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Pielgrzymka rodziny radia maryja 
do ojca Świętego Benedykta XVi - 7 listopada 2012
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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

styczeń – luty 2013
• 1 stycznia, wtorek  – Uroczystość Świętej Bożej Ro-

dzicielki Maryi – Msze św. jak w każdą niedzielę: 7.30,  
10.00  12.00  i  17.00. Jest to również Światowy Dzień 
Pokoju

• 2 stycznia – środa – rozpoczęcie Wizyty Duszpaster-
skiej w parafii krzeszowskiej. (plan wizyty duszpaster-
skiej podajemy w tym numerze „Krzeszowskiej Pani”)

• 3 stycznia – Pierwszy Czwartek Miesiąca. Modlimy 
się o  nowe i  święte powołania kapłańskie i  zakonne 
o godz. 17.00

• 4 stycznia – Pierwszy Piątek  Miesiąca – wizyta dusz-
pasterska u  chorych.  Nocna adoracja Najświętszego 
Sakramentu po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00

• 5 stycznia – Pierwsza Sobota Miesiąca – Msza św. 
o Niepokalanym Sercu NMP 

• 6 stycznia – niedziela – Uroczystość Trzech Króli. 
Msza Święta w Bazylice Krzeszowskiej o godz.  7.30, 
10.00  12.00 i 17.00.  W Krzeszówku godz. 9.00 (błogo-
sławieństwo kadzidła i kredy). Zmiana Tajemnic Ży-
wego Różańca g. 17.00

• 13 stycznia – niedziela – Opłatek dla Rodziny Radia 
Maryja oraz dla Żywego   Różańca. Rozpoczęcie w Ba-
zylice na Mszy św. o  godz. 12.00; następnie Koncert 
Kolęd w wykonaniu Krystyny Giżowskiej oraz AGA-
PA w Domu Kultury w Krzeszowie 

• Od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o  Jedność 
Chrześcijan. 

• 19 stycznia – sobota –Diecezjalny Festiwal zespołów 
kolędniczych i  jasełkowych ze Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych pod patronatem Biskupa Legnickiego 

• 26 stycznia – sobota. Bal charytatywny organizowa-
ny przez Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła na 
górze Świętej Anny. Zabawa odbędzie się w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Zaproszenia – Bilety można 
nabywać w  Obsłudze Pielgrzyma od 7 stycznia 2013  
od godz. 9.00 do 15.00. Zapraszamy mieszkańców 
Krzeszowa oraz miłych Gości. Fundusz z zabawy oraz 
z  loterii fantowej zostanie przeznaczony na spłacenie 
długów z odbudowy kościoła na Górze Św. Anny. 

• Od 28 stycznia Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży 
• 1  lutego – Pierwszy Piątek Miesiąca. Odwiedziny 

duszpasterskie chorych. Całonocna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej.

• 2 lutego – sobota – Święto Ofiarowania Pańskiego – 
Matki Bożej Gromnicznej. Zapraszamy na Eucharystię 
do Bazyliki na godz. 7.00 lub 17.00

• 13 lutego - ŚRODA POPIELCOWA – rozpoczęcie 
Wielkiego Postu. Msze Święte w Bazylice z obrzędem 
posypania głów popiołem godz. 7.00  12.00  i   17.00  
 w Krzeszówku godz. 16.00)

• 15 lutego – piątek - Droga Krzyżowa w Bazylice godz. 
16.30

• 17 lutego - Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym - godz. 16.00

Ż Y C Z E N I A
Dziś Chrystus Narodzony
Całemu  światu ogłoszony.
Świat się weseli,
Niebo triumfuje,
Gdzie Panna Maryja, Dzieciątko piastuje.
Piastuje Go nie w pałacach,
Nie w niebiosach, tylko w tej szopie
gdzie Mała Dziecina.
A wam Państwu Dobrodziejstwu
Winszuje.
Niech Wam Pan Jezus setne lata daruje,
Setne lata, godziny,
Bez smutku i  żadnej złej nowiny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Wincenty Dumański z Krzeszowa

„Ubogaceni łaską wiary i  chrześcijańskiej tradycji skie-
rujmy nasz duchowy wzrok na Bożą Dziecinę – kruchą 
i  bezbronną jak opłatek, którym łamiemy się w  tym 
świątecznym czasie łaski”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy najlepsze życzenia dobrego zdrowia, 

pogody ducha, ciepłej rodzinnej  atmosfery
 nasyconej radością, pokojem i miłością a w nad-
chodzącym Nowym Roku  2013  –  Roku Wiary 

samych dobrych, szczęśliwych, pełnych życia 
i wartych pamięci dni,

przeżytych w zgodzie z bliskimi i z sobą samym,
z Bożym błogosławieństwem i nowymi nadziejami   

na spełnienie wszystkich marzeń i oczekiwań.
Kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej

Ks. Marian Kopko
w Krzeszowie

Ks. Mateusz Rycek
Wikariusz Parafii

Ks. Jerzy Jerka
Rezydent z Krzeszowa

oraz Redakcja „Krzeszowskiej Pani”

*  B o ż e  N a R o D Z e N i e  2 0 1 2  *
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* środa 2 stycznia 2013   - Lipienica - Ks. Proboszcz
     - Krzeszówek - Ks. Mateusz

 * czwartek 3 stycznia 2013  - Gorzeszów cz. II - Ks. Proboszcz
    - Gorzeszów cz. I - Ks. Mateusz

 * piątek 4 stycznia 2013  - Jawiszów cz. I - Ks. Proboszcz
     - Jawiszów cz. II - Ks. Mateusz

* sobota 5 stycznia 2013  - ul. Cysterska cz. I - Ks. Proboszcz 
    - ul. Cysterska cz. II - Ks. Mateusz

* poniedziałek 7 stycznia 2013  - ul. Księcia Bolka cz. I - Ks. Proboszcz
     - ul. Księcia Bolka cz. II - Ks. Mateusz

* wtorek 8 stycznia 2013  - ul Św. Jana Nepomucena - Proboszcz
     - ul. Nadrzeczna i Zielna - Ks. Mateusz

* środa 9 stycznia 2013   - ul. Betlejemska - Ks. Proboszcz
     - ul. Osiedle - Ks. Mateusz

* czwartek 10 stycznia 2013  - ul. Brokkoffa - Ks. Proboszcz
    - ul. Michała Willmanna - Ks. Mateusz
     
* piątek 11 stycznia 2013  - ul. Bernarda Rossy - Ks. Proboszcz
    - ul. Loretańska - Ks. Mateusz 
 
* sobota 12 stycznia 2013  - ul. Kalwaria i Englera - Ks. Proboszcz 
     - ul. Benedyktyńska - Ks. Mateusz

* poniedziałek 14 stycznia 2013  - ul. Piotra Brandla - Ks. Proboszcz
    - ul. Młyńska i Podklasztorze - Ks. Mateusz
 
* wtorek 15 stycznia 2013  - ul. Św. Jadwigi Śląskiej - Ks. Proboszcz
     - ul. Św. Józefa i Sportowa - Ks. Mateusz 
 
* środa 16 stycznia 2013  - ul. Sądecka cz. I - Ks. Proboszcz
     - ul. Sądecka cz. II - Ks. Mateusz

* czwartek 17 stycznia 2013  - Uzupełnienie Kolędy - Ks. Proboszcz
    - ul. Św. Anny - Ks. Mateusz
 
PS.
Kolędę kapłani rozpoczynają od godz. 14.00;  w sobotę od godz. 12.00. 
Bardzo prosimy, aby w każdym domu była w miarę możliwości rodzina 
w komplecie. Prosimy również o zabezpieczenie swoich ulubieńców; czyli 
piesków, kotków i innych zwierzątek… 
 Dzieci i młodzież szkolna przygotowują „zeszyt z Religii”. 
Kolęda w Krzeszówku, Gorzeszowie, Jawiszowie i Lipienicy od godz. 
14.00.

Na czas Kolędowej Wizyty
Szczęść Boże ! 

PLAN  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ - KOLĘDY
KRZESZÓW 2013

życzenie - prośbą
Mamy rok nowy, minął już 
stary,
Więc czas , by złożyć wszystkim 
życzenia,
Niech rok ten , co jest tym ? 
Rokiem Wiary?
Będzie odnowy i nawrócenia.

Niech w przebaczeniu będzie 
ofiara
Bliskim, wierzącym 
i niewierzącym,
Niech się umacnia wciąż nasza 
wiara,
Niech nam pomoże Bóg 
Wszechmogący.

Niech rok ten dla nas szczęśliwy 
będzie,
Choroby a zdrowie niech się 
zmieniają,
W rodzinach radość przynosi 
wszędzie,
Dzieci w rodzinach niech 
szczęście znają.

Niechaj w nieszczęściach nie 
stają z boku,
Niech nie rozstają się tez 
małżeństwa,
Pan niech swą mocą w tym 
Nowym Roku
Udzieli swego 
błogosławieństwa.

Szczepan Polachowski
09.12.2012r.
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FESTIWAL  JASEŁKOWY  i  KOLĘDNICZY
KRZESZÓW -  sobota 19 stycznia 2013

Organizatorzy:   
1.  Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej
2.  Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
3.   Gminny Ośrodek  Kultury w Krzeszowie
Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie

PrOgraM  FestiWalu
sobota 19 stycznia 2013 r.
– od godz.  9.00  do 9.30 – przyjazd zaproszonych gości
– godz. 10.00 –  rozpoczęcie festiwalu i powitanie Gości
– godz. 10.15   –  Przegląd Grup Jasełkowych (czas trwania do 20 min.)
– godz. 12.00   –  Przegląd Grup Kolędniczych  (czas trwania do 10 min)
– ok. godz.13.30  – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
 –  Ciepły posiłek dla uczestników w Obsłudze Pielgrzyma 
regulaMin
Festiwal  jest adresowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Dolnego Śląska
Celem Festiwalu jest „Promowanie Dziedzictwa Kultury Polskiej” 
Organizatorzy zapraszają 
Grupy Kolędnicze  liczące do sześciu osób (plus opiekun) 
Grupy Jasełkowe – liczące do 15 osób   (plus opiekunowie)

Jury FestiWalu – KrzeszÓW – 2013
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej Ksiądz  dr Bogusław Wolański z Legnicy
Dyrektor z Urzędu Gminy Kamienna Góra pani Kinga Kruczek–Szawłowska 
Dyrektor Muzeum w Kamiennej Górze  mgr Barbara Skoczylas–Stadnik
Dyrektor Domu Kultury w Krzeszowie pan Janusz Leszczyński
Ks. mgr Mateusz Rycek – wikariusz z Parafii M.B. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
 
zgłoszenia prosimy zgłaszać do dnia 15 stycznia 2013 na adres: e–mail: marian.kopko@gmail.com
Ks. Marian Kopko, Plac Jana Pawła II nr 2  58–405  Krzeszów, tel. +48 692–43–48–71

Rodzina Wondołowskich z Krzeszowa
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  Z A P R O S Z E N I E 
sanKtuariuM MatKi bOżeJ łasKaWeJ W KrzeszOWie,  

serdecznie zaprasza
w niedzielę 13 stycznia 2013 roku

żywy różaniec oraz rodzinę radia Maryja
na  spotkanie Opłatkowe

Szczególnie pragniemy w niedzielę 13 stycznia 2013 roku  dziękować Panu Bogu i Matce Łaskawej  za  
XXI-lat działalności Radia Maryja dla Ojczyzny i Kościoła w Polsce oraz za Jego założyciela Ojca  Dyrektora 
dr Tadeusza Rydzyka z Torunia.

Program spotkania:
- godz. 12.00  -  Eucharystia w Bazylice Krzeszowskiej
- godz. 13.00  -  Koncert Kolęd w wykonaniu pani Krystyny Giżowskiej
- godz. 14.00  -  Dzielenie się Opłatkiem
- godz. 14.15  -  Agapa w Domu Kultury w Krzeszowie (poczęstunek)
- godz. 15.00  -  Modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia

w  imieniu organizatorów:

Ks. Marian Kopko
proboszcz i kustosz z Krzeszowa

Krystyna Giżowska
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RADOSNE SPOTKANIE RYCERZY JEZUSA 
Z KRZESZOWA W ChOJNOWIE

W trwającym Roku Wiary, gdy zakoń-
czono świętowanie w parafialnych wspól-
notach podczas Niedzieli Chrystusa Króla 
Wszechświata, grupa ośmiu odważnych 
Rycerek z  Krzeszowa postanowiła sko-
rzystać z zaproszenia Moderatora Diece-
zjalnego ERM-u, ks. Jarosława Góreckie-
go z Chojnowa  i zaplanowała wyjazd na 
Pierwszy Diecezjalny Dzień Wspólnot 
ERM-u,  który odbył się w sobotę 1 grud-
nia 2012 roku.

Te odważne dziewczyny przyjechały 
do Chojnowa  wspólnie z  grupą z  Ka-
miennej Góry z parafii pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła oraz grupą eremitów z Wit-
kowa, z parafii Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny. 

Spotkanie rozpoczęło się wspaniałym 
spacerem po Chojnowie. W domu Schra-
ma gospodarze przywitali nas bardzo 
miło i ciepło.  „Pierwszy Dzień Wspólnot 
ERM” otwarł moderator Ks. Jarosław Gó-
recki . Poczuliśmy się bardzo ważni, gdy 
przemawiał do nas Burmistrz Chojnowa 

pan Jan Serkies oraz Dziekan Chojnowski 
Ks. dr Marek Osmulski.  Ciepło przywitali 
prawie 140 rycerzy przybyłych z różnych 
stron Diecezji Legnickiej.

W dalszej części spotkania z zaintere-
sowaniem oglądaliśmy małą formę tea-
tralną w spektaklu przygotowanym przez 
dziecięcą grupę z  Chojnowa „Pchełki” 
pod opieką Pani Elwiry Kądziołka. Po 
przedstawieniu, nagrodzonym gromki-
mi brawami, przeszliśmy do Gimnazjum 
nr 1, aby w 3- , 4- osobowych zespołach 
przedstawić w  formie graficznej obrazy 
do poszczególnych części Credo. Dzie-
ci z  Krzeszowa miały za zadanie zilu-
strować początek i  koniec tej modlitwy, 
słowa:  „Wierzę …” oraz „Amen”. Każdy 
z nas miał pomysł, każdy chciał się wypo-
wiedzieć; każdy wziął się do pracy. Przez 
ponad godzinę przy pomocy swoich ani-
matorów i  opiekunów wykonywaliśmy 
na dużych brystolach piękne ilustracje. 
A gdy nastała przerwa czekał na nas za-
służony posiłek oraz przygotowanie się do 

Eucharystii. Tę część spotkania poprowa-
dził pan Bogdan Niemasik wraz ze Scholą 
z Kamiennej Góry.

Najedzeni i rozśpiewani, ubrani w żół-
te chusty ermowskie szliśmy  przez cen-
trum miasta do kościoła św. Apostołów 
Piotra i  Pawła na Mszę Św. Eucharystii 
przewodniczył ks. Dziekan Marek Os-
mulski, który w  czasie homilii zachęcał 
nas byśmy jako młodzi eremici w swoich 
środowiskach stawali się „solą ziemi” oraz 
by dzięki cotygodniowym spotkaniom 
w  parafialnych grupach rozwijali wiarę 
i stawali się świadkami Chrystusa.

