  dzieci uczestniczyło 
w  tym wielkim wydarzeniu. Spotkanie 
rozpoczęło się oczywiście od modlitwy 
różańcowej, następnie ks. Rafał Cyfka ze 
stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie mówił o prześladowaniach chrześ-
cijan na świecie i zachęcał do wspierania 
ich właśnie poprzez modlitwę różańcową. 
Przed Eucharystią wystąpili również arty-
ści z  Wrocławia z  programem maryjno-
-patriotycznym. W  południe Eucharystii 
przewodniczył bp Stefan Cichy. Obecny 
był także bp Marek Mendyk oraz ok 70 
księży. Homilię na temat różańca w życiu 
współczesnych ludzi wygłosił ks. Walde-
mar Cisło z  Warszawy. Na zakończenie 
Mszy św. sekretarz biskupa legnickiego 
odczytał Statut Stowarzyszenia Żywego 
Różańca, zatwierdzony przez Episkopat 
Polski. Biskup Cichy wręczył ten statut ks. 
Marianowi Kopko - duszpasterzowi róż 
różańcowych. Po Mszy św. na wszystkich 
czekał gorący posiłek. Krzeszowska piel-
grzymka różańcowa zakończyła się ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia w kościele 
św. Józefa

Ks Waldemar Wesołowski
www.legnica.fm

5 tysiĘcy róŻańców w KrzeszOwie! 
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KOleJna wizyta 
starych aut

Szczególna gratka dla pasjonatów mo-
toryzacji a  w  szczególności starych aut. 
W  sobotę 15 września 2012 pod krze-
szowską bazyliką zaparkowały maszy-
ny uczestników III Międzynarodowego 
 Zlotu zabytkowych samochodów marki 
VW Karmann Ghia.

l Ol e K c z y Ka rOl e K  
-  c e lu Jąc O sPr aw d z i l i  w i e d z Ę

Tegoroczny XII Dzień Papieski obcho-
dzony był pod hasłem Jan Paweł II- Papież 
Rodziny. W  ramach obchodów, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Krzeszowie po 
raz kolejny reprezentowali szkołę i parafię 
na powiatowym konkursie Wiedzy o  Ja-
nie Pawle II. Organizatorem zmagań była, 
nosząca zaszczytne imię Błogosławionego 
Jana Pawła II,  Szkoła Podstawowa nr 28 
w  Wałbrzychu. Emilia Gamoń, Barbara 
Klimczak i  Dawid Nowak, już na etapie 
szkolnym, udowodnili, że wśród uczniów 
w  szkole w  Krzeszowie, nikt nie dorów-
nuje im wiedzy z  dziedziny dzieciństwa 
i  młodości Karola Wojtyły. Po wygraniu 
etapu szkolnego z  pasją i  niebywałą od-
powiedzialnością przygotowywali się do 
reprezentowania swojej szkoły w  Wał-
brzychu. W  rywalizacji zespołowej nasi 
reprezentanci radzili sobie bardzo dobrze, 
ale dopiero podsumowanie punktacji 
z  pisanych indywidualnie testów z  wie-
dzy, przyniosło im zasłużone zwycięstwo. 
Do Krzeszowa wróciliśmy z  I  miejscem, 
Emilce, Basi i Dawidowi gratulujemy.

Honorata Klimczak

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

Niedzielna  Msza Św. 
w sobotni wieczór

Tę błogosławioną możliwość przeży-
wania niedzielnej  Eucharystii w sobotni 
wieczór zawdzięczamy postanowieniom 
Soboru Watykańskiemu II. Usankcjo-
nował ją oficjalny dokument, wydany 
w  1967, mianowicie Instrukcja Świętej 
Kongregacji Obrzędów „Eucharisticum 
Mysterium” o  Kulcie Tajemnicy Eucha-
rystycznej. Dokument domaga się wy-
raźnie rozumienia istoty tego zezwolenia 
oraz troski o  zachowanie świadomości 
dnia Pańskiego: chodzi  przecież o to, by 
wierni w  dzisiejszych warunkach mogli 
łatwiej świętować dzień Zmartwychwsta-
nia Pana. Nie idzie tu więc o  dowartoś-
ciowanie sobotniego wieczoru ani prze-

kształcenie tej części dnia  w niedzielę: to 
raczej „bogactwo niedzieli rozszerza swą 
łaskę i  swoje światło na sobotni wieczór, 
włączając go w  dzień Zmartwychwstałe-
go” . Eucharystia w sobotni wieczór zare-
zerwowana jest dla tych, którzy znajdują 
się w szczególnych okolicznościach pracy 
lub  podróży: cała niedziela nadal ma po-
zostać dniem życia w radości, w słuchaniu 
Słowa, w  dziękczynieniu, odpoczynku, 
miłosierdziu.

W  takim ujęciu lepiej rozumiemy, że 
Msza św.  w sobotni wieczór ma charakter 
niedzielny (a  nie „przed-niedzielny” czy 
„przed- świąteczny” i  nie tyle poprzedza 
niedzielę, ile ją otwiera, stanowi jej począ-

tek. Odprawiana jest według  formularza 
niedzielnego ( czytania, homilia, mod-
litwa powszechna) w  porze nieszporów, 
czyli wieczorem.

 Wielki dar, wielka szansa dla chrześ-
cijan, którym Kościół wychodzi naprze-
ciw, rozumiejąc skomplikowane sytuacje 
dnia codziennego, a  nawet potrzebę wy-
poczynku poza miejscem zamieszkania. 
Ale – dodajmy uczciwie- ten przywilej 
znacznie zwiększa naszą odpowiedzial-
ność za zmarnowany świadomie i  do-
browolnie udział w  Najświętszej Ofierze 
w dzień Pański.

Ks. aleksander radecki

aQua – ParK w  POlKOwicach
W poniedziałek 15. października 2012 

roku ministranci, w nagrodę za pilną 
służbę liturgiczną podczas tegorocznych 
wakacji, wyjechali do Polkowic do Aqua-
-Parku. Opiekunami tego miłego wyjazdu 
byli: pan Stanisław Wondołowski oraz 
pan Mariusz Klimczak. W nagrodowej 
wyciecze do Polkowic udział  wzięli: 

Franciszek  Wondołowski, Jan  
Wondołowski, Krzysztof  Pazgan, Ka-
rol Gieniec, Tomek  Gieniec, Kamil 
Sobociński, Michał Jała, Michał Groń-
ski, Michał Wondołowski oraz Marcin 
Klimczak. 

Ministranci wraz z opiekunami 
składają na ręce Ks. Proboszcza i Ks. 

Mateusza serdeczne podziękowania 
za umożliwienie tak miłego odpo-
czynku w Aqua-Parku i zapewniają, 
że jeszcze gorliwiej będą wypełniali 
swoje obowiązki w Liturgicznej Służ-
bie Ołtarza.

Kamil Sobociński i Franciszek Wondołowski
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Po pozdrowieniu: „Pan z Wami” i od-
powiedzi wiernych: „I  z  duchem twoim” 
następuje moment uznania przed Bogiem 
swoich grzechów. 

Kapłan wraz z ludem wypowiada sło-
wa: „Spowiadam się Bogu wszechmogą-
cemu i  wam bracia i  siostry, że bardzo 
zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem 
i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, 
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam 
Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, 
wszystkich Aniołów i Świętych i was, bra-
cia i siostry,o modlitwę za mnie do Pana 
Boga naszego”. 

Następnie sam kapłan kontynuuje 
dalej: „Niech się zmiłuje nad nami Bóg 
Wszechmogący i odpuściwszy nam grze-
chy doprowadzi nas do życia wiecznego”.

Te słowa mają nas zachęcić do zro-
bienia rachunku sumienia i  jeśli popeł-
niło się jakieś wykroczenie przeciw Bogu 
i bliźniemu, gorąco za to przeprosić mó-
wiąc: „Żałuję tego, co się stało. Wybacz, że 
cię zraniłem”.

Nie da się w życiu uniknąć pewnych 
drobnych czy poważniejszych zranień, 

bo jesteśmy tylko ludźmi, a  nie anio-
łami. Bardzo często ludzie oddalają się 
od siebie dlatego, że nie potrafią przy-
znawać się do popełnionych błędów. 
Czasem nawet mała szczelina nieza-
leczonych urazów może urosnąć do 
rozmiarów ogromnej objętności. Tutaj 
właśnie, między innymi, należy szukać 
przyczyny łatwego opuszczania Mszy 
Świętej. Dlatego też na początku każdej 
Eucharystii wielkie znaczenie ma chwi-
la prawdy przed Panem i uznanie wszel-
kich braków w naszej miłości do Niego. 
Chodzi o odkrycie, że jesteśmy popęka-
nym naczyniem, w które Bóg chce wlać 
swój drogocenny napój. Zanim to nastą-
pi, naczynie musi zostać uszczelnione 
i wytarte z kurzu.

Taką właśnie rolę we Mszy świę-
tej pełni akt skruchy, który wyraża się 
w  spowiedzi powszechnej wszystkich 
zebranych w Kościele. Gdy mówimy „Pa-
nie zmiłuj się nad nami”, prosimy o dary 
Jego miłosierdzia: zarówno o zreperowa-
nie uszkodzonego dzbanka, jak i wypeł-
nienie go Bożym życiem. Tam jednak, 

gdzie mamy do czynienia z nie tyle po-
pękanym, co całkiem rozbitym naczy-
niem, potrzebna jest dużo poważniejsza 
naprawa, która dokonuje się w  sakra-
mencie pojednania. Ręczne, precyzyjne 
sklejanie. Ilekroć świadomie czynimy 
krok zerwania więzi wiary i  miłości do 
Boga przez grzech ciężki, nadajemy się 
do gruntownej renowacji, dokonującej 
się w konfesjonale.

Uznaniu przed Bogiem własnych co-
dziennych słabości i  grzeszności towa-
rzyszy również gest bicia się w piersi. Dla 
zrozumienia wymowy tego znaku dobrze 
jest przypomnieć sobie chwile, kiedy 
gwałtownie waliliśmy w  drzwi czyjegoś 
domu, albo pokoju, bo ów człowiek był 
nam w  danej chwili szalenie potrzebny. 
Podobnie w chwili, gdy usiłujemy stanąć 
w prawdzie przed Bogiem. Konieczne jest 
więc przebudzenie uśpionego sumienia 
czyli rzeczywiste przejęcie się naszymi 
brakami w miłości do Boga. Co pomoże 
nam na nowo podjąć wysiłek pracy nad 
sobą i uzdolni nas do otwarcia się na Bożą 
łaskę...

