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ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Czcigodni Parafianie
i Szanowni Pielgrzymi
Przyjaciele Krzeszowskiego Sanktuarium
Dzięki dobroci Miłosiernego Boga, możemy
po raz kolejny pochylać się nad tajemnicą
Zmartwychwstania Pańskiego.
Każda Wielkanoc przynosi nam niepojętą radość,
budzi nadzieję, napełnia nową mocą i łaską,
dodaje otuchy, pobudza do nowej gorliwości,
a przede wszystkim ukazuje na nowo zwycięstwo
Chrystusa Zmartwychwstałego.
Życzmy więc sobie nawzajem,
aby Zmartwychwstały Jezus
był dla nas tak bliski, realny
i rzeczywiście obecny,
jak był dla swoich umiłowanych uczniów.
Niech spotkanie z Nim wydobędzie
z głębi naszego serca
Świadectwo o Jego miłości,
która wszystko zwycięża.
Niech całe nasze życie stanie się
pieśnią uwielbienia
ku czci Zmartwychwstałego
i Niezwyciężonego Jezusa –
tego z całego serca życzą
wdzięczni za wszelkie dobro
- Ks. Marian Kopko – Kustosz
oraz Ks. Mateusz Rycek – wikariusz,
Ks. Jerzy Jerka – rezydent
a także Redakcja Dwumiesięcznika „Krzeszowska Pani”

Krzeszów, Wielkanoc 2013

Bazylika Krzeszowska - fragment stalli
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marzec – kwiecień 2013
Piątek 8 marca – Dzień Kobiet. Msza św. W intencji „pań” z naszej Parafii zostanie odprawiona
o godz. 17.00 (po Drodze Krzyżowej)
Sobota 16 marca godz. 14.00 – Spotkanie Formacyjne Rodziny Radia Maryja
Niedziela 17 marca (V Niedziela Wielkiego Postu) rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych.
(Szczegółowy program Rekolekcji znajduje się
w niniejszym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”)
Niedziela 24 marca – Niedziela Palmowa Narodowy Dzień Życia.
Wielki Czwartek 28 marca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Wielki Piątek 29 marca – Droga Krzyżowa po
Kalwarii Krzeszowskiej – rozpoczęcie godz. 10.00
Nabożeństwo Krzyża w Wielki Piątek godz.
17.00 (w Krzeszówku godz. 16.00)
Wielka Sobota 30 marca. Poświęcenie pokarmów w Bazylice Krzeszowskiej: godz. 10.00, 11.00
i 12.00; poświęcenie pokarmów na wioskach:
g. 10.00 Krzeszówek; g. 10.30 – Gorzeszów; godz.
11.00 i 11.30 - Jawiszów; godz. 12.00 Lipienica
Wielka Sobota 30 marca – Wigilia Paschalna
w Bazylice godz. 21.00 (w Krzeszówku g.20.00)
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 31
marca – Msze św. w Bazylice: 7.30, 10.00, 12.00
i 17.00 (Krzeszówek godz. 9.00)
Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia – Msze
św. jak w każdą niedzielę i święta
Niedziela Bożego Miłosierdzia – 7 kwietnia
Poniedziałek 8 kwietnia - Zwiastowanie Pańskie
– Dzień Świętości Życia. W tym roku Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego obchodzimy wyjątkowo 8 kwietnia. Jest to jednocześnie ustanowiony przez papieża Jana Pawła II Dzień Świętości.
Pragniemy zaprosić Parafian oraz Pielgrzymów
do przyjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA
POCZĘTEGO. Kto z Państwa weźmie udział w tej
modlitwie - jako obowiązek będzie odmawiał od
8 kwietnia do 25 grudnia jedną dziesiątkę Różańca Świętego i specjalną modlitwę za poczęte – nienarodzone dziecko. W poniedziałek 8 kwietnia
na Mszy Świętej o godz. 17.00 w sposób uroczysty
przy zapalonej świecy wypowiemy nasze postanowienia.

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE 2013
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ w KRZESZOWIE

Naukom rekolekcyjnym przewodniczy Ojciec
Waldemar Gonczaruk – Redemptorysta
V Niedziela Wielkiego Postu 17 marca 2013 r.
– godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia
NMP
– godz. 7.30 – Msza Święta z nauka dla dorosłych
– godz. 9.00 – Msza Święta z nauka w Krzeszówku
– godz. 10.00 – Msza Święta z nauka dla dzieci i młodzieży
– godz. 12.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
– godz. 16.00 – Gorzkie Żale – dla wszystkich Parafian
– godz. 17.00 – Msza Święta z nauka dla dorosłych
Poniedziałek 18 marca 2013 r.
– godz. 7.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
– godz. 8.15 – 8.45 – Nauka w szkole dla gimnazjalistów
– godz. 8.50 – 9.30 – Nauka w szkole dla dzieci kl. IV–VI
– godz. 9.45 – 10.15 – Nauka w szkole dla dzieci kl. I–III +
dzieci z przedszkola (30 min)
– godz. 10.45 – Msza Święta dla dzieci i gimnazjalistów (bez
kazania 30 min)
Autobus dla dzieci od godz. 11.30 – wyjazd dzieci do domów
– godz. 16.00 – Msza Święta z nauką w Krzeszówku
– godz. 17.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
w Bazylice
Wtorek 19 marca 2013 r.
Katolicki Zespół Ewangelizacyjny TESTIMONIUM
z programem pt. „Wierzę, bo warto” –
wystąpi w szkole na sali gimnastycznej
od godz. 8.00 do 8.50 – Gimnazjum; od godz. 9.00 do 9.50
– Klasy IV – VI; od godz. 10.00 do 10.30
klasy O–III
godz. 10.45 –
Msza św. w bazylice i godz. 11.30 – odjazdy
dzieci do domów
Środa 20 marca 2012 r. DZIEŃ SPOWIEDZI
od godz. 10.00 do 11.00 oraz od godz. 15.30 o do 17.30
– godz. 7.00 – Msza Święta z nauką w Bazylice
– godz. 8.15 – Apel w Domu Kultury i Konkurs Palm
Wielkanocnych
Misterium w wykonaniu dzieci i młodzieży
szkolnej grupy teatralnej Jonasz
– godz. 10.00 – Spowiedź dla Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
– godz. 10.45 – Msza Święta dla Zespołu Szkół w Bazylice
Autobus dla dzieci od godz. 11.30 – wyjazd dzieci do domów
– godz. 15.30 – Spowiedź i Msza Święta w Krzeszówku
– godz. 16.15 – Spowiedź w Bazylice Krzeszowskiej
– godz. 17.00 – Msza Święta z nauką i zakończenie
Rekolekcji
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WIELKOPOSTNE DNI - wczoraj i dziś
Od 13 lutego 2013 rozpoczął się kolejny Wielki Post, który każdego roku
jest czasem przemiany i nawrócenia,
a także czasem przygotowującym do
przeżycia jednych z największych świąt
dla chrześcijan, Świąt Wielkanocy. Wielki Post ustanowiony został w Kościele
w II wieku i dla lepszego przygotowania
do przeżycia Świąt Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym świętem.
Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240).
Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za
jego czasów zwyczaj ten istniał również
w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana

Jezusa był nakazany post 40-godzinny
(obowiązywał zatem w Wielki Piątek
i w Wielką Sobotę). Przez cały tydzień
poszczono już w III wieku. Na początku
wieku IV wprowadzono post 40-dniowy
na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. Po
raz pierwszy wspomina o tym św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim
z okazji Wielkanocy z 334 r. Miało się to
przyczynić do najlepszego przygotowania wiernych do Świąt Wielkanocnych.
W Polsce przez całe wieki bardzo
gorliwie wypełniano zalecenia Kościoła
na Wielki Post i przez cały okres jego

trwania przykładnie poszczono. Na wsi,
w domach chłopskich, mięso, tłuszcze
zwierzęce, a nawet nabiał i słodycze
w okresie Wielkiego Postu niemal całkowicie znikały ze stołów. Żywiono sie
głównie żurem, kartoflami, gotowaną
rzepą, postną zupą kapuśniarką i niewielką ilością solonych śledzi. Potrawy
kraszono skąpo olejem lnianym i konopnym. Do takiego postu zmuszały
ludzi nie rzadko względy ekonomiczne.
Podczas Wielkiego Postu narzucano sobie jeszcze dodatkowo umartwienia, na
przykład wiele osób rezygnowało z palenia tytoniu, odkładano i dla pewności
zamykano na klucz instrumenty muzyczne. Podczas Wielkiego Postu niedozwolona była muzyka, śpiewy i wszelkie
zabawy oraz wesołe spotkania. Niemal
zupełnie ustawało życie towarzyskie,
a dzieci i młodzież karcono za głośne
śmiechy i krzyki. Podczas Wielkiego
Postu więcej czasu spędzano na odmawianiu pacierza i na lekturze pobożnych
książek.
W okresie Wielkiego Postu, który jest
czasem pokuty i nawrócenia, Kościół,
przypominając słowa Jezusa, proponuje
trzy drogi przybliżania się do Boga: post,
jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym
kolorem szat liturgicznych jest fiolet.
Wielki Post jest czasem wyjątkowym
dla wierzących chrześcijan, bo przygotowuje duchowo do lepszego przeżycia spotkania ze zmartwychwstałym
Jezusem w liturgii. Środa Popielcowa
poprzez post ścisły, skupienie i gest posypania głów popiołem wskazuje nam
kim jesteśmy tak naprawdę – prochem,
pyłem na wietrze, niczym istotnym
w świecie przyrody. Dopiero w oczach
Boga człowiek nabiera wartości i sensu
życia, bo ową wyjątkowość nadaje Bóg:
Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga
z gnoju ubogiego (Ps113, 7).
Wielki Post nakazuje wyciszenie,
bo w tym czasie przeżywamy tragiczne i smutne wydarzenia z życia Jezusa, Jego mękę i śmierć: Wzgardzony
i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści,
oswojony z cierpieniem (Iz 53, 3). Stąd
uczestniczymy w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej czy Gorzkich Żalach. Drugim ważnym momentem tego czasu jest
charakter osobistego nawrócenia, zejścia
z drogi grzechu, pracy nad sobą, oczyszczenia. Księga proroka Joela świadczy:
Nawróćcie się do Mnie całym swym
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sercem… Nawróćcie się do pana Boga
waszego! (Jl 2, 12) W tym nawróceniu
i poprawie istotą jest miłość o której pisze prorok Ozeasz: Miłości pragnę, nie
krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń (Oz 6, 6).
Rażącym niebezpieczeństwem jest
sprowadzenie tego czasu do wielkich zakupów, mycia okien, świętowania przy
stole, poświęcenia pokarmów i wolnych
dni od pracy czy nauki. Prorok Izajasz
szczególnie pisze: Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku
własnej drodze (Iz 53, 6). To nie święta brzucha, lecz ducha! Żadne zajączki,
biała kiełbasa i kwitnące bazie nie mogą
nam zastąpić i zakłócić przeżywania atmosfery pustego grobu. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem
(2 Kor 5, 20) – przypomina św. Paweł.
WIELKI TYDZIEŃ
Wielkanoc poprzedza tak zwany
Wielki Tydzień, który stanowi okres
wspominania najważniejszych dla wiary
chrześcijańskiej wydarzeń. Ostatnie trzy
doby tego tygodnia: Wielki Czwartek
(wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota
i Niedziela Zmartwychwstania znane są
jako Triduum Paschalne. W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest
pamiątką zmartwychwstania Chrystusa,
ale Niedziela Zmartwychwstania jest
z nich najbardziej uroczysta.
Triduum Paschalne jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym
katolików, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną
mszą w Wielki Czwartek, a kończy się
drugimi nieszporami po południu Niedzieli Wielkanocnej.
Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Samo słowo Pascha wywodzi się z hebr. paesah, co znaczy omijać, przejść i jest wspomnieniem niewoli
narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście
z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrześcijanie
wierzą, że Chrystus, kiedy spożywał
ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe i że był
Barankiem Paschalnym, który dopełnił
zbawczej ofiary. Wielki Tydzień, którego
częścią jest Triduum Paschalne był świętowany dopiero od IV wieku, a samo
Triduum Paschalne zastępuje Triduum
Sacrum, obchodzone do 1929. Sama nazwa pojawiła się w roku 1924.
Wielki Czwartek. W tym dniu odbywa się rano tylko jedna Msza, tzw.
Krzyżma świętego, celebrowana w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów diecezji, podczas której poświę-