Po kazaniu nastąpiło uroczyste wy-
znanie wiary, a  gdy cały Kościół się 
modlił, z dumą reprezentowaliśmy nasze 
dzieło. Przedstawiciele z  poszczególnych 
zespołów wnieśli nasze owoce pracy - wy-
konane ilustracje z  Credo. Jakże piękna 
okazała się ta nasza praca! Wzbudziła 
entuzjazm wszystkich uczestników spot-
kania i  nie tylko. Na zakończenie, Ks. 
Dziekan poświęcił woreczki z  solą dla 
każdej ermowskiej grupy, a  ks. Jarosław 
Górecki podziękował wszystkim za przy-
bycie, świadectwo wiary i doświadczenie 
diecezjalnej wspólnoty. Pięciogodzinne 
spotkanie dobiegło końca i wszyscy pełni 
wrażeń powróciliśmy do swoich domów. 
Obiecujemy, że za rok też się spotkamy. 
Już wiemy, że tańcować będziemy  na balu 
Wszystkich Świętych. A  na razie póki 
co, „Pierwszy Dzień Wspólnot ERM” 
za nami. Teraz w  Adwencie musimy pa-
miętać aby starannie przygotować się do 
Świąt Bożego  my na kolejne takie spot-
kania. Żegnamy się naszym rycerskim za-
wołaniem „Króluj nam Chryste” !

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

Eucharystia  
a wieczerza wigilijna

W  jednym z  kazań usłyszałem 
kiedyś bardzo ciekawe stwierdzenie: 
jeśli jako katolicy nie potrafimy od-
powiednio zachować się przy stole 
eucharystycznym- ołtarzu, to głów-
nie dlatego, że coraz częściej nie po-
trafimy już zachować się we właściwy 
sposób przy stołach rodzinnych. War-
to przemyśleć w odniesieniu do Koś-
cioła domowego, jak wyglądają nasze 
posiłki (zwłaszcza niedzielne i  świą-
teczne obiady) i zadbać o ich swoistą 
celebrację: odpowiednio przygoto-
wany (nakryty, ozdobiony kwiatami 
i  świecami) stół, przyzwoite ubranie 
domowników, pomoc w przygotowa-
niu posiłku i  w  sprzątaniu po nim, 
troska o  życzliwą atmosferę, modli-
twy dziękczynne przed i po jedzeniu, 
uwolnienie się podczas posiłków od 
„zagłuszaczy” w  postaci grającego 
nieustannie telewizora, odtwarzaczy 
muzyki…

W  Polsce ta szczególna bliskość 
stołu eucharystycznego i stołu domo-
wego uwydatnia się w wieczór wigilij-
ny, a  to przede wszystkim za sprawą 
poświęconego opłatka. Ta ojczysta 
świętość (jak zresztą wszystkie inne 
skarby) wymaga ochrony, pełnej świa-
domości i  wysiłku przekazywania jej 
następnym pokoleniom. Niestety, to 
wszystko nie jest już obecnie oczywi-
ste dla rodaków, zwłaszcza młodych. 
Może ten opłatek staje się dla nas zbyt 
kłopotliwy i zbyt… ciężki? Zatem za-
pytajmy odważnie: Ile waży opłatek?

Podobno nie ma głupich pytań, ale 
to podane wyżej tak właśnie wygląda. 
Na pierwszy rzut oka, bo już na drugi 
sprawa nie jest aż tak prosta. Domy-
ślamy się przecież wszyscy, że nie cho-
dzi tu o wagę mierzoną gramami czy 
kilogramami.

Na podstawie wieloletnich obser-
wacji śmiem twierdzić, że ten nasz 
święty, polski opłatek jest coraz cięż-

szy, a ponieważ od ciężarów i trudno-
ści człowiek zwykł był uciekać- coraz 
więcej osób gotowych jest raczej zre-
zygnować z  tego wigilijnego chleba, 
niż dorastać do jego „ciężaru gatun-
kowego”.

Chleb jest niewątpliwie symbolem 
najpowszechniejszym i  najbardziej 
czytelnym dla wszystkich ludzi- nie 
tylko, dlatego że kryje w sobie nadzie-
ję zaspokojenia głodu, ale niesie szan-
sę budowania jedności, wspólnoty. 
Łamanie się poświęconym chlebem- 
opłatkiem nie służy zaspokojeniu gło-
du fizycznego, ale ma wyrażać miłość 
i jedność tych, którzy go wzięli do rąk.

Gdy uważnie przyjrzymy się wy-
mowie obrzędów wigilijnych, zwią-
zanych z  opłatkiem, zrozumiemy, że 
dla wielu ludzi kontynuowanie tej na 
wskroś chrześcijańskiej tradycji staje 
się trudne, a czasem wręcz niemożli-
we do wykonania!  

i
Pierwszy kłopot z  opłatkiem po-

lega, więc na tym, że zanim zasią-
dziemy do wigilijnego stołu, zanim 
wypowiemy słowa mniej lub bardziej 
oryginalnych życzeń, podchodząc do 
każdego z  biesiadników- uporządko-
wane musi być serce. Bo ten święty 
symbol Polaków nic nie będzie zna-
czył- ba, wywoła zgrzyt zgorszenia, 
zwłaszcza u  młodych-, gdy nie na-
stąpi amnestia, pojednanie, przeba-
czenie, naprawienie wyrządzonych 
krzywd. Takie decyzje i idące za nimi 
konkretne działania (rozmowy po-
łączone z  zadośćuczynieniem) mogą 
wymagać czasu i  stąd o  wigilijnych 
„klimatach” trzeba myśleć znaczenie 
przed 24 dniem grudnia. Jeśli wielu 
młodych ludzi jest gotowych wręcz 
uciec z rodzinnego domu na święta, to 
jedną z przyczyn może się okazać ów 
fałszywy ton, wkradający się w  naj-
świętsze nawet tradycje, które pozo-

stają jedynie czymś zewnętrznym. Tu, 
przy wigilii, wzruszenia, mniej lub 
bardziej udawane, a w zanadrzu mie-
siące ciężkiego milczenia małżonków, 
może perspektywa sprawy rozwodo-
wej w  sądzie, skandal alkoholizmu, 
bezbożności, oszustw na wszelkie 
możliwe sposoby…

Przyznajmy: łatwiej pozbyć się 
opłatka, by nam przypadkiem nie 
obudził sumienia i  nie „poparzył” 
dłoni swoją śnieżną białością…

ii
Drugi kłopot z  opłatkiem wiąże 

się z  przeżywaniem głębi wiary. Jak 
będzie on „smakował” (nawet po-
smarowany miodem), gdy Bóg nie 
znajdzie miejsca w  sercu ludzkim? 
Obrzęd dzielenia się opłatkiem po-
winien jednoznacznie kojarzyć się 
z Eucharystią- wszak od strony „tech-
nicznej” jest to taki sam chleb, jakie-
go używa się podczas Przeistoczenia! 
Ilu ochrzczonych wciąż nie chce ( 
a coraz więcej nie może) przyjmować 
Komunii św. nawet podczas Pasterki! 
A skoro stan łaski uświęcającej, (czyli 
nieustanna komunia z  Jezusem) nie 
wydaje się człowiekowi ochrzczone-
mu i wierzącemu czymś oczywistym, 
zwykłym i  codziennym- to, po co 
podczas wieczerzy wigilijnej korzy-
stać z symbolu, który nie ma żywego 
potwierdzenia w logice wiary?

iii
Trzeci kłopot z  opłatkiem. Znak 

opłatka pozwala rozpoznawać Pola-
ków gdziekolwiek w świecie się znaj-
dą. Ale ilu z nas myśli o Polsce, jako 
własnej Ojczyźnie, która ma prawo-, 
jako Matka- do naszych umysłów, 
serc, rąk, odpowiedzialności, prawo-
ści, zaangażowania? Czy postawy pa-
triotyczne zostały już wyłącznie na 
kartach starych książek lub na płytach 
z  nagraniami papieskich kazań i  nie 
mają szans na ich realizację w naszej 

Ks. aleksander radecki
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osobistej, rodzinnej i  społecznej rze-
czywistości?

iV
Kłopot czwarty: opłatek a  wyob-

raźnia miłosierdzia. Chodzi o  wolne 
miejsce przy wigilijnym stole, czyli 
problem czynnej miłości bliźniego- 
miłosierdzie. Nawet gdyby to wolne 
miejsce ktoś w  bożonarodzeniowy 
wieczór zajął w naszym domu (a naj-
częściej jednak to miejsce pozostaje 
puste), to i  tak otwarta pozostanie 
kwestia dorastania chrześcijanina do 
tego, by miłosierdzie stało się naszą 
drugą naturą- sposobem myślenia 
i  życia. Może najlepiej oddaje tę rze-
czywistość modlitwa apostołki Miło-
sierdzia- św. siostry Faustyny Kowal-
skiej:

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby 
oczy moje były miłosierne, bym nigdy 
nie podejrzewała i nie sądziła według 
zewnętrznych pozorów, ale upatrywa-
ła to, co pięknie w  duszach bliźnich 
i  przychodziła im z  pomocą. Dopo-
móż mi, aby słuch mój był miłosierny, 
bym skłoniła się do potrzeb bliźnich, 
by uszy moje nie były obojętne na 
bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Pa-
nie, aby język mój był miłosierny, bym 
nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, 
ale dla każdego miała słowo pociechy 
i  przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, 
aby moje ręce były miłosierne i pełne 
dobrych uczynków, bym tylko umia-
ła czynić dobrze bliźniemu, na siebie 
przyjmować cięższe, mozolniejsze 

prace. Dopomóż mi, aby nogi moje 
były miłosierne, bym zawsze spie-
szyła z pomocą bliźnim, opanowując 
swoje własne znużenie i  zmęczenie. 
Prawdziwe moje odpocznienie jest 
w  usłużności bliźnim. Dopomóż mi, 
Panie, aby serce moje było miłosierne, 
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami 
bliźnich. Nikomu nie odmówię serca 
swego. Obcować będę szczerze nawet 
z tymi, o których wiem, że nadużywać 
będą dobroci mojej, a  sama zamknę 
się w najmiłosierniejszym Sercu Jezu-
sa. O własnych cierpieniach będę mil-
czeć. Niech odpocznie miłosierdzie 
Twoje we mnie, o Panie mój.

To wszystko powinno wynikać 
także ze świadomego brania do ręki 
poświęconego opłatka czy stawiania 
pustego krzesła przy wigilijnej wie-
czerzy. Podejmiemy tak poważne wy-
zwanie Ewangelii? A zatem: wieczerza 
wigilijna czy tylko uroczysta kolacja? 
Warto dokonać wyboru, zanim za-
błyśnie pierwsza gwiazdka na wigi-
lijnym niebie. Tym, którzy wybiorą 
prawdziwą wigilię- życzę radosnej 
konsekwencji Bożego Narodzenia, 
które dokonać się ma w jednym miej-
scu, jakie interesuje Boga: w  naszym 
sercu. Tym, którzy wybiorą jedynie 
uroczystą kolację (z  mięskiem, alko-
holem, telewizorem itd.) - życzę ta-
kiej tęsknoty za nowo narodzonym 
Panem, by jak najszybciej dokonał się 
w nich cud prawdziwego i pełnego na-
wrócenia.

Rok wiary
Wiara - nie tylko pięknym 
wyrazem,
Jest też pokarmem dla 
wierzącego,
Szczęścia miłości jest 
drogowskazem,
Prostą drogą do życia 
wiecznego.

Dziś nie co kryzys przechodzi 
wiara,
Z prawdziwą wiarą mało jest 
związku,
dziś już niektóry tylko się stara
żyć z ni ą w tradycji lub z 
obowiązku.

aby lud wierny dla swej ofiary
Prawdę wiary na nowo wznosił,
Dla nawrócenia więc?  
Rokiem Wiary?
ojciec Święty na ten czas 
ogłosił.

Pan daje szansę, więc 
korzystajmy
Z czasu odnowy i nawrócenia,
Na nowo prawdę wiary 
wdrażajmy
Dla nas i nowego pokolenia.

Pan niechaj swoją mocą to 
sprawi,
Byśmy w tej prawdzie wiary 
zostali,
Niechaj w ten czas nas 
błogosławi,
Byśmy w tej wierze zawsze 
wytrwali.

Szczepan Polachowski
08.12.2012r.
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„Przed Ołtarzem Pana”
rOzWażania na teMat liturgii ŚWięteJ

Ks. Mateusz rycek

Po akcie pokutnym „Spowiadam 
się Bogu wszechmogącemu...”  nastę-
puje śpiew Hymnu: „Chwała na wyso-
kości Bogu a na ziemi pokój ludziom 
dobrej woli. Chwalimy Cię, Błogosła-
wimy Cię, Wielbimy Cię. Wysławia-
my Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka 
jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu 
nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Pa-
nie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. 
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. 
Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj 
się nad nami. Który gładzisz grzechy 
świata, przyjm błaganie nasze. Który 
siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się 
nad nami. Albowiem tylko Tyś jest 
święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko 
Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z  Du-

chem Świętym w  chwale Boga Ojca. 
Amen”.

Mówimy niekiedy – „zaraz wyjdę 
z  siebie”. Stosujemy te słowa najczęś-
ciej w sytuacjach, kiedy puszczają nam 
nerwy i kiedy tracimy  panowanie nad 
sobą i rzadko poczytujemy to sobie za 
cnotę. Inaczej jest z wielbieniem Boga. 
Tu również wychodzimy poza siebie. 
Jest to jednak świadome działanie, 
podczas którego z  dobrze znanego 
nam świata przenosimy się w  krainę 
Bożej Obecności, w  której chcemy 
trwać i  uwielbiać naszego Pana. Na 
skrzydłach więc hymnu: „Gloria in ex-
celsis Deo” wzbijamy się ku Najwyż-
szemu. On jest teraz w centrum naszej 
uwagi. On który jest naszym Panem; 

Barankiem; jednorodzonym Synem 
Ojca, który gładzi nasze grzechy, któ-
ry króluje wraz z  Duchem Świętym 
w chwale Boga Ojca. 

Jedna z prefacji mszalnych podpo-
wiada nam następujące słowa modli-
twy: „Chociaż nie potrzebujesz nasze-
go uwielbienia, pobudzasz nas jednak 
swoją łaską, abyśmy Tobie składali 
dziękczynienie. Nasze hymny po-
chwalne niczego Tobie nie dodają, ale 
się przyczyniają do naszego zbawienia 
przez Chrystusa Pana naszego”. Bóg 
spokojnie poradziłby sobie bez naszej 
czci ale my nie jesteśmy wstanie pora-
dzić sobie bez Boga. To dzięki uwiel-
bieniu Stwórcy, stajemy się lepszymi 
ludźmi i zbliżamy się do nieba...
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LISTOPADOWA MODLITWA 
ZA ZMARŁYCh

Oto wykaz ulic z których wypłynęły 
kartki wspominkowe:  
ul. Cysterska – 47 szt.
ul. Betlejemska – 9 szt. 
ul. Brokoffa – 1 szt. 
ul. Piotra Brandla – 12 szt. 
ul. Bernarda Rosy – 15 szt. 
ul. Benedyktyńska – 21 szt. 
ul. Św. Anny – 7 szt.
ul. Kalwaria – 3 szt. 
ul. M. Englera – 2 szt.
ul. Św. Jana Nepomucena – 14 szt. 
ul. Loretańska – 3 szt.
ul. Św. Józefa – 6 szt.
ul. Św. Jadwigi Śląskiej – 11 szt. 
ul. Młyńska – 10 szt. 
ul. Podklasztorna - 1 szt. 
ul. Księcia Bolka I – 23 szt. 
ul. Zielna – 5 szt. 
ul. Nadrzeczna – 4 szt.
ul. Sportowa – 2 szt. 
ul. Osiedle – 14 szt. 
ul. Michała Willmanna – 12 szt. 
ul. Sądecka – 36 szt. 
Wypominki bez podanych ulic – 47 szt.  
Lipienia – 21 szt.
Krzeszówek – 18 szt.    
Gorzeszów – 22 szt. 
Jawiszów – 20 szt.
Razem: 386 szt.