„Przed Ołtarzem Pana”
rOzwaŻania na teMat liturgii ŚwiĘteJ

Ks. Mateusz rycek
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Z historii benedyktynek krZesZowskich
Wszak zakonnice też ludzie… 

(odcinek czwarty)
Jadwiga Stanisława Kulczycka ur. w  Buczaczu w  1837r. „ 

Świetną” jest familia tak Kulczyckich jaki i Kozłowskich (ze stro-
ny matki) - podkreśla zaraz na początku kronikarka. I od razu 
dodaje, że jeden z przodków Kulczyckich brał udział „ w potrze-
bie wiedeńskiej” króla Jana Sobieskiego i  wysławił się tym, że 
w przebraniu tureckim, znając ten język dobrze (był tłumaczem 
jakieś kompanii handlowej) przedarł się do oblężonego przez 
Turków Wiednia, by poznać sytuację w  mieście i  dodac otu-
chy mieszkańcom. Po zwycięstwie, wiedeńczycy chcąc okazać 
wdzięczność także jemu, zapytali, czym mogliby się odpłacić za 
dobro. Nie chciał niczego, twierdząc, że samo czynienie dobra 
jest najlepszą nagrodą. Ale kiedy naciskano, odrzekłby na jego 
pamiątkę założyli w  Wiedniu kawiarnię, służąc bowiem jako 
tłumacz na terenach tureckich, nauczył się pic prawdziwą kawę. 
I tak to Polak Kulczycki stał się prekursorem słynących dziś z do-
brej kawy wiedeńskich kawiarni. 

Ojciec naszej Jadwigi Stanisławy zmarł wcześniej, więc mat-
ka z trzema córkami udała się pod opiekę rodziny, która jednak-
że- prócz pożywienia i  kąta do zamieszkania-nic młodym pa-
nienkom nie dała. A córki rosły i trzeba je było kształcić! Toteż 
dlatego pani Horodecka zaczęła pracować zarobkowo. Objęła za-
rząd domowy gospodarstwem u państwa Ramaszkanów, których 
już znamy, jako że pan Ramaszkan był kuratorem finansowym 
klasztoru za czasów ksieni Paszkowskiej. Pani Kulczycka miała 
przy obie dwie córki, trzecią Jadwisię zostawiła u krewnych. Było 
tak do momentu, kiedy Jadwisia spotkała swego stryja Michała 
Kulczyckiego, proboszcza w  Budzanowie. Ten oddał ją na wy-
chowanie miejscowy szarytkom, prowadzącym zakład dla ubo-
gich dziewcząt i dla sierot. Proboszcz Kulczycki- to była godna 
szacunku postać: głębokiej wiary i miłosiernego serca. Wspierał 
wszelką biedotę. Aby pomóc szarytkom, osobiście jeździły po 
kweście, upraszając o datki co bogatszych posesjonatów. Był tak 
ubogi, że kiedy umarł, nie bardzo było go w czym pochowac.

Jadwisi ów stryj bardzo zaimponował. Odtąd- pod jego 
wpływem- coraz częściej myślała o sprawach Bożych.  I kiedy po 
jakimś czasie matka zabrała ją do Ramaszkanów, gdzie było roj-
no, gwarno i wesoło, Jadwiga już całkiem tęskniła za życiem ci-
chym i ukrytym. Zwierzyła się ze swoich pragnień matce, a kiedy 
matka opowiedziała o tym z kolei Ramaszkanowej, ta podsunęła 
pomysł wstąpienia do Benedyktynek gdzie mąz był jak wiemy 
kuratorem i tak panna Jadwiga Kulczycka 1854 r wstąpiła do Be-
nedyktynek. By tam odbyć próbę zakonną, po ukończeniu której 
otrzymała habit i imię zakonne Stanisława. Będąc już nowicjusz-
ką, zapadła na zdrowiu, zdaje się, że nabawiła się żółtaczki, co 
osłabiło ja bardzo. Pani Kulczycka uprosiła pozwolenie Ks. Ar-
cybiskupa, by córka mogła wyjechać do krewnych do Gawrzyło-
wej (koło Dębicy), by tam przyjść do siebie. Pojechały we dwie 
z Aleksandrą Hatalówną. Jechały najpierw koleją, zachowując się 
oczywiście ściśle wedle przepisów zakonnych: siedziały w mil-
czeniu, ze spuszczonymi oczami i książkami otwartymi do mod-
litwy. A jechał z nimi jakiś- jak się potem okazało- lekarz, który 
w podróży usiłował zabawiać je rozmową. Wreszcie, zniecierp-
liwiony milczeniem odezwał się tymi słowy: „Wielebne panie! 
Zamknijcie już raz swoje książki, a oglądajcie ten świat piękny, 
pełen Bożych cudów, rozrzewni się wasze serce, rozpali miłość 
i zaśliecie do Pana Zastępów najlepszą i najszczerszą modlitwę! 

Co to za prawdziwa księga Boża, ta cudowna przyroda! Ile tam 
mądrości, ile tam cudów i piękna się mieści! Podziwiajcie ją!”. 
Na takie dictum acerbum (łac. Oświadczenie mocne) panny 
zakonne nie mogły już dłużej „milczeniem zakonnem się bawic” 
i zmuszone były do towarzysza podróży przemówi.

Przebywały więc nasze Benedyktynki w Gawrzyłowej, u krew-
nych Kulczyckich w atmosferze wielkiej gościnności(„prawdziwe 
to dom polski”) ale i  ćwiczeń zakonnych nie zaniedbywały, 
tak jakby żyły w  klasztorze. W  międzyczasie uradzono, by Ja-
dwiga pojechała do Krakowa, gdzie przyjmował sławny lekarz 
„Dytel”(chodzi o  Józefa Dietla Lekarza, przyrodnika uczonego 
i  zasłużonego prezydenta Krakowa). Uzyskano na to pozwole-
nie Arcybiskupa lwowskiego, który chętnie zezwolił, bo – jak się 
mądrze wyraził- klasztor potrzebuje członków zdrowych. Poza 
spotkaniem z lekarzem zakonnice cieszyły się oglądaniem osob-
liwości Krakowa: a to Wawel ze wszystkimi jego wspaniałościa-
mi, Kopiec Kościuszki, skąd oglądały klasztor kamedułów na 
podkrakowskich Bielanach. Po Wawelu oprowadzał je „dziadek 
kościelny, który tak wprawnym językiem wszystkie nadzwyczaj-
ności objaśniał, że wielkie zadziwienie wywołał”.

   Wreszcie upłynął czas pobytu w Gawrzyłowej, „pozwolo-
ny od zwierzchności duchowej” i  nadszedł czas odjazdu. Star-
sza pani Kulczycka, która tam była akurat, błagała córkę, by już 
nie wracała do klasztoru. Ale Daremnie! Perswazje nie zmieniły 
zdania Jadwigi, postanowiła nie cofnęła, pozostała wierna Bogu. 
Wróciwszy do klasztoru, niedługo potem złożyła śluby i objęła 
normalne obowiązki.

Przeważnie „była użytą „do nauczania w  szkole, głównie 
jako nauczycielka robót ręcznych, do których „miała wielką 
zręczność i zamiłowanie”. Ponadto „mając silny organ w mowie” 
bardzo była pożyteczną w  chórze(oratorium). Był też czas, że 
powierzono jej opiekę nad gospodarstwem ogrodowym i nad-
zór nad klasztorną czeladzią. Miała dla nich dobre serce, jako też 
dla wszelkiej zwierzyny. To „poczciwe serce” docenili wszyscy. 
Zmarła w 1914r.

Biblioteka w klasztorze SS. Benedyktynek w Krzeszowie
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PrzewOdniK OdPOwiada:
Kim był śW.  Józef?

w naszym stałym cyklu, przewodni-
cy krzeszowscy starają się odpowiedzieć 
na pytania nurtujące pielgrzymów, pa-
rafian, turystów. nie jest tajemnicą, 
iż pielgrzymi i  turyści odwiedzający 
Krzeszowskie sanktuarium, na nowo 
odkrywają i  poznają postać św. Józefa 
Opiekuna zbawiciela. wszystko to dzię-
ki Krzeszowskiej „biblii Pauperum” 
w  kościele św. Józefa. Ostatnio w  rolę 
przewodnika opowiadającego o niezwy-
kłej postaci, bohaterze pierwszych stron 
nowego testamentu, patronie jegnej 
z  krzeszowskich świątyń wcielił się ks. 
dr Piotr Kot.

Pochodzącego z  niedalekiego Krze-
szowa kapłana od dawna nurtowała po-
stać św. Józefa Opiekuna Zbawiciela, 
dlatego też podjął próbę opowiedzenia 
jego historii na podstawie twórczości 
Michała Willmanna, zarazem twardo 
stąpając po egzegezie tekstów biblijnych. 
Owocem tych prac stała się książka „Ra-
dości i smutki św. Józefa motywy biblijne 
w ewangelii dzieciństwa według Michała 
Willmanna. 

W  tej bogato ilustrowanej publikacji 
ksiądz Piotr nawiązują do tradycji ży-
dowskiej oraz tekstów Pisma Świętego 
pomaga krok po kroku na nowo odkry-
wać postać jednego z największy świętych 
Kościoła Katolickiego. Dzięki tej publika-
cji możemy na nowo odkrywać zamknię-

tą w obrazach historię cieśli, który został 
powołany do niezwykłego zadania. Nie 
wypowiadając ani jednego słowa na kar-
tach Ewangelii staje się niedoścignionym 
wzorem dla mężów i ojców. 

Nie jako kompletem do wyżej wspo-
mnianej książki jest album “Kościół pw. 
świętego Józefa” - Historia Opiekuna Zba-
wiciela, w którym ujęte zostały wszystkie 
malowidła z krzeszowskiej świątyni opa-
trzone podpisami, które są tłumaczenia-
mi z oryginalnych napisów łacińskich.

Trzecią propozycją jest „Nowenna do 
świętego Józefa - o  uproszenie potomstwa 
dla rodziców”. Mała pozycja, która powstała 
przy współpracy z  Sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu opatrzona ilustracjami z kościoła 
św. Józefa. Publikacja zawiera dziewięcio-
dniową nowennę jak również inne modli-
twy do św. Opiekuna ale także podstawowe 
informacje o naprotechnologii - nowoczes-
nej, naturalnej, aprobowanej przez Kościół 
metodzie leczenia niepłodności.