ca się oleje chorych, krzyżma świętego
(m.in. do bierzmowania, konsekracji
świątyni, sakramentu kapłaństwa) oraz
olej katechumenów. Nowe oleje zabierane są do parafii, stare pali się. Ta Msza
Święta ma szczególne znaczenie dla
księży, gdyż w czasie ostatniej wieczerzy
Chrystus ustanowił kapłaństwo i eucharystię, która jest jego istotą.
Wielki Piątek. W dzień ten nie
odprawia się Mszy, gdyż tego dnia to
właśnie sam Chrystus ofiarował się za
grzechy świata. Jest to dzień powagi,
skupienia i postu, w którym szczególnie
czci się drzewo krzyża. Po raz ostatni
odprawiana jest droga krzyżowa. Centrum tego dnia jest liturgia na cześć
Męki Pańskiej.
Wielka Sobota. W tym dniu Kościół
milczy – jest to czas wielkiej ciszy, skupienia i czuwania przy Grobie Pańskim.
Dawniej przed Liturgią Wigilii Paschalnej niszczono ołtarz i budowano nowy,
współcześnie ołtarz zostaje obnażony,
a kościoły sprzątane. Istnieje też zwyczaj
odwiedzania symbolicznych Grobów
Pańskich w kościołach, a także grobów
bliskich osób na cmentarzach. Formalnie Wielka Sobota nie ma swojego nabożeństwa, a Liturgia Wigilii Paschalnej
należy już do Niedzieli Zmartwychwstania (z uwagi na żydowski system dat, wg
którego po zachodzie słońca w sobotę
rozpoczyna się niedziela).
Niedziela Wielkanocna – największe, najstarsze (ustanowione w początkach II w.) i najuroczyściej obchodzone
przez wszystkich chrześcijan święto na
pamiątkę chwalebnego zmartwychwstania Jezusa. W 325 r. Sobór Nicejski ustanowił termin obchodów Wielkanocy
między 22 marca i 25 kwietnia, w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni księżyca. Z Wielkanocą są związane bogate, uroczyste obrzędy kościelne
i liczne tradycje i zwyczaje domowe.
Najważniejszym momentem obchodów Wielkanocy jest REZUREKCJA
– Msza Święta z procesją z Przenajświętszym Sakramentem - wyniesionym z Grobu Pańskiego. W Polsce na
nabożeństwie tym tradycyjnie bywają
tłumy wiernych. Na po łudniu Polski,
głównie na ziemi Sądeckiej i Rzeszowskiej, w Niedzielę Wielkanocną o świcie
lub w Poniedziałek Wielkanocny rolnicy
na urodzaj, w celu ochrony upraw przed
burzą, suszą i gradobiciem święcą swe
pola kropidełkami zrobionymi z rozebranych na cząstki palm wielkanocnych,
w tej samej intencji rozpalają ogniska na
miedzach, częstują się jajkami. W nocy
poprzedzającej Wielkanoc (zwanej dia-
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belską nocą) w wielu regionach Polski
młodzi kawalerowie prześcigali się niekiedy w uciążliwych psotach; rozbierali wozy na części, wypuszczali bydło
z obór, chowali narzędzia gospodarskie,
zatykali szmatami kominy, okna malowali sadzą, a nie lubianym i nieładnym
pannom podrzucali pod drzwiami słomianego dziada.
W całej Polsce Wielkanoc jest wielkim świętem domowym, spędzanym
w gronie rodziny i bliskich osób. Po
uroczystej Mszy Świętej wszyscy spieszą
do domu na posiłek zwany „święconem”.
W rzeczywistości jest to wielka biesiada świąteczna, poprzedzona ceremonią dzielenia się jajkiem poświęconym
w kościele w Wielką Sobotę i złożeniem
sobie życzeń świątecznych.
Historia zdobienia jajek jest bardzo
odległa, bowiem najdawniejsze polskie pisanki pochodzą z X w. (Opole na
Ostrówku), przyjmuje się powszechnie,
że zdobienie jaj było Słowianom znane
już wcześniej. Zdobione jaja określa się
różnymi nazwami w zależności od techniki wykonania. Jajka malowane na jeden kolor (zazwyczaj czerwony) to: kraszanki, malowanki lub byczki.
Jajka ozdobione jedno lub wielobarwnym deseniem, naniesionym na jednolite tło, nazywa się pisankami. Znane
są jeszcze rysowanki, skrobanki, nalepianki i wyklejanki. Najbardziej rozpowszechniona w polszczyźnie ogólnej jest
nazwa pisanka, którą określa się dziś
każde zdobione jajko, bez względu na
rodzaj zastosowanej techniki.
Na świątecznym stole honorowe
miejsce zajmuje zawsze baranek wielkanocny z czerwoną chorągiewką. Tradycyjną polską zabawą wielkanocną
była gra kraszankami i pisankami ze
świątecznego stołu, zwana walatką lub
wybitką, a także toczenie jaj po desce-pochylni do otworu, zwanego ducką,
co na Śląsku nazywano kulaniem wajec
z górki. Podczas Wielkiego Tygodnia
nasze mamy, babcie i ciocie krzątają się
po kuchni przygotowując pyszne ciasta i potrawy. Dzieci pomagają w porządkach. Oprócz tych standardowych
przygotowań do Świąt cały ten czas jest
przepełniony refleksjami nad własnym
życiem, próbami zmian swojego postępowania na lepsze. Ważne też, by nie
pogrążyć się w przedświątecznym sprzątaniu, malowaniu pisanek, szykowaniu
plastikowego pistoletu na wodę czy też
zdobieniu koszyczka. Drodzy Czytelnicy
- aby nie umknęła nam ISTOTA Świąt
Wielkanocnych.
Iwona Wirzeska z Nowej Rudy
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TRIDUUM PASCHALNE
w KRZESZOWIE 2013 r.
Wielki Czwartek – 28 marca 2013 roku

- Msza Święta Wieczerzy Pańskiej - godz. 17.00 (rano Mszy nie ma) (Krzeszówek godz.16.00)
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice do godz. 22.00

Wielki Piątek –29 marca 2013 roku

- Rozpoczęcie adoracji od godz. 8.00 (rano).
W tym dniu zachowujemy post ścisły, czyli całkowicie powstrzymujemy się od potraw mięsnych i spożywamy tylko trzy posiłki w ciągu dnia.
Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszowskiej - rozpoczęcie godz. 10.00
Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Początek - godz. 15.00
Liturgia Męki Pańskiej - godz. 17.00 - (Krzeszówek godz. 16.00)
Po liturgii procesja do Grobu Pańskiego i całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wartę przy
Bożym Grobie pełnią Strażacy w strojach galowych.
W czasie adoracji w Wielki Piątek od godz. 19.00 do 23.00 będzie możliwość skorzystania z Sakramentu
Pokuty.

Wielka Sobota – 30 marca 2013 roku

Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. (od godz. 8.00)
Poświęceniu pokarmów na stół wielkanocny: godz. 10.00, 11.00 i 12.00.
Parafialny Zespół Caritas zwraca się do Państwa z prośbą o przynoszenie darów żywnościowych dla
ludzi potrzebujących pomocy.
Nowenna do Bożego Miłosierdzia - godz. 15.00,
Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego - godz. 21.00.(w Krzeszówku godz. 20.00)
Prosimy o przyniesienie ze sobą świecy lub gromnicy. Po liturgii Paschalnej procesja Rezurekcyjna dookoła naszego Placu Klasztornego.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

- 31 marca 2013 - Msze święte: 7.30, 10.00, 12.00, i 17.00 (Krzeszówek godz. 9.00)

Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2013 roku

– Msze święte: 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00 (Krzeszówek godz. 9.00)
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WIARA DOMAGA SIĘ ŚWIADECTWA

Drodzy i Czcigodni Czytelnicy
„Krzeszowskiej Pani”
Pewna studentka z przeciętnie praktykującej rodziny katolickiej, doznawszy
głębokiego nawrócenia na rekolekcjach
ewangelizacyjnych, każdą chwilę spędzoną
w rodzinnym gronie wykorzystywała, by
mówić o Panu Bogu. Widząc, że rodzice
nie podzielają entuzjazmu jej wiary, zapytała kiedyś: „Tato, a Ty wierzysz w Boga?
Dlaczego tak rzadko chodzisz do kościoła?
Modlisz się w ogóle!”. Na co ojciec, oburzony bezpośredniością córki, odparł:
„Moja wiara, to wyłącznie moja sprawa
i nic ci do tego, czy się modlę czy nie!”
Zaskoczona tą gwałtowną reakcją córka
przeprosiła za swą nadmierną dociekliwość i już nigdy w obecności rodziców nie
mówiła o Panu Bogu.
Które z nich postąpiło słusznie – córka,
mówiąc bez przerwy o swojej wierze, czy
ojciec, który nie chciał powiedzieć na ten
temat ani słowa? Czy o Panu Bogu powinno
się mówić w rodzinie, wśród przyjaciół, są-

siadów, czy lepiej nie podejmować tego tematu,
żeby nie narażać się na
przykre uwagi? Czy wiara
jest sprawą prywatną, czy
publiczną? Oto pytania,
z którymi zmagają się
kolejne pokolenia katolików, bo odpowiedź na
nie wcale nie jest tak prosta, jak z pozoru mogłoby
się wydawać…
Spróbujmy i my, Drodzy Czytelnicy „Krzeszowskiej Pani” w Roku
Wiary podjąć ten trudny
temat. Zachęcam Was do
jeszcze wytrwalszej lektury katolickich czasopism,
które w każdą niedzielę
i święta można zakupić w Krzeszowskiej Bazylice. Polecamy więc od tego roku szczególnie miesięcznik „Różaniec” oraz nowy miesięcznik „Tak Rodzinie”. Bardzo poczytnym

miesięcznikiem, który dociera również do Krzeszowa jest „Miesięcznik w naszej Rodzinie”. Dla dzieci
i młodzieży polecamy bardzo popularny „Mały Gość Niedzielny”.
Drodzy Państwo, bardzo prosimy; nie poprzestawajmy jednak
na ich przeczytaniu, ale niech te
katolickie pisma – staną się dla
nas inspiracją do podjęcia osobistej refleksji i próby odpowiedzi
na pytania: czy ja dzielę się swoją
wiarą z innymi? W jaki sposób
to robię? Czy nie jestem zbyt natarczywy, gdy mówię o Bogu, lub
przeciwnie – czy nie zachowuję
wiary wyłącznie dla siebie?
Pamiętajmy przy tym o historii studentki i jej ojca. Ta historia poucza, że każda skrajna
postawa najczęściej okazuje się niewłaściwa. Życzymy Państwu w Roku Wiary
owocnej lektury katolickiej prasy.
Redakcja „Krzeszowskiej Pani”

PIELGRZYMKA

Białoruś- Litwa - Mazury - od 8 do 15 lipca 2013 r.
SZLAKIEM ADAMA MICKIEWICZA
4-ty dzień. Śniadanie, wyjazd do
Mińska, zwiedzanie centrum Stolicy
Białorusi – objazd autokarem,
możliwe spotkanie w katedrze z Ks.
Abp. Kondrusiewiczem. Przejazd do
Lidy. Obiadokolacja – Nocleg.
1-szy dzień. Wyjazd z Głogowa
o godz. 5.00, z Legnicy o godz.
6.00. Przejazd przez Warszawę
i Białystok do Grodna. Obiadokolacja
i zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem
spacer po Grodnie z przewodnikiem.
2-gi dzień. Śniadanie, wyjazd na szlak
Mickiewicza do Nowogródka i nad
Jezioro Świteź, powrót do Grodna,
rejs po rzece Niemen, odwiedziny
Cmentarza wraz z grobem Elizy
Orzeszkowej. Katedra, Synagoga .
Obiadokolacja – Grodno.
3-dzień. Śniadanie, msza św.
w Katedrze, wyjazd do Bohatyrowicz,
szlak „Nad Niemnem”, grób Jana
i Cecylii – relaks nad Niemnem przy
grillu. Powrót do Grodna. Kolacja –
Nocleg.

5-ty dzień. Po śniadaniu, krótkie
zwiedzanie centrum Lidy (na
białoruskim bazarze), wyjazd do Iłje
- wizyta u polskich (białoruskich)
Tatarów w meczecie, Stare Wasiliszki
– miejsce urodzin Czesława Niemena,
i Bolciany, gdzie Mickiewicz spotykał
się z Marylą. Przejazd do Solecznik
(Litwa) Obiadokolacja, Wieczorne
odwiedziny na Cmentarzu, gdzie
Mickiewicz obserwował a później
plastycznie opisał obrzędy Dziadów.
6-ty dzień. Po śniadaniu wyjazd do
Wilna – zwiedzanie stolicy LitwyOstra Brama, Starówka, Cmentarz
Antokolski i Cmentarz na Rosie.
Powrót do Solecznik. Obiadokolacja
- Nocleg.
7-my dzień. Po śniadaniu wyjazd do
Troków – Zamek na Wodzie i kościół

katolicki. Wizyta u Karaimów
i degustacja kybinai. Wyjazd do Polski.
Mazury i Ryń. Relaks nad Jeziorem
Ryńskim. Obiadokolacja i Nocleg.
8-my dzień. Po śniadaniu wyjazd
w drogę powrotną przez Toruń
z zatrzymaniem w mieście Mikołaja
Kopernika. Powrót i zakończenie
wyprawy w Głogowie i Legnicy
w późnych godzinach wieczornych.
Świadczenia: przejazd autokarem,
opieka pilota-przewodnika, pilot
białoruski na terenie Białorusi,
przewodnik po Wilnie, 7 noclegów –
4 na Białorusi w hotelu, 2 w internacie
polskim w Solecznikach, 1 w ośrodku
żeglarskim w Rynie, 7 śniadań, 7
obiadokolacji. Ubezpieczenie KL
i NW (trzeba mieć ważny paszport)
Cena: przy grupie 45-osobowej 1590 zł
Do tej ceny należy doliczyć koszta
wizy na Białoruś ok. 25 euro + porto
* ZAPISY w Krzeszowie
Ks. Kustosz Marian Kopko
tel. +48 692-43-48-71
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Gloria Maria
Joanna i Jacek Wronowie – rodzice
Glorii Marii, której historia przyjścia
na świat i cudownego uzdrowienia, była
jednym z powodów świętości w procesie
beatyfikacyjnym Jana Pawła II.
Gloria Maria urodziła się w szóstym
miesiącu ciąży. Lekarze nie dawali jej szans
na przeżycie. Pomogła modlitwa do Jana
Pawła II.
Tragiczne wieści i modlitwa
Był początek stycznia 2005 roku, gdy
dowiedziałam się, że po raz trzeci zostaniemy rodzicami. Niemal od pierwszych
chwil, oprócz ogromnej radości, towarzyszyło mi uczucie niepokoju o przebieg
ciąży i rozwój dziecka. Mimo iż byłam pod
opieką specjalisty, czułam, że jest coś nie
tak. W drugiej połowie szóstego miesiąca
zaniepokoiły mnie słabe ruchy dziecka,
niestety wizyta u lekarza nie przyniosła
uspokojenia, ponieważ podejrzewał on
u dziecka arytmię serca i skierował mnie
do szpitala. Mój mąż, przeczuwając, iż będzie mi potrzebna specjalistyczna pomoc,
zawiózł mnie do Centralnego Szpitala
Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach. Prof. Sikora, który w fachowy i niezwykle troskliwy sposób zajął
się moim przypadkiem, nie ukrywał, że
sytuacja jest bardzo trudna, gdyż dziecko
nie rozwija się od kilku tygodni. Potrzebne
było wykonanie szczegółowych badań, na
które miałam się zgłosić za kilka dni.
Po powrocie do domu, kiedy przekroczyłam próg naszego mieszkania, spostrzegłam na komodzie papierowy obrazek
z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła
II w geście wzniesionych rąk. Na odwrocie obrazka był tekst modlitwy Anioł Pański i odręczny napis informujący, że Jan
Paweł II wziął do rąk i pobłogosławił ten
obrazek, z myślą o chorych, na Wawelu
22 czerwca 1983 r. Obrazek ten kilka dni
wcześniej w trakcie sprzątania wysunął mi
się z dokumentów męża jeszcze z czasów
studenckich. Dokumenty wróciły na miejsce, a obrazek pod wpływem jakiegoś natchnienia postawiłam na komodzie.
Mając w pamięci usłyszane kilka godzin wcześniej słowa pana profesora o tym,
że dziecka nie da się najprawdopodobniej uratować, zwróciłam się z prośbą do
Ojca Świętego o wstawiennictwo u Boga
o uratowanie życia naszego dziecka. Jednocześnie w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu w pobliskim kościele
prosiłam Boga o siłę do przyjęcia Jego woli
i pogodzenia się z tym, co miała przynieść
przyszłość. Dlaczego akurat zwróciłam się
o pomoc do Sługi Bożego Jana Pawła II
(rzecz działa się w czerwcu 2005r.)? Otóż