Cały miesiąc listopad był poświę-
cony pamięci Zmarłym, którzy za-
kończyli już ziemską wędrówkę. Na-
szą szczególną pamięć o drogich nam 
Zmarłych wyrażaliśmy podczas mod-
litwy wypominkowej, podczas któ-
rej prosiliśmy Boga aby dał im wiecz-
ny odpoczynek i radość przebywania 
w niebieskiej ojczyźnie. Ta szczegól-
na pomoc, którą wyświadczyliśmy na-
szym Zmarłym oczywiście wypływa 
z głębokiej wiary w Chrystusa zmar-
twychwstałego, dzięki któremu również 
my mamy nadzieję życia wiecznego. 
Uczestnicząc w tej modlitwie mogli-
śmy w tajemnicy świętych obcowania, 
doświadczyć szczególnej łączności 
jaka istnieje między Kościołem piel-
grzymującym, Kościołem oczyszcza-
jącym się i Kościołem tryumfującym 
w niebie i złączyć się we wspól-
nym pragnieniu, zjednoczenia się 
z Chrystusem....

Dziękujemy zatem wszystkim Para-
fianom i Pielgrzymom, którzy uczest-
niczyli w listopadowej modlitwie za 
zmarłych. Niech przedłużeniem tej 
modlitewnej pamięci będą Msze Świę-
te, które w Ich intencji możemy ofia-
rować.

żal
W smutku zostawi nas rok 
miniony,
żal i tęsknota w sercu się 
chowa,
że wskutek ciężkiej choroby 
żony
Nie można było zwiedzić 
Krzeszowa.

Łzy płyną z powiek,  
ból serce rani,
że nie mogliśmy znów stanąć 
razem
Tak przed obliczem  
Łaskawej Pani
i przed cudownym stanąć 
obrazem.

Łaskawej Pani swe prośby 
wnoszę,
By Krzeszów widzieć znów 
pozwoliła
Do Sanktuarium by przybyć 
proszę
Niech sprawi by się prośba 
spełniła.

Szczepan Polachowski
08.12.2012r.
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wspomnień czar...
W o cz ek iwaniu na św iętego Mi kołaja. . .

Patron ludzi dobrych, przyjaznych, 
życzliwych- tak na Mszy świętej rorat-
niej o świętym Mikołaju, mówił do dzieci  
ks. proboszcz.

Święty Mikołaj- biskup z Miry słynący 
z pobożności i miłosierdzia, jest z każdym 
z nas od dzieciństwa. Nam przybywa lat, 
zmienia się ogląd na życie, dojrzewa na-
sza wiara, a On pozostaje ten sam. Przy-
kładem swojego życia, uczy nas zwracać 
uwagę na drugiego człowieka, uczy obda-
rowywać  dobrocią  i radością. 

Obyśmy bez względu na wiek i upływ 
czasu, nigdy nie stracili tej dziecięcej wia-
ry i ufności, z jaką przed laty oczekiwa-
liśmy na świętego Mikołaja. Obyśmy nie 
tylko w dzień Jego wspomnienia, czerpali 
radość z uszczęśliwiania innych...
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Koleżanka do koleżanki:
- Co to znaczy „nothing”?
- Nic.
- Niemożliwe! To musi coś znaczyć!

* * *
W domu profesora o czwartej rano ro-

zlega się dźwięk telefonu.
Zaspany profesor podnosi słuchawkę 

i słyszy:
- Śpi pan?
- Śpię….
- A my się jeszcze uczymy!!!

* * *
Kowalscy postanowili pójść do op-

ery. Ubrali się odświętnie, podjechali 
taksówką pod budynek opery, ustawili się 
w kolejce po bilety.

- „Tristan i  Izolda”, dwa bilety popro-
szę- mówi  jakaś para przed nimi.

- Zygmunt i Regina, dla nas też dwa – 
mówi Kowalski.

Mężczyzna odbiera telefon z audiotele:
  - Dzień dobry, czy to pan Malinowski?
-Tak, to ja.
- Może pan wygrać milion złotych, jeś-

li na moje pierwsze pytanie odpowie pan 
„nie”. Czy jest pan gotowy?

- Tak.
* * *

Ten się śmieje… kTo się śmieje…
Pani Kowalska układa do snu swojego 

małego synka:
 - A gdybyś w nocy czegoś potrzebował 

to zawołaj:
„ Mamusiu” i  tatuś zaraz do ciebie 

przybiegnie.
* * *

Czy są gwoździe? – pyta klient.
    - Nie ma.
   - A narzędzia ogrodnicze?
   - Nie ma.
  - A wiadra?
  -Nie ma.
   - A co jest?
  - Nic nie ma.
   - To dlaczego nie zamkniecie tego sk-

lepu?!
   -Bo nie ma kłódek. 

* * *
Wjechał chłop kombajnem na pole. Po 

chwili zatrzymuje się.
  - A niech mnie! Zapomniałem zasiać!

* * *
Jaś dostaje SMS:
 - Przepraszam, że cię opuściłem. 

Wiem, że beze mnie komplecie sobie nie 
radzisz. Pewnie ci mnie brakuje. Cóż, 
mówi się trudno. Z pozdrowieniem. Twój 
rozum.

* * *

Mamo , Jasiu wczoraj przyszedł do sz-
koły brudny i pani odesłała go do domu!

     - I co? Pomogło?- pyta mama.
    - Pewnie! Dzisiaj cała klasa przyszła 

brudna.
* * *

- Kim jest twój ojciec?- pyta sąsiad Ja-
sia.

    - Jest chory- odpowiada chłopiec
   - Ale ja pytam co robi?
   - Kaszle.

* * *
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CZWARTY KRÓL LEgENDA
tu w chwili, gdy ojciec rodziny jako 
wioślarz na jednej z galer miał odpo-
kutować za swoją winę. Król zaofia-
rował samego siebie i pracował przez 
wiele lat jako wioślarz na galerze. 
Wtedy w jego sercu ponownie wze-
szła gwiazda. „Wkrótce przeniknęło 
go wewnętrzne światło i ogarnęła go 
spokojna pewność, że mimo wszyst-
ko jest na właściwej drodze”. Niewol-
nicy i panowie odczuwali to niezwy-
kłe światło owego człowieka. Został 
wypuszczony na wolność. We śnie 
znowu zobaczył gwiazdę i usłyszał 
głos: „Pospiesz się! Pospiesz!” Wstał 
w środku nocy. Wówczas zajaśniała 
gwiazda i doprowadziła go do bram 
wielkiego miasta. Z tłumem ludzi zo-
stał zapędzony na wzgórze, na którym 
stały trzy krzyże. Ponad środkowym 

krzyżem jaśniała gwiazda. „Wtedy 
spotkało go spojrzenie Człowieka, 
który wisiał na tym krzyżu. Człowiek 
ten musiał odczuwać wszystkie cier-
pienia, wszystkie utrapienia świata, 
tak niezwykłe było jego spojrzenie. 
Ale też litość i bezgraniczną miłość. 
Jego ręce, przybite do krzyża gwoź-
dziami, były boleśnie wykrzywione. 
Z tych udręczonych rąk rozchodziły 
się promienie. Jak błysk przemknęła 
myśl: tutaj jest cel, do którego piel-
grzymowałem przez całe życie. Ten 

Człowiek jest Królem ludzi i Zba-
wieniem świata, na którym oparłem 
swoją tęsknotę, którego spotkałem 
we wszystkich utrudzonych i obcią-
żonych”. Król opadł pod krzyżem na 
kolana. W jego otwarte ręce spadły 
wtenczas trzy krople krwi. Były bar-
dziej lśniące niż szlachetne kamienie. 

Gdy Jezus umarł z okrzykiem na 
ustach, umarł też król. „Jego twarz 
jeszcze w śmierci była zwrócona w 
kierunku Pana i błyszczała jak pro-
mieniejąca gwiazda”.

Ilekroć czytam tę legendę, po-
rusza mnie ona do głębi. Być może 
także w Tobie istnieje coś, co mówi 
Ci o tajemnicy Bożego Narodzenia. 
Często nie widzisz w należyty sposób 
promieniejącej gwiazdy. Jest w Tobie 
wtedy ciemno. Wątpisz, czy znajdu-

jesz się na właściwej drodze. Gdy 
jednak ukształtujesz życie tak, jak 
Bóg je dla Ciebie przygotował, także 
ludzi, którzy znajdują się na Two-
jej drodze, kiedy jesteś pełen litości 
i współczucia, wtedy pewnego dnia 
zabłyśnie w Tobie gwiazda i będziesz 
mógł odnaleźć Boże Dzieciątko w 
każdym ludzkim obliczu, do którego 
się zwrócisz i na którego spojrzenie 
odpowiesz. 

Barbara Karpińska 
www.bog-w-moim-balaganie.blog.onet.pl 

Istnieje pewna stara rosyjska le-
genda opowiadająca o czwartym 
królu, który wyruszył w drogę ra-
zem z trzema innymi. Eduard Scha-
per zainteresował się tą legendą i po 
mistrzowsku ją ukształtował. Ów 
czwarty król zabrał ze sobą jako 
prezent dla królewskiego Dzieciąt-
ka trzy błyszczące, szlachetne ka-
mienie. Był najmłodszym spośród 
czterech, żadnemu zaś z nich nie 
płonęła w sercu tak głęboka tęskno-
ta, jak właśnie jemu. Podczas drogi 
usłyszał nagle szlochanie dziecka. 
W kurzu zobaczył „leżącego chłop-
czyka, bezbronnego, nagiego i krwa-
wiącego z pięciu ran. Tak niezwy-
kłe było to dziecko, tak delikatne i 
bezbronne, że serce młodego króla 
napełniło się litością”. Podniósł je 
i zawrócił do wioski, którą właśnie 
zostawili za sobą. Tam nikt nie znał 
dziecka. Poszukał opiekunki i prze-
kazał jej jeden ze szlachetnych ka-
mieni, by w ten sposób zabezpieczyć 
życie dziecka. Udał się następnie w 
dalszą wędrówkę. Gwiazda wskazy-
wała mu drogę. Bezbronne dziecko 
uczyniło go niezmiernie wrażliwym 
na nędzę świata. Przechodził przez 
miasto, w którym naprzeciw niego 
wyszedł orszak pogrzebowy. Umarł 
ojciec rodziny. Matka i dzieci miały 
być sprzedane do niewoli. Król prze-
kazał im drugi drogocenny kamień.

Gdy tak wędrował, nie widział 
już gwiazdy. Dręczył się wątpliwoś-
ciami, czy też nie stał się niewierny 
wobec swojego powołania. Jednak 
wtedy raz jeszcze zajaśniała na nie-
bie gwiazda. Wędrował za nią po-
przez obcą krainę, w której szalała 
wojna. 

W pewnej wiosce żołnierze zgro-
madzili razem wszystkich mężczyzn 
by ich zabić. Wtedy król wykupił ich 
trzecim szlachetnym kamieniem. Ale 
teraz nie dostrzegł już więcej gwiaz-
dy. Ogołocony ze wszystkiego kro-
czył przez krainę i pomagał ubogim 
ludziom. Przybył do pewnego por-
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PrzeWOdniK OdPOWiada:
Cudowna Ikona  

Matki Bożej Łaskawej  
– w rocznicę odnalezienia

Krystian Michalik
Cudowny obraz Bogurodzicy jest od 

wieków czczony w Krzeszowie. Ikona da-
towana jest na XIII stulecie, co czyni ją 
najstarszym obrazem maryjnym w  Pol-
sce. Jest to równiej najstarsza polska iko-
na, o 200 lat starsza od Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Została napisana na desce 
o  wymiarach 60 x 37 cm i  przedstawia 
Maryję z  dzieciątkiem na prawym ra-
mieniu. Emanuel zwrócony jest twarzą 
do swojej matki, w dłoni trzyma zwinię-
ty pergamin- symbol Bożej tajemnicy. 
Głowę i  ramiona Bogurodzicy okrywa 
pofałdowana chusta w kolorze czerwieni. 
Czerwień jako najcieplejsza z barw, najsil-
niej wpływa na zmysły modlących się, wy-
wołując wrażenie ciepła lub nawet gorąca. 
Symbolizuje żarzące się światło i  ogień, 
który zawsze był symbolem obecności 
Boga (krzew gorejący); posiada działanie 
oczyszczające i  jest atrybutem świętości. 
Tak samo krzeszowska Bogurodzica dzię-
ki swemu wstawiennictwu u Boga poma-
ga oczyścić grzeszników i  prowadzić ich 
ku świętości. Maryja została przeniknięta 
boskim ogniem, nie spala się od niego 
i nadal zachowuje swoją ludzką naturę, łą-
cząc w sobie dwie sprzeczne cechy: dzie-
wictwo i  macierzyństwo. Tunika Matki 
Bożej jest zielona. Barwa ta oznacza świat 
roślinny i ludzki; symbolizuje odrodzenie 
i  nadzieję duchowej odnowy oraz życie 
wieczne. Ikona nie posiada światłocie-
nia, gdyż wszystko na niej jest światłością 
zespoloną z barwą. Światłość symbolizo-
wana jest przez złote tło, wyrażające nie-
zniszczalność, wieczność i boskość. 