W tych trzech pozycjach znajdą Pań-
stwo odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania dotyczące św. Józefa: 

Jak to było ze ślubem Józefa i Maryi?
Czy rzeczywiście Józef chciał rozwodu?
Co było największą radością św. Józefa?
Czy Józef uznawał Jezusa za swojego 

syna?
Czy uczył Go stolarki?
Zachęcamy do poszukiwań odpowiedzi 

na te pytania w  proponowanych publika-
cjach – dostępnych w Obsłudze Pielgrzyma.

GŻ

Ks. dr Piotr Kot

Nowe publikacje
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wspomnień czar...
tu jest  moje  miejs ce…

To szóste miejsce w którym mieszkam 
od 1945 roku, kiedy z rodzicami i rodzeń-
stwem zostałam przesiedlona na te zie-
mie- wspomina Pani Agnieszka Pazgan, 
mieszkanka Krzeszowa

W  domu Pani Agnieszki, na ścianie 
w pokoju, gdzie cała rodzina zasiada do 
wspólnych posiłków, wisi obraz przed-
stawiający Trójcę Świętą. Bóg Ojciec, 
Zmartwychwstały Syn Boży i  górują-
cy nad Nimi Duch Święty pod Postacią 
Gołębicy, przypatrują się kuli ziemskiej 
unoszonej przez Anielskie Postacie. To 
szóste miejsce w  którym mieszkam od 
1945 roku, kiedy z  rodzicami i  rodzeń-
stwem zostałam przesiedlona na te zie-
mie - wspomina Pani Agnieszka, a  ten 
obraz jest zawsze ze mną, zastaliśmy go 
w  opuszczonym domu, stał się świad-
kiem naszego życia.

Maria, Józef, Han-
na, Janek, Zofia, Bar-
tłomiej, Katarzyna... 
Pani Agnieszka Paz-
gan  wymienia imiona 
swojego rodzeństwa. 
Czas wojny rzucał 
w różne miejsca i kra-
je tych, którzy byli ro-
dziną, aby po wojnie 
osiąść w  obcej, odzy-
skanej ziemi.

W lipcu 1945 roku 
tato z  dwojgiem star-
szego rodzeństwa do-
tarli do Krzeszowa, 
w sierpniu, dokładnie 
27, czternastoletnia 
wówczas Agnieszka 
z mamą i pozostałym 
rodzeństwem dołą-
czyli do rodziny.

Trudne i  bied-
ne czasy - wspomi-
na Pani Agnieszka, 
z dzieciństwa pamię-
ta nowosądecczy-
znę, lasy i  wędrówki 
z  mamą, bo runo 
leśne obfitowało 
i  hojnie obdaro-
wywało niezamoż-
nych mieszkańców 
powiatu Kamionka 

 Wielka. A później bydlęcy wagon, który 
na osiem długich, podszytych strachem 
dni, stał się jedynym domem dla sześ-
ciu rodzin. Pamiętam dokładnie, trzy 
rodziny z  jednej i  trzy z  drugiej strony 
wagonu... i  żadnych wielkich bagaży, 
żadnego dobytku..., tylko oni, cały skarb 
ocalały z  powojennej zawieruchy... Po 
kilku dniach zabrakło żywności, w  po-
znańskim dożywieni zostali przez oko-
licznych mieszkańców, aż tory dopro-
wadziły ich do Kamiennej Góry, skąd 
furmanką dotarli do Krzeszowa. 

Domy, które przyszło im zamiesz-
kać były skromne, często ogołocone, 
w  większości małe drewniane z  muro-
waną przyległą oborą. Katolicy, ewan-
gelicy, Polacy, Niemcy mieszkali obok 
siebie dom w  dom, izba w  izbę. Pani 

Agnieszka też pamięta starsze niemie-
ckie małżeństwo prawie rok mieszkają-
ce z ich rodziną w krzeszowskim domu. 
Z  czego rodzice utrzymywali swoją 
wielodzietną rodzinę? Ciężka praca, 
uprawne pole... dwie krowy... i  całko-
wite zawierzenie bez narzekań, prze-
kleństw, żalu. Tu przyszło zacząć nowe 
życie, to miejsce wyznaczył nam Pan... 
mijają lata, zacierają się wspomnienia, 
żyjemy w wolnym kraju, w swoim Krze-
szowie, w swoim domu, jesteśmy u sie-
bie, od zawsze...

Gorące podziękowanie Pani Agniesz-
ce Pazgan i rodzinie, za poświęcony czas, 
podzielenie się wspomnieniami i wszelką 
życzliwość.

Honorata Klimczak
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OgólnOPOlsKa PielgrzyMKa 
dOMOwegO KOŚciOła w KrzeszOwie

Ponad 200 osób związanych z  domo-
wym Kościołem dokonało podsumo-
wania działalności ruchu na spotkaniu 
w Miłkowie pod Jelenią górą oraz w ba-
zylice Krzeszowskiej w sobotę 15 wrześ-
nia 2012 roku. 

Raz w roku liderzy Domowego Koś-
cioła spotykają się na podsumowaniu 
swojej działalności. Jest to dobry pretekst 
do poznania działania ruchu w Polsce 
oraz poza jej granicami. Podsumowanie 
pracy rocznej służy przede wszystkim 
temu, żeby ludzie którzy posługują w 
Domowym Kościele się spotkali. Są bo-
wiem odpowiedzialni za cały ruch. Jest to 
też bardzo dobra okazja, aby wzmocnić 
się poprzez dar wspólnoty. Ze swojego 
doświadczenia wiem, że zabierając inne 
pary z Domowego Kościoła, o których 
myśleliśmy, że mogą w przyszłości zostać 
parami rejonowymi bądź diecezjalny-
mi, zawsze one wracały z takich spotkań 
podbudowane i bardzo zapalone do pra-
cy. Dar wspólnoty daje wiele. Jest też taka 
nietypowa, rzadko spotykana atmosfera. 
Ludzie z różnych stron Polski dobrze się 
znają i nikt nie czuje się obcy – uważa 
ks. Robert Serafin, moderator diecezjal-
ny Domowego Kościoła z naszej diecezji. 
Atmosfera na podsumowaniu była dobra 
też z tego względu, iż jak przyznają sami 
członkowie, struktury Domowego Koś-
cioła z roku na rok się rozrastają. Przyby-
wa rodzin chętnych do rozwoju właśnie tą 
formą duchowości.

Jędrzej Rams – Gość Niedzielny
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KATOLIKU  
UWAŻAJ!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

Halloween
Mamy miesiąc grudzień i  przed sobą 

radosne święta Bożego Narodzenia . Jest 
jednak szczególny powód, dla którego 
warto wrócić do tematyki uroczystości 
Wszystkich Świętych. Przyczyną jest fakt, 
iż w początkach listopada w  jednej z bia-
łostockich szkół wywieszono informację 
o  pochodzeniu „święta Halloween, które, 
zdaniem nieznanego z  nazwiska autora 
tekstu, wywodzi się nie tylko „z celtyckie-
go festiwalu ognia zwanego Samahin”, 
ale również „z  rzymskokatolickiego dnia 
Wszystkich Świętych”.  Są to informacje 
wyprowadzające w  błąd, dlatego należy 
sprawę Halloween wyjaśnić dokładniej.

W Kościele katolickim 1 listopada ob-
chodzimy uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Tego dnia dziękujemy Bodu za dar 

świętości. Niekiedy uroczystość tę błędnie 
utożsamia się z Dniem Zadusznym, przy-
padającym 2 listopada, kiedy wspomina 
się wszystkich świętych zmarłych. Koś-
ciół stara się wówczas otoczyć modlitwą 
i wspomóc zmarłych cierpiących w czyść-
cu, oczekujących na udział w społeczności 
zbawionych.

Naszą polską tradycją jest, że odwie-
dzamy groby bliskich, modlimy się za ich 
dusze. Zewnętrznym wyrazem tego są zni-
cze zapalane na grobach, kwiaty, wieńce. 
Z  przykrością jednak należy stwierdzić, 
że do Polski zaczynają przenikać elemen-
ty kultury amerykańskiej z  ich „święta-
mi” Halloween. To „święto” kojarzy się 
z  obrazem duchów, szkieletów, czarownic 
oraz tłumami dzieci, które w przebraniach 
wampirów, duchów, czarownic i  diabłów 
odwiedzają domy, zbierając cukierki i jab-

łka. Tak bawią się amerykańskie dzieci, 
starsi zaś szukają nawiedzonych domów 
oglądają horrory. Jeszcze inni o  północy 
odwiedzają cmentarze, uczestniczą w  se-
ansach spirytystycznych. Dla większości 
osób Halloween jest okazją do zabawy. Na 
tej zabawie zarabiają krocie producenci 
kostiumów halloweenowych (ich dochód 
roczny dochodzi do pół miliarda dolarów), 
plantatorzy dyń, producenci i dystrybuto-
rzy horrorów. 

Co się kryje za tą pozornie niewinną 
zabawą, której podstawowymi symbolami 
są śmierć, krew, duchy i okultyzm?

Zacznijmy od historii i  prześledźmy 
korzenie owej rzekomo wesołej zabawy. 
Otóż, Halloween pochodzi z  okresu po-
przedzającego chrześcijaństwo i  jego po-
czątki sięgają ok. 2000 lat przed narodze-
niem Chrystusa. Wywodzi się z  praktyk 
Druidów, którzy u  starożytnych Celtów 
pełnili funkcje kapłanów, wróżbitów, sę-
dziów, nauczycieli. Największym świętem 
Celtów było święto na cześć ich boga Sa-
mahaina, pana zmarłych. Obchodzono je 
w  noc z  31 października na 1 listopada. 
Ludy celtyckie tę noc traktowały w sposób 
szczególny. Wieczorem kończyło się bo-
wiem lato i stary rok, a o świcie zaczynała 
się zima i nowy rok. Wierzono, że tego wie-
czoru duchy zmarłych powracają do swo-
ich byłych domów, by odwiedzić żyjących. 
Żyjący zaś musieli przygotować na ten 
dzień jedzenie dla złych duchów. Jeśli by 
tego nie zrobili, mogły przydarzyć im się 
wszelakiego rodzaju straszne rzeczy, po-
nieważ złe duchy miały płatać figle żywym.