kilka lat wcześniej w trakcie jednego ze
spotkań w naszym kościele parafialnym
usłyszałam cytat z nauczania Ojca Świętego o konieczności otwierania się na życie,
zakładania rodzin wielodzietnych, nawet
kosztem pewnego zubożenia materialnego. Ta Jego myśl utkwiła we mnie głęboko,
a po kilku latach przyniosła owoc w postaci dziecka, które właśnie nosiłam pod
sercem, mimo że okoliczności podjęcia
decyzji o kolejnym dziecku były całkowicie niesprzyjające. Mój mąż pracował kilkaset kilometrów od domu i przyjeżdżał
tylko na weekend, do tego 34-metrowe
mieszkanie, które ledwo mieściło czworo
domowników i jedna pensja starczająca
na bardzo skromne utrzymanie. Dlatego
kiedy pod moim sercem po raz trzeci zabiło dziecięce serduszko, od razu poczułam
wielką wdzięczność do Jana Pawła II, gdyż
to z inspiracji Jego słowami mieliśmy być
kolejny raz obdarzeni darem życia. Będąc
w ciąży, marzyłam o tym, że po urodzeniu dziecka pojadę do Rzymu i na placu

św. Piotra uniosę je do góry i z daleka podziękuję Ojcu Świętemu za to nowe życie.
Kiedy więc Jan Paweł II umarł w kwietniu,
odczułam ogromny smutek, że to marzenie się nie spełni i nie zdołam już podziękować Papieżowi, ale wierzyłam, że teraz,
będąc bliżej Boga, może nam wyprosić
potrzebne łaski. Po dokładnych badaniach
w Katowicach okazało się, że dziecka nie
można uratować, ponieważ nie ma nerek,
pęcherza, ma problemy z sercem i jelitami.
Lekarze zaproponowali natychmiastowe

cesarskie cięcie, gdyż zagrożone było również moje życie. Ostateczną decyzję pozostawili jednak w moich rękach. Ja, mimo
ryzyka śmierci, nie chciałam się zgodzić na
takie rozwiązanie, przez kilka godzin prosząc Boga o pomoc w podjęciu właściwej
decyzji. W tej trudnej sytuacji otrzymałam numer telefonu do Ojca Mieczysława
Wnękowicza. W trakcie krótkiej rozmowy
franciszkanin ten powiedział, że ma przeczucie, iż to cesarskie cięcie trzeba będzie
przeprowadzić natychmiast. Dodał, że ma
na sobie stułę Ojca Pio, a w dłoniach relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po tej
rozmowie zgodziłam się na operację.
Wola życia
Poprosiłam o chrzest św., podając imiona Gloria Maria, które wybrałam na Jasnej
Górze, gdzie ofiarowałam Matce Bożej
dziecko noszone pod sercem. Jej tez obiecałam, że jeśli się urodzi się dziewczynka,
nadam córce imiona na chwałę Matki Syna
Bożego. Przed operacją musiałam zdecydować, co chcę uczynić z ciałem dziecka:
zabrać ze sobą czy skremować w klinice. Po
operacji, która miała miejsce w pierwszy
piątek miesiąca, w godzinie Miłosierdzia,
oczekiwałam na tę najgorszą wiadomość,
wiadomość o śmierci mojego dziecka.
Rankiem następnego dnia lekarka, która przyszła do mojej Sali powiedziała, że
moja córeczka żyje. Pojawiły się kropelki
moczu, a więc ma przynajmniej jedną nerkę i pęcherz, oddycha samodzielnie mimo
wagi 86 dkg i ma niezwykłą wolę i chęć życia. Kiedy słuchałam słów pani doktor, mój
wzrok zatrzymał się na kalendarzu z wizerunkiem Jana Pawła II, który wisiał na
szpitalnej ścianie, w takim samym geście
wzniesionych rąk jak na moim obrazku.
Miałam ochotę krzyczeć: „Ojcze Święty,
to nie jest przypadek, że Ty tu jesteś! To za
Twoją przyczyną moje dziecko żyje!”
Gloria przebywała w klinice ponad
2 miesiące, walcząc po drodze z sepsą
i doświadczając wielu zmian i uszkodzeń
w organizmie w związku z przyjściem na
świat o 3 miesiące za wcześnie. Jednak kiedy opuszczała klinikę 8 czerwca, w święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nie
przejmowaliśmy się jej niepełnosprawnością, bo najważniejsze było, iż wreszcie wracała do domu.
Gloria Maria obecnie ma 7 lat i uczęszcza do II klasy szkoły podstawowej. Jest zupełnie zdrową, radosną dziewczynką, a po
doznanych uszkodzeniach nie pozostał
żaden ślad. Oprócz dwóch starszych sióstr
Dominiki i Wiktorii cieszy się z posiadania
młodszego brata Maksymiliana.
Apostoł Miłosierdzia Bożego 1(77) 2013
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Obowiązek wobec pamięci
w 150. rocznicę Powstania Styczniowego
„Do broni Narodzie – wybiła godzina
wspólnego wyzwolenia”
W związku ze 150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego przypominamy skierowaną do narodu Polski, Litwy i Rusi odezwę Komitetu Centralnego jako Tymczasowego Rządu Narodowego, z dnia 22 stycznia 1863 r., wzywającą do walki z
rosyjskim zaborcą.
Komitet Centralny jako TymczasoZa nią więc, Narodzie Polski, za nią!
wy Rząd Narodowy, 22 stycznia 1863 r.
Po strasznej hańbie niewoli, po nieNikczemny rząd najezdniczy, roz- pojętych męczarniach ucisku Centralwścieklony oporem męczonej przezeń ny Narodowy Komitet, obecnie jedyny
ofiary, postanowił zadać jej cios stanow- legalny Rząd Twój Narodowy, wzywa
czy: porwać kilkadziesiąt tysięcy najdziel- Cię na pole walki już ostatniej, na pole
niejszych, najgorliwszych jej obrońców, chwały i zwycięstwa, które Ci da i przez
oblec w nienawistny mundur moskiewski imię Boga na niebie dać przysięga, bo wie,
i pognać tysiące mil na wieczną nędzę że Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem
i zatracenie.
i mścicielem, jutro musisz być i będziesz
Polska nie chce, nie może poddać się bohaterem i olbrzymem!
bezspornie temu sromotnemu gwałtoTak, Ty wolność Twoją, niepodległość
wi, pod karą hańby przed potomnością Twoją zdobędziesz wielkością takiego
powinna stawić energiczny opór. Za- męstwa, świętością takich ofiar, jakich lud
stępy młodzieży walecznej, młodzieży żaden nie napisał jeszcze na dziejowych
poświęconej, ożywione gorącą miłością kartach swoich. Powstającej Ojczyźnie
Ojczyzny, niezachwianą wiarą w spra- Twojej dasz bez żalu słabości i wahania,
wiedliwość i w pomoc Boga, poprzysięgły wszystką krew, życie i mienie, jakich od
zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć.
Ciebie zapotrzebuje.

Artur Grottger, Cykl "Polonia", IV. Bitwa - grafika
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W zamian Komitet Centralny Narodowy przyrzeka Ci, że siły dzielności
Twojej nie marnuje, poświęcenia nie
będą stracone, bo ster, który ujmuje, silną dzierżyć będzie ręką. Złamie wszystkie przeszkody, roztrąci wszelkie zapory, a każdą nieprzychylność dla świętej
sprawy, nawet brak gorliwości, ścigać
i karać będzie przed surowym, choć
sprawiedliwym trybunałem Ojczyzny.
W pierwszym zaraz dniu jawnego wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia
świętej walki, Komitet Centralny Narodowy ogłasza wszystkich synów Polski,
bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia
i stanu, wolnymi i równymi obywatelami
kraju. Ziemia, którą Lud rolniczy posiadał dotąd na prawach czynszu lub pańszczyzny, staje się od tej chwili bezwarunkową jego własnością, dziedzictwem
wieczystym. Właściciele poszkodowani
wynagrodzeni będą z ogólnych funduszów Państwa. Wszyscy zaś komornicy
i wyrobnicy, wstępujący w szeregi obrońców kraju, lub w razie zaszczytnej śmierci na polu chwały, rodziny ich, otrzymują
z dóbr narodowych dział bronionej od
wrogów ziemi.
Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni, bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz
nasz wydobyty, święty sztandar Orła,
Pogoni i Archanioła rozwinięty. A teraz
odzywamy się do Ciebie, Narodzie Moskiewski: tradycyjnym hasłem naszym
jest wolność i braterstwo Ludów, dlatego
też przebaczamy Ci nawet mord naszej
Ojczyzny, nawet krew Pragi i Oszmiany,
gwałty ulic Warszawy i tortury lochów Cytadeli.
Przebaczamy Ci, bo i Ty
jesteś nędzny i mordowany,
smutny i umęczony, trupy
dzieci Twoich kołyszą się na
szubienicach carskich, prorocy Twoi marzną na śniegach
Sybiru. Ale jeżeli w tej stanowczej godzinie nie uczujesz w sobie zgryzoty za przeszłość, świętych pragnień dla
przyszłości, jeżeli w zapasach
z nami dasz poparcie tyranowi, który zabija nas, a depcze
po Tobie! Biada Ci, bo w obliczu Boga i świata całego przeklniemy Cię na hańbę wiecznego poddaństwa i mękę
wiecznej niewoli, i wyzwiemy
na straszny bój zagłady, bój
ostatni europejskiej cywilizacji z dzikim barbarzyństwem Azji.
Żródło:
Gazeta Polska Codziennie
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Józef Szaniawski

Targowica czyli zdrada Polski
W dziejach Polski bywały wydarzenia
wzniosłe i podłe, bohaterskie i nikczemne. Bywali Polacy, którzy dla Ojczyzny
oddawali życie, ale byli i tacy, którzy
zdradzali i sprzedawali Polskę. Tak właśnie się stało 27 kwietnia 1792 r., kiedy to
w stolicy Rosji grupa czołowych polskich
polityków potajemnie podpisała dokument, który od 220 lat znany jest jako akt
najbardziej haniebnej zdrady narodowej
w całej historii Polski. Pod fałszywą datą
14 maja 1792 r. ogłoszono ten akt w miasteczku Targowica, już na terytorium Rzeczypospolitej.
Rosyjska agentura w Polsce
Słowo i pojęcie „zdrada” istnieją
w każdym języku świata, ale tylko w języku polskim jest idiom – słowo nieprzetłumaczalne na żaden inny język. Tym
słowem jest określenie TARGOWICA.
Oznacza ona zdradę narodu i zdradę państwa, ale w sposób szczególny. „Targowica” to zdrada Polski na rzecz Rosji, w imię
imperialnych interesów rosyjskich pod
pretekstem rzekomej polskiej racji stanu.
Od 220 lat słowo „targowica” stanowi polityczny skrót myślowy – symbol rzekomo

niepodległej Polski, w rzeczywistości pozbawionej całkowicie suwerenności i rządzonej przez wysługujących się Moskwie
zdrajców polskich. Rosjanie już w połowie
XVIII wieku stworzyli w Rzeczypospolitej
agenturę. Rosyjskimi agentami byli najważniejsi, najbardziej wpływowi politycy
polscy, posłowie, senatorowie, ministrowie, niestety, także biskupi, a nawet sam
król. Pełni pychy, buty i siły wobec własnych rodaków – w Moskwie byli zaledwie
marionetkami kolejnych władców Kremla. Rosjanie posługiwali się tymi Polakami
renegatami, ale zarazem pogardzali nimi.
Przykładów jest aż nadto: Stanisław August Poniatowski, gen. Stanisław Zajączek,
margrabia Aleksander Wielopolski, Bierut, Gomułka, Kania, Jaruzelski rządzili
w Warszawie w wyniku rosyjskiej protekcji.
Targowiczanie 1792 r. – Ksawery Branicki, Stanisław Szczęsny Potocki, Seweryn
Rzewuski zwrócili się do carycy Katarzyny II, aby obaliła polski Sejm, nazywany
później Sejmem Wielkim lub Czteroletnim, a zwłaszcza jego najważniejszą
uchwałę, jaką była Konstytucja 3 maja
1791 r. Rosyjska interwencja militarna

miała też obalić rządy stronnictwa patriotycznego w Polsce. Zdrajcy targowiczanie,
w zamian za wyniesienie ich do władzy
nad własnym narodem przy pomocy rosyjskich bagnetów, gwarantowali carycy
absolutną uległość polityczną oraz podporządkowanie Polski imperialnej rosyjskiej racji stanu. Dla Rosji, oczywiście,
niezwykle korzystne politycznie było, aby
zachować pozory i aby rządy nad Polską
sprawowali Polacy i polscy renegaci oddani całkowicie Rosji i wykonujący rozkazy,
które przekazywał im w imieniu dworu
carskiego rosyjski ambasador w Warszawie. Targowica 1792 r. nie była jedynym,
wyjątkowym epizodem w historii Polski,
lecz przez ok. 300 lat stanowiła określony
system polityczny rządów rosyjskich nad
Polską. Tak np. formalnie nie byli targowiczanami posłowie na Sejmie Rozbiorowym 1773 r. z Adamem Ponińskim jako
marszałkiem. Ale właśnie za targowiczan
uznała ich historia, a jedynym sprawiedliwym wśród zdrajców był wtedy poseł
Tadeusz Rejtan.
Cały artykuł można przeczytać w „Niedzieli”
nr 19/2012