 Ikona przedstawia typ Hodighi-
tria czyli tą która prowadzi, pokazuje 
drogę. Swoją dłonią pokazuje bowiem 
na Dzieciątko i  jednocześnie wskazuje 
na swoje serce, jako źródło łaski. Łaciń-
ski tytuł ikony to Gratia Sanctae Mariae- 
Łaska świętej Maryi, co jednocześnie jest 
najstarszą nazwą opactwa krzeszowskie-
go, wymienioną w  1291r. jako antiqua 
nomen (najstarsza nazwa). Z  tego też 
powodu ikona jest od początku związa-
na z Krzeszowem.   Według jed-
nej z  legend ikonę miał napisać pustel-
nik imieniem Krzesz, mieszkający nad 
rzeką Zadrną. Wizerunek mieli pomóc 

mu stworzyć aniołowie. Polujący 
w  nadgranicznych lasach Ksią-
że Bolko I  Surowy miał znaleźć 
pustelnię, a  zauroczony pięknem 
obrazu miał złożyć obietnicę, że 
w tym miejscu ufunduje klasztor 
i  sprowadzi zakonników. Druga 
legenda tłumaczy pojawienie się 
obrazu również ingerencją aniel-
ską. Wracający z  IV krucjaty ry-
cerz Benitto z  rodu Tankrettów, 
miał wziąć obraz z  zdobytego 
Bizancjum i przewieść go do ro-
dzinnego miasta Rimini. Z stam-
tąd aniołowie przynieśli obraz 
do krzeszowskiego klasztoru, za 
panowania papieża Jana XXII. 
W  ten sposób tłumaczono styl 
ikony, który jest bizantyjsko- wło-
ski. W roku 1318 właśnie papież 
Jan XXII potwierdza przywile-
je opactwa. W  1426r., w  trakcie 
najazdu husytów, klasztor zosta-
je napadnięty i  według legendy 
wymordowano 70 zakonników 
cysterskich. Obraz został ukryty 
i zaginął na prawie dwa stulecia. Bo dopie-
ro w trakcie wojny trzydziestoletniej opat 
Adam Wolfgang zmuszony jest do reno-
wacji zakrystii. 18 grudnia 1622r. docho-
dzi do niezwykłego zdarzenia. W trakcie 
prac restauratorskich smuga światła pada 
na pękniętą posadzkę. Cystersi właściwie 
odczytali ten znak i w tym miejscu odna-
leźli zbutwiałą skrzynię z  wizerunkiem 
Matki Bożej Łaskawej. Przeleżała w ukry-
ciu 196 lat, a na pamiątkę cudownego wy-
darzenia 18 grudnia ustanowiono w Krze-
szowie świętem światła. Ikona zostaje 
umieszczona w  renesansowej kaplicy św. 
Marii Magdaleny, której wezwanie prze-
mianowano odtąd na maryjne. Dochodzi 
do wielu cudów i uzdrowień, pątnicy po-
zostawiają liczne wota, wizerunek zyskuje 
tytuł Nostra Thaumaturga- Nasza Cudo-
twórczyni. Pielgrzymi licznie przybywają 
do sanktuarium, w  1696r. przybywa ich 
jednorazowo aż 6 tysięcy. Za opata Ber-
narda Rosy obraz przeniesiono do kaplicy 
Trójcy Świętej, a w chwili ukończenia koś-
cioła opackiego Wniebowzięcia NMP zo-
staje on umieszczony w ołtarzu głównym. 
Zostaje oprawiony w srebrną ramę, którą 

wykonał wrocławski złotnik Hentschel. 
Po wkroczeniu wojsk pruskich na Śląsk, 
w  1741. opat Benedykt ucieka z  klasz-
toru, zabierając ze sobą cudowną ikonę. 
Umieszczono ją tymczasowo w  kaplicy 
w Rognicy. W następnym roku opat wra-
ca razem z obrazem do Krzeszowa. Król 
Fryderyk II wydaje zakaz urządzania piel-
grzymek, a sekularyzacja w 1810r. jeszcze 
bardziej utrudnia kult ikony. Dopiero po 
przybyciu w 1919r. benedyktynów z opa-
ctwa Emaus, rozpoczyna się ponowny 
rozkwit kultu maryjnego. W  1937r. do-
konano konserwacji ikony, zdejmując 
z  niej liczne przemalowania. Po powsta-
niu diecezji legnickiej w 1992r. Krzeszów 
staje się najważniejszym sanktuarium 
maryjnym diecezji. W  1997r. w  trakcie 
swojego pobytu w Legnicy bł. Papież Jan 
Paweł II dokonuje uroczystej koronacji 
ikony Matki Bożej Łaskawej, nakładając 
na obraz papieskie korony. Wydarzenie 
to było kulminacją kultu  jaką od ponad 
siedmiu stuleci doznaje Bogurodzica, 
czczona w  swym prastarym wizerunku 
i podziękowaniem za opiekę Matki Bożej 
nad opactwem i Krzeszowem. 
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Z historii benedyktynek krZesZowskich
wszak zakonnice też ludzie… 

(odcinek piąty)
Karolina Kazimiera Klusówna ur.1842r. we Lwowie w bar-

dzo ubogiej rodzinie. Ubóstwo to być  może było po części 
wina ojca, Szczepana, który był trochę dziwakiem i egzalto-
wanym człowiekiem. Jego serce i głową zajmowały uczucia 
patriotyczne, ale zakrawające czasem na swoisty szowinizm. 
Szczycił się tym, że wprawdzie pochodził z biednej rodziny, 
ale za to „nie znajdzie w niej ni Niemca ni Rusina”. Wedle jego 
poglądów, wszystko co było przed rozbiorami Polski, było 
wspaniałe: Polacy kochali się jak bracia, wszędzie był dosta-
tek, „jakież śliczne było wojsko, jak piękny strój narodowy”! 
A współcześnie? Współcześnie widział 
pan Klus naszą „słodką mowę zanie-
dbaną”, a wszędzie rozbrzmiewał „ ję-
zyk barani(czyt. niemiecki).W kościo-
łach gromadziły się dawniej wszystkie 
stany. Żaden szlachcic nie wstydził się 
służyć do Mszy.św. Podczas Ewangelii 
podnosili w górę swe szable na znak, 
że gotowi są przelać krew za Ewange-
lie. W domu ćwiczył swoje dwie córki 
w patriotyzmie i pobożności, ale starsza 
od początku przejawiała praktyczne 
podejście do życia, lubiła życie czyn-
ne, chętnie pracowała w gospodarstwie 
domowym, haftował i szyła. Młodsza 
zaś, Karolina, była bardziej podatna na 
ojcowe wpływy. Będąc sama w domu, 
budowała ołtarzyki z obrazków, śpie-
wała, urządzała dziecięce nabożeństwa. 
Kiedy córki nieco podrosły, zapisała je 
matka do I klasy szkoły powszechnej 
Panien Benedyktynek, gdzie mała Ka-
rolcia po raz pierwszy zetknęła się z za-
konnicami. Odtąd do zajęć dziecięcych 
doszły jeszcze zabawy w dziecięcą szkołę, do której angażo-
wała okoliczne dzieci, sama będąc w niej nauczycielką- Be-
nedyktynką.

Tymczasem ojciec Karolci zmarł w 1855r. zaraziwszy się 
cholerą, zostawiając rodzinę bez środków do życia. Pani Klu-
sowa zmuszona była oddać dziewczynki do zakładu, gdzie 
ubogie panienki uczyły się fachowego szycia i haftu. Zakład 
taki funkcjonował pod opieką znakomitych dam lwowskich. 
Dziewczynki uczyły się zawodu, mając również wpajanie za-
sady wiary i dobrego wychowania poprzez tzw. Budujące lek-
tury i lekcje religii. Uczono je więc „obyczajowości”, by potem 
mogły być także dobrymi żonami i matkami.”(…)Rozrzew-
niający był to widok- wzruszała się kronikarka- kiedy księżna 
Leonowa Sapieżyna, siwiutka jak biały gołąbek, zasiadłszy na 
ławce wśród ubogich panienek-szwaczek, czytała im żywoty 
świętych Pańskich lub inne dzieła mające na celu życie cnot-
liwe”. Tak było do czasu, dopóki zakład ten nie upadł. Stało 
się to, bo damy owe zwróciły swe zainteresowania gdzie in-
dziej. Główna inicjatorka zakładu namiestnikowa Antonina 
Zaleska ufundowała wówczas klasztor Opatrzności Boskiej, 
do którego sama później wstąpiła, a do opieki nad nim po-
ciągnęła owe damy z księżną Sapieżyną na czele.

  Kiedy zakład upadł, obie Klusówny umiały dobrze 
wykonywać swój fach i obie znalazły zatrudnienie. Starsza 
niedługo potem wyszła za mąż, a Karolcia znów zaczęła 
krąży myślami wokół życia zakonnego. Z tymi myślami 
udała się najpierw do dyrektora szkoły Benedyktynek Ks. 
Zielińskiego. Ten- zamiar poparł, pomógł uzupełnić wy-
kształcenie i zaprotegował Karolcię u ówczesnej panny 
przełożonej, którą była Nepomucena Krechowiecka. Było 
to w 1863roku. Klusówna jeszcze przez rok uzupełniała 
wykształcenie, odbyła praktykę w szkole, złożyła egzamin 

nauczycielski i w ten sposób otrzy-
mała urzędowy status nauczycielki 
szkoły ludowej. Pamiętamy, że był to 
warunek sine qua non przyjęcia do 
klasztoru, postawiony przez władze 
austriackie. Dopiero w tedy otrzy-
mała habit i imię zakonne Kazimie-
ra. Nie zaprzestała się dalej kształcić, 
aż w końcu otrzymała prawo ucze-
nia w klasach wyższych. Wykładała 
tam historie Polski, geografię, litera-
turę polską. Równocześnie pełniła 
tez ściśle klasztorne obowiązki. Była 
kolejno furtianka, sekretarką, zakry-
stianką etc. W końcu powierzono jej 
najważniejszą- z naszego dzisiejszego 
punktu widzenia- uporządkowanie 
biblioteki klasztornej. W efekcie owe-
go porządkowania i otwartej głowy 
panny Kazimiery powstało- poza spi-
sem książek bibliotecznych-kilka jej 
rekodziełów. Najcenniejszym do dziś 
istniejący- to „Pamiątka 300-lecia 
rocznicy założenia tutejszego klasz-

toru”. Jest to obszerna praca obejmująca- oprócz historii 
fundowania klasztoru- szczegóły rządów kolejnych ksie-
ni aż do ksieni dwudziestej pierwszej (Rzączyńska) pisała 
tę pracę w oparciu o źródła, dziś już nieistniejące, a także 
publikacje np. herbarze. Szacunek budzi, iż umiała się zdo-
być na obiektywizm a także na pewną widoczną kulturę 
opisu i zdarzeń, zwłaszcza negatywnych. Spod jej pióra 
wyszły też:”Medytacye na święta klasztorne w ciągu roku 
przypadające”, „Pamiętniki szkoły tutejszej klasztornej od 
jej założenia aż do roku 1894”, „Imieninki benedyktyńskie” 
czyli album Świętych Pańskich Zakonu św. Benedykta, 
mający służyć przy wybieraniu imion zakonnych, nada-
wanych przy obłóczynach i kilka innych pomniejszych. 
Zmarła w 1924r.

  Tak, więc, na tych kilku przykładach widzimy jasno, że 
Bóg zgromadził w swoim Kościele zwanym klasztorem róż-
ne osobliwości, różne talenty i przeróżne dyspozycje umy-
słowe, psychiczne i fizyczne. One wszystkie, te nasze „Panny 
łacińskie”- jak wierni w całym Kościele Bożym- Tworzyły 
Ciało Jezusowe. I że tak jak wszyscy wierzący mozolnie szu-
kały Boga, nieraz upadając, albo wznosząc się na wyżyny. Bo 
przecież….. zakonnice tez ludzie a nie Anioły
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kAToLikU  
UWAŻAj!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

świadkowie jehowy
 jak z nimi rozmawiać?

Świadkowie Jehowy, pukający do naszych 
drzwi, są stałym elementem naszego krajobra-
zu. Przywykliśmy już tak do tego, że w pewien 
sposób nie zwracamy na to uwagi i po prostu 
zamykamy drzwi. Myślę, że z kilku względów 
warto zastanowić się nad tym problemem, bo 
często jednak to zatrzaśnięcie drzwi, to tylko 
wyraz naszej bezsilności czy nawet lęku. Warto 
zwrócić uwagę, że szczególnie często jehowi-
ci krążą po domach w niedziele- mają wtedy 
naturalne wyselekcjonowanych ludzi: ci, któ-
rzy bardzo luźno czują się związani z Kościo-
łem katolickim, zamiast być na mszy, zostają 
w  domach. To cenny kąsek dla nich, łatwo 
takich ludzi zniechęcić do Kościoła katolickie-
go, a potem zwerbować do swojej organizacji. 
Kiedy chodziłem po kolędzie, bywałem także 
zapraszany przez Świadków Jehowy. Rozmowa 
z nimi uświadomiła mi, że większość ludzi nie 
zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie przyno-
si doktryna i  nauczanie jehowitów. Z  reguły 
rozmowa ze Świadkami Jehowy zaczyna się od 
ataku na Kościół katolicki, szczególnie na księ-
ży (sam się kiedyś dowiedziałem w takiej roz-
mowie, że wszyscy księża to homoseksualiści) 
albo straszeniu końcem świata poprzez ukazy-
wanie aktualnych wydarzeń tylko w czarnych 
kolorach. Czasem rozmowa dotyczy pewnych 
tematów biblijnych, ale w istocie jest pseudobi-
blijna, bo sprowadza się do żonglerki dowolnie 
wyrwanymi cytatami z Pisma Świętego. Nigdy 
jednak się nie spotkałem, by Świadkowie Jeho-
wy chcieli wprost rozmawiać o sprawach naj-
ważniejszych: Kim jest Jezus chrystus? To jest 
najważniejsze pytanie dla każdego chrześcija-
nina. Odpowiedź na to pytanie wręcz decydu-
je o tym, czy ktoś jest chrześcijaninem!!! Otóż 
warto to zrozumieć, że Świadkowie Jehowy 
nie są chrześcijanami. Dlaczego? Ponieważ 
odrzucają dwie absolutnie  zasadnicze prawdy 
będące fundamentem wiary chrześcijańskiej: 
nie wierzą w Trójcę Świętą i odrzucają Bóstwo 
Jezusa Chrystusa. Nikt, kto ma takie poglądy, 
nie może być uznany za chrześcijanina. Czasa-
mi wydaje się nam, że to mało istotne, w co się 
dokładnie wierzy, nie chcemy wchodzić w ja-
kieś problemy, które uznajemy za istotne dla 
teologów i księży, a niby mało powiązane z na-
szym życiem. W istocie to bardzo ważne, w co 
się wierzy, bo to decyduje o naszym zbawieniu 
i o tym, czy aby przypadkiem przez swoją nie-
roztropność nie marnujemy życia. Wiara musi 

być rozumna, inaczej staje się zabobonem. I na 
to minimum musi być nas stać- u mieć sobie 
samemu osobiście odpowiedzieć: Kim dla 
mnie jest Jezus Chrystus? My chrześcijanie wie-
rzymy, że Jezus Chrystus w swojej Boskiej oso-
bie posiada od momentu Wcielenia naturę bo-
ską i ludzką, czyli jest Bogiem i Człowiekiem. 
A w co wierzą Świadkowie Jehowy? Właściwie 
trudno powiedzieć, bo ich doktryna tutaj jest 
wyjątkowo pokrętna. Mówią, z wy, nie chcemy 
wchodzić w jakieś Jezus jest Synem Bożym, ale 
nie jest Bogiem, jest jakimś bytem niższym. Ja 
wtedy stosuje następującą argumentację, któ-
ra obnaża nielogiczność ich myślenia: pytam 
czy Pan ma syna i czy Pana syn jest małpą? Bo 
jeżeli syn człowieka jest człowiekiem, a nie ja-
kimś bytem niższym, to dlaczego Syn Boga nie 
miałby być Bogiem? Co więcej, jehowici uwa-
żają, że Jezus jest Michałem Archaniołem, na 
co nie ma ani jednego dowodu w Biblii. Wręcz 
przeciwnie Pismo Święte wyraźnie pokazuje 
wyższość Jezusa nad wszelkimi aniołami (np. 
Hbr 1, 5-14). Natomiast Nowy Testament 
jednoznacznie przez nauczanie samego Jezu-
sa i  potem Apostołów pokazuje nam prawdę 
o Bóstwie Chrystusa. Warto więc zawsze pytać 
jehowitów: Czy wierzysz, że Jezus Chrystus 
jest Bogiem? Oni sami o tym nie chcą mówić, 
kiedy do nas przychodzą. Warto w rozmowie 
ze Świadkami Jehowy sięgać po Biblię, ale za-
wsze trzeba uważać, aby nie posługiwali się 
swoim tłumaczeniem Pisma Świętego, które 
nazywa się ,,Biblia Nowego Świata”- jest ono 
przerobione na potrzeby nauki jehowitów 
i jest niezgodne z oryginałem greckim Nowego 
Testamentu. W argumentacji biblijnej Bóstwa 
Jezusa warto przede wszystkim zwrócić uwagę 
na to, że Jezus był świadomy swojego Bóstwa, 
co potwierdzał najczęściej nie wprost, ale swo-
imi czynami i komentarzem do nich. Jehowici 
nie dostrzegają tego, gdyż operują jedynie wy-
rwanymi z kontekstu cytatami. Jezus rzeczywi-
ście rzadko w  wprost  określa swoje Bóstwo, 
gdyż nie chciał szokować nieprzygotowanych 
na to słuchaczy. Jezus wyraźnie stawia się 