Tradycja ta zaczęła zanikać pod wpły-
wem chrześcijaństwa. Aby przeciwstawić 
się pogańskim wpływom świętowania 
śmierci, Kościół w  roku 835 przeniósł 
uroczystość Wszystkich Świętych z  okre-
su wielkanocnego na 1 listopada. Termin 
Halloween powstał ze skrótu dwóch nazw- 
„All Hallow Day” (Dzień Wszystkich 
Świętych) i  „All Hallow Evening” (Wie-
czór Wszystkich Świętych). Wczasach nam 
współczesnych pogańska tradycja Celtów 
zaczyna się odradzać, m.in. pod postacią 
rzekomo wesołego „święta” Halloween, 
które jest szeroko nagłaśniane przez me-
dia. Jest to tym bardziej niebezpieczne, iż 

tradycja ta została przejęta przez satani-
stów, którzy Noc Halloween (z 31 X na 1 
XI) uważają za swoje święto, wierząc iż jest 
to czas, kiedy szatan ma szczególną moc.

Jest więc to noc tzw. „czarnych mszy”, 
orgii seksualnych, związanych ze składa-
niem ofiar nie tylko ze zwierząt, ale i z lu-
dzi. Policja amerykańska zauważyła np. , 
że w tym czasie wzrasta groźba zaginięcia 
zarówno zwierząt, jak i małych dzieci.

Tę tragiczną prawdę potwierdzają wy-
powiedzi byłych satanistów, naocznych 
świadków zdarzeń. Jeden z  nich, Glenn 
Hobbs, zapytany o  Halloween odpowie-
dział, iż święto to kojarzy mu się z zabija-
niem dzieci. Robią to ci, którzy nie traktują 
Halloween jako zabawy, ale uważają ten 
dzień za datę ceremonii, podczas których 
odbiera się życie niewinnym ofiarom. To 
czas, gdy pod osłoną nocy w  sekretnych 
miejscach składa się w  ofierze diabłu 
niemowlęta. Dzieje się to w  tym samym 
czasie, gdy inne dzieci w  przebraniach 
duchów, czarownic, diabłów krążą radoś-
nie od domu do domu zbierając słodycze 
i owoce. 

Sataniści traktują więc zabawę w  cza-
sie Halloween jako zasłonę dymną. Jako 
chrześcijanie powinniśmy się przeciwsta-
wiać się odradzaniu pogańskich obycza-
jów, które w  danym przepadku zamazują 
chrześcijańską głębie uroczystości Wszyst-
kich Świętych. Jednym z podstawowych re-
kwizytów Halloween jest wydrążona i pod-
świetlana dynia. Wydrążona dynia to relikt 
zwyczaju rzeźbienia portretu demonów, 
aby odstraszały nieszczęścia. Uśmiechnięty 
i niegroźny wizerunek wydrążonej dyni to 
dziś symbol wesołej zabawy- ongiś był sym-
bolem potępionych dusz. W  starożytności 
podświetlana dynia lub czaszka umieszczo-
na na domu wskazywała na to, że mieszkań-
cy czczą szatana i należą im się względy de-
monów.  To straszne święto obchodzono już 
2000 lat temu. Zapoczątkował je Celtycki 
lud, obchodząc 31 października święto zwa-
ne „Wigilia Wszystkich Świętych”. Według 
dawnych wierzeń dusze zmarłych wracały 
w  następnym roku na ziemię, żeby wejść 
w ciała żywych. Aby temu zapobiec 31 paź-
dziernika Celtowie konstruowali przeróżne, 
straszne maski i przebrania, mające imito-
wać demony i  upiory. Przebrani tańczyli 
wokół rozpalonych ognisk, robiąc dużo 
hałasu, żeby je odpędzić, jak najdalej od 
ludzkich siedzib. Był to dobry czas na wró-
żenie, gdyż uważano, że otwierają się wrota 
przyszłości, a mnogość przebywających na 
ziemi dusz, pomaga wróżbitom. W biblii sa-
tanistów- Halloween to jedno z trzech naj-
ważniejszych świąt.

Dla przypomnienia: KKK 2117 
Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez 
które dąży się do pozyskania tajemniczych 
sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadna-
turalną władzę nad bliźnim- nawet w celu 
zapewnienia mu zdrowia- są w  poważnej 
sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki 
te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy 
towarzyszy im intencja zaszkodzenia dru-
giemu człowiekowi uciekanie się do inter-
wencji demonów.
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Ś w i Ę t O  O d z y s K a n i a 
n i e P O d l e g ł O Ś c i

To święto państwowe zostało usta-
nowione 11. listopada na mocy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1937 roku, a zatem 
przed II wojną światową  było obchodzo-
ne tylko dwa razy. Zapomniane, a raczej 
celowo przemilczane przez  ponad  50 lat, 
gdyż  władze komunistyczne obchodziły 
święto odrodzenia Polski 22.lipca, zostało 
przywrócone 15.czerwca 1989 roku.

Nie można zapominać, że to zaanga-
żowanie wszystkich trzech państw zabor-
czych w I wojnę światową stworzyło Pol-
sce szansę na odzyskanie niepodległości.  
Konflikt ten nie tylko obudził w Polakach 
poczucie tożsamości narodowej, ale po-
zwolił na utworzenie oddziałów woj-
skowych, walczących o wolność Polski, 
mimo że powołanych do różnych armii. 
Żołnierze ci to znana pierwsza Kompania 
Kadrowa, czyli oddział piechoty utworzo-
ny przez Józefa Piłsudskiego z połączenia 
członków Strzelca oraz Polskich Drużyn 
Strzeleckich.

To klęska Austro-Węgier oraz Prus i 
wybuch rewolucji październikowej w Ro-
sji pozwoliły na utworzenie niezależnego 
rządu w odrodzonym państwie polskim 
jesienią 1918r. 

Proces odzyskiwania niepodległości 
nie był jednak zdarzeniem jednorazo-
wym, lecz miał charakter stopniowy. To 
właśnie 11.listopada doszło do przekaza-
nia Józefowi Piłsudskiemu władzy woj-
skowej przez Radę Regencyjną, przy czym 
data ta zbiegła się z ogłoszeniem kapitula-
cji Niemiec. Piłsudski został w tym czasie 
Naczelnym Dowódcą wojsk polskich.

 Okres najważniejszych działań, zmie-
rzających do odzyskania niepodległości 
obejmuje daty:3 sierpnia 1914 roku  - 
przemówienie  Piłsudskiego  do żołnierzy 
w krakowskiej dzielnicy Oleandry;  już 5 
listopada 1916r. wydano akt gwarantujący 
utworzenie Królestwa Polskiego w bliżej 
nieokreślonych granicach, a trzy miesiące 
później rozpoczęła swą działalność Rada 
Stanu; natomiast12. września 1917r. obo-
wiązki głowy państwa przejęła Rada Re-
gencyjna.

11 listopada 1918 roku nastąpiło prze-
kazanie Piłsudskiemu władzy wojskowej 
przez Radę Regencyjną. 

Na przestrzeni tego okresu – wraz z 
przesuwaniem się frontów i zmiennymi 
losami poszczególnych mocarstw zabor-
czych, kształtowały się zarówno koncep-

cje polskie dotyczące sposobów i dróg do 
odzyskania niepodległości, jak i koncep-
cje zaborców oraz Europy Zachodniej i 
Stanów Zjednoczonych, zmierzające do 
rozwiązania sprawy polskiej. W rezulta-
cie trudnego wcześniej do przewidzenia 
przebiegu wojny, wszystkie zaintereso-
wane strony musiały prześcigać się w de-
klaracjach, a wkrótce także i w czynach, 
które legły u podstaw tworzenia polskiego 
wojska (Austro-Węgry, okupacja niemie-
cka, Rosja, Francja) i zalążków organizmu 

państwowego (okupacja niemiecka, Fran-
cja). Wszystko to razem sprawiło, że gdy 
11 listopada 1918 roku I wojna światowa 
została zakończona, Polska powstała jako 
państwo uznane na arenie międzynarodo-
wej, dysponujące przygotowaną kadrą po-
lityczną i administracyjną oraz zawiązka-
mi wojska, organów władzy wykonawczej 
i sądowniczej.

Anna Ferenc
/na podstawie J. Topolski Historia Polski/
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Żal ściska... serce, gdy się czyta kłam-
stwa na temat in vitro, które nieustan-
nie serwują nam zwolennicy tej metody. 
Problem polega tylko na tym, że – według 
starego nauczyciela naszych laicyzatorów 
Josepha Goebbelsa – kłamstwo powtarza-
ne wielokrotnie staje się prawdą i zostaje 
przyjęte przez opinię publiczną. 

 Najnowszym przykładem tej metody 
są teksty Wojciecha Sadurskiego i  prof. 
Mariana Szamatowicza w  „Gazecie Wy-
borczej”. W  obu panowie posługują się 
dość ordynarnym kłamstwami i  łatwymi 
do obalenia argumentami. Zacząć wypa-
da od prof. Sadurskiego, który wyklucza 
argumentację religijną z  debaty publicz-
nej, a później uznaje, że argumenty świe-
ckie przeciwko in vitro też są pozbawio-
ne wartości. I  właśnie w  tym momencie 
pokazuje, że nie ma kompletnie pojęcia 
o czym pisze.

 „Terlikowski pisał: „Krytycy techniki 
»na szkle” posługują się ( ) argumenta-
cją naukową, przypominają o  skutkach 
ubocznych, jakie ma procedura in vitro 
dla poczętych nią dzieci (wszyscy bada-
cze przyznają, że są ogromne), i wreszcie 
odwołują się do polskiej konstytucji, która 
jasno i zdecydowanie broni życia od po-
częcia do naturalnej śmierci. A  w  przy-
padku zapłodnienia in vitro życie nie jest 
zaś bronione od poczęcia”. Oba argumen-
ty są nonsensowne. Owych „wszystkich 
badaczy” przypominających o  „ogrom-

terlikowski: O MetOdach POleMicznych 
z wOl e n n i Ków i n v i t rO

nych” skutkach ubocznych Terlikowski 
najpewniej sobie po prostu wymyślił - 
a może spotkał w lokalnym kółku różań-
cowym” - oznajmia Sadurski.

  I  tą krótką wypowiedzią odbiera so-
bie prawo do pisania na temat in vitro. Ci 
wymyśleni specjaliści, których spotkałem 
w  kółku różańcowym publikują bowiem 
w  najpoważniejszych czasopismach me-
dycznych, o  których zapewne profesor 
Sadurski nie ma zielonego pojęcia. I w ta-
kiej sytuacji jedyne, co mu pozostaje to 
głupawy żart.