Deklaracja Zespołu Duszpasterstwa
Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych
w związku z wypowiedzią J. Owsiaka o eutanazji
Od 1993 r. pod przewodnictwem Jerzego Owsiaka - w Polsce i wśród Polaków
za granicą - organizowana jest inicjatywa
charytatywna pod nazwą „Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Społeczeństwu jest przekazywana informacja o sposobie wykorzystania środków zgromadzonych
w czasie każdorazowej zbiórki i o adresatach, którzy otrzymają pomoc w ramach tej
inicjatywy. W bieżącym roku zebrane pieniądze mają zostać wykorzystane na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka oraz na
wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.
Podczas jednego z wywiadów, których
udzielił Jerzy Owsiak w związku ze zbliżającym się 21. Finałem WOŚP, poruszył
on m.in. kwestię eutanazji. Powiedział, że
dopuszcza on tę praktykę, gdyż jego zdaniem stanowi ona „pomoc starszym
w cierpieniach”.
Wypowiedź ta była
szeroko komentowana
w mediach. Do wycofania się z tej wypowiedzi
wezwali Jerzego Owsiaka
polscy parlamentarzyści reprezentujący różne środowiska polityczne. W reakcji na ich list otwarty Prezes Zarządu Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy podkreślił, że pogląd na temat eutanazji wyrażony w wywiadzie jest jego prywatną opinią i nie należy go przypisywać
Fundacji ani kojarzyć z organizowaną przez
Fundację akcją charytatywną. Dodał ponadto, że jego stanowisko w tej kwestii nie
ma charakteru definitywnego, gdyż w myśleniu o eutanazji przeżywa on „dylematy,
rozterki i wątpliwości”.
Z satysfakcją przyjmujemy deklarację
Jerzego Owsiaka, iż życie ludzkie zarówno
dla niego jak i dla reprezentowanej przez
niego fundacji „jest wartością najwyższą”
i „celem działań”. Pragniemy jednak zauważyć, że Jerzy Owsiak dla wielu osób - szczególnie dla ludzi młodych - stanowi ważny
autorytet, a jego poglądy - również osobiste
- mają przez to znaczną siłę oddziaływania.
W związku z tym pragniemy przypomnieć
stanowisko Kościoła katolickiego
w kwestii eutanazji.
Eutanazja bezpośrednia, czyli „działanie lub zaniechanie
działania, które samo
w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból” (Katechizm
Kościoła Katolickiego, n. 2277),
stanowi zabójstwo i dlatego niezależnie od stojących za nią

motywów - jest moralnie niedopuszczalna.
W celu ulżenia cierpieniom umierającego
można stosować środki przeciwbólowe.
Nawet w obliczu nieuchronnej śmierci nie
wolno rezygnować ze zwyczajnych zabiegów przysługujących osobie chorej (por.
tamże, n. 2279). Nie ma natomiast obowiązku podejmowania wobec umierających
„zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów”
(tamże, n. 2278). Decyzje w tej sprawie
zawsze powinny być podejmowane przez
pacjenta, a jeśli nie jest on do tego zdolny przez osoby do tego uprawnione.
Życie ludzkie jest zbyt wielką wartością,
by lekkomyślnymi wypowiedziami można
je było narażać na ryzyko społecznej dewaluacji. Wyrażamy nadzieję, iż poglądy
promujące eutanazję nie znajdą posłuchu
wśród obywateli naszego kraju. Osoby starsze i chore, dotknięte nierzadko wielkim
cierpieniem, oczekują ze strony swoich
rodzin i całego społeczeństwa autentycznej troski i konkretnej pomocy. Eutanazja
nie jest tu żadnym rozwiązaniem.
bp Stefan Regmunt
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
ks. Stanisław Warzeszak
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia
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Kto uderza matkę
Pierwszy raz w życiu poczułam wstyd,
że jako Polka także musiałam coś zaniedbać. Wszyscy musieliśmy o czymś ważnym zapomnieć, skoro mogło dojść do
tego zdarzenia na Jasnej Górze.
Ten człowiek, który nienawidzi Boga
i Jego Matki to przecież Polak, pochodzi
z tej samej ziemi co my. Nikt z obcych,
od stuleci, nie odważył się sponiewierać
narodowej świętości, a zrobił to nasz brat.
Motywy jego czynu są mroczne, straszne, a konsekwencje nieznane. Na pewno
splamił na zawsze honor Polaka. Pewnie
poniesie karę wymierzoną przez system
sprawiedliwości, ale przecież nie o to tu
chodzi. Ta sprawa jest tak bolesna i ciężka, że nawet trudno o niej pisać i mówić,
ale trzeba to zrobić.
Zdarzenie na Jasnej Górze dowodzi do czego doprowadza współpraca ze
złem, dialog z nim, przymykanie oczu na
szerzącą się demoralizację i zbydlęcenie
ludzi. Doskonale pamiętam wydarzenia
z sierpnia 2010 roku
pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie na Krakowskim
Przedmieściu. Wtedy
władze Stolicy pozwoliły na nocny sąd nad
krzyżem. Pijana i znarkotyzowana młodzież
szydziła
publicznie
z Chrystusowego Znaku; agresja, nienawiść
oraz
bluźnierstwo
osiągnęły wtedy niespotykane rozmiary.
Nie wyciągnięto żadnych
konsekwencji
wobec
chuliganów
i rzezimieszków, wręcz
przeciwnie stali się oni
bohaterami ulicy, jak
kiedyś Barabasz.
We współczesnej
Polsce, Ojczyźnie Karola Wojtyły, można
drwić i szydzić z krzyża, wieszać na nim
obrazoburcze rekwizyty (Nieznalska), rwać
Pismo Święte (Nergal), wyśmiewać księży (kabarety), kłamać
i „napuszczać” społeczeństwo na Kościół

Katolicki (media politycznie poprawne),
odstawiać rewię w Sejmie (Palikot). To
oczywiście nie wszystko. Trzeba by się
przyjrzeć polskim szkołom, systemowemu niszczeniu serc i umysłów młodego
pokolenia przez utrudnianie mu dostępu
do wiedzy historycznej, religijnej i filozoficznej. Jest to przemyślane przygotowanie gruntu pod bujającą coraz śmielej
w świecie cywilizację śmierci, przed którą
ostrzegał Jan Paweł II.
Zło do tej pory zazwyczaj przybierało
nieco zakamuflowane formy, mieszało pojęci, tak, aby mniej zorientowany nieborak
często wybrał pozór prawdy zamiast niej
(w polityce, sztuce, etyce…). Te argumenty na korzyść pozoru pod tytułem: interpretacja sztuki, wolność wyrazu własnych
wizji artystycznych nie mają zastosowania
w przypadku profanacji Jasnogórskiego
Obrazu. Żaden z artystów, prześmiewców
nie stwierdził, że czyn ten mógł być wyrazem artystycznych ambicji jego sprawcy. Zło

wylało się bezwstydnie, bez żadnych przykrywek. Czy to oznaka, że teraz może już
bezkarnie wedrzeć się wszędzie? To raczej
sygnał ostrzegawczy dla tych wszystkich,
którzy jeszcze nie wiedzą, po której stronie
stoją. Podział między ludźmi nie przebiega
między narodami, rasami, płciami, partiami, branżami, ale w wyborze między Dobrem a Złem. Niestety media poprawnie
politycznie zabraniają mówić i pisać o tych
sprawach. Można o wszystkim, ale nie o rzeczach najważniejszych dla człowieka. W tej
perspektywie zdarzenie na Jasnej Górze,
bardzo smutne i bolesne, może przynieść
dobre owoce. Wiele osób zaczęło modlić się
i podjęło ważne postanowienia. Nikt nie jest
w stanie stwierdzić jakiej przemianie ulegną
ludzie wrażliwi po przemyśleniu wydarzeń
w Polsce w ostatnim czasie. Oby byli wśród
nich także politycy odpowiedzialni za ład
społeczny w Ojczyźnie.
Hanna Wujkowska „W Naszej Rodzinie” nr 1
Styczeń 2013.
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akcjA pro-life „Jeden z nas”
Zachęcamy do propagowania bardzo ważnej akcji pro-life
„Jeden z nas”, której celem jest doprowadzenie do zaprzestania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji
i doświadczeń na ludzkich embrionach. Akcja, która jest
przedsięwzięciem międzynarodowym, wykorzystuje legalną
drogę prawną obowiązującą w UE. By mieć szansę na zmianę zapisów w prawie unijnym potrzeba co najmniej miliona
podpisów obywateli UE.
Dla zabieganych i zapracowanych:
Jesteś katolikiem, lub przeciwnikiem
aborcji, po prostu wejdź na link i wyraź aprobatę inicjatywie i przekaż dalej.
www.jedenznas.eu
Dla zabieganych i zapracowanych,
ale którzy umieją znaleźć czas na rzeczy
ważne wytłumaczenie:
Po pierwsze UE po raz pierwszy wprowadziła instrument do zbierania głosów
nad zgłoszonymi projektami zmian w
prawie. Aby inicjatywa obywatelska (w
tym konkretnym przypadku projekt dotyczący zaprzestania finansowania m.in.
aborcji w ww. krajach) został przyjęty potrzeba 1 mln głosów z 7 krajów Unii. Twój
podpis zatem może przyczynić się do
wprowadzenia zmian w prawie, i tym samym spowodować, że wielu nienarodzonym dzieciom nie zostanie zabrane życie.
Po drugie Twój głos jest częścią największej w historii akcji pro-life w Europie jaką ma szanse stać się akcja “jeden z
nas” (http://www.oneofus.eu/pl/). Chyba
nie muszę nikomu przypominać, jak silne
są lobby w Europie oraz nawet Polsce, które promują wartości przeciwne ewangelii,
tradycyjnemu modelowi rodziny, godności życia ludzkiego. Dlatego bardzo ważne

jest, aby pokazać iż jesteśmy, mamy inną
wizję tego co dobre w społeczeństwie, jest
nas wielu, nie jesteśmy bierni wobec tego,
co dzieje się wokół nas i co nam się nie
podoba, chcemy i zmieniamy świat według naszej wizji dobra jednostki i dobra
ogółu.
Czy wiesz, że...
18 października 2011 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że
życie zaczyna się od chwili zapłodnienia.
Orzeczenie zostało wydane w sprawie dotyczącej naukowca z Zurychu, niejakiego
Brustle’a, który prowadził zaawansowane
badania nad ludzkimi embrionami i macierzystymi komórkami embrionalnymi
(czyli komórkami maleńkiego życia ludzkiego). Dzięki niemu została wykluczona
“możliwość jakiejkolwiek procedury, która zakłada niszczenie ludzkiego embrionu
lub tego wymaga”. Na co orzeczenie Trybunału może mieć realny wpływ...
Rokrocznie Unia Europejska finansuje dwie największe na świecie instytucje
promujące aborcję: International Planned
Parenthood Federation (IPPF) i Marie
Stopes International (MSI), które wydają

grube pieniądze na m.in. narzędzia do zasysania płodów i wyskrobywania dzieci.
Ponadto Unia Europejska finansuje
97% aborcji w Afryce, oraz w kilku azjatyckich krajach oraz Papui Nowej Gwinei. Co 2 min ginie dziecko ze środków
UE.
Zebranie przynajmniej 1 mln podpisów spowoduje, iż projektem zmian
w prawie będą musiały zająć się Europejski Parlament oraz Komisja Europejska. Co prawda samo przyjęcie
pod obrady nie przesądza sprawy, bo
Komisja może projekt odrzucić, ale..
no właśnie ale.. musi to solidnie uzasadnić. Dlatego tak ważna jest liczba podpisów. W przypadku gdyby podpisów
zebranych było więcej niż 1 mln, dużo
więcej, np. nie 1 ale 2 lub 3 mln to jest
duża szansa, iż Europarlament i Komisja
przychylą się do poprawki, zważając na
duże poparcie społeczne. Wtedy razem
uratowalibyśmy tysiące istnień ludzkich.
Nie zwlekaj, poprzyj akcję, przekaz informację innym. Od Ciebie zależy to w jakim
kraju, Europie żyjesz. Ja już swoje poparcie wyraziłem. Ty też nie daj się sprowadzić do roli biernego obserwatora.
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Ks. Aleksander Radecki

Zachowuj się…

czyli bez fo pa przed Bogiem (nie bądź ciele w kościele)

Przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, radości i wesela mego! (Ps 43,4)
Zanim, pójdziemy na Mszę św.
W seminaryjnych i klasztornych korytarzach w pobliżu kaplic nieustannie
pali się dobrze widoczna lampka. Ojciec
duchowy wyjaśnił nam na początku formacji, że to światło jest potrzebne po to,
by idący na modlitwę uświadomili sobie:
po co, z czym i do Kogo idą. Tym świadomym krokom powinno towarzyszyć także milczenie, przygotowujące do wejścia
na Spotkanie z Najświętszym.
Coś z tego sposobu myślenia powinno
przeniknąć do serc wszystkich nas, idących na Eucharystię do domu Bożego.
Z rozrzewnieniem starsze osoby mogą
wspominać, że sobota była dniem przygotowania do świętowania dnia Pańskiego,
a przede wszystkim – do udziału w Eucharystii. Sprzątanie domu i jego otoczenia, pieczenie ciasta, przygotowanie świątecznych posiłków, czyszczenie butów
(robił to ojciec na rzecz całej rodziny –
kto to dziś jeszcze widzi w swoim domu?),
czyste i odświętne ubranie, przygotowane
już w sobotni wieczór na założenie przed
wyjściem do kościoła… To dalsze przygotowanie do udziału w liturgii rodziło błogosławione owoce duchowe, które pozwalały trwać przy Chrystusie i Jego Kościele,
a także prawdziwie świętować. Dziś wcale
nie musi być gorzej!
Gdzie, po co i do Kogo idę wybierając się do „kościoła”?
To wcale nie jest takie oczywiste!
Dziecko idzie na Mszę Św., bo je rodzice
poprowadzą lub każą mu iść samemu.
Ale gdy temu małemu chrześcijaninowi
zabraknie najgłębszej motywacji serca,
wynikającej nie tylko z poczucia obowiązku, ile z wiary i miłości ku Boga – może
przyjść moment, w którym młody człowiek wprawdzie wyjdzie z domu w kierunku kościoła, ale do niego ostatecznie
nie dotrze.
Z kolei dorosłym grozi traktowanie
obowiązku udziału w niedzielnej czy
świątecznej Eucharystii jako „przyzwy-

czajenia socjologicznego” lub jedynie
hołdowanie tradycji- oczywiście o ile nic
„ciekawszego” nie stanie na drodze (goście ,niedzielne zakupy, wycieczki, program telewizyjny itp.) lub nie sparaliżuje
lenistwo ( o wpływie „złej pogody na frekwencję już nie wspominając).
Po latach katechizacji i katolickiego
wychowania w rodzinie, po kongresach
eucharystycznych,niezliczonych
kazaniach, lekturach, dokumentach Kościoła,
przykładach życia ludzi świętych musi się
wreszcie zrodzić w człowieku wierzącym
świadomość, że idąc na Mszę św., wezmą
udział w najważniejszym i najświętszym
na ziemi Spotkaniu z Panem i Odkupicielem we wspólnocie żywego Kościoła.
Chrześcijanin
chce
w Eucharystii uczestniczyć czynnie: słuchając Słowa Bożego,
włączając się w Ofiarę
Chrystusa, przyjmując Jego Ciało i Krew
w Komunii św. i włączając się w dostępny
mu sposób w życie
społeczności Kościoła
lokalnego (parafii).
Moje rozumowanie jest proste: idę na
Mszę św.- bo muszę.
A muszę- bo chcę.
A chcę- bo kocham!
Z takiej świadomości
wynika wszystko inne,
jako naturalna konsekwencja życia w pełni
chrześcijańskiego. Na
jakim fundamencie
stoi zatem twoja pobożność
eucharystyczna?
Umacnianiu i pogłębianiu
osobistej
więzi z Eucharystią

może wydatnie pomóc korzystanie z form
tzw. przygotowania bliższego: wcześniejsze zapoznanie się z czytaniami mszalnymi danego dnia, patronami obchodzącego
wspomnienia czy święta, wejście w tajemnice roku liturgicznego itd. I pomyśleć, że
stosowne pomoce mamy wszyscy niemal
na wyciągnięcie ręki we własnym domu:
wystarczy wybrać odpowiedni program
katolicki w telewizji czy radiu, znaleźć odpowiednie strony w Internecie – nie mówiąc już o prasie katolickiej, która także
powinna nam towarzyszyć w permanentnej formacji chrześcijańskiej.
Czy dla autentycznie wierzącego takie
oczekiwania leżą już w sferze luksusu.
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Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły

spotkanie parafialne szkolnego
koła różańcowego z Krzeszowa

Przyjmując zaproszenie księdza proboszcza, w piątek przed feriami zimowymi, uczniowie szkolnego koła różańcowego spotkali się w Obsłudze Pielgrzyma na
wspólnym kolędowaniu.
Na ten czas, honory Gospodarza
Domu przyjął ksiądz diakon Jakub, który
bardzo serdecznie przyjął grupę z krzeszowskiej szkoły. Uczniowie z opiekunami rozpoczęli swoje spotkanie od nawiedzenia kaplicy loretańskiej w Bazylice
Wniebowzięcia NMP. Tam, jak przystało
na grupę różańcową, wpletli w modlitwę
różańcową swoje intencje za rodziny,

szkołę, kapłanów i zmarłych. Diakon Jakub korzystając z okazji, przedstawił młodzieży historię domku z Loretto i naszej
loretańskiej kaplicy.
W Obsłudze Pielgrzyma na zaproszonych, czekał przygotowany poczęstunek.
Były pączki, ciasteczka, krzeszowskie
krówki i bardzo radosna atmosfera, którą
ubogacił grą na gitarze diakon Jakub.
Za zaproszenie, wspólnie przeżyty czas
oraz serdeczne przyjęcie, w imieniu
wszystkich uczestników, bardzo
dziękuję. Honorata Klimczak

Uczestnicy spotkania, od lewej: Patrycja, Justyna, p. Honorata, Kinga, Natalia, Marcin, Tomasz, Kacper, Konrad, Natalia, Jan, Mikołaj,
Piotr, diakon Jakub, Wojciech, p. Leokadia, u dołu od lewej: Klaudia, Julia, Natalia i Paula
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Śpiewajmy Jezusowi
III FESTIWAL JASEŁKOWY i KOLĘDNICZY
KRZESZÓW, SOBOTA 19 STYCZNIA 2013 r.
W niezwykłej zimowej scenerii, przy
mroźnej a jednocześnie słonecznej pogodzie, rozgrzanej kolędami i pastorałkami
atmosferze, odbył się
III Diecezjalny Festiwal Jasełkowy
i Kolędniczy, w którym wystąpiło 12 grup
kolędniczych i 6 zespołów jasełkowych
(łącznie ponad 200 uczestników) z Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej.
Oto zwycięzcy tegorocznego festiwalu:
I – miejsce: Grupa Jasełkowa ze Szkoły Podstawowej z Mieroszowa.
II – miejsce: Grupa Jasełkowa ze
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz z Parafii
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze.
II – miejsce: niewidoma Ania Głogowska z Kamiennej Góry.
III – miejsce: Grupa Kolędnicza z Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Jerzmankach
koło Zgorzelca.
III – miejsce: Rodzinna Grupa Kolędnicza z Legnicy.
Pozostali uczestnicy Festiwalu:
• Grupa Kolędnicza z Mieroszowa

•

Grupa Kolędnicza z Parafii Św. Jana
Chrzciciela w Zgorzelcu
• Grupa Kolędnicza p.n. „Rozśpiewane
Sokoliki” I i II klasa Szkoła Podstawowej
w Janowicach Wielkich
• Grupa Kolędnicza „Zachęta” z Zimnej Wody koło Legnicy
• Grupa Kolędnicza – Publiczna Szkoły Podstawowa w Kowalowej
• Grupa Kolędnicza z Krzeszowa
• Grupa Kolędnicza p.n. „GÓROLE”
z Czarnego Boru
• Grupa Jasełkowa p.n. Cor Dei z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bolesławcu
• Grupa Jasełkowa – Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze
• Grupa Jasełkowa ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie
• Grupa Jasełkowa „Pszczółki” z Pisarzowic
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom Festiwalu serdecznie gratulujemy
i zapraszamy na kolejny Festiwal Jasełkowy i Kolędniczy w roku 2014.

Jury III Festiwalu Jasełkowego i Kolędniczego
• Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej Ksiądz
dr Bogusław Wolański z Legnicy
• Dyrektor z Urzędu Gminy Kamienna
Góra mgr Kinga Kruczek-Szawłowska
• Dyrektor Muzeum w Kamiennej Górze mgr Barbara Skoczylas-Stadnik,
• Pani Danuta Zasada – Dom Kultury
w Krzeszowie,
• Ks. mgr Mateusz Rycek – wikariusz
z Krzeszowa,
• diakon mgr Jakub Bochyński – Wyższe
Seminarium Duchowne w Legnicy
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Opłatek Rodzina Radia Maryja
Sanktuarium w Krzeszowie było dziś
(13 stycznia 2013) miejscem spotkania
opłatkowego Rodziny Radia Maryja,
na które przybyli członkowie Kół Radia
Maryja z wielu miejscowości Diecezji
Legnickiej m.in. z Legnicy, Jeleniej Góry,
Lubania, Chojnowa, Gryfowa Śl., Zaręby,
Złotoryja, Bogatynia, Stare Bogaczowice,
Świdnica, Kamienna Góra, Leszczyniec,
Lubawka…
Spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia w Uroczystość Chrztu Pańskiego, do którego to wydarzenia nawiązał
w homilii delegat Ojca Tadeusza Rydzyka, Ojciec Marcin Krupa. Zwrócił On
uwagę, iż do Jana przybywała wielka rzesza ludzi dotkniętych grzechem lecz aby
przyjąć chrzest musieli stanąć w prawdzie
- wyznać grzechy. I my winniśmy stanąć
w prawdzie przed Tym, którego wskazuje św. Jan Chrzciciel jako Tego, który ma
moc, jako Tego, który jedyny może odpuścić grzechy – Jezusa Chrystusa. Warto stanąć w prawdzie, która nas wyzwoli,
która umożliwi przemianę życia – nawrócenie.
Ojciec Marcin zwrócił również uwagę
na to, iż każdy z nas potrzebuje usłyszeć to
co usłyszał Jezus w wodach Jordanu: „Tyś
jest mój syn umiłowany, w którym mam
upodobanie…”. Potrzebujemy usłyszeć
„Jestem dumny z Ciebie córko, jestem
dumny z Ciebie synu”. Nasz Ojciec próbuje nam to mówić nieustannie, również
przez inne osoby.
Takie słowa pokrzepienia otrzymała
również Rodzina Radia Maryja choćby
z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI, najpierw dzięki listowi, który skierował na
XX lecie katolickiej rozgłośni ale również

podczas ostatniej pielgrzymki Rodziny
RM do Rzymu. Papież podkreślał w nich
wkład Radia Maryja w szerzenie Dobrej
Nowiny oraz dziękował za nieustanną
modlitwę w Jego intencji.
Podczas Eucharystii w krzeszowskiej
bazylice Rodzina RM składała na ołtarzu swoje modlitwy w intencji Kościoła,
Papieża, biskupów i kapłanów ale także
za ojczyznę, Radio Maryja, TV Trwam
i Ojca Tadeusza Rydzyka. Naszą modlitwę
ubogaciła swoim śpiewem Pani Krystyna
Giżowska, na której koncert zaprosił po
Mszy Św. do pobliskiego Domu Kultury
kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks.
Prałat Marian Kopko – główny organizator dzisiejszego spotkania.
Wraz z artystką mogliśmy cieszyć się
śpiewem kolęd i pastorałek ale także mogliśmy przypomnieć sobie Jej najbardziej
znane przeboje. Wypełniony po brzegi
Krzeszowski Dom Kultury rozbrzmiewał
wspólnym śpiewem i radosną atmosferą,
która nie może być inna gdy spotykają
się siostry i bracia jednego Ojca, o czym
przypomina nam dzisiejsza uroczystość,
w której wspominamy również nasz własny Chrzest.
Po przełamaniu się opłatkiemoraz
serdecznych, pełnych miłości i uśmiechu życzeniach nastąpiła wspólna agapa,
przygotowana przez członkinie żywego
różańca z Krzeszowa. Był krzeszowski bigos, gorąca kawa i herbata oraz wspaniałe
wypieki krzeszowskich gospodyń.
Napełnieni modlitwą, miłością, radością i życzliwością powracamy do swoich
środowisk aby z mocą głosić Dobrą Nowinę i stawać w obronie tego co dla nas najcenniejsze…wiary, honoru i ojczyzny…

W dzisiejszych czasach równie ważna
jest walka o wolność, której przejawem jest
choćby dostęp do wolnych niezależnych
mediów takich jak TV TRWAM. O podjęcie wszelkich starań aby TV TRWAM
znalazła się na multipleksie wzywał zarówno Ojciec Marcin Krupa jaki w swoim
wystąpieniu Pani Poseł Marzena Machałek. Tak liczna rodzina ma prawo do nieograniczonego dostępu do mediów, które
głoszą prawdę i stają w obronie prześladowanych a nade wszystko głoszą wartości
bliskie sercu każdego z nas.
Alleluja i….
Serdeczne podziękowania dla:
• Wójta Gminy Kamienna Góra Pana
Stanisława Szmajdzińskiego
• Dyrektora Domu Kultury
w Krzeszowie Pana Janusza
Leszczyńskiego
• Poseł na Sejm RP Pani Marzeny
Machałek
• Prezesa Takata Polska
• Prezesa PSB Pagaz
• Prezesa Oberży Wrzosowisko
• Gospodyń Krzeszowskich
Grzegorz Żurek
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Przewodnik odpowiada:

Krzeszówek – kolebka
Krzeszowskiego Opactwa
Krystian Michalik
Pierwsza pewna wzmianka o istnieniu
wsi Krzeszówek pochodzi z dokumentu księcia Świdnicko-jaworskiego Bolka
II Małego z roku 1352r. Była to wieś już
istniejąca, należąca od dawna do zakonu
cystersów. Dość popularna jest hipoteza,
mówiąca o lokalizacji pierwszej fundacji
benedyktyńskiej księżnej Anny z 1242r.
właśnie w Krzeszówku. Na początku XX
wieku obok obecnego kościoła odnaleziono relikty dawnej budowli, interpretowanej jako właśnie klasztor benedyktyński.
Jedynie współczesne badania archeologiczne potwierdziłyby bądź odrzuciłby tą
teorię. Najstarsza nazwa Krzeszówka to
Newdorf (ww. dokument ks. Bolka II), w
1667 odnajdziemy nazwę Neuen villa, co
w obu przypadkach należy przełożyć jako
nowa wieś. Już przed 1400 rokiem istniało
w Krzeszówku wolne sołectwo, należące
do klasztoru. W trakcie wojen husyckich
wieś została spustoszona w roku 1426r. i
1431r. Kolejne spustoszenia wojenne nie
omijały również miejscowości. Cystersi
mieli w Krzeszówku stawy hodowlane, ale
wieś była głównie ośrodkiem rolniczym.
W 1765r. mieszkało tu 4 kmieci, 5 zagrodników i 25 chałupników; jej wartość szacowno na 1520 talarów. Po sekularyzacji
w 1810r. wieś nadal pozostawała w obrębie
dóbr klasztornych, pod zarządem jednak
pruskich urzędników. W 1825r. we wsi
było 36 domów, oprócz kościoła i szkoły,
wymieniono karczmę z gorzelnią i pracowało 20 krosien tkackich. W 1871r. było 37
domów, co ciekawa wszyscy mieszkańcy
byli katolikami. Nawet w trakcie spisów
przeprowadzanych w XX wieku, liczba