ponad wszelkie autorytety wiary Starego Te-
stamentu: ponad proroków (Mt 16, 13-16), 
Świątynię (J 2, 19-21) i aniołów (J 1, 51). Czy-
niąc cuda, czyni je we własnym imieniu- Jego 
władza ma atrybuty boskie, bo panuje na przy-
rodą (Mk 4,39), duchami nieczystymi (Mk 3, 
11) i  wskrzesza umarłych (Mk 5, 41). Jezus 
odpuszcza grzechy, co mógł uczynić tylko Jah-
we (Łk 7, 47; Mt 9, 1-8). Są też teksty Ewan-
gelii, które wprost określają Bóstwo Jezusa np. 
Mt 11,27, gdzie Jezus zrównuje się z  Ojcem; 
oraz Mt 16, 16- J17; Mk 14, 61-62; J 1,1-3.18; 
J 5,17-27; J 8, 24.28.58; J 10, 24-39; J 14, 8-11; 
J 20, 28. Również Dzieje apostolskie pokazują 
nam, że w Kościele już po Wniebowstąpieniu 
wiara w Bóstwo Jezusa była sprawą oczywistą. 
Wskazują na to wypowiedzi apostołów jaki 
i cuda, których dokonują w imię Jezusa  (por. 
np. Dz 2,21; 3,6; 3,15; 4,12; 10,43). Również 
św. Paweł od swojego nawrócenia jest abso-
lutnie przekonany o  Bóstwie Pana Jezusa, co 
wykazują jego listy. Szczególnie warto zwrócić 
uwagę na dwa piękne hymny chrystologicz-
ne: pierwszy z Listu do Kolosan (Kol 1, 15-20; 
2,9- jako komentarz), gdzie Chrystus ,,jest 
obrazem Boga niewidzialnego” i drugi z Listu 
do Filipian (Flp 2, 5-11), gdzie stwierdza, że 
Jezus Chrystus przed Wcieleniem istniał już 
,,w postaci Bożej”. U Pawła znajdujemy także 
piękne, używane obecnie  w  liturgii doksolo-
gie wskazujące na Boskość każdej osoby Trój-
cy- np. w Drugim Liście do Koryntian (2 Kor 
13, 13, a  także w  Mt 28,19). Piękny, ewiden-
tny cytat o Boskości Jezusa znajdujemy także 
w Pierwszym Liście św. Jana (1 J 5,20) i w Li-
ście do Hebrajczyków (Hbr 1,1-6) Argumenty 
biblijne są jednoznaczne- Świadkowie Jehowy 
nauczają fałszywie o  Jezusie Chrystusie. I nie 
chodzi tu o  szkalowanie ich przekonań, ale 
o prawdę i to prawdę decydującą o zbawieniu 
i życiu wiecznym.  Kto odrzuca Bóstwo Jezusa, 
ten przekreśla wartość odkupienia dokonane-
go na krzyżu- odkupić człowieka mógł tylko 
Ktoś, kto był nie tylko Człowiekiem, ale rów-
nocześnie Bogiem. Odrzucenie Bóstwa Jezusa 
powoduje, że traci sens cały egzystencjalny, 
życiowy aspekt wiary biblijnej, bo dalej trwam 
w  swoich grzechach, gdyż jeśli Jezus nie jest 
Bogiem, to jego ofiara krzyżowa nie ma mocy 
zbawczej, a sam nie mogę się z nich uwolnić.  
Przed Świadkami Jehowy trzeba się bronić, bo 
jak mówi św. Jan: ,,Nie dowierzajcie każdemu 
duchowi, ale badajcie duchy, czy są z  Boga, 
gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się 
na świecie” (1 J 4,1). Trzeba się bronić nie złoś-
cią czy agresją, ale prawdą Biblii- ,,Kto wierzy 
w  Syna Bożego, ten ma w  sobie świadectwo 
Boga, kto nie wierzy Bogu, uczyni Go kłam-
cą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał 
o swoim Synu (1 J 5,10). Uważam, że ze Świad-
kami Jehowy trzeba rozmawiać, aby pomóc 
tym ludziom odnaleźć prawdziwą, zbawiającą 
wiarę (tym bardziej, że większość z nich to byli 
katolicy). Kto jednak nie czuje się na siłach, 
powinien postąpić wedle tego, co podpowiada 
nam św. Jan: ,,Jeśli kto przychodzi do was i tej 
nauki (o Jezusie Chrystusie) nie przynosi, nie 
przyjmuje go do domu” (2J 10).

ks. Jacek Froniewski 
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Komitet Praw Dziecka (CRC) będzie 
domagał się od Unii Europejskiej wyda-
nia nakazu zamknięcia „Okien życia”. Ze 
względu na „naruszenie prawa dziecka do 
poznania swojej tożsamości”. Informacja 
o  zamiarach oenzetowskiego Komitetu 
może postawić pod znakiem zapytania 
istnienie „Okien”.

Komitet Praw Dziecka – jeden z ośmiu 
tzw. ciał traktatowych ONZ* - jest grupą 
ekspertów, która monitoruje wdrażanie 
„Konwencji ONZ o  prawach dziecka” 
przez rządy, które ratyfikowały Konwen-
cję.

„Okna życia”, gdzie matki mogą ano-
nimowo pozostawić noworodki, funkcjo-
nują w  wielu państwach Europy. W  Pol-
sce, dzięki istnieniu „okien” uratowano 
już czterdzieścioro czworo dzieci.

Głównym organizatorem „Okien ży-
cia” w  naszym kraju jest Caritas Polska. 
Instytucja od kilku lat współpracuje z za-
konami, bowiem najczęściej przy domach 
zakonnych znajdują się te bezpieczne 
miejsca do pozostawienia dzieci. Siostry 
dyżurują przez 24 godziny na dobę - no-
worodki trafiają do „okien” o różnych po-
rach, zwykle pod osłoną nocy.

Ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas, 
wyjaśnia: „Dziecko, które trafia do ‘Okna 
życia’ ma zapewnioną opiekę medycz-
ną i  w  stosunkowo krótkim czasie trafia 
do adopcji, gdzie zostaje otoczone przez 
adopcyjnych rodziców miłością i  troską. 
Prawo do poznania tożsamości nie może 
być ważniejsze od prawa do życia. (…) 
Życie ludzkie jest ważniejsze niż jakiekol-
wiek przepisy. Musimy pamiętać, co jest 
alternatywą. Aborcja? Zabicie noworod-
ka?”.

Polskie „Okna życia” powstały po na-
silających się informacjach o  noworod-
kach zostawianych w  śmietnikach, czy 
zabijanych przez swoje matki. Ratują nie 
tylko dzieci przed śmiercią na wysypisku, 
ale ratują też matkę przed syndromem 
proaborcyjnym, czy przed myślą, że zabi-
ła swoje dziecko porzucając je w niebez-
piecznym miejscu.

Życie dzieci trzeba ratować 
a  wszelka cenę. Ale na pewne „minusy” 
funkcjonowania „Okien” zwraca uwagę 

Human Life international - Polska 

onZ chce zamknąć „okna życia” 
nie tylko ONZ. „W przypadku takich dzieci 
nic nie wiadomo o  matce, jej rodzinie, 
przebiegu ciąży, potencjalnym obciążeniu 
dziecka chorobami. Adoptowane dziecko 
kiedyś będzie chciało dowiedzieć się czegoś 
o swojej rodzinie biologicznej, tj. o swoich 
korzeniach. W  przypadku ‘Okien życia’ 
nie będzie to możliwe” – mówi Monika 
Redziak, psycholog i  zastępca dyrektora 
Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wy-
chowawczego w Warszawie.

Mamy nadzieję, że informacja z  Ko-
mitetu Praw Dziecka była jedynie sposo-
bem na sondowanie opinii społecznej i do 
delegalizacji „Okien” nie dojdzie. Warto 
jednak pochylić  się nad potrzebami osób 
adoptowanych. Jeśli chcą poznać swoją 
tożsamość – w jaki sposób możemy im to 
ułatwić?

[Na podstawie serwisu informacyjnego 
eKai – 30.11.2012 r.]

Zródło: http://www.hli.org.pl

drugie dziecko 
w „Oknie życia” w legnicy

W czwartek, 7 listopada pozostawione zostało drugie już 
dziecko w „Oknie życia” w legnicy. Podobnie jak za pierwszym 
razem, był to chłopczyk. 

Dziecko po wstępnym zbadaniu przez lekarzy okazało się zdro-
we, ale zgodnie z procedurami zostało zabrane przez Pogotowie 
Ratunkowe do szpitala na szczegółowe badania. Jak mówi ks. Piotr 
Bizoń, dyrektor Ośrodka Edukacyjno Opiekuńczego „Samaryta-
nin” na ulicy Poselskiej, gdzie znajduje się „Okno  Życia”  – chłop-
czyk został znaleziony po godzinie 18. Ma około 3-4 miesięcy.
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KATASTROFA
DEMOgRAFICZNA POLSKI
Europa nie ma przyszłości, jeśli nie 

zatrzyma procesu spadku urodzeń dzieci. 
Sytuacja jest tak katastrofalna, że Europa 
popełnia demograficzne samobójstwo. 
Pytanie o demografię to obecnie najważ-
niejsze pytanie w Europie. Europa nie ma 
przyszłości, o  ile nie zatrzyma procesu 
zmniejszania populacji. Brak wystarcza-
jącej liczby dzieci można zmieniać po-
przez poprawę polityki prorodzinnej, ale 
problem ten i tak wymaga głębszej reflek-
sji nad kondycją duchową europejskich 
społeczeństw. Przywódcy Europy muszą 
uznać za niezmiernie ważne dwa pytania: 
po pierwsze, dlaczego Europa popełnia 
demograficzne samobójstwo, a po drugie, 
jak można ten trend odwrócić.

Doświadczenia ostatnich 20 lat są ta-
kie, że polityka publiczna nie potrafi zna-
leźć pełnego rozwiązania tego problemu. 
Może usunąć pewne bariery, ale prze-
cież nie można ustawodawczo rozwiązać 
problemu reprodukcji. To jest kwestia ser-
ca, a nie portfela czy umysłu.

W historii Europy zmniejszanie się po-
pulacji miało miejsce wyłącznie z powodu 
wojen, epidemii lub katastrof naturalnych. 
Teraz jest to zdecydowanie problem ducho-
wy, który stanie się krytyczny dla obecnego 

młodego pokolenia. O  braku dzietności 
bowiem nie decyduje tylko bieda mał-
żonków, gdyż problem braku dzietności 
dotyczy również społeczeństw bogatych. 
Obecne pokolenie zbiera żniwo promocji 
aborcji oraz promowania wygodnego życia 
małżonków, czyli życia bez dzieci, ewentu-
alnie z jakimś zwierzątkiem, które nie wy-
maga tylu zabiegów co dziecko.

Szczególnie katastrofalna jest sytuacja 
narodu polskiego, który zajmuje ostatnie 
miejsce w Europie, a 209 miejsce w świe-
cie na 222 państw. Z prognozy ONZ wy-
nika, że w 2100 roku będzie nas 16,5 mln, 
a w 2300 roku populacja w Polsce całkiem 
zaniknie. Antyrodzinna polityka prowadzi 
do tego, że zamiast wsparcia finansowe-
go rodzinom wielodzietnym odbiera się 
dzieci, jak to pokazuje przypadek Sebastia-
na Kita, który nie miał wyremontowanej 
łazienki. Mimo olbrzymiego zagrożenia 
egzystencjalno-finansowego naszego kraju 
rodziny wielodzietne są gnębione zamiast 
uzyskać należne im wsparcie, co wprost 
prowadzi do zagłady naszego Narodu. 

Jednocześnie w  polskiej przestrzeni 
publicznej systematycznie w każdym roku 
jest podejmowana debata na temat abor-
cji, którą popiera wielu Polaków. W okre-

sie między 1920-2008 w wyniku zabiegów 
aborcyjnych, życie straciło 961 mln dzieci 
na całym świecie. W Polsce między 1955-
2006 zabito w ten sposób 6384690 dzieci. 
Z  pewnością jest to jeden z  przykładów 
upadku wartości rodziny, jej wyjątkowo-
ści jako podstawowej komórki społecznej, 
a przede wszystkim świętości życia ludz-
kiego. Kryzys rodziny oraz niechęć do 
zakładania rodziny sprawiają, że bardzo 
wydłużył się średni wiek nowożeńców. To 
wszystko ma bezpośrednie przełożenie na 
kondycję finansową państwa. Tak więc my 
sami podcinamy gałąź, na której siedzimy.

Zrzucanie winy na brak polityki pro-
rodzinnej obecnej władzy, na brak pracy 
i  drożyznę, jest fałszywym usprawiedli-
wianiem braku dzietności. Polacy lubią 
narzekać na władzę, ale gdy przychodzi 
czas wyborów, biegną gromadnie wybie-
rać... właśnie tę władzę, na którą narze-
kają, byleby nie dopuścić do władzy tych 
ludzi, którzy mogliby poprawić sytuację 
polskich rodzin. Uderzmy się w  piersi 
i  przyznajmy się, że przyczyną biedy ro-
dzin i braku dzietności jesteśmy my sami!

Ks.  Kanonik Władysław Stępniak
Proboszcz z Czarnego Boru

foto: glowimages.com
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PIELgRZYMKA od SANKTUARIUM MARYJNEgO  
w KRZESZOWIE  do NAJWIĘKSZYCh SANKTUARIÓW 

MARYJNYCh EUROPY: LA SALETTE - LOURDES – FATIMY
( w s p o m n i e n i e )

W dniach od 16 do 30 września 2012 
roku uczestniczyłam w  pielgrzymce do 
największych sanktuariów Maryjnych 
Europy. Organizatorami pielgrzymki byli: 
kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej w Krzeszowie ks. Prałat Marian Kop-
ko – opiekun duchowy pielgrzymów oraz 
jej kierownik pan Stanisław Kot z  biura 
podróży „Elżbieta” w Legnicy. Początkiem 
pielgrzymki była uroczysta Msza święta 
w  Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w  Krzeszowie. Stąd wyru-
szyliśmy w kierunku francuskich sanktu-
ariów Maryjnych w  La Salette i  Lourdes 
oraz portugalskiej Fatimy. Są to miejsca 
objawień Matki Bożej ubogim, nie umie-
jącym czytać ani pisać dzieciom, które 
miały przekazać światu głoszone przez 
Nią orędzia. O  co Maryja prosi i  przed 
czym przestrzega ludzkość w swych obja-
wieniach? 