 Ale do rzeczy. Pierwszym elementem 
procedury zapłodnienia pozaustrojowego 
wywołującym skutki genetyczne dla dzie-
cka jest stymulacja hormonalna kobie-
ty. A problemem jest to, że tylko połowa 
z  pobranych wówczas komórek nadaje 
się do zapłodnienia, reszta jest poważnie 
uszkodzona. Z tej połowy zaś także dalece 
nie wszystkie spełniają warunki koniecz-
ne do powołania z nich nowego człowie-
ka. Tego typu problemy w  połączeniu 
z  manipulacjami genetycznymi na naj-
wcześniejszym etapie rozwoju człowieka 
skutkują nieznacznymi zmianami w  ge-
netycznym dziedzictwie dziecka, które po 
pierwsze odbiją się na jego zdrowiu, a po 
drugie mogą wpłynąć na los i genetyczne 
dziedzictwo ich własnych dzieci. I w isto-
cie tego ostatniego nikt nie sprawdzał.

 Teraz mamy już jednak, nadal szcząt-
kowe, ale coraz pełniejsze badania. Naj-

częstszym efektem, może jeszcze nie groź-
nym, ale zasługującym na uwagę, tego 
typu poczęcia jest fakt, że dzieci powstałe 
wyniku procedury zapłodnienia poza-
ustrojowego rodzą się zazwyczaj z o wie-
le mniejszą (niską lub nawet bardzo ni-
ską) masą urodzeniową w  porównaniu 
z  dziećmi poczętymi normalną metodą. 
Wystarczającym wyjaśnieniem tego zja-
wiska nie jest zaś fakt – jak wynika z ba-
dań opublikowanych na łamach „New En-
gland Journal of Medicine” - że ciąże IVF 
są częściej niż w pozostałej populacji cią-
żami mnogimi. Ryzyko urodzenia dziecka 
z niską lub bardzo niską wagą urodzenio-
wą nie da się wyjaśnić także przez różnice 
w wieku matek, materialnych warunków 
rodziców itd. Zdaniem naukowców wy-
nikają one raczej (choć zastrzegają, że 
sprawa wymaga dalszych badań) z samej 
metody zapłodnienia in vitro.

 U dzieci poczętych taką metodą po-
nad trzykrotnie częściej występują ze-
spół Beckwith-Wiedemanna oraz zespół 
Angelmana. W  standardowej grupie ba-
dawczej schorzenie to występuje raz na 
15 tysięcy urodzin, wśród dzieci poczę-
tych metodą in vitro raz na 5 tysięcy uro-
dzin. Obie te choroby wykrywane są nie 
w okresie płodowym, ale dopiero później. 
Zespół Beckwith-Wiedemanna charakte-
ryzuje się gigantyzmem, przepukliną pęp-
kową, przerostem języka, nowotworami 
wielu organów, hipoglikemią i  zaburze-
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niami neurologicznymi na skutek mu-
tacji chromosomów. Zespół Angelmana 
związany jest z objawami neurologiczny-
mi: upośledzeniem umysłowym, ataksją, 
padaczką, charakterystycznymi ruchami 
przypominającymi marionetkę i napada-
mi śmiechu bez powodu.

  Dwukrotnie częstsze niż u  dzieci 
poczętych w  sposób normalny są rów-
nież u  osób poczętych 
w  wyniku zapłodnienia 
in vitro poważne defekty 
urologiczne, kardiologicz-
ne, a  nawet mięśniowo-
-szkieletowe. Lekarze 
wskazują wprawdzie, że 
część odpowiedzialności 
za tak podwyższone ryzy-
ko schorzeń ponosić może 
wiek matek, decydujących 
się na taką formę prokre-
acji, ale nie wykluczają 
przy tym, że nie mniej 
istotny może być wpływ 
samej techniki zapłodnie-
nia in vitro. I wreszcie, by 
pozostać tylko przy kilku 
zasadniczych przykładach 
– dzieci poczęte w wyniku 
procedury in vitro cierpią 
częściej na rzadkie dzie-
cięce nowotwory oczu. 
Wszystkie te badania, 
choć potwierdzone auto-
rytetem uczonych, zawsze 
opatrywane są zastrzeże-
niem, że ich potwierdze-
nie wymaga dalszych po-
głębionych studiów. Tyle 
tylko, że w  przypadku ja-
kiegokolwiek leku, który 
miałby tak istotny wpływ 
na zdrowie pacjentów 
i stwarzał tak wielkie nie-
bezpieczeństwo już dawno 
postarano by się go wyco-
fać z obiegu.

  Na razie starczy. Ale 
już tylko tych kilka faktów 
pokazuje, że owi wymyśleni przeze mnie 
fachowcy istnieją, a  Sadurski jest zwy-
kłym kłamczuszkiem albo – co równie 
go kompromituje ignorantem. I  niestety 
podobnie trzeba ocenić działalność pisar-
ską prof. Szamatowicza (z tym, że w jego 
przypadku, trzeba mówić o  świadomym 
kłamstwie, bo tej klasy specjalisty nie 
sposob podejrzewać o niewiedzę). W tym 
przypadku kłamstwa dotyczą jednak 
przede wszystkim naprotechnologii, któ-
rą profesor wyśmiewa bezlitośnie i ostro 
krytykuje za nieskuteczność. „Naprotech-
nologia uznaje leczenie farmakologiczne, 

zabiegowe i  jeśli te formy postępowa-
nia są nieskuteczne, pozostaje adopcja. 
A zatem ponad połowa niepłodnych par 
nie dostanie żadnej szansy na ciążę i po-
ród. I  jeszcze taka uwaga: „Uprawiający” 
naprotechnologię mają świadomość, że 
z  chwilą rozpoznania nieodwracalnie 
uszkodzonych jajowodów, zaawansowa-
nej endometriozy, czynnika męskiego 

niepłodności (to dotyczy ponad 50 proc. 
niepłodnych par) ludzie nie mają żadnej 
możliwości leczenia. Za co zatem biorą ci 
lekarze pieniądze, i to niemałe? Jak to się 
ma do uczciwości?” - przekonuje Szama-
towicz.

 A te trzy zdania pokazują jednoznacz-
nie, że profesor ściemnia. On przecież 
doskonale wie, że również tak uwielbiana 
przez niego metoda nie daje dziecka każ-
dej parze. I przyznawał to w innych swoim 
tekście także prof. Szamatowicz. „Prze-
ciętna skuteczność tego typu leczenia dla 
całego, świata, to zatem 22,1%” – błyszczy 

statystykami profesor Marian Szamato-
wicz, zapominając, że przeciętna skutecz-
ność in vitro wynosi około 20 procent, 
a w najlepszych amerykańskich klinikach. 
Co to oznacza? W gruncie rzeczy nie wia-
domo, bowiem nigdzie na świecie kliniki 
nie ujawniają pełnych danych. Wiadomo 
tylko – a i to z deklaracji pracowników in-
stytucji wykonujących zabiegi zapłodnie-

nia pozaustrojowego, że przy 
jednej stymulacji (chodzi 
o podanie kobiecie środków 
wymuszających produkcję 
większej ilości komórek ja-
jowych i  pobranie ich) sku-
teczność procedury wynosi 
około 18 procent (najlepsze 
kliniki amerykańskie mówią 
o  30 procentach). Oznacza 
to, że przy powołaniu do 
życia kilku, kilkunastu za-
rodków, jeden z nich ma się 
szanse urodzić. Ale, i to jest 
klucz do problemu, wielo-
krotne powtarzanie stymu-
lacji i powoływanie do życia 
kolejnych zarodków wcale 
nie zwielokrotnia szansy na 
urodzenie dziecka. Nie jest 
bowiem tak, że każda kolej-
na procedura podwaja szan-
sę (w  pierwszych cyklu 20, 
w drugim 40 itd.), a przeciw-
nie każda jest mniej prawdo-
podobna. Przyjmuje się za-
tem, że tylko 30 procent par, 
które weszły do programu in 
vitro będzie posiadało dzie-
cko poczęte w  ten sposób. 
I to niezależnie od ilości po-
dejmowanych prób.

 Nie inaczej jest z zarzu-
tami wobec naprotechnolo-
gii, że nie leczy ona pewnych 
rodzajów niepłodności. In 
vitro nie leczy ich w  ogóle, 
bowiem ono co najwyżej po-
konuje bezdzietność (które 
chorobą nie jest). Ale nawet, 

jeśli pominąć zagadnienia językowe, to 
trudno nie dostrzec, że w przypadku mę-
skiej niepłodności (całkowitej, a nie tylko 
związanej ze zmniejszoną liczbą plemni-
ków, którą to zresztą potrafią leczyć leczyć 
także naprotechnolodzy), czy w przypad-
ku części schorzeń kobiecych, także kli-
niki in vitro nie są w stanie zapewnić im 
ich własnego potomstwa. „Sprzedaje” im 
się więc dzieci obcych ludzi... A  same te 
dzieci później naprawdę cierpią.

Tomasz P. Terlikowski – fronda.pl 
więcej w książce „Robienie dzieci – Terli-
kowski śmiało o In vitro”
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cO daleJ z telewizJą trwaM ?
Koncesja dla telewizji trwam 

nie jest tylko wyłączną sprawą Oj-
ców redemptorystów. to przede 
wszystkim walka o  przestrzeganie 
demokratycznych zasad i  zwykłej 
uczciwości. 

Jeśli ktokolwiek miał wątpliwo-
ści co do tego, czy decyzja Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie 
Telewizji Trwam była polityczna czy 
merytoryczna, to po raporcie NIK 
powinien się ich pozbyć. Okazało się 
bowiem, że podmioty, które dostały 
miejsce na multipleksie jako rzeko-
mo bardziej wiarygodne finansowo 
od Telewizji Trwam, faktycznie nie 
były w  stanie za nie zapłacić. KRRiT 
musiała rozkładać im należność na 
raty. Co więcej, część nadawców, któ-
rzy ubiegali się o rozszerzenie koncesji 
z satelitarnej na naziemną telewizję cy-
frową, dostali ją z naruszeniem prawa.  
Fundacja Lux Veritatis, nadawca Tele-
wizji Trwam, nie poddaje się jednak. 
Nie spoczywają na laurach również 
widzowie i  sympatycy mediów pro-
wadzonych przez toruńskich Ojców 
Redemptorystów. Do tej pory zebrano 
ponad 2,5 mln podpisów oraz zorgani-
zowano setki marszów poparcia. W so-

botę 29 września 2012 roku na ulicach 
Warszawy przeciwko decyzji KRRiT 
protestowało ponad  500 tys. osób 
z całej Polski. Jest bardzo duże zainte-
resowanie. Oprócz parafii oraz stowa-
rzyszeń katolickich w protest włączyli 
się również związkowcy z Solidarności. 
Sprawa Telewizji Trwam jest bowiem 
symbolem walki o  wolność słowa 
w  Polsce oraz papierkiem lakmuso-
wym przestrzegania praw obywatel-
skich i demokratycznych standardów. 