protestantów w Krzeszówku była najniższa
wśród okolicznych wsi i wynosiła tylko 2.
Po II Wojnie Światowej wieś się nie wyludniała, na co miało również wpływ otwarcie
w 1951r. kopalni piasku.
Kościół św. Wawrzyńca
Świątynia została wzniesiona w stylu gotyckim, na miejscu poprzedniego
drewnianego kościoła, który spłonął.
Świątynia jest orientowana, z poligonalnym prezbiterium. Bryła jest oszkarpowana, okna zdobią gotyckie maswerki.
Wnętrze jest dwunawowe. Do pierwotnej
jednonawowej świątyni za opata Caspara
Eberta w 1588r. kościół rozbudowano o
portal zachodni, wieżę oraz o nawę północą z kaplicą i zakrystią. Wyposażenie
barokowe pochodzi z rozebranego gotyckiego kościoła opackiego w Krzeszowie
i trafiło tutaj w roku 1728. Ołtarze są autorstwa warsztatu Jerzego Schröttera. W
ołtarzu głównym z 1701r. umieszczono

obraz z wizerunkiem patrona świątyniśw. Wawrzyńca. Ozdobą ołtarza jest późnogotycka figura Maryi oraz barokowe
posągi Józefa, Anny, Katarzyny i Barbary.
W ołtarzu bocznym z 1686r. znajduje się
obraz Jerzego Wilhelma Józefa Neunhertza Matka Boska błogosławiąca cystersów.
Dzieło przedstawia scenę w której Maryja
kładzie dłonie na św. Stefanie Hardingu,
obok św. Alberyk i św. Robert z obrączką
i wieńcem na głowie. Za nim z lilią przedstawiono bł. Bernarda- 12 opata Citeaux
oraz cystersa trzymającego czaszkę. Niżej
przedstawiono zaczytanego św. Bernarda
z Clairvaux, postać z pateną i mitrą książęcą to św. Wilhelm, nawrócony przez
miodopłynnego doktora. Pozostali zakonnicy ze względu na brak czytelnych
atrybutów są trudni do rozpoznania.
Ambona stylistyczni nawiązuje do
krzeszowskiej ambony w kościele św. Józefa. Dawniej ozdobą kościoła była gotycka
Grupa Ukrzyżowania, pierwotnie znajdująca się na belce tęczowej w gotyckim kościele opackim w Krzeszowie, datowana pomiędzy 1446 a 1454, powstała w warsztacie
świdnickim. Figury Maryi, św. Jana i Marii
Magdaleny zostały przeniesione do Centrum rewaloryzacji opactwa.
W kościele znajduje się również fresk
przedstawiający pokłon trzech króli (ok.
1590) pochodzący z okresu renesansowej
przebudowy świątyni. Freski sklepienne
przedstawiające czterech ewangelistów
i anioły pochodzą z 3 ćwierci XIX wieku. Organy o barokowych dekoracjach,
przebudowano w XIX w. na romantyczne
brzmienie.
Obok kościoła znajduje się budynek
plebani z 1753r. w stylu późnobarokowym. Jest to budowla 2 kondygnacyjna, kryta dachem mansardowym z lukarnami.
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Z historii benedyktynek krzeszowskich

„… Teraz będziemy paniami!”

W 1866 roku- po Nepomucenie Krechowieckiej- zakonni- Za rządów tej ksieni musiano zlikwidować konwikt dla panienek
ce lwowskiego klasztoru uzyskały pozwolenie na wybór ksieni z dobrych domów, który niemal od początków istnienia klaszto(Krechowiecka była tylko przeoryszą, bez tytułu ksieni). Wybór ru przygotował młode szlachcianki do ich późniejszych ról: żon,
padł na Marię Benedyktę Rzączyńską.
matek i Polek. Stało się tak, bo rząd austriacki nakazał poszerzeRzączyńska pochodziła z rodziny szlacheckiej. Rodową wieś nie szkoły przy klasztorze, czyli dodanie do już istniejących klas
Dawidkowce wyprocesowali od jej rodziców Gołuchowscy, któ- V i VI, a ponieważ nie było odpowiedniego lokalu, więc dla tych
rych syn Agenor był wówczas namiestnikiem Galicji. Wkrótce klas oddano pomieszczenia konwiktu (około 20 lat później dziś
po wyroku sądowym pan Rzączyński umarł ze zmartwienia, błogosławiona ksieni M. Kolumba Gabriel odda z kolei apartaa wdowa z dwiema córkami wyjechała do Lwowa szukać zatrud- menty ksieniowskie dla dodanej wówczas klasy VII i VII). Od
nienia i źródeł utrzymania. Tu jej starsza córka Maria wstąpiła początku też jasnym było, że celem nadrzędnym nowej ksieni
do Benedyktynek, a ówczesna ksieni Józefa Kuhnówna, znana było pogłębienie życia duchowego zakonnic i zwiększenie chwaz dziwacznych zachowań, ale
ły Bożej przez to. Wielką wagę
i z nieprawdopodobnie dobrego
przywiązywała do dobrego odserca, obiecała młodej Marii, że
mawiania Oficjum, (czyli wspólweźmie też jej matkę, jako rezynych pacierzy brewiarzowych).
dentkę w klasztorze. W 1837 roku
Nakazała niektóre z nich śpiewać,
Maria otrzymała habit i imię zaa nie- jak dotąd- recytować, zakonne Benedykta, w rok później
chęcała do korzystania z odpuzłożyła śluby wieczyste. Wielka
stów, praktykowania umartwień,
pobożność i gorliwość o chwa(lecz z umiarem i rozsądnie), do
łę Bożą, głęboka wiara i pokora
częstej adoracji Jezusa w Tabercechowały ją od początku, tonakulum ,chciała przywrócić nieteż wnet posypały się na nią odktóre wydarzenia liturgiczne jak
powiedzialne urzędy i funkcje:
np. Wielkoczwartkową ceremonię
była, więc nauczycielką w szkole
„Mandatu” (umywania nóg), któklasztornej, kantorką w klasztory w klasztorze „poszedł w zaporze, wreszcie mistrzynią nowimnienie”, dbała by siostry dużo
cjatu. Wobec swoich nowicjuszek
czytały, wreszcie wyjednała u KS.
miała podejście dość nietypowe
Arcybiskupa, by dał Konwentowi
jak na tamte czasy: prowokowała
dobrego i mądrego spowiednika.
do wzrastania w wierze poprzez
Niestety, dobre zamiary ksieni
pochwały, podkreślanie dobrych
Rzączyńskiej spełzły na niczym.
cech i zachowań, a nie- jak to
Znalazło się kilka zakonnic o „dybyło powszechne- przez czyhanie
namicznym” charakterze, które we
na potknięcia młodych kandydawszystkim ksieni się sprzeciwiały.
tek. Nic, więc dziwnego, że gdy
„Brzydka zazdrość” i „chęć rzą„panny łacińskie”, (czyli nasze Bedzenia”- jak konkluduje kronikarFR. XAVERY WIERZCHLEYSKI - abp Lwowski
nedyktynki) uprosiły Ks. Arcybika- spowodowały, że ”(…) zachoskupa Ksawerego Wierzchleyskiewywały się nieraz jak przełożone
go, by pozwolił im wybrać ksienię, wybór padł na Rzączyńską. ksieni Rzączyńskiej”. Szczególnie niemiłą i bolesną w skutkach
Nowo wybrana ksieni wszelkimi sposobami starała się odsunąć okazała się sprawa puszczenia w dzierżawę klasztornego maod siebie ten ciężar i nie przyjąć go, lecz stanowcze zdanie Ks. jątku podlwowskiego- Lesienic. Uczyniono tak pod naciskami
Arcybiskupa przecięło wszelkie wątpliwości i nowa ksieni po- ówczesnej przeoryszy Aleksandry Hatal, która mając poparcie
słusznie przyjęła jarzmo. O poziomie jej dojrzałości świadczy kuratora klasztoru „(…) głos podnosząc naciskała: pomyśl sobie
fakt, że do głównych urzędów klasztornych wybrała zakonnice, panna ksieni, jakiemi będziemy paniami bez trudu i kłopotu, żyktóre miały odpowiednie predyspozycje i umiejętności, choć jąc z gotówki”. Czytelnicy może pamiętają, że rządząca wcześniej
niekoniecznie nową ksienię lubiły. I tak np. przeoryszą została Nepomucena Krechowiecka- przy pomocy znakomitej gospodyAleksandra Hatalówna już wkrótce główna i wielce bojowa opo- ni pani Śluserowej- doprowadziła majątek lesienicki do kwitnąnentka ksieni Rzączyńskiej. Zaraz w początkach nowych rządów cego stanu, toteż ksieni Benedykta nie chciała się zgodzić na odzgromadzeniem wstrząsnęły dwa wydarzenia: jedno złe, drugie danie w dzierżawę, wiedząc jak postępują dzierżawcy z cudzym
dobre. Otóż pewnej nocy złodziej zakradł się do kościoła klasz- majątkiem. Powoływała się też na Regułę, która nakazuje mnitornego (w oknach nie było krat), skradł wota od Figury Pana chom życie z pracy rąk swoich. W końcu ksieni musiała ustąJezusa Nazareńskiego i naczynia święte, rozbiwszy przedtem Ta- pić. Gospodarstwo lesienickie oddano w dzierżawę, inwentarz
bernakulum i wysypawszy Hostie na obrus. Drugie wydarzenie sprzedano za „bezcen”, wielka pasieka niedługo potem spaliła
to wizyta w klasztorze Nuncjusza papieskiego w asystencji Bisku- się, poniszczały wykopane i przesadzone do lwowskiego ogrodu
pów, którzy udzielili klasztorowi specjalnego błogosławieństwa. drzewka i krzewy (np. morelowe i winogrona)
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Zakonnice dość szybko przekonały się, że dzierżawca Lesienic dbał przede wszystkim o własny zysk, bo dowiadywały się, jak
niemiłosiernie eksploatował majątek „dziś” bez myślenia o „jutrze”. Tak więc gospodarstwo w szybkim tempie niszczało. Ponadto- jak dotąd- zakonnice zwykłe były wyjeżdżać do Lesienic dla
zdrowia. Teraz nie było dokąd, bo dworek był zajęty. Początkowo
mieszkały kątem u leśniczyny, ale ta kazała sobie „słono” płacić
za każdy drobiazg. Później próbowały korzystać z pod lwowskich
majątków Benedyktynek- Ormianek (gdzie przeorysza Hatalówna miała rodzoną siostrę), potem u Sióstr Sakramentek, ale one
wkrótce się zbuntowały, twierdząc: „Co to za gospodarstwo? Co
to za rządy? Są z nas wszystkich najbogatsze a do nas się cisną;
raczej one nam powinny w pomoc przychodzić”. Biadając nad
upadkiem Lesienic kronikarka nie raz łamie ręce: „Trudno to
nawet opisać, co dobra Chrystusowego marnie poszło” i dodaje „Piszę to bez przesady, bo sama pamiętam i to wszystko widziałam”. W innym miejscu kronikarka dodaje pocieszająco, że
nie wszystkie zakonnice „(…) tak śmiałemi były, można je tylko
trzy naliczyć” z tych, które „umilały” życie ksieni Rzączyńskiej.
Kronikarka z właściwą sobie dyskrecją nie podaje ich nazwisk,
choć z całości tekstu nie trudno się domyślić, że jedną z nich była
ówczesna przeorysza, wspomniana już tutaj nieraz Aleksandra
Hatalówna, która mają poparcie we władzach wyższych „twardo”
sterowała opozycją w klasztorze. Nie przypuszczała biedna (bo
skądże), że już w niedalekiej przyszłości sama zostanie ksienią,
ale wkrótce rządy nad zgromadzeniem faktycznie sprawować
będzie ówczesny opiekun duchowy zakonnic naszych Ks. Józef
Weber (dziś Sługa Boży), a ona sama odsunięta, schorowana,
prawie całkiem ociemniała będzie żyć na uboczu Zgromadze-

nia. Tak więc, niemal od początku rządów ksieni Rzączyńskiej
wytworzyło się w klasztorze coś w rodzaju sytuacji westernowej.
Czytelnicy na pewno nie raz oglądali westerny i wiedzą, co się
działo, gdy do cichego, spokojnego miasteczka na tzw. Dzikim
Zachodzie wpadali rewolwerowcy, którzy potrafili sterroryzować
całe miasteczko. Na filmie zwykle potem zjawiał się dzielny szeryf
i wszystko naprawiał, zabiwszy lub wygnawszy rewolwerowców.
Tylko że w lwowskim klasztorze Benedyktynek żaden „szeryf ”
się nie zjawił. Gdyby ksieni Rzączyńska miała naturę i charakter
na przykład ksieni Magdaleny Kuropatnickiej (1730- 1745) to
zrobiłaby to, co tamta wcześniej żyjąca: wzięła w karby buntowniczki, zadała solidną pokutę, a jeśliby to nie pomogło- usunęła
z klasztoru. Ale Rzączyńska była zupełnie innym człowiekiem:
cichym, zgodnym, pełnym pokory. Toteż zamiast obwiniać Zgromadzenie lub szukać pomocy, u jakiego „szeryfa” po prostu…
złożyła rezygnację z urzędu, wziąwszy całą winę na siebie i jako
przyczynę podając własną nieudolność w zarządzaniu zakonnicami i klasztorem. Zaistniała więc konieczność nowych wyborów.
W czasie po odejściu ksieni Rzączyńskiej było tak wiele turbacji
i sporów, że Ks. Arcybiskup Wierzchleyski mając zapewne dość
babskich „przepychanek”, nakazał kuratorowi klasztoru Ks. Hirschlerowi mianować tylko administratorkę klasztoru, nie zezwalając na wybór ksieni. Była to oczywista degradacja Wspólnoty.
I tak ową administratorką- z pewnymi prawami ksieni- została
Aleksandra Hatalówna protegowana Ks. Hirschlera. Tak więc
klasztor znów pozostał bez ksieni, ale tym razem była to wyraźna
kara dla Zgromadzenia ze strony Ks. Arcybiskupa. Rzączyńska
zaś posłusznie wróciła „do szeregu”, pozostając nadal wzorową
zakonnicą. Zmarła pięć lat później w 1874 roku.