19 września 1848 roku, w małej wio-
sce La Salette położonej wysoko w  Al-
pach, ukazuje się „Piękna Pani” dwojgu 
pastuszkom: Melanii Calvat i  Maksymi-
nowi Giraud. Piękna Pani cały czas płacze 
i mówi: „Zbliżcie się, moje dzieci, nie bój-
cie się, jestem tu po to, by wam opowie-
dzieć wielką nowinę”. W dalszej rozmowie 
z  dziećmi prosi: o  świętowanie niedzieli 
oraz uczestnictwo w  niedzielnej Mszy 
świętej, o  dobrą modlitwę wieczorem 
i rano, o zachowywanie postu i o nawró-
cenie grzeszników. Spotkanie z pastuszka-

mi kończy słowami: „A więc, moje dzie-
ci, ogłoście to całemu mojemu ludowi”. 
Pielgrzymi nazwali Matkę Bożą Saletyń-
ską pojednawczynią grzeszników. 

Od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku 
Maryja objawia się Bernadette Soubirous 
w pirenejskiej grocie Massabielle w Lour-
des. 25 marca mówi o  sobie: „Ja jestem 
Niepokalane Poczęcie”. W 18-tu objawie-
niach wyraziła trzy życzenia: modlitwy, 
czynienia pokuty i  nawracania grzeszni-
ków. Poleciła także, aby w  grocie wybu-
dowano kaplicę. Dziś, Sanktuarium Naj-
świętszej Maryi Panny w Lourdes można 
nazwać „świątynią” ludzkiego cierpienia, 
bólu i  samotności, w  której pielgrzymi 
z całego świata szukają pociechy i nadziei 
na uzdrowienie duszy i ciała. 

W  Fatimie Matka Boża ukazywała 
się od 13 maja do 13 października 1917 
r. W ostatnim objawieniu w dniu 13 paź-
dziernika Matka Boża przedstawiła się 
słowami: „Jestem Królową Różańca Świę-
tego. Przychodzę zachęcić wiernych do 
odmiany życia, aby nie zasmucali grze-
chami swymi Zbawiciela, który jest tak 
obrażany, aby odmawiali różaniec, aby 
się poprawili i czynili pokutę za grzechy”. 
Prosiła też o  zbudowanie kaplicy ku Jej 
czci w miejscu objawień. Maryję z Fatimy 
można nazwać Matką Bożą trzech tajem-
nic. Pierwsza z nich dotyczyła ustanowie-
nia nabożeństwa do Niepokalanego Serca 
Maryi, zwanego nabożeństwem Pierw-
szych Sobót Miesiąca. Druga tajemnica 

jest zapowiedzią piekła i  kary czekającej 
świat za popełniane na nim codzienne 
grzechy i zbrodnie. Trzecia tajemnica fa-
timska spisana przez s. Łucję zaczyna się 
wizją wymierzania światu kary za jego 
grzechy. Zawiera również przepowiednię 
o zamachu na „ubranym na biało bisku-
pie…”, którym wg interpretacji Watykanu 
był Jan Paweł II. 

Objawienia w La Salette, Lourdes i Fa-
timie są wielkim wołaniem Matki Bożej 
o  modlitwę różańcową i  o  nawrócenie 
grzeszników. Odpowiedzią na to wołanie 
są modlitwy licznych rzesz pielgrzymów, 
którzy przybywają do tych miejsc z  ca-
łego świata. My również byliśmy wśród 
nich. Uczestniczyliśmy w  wieczornych 
procesjach światła, w  procesjach eu-
charystycznych, w  nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej, w naszych codziennych i na-
rodowych Mszach św., dając świadectwo 
wiary, czci i  uwielbienia Najświętszego 
Serca Jezusowego i  Niepokalanego Ser-
ca Maryi. Na trasie naszej pielgrzymki 
zwiedziliśmy także inne ciekawe miejsca, 
które rozsiane po ziemi portugalskiej, hi-
szpańskiej i  francuskiej świadczą o  głę-
bokich korzeniach chrześcijańskich tych 
ziem. W Portugalii byliśmy u Matki Bożej 
Zwycięskiej w Alcobaca, Matki Bożej kar-
miącej piersią w Nazare, a  także w pięk-
nej katedrze w Batalhii. W Hiszpanii nasz 
zachwyt wzbudziło piękne sanktuarium 
św. Jakuba w  Santiago de Compostela. 
Św. Jakub, jeden z  dwunastu apostołów 
przybył do Hiszpanii około 33-34 roku, 
by szerzyć chrześcijaństwo. Był on wzo-
rem rycerza, uosabiającego cechy czy-
stości, prostoty i  ubóstwa. W  Hiszpanii 
zwiedziliśmy także Salamancę, Madryt 
i  Saragosę. Saragosa słynie z  przepięk-
nej, barokowej katedry z  Matką Bożą na 
Filarze, która w tym miejscu objawiła się 
św. Jakubowi. W  drodze do Barcelony 
wjechaliśmy na Montserrat. Ta wysoka 
„góra przecięta piłą” jest najważniejszym 
sanktuarium Katalonii. Znajduje się na 
niej klasztor a w nim figura Matki Bożej – 
Czarnej Madonny, którą rzekomo ukrył tu 
św. Piotr. W Barcelonie mogliśmy wstąpić 
do wciąż budującej się świątyni pokutnej 
Sagrada Familia. Wezwanie tego kościoła 
tłumaczy się na Świątynia Świętej Rodzi-
ny, którą zaprojektował i budował wybit-
ny kataloński architekt Antonio Gaudi. 

La Salette w alpach
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7 listopada 2010 r. papież Benedykt XVI 
konsekrował Sagrada Familia podnosząc 
ją do godności bazyliki mniejszej. 

We Francji, zwanej pierwszą „córą” 
Kościoła przyjechaliśmy do miasteczka 
Nevers, które po Lourdes było miejscem 
życia św. Bernadetty Soubirous. Wstąpi-
ła ona tu do klasztoru Notre Dame i  tu 
zmarła w wieku 35 lat. W czasie procesu 
kanonizacyjnego w  1919 r. stwierdzono, 
że ciało Bernadetty mimo upływu czasu 
pozostało nienaruszone rozkładem. Cia-
ło śpiącej świętej spoczywa w  relikwia-
rzu, w kaplicy Kościoła Klasztoru w Ne-
vers. Od Barnadetki przyjechaliśmy do 
Paryża. Najważniejsze zabytki i  miejsca 
stolicy Francji poznajemy płynąc stat-
kiem po Sekwanie i wędrując przez Paryż 
z  przewodnikiem. Wielki Pałac Królew-
ski; muzeum Luwr gromadzące 35 tys. 
dzieł sztuki; renesansowy ratusz; wyspa 
Cite, na której w III w. p. n.e. osiedlili się 
Paryzjowie, pierwsi mieszkańcy Paryża; 
Katedra Notre Dame-klejnot architektu-
ry gotyckiej; Kościół Inwalidów ze złotą 
kopułą, w  którym znajduje się grób Na-
poleona I  i  wieża Eiffla zwana „żelazną 
damą” Paryża, to tylko nieliczne miejsca, 
które mogliśmy zobaczyć lub poznać. By-
liśmy także w świętych miejscach Paryża. 
Należy do nich: Bazylika Sacre-Coeur 
na Montmartre  - miejsce wieczystej ad-
oracji Najświętszego Sakramentu oraz 
Kaplica Cudownego Medalika, w  której 

dwukrotnie Matka Boża ukazała się Kata-
rzynie Laboure, zwanej Świętą Milczenia. 
Podczas tych objawień (1830 r.), Matka 
Boża wypowiedziała słowa: „Przychodź 
do stopni tego ołtarza. Tutaj łaski spłyną 
na każdego, kto o nie poprosi z ufnością 
i żarliwością. Zostaną rozlane na wielkich 
i  małych”. W  tym miejscu uczestniczyli-
śmy w  ostatniej naszej pielgrzymkowej 
Mszy Świętej. 

Kończąc, dziękuję za dar tej piel-
grzymki, za jej wartość duchową i  po-
znawczą oraz za odbyte rekolekcje w dro-
dze. Mam nadzieję, że przeżycia, których 
doświadczyliśmy pomogą nam lepiej 
poznać i  bardziej rozwinąć DAR WIA-
RY  w naszym życiu;  szczególnie w Roku 
Wiary. 

Maria Jarema z Lubania Śląskiego
pątniczka

Lourdes

Fatima
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PaPież, bisKuP i PrObOszcz, 
czyli O hierarchii W KOŚciele

Na czele Kościoła Rzymskokatolickie-
go stoi papież, nazywany Ojcem Świętym.  
Za diecezję, czyli Kościół lokalny odpo-
wiedzialny jest biskup ordynariusz, który 
często ma do pomocy biskupów pomoc-
niczych i  wikariuszy generalnych. Mogą 
oni jednak podejmować tylko te zadania 
i  inicjatywy, które ordynariusz  im zleci. 
Biskup diecezjalny może też wyznaczyć 
tzw. wikariuszy biskupich, którzy otrzy-
mują jego pełnomocnictwa w  poszcze-
gólnych działach pracy kurii, czyli urzędu 
biskupiego. Na czele parafii postawiony 
jest proboszcz, który odpowiada przed 
swoim ordynariuszem za duszpasterstwo 
na swoim terenie. Proboszcz administruje 
parafią, urzęduje w kancelarii i posługuje 
się pieczątką parafialną, może spełniać 
też duszpasterskie posługi, np. błogosła-
wić małżeństwa w  kościele spełniającym 
rolę kościoła parafialnego i w kościołach 
filialnych leżących na terenie parafii. Pro-
boszczowi pomagają wyznaczeni przez 
biskupa diecezjalnego wikariusze, czy-
li księża mający podobne uprawnienia 
co proboszcz, ale jednak jemu podlegli.  
W  parafiach spotykamy również księży 
rezydentów. Są nimi albo księża emery-
ci, albo kapłani, którzy mają wyznaczone 

inne zadania, np. pełniący funkcje ogólno 
diecezjalne- kanclerze kurii, notariusze, 
sędziowie sądu diecezjalnego, duszpaste-
rze młodzieży i  powołań w  diecezji, ale 
też księża studenci, którzy jeszcze zdoby-
wają wiedzę, przygotowują się do obrony 
doktoratu czy habilitacji. Oczywiście czę-
sto rezydentami są wykładowcy semina-
riów i  innych wyższych uczelni. Kapelan 
to kapłan, który pełni rozmaite zadania 
przy samym biskupie, ale są też kapelani 
żeńskich zgromadzeń zakonnych, kape-
lani szpitali, kapelani w  wojsku, kapela-
ni cmentarzy. Prefektem nazywany jest 
ksiądz, który uczy religii w  szkole, ale 
również taki, który jest pomocnikiem 
rektora w seminarium duchownym. Ofi-
cjał to wikariusz biskupi stojący na czele 
sądu diecezjalnego. Tytuł rektora przy-
sługuje kapłanowi odpowiedzialnemu za 
formację i kształcenie w Wyższym Semi-
narium Duchownym, ale też kapłanowi, 
któremu powierzono opiekę nad niepa-
rafialnym kościołem. Przykładowo- rek-
tor kościoła akademickiego. W parafiach 
zakonnych spotykamy ojców- tak zwykle 
zwracamy się do kapłanów w zakonach. 
Jest zatem ojciec proboszcz, ojciec pre-
fekt, ojciec rektor. Ci zakonnicy, którzy 

Szanowni Państwo!  Szanowni Czytelnicy 
„Krzeszowskiej Pani”!
Piszę książkę o obozach pracy istniejących w Pol-
sce w latach 1945 -1956 (w obecnych jej granicach).  
Poszukuję kontaktu ze wszystkimi, którzy byli tam 
więzieni. Czy to w obozach prowadzonych przez NKWD, 
czy też przez polskich komunistów. Zarówno tych, którzy 
byli skazani na pracę w korpusach górniczych, budowla-
nych, jak i skazanych przez Komisję Specjalną. Poszukuję 
również funkcjonariuszy, którzy pełnili tam jakąkolwiek 
służbę.
Proszę o kontakt na numer telefonu : 607 157 109 

nie przyjęli święceń, nazywani są braćmi. 
Czym innym są godności nadawane ka-
płanom. Zasłużeni kapłani często zosta-
ją kanonikami. Mają przywilej noszenia 
odpowiednich wyróżnień w  stroju- na 
przykład komżę z  czerwonym podbi-
ciem, a gdy wakuje stolica biskupia, ka-
nonicy biorą udział w przygotowaniu do 
przejęcia diecezji przez następcę. Wyższą 
godnością jest prałat. Prałatami nazywa 
się szczególnie wyróżnionych duchow-
nych (są to często pomocnicy papieża), 
albo honorowo nazywani takimi kapła-
ni, którzy w  oczach swego biskupa wy-
jątkowo się zasłużyli. Prałaci na dworze 
papieskim chodzą ubrani w  sutanny 
koloru biskupiego. Na specjalne omó-
wienie zasługuje tytuł protonotariusza 
apostolskiego. Nieco krócej nazywamy 
tego kapłana infułatem. Ma on prawo za-
kładać przy sprawowaniu liturgii infułę, 
czyli nakrycie głowy kształtem podobne 
do biskupiej mitry, ale bez hasła- motta 
biskupiego i  specjalnych ozdób. Infuła 
zwykle jest biała. Przyjął się też zwyczaj, 
że księża infułaci otrzymują od biskupa 
imienne pozwolenie do udzielania sakra-
mentu bierzmowania.

Ks. Radosław Stefański Nasza droga

Mirosław Mateusz Wyrwich (ur. 21 września 1951 w Białogardzie) – politolog, dziennikarz. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Z dzien-
nikarstwem związany od 1980 r. W 1981 roku dziennikarz „Tygodnika Solidarność”. W latach 1982 - 1989 publicysta prasy podziemnej: „Ty-
godnika Wojennego” (także członek tzw. redakcji zastępczej, która wydała numery 75-80 pisma) i „Samorządnej Rzeczypospolitej”. Pod koniec 
lat osiemdziesiątych drukował również w prasie polonijnej [USA]. W Polsce niepodległej dziennikarz tygodników : „Spotkania”, „Nowe Pań-
stwo”, „Przewodnik Katolicki” i dziennika „Życie”. W 1999 r. został uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury, w 2006 r. odznaczony 
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. Autor książek: Łagier Jaworzno (1995), Czarne i białe (2000), W celi 
śmierci (2002), Kapelani Solidarności 1980–1989 (t.1. 2005, t.2. 2007, t.3. 2009), Ogłoszono mnie szaleńcem (2012).
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
W  Ewangelii o  Ofiarowaniu Pana Je-

zusa w świątyni jest zdanie: „Znak, które-
mu sprzeciwiać się będą”, oto przykłady:

Polska zakonnica zdyskryminowana 
w Szwajcarii .