Miażdżący raport
Od wielu miesięcy trwa już bata-

lia prawna, polityczna i  obywatelska 
w  obronie Telewizji Trwam. Niestety, 
katolicy mają silnego przeciwnika, bo 
w  obronie kuriozalnej decyzji KRRiT 
zawiązała się egzotyczna koalicja PO, 
PSL, SLD oraz Ruchu Palikota. Poli-
tycy tych ugrupowań nie dopuścili, 
aby NIK prześwietlił cały proces kon-
cesyjny. W  efekcie doszło jedynie do 
rutynowej corocznej kontroli, która 
obejmowała tylko wyniki finansowe 
KRRiT. NIK sprawdził, czy przewodni-
czący Jan Dworak nie działał na szkodę 
finansów publicznych. I co się okazało?  
„Rozkładanie opłat za koncesję na raty 
z  długoterminowym okresem spłaty 

powoduje odroczenie poboru docho-
dów budżetowych” – czytamy w rapor-
cie NIK. Potwierdziło się to, o czym od 
miesięcy mówią władze Fundacji Lux 
Veritatis, która jest nadawcą Telewizji 
Trwam. I choć sam proces rozkładania 
opłat za koncesję nie jest złamaniem 
prawa, to jednak kładzie się to cieniem 
na tym, co do tej pory mówił przewod-
niczący KRRiT Jan Dworak o Telewizji 
Trwam. Wielokrotnie podczas posie-
dzeń sejmowych komisji tłumaczył, 
że powodem nieprzyznania koncesji 
dla stacji Ojców Redemptorystów było 
jedynie kryterium ekonomiczne. Oka-
zało się jednak, że Krajowa Rada wy-
bierała nadawców według jedynie so-
bie znanego klucza. Bo sytuacja spółek, 
które otrzymały koncesje, jest o  wiele 
gorsza niż Telewizji Trwam. – Z uwagi 
na ich złą sytuację finansową musiano 
rozłożyć opłaty na 10 lat, czyli na po-
nad 120 rat. To oznacza, że Krajowa 
Rada dokonała manipulacji i naduży-
cia, mówiąc o  tym, że wybrała firmy 
najlepsze, które są zdolne udźwignąć 
ciężar finansowy nadawania na multi-
pleksie.

Artur Stelmasiak
Tygodnik „Niedziela”

Marsz „Obudź się Polsko”
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duchOwe Przebudzenie
Kilkadziesiąt tysięcy rozdanej 

Komunii św., kilkaset tysięcy ludzi 
odmawiających wspólnie różaniec 
i  modlitwę - egzorcyzm do św. Mi-
chała archanioła; ponad dwustu 
kapłanów. imponujący jest ducho-
wy obraz półmilionowego Marszu 
w  obronie telewizji trwam w  sobo-
tę 29 września 2012 roku.  Marsz był 
wielką manifestacją wiary. Fakt ten po-
minęły media, które zignorowały jego 
duchowo-religijny wymiar. A przecież 
to przede wszystkim było upomnienie 
się przez katolicki Naród o  prawo do 
obecności na multipleksie cyfrowym 
dla Telewizji Trwam. Jak podkreślają 
kapłani, kilkadziesiąt tysięcy Komu-
nii św. to prawdziwy fenomen. Media 
akcentują wymiar widoczny, spekta-
kularny, pomijając duchowy. A  ten 
marsz był wyjątkowy. Podczas Mszy 
św. zabrakło Komunii św., a w koście-
le dolnym po zakończeniu Eucharystii 
była rozdzielana jeszcze przez godzi-
nę - zaznacza w rozmowie z „Naszym 
Dziennikiem” ks. prałat Tadeusz Ba-
lewski, proboszcz parafii św. Aleksan-
dra. Przyjęta Komunia św. to wielki dar 
dla Polski i  dla całej sprawy wolności 
mediów. To wypraszanie u Pana Boga 
łaski, aby Telewizja Trwam znalazła 
swoje miejsce na multipleksie cyfro-
wym - dodaje. Niezwykle budujący był 
widok ludzi, którzy na manifestację 
szli z kapłanami.

Nie stało się tak przypadkowo. 
Rzesze ludzi, którzy z  całej Polski 
udali się do Warszawy, traktowały 
swoją podróż jako swoistą pielgrzym-
kę. Obecność księży w  autobusach, 
atmosfera modlitwy tylko potwierdza 
także duchowy aspekt manifestacji. 
Jej uczestnicy modlili się również na 
różańcu. Niezwykle wymowne jest to, 
że marsz odbył się w święto Świętych 
Archaniołów Michała, Gabriela i  Ra-
fała. Jego uczestnikom rozdano 200 
tys. obrazków z modlitwą do św. Mi-
chała Archanioła. Zgromadzeni w ta-
kiej liczbie wierni wspólnie odmówili 
tę modlitwę. Modlitwa wspólnoty, 
zwłaszcza tak wielkiej, ma ogromną 
moc. Zawsze kiedy prosimy razem, im 
większe są więzy między ludźmi, re-
lacje braterskie, tym ta modlitwa jest 
skuteczniejsza - podkreśla ks. Piotr 

Prusakiewicz - michalita. Zwraca 
uwagę, że modlitwa do św. Michała 
Archanioła jest egzorcyzmem. Na-
pisał ją Ojciec Święty Leon XIII pod 
wpływem tajemniczej wizji, w  cza-
sie której widział demony okrążające 
Wieczne Miasto i  wiedział, że w  tej 
sytuacji trzeba szukać specjalnej po-
mocy. Przez odmawianie tej modli-
twy jakby upraszamy zwycięstwo św. 
Michała Archanioła nad złem w kon-
kretnych miejscach, sercach i społecz-
nościach.  Księża Michalici zachęcają 
do codziennego jej odmawiania.

Małgorzata Bochenek 
(Nasz Dziennik, 2 X 2012)

Modlitwa Papieża leona Xiii

Święty Michale Archaniele, 
broń nas w walce. 
Przeciw niegodziwości 
i zasadzkom złego ducha 
bądź nam obroną. 
Niech go Bóg pogromi, 
pokornie prosimy. 
A Ty, Książę wojska niebieskiego, 
szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz krążą po 
świecie, 
mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen.
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2008 2009 2010 2011 2012

M* K* M K M K M K M K

godz. MŚ D* C* D C D C D C D C D C D C D C D C D C

730 54 29 74 50 57 16 77 35 41 14 53 25 38 10 56 30 52 12 53 30

900 63 23 87 39 63 18 86 40 56 18 74 33 61 31 72 46 70 13 83 29

1000 116 45 159 79 147 23 201 51 128 30 169 56 136 29 181 72 162 46 225 112

1200 92 31 127 53 107 24 146 56 147 34 193 65 165 51 190 65 82 52 116 83

1700 60 15 82 25 82 20 111 45 59 14 78 27 48 16 79 28 43 24 79 45

razem

Uczestnictwo   914 Uczestnictwo   
1077 Uczestnictwo   998 Uczestnictwo  1026  Uczestnictwo   965

Komunia św.   389 Komunia św.   328 Komunia św.   316 Komunia św.   378 Komunia św.   446

Dominicantes   
44,4

Dominicantes   
52,8 Dominicantes   50 Dominicantes   54,4 Dominicantes   51,0

Comunicantes   
18,9

Comunicantes   
16,1 Comunicantes   16 Comunicantes   20 Comunicantes  23,6

*M – Mężczyźni
*K – Kobiety 
*D – uczestnictwo we Mszy św.
*C – przyjęta Komunia św.

ile nas w KOŚciele?
Każdy z  nas pewnie słyszał iż ok. 

95% Polaków to Katolicy, czyli ci, któ-
rzy otrzymali Chrzest Święty. Dla ilu 
jednak był to pierwszy i  ostatni sakra-
ment, ilu zaś zakończyło swój kontakt 
z  Kościołem w  momencie ostatniego 
namaszczenia, czyli w  Sakramencie 
Bierzmowania… ilu zaś Katolikiem jest 
od wielkiego dzwonu? Na wszystkie te 
pytania nie jesteśmy w  stanie odpo-
wiedzieć. Zwierzchnicy Kościoła Kato-
lickiego raz w  roku ogłaszają „ogólne 
liczenie”, które odbywa się w jedną kon-
kretną niedzielę we wszystkich para-
fiach. W tym roku była to niedziela 21 
października. Poniżej prezentujemy wy-
niki liczenia w porównaniu z poprzed-
nimi latami.

Ważną informacją jest łączna licz-
ba mieszkańców w  Parafii Krzeszów. 
Wg danych Urzędu Gminy w  Kamien-
nej Górze naszą parafię zamieszkuje 2 
307 osób. Liczba zobowiązanych do 
uczestnictwa to 1892 osób. Toteż Do-
minicantes (odsetek zobowiązanych 
uczestniczących w  niedzielnej Eucha-
rystii) w obecnym roku wyniósł 51,0%, 
a Communicantes (odsetek zobowiąza-

nych przyjmujących w niedzielę Komu-
nię św.) 23,6%.

Zatem w  porównaniu z  rokiem 
ubiegłym spadł współczynnik uczest-
niczących ale wzrósł te mówiący o licz-
bie wiernych przyjmujących komunię 
 świętą.

Kilka ważnych informacji. Te licz-
by wiernych stawiają naszą parafię 
ponad przeciętną zarówno jeżeli cho-
dzi o  Polskę jak i  Diecezję Legnicką. 
Jednak pamiętać należy, iż w tym cza-
sie w  niedzielnych mszach św. w  na-
szym sanktuarium uczestniczy spora 
liczba pielgrzymów. Po ich odliczeniu 
nie wyglądalibyśmy już tak imponu-
jąco.

Druga sprawa. Statystyki, które są 
wynikiem liczenia wiernych służą je-
dynie ocenie stanu naszej wiary i prak-
tyk z  nią związanych. Nie są zaś dany-
mi wiążącymi przy obliczaniu opłat na 
rzecz Kurii Biskupiej czy w  przypadku 
Księzy, podatku dochodowego czy skła-
dek ZUS. Przy obliczaniu tych opłat bie-
rze się pod uwagę ogólną liczbę miesz-
kańców, również niewiężących, bądź 
innego wyznania. 



krzeszowska pani nr 6 (25) - Listopad / Grudzień 2012 21

SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
urOczystOŚĆ wszystKich 

ŚwiĘtych w czasach Prl-u nazywana 
była  Świętem zmarłych. wielu ludzi do 
dziś tę uroczystość też nazywa świętem 
zmarłych, nie widząc różnicy. w inter-
necie zwracałem na to uwagę, często 
w  ostrych słowach, ludziom mających 
się za katolików. czy oni odmawiają 
wierzĘ w  bOga?  czy wierzymy 
w ŚwiĘtych ObcOwanie?