Ten się śmieje… kto się śmieje…
Żona szyje na maszynie.
- W lewo! Prosto!- krzyczy co chwila
mąż.
- Przestań! – denerwuje się żona –
Przecież ty nie umiesz szyć na maszynie!
- Wiem , ale chciałem ci powiedzieć jak
się czuję, gdy jedziemy razem autem.
***
Na egzaminie. Po kilku zadanych pytaniach profesor zarzuca studentowi:
- Ależ, pan leje wodę…..
- Cóż zrobić, panie profesorze, skoro
temat jak rzeka!
***
Jaś z tatą w operze.
- Tato, dlaczego ten pan grozi kijem? –
pyta Jaś
- On nie grozi on dyryguje.
- To dlaczego ta pani krzyczy?
***
Babcia jedzie autobusem.
- Chce pan orzeszka? – pyta kierowcę.
-Poproszę.
-Na drugi dzień sytuacja się powtarza:
-Chce pan orzeszka?
- A czemu babcia nie zje sama tego
orzeszka?
Panie, bo ja już nie mam zębów, nie
mogę ich pogryźć.
Następnego dnia babcia jak zwykle
pyta kierowcę:

-Chce pan orzeszka?
- Tak poproszę. A skąd babcia ma takie
pyszne orzeszki?
- Z Toffifi……
***
W komisariacie przesłuchiwani są
dwaj mężczyźni.
- Gdzie pan mieszka? – Pyta policjant
pierwszego.
- Jestem bezdomny.
- A pan? – pyta drugiego.
- Ja mieszkam naprzeciw kolegi!
Mały Jasiu pije wodę z kałuży.
- Jasiu, nie pij tej wody! Tam jest mnóstwo bakterii-denerwuje się mama.
- Już nie ma. Przejechałem je kilka razy
rowerem!
***
Dwóch staruszków rozmawia przy bramie cmentarza.
- Ile masz lat- pyta jeden.
-81,a ty?
-99.
- To tobie w ogóle nie opłaca się jechać
do domu!
***
Siedzą trzy mrówki na drzewie i wyzywają słonia:
- Ćmok! Niemota!
Słoń się zdenerwował i kopną w drze-

wo. Jedna mrówka z padła na słonia, a pozostałe krzyczą:
-Zdzisiu, Zdzisiu, zaduś drania!
***
- Jak się pan nazywa? – pyta lekarz .
-Mojżesz
- A kto panu to powiedział?
- Pan Bóg.
-Wcale mu tego nie powiedziałem!odzywa się pacjent z drugiego końca sali.
***
– Jasiu, co powiedział sąsiad, gdy stłukłeś mu szybę?
- Opuścić brzydkie wyrazy?
- Oczywiście!
- To nic nie powiedział!
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Francuzi wierni ideałom świeckości
Francuzi znów o krok wyprzedzają
krzewicieli postępu z innych krajów. Prezydent Francois Hollande ogłosił utworzenie „Krajowego Obserwatorium Świeckości”, którego zadaniem będzie walka
z religijną patologią. Nie zdefiniowano
jeszcze co prawda zakresu owej patologii
ale już wiadomo, że osoby ją przejawiające
będzie można w skrajnych przypadkach
nawet wydalić z kraju.
Agenda – bo „Obserwatorium” ma
mieć charakter rządowej agendy obdarzonej szerokimi kompetencjami i sporą dozą samodzielności – ma mieć pod
szczególnym nadzorem środowiska muzułmańskie, ortodoksyjnych Żydów i katolickie grupy pro life protestujące m.in.
przeciwko aborcji, in vitro i jednopłciowym małżeństwom. Oczywiście wszystko
to w imię wolności, równości i braterstwa,
które przed dwustu z górą laty wprowadzono ukatrupiając króla i wszystkich jego zwolenników, włączając w to
ogromną większość ludności Wandei,
na której wypróbowano po raz pierwszy
w historii metody masowych egzekucji.
Trzeba przyznać, że mają nasi francuscy
„przyjaciele” niezłe doświadczenie i Bogu
dziękować należy, że dziś za religijną nieprawomyślność grozi tylko banicja a nie
bliskie spotkanie z wynalazkiem monsieur
Guillotina.

Obserwując trendy w europejskiej polityce, zwłaszcza wrogość wobec chrześcijaństwa, jestem przekonany, że już za parę
chwil francuski pomysł podchwycą unijni
włodarze i podobne „Obserwatoria” zaczną działać we wszystkich prowincjach
formującego się superpaństwa. Co nas
wtedy czeka? Cóż, w lwy na arenach pożerające nieprawomyślnych obywateli nie
wierzę, a to z tej racji, że zaraz zaczęłyby
się protesty ekologów uznających ten proceder za znęcanie się nad zwierzętami,
jednak powrót do symbolicznych katakumb i konspiracyjne nabożeństwa to
całkiem realny scenariusz, który może się

Ten trzeci…
W jednym z miast Anglii odbywały
się kiedyś misje. Misjonarz wszedł na ambonę i zaczął swoją pierwszą naukę mniej
więcej w ten sposób:
Przed 15. laty do tego kościoła przyszło 3 rozwiązłych młodzieńców. Odbywały się wtedy misje. Kiedy na ambonie
pojawił się misjonarz, jeden z młodzieńców powiedział:
- Rzućmy kamieniem i uciekajmy.
- Zaczekajmy trochę – powiedział
drugi. Po chwili i on dodał - Nie ma co
słuchać tego klechy. Zróbmy tu coś i uciekajmy.
Lecz nie zgodził się na to ten trzeci.
- Po co urządzać w kościele awanturę?
Dajmy spokój.

Ci dwaj machnęli rękami i wyszli,
a ten trzeci pozostał do końca.
A teraz – mówi misjonarz – posłuchajcie, jaki los spotkał tych trzech młodzieńców.
Pierwszego z nich powieszono przed
paroma laty za morderstwo.
Drugi oskarżony został o sfałszowanie pieniędzy i siedzi obecnie w więzieniu.
A trzeci?
Ten trzeci – w tej chwili do was przemawia...
Ja jestem tym trzecim młodzieńcem,
który jednak pozostał przed 15. laty do
końca w tym kościele. Wysłuchałem nauk
misyjnych i zmieniłem swoje życie.
Zostałem księdzem i misjonarzem.
Wyszperał brat Stanisław

całkiem rychło ziścić. Może się też ziścić
scenariusz całkowicie odwrotny, w którym doprowadzeni do ostateczności ludzie, których mózgi nie zostały jeszcze
do szczętu wyprane lewacką ideologią
pogonią wreszcie całą tę postępową hołotę i wreszcie powróci normalność. Dziś
wydaje się to mało prawdopodobne, ale –
jak się to mówi – póki życia, póty nadziei.
Większe cwaniaki od Hollande’a próbowały przenicować rzeczywistość na lewą
stronę i za każdym razem zostawało po
nich jedynie przykre wspomnienie i ciężki do wywietrzenia smród.
Alexander Degrejt
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KATOLIKU
UWAŻAJ!!!
czyli zagrożenia
duchowe

Szkoły i przedszkola
Waldorfskie
Szkoły i przedszkola Waldorfskie
(pedagogika waldorfska, pedagogika antropozoficzna, pedagogika steinerowska)
– nurt pedagogiki alternatywnej, oparty
na antropozoficznej ideologii Rudolfa
Steinera. Nazwa pochodzi od wsi Waldorf, w której w 1915 roku właściciel
fabryki papierosów “Waldorf-Astoria” –
Emil Holt, postanowił założyć szkołę dla
dzieci pracowników. Stworzeniem szkoły
zajął się Rudolf Steiner, kontynuator myśli teozoficznej rosyjskiej okultystki Heleny Bławatskiej (antropozofię stworzył na
bazie jej teozofii). Według niego człowiek
jest istotą duchową, która zapoczątkowała swoje istnienie z wiecznej substancji
i obecnie wędruje w reinkarnacji, wybierając swych rodziców na pomocników
w realizacji swoich zadań na Ziemi. Przed
narodzinami człowieka, “wyższe jestestwo” wytwarza w nim wiedzę, a właściwym jej dalszym rozwojem ma zajmować
się właśnie antropozofia.
Dziś na świecie istnieje ponad 900
szkół waldorfskich. Jako, że antropozofia
i New Age wywodzą się z tego samego
nurtu światopoglądowego, pedagogika
waldorfska często współdziała z newageowskimi programami edukacyjnymi.
Metody pedagogiczne zalecane przez
Steinera mają swój fundament w zapoczątkowanej przez niego wizji świata.
Antropozofia ma swoje główne źródła
w okultyzmie i ezoteryce, czerpiąc również z gnostycyzmu i różokrzyżostwa.
Stąd też traktuje lucyfera pozytywnie
(podobnie jak teozofia), wymieniając go
jako jednego z duchów. Steiner był także
ogromnym zwolennikiem reinkarnacji;
twierdził, iż na świecie było dwóch Jezusów – natański (reinkarnacja Kryszny)
oraz salomonowy (Zaratusztry). Chrystus według antropozofii jest duchem

słonecznym, który uciekł z ziemi przed
żywiołem wody na Słońce.
Inicjacja
Według antropozofii ewolucja ma doprowadzić do zastąpienia chrześcijaństwa
egzoterycznego (powszechnego, otwartego) przez chrześcijaństwo antropozoficzne, czyli ezoteryczne (tajemne, elitarne,
tylko dla wtajemniczonych). Właśnie
z tego powodu antropozofię mylnie nazywa się chrześcijańską szkołą duchową.
Celem zasadniczym
pedagogiki
waldorfskiej jest samourzeczywistnienie
się człowieka, mogące zostać zapoczątkowane jedynie przez inicjację,
którą w pedagogice
waldorfskiej stanowi eurytmia. Jest
ona nieodłącznym
elementem każdej
szkoły steinerowskiej; bez niej nie
prowadzi się nauczania antropozoficznego. Eurytmia
jest obecna w harmonogramie zajęć
od pierwszej, aż do
ostatniej klasy.
Pedagogika waldorfska jest ponadto
wypaczeniem sztuki pedagogicznej:
w szkole nie ma
ocen, ani podręczników.
Czytanki
dobierane dla dzieci z klas młodszych

mają charakter wyraźnie światopoglądowy; dzieci są zachęcane do oddawania
pokłonów Matce Ziemi czy Bogu Słońca.
Zagrożenia duchowe szkoły waldorfskiej
We wrześniu 2000 roku w Sulejówku, podczas konferencji diecezjalnych
duszpasterzy rodzin poświęconej tematyce steineryzmu, bp. Stanisław Stefanek
podkreślił, iż w waldorfskim systemie
pedagogicznym nauczyciel staje się dla
wychowanków “swoistym guru” zastępującym Jezusa Chrystusa. Fakt, iż fundamentalnym podłożem dla pedagogiki
waldorfskiej jest antropozofia sprawia,
iż nie da się jej pogodzić z chrześcijaństwem. Potwierdza to Papież Benedykt
XV w dekrecie Świętego Officjum z 18
VI 1919, w którym zakazał katolikom
przynależeć do towarzystw antropozoficznych. Doświadczenie egzorcystów
odnotowuje przypadki zniewoleń duchowych oraz opętań dzieci, po korzystaniu
z edukacji w szkołach waldorfskich.
Literatura:
- ‘Leksykon Zagrożeń Duchowych’
– Robert Tekieli
- ‘Encyklopedia Zagrożeń Duchowych
TOM II’ – ks. Aleksander Posacki SJ
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Kardynał Meisner
i Krzyżowcy
8 lutego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej nawiedzili niezwykli goście: nasz
dobry przyjaciel - arcybiskup Kolonii,
kard. Joachim Meisner wraz z członkami
Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą z Czeskiej Pargi, na czele z Wielkim
Mistrzem Josefem Šedivý.
Dostojnych gości w krzeszowskim
opactwie przyjął Kanclerz LKB ks. dr Józef Lisowski. Pielgrzymkę zapoczątkowała Eucharystia w Krzeszowskiej Bazylice,
aby następnie muc w spokoju kontemplować skarby krzeszowskiego sanktuarium.
Zakon Krzyżowców z Czerwoną
Gwiazdą – chrześcijański zakon rycerski
o charakterze szpitalnym, przekształcony
z czasem w zakon kanoników regularnych, powstały i uformowany w latach

trzydziestych XIII wieku z inicjatywy św.
Agnieszki Czeskiej, pozostający:
• jedynym męskim zakonem chrześcijańskim powstałym na ziemi czeskiej
(początkowo miał także gałąź żeńską),
• jedynym rzymskokatolickim zakonem męskim utworzonym przez kobietę oraz
• jedynym zgromadzeniem, którego
dom macierzysty znajduje się w czeskiej Pradze.
Grzegorz Żurek
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
TRZEŹWYMI BĄDŹMY!
Stało się już tradycją, że na początku
Wielkiego Postu jest „Tydzień Modlitw o
Trzeźwość”. Gdy piszę te słowa, nie znam
hasła ani tematów. Uważam, że pięknym
hasłem byłoby: „Trzeźwa Polska Rodzina”.
Gdy patrzę na rodziny, w których
wódka nie jest problemem, to można
powiedzieć, że to normalna rodzina i że
często ona nie dostrzega nawet, jaki ma
skarb. Dobro – to cicha rzecz i go nie widać.
Podziwiam te rodziny, w których jedno z małżonków „zakochuje się” w alkoholu, a mimo to trwają w małżeństwie. Tu
widać, jak się traktuje sakrament małżeństwa. Bez zrozumienia Chrystusowego
krzyża takiego małżeństwa się nie zrozumie. Wspaniale jest, gdy dzieci nie pójdą
w ślady rodzica.
Proszę o krótką refleksję. Jaka jest
moja rodzina i co robię, by była szczęśliwa? Jeśli nie ma w niej problemu z alkoholem, podziękujmy Bogu za ten wielki
skarb. I dojrzyjmy tych, u których alkohol