Zespół Szkół Urszulańskich w  Ryb-
niku bierze udział w  projekcie Come-
nius. Polega on na współpracy i  wymia-
nie doświadczeń szkół z  różnych krajów 
UE, a  od tego roku także Szwajcarii. 11 
listopada na zaproszenie takiej partner-
skiej szkoły w  Genewie pojechała grupa 
uczniów z  nauczycielką języka angiel-
skiego i dyrektorką s. Zuzanną Filipczak, 

urszulanką. Nazajutrz, w  poniedziałek 
12 listopada, zostali przywitani w szkole. 
W  planie był udział w  dwóch lekcjach. 
Przedtem jednak pani zajmująca się Co-
meniusem oprowadzała gości po szkole. 
Weszli do jednej z  klas na informatykę. 
W  pewnym momencie przewodniczka 
wzięła siostrę na bok. – Jest mi bardzo 
przykro, ALE U NAS JEST TAKIE PRA-
WO, ŻE NIE WOLNO MANIFESTO-
WAĆ SWOJEJ WIARY ZA POMOCĄ 
ZEWNĘTRZNYCH ZNAKÓW i  nie 
może siostra pójść na lekcje – powiedzia-
ła, uściślając, że w tym przypadku chodzi 
o strój i krzyżyk zakonnicy….

„Nie mieściło mi się to w  głowie „ – 
opowiada s. dyrektor. Oczywiście następ-
nego dnia na warsztaty nie poszła. 

– Słuchałam tego z  szeroko otwarty-
mi oczami. Mówię : „Ja byłam rok temu 
w Turcji i tam byłam nastawiona na tego 
typu sytuacje, tymczasem nic mnie takie-
go nie spotkało. Przeciwnie – tam różno-
rodność, przynajmniej ze względu na to, 

że byliśmy gośćmi, była uszanowana. Mo-
gliśmy dzielić się różnicami swojej wiary 
i nikt nikomu nie zaszkodził. To jest ab-
surd, zwłaszcza w kontekście tematu praw 
człowieka!” – relacjonuje s. Zuzanna.

Pikanterii całej historii dodał fakt, że 
dzień po przyjeździe Polaków przyjechała 
do Genewy grupa pięciu uczennic i dwóch 
nauczycielek z  partnerskiej szkoły z  An-
glii. Tak się złożyło, że wszystkie uczennice 
i jedna nauczycielka były muzułmankami 
– i jako takie zjawiły się w odpowiednim 
do swoich przekonań stroju, z  chustami 
na głowach. W ich przypadku jednak zna-

miona wyzna-
wanej religii nie 
skłoniły dyrekto-
ra do interwencji 
i  bez problemu 
pozwolono im 
przebywać na te-
renie szkoły. 

(...) I  jeszcze 
ciekawostka. List 
z  „przeprosina-
mi”, jaki przeka-
zał siostrze Zu-
zannie dyrektor 
s z w a j c a r s k i e j 
szkoły, był napi-
sany na papierze 
firmowym z her-
bem Genewy. Na 

tarczy orzeł i klucz św. Piotra. Nad tarczą 
monogram Jezusa Chrystusa – „IHS”…  
Ciekawe ... cały artykuł : http://gosc.pl/
doc/1375198.Polska-zakonnica-zdyskry-
minowana-w-Szwajcarii  Franciszek Ku-
charczak 

Adwent w  Szwecji bez Boga. Po-
mysł urzędników! Czy szwedzkie szkoły 
mogą organizować uroczystości świą-
teczne w  kościele? Tak, ale pozbawio-
ne akcentów religijnych - pisze rp.pl.  
Dyrektywę w tej sprawie ogłosił szwedzki 
Urząd Szkolny. To odpowiedź na pyta-
nia ze szkół i  przedszkoli na temat tego, 
czy uczniowie i  nauczyciele mogą się 
zgromadzić w kościele z okazji adwentu.  
Szefowie Urzędu, Anna Ekström i Claes-
-Göran Aggebo, wytłumaczyli, że ucznio-
wie muszą się czuć bezpiecznie w szkole 
i  nie mogą być narażeni na jakiekolwiek 
oddziaływanie religii. Zgodnie z prawem 
placówki edukacyjne mają być wyznanio-
wo niezależne i neutralne. Rodzice dzieci, 
które biorą udział w ceremonii w koście-

le, muszą mieć pewność, że nie będą się 
one znajdowały pod „jednostronnym 
wpływem” jakiegokolwiek wyznania.  
Uroczystości z  okazji zakończenia roku 
czy świąt, np. adwentu, mogą się zatem 
odbywać w  kościele, gdy koncentrują 
się na „uroczystości i  wspólnym obco-
waniu”. Nie mogą się pojawić na nich 
jakiekolwiek religijne akcenty, takie jak 
błogosławieństwo, modlitwa czy wyzna-
nie wiary. Nie ma też mowy o śpiewaniu 
psalmów w „szerszym zakresie”. Jeżeli pa-
stor chciałby przekazać jakąś treść, musi 
być ona uzgodniona z  dyrektorem szko-
ły. – W  przypadku trudności z  dojściem 
do porozumienia należy zrezygnować 
z obecności w kościele – wyrokuje Claes-
-Göran Aggebo z Urzędu Szkolnego. 

Więcej:   
http://www.rp.pl/artykul/956247.html  

W  Holandii w  jednej miejscowości, 
gdzie rządzą Muzułmanie, zabroniono 
stawiać choinki na Święta Bożego Naro-
dzenia. W  Brukseli zamiast choinki ma 
być  świetlny obiekt. W Bydgoszczy rektor 
uczelni zdejmuje krzyże. 

sPraWdzaJĄ się słOWa PisMa
„Będziecie w  nienawiści u  wszystkich 
z powodu mego imienia[JEZUS]. Lecz 
kto wytrwa do końca, ten będzie zba-
wiony.” Mt 10:22 

„Błogosławieni będziecie, gdy ludzie 
was znienawidzą, i  gdy was wyłączą 
spośród siebie, gdy zelżą was i z powo-
du Syna Człowieczego podadzą w  po-
gardę wasze imię jako niecne: cieszcie 
się i  radujcie w owym dniu, bo wielka 
jest wasza nagroda w niebie.” Łk 6:22-23 

„Kto was słucha, Mnie słucha, a  kto 
wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną 
gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.” 
Ew. Łukasza 10:16 

„I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie 
w Chrystusie Jezusie, spotkają prześla-
dowania.” 2 List do Tymoteusza 3:12   

Do każdego więc, który się przyzna 
do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w  niebie. 
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i  Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie.” Mt.10:32-33 

brat Stanisław
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sanKtuariuM bezPiecznieJsze
W listopadzie miały miejsce dwa wydarzenia, które 

mają wpływ na bezpieczeństwo krzeszowskiego sanktua-
rium.

24 listopada 2012
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie doczekała się 

nowego wozu bojowego. Dzięki wysiłkom Gminy Kamienna 
Góra nowe Iveco już niedługo wejdzie do służby. Uroczystego 
poświęcenia samochodu dokonał ks. Prałat Marian Kopko.  
Wóz kupiony został przez gminę Kamienna Góra, dzięki 
dotacjom z kilku źródeł i środkom własnym, średni wóz 
ratowniczo-gaśniczy iveco, to pierwszy tej wielkości nowy 
samochód kupiony w gminie. W tej chwili to najlepszy 
wóz strażacki w powiecie. Samochód wyposażony zostanie 
jeszcze w nowe szczęki życia. (www.powiatowa.info)

27-29 listopada
Wspólne ćwiczenia Powiatowej Straży Pożarnej i Poli-

cji odbyły się w ostatnich dniach w krzeszowskim sanktu-
arium. Celem było rozpoznanie obiektu oraz opracowanie 
procedur na wypadek zagrożenia. W ostatnim dniu w ćwi-
czeniach uczestniczył nowy wóz bojowy OSP Krzeszów - 
„Emil”.
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Z przepisów krzeszowskich gospodyń
MaKiełKi
składniki:
3 Chałki
Bakalie: rodzynki, pokrojone  orzechy, figi, gruszki, more-
le, ananasy, migdały.
zalewa:
1l mleka
2-3 łyżki miodu, 
cukier do smaku
250 deko maku – zmielonego 2razy
olejek migdałowy. 
Przygotowanie zalewy:
Mleko przegotować z miodem cukrem i makiem.
Wykonanie:
Chałkę pokroić i ułożyć w misce warstwami przekładając 
bakaliami. Podlać zalewą. Czynność powtórzyć do wypeł-
nienia miski. Po wierzchu polać tak, by  było więcej maku. 
Makiełki należy przygotować dzień wcześniej by można 
było uzupełnić polewanie zalewą. Chałka nie może sucha, 
musi być dobrze nasączona . Na koniec udekorować.

barszcz czerWOny
na Wigilię
Wykonanie:
Buraki czerwone obrać pokroić na drobne 
części. Włożyć do garnka i dołożyć  pokro-
jone na 4 części nieobrane jabłka z pestka-
mi. Na  ok.1,5 kg buraków z 2 średnie jab-
łka. Dodać zioła: bazylię, majeranek, zioła 
prowansalskie, paprykę słodką, pieprz zio-
łowy, tymianek, pieprz czarny, ziele angiel-
skie, liście laurowe, czosnek, cebulę surową  
, sól, cukier, kromkę czerstwego chleba. Za-
lać przegotowaną letnią wodą i zostawić na 
całą noc. Następnego dnia odkryty garnek 
postawić na gazie doprowadzić do wrzenia 
(nie gotować) zostawić na ogniu na kilka 
godzin. Przecedzić, doprawić: solą, cukrem, 
pieprzem, czosnkiem, maggi. Dodać 0,5 
szkl. czerwonego wina. Na koniec dodać nie 
więcej niż 1 łyżeczkę  przetopionego tłusz-
czu drobiowego najlepiej z gęsi.    
 Siostra elżbietanka S.Stella
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Pi e l g r z yM Ka d O r z yM u 
sPOtKanie rOdziny radia MaryJa  

z PaPieżeM benedyKteM XVi 07.11.2012
Choćbyś przewędrował kulę ziemską, bracie, 
To takiej pielgrzymki nie znajdziesz na świecie.  
 alert ogłoszono - Polska jest w potrzebie,  
 ojcze Święty ratuj - jedziemy do Ciebie.  
Zbudź się kraju cały i wyprostuj kości,  
Niech szczęście i prawda zawsze w nas zagości.  
 żeby to się stało, trzeba mocno wierzyć  
 i takie spotkanie z ojcem Świętym przeżyć. 
Prężny i odważny ksiądz Tadeusz Rydzyk  
ogłosił werbunek i cały kraj mszył.
 Ruszyły pociągi i trzy samoloty.  
 Reszta w autokarach lała siódme poty. 
Ponad sześć tysięcy wiernych się zjechało  
i ojcu Świętemu hołd i pokłon dało.
 Cały nasz autokar to wiara morowa,  
 Wszędzie pierwsza była dziarska, zwinna, zdrowa. 
Nad całą tą wiarą pieczę sprawowali 
Mateusz, antoni - księża doskonali
 Przewodnik spokojny - prawie jak aniołek: 
 Rzym z nami obleciał jak helikopterek. 
Wskazał miejsca święte, ogrody, pałace,  
Przepiękne kościoły, zabytkowe place. 
 Szefowa z Jeleniej bardzo się starała.
 o punktualności zawsze pamiętała.
Mąż Szefowej z głosem operowym,  
Umilał nam podróż swoim pięknym śpiewem.  

 Janeczka odważna, kobieta przemiła,  
 Zawsze nam Godzinki w aucie prowadziła.
Bartek - jak na dziecko - dzielnie się spisywał, 
Pomagał wujkowi i nie dokazywał. 
 Prawdę mówiąc, „tyły” to fajna rodzinka, 
 Zawsze tam gościła uśmiechnięta minka. 
„Przody” chyba też nie były gorsze,  
Prym wodził antoni - kilka osób także.  
 Małżonkowie czule w oczy swe zerkali,  
 W Bazylice w myśli - śluby odnawiali.
Los naszej pielgrzymki mieli w swoich rękach, 
Panowie kierowcy - żaden z nich nie pękał. 
 Kochani kierowcy - żyjcie długie lata
 obwoźcie lud boży po cudownych szlakach.
Dzięki też składamy Pani Kot elżbiecie, 
ona nie plajtuje - wozi lud po świecie. 
 Przemili Panowie i dostojne Damy, 
 Jak Bozia pozwoli, może się spotkamy?
Święty Janie Pawle, bardzo Cię prosimy,  
Bezpiecznie nas prowadź do polskiej krainy.

Rymowanka odśpiewana w autokarze w drodze powrotnej  
z Rzymu

Z pozdrowieniami - seniorka Janina Barbara Wiśniowska 
    Lwówek Śląski
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Dziwnym trafem w  ostatnich latach 
słowo „ojczyzna” stało się mocno podej-
rzane. „Polskość to choroba” - mieliśmy 
możność usłyszeć tu i  ówdzie. Z  jednej 
strony w  hiperpoprawnościowym slan-
gu w  dobrym tonie stało się używanie 
pogardliwego sformułowania „ten kraj”, 
aby zbudować dystans do rzeczywistości, 
która w  kosmopolitycznej wizji nowego, 
lepszego świata jawi się jako zaścianek czy 
relikt przeszłości. Z drugiej strony, cieszy 
widok dziesiątków tysięcy ludzi z  dumą 
dzierżących na stadionach biało-czerwo-
ne flagi, całych rodzin manifestujących 
np. podczas Marszu Niepodległości mi-
łość do Polski. To pokazuje, iż kolejny 
eksperyment, podejmowany przez lewi-
cujących polityków i posłuszne im media, 
mający na celu wymazanie z historii poję-
cia narodu, poczucia więzi i przynależno-
ści do kręgu historyczno-kulturowego, nie 
ma szans powodzenia. 

rodzina rodzin  
„Pojęcie „ojczyzna” rozwija się w bez-

pośredniej bliskości pojęcia „rodzina” - 
poniekąd jedno w obrębie drugiego” - pisał 
w „Parati semper”, liście do młodych z ca-
łego świata, wydanym z okazji Światowych 
Dni Młodzieży, bł. Jan Paweł II. „Stopnio-
wo też, odczuwając tę więź społeczną, która 
jest szersza od więzi rodzinnej, zaczynacie 
także uczestniczyć w  odpowiedzialności 
za wspólne dobro owej większej „rodzi-
ny”, która jest ziemską „ojczyzną” każdego 
i każdej spośród was”. Wydaje się, że słowa 
Papieża w bardzo precyzyjny sposób odno-
szą nas do wcześniej postawionej kwestii. 
Najpierw trzeba odkryć wartość najbliższej 
sobie rzeczywistości, poczuć jej „ciężar 
gatunkowy”, aby móc ją ulokować w szer-
szym kontekście. Dlatego kryzys poczucia 
przynależności do wspólnoty narodowej 
jest ściśle powiązany z  kryzysem rodziny. 
Nierealne jest zbudowanie więzi z  kimś 
żyjącym kilkaset kilometrów dalej, jeśli 
brakuje poczucia wspólnoty z  tymi, któ-
rzy żyją najbliżej: w  tym samym mieście, 
miejscowości, regionie. Trudno jest podjąć 
troskę o  los wielomilionowej wspólnoty, 
gdy jest się obojętnym wobec spraw ludzi 
mieszkających na tej samej ulicy czy w tej 
samej okolicy. Aby czuć się wewnętrznie 
związanym z  historią państwa, którego 
jest się obywatelem, w pierwszej kolejności 
trzeba poznać dzieje swojej małej ojczyzny, 
uszanować mogiły, które znaczą jej prze-

Ks. Paweł Siedlanowski   

Wychowanie do miłości Ojczyzny
szłość, identyfikować się z  jej losem. Po-
czuć solidarną więź z  pokoleniami, które 
żyjąc na tej ziemi, przelewały za nią krew, 
odsiadywały długoletnie wyroki, zwycię-
żały. Wreszcie, aby włączyć się w działania, 
mające na celu budowanie pomyślności 
państwa, trzeba najpierw zatroszczyć się 
o  dolę tych, których mija się codzienne, 
zadbać o  sprawy tak prozaiczne, jak czy-
ste place i ulice, wyrwać się z obojętności, 
marazmu oraz porzucić konformistyczne 
przekonanie, że inni mają zadbać o mnie. 
To nie jest nacjonalizm, partykularyzm czy 
szowinizm. Człowiek musi być świado-
my tego, kim jest i  skąd przychodzi, czuć 
dotykalną więź z tymi, w imieniu których 
przychodzi. To sprawi, że miłość do Ojczy-
zny nie będzie się jawić niejasno, abstrak-
cyjnie. Wydaje się, że wychowanie - przy 
pełnej świadomości odpowiedzialności za 
los całej Polski - powinno zmierzać w tym 
kierunku. 