Przytoczę dwa świadectwa znajomych 
z internetowej Naszej Klasy:

„Ja nie mogłabym już pracować, no 
może 3- 4 godziny dziennie. Kilka lat 
cierpiałam na bóle głowy i zmęczenie nie-
wiadomego pochodzenia, aż rozpoznano 
u mnie ciężką postać bezdechu nocnego. 
Dostałam aparat oddechowy, bez niego 
nie wolno mi spać. Bóle głowy ustąpiły, 
ale sen z aparatem nie jest widocznie ta-
kim snem, jak sen zdrowego człowieka, 
bo każdego dnia muszę się na jakieś 2 
godzinki położyć i  zasypiam jak dziecko 
w żłobku. Bez tego odpoczynku byłabym 
nie do życia. Już się przyzwyczaiłam i ro-
dzina też, że mój dzień tak musi wyglądać. 
Kiedyś na działce dopadło mnie to zmę-
czenie, a  nie miałam aparatu, zaryzyko-
wałam i położyłam się w domeczku dział-
kowym. Zasnęłam, ale po kilku minutach 
usłyszałam damski głos „ Marysiu ,wstań 
!” Zerwałam się, nikogo na działce nie 
był! Więc ten głos po kilku minutach snu 
był zbawienny. O  dziwo, mimo tak kró-
ciutkiej drzemki, byłam rześka do końca 
dnia, pewnie przeżywałam to zdarzenie. 
Mama już była u Boga, więc może to ona 
czuwała. Ja wierzę, że Bóg działa w spo-
sób, jaki nas może najbardziej zaskoczyć. 
U Boga wszystko jest możliwe.”

Inna znajoma przysłała mi takie świa-
dectwo:
„Brat mojej działkowej sąsiadki ostatnio 
wybudził  się ze śpiączki, która trwała ok. 
6 tygodni. Po dwóch dniach, będąc już na 
dobre wybudzonym, leżąc w  łóżku szpi-
talnym, opowiedział  coś zaskakującego:  
Siostro, wiesz z tyłu za moją głową słysza-
łem głos starszej kobiety, która krzyczała 
na mnie, prawie mi rozkazując: „wstawaj , 
koniec z tym spaniem, wstawaj w końcu”. 
Tak krzyczała jakiś dłuższy czas. A kiedy 
otwierał oczy, z bólem na kontakt ze świat-
łem, spytał się lekarzy po jakimś czasie,  
kto stoi z tyłu za Jego głową? lekarz odpo-

wiedział, że tylko ściana. Sąsiadka dodała, 
że podczas jego choroby zmarła ich mama 
– 97-letnia staruszka. I co sobie tu myśleć?  
Ja uważam, że jego matka miała pozwole-
nie od Boga i za Boga  przyczyną (pozwo-
leniem) przywracała syna do życia. Ja do 
tej pory uważam, że to wydarzenie też na-
leży przekazywać i wychwalać Boga. Bogu 
Chwała i Uwielbienie:-) 

ks. Eugeniusz Burzyk pisze: Katolik 
selektywny - to termin, który powstał 

w  roku 1998 w  wyniku badań nad reli-
gijnością Polaków. Oznacza człowieka, 
który wierzy w Boga, ale prawdy Kościoła 
katolickiego przyjmuje w sposób wybiór-
czy. W wygodny dla siebie sposób dosto-
sowuje przykazania Boże i  kościelne do 
własnych potrzeb. Niektórzy nazywają go 
„ochrzczonym poganinem”.

Ps. Należałoby spytać siebie, czy i  ja 
nie jestem katolikiem selektywnym?

brat Stanisław
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„ŚwiĘtych ObcOwanie”
Obraz i Kult na szlaKu cystersKiM

Taki tytuł nosi wystawa, jaką od nie-
dzieli 28 października będzie można oglą-
dać w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie. 

Reprodukcje malowideł w liczbie blisko 
30 obrazów powstały dzięki uprzejmości i 
wsparciu grzegorza zajączkowskiego, 
pomysłodawcy szlaku sakralnej sztuki 
barokowej im. Michała willmanna.

Poczet świętych związanych z za-
konem cystersów oraz dziejami śląskiej 
diecezji wzbogacają wizerunki licznych 
postaci wpisanych w bogatą tradycję Koś-
cioła Katolickiego. Spora część kopii wize-
runków świętych jakie znajdujemy na wy-
stawie powstała w oparciu o pierwowzory 
znajdujące się w cysterskich ośrodkach 
w Krzeszowie, Lubiążu, Henrykowie, 
czy Trzebnicy. Pośród nich dostrzegamy 
również patronów zakonu: duchowego 
ojca wszystkich mnichów, św. Benedykta 
z Nursji oraz doktora Kościoła, św. Ber-
narda z Clairvaux. Niezwykle ekspresyjna 
jest seria męczeństw Apostołów w oparciu 
o XVII-wieczny, wielkoformatowy cykl 
autorstwa Michaela Leopolda Willmanna. 
Spektakularne, ale i pełne okrucieństwa 

sceny powstałe na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat pierwotnie zdobiły wnętrze koś-
cioła Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. 
Nigdy przedtem, ani później żaden ma-
larz na usługach zakonu nie stworzył tak 
śmiałej kreacji artystycznej. Ekspozycja 
przygotowana jest z myślą o popularyzacji 
miejsc i kultu na szlaku cysterskim.

 w Krzeszowie wystawę będzie moż-
na oglądać w Mauzoleum Piastów Ślą-

skich do końca grudnia w godzinach od 
9.oo do 14.oo. dla zwiedzających prze-
widziano szczególne atrakcje, gdyż bę-
dzie można zobaczyć obrazy z zasobów 
krzeszowskiego opactwa, które dotąd 
nie były jeszcze prezentowane.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął bp legnicki ks dr Stefan Cichy.

serdecznie zaPraszaMy!
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Ku PaMiĘci
6 października 2012r. podczas die-

cezjalnej pielgrzymki żywego różańca 
w  Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie  dyrektor Papieskiego Sto-
warzyszenia „Pomoc Kościołowi w  Po-
trzebie” ks. dr Waldemar Cisło z  War-
szawy przybliżył potrzeby Kościoła 
prześladowanego.

A przed kilkoma miesiącami abp Jose 
H. Gomez, metropolita Los Angeles, 
zachęcał na swoim blogu do obejrze-
nia filmu For Greater Glory poświęco-
nego antykatolickim prześladowaniom 
w Meksyku w latach dwudziestych i trzy-
dziestych ubiegłego wieku  (historia mło-

dego Cristero).  Pisał: W rzeczywistości 
jest to trudne do uwierzenia. Tylko jedno 
pokolenie wstecz, niedaleko od naszych 
granic tysiące mężczyzn, kobiet, a nawet 
dzieci było więzionych, torturowanych 
i mordowanych albo zostało wygnanych. 
Wszystko to działo się tylko dlatego, że 
ich „przestępstwem” była wiara w  Jezu-
sa Chrystusa i  wola życia według zasad 
Bożych. 

Film, którego tytuł w  dosłownym 
tłumaczeniu brzmi Dla większej chwa-
ły, opowiada dramatyczną historię mało 
znanej wojny przeciwko religii i  nasze-
mu Kościołowi w Meksyku. – To mocny 
film z  odpowiednim przesłaniem – za-
uważył arcybiskup i dodał  – Przypomina 
nam, że nasze swobody religijne wygry-
wa się krwią i  nigdy nie możemy przy-
jąć, że są one raz na zawsze wywalczone.  
Metropolita Los Angeles jest pod ogrom-
nym wrażeniem produkcji. Zwraca 
uwagę, by poświęcić czas na refleksję 
nad tym, dlaczego doszło do tak po-
twornych represji wobec ludzi wie-
rzących i  to w  kraju tak głęboko ka-
tolickim, jakim był wówczas Meksyk.  

ZARZEWIE DLA PRZYSZŁYCH POKO-
LEŃ KATOLIKÓW. 

Podobnych historii bohaterskich Cri-
steros jest więcej. – Umieram, ale Bóg nie 
umiera – miał powiedzieć przed egzeku-
cją bł. Anacleto González Flores. – Jego 
słowa były prorocze – stwierdził abp Go-
mez. – Śmierć męczenników „Cristeros” 
stała się dla Kościoła zarzewiem dla przy-
szłych pokoleń katolików w Meksyku ...

brat Stanisław

Ks. dr Waldemar Cisło

KąciK POezji
PRZEMIJANIE

Dni szybko płyną, lata mijają,
Już nie powrócą - tak żal nam tego,
Jak pory roku życie zmieniają,
Czas nam nie wróci życia dawnego.

Chociaż by było naszym życzeniem,
By czas nas cofnął do lat młodości,
Tych lat nie wróci - zostaną cieniem
Dzisiejszych czasów, jak też 
przyszłości.

Tym, co odeszli a z nami żyli 
Za przyjaźń już nie podziękujemy,
Tych, co przyjaźnią myśmy darzyli
Szczęśliwych widzieć już nie możemy.

Więc żyjmy w zgodzie póki możemy,
Wybaczmy sobie z serca szczerego 
Dopóki drogą życia idziemy,
Przyjaźń - lekarstwem życia naszego.

Niechaj te słowa obudzą wszystkich,
Niechaj ich treści w sercach się rodzą,
Dopóki jeszcze możemy - bliskich
Spieszmy kochać - tak szybko 
odchodzą.

Szczepan Polachowski

WSZySTKICH ŚWIęTyCH 
  
Dzień Wszystkich Świętych? dzień 
przypomnienia 
O naszych zmarłych, którzy odeszli 
Po nich zostały tylko wspomnienia, 
Żałobę, smutek po sobie wnieśli. 
  
W taki dzień bliskich pamięć się liczy, 
Na ich grobach różnobarwne kwiaty, 
Wokół nich stos palących się zniczy 
- To pamięć, że odeszli w zaświaty. 
  
Cmentarz ? ileż tu ciał pochowanych 
Naszych najbliższych, co wśród nas żyli, 

Ileż tu grobów dotąd nieznanych 
- Tych, co o wolność naszą walczyli. 
  
Tyle tu mogił najbliższych osób 
Wśród blasków zniczy kwieciem 
usłanych, 
W ten Święty Dzień już zliczyć nie 
sposób, 
Wśród nich jest grób rodziców 
kochanych. 
  