stał się chorobą. Pamiętajmy o modlitwie
za nich i o ofierze. Tego bożka może odsunąć tylko Chrystus. Jest wielu nawróconych alkoholików, którzy o tym świadczą
(w Polkowicach też).
Wypowiedzmy solidarną walkę o
trzeźwość naszych rodzin. Jeśli mamy w
towarzystwie nadmiernie pijącego, nie
stawiajmy alkoholu na stół. Za czasów
PRL-u propagowało się kulturalny zwyczaj picia i dokąd doszliśmy. Zdarza się,
że i dziś się to praktykuje.
Pytam się, kiedy kończy się kulturalne a zaczyna niekulturalne picie?
Ma ktoś w głowie taki dzwonek? Dziś
wskazane jest, żeby w wielu zawodach
pracowali całkowici abstynenci. Czy lekarz i kierowca mogą dobrze wykonywać swoją pracę, mając przysłowiowego
kaca? Czy ksiądz lub nauczyciel będzie
miał autorytet, gdy będzie zaglądał do
kieliszka itd.
***
Kończę te artykuł po pogrzebie ks.
kardynała Prymasa Józefa Glempa i czy-

tam w Internecie wpis z godzin rannych
z dnia pogrzebu. Czym on się zasłużył?
I wiele kłamliwych plotek. Odpisałem Masz krótką pamięć, o stanie wojennym
zapomniałeś? Po uroczystościach pogrzebowych ten pan napisał. Tyle pochwał
usłyszałem, a ja o tym nie wiedziałem. Ja
odpisałem:
„Jak się czyta Wyborczą i Urbanową
prasę i słucha TVN, to się nie wie, tam o
takich wspaniałych patriotach z duchowieństwa nie piszą. Ja czytałem Niedzielę
jak tylko była dostępna, a jak zaczęła wychodzić Wyborcza, to Niedzielę przestałem kupować. Jednego razu (chyba po pół
roku) w Wyborczej przeczytałem: Niedziela
jak zwykle nas nie lubi. I zacząłem z powrotem czytać Niedzielę, bo przejrzałem
na oczy.” I dostałem odpowiedź: „Nie było
moim zamiarem ubliżać Księdzu Kardynałowi, po prostu napisałem to, czego nie
wiedziałem.” Ja dodałem:” Jak czegoś nie
wiem, to nie piszę ani językiem nie mielę.
Tak się rodzą rzekome prawdy, szczególnie
o kapłanach i Kościele Katolickim”.
Na zakończenie kilka myśli naszego
wieszcza, Adama Mickiewicza:
CICHOŚĆ
Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.
MILCZENIE
Zaiste, miłe Bogu Jest aniołów pienie,
Ale daleko milsze człowieka milczenie.
CZAS
Czas jest łańcuch; im dalej od Boga ucieczesz,
Tym dłuższy i tym cięższy łańcuch z sobą
wleczesz.
WIECZNOŚĆ NIE MA CHWIL
Czy wiecie, żeśmy dłużej niżeli Bóg żyli?
Bóg jest wieczny, a przecież nie żył ani
chwili.
CZAS DZIAŁANIA
Kto na wieczność pracuje, drogo czas
szacuje,
Bo kiedy czas ustanie, skończy się działanie.
***

brat Stanisław
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Trzeźwymi bądźcie

Jako duszpasterz trzeźwości często spotykam się w swojej posłudze z problemami alkoholowymi w naszych polskich rodzinach. Najbardziej niepokoi nie tyle fakt, że zjawisko to nie maleje, że tak wiele rodzin cierpi z powodu nadużywania alkoholu przez kogoś
z bliskich, ale jeszcze bardziej przygnębia powszechna bezradność i beznadzieja, które towarzyszą tym zjawiskom. A przecież z własnego długoletniego doświadczenia duszpasterskiego wiem, że można poradzić sobie z tymi
problemami. Ujawnione przypadki uzależnienia od alkoholu nie muszą
skazywać samego alkoholika i jego bliskich na przegraną i stawiać w sytuacji bez wyjścia. Problem jest do rozwiązania, a spiralę bolesnych jego
konsekwencji w rodzinach można skutecznie zatrzymać. Potrzebna jest tu
niewątpliwie dobra wola ze strony alkoholika, jak i ze strony jego najbliższych. Ale to za mało! Trzeba przede wszystkim przezwyciężyć niebezpieczną izolację, której źródłem jest paraliżujący wstyd, rodzący się i u samego alkoholika, jak i jego bliskich („a co ludzie powiedzą” ), a także lęk,
często różne irracjonalne obawy. Alkoholik albo boi się przyznać do problemu, albo wyolbrzymia trud, który musiałby podjąć dla jego przezwyciężenia. Jego bliscy z kolei rezygnują z podejmowania jakichkolwiek sensownych
i odważnych kroków, bo lękają się niezrozumienia ze strony środowiska
i często reakcji samego alkoholika, boją się po prostu szantażów z jego strony
i różnej formy przemocy w odwecie. „ Jak zacznę coś robić, to on będzie się
mścił”: nieraz słyszę z ust spłakanych, cierpiących żon czy matek alkoholików,
podczas indywidualnych kontaktów ze mną. Niby szukają pomocy, ale np. na
propozycję podjęcia konkretnych działań, często szybko się wycofują i tym
samym skazują na trwanie w beznadziei.
Zasygnalizowane powyżej zachowania nie sprzyjają też w zdobywaniu elementarnej wiedzy o alkoholizmie, a to jest konieczne, by cokolwiek sensownego podjąć w tym względzie i liczyć na owoce tego. Bez osiągnięcia minimum
wiedzy, bez zrozumienia że uzależnienie od alkoholu jest chorobą, bardzo
skomplikowaną i złożoną i że jak każdą inną chorobę, trzeba ją leczyć, pozostaje obracać się w zamkniętym kręgu bólu i pretensji, bezradności, lęku
i beznadziei.
Naszą działalnością podejmowaną w ramach diecezjalnego duszpasterstwa trzeźwości, skupioną obecnie wokół Diecezjalnego Ośrodka Apostolstwa
Trzeźwości i Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Krzeszowie, staramy się pomagać
w rozrywaniu tego zaklętego kręgu niemocy i pokazywać uzależnionym i ich
bliskim drogi wyjścia. Temu ma też służyć nasza obecność na łamach dwumiesięcznika PANI KRZESZOWSKIEJ. Ale nie tylko to mamy na uwadze, nie
tylko chcemy otwierać swoiste „okno nadziei” tak wielu cierpiącym z powodu
problemów alkoholowych, pragniemy również przyczyniać się do budowania
u wszystkich wierzących postawy odpowiedzialności za trzeźwość naszego
społeczeństwa i mobilizować do wspólnych działań, wychodząc z konkretnymi propozycjami.
Nie zabraknie więc w naszym kąciku w PANI KRZESZOWSKIEJ wypowiedzi specjalistów od uzależnienia od alkoholu, świadectw samych alkoholików, refleksji doświadczonych duszpasterzy trzeźwości. Będą też reportaże
z różnych spotkań, rekolekcji trzeźwościowych, pielgrzymek czy uroczystości
organizowanych w ramach działalności naszego duszpasterstwa. Będziemy
informowali o kolejnych naszych inicjatywach i zapraszali do udziału w nich.
Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, Księdzu
Prałatowi Marianowi Kopko, dziękujemy za życzliwość i udostępnienie nam
miejsca na łamach PANI KRZESZOWSKIEJ.
Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Legnickiej
ks. Bronisław Piśnicki

Zanim
rozpoznamy
uzależnienie od
alkoholu....(cz1)
Bacznie przyglądając się zmieniającym się “naszym czasom” można zauważyć również nową erę alkoholowej
rzeczywistości. Wszechobecna reklama
zachęca na różne sposoby do picia alkoholu. Z przymrużeniem oka wspominane
jest wyśmienite piwo bezalkoholowe jako
recepta na dobrą zabawę w akademiku,
spotkanie przyjaciół, uczczenie zdanego egzaminu. W innych okolicznościach
znani sportowcy mają chwilę radosnego
wytchnienia przy piwie, “oczywiście bezalkoholowym”. Mocniejsze trunki również są reklamowane, ale wiadomo prawdziwa męska przygoda to rejs “łódką” po
pełnym morzu. Picie alkoholu staje się
pewna modą, manierą. Żaden “szanujący
się” student nie odmówi alkoholu w akademiku gdzie wszyscy piją, ponieważ wypadnie z obiegu. Przestanie być atrakcyjny dla pijącej braci studenckiej. Podobnie
jest w świecie biznesu, gdzie normą jest
picie przy negocjacjach, po negocjacjach
i z okazji sukcesu jaki odniosła firma.
Obserwując młodych, prężnych i bardzo
inteligentnych pracowników renomowanych firm można zauważyć, że picie alkoholu jest tam dobrym obyczajem, za który
płaci sama firma.
Picie alkoholu przez ludzi nie jest bezkarne. Z czasem pojawiają się różne incydenty alkoholowe najczęściej związane
ze zatruciem, zaburzeniami zachowania.
Pierwsze upojenie alkoholem może mieć
charakter łagodny. Koledzy mogą nawet
stwierdzić, “ale się urżnął” i w tym stwierdzeniu jest tyleż samo podziwu co i strachu. Bywa czasami tak, że po większym
piciu i niekontrolowanych zachowaniach
(np. brawurowa przechadzka po gzymsie wysokiego budynku, bójka na ulicy)
młody zwolennik Bachusa ma poważne uszkodzenia ciała. Czasami możemy
spotkać się z zadziwiającym zjawiskiem,
otóż osoba pijąca po niewielkiej nawet
dawce alkoholu zaczyna gwałtownie się
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zachowywać i to w sposób niezrozumiały dla swego środowiska. Znajomi mówią
czasami, że mu “odbiło”. Sam delikwent
często nie pamięta swoich wyczynów.
Znawcy tematu określają taki stan jako
upicie patologiczne.
Mamy więc już pierwszą kategorię
osób, którzy pod wpływem alkoholu wykazują zaburzenia psychiczne i zachowania. Według obowiązującej w WHO
klasyfikacji chorób - ICD-10 możemy
zdiagnozować następujące zaburzenia:
F 10.0 – ostre zatrucie alkoholem
F 10.00 – ostre zatrucie - nie powikłane
F 10.01 – ostre zatrucie - powikłane
urazem lub uszkodzeniem ciała
F 10.02 – ostre zatrucie - z innymi
powikłaniami medycznymi
F 10.05 – ostre zatrucie - ze śpiączką
F 10.07 – ostre zatrucie - upicie patologiczne
Z obserwacji życia alkoholowego
świata możemy dalej zauważyć smutny
fakt. Taki incydent alkoholowy, czasami nawet bardzo poważny w skutkach,
nie przyczynia się u większości ludzi do
zaprzestania picia. Nawet doświadczają
czegoś w rodzaju “pasowania na rycerza”
Bachusa. Uznanie, podziw, respekt pozostałych uczestników alkoholowych zapasów, sprawia, że Ci naznaczeni zaczynają
dalej brnąć w alkoholowy świat złudzeń.
Ludzie ci należą do kategorii pijących ryzykownie.
mgr Jacek Telesfor Kasprzak
superwizor-specjalista psychoterapii uzależnień
psycholog kliniczny

Ogłoszenie
Zapraszamy na Kwartalne
Spotkania Rodzin Abstynenckich w naszym Sanktuarium
w Krzeszowie
I - spotkanie : 6 kwietnia
2013 rok Krzeszów
14.30 Miting AA otwarty dla
wszystkich chętnych – Klasztor
sióstr Benedyktynek
16.00 Okazja do spowiedzi
św.
17.00 Msza. św. w Bazylice
w intencji trzeźwości w rodzinach
Uruchamiamy od 1-go marca
2013 roku
TELEFON ZAUFANIA
dla osób uzależnionych od alkoholu
oraz ich rodzin.
Masz problem zadzwoń

tel.kom.: 666 903 441

Z NOWYM TESTAMENTEM „NA TY”

Ofiarowanie Pana Jezusa Łk 2,22-39
Rozsypane części umieść we właściwym miejscu w diagramie tak, aby utworzyły
krzyżówkę.
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Z przepisów krzeszowskich gospodyń
Jabłecznik z budyniem

Składniki:
- 1kg jabłek-obranych i pokrojonych w kostkę
- 1 kostka margaryny
- 1szklanka cukru
- 2 jajka
- 0, 5 kg mąki
- 2 łyżki oleju
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 2 budynie śmietankowe
- 3 szklanki mleka
Wykonanie:
Z margaryny, mąki, jajek, cukru, oleju i proszku do pieczenia zagnieść ciasto i podzielić na dwie części.
Jedną część ciasta wyłożyć na blaszkę i ułożyć na nim jabłka. Dwa budynie ugotować na trzech szklankach mleka
i gorący wylać na jabłka. Na wierzch wyłożyć drugą część
ciasta. Piec 45 min. Na koniec posypać cukrem pudrem.

Fale Dunaju

Składniki na ciasto:
-5 jajek
- 1 szklanka cukru
- 2 szklanki mąki
- 1 kostka margaryny
- 2 łyżki kakao
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- kilka jabłek-pokrojonych w ósemki
Wykonanie:
Białka z cukrem ubić na sztywną pianę.
Margarynę utrzeć z żółtkami, dodać mąkę z proszkiem do
pieczenia. Wyłożyć pianę z białek i wymieszać. Ciasto podzielić na dwie części. Jedną wyłożyć na blaszkę a do drugiej dodać kakao i wylać na pierwszą. Ułożyć na tym jabłka i upiec.
Składniki na masę:
- 2 szklanki mleka
-1 szklanka cukru
-2 łyżki mąki
-1 kostka margaryny
-1 żółtko
-1 op. cukru waniliowego
-1 op. budyniu śmietankowego
- olejek śmietankowy
Wykonanie:
1, 5 szklanki mleka zagotować. W 0, 5 szklanki mleka rozpuścić budyń, mąkę i żółtko. Wlać na gotujące się mleko.
Ciągle mieszając zagotować i ostudzić. Margarynę utrzeć z
cukrem i dodać chłodny budyń dokładnie utrzeć i wyłożyć
na ciasto. Na wierzch polać polewą.
Chętnych do podzielenia się swoimi ulubionymi przepisami
z czytelnikami Krzeszowskiej Pani zapraszamy do Obsługi
Pielgrzyma.
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Opłatek Rodziny Radia Maryja - Krzeszów 13 stycznia 2013

III Diecezjalny Festiwal Jasełkowy i Kolędniczy - Krzeszów 19 stycznia 2013