Błogosławiony Jan Paweł II zwró-
cił uwagę na coś, co często umyka nam 
w rachunkach sumienia i katechezie: być 
Polakiem, szanować swoją Ojczyznę, 
modlić się za nią to obowiązek wynika-
jący z Dekalogu. „Jeśli pytamy o miejsce 

patriotyzmu w  Dekalogu, to odpowiedź 
jest jednoznaczna: wchodzi on w  zakres 
czwartego przykazania, które zobowiązu-
je nas, aby czcić ojca i matkę. Jest to ten 
rodzaj odniesienia, który język łaciński 
wyraża terminem „pietas”, podkreślając 
wymiar religijny, jaki kryje się w  sza-
cunku i czci należnym rodzicom. Mamy 
czcić rodziców, gdyż oni reprezentują 
wobec nas Boga Stwórcę. Dając nam ży-
cie, uczestniczą w  tajemnicy stworzenia, 
a  przez to zasługują na cześć podobną 
do tej, jaką oddajemy Bogu Stwórcy. Pa-
triotyzm zawiera w  sobie taką właśnie 
postawę wewnętrzną w  odniesieniu do 
ojczyzny, która dla każdego prawdziwie 
jest matką. To dziedzictwo duchowe, któ-
rym ojczyzna nas obdarza, dociera do 
nas poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas 
obowiązek owej „pietas”” (Jan Paweł II, 
„Pamięć i  tożsamość”). Bardzo mocne 
słowa. Jan Paweł II przypomina coś, co 
w  istocie od wieków było przez Kościół 
w  Polsce konsekwentnie realizowane. 
Być może bez tej świadomości Polska nie 
przetrwałaby próby dziejów. Zadaniem 
katechetów, kaznodziejów jest o tym cią-
gle przypominać. 
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saKraMent chrztu  
w sanktuarium Matki bożej  łaskawej 

w Krzeszowie  w 2012 r.

1.ur.29 XI  2011 Krzysztof –Tadeusz Prokopik  z Krzeszówka
2.ur. 17 I 2012  Roksana Cyran z Krzeszowa
3. ur.25 XII 2011 Adam – Andrzej Podwika z  Krzeszowa
4. ur.3 III 2012 Adrian Wojtaszczyk z Krzeszowa
5. ur.24 XI 2011 Wiktoria Agnieszka Nowak z Krzeszowa
6. ur.16 XI 2011 Milena Barszczewska z Jeleniej Góry
7.ur. 25 X 2011 Filip Zieliński z Krzeszowa
8. ur.10 IV 2011 Hanna Surowiecka z Świebodzic
9. ur.22 I 2012  Filip Witkowski z Krzeszowa
10.ur.15 II 2012 Nadia- Karolina Spejna z Jawiszowa
11.ur.15 XI 2011 Kamila Piestrzyńska z Krzeszowa
12.ur.9 XII 2011 Kosma Guzik z Krzeszówka
13.ur.16 II 2012 Oskar – Mirosław Selwiak z Krzeszowa
14.ur.3 XII 2011 Jakub Piotr Bińkowski z Jawiszowa
15.ur. 8 II 2012 Patryk Ruchała z Krzeszowa
16.ur.21 III 2012 Leon-Zbigniew Charzewski z Grząd
17. ur. 26 XII 2011 Maria Krzeszowska z Krzeszowa
18.ur.7 VII 2011 Piotr –Przemysław Tylkowski z Polkowic
19.ur.23 II 2012 Julia Wiewiórka-Krupa z Slough (Anglia)
20.ur.16 V 2012  Jakub- Karol Maraś z Krzeszowa
21.ur.13 III 2012 Julia Barbara Wilk z Lipienicy
22.ur. 4 VII 2012 Maksym –Piotr Homoncik z Krzeszowa
23.ur.23 IV 2012 Hubert Pilarski z Dublina (Irlandia)
24.ur.6 VII 2012 Filip- Szymon Papierz z Krzeszowa
25.ur.23 XII 2011 Clara Ruby z Wipperfurth (Niemcy)
26.ur.19 VII 2012 Mateusz Lewandowski z Krzeszowa
27.ur.24 V 2012 Alicja Wyrostek z Krzeszowa
28.ur.2 VII 2012 Dominik Robert Bodziony z Gorzeszowa
29.ur.17 VII 2007 Antoni –Władysław Wierzbicki  

z Gorzeszowa
30.ur.28 IV 2012 Lena Kuźma z Kamiennej Górze
31.ur. 5 IX 2012 Filip Michalski z Krzeszowa
32.ur.18 VIII 2012 Alicja-Monika Jeleń z Krzeszowa
33. ur.16 VI 2012 Jgnacy Struski z Krzeszowa
34.ur.12 VII 2012 Leon Homoncik z Krzeszowa
35.ur.5 IX 2012 Maria -Małgorzata Szczecina z Krzeszowa
36.ur.18 VI 2008 Julia-Grażyna Glejzer z Lipienicy  

8 Kwietnia 2012 
Krzysztof –Sławomir Głąbicki z Krzeszowa

Dorota Czopa z Krzeszowa
14 Kwietnia 2012

Damian –Arkadiusz Spejna z Jawiszowa
Sandra Groń z Jawiszowa

 28 Kwietnia 2012 
Jarosław –Piotr Rymer z Szczecina

Jowita-Patrycja Zakrzewska z Szczecina
12 Maja 2012 

Mateusz Bednarek z Krzeszowa
Aleksandra Pazgan z Krzeszowa

19 Maja 2012 
Jacek –Bronisław Świątek z Błażkowa

Renata – Zofia Kosińska z Kamiennej Górze
26 Maja 2012

Michał Barszczewski z Jeleniej Góry
Dominika Giera z Jeleniej Góry

16 czerwca 2012 
Emil- Daniel Salamon z Krzeszowa

Agnieszka Mulak z Kamiennej Góry
23 czerwca 2012 

Damian –Janusz Żgondek z Oelde (Niemcy)
Agnieszka Partyka z Oelde (Niemcy)

23 czerwca 2012 
Łukasz- Michał Grzelik z Strzegomia

Anna Dudziak z Lubina
30 czerwca 2012 

Jacek- Maciej Burawski z Gdyni
Ewa- Natasza Pałka z Gdyni

30 czerwca 2012 
Piotr- Karol Wójcik z Nowej Rudy

Emilia-Teresa Molik z Kamiennej Górze
7 lipca 2012 

Marcin- Łukasz Janik z Kłodzka
Agnieszka Jankowska z Święcka

7 lipca 2012 
Piotr Augustyn z Wałbrzycha

Paulina –Maria Gut z Czarnego Boru
7 lipca 2012

Łukasz-Patryk Wacławski z Greenford (Anglia) 
Małgorzata Gałek z Greenford (Anglia)

7 lipca 2012 
Tomasz-Józef Kreis z Raciborza
Danuta Szewczyk z Krzeszowa

14 lipca 2012
Volker Meuter z Niemiec

Małgorzata-Roksana Janik z Niemiec
21 lipca 2012 

Mateusz Wietrzyk z Świdnicy
Katarzyna Andrzejewska z Boguszowa Gorc

4 sierpnia 2012 
Łukasz –Adam Nowak z Wachtberg (Niemcy)
Joanna-Paulina Knap z Wachtberg (Niemcy)

saKraMent MałżeństWa
W sanKtuariuM Mb łasKaWeJ 

W KrzeszOWie W rOKu 2012
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POgrzeby 2012 
Odeszli dO Pana  

W KrzeszOWie
1.ur. 7 I 1935 Irena Majka + 8 I 2012
2.ur. 1 IX 1968 Piotr Mułka +13 I 2012
3.ur.29 IV 1937 Teresa –Bronisława Baran +19 I 2012
4.ur. 10 VII 1940 Czesław Kiełbasa +15 II 2012
5. ur.7 II 1926 Honorata Bieryt +5 III 2012
6. ur.16 V 1947  Dominik Kras +24 III 2012
7. ur. 6 VII 1949 Leon-Józef Biel +29 IV 2012 
8. 17 III 1920 Władysław Salamon +28 V 2012 
9. ur. 11 XI 1928 Amalia Majerska +31 V 2012 
10. ur.1 V 1953 Zbigniew  Olszewski +1 VI 2012 
11.ur.26 X 1944 Janina Berdechowska + 19 VI 2012 
12. ur. 28 VIII 1937 Józef Sipiora +22 VI 2012 
 13. ur.15 VIII 1926 Franciszek Groński +25 VI 2012 
14.ur. 25 VII 1922 Tadeusz Jała +15 VII 2012  
15.ur. 16 VI 1999 Kinga- Ewa Białoszewska +21 VIII 2012 
16. ur. 25 IX 2001 Dorota-Klaudia Błażeniec  +21 VIII 2012 
17. ur. 1 XI 1947  Stanisława Pieczykolarz  +26 VIII 2012 
18. ur. 23 I 1927 Urszula Bałuszyńska +27 VIII 2012 
19.ur. 14 IX 1972Tomasz-Bernard Orzechowski +31 VIII 2012 
20.ur. 1 VII 1920  Edward Głód +3 IX 2012 
21.ur. 27 IX 1928 Edward Mroczko + 19 IX 2012
22. ur.2 I 1958 Mieczysław Oleksy +21 IX 2012
23.ur.10 V 1919 Marianna- Janus Woźniak  +2 X 2012 
24.ur.24 XI 1960 Stanisław- Andrzej Michalik +7 X 2012 
25. ur. 9 VII 1937 Emilian -Wincenty  Gajdosz + 15 X 2012 
26. ur. 4 I 1921 Zofia Prusak + 16 X 2012 
27. ur.30 V 1951 Irena- Janina Maciaszek +6 XI 2012 
28.ur. 6 V 1924 Stanisława Mika + 10 XI 2012 
29.ur.24 VIII 1924 Maria Jeleń + 19 XI 2012 
30. ur.14 IX 1944 Jan-Mieczysław Zawisza +23 XI 1944

4 sierpnia 2012 
Krystian –Kazimierz Fałowski z Limerick (Irlandia)

Emilia Brzezicka z Limerick (Irlandia)
11 sierpnia 2012

Kacper Paterek z Koźmin Wlkp.
Natalia Strykowska z Kamiennej Górze

18 sierpnia 2012 
Bogdan-Franciszek Nuciński z Michałowa
Czesława-Magdalena Banaś z Michałowa

18 sierpnia 2012 
Mariusz Dębski z Putte (Holandia)

Aleksandra –Agata Drzyzga z Putte (Holandia)
18 sierpnia 2012 

 Marcin Czekaj z Carling (Anglia) 
Magdalena –Monika Kędziak z Carling (Anglia) 

25 sierpnia 2012
Sławomir Winiarski z Rumii

Roksana- Natalia Czubaj z Rumii
25 sierpnia 2012 

Michał –Paweł Szreder z Piotrkowa Trybunalskiego
Patrycja Hildebrandt z Lubawki

25 sierpnia 2012 
Paweł Łabuda z Jawiszowa

Aleksandra  Franczak z Witoszowa Dolnego
1 Września 2012 

Paweł Lewandowski z Chełmska
Paulina-Monika Pawlicka z Kamiennej Góry 

1 Września 2012
Dennis Berster z Wipperfurth (Niemcy)

Zuzanna Ditterla z Wipperfurth (Niemcy)
8 Września 2012 

Emil Uznański z Wrocławia
Joanna-Paulina Rzeszutek z Krzeszowa

15 Września 2012 
Maksymilian Szewczyk z Kamiennej Góry

Karolina –Anna Szajb z Jawiszowa
15 Września 2012

Marcin-Mariusz Ostrowski z Głuszycy
Dorota-Agata Kowalczyk z Głuszycy

15 Września 2012 
Andrzej Malinowski z Szarocina

Sylwia Kulig z Raszowa
15 Września 2012 

Patryk- Konrad Nowak z Lubania
Agnieszka-Maria Górczyk z Lubania

22 Września 2012 
Paweł Marek z Ludwikowic

Martyna Oberska z Ludwikowic
29 Września  2012

Krzysztof Konstanty Galik z Lusina
Kinga Wiklińska z Strzegomia

29 Września 2012 
Peter-Richard Halewood z Londynu

Małgorzata-Agnieszka Barczyk z Londynu
6 Października 2012 

Radosław Okoń z Creswell (Anglia)
Joanna Jasiuk z Creswell (Anglia)

13 Paździenika 2012 
Adam- Mateusz Krajewski z Kamiennej Góry

Judyta-Magdalena Wielosik z Błażkowa
20 Października 2012 

Tomasz-Jacek Kordela z Wrocławia
Sandra-Magdalena Kustra z Wroclawia

27 Października 2012 
Arkadiusz-Konrad Krawczyk z Wrocławia
Katarzyna-Danuta Gerlach z Wrocławia

27 Października 2012 
Paweł Wojtyczka z Wrocławia

Aleksandra-Malwina Miller z Wrocławia
26 Xii 2012 

Stanisław-Daniel Boroń z Radomska
Ewelina- Joanna Ostrowska z Radomska
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dWuMiesięczniK
sanKtuariuM

MatKi bOżeJ łasKaWeJ
W KrzeszOWie

Z  NOWYM  TESTAMENTEM  „NA  TY” 

Narodzenie Jezusa    Łk 2,1-20; Mt 1,18-25 

 

Z rozsypanych liter utwórz wyrazy i wpisz je do diagramu, a następnie odczytaj hasło 
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Hasło 
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Mędrcy ze wschodu Mt 2,1-12
Wpisuj hasła, zaczynając od pola oznaczonego strzałką i po-
ruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
1. Imię króla, który chciał zabić Dziecię Jezus.
2. Jeden z darów, które przywieźli  Mędrcy.

3. Kawałek materiału naszywanego na dziurawe lub zniszczone 
miejsce na ubraniu lub plamka na sierści psa.
4. Przeciwieństwo słowa: duża.
5. Mebel do siedzenia – siadasz w niej w szkole lub w kościele.
6. Słonecznik, stokrotka lub róża.
7. Jeden z darów, które przywieźli  Mędrcy.
8. Mały Krzysztof
9. Ptak z czarno-białym upierzeniem i długim ogonem.
10. Przeciwieństwo słowa: zło.



poświęcenie nowego wozu bojowego osp krzeszów - 24 listopada 2012



szopka krzeszowska

pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do torunia i lichenia – 1-2 grudnia 2012