Gdy przy rodziców przystanę grobie, 
Że ciągle brak ich ? serce to czuje, 
Choć tyle lat? wciąż serce w żałobie 
I tyle lat wciąż mi ich brakuje. 
  
Pamięć o zmarłych, jak w dniu ich 
święta 
Tak cały czas mieć to przekonanie, 
I o modlitwie za nich pamiętać, 
Pan niech im wieczne da 
spoczywanie. 

  Szczepan Polachowski 
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Z przepisów krzeszowskich gospodyń
drOŻdŻówKa
składniki:
5 szkl. mąki
5 jajek
10 dkg drożdży
1 szkl. cukru
1 szkl. mleka
1 szkl oleju
1 cukier waniliowy
szczypta soli
wykonanie:
Drożdże pokruszyć dać do miski, zalać roztrzepanymi jaj-
kami, szklanką podgrzanego mleka i szklanką podgrzane-
go oleju. Wsypać cukier waniliowy i szczyptę soli. Dodać 
mąkę i szklankę cukru.  Przykryć ściereczką i pozostawić 
na 4-5 godz. Później wszystko wymieszać drewnianą łyżką. 
Wyłożyć na blaszkę. Piec 50-60 min. w tem. 180 stopni. 
Piekarnik wcześniej nie nagrzewamy.

Pan Aleksander

MaKOwiec
składniki na ciasto:
2 szkl. mąki
3 żółtka
2 łyżki  śmietany
cukier waniliowy
0,75 szkl. cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia.
 Wszystkie składniki mieszamy ze sobą i wyrabiamy 
ciasto. 
składniki na masę makową:
6  jajek
1,5 szkl. cukru
ok.60 dkg maku- zmielić
2 łyżki miodu
1 łyżeczka proszku do pieczenia
0,5 kostki roztopionej margaryny
2 łyżki kakało
bakalie: migdały, rodzynki, orzechy, wiórka kokosowe.
olejek migdałowy
wykonanie:
 Jajka ubić z cukrem . Dodać mak i pozostałe składniki. 
Dokładnie wymieszać .
Ciasto wyłożyć na wysmarowaną blaszkę i na nie wyło-
żyć masę makową . Piec 1 godz. w tem. 180 stopni. 
 Pani Wanda Wyrostek
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– Krzysiu, dlaczego nie ukłoniłeś się 
swojej  nauczycielce? – oburza się mama. 

– Przecież są wakacje!
* * *

 Jasio idzie do szkoły. Po drodze spoty-
ka robaczka. 

 – Pobawisz się ze mną  w  chowane-
go?– pyta  robaczek. 

– Dobra, najwyżej spóźnię się do sz-
koły.

 – To zaczynamy – mówi  robak– ty 
szukasz.

 Jasiu szuka, ale nie może znaleźć roba-
ka. W końcu poszedł do szkoły.

– Jasiu, dlaczego masz w  uchu ro-
baczka?– pyta pani.

– Ja się tak nie bawię! –  obraził się ro-
bak – pani podpowiada! 

* * *
– Ci, co znają się na muzyce, wystąp! – 

rozkazuje kapral podczas zbiórki.
Z szeregu  występuje czterech żołnier-

zy.
– Pójdziecie do kapitana. Trzeba 

wnieść pianino na ósme piętro.
* * *

Siedzi Szkot i płacze. Przechodzi obok 
sąsiad i pyta:– Dlaczego płaczesz?

– Bo mi się ząb w grzebieniu złamał.
– I to powód do płaczu?
– To już był ostatni….

Ten się śmieJe… kTo się śmieJe…

KąciK POezji
ADWENT, WIGILIA 
I BOŻE NARODZENIE 
  
Adwent - kościelny rok rozpoczyna, 
Ten początek roku kościelnego 
On nam wiernym czekać przypomina 
Na przyjście Zbawiciela naszego. 
  
Na przyjście Pana się przygotujmy, 
Z Bogiem i ludźmi się pojednajmy, 
Dziecię z czystym sercem oczekujmy, 
Rankiem na Roraty uczęszczajmy. 
  
Bóg posłał Marii Anioła Swego, 
Aby przekazał On to przesłanie, 
Że będzie matką Syna Bożego 
I słowo Boże ciałem się stanie. 
  
My na pokucie ten czas przetrwajmy, 
Niech nas nie znęci żadna pokusa 
I na modlitwach ten czas czekajmy 
Na przyjście na świat Pana Jezusa. 

  
Te Święta Bożego Narodzenia 
Poprzedza ten dzień Wigilią zwany, 
To dzień czuwania i dzień skupienia, 
Bo wkrótce Syn Boży będzie znany. 
  
Kiedy już pierwszą gwiazdkę ujrzymy, 
Gdy tak wyjrzymy oknem 
przypadkiem, 
To przed wieczerzą pacierz zmówimy 
I życzenia - dzieląc się opłatkiem. 
  
Obruskiem białym stół przykryjemy, 
Na nim zaś stosik różnych talerzy, 
Przy stole wspólnie wszyscy siądziemy 
Do spożywania naszej wieczerzy. 
  
Zaś przy choince kolęd śpiewanie, 
Przy niej siądziemy tak dookoła, 
Potem po wszystkim zaś szykowanie, 
By na pasterkę iść do kościoła. 
  
Nazajutrz rano, gdy się zbudzimy, 
Że w innym dniu już  to bez wątpienia, 
Pierwszy dzień świąt wtedy obchodzimy 
- Pierwszy dzień Bożego Narodzenia. 
  

–Tato, co bałwany robią latem?– pyta 
Jaś.

– Pracują u mnie w biurze.
* * *

Puk! Puk!
– Kto tam?
– Satanista.
– Nie wierzę!
– Jak Boga kocham.

* * *
– Tato, jak funkcjonuje mózg?
 – Daj spokój, mam teraz w głowie zu-

pełnie co innego.
* * *

– Nie mogę tego zrozumieć – dziwi się 
sędzia.   – W  tym mieszkaniu było tyle 
cennych przedmiotów, a pan wyniósł ty-
lko bez wartościowe graty.

– Panie sędzio, już moja żona zrobiła 
mi z  tego powodu piekło, a  teraz znów 
pan zaczyna.

* * *
Kowalski wpada na peron i  widzi, że 

jego pociąg odjeżdża.
– Boże, pomóż mi go dogonić – modli 

się pędząc. 
Nagle potyka się i przewraca. 
– Panie Boże, ale pchać mnie nie mu-

siałeś.

* * *

Po pierwszym dniu świąt  nastaje drugi, 
Ta data wiernym wszystkim jest 
znana, 
Bo to jest święto Bożego sługi 
- Pierwszego Męczennika Szczepana. 
  
On, Święty Szczepan ,wszyscy to 
znamy, 
Za swoją wiarę i jej szerzenie 
Był przez złych ludzi kamienowany, 
Lecz on swym katom dał 
przebaczenie. 
  
Te święta Bożego Narodzenia 
Dla naszych rodzin okres wspaniały, 
Za grzechy nasze ,czas wybaczenia, 
Bo się narodził Jezusek mały. 
  
Niech matka Święta w ten czas 
wspaniały 
Do Syna Swego za nas się wstawi, 
Niech narodzony Jezusek mały 
Swą małą rączką nas błogosławi. 
  

Szczepan Polachowski 

Pani zadała temat wypracowania: 
„Kim będziesz, jak dorośniesz?”

 Jaś napisał: „Najpierw będę lekarzem, 
bo tak chce tata.

Potem prawnikiem, jak chce mama. 
A na końcu zostanę kominiarzem, bo mi 
się też coś od życia należy.

* * *
Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci:
 – Narysujcie aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z  dwoma 

skrzydełkami, a Jasio z trzema.
Jasiu, widziałeś aniołka z  trzema 

skrzydełkami?  – pyta ksiądz.
 A ksiądz widział z dwoma?

* * *
Trzech chłopców sprzecza się, czyj wu-

jek jest ważniejszy:
– Mój jest biskupem – mówi pierwszy – 

i wszyscy mówią do niego Wasza Wielebność.
– Mój jest kardynałem i  mówi się do 

niego Eminencjo!
– A mój waży 200 kilo i ludzie, jak go 

widzą, mówią: „O Boże!” …
* * *

Mały Jaś odmawia wieczorną modlitwę:
– I spraw Panie Boże, żeby Ankara była 

stolicą Hiszpanii.
– Ależ Jasiu co ty wygadujesz – pyta 

mama.
– Bo widzisz mamusiu, ja tak napisałem 

na klasówce z  geografii widzą, mówią: 
„O Boże!” … 
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Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79

dwuMiesiĘczniK
sanKtuariuM

MatKi bOŻeJ łasKaweJ
w KrzeszOwie

PrOgraM PielgrzyMKi dO tOrunia 
na XXi–lecie radia MaryJa

w  dniach od 1 do 2 grudnia 2012 r. za-
praszamy na  pielgrzymkę do torunia i li-
chenia. Organizatorami pielgrzymki  jest ks. 
Kustosz Marian Kopko z sanktuarium Mat-
ki bożej łaskawej w Krzeszowie oraz hanna  
i  zenon z  Koła Przyjaciół   radia Maryja 
w Jeleniej górze.

 
w sobotę 1 grudnia 2012 r. wyjazd z Jele-

niej Góry o godz. 24.00 z ul.  W. Kubsza; w kie-
runku Kowar, Kamiennej Góry do Krzeszowa.

Planowany przyjazd do Krzeszowa godz. 
1.00. Wyjazd z Krzeszowa najpóźniej o godz. 
1.30 z parkingu przy Bazylice.

Planowany przyjazd do Torunia ok. godz. 
10.00.

Wyjazd z Torunia po głównych uroczystoś-
ciach- najpóźniej o godz. 20.00 - do Lichenia 
na nocleg.   Planowany przyjazd do Lichenia 
o godz. 22.00

 
w niedzielę 2 grudnia 2012 r.  pobyt w Li-

cheniu do godz.15.00. Planowany przyjazd do 
Krzeszowa o  godz. 21.00 a  do Jeleniej Góry 
o 22.00.

 
Koszt pielgrzymki 150,- zł. W  tej cenie 

jest opłata za autokar, ubezpieczenie, nocleg 
w  Licheniu,  parkingi, dieta dla kierowcy.

zapisy prowadzi Ks. Kustosz Marian Kopko



rocznica konsekracji kościoła św. anny - 25 września 2012

25 września 2011 - bp. Marek Mendyk konsekruje ołtarz świątyni
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