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Uroczystość Św. Józefa - Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Krzeszów, 17 marca 2013

Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej
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Środa 1 maja – Msza Święta godz. 12.oo - dla
Bractwa Św. Józefa w kościele św. Józefa
Czwartek 2 maja – godz. 18.oo Występ Chóru
z Holandii,
Piątek 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski, Święto Konstytucji Trzeciego Maja
Sobota 4 maja – godz. 10.oo rozpoczęcie XX Diecezjalnego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Gość Honorowy Festiwalu: Zespół Trubadurzy
Od wtorku 7 maja do poniedziałku 13 maja –
Jerycho Różańcowe w Krzeszowie
Sobota 11 maja godz. 10.oo – Pielgrzymka Dwóch Narodów do Krzeszowa (Polaków
i Niemców)
Sobota 11 maja godz. 15.oo - Uroczystość Straży
Pożarnej w Krzeszowie
Wtorek 14 maja – całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii krzeszowskiej
Sobota 18 maja – Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej
Sobota 25 maja – Święcenia Kapłańskie w Katedrze Legnickiej
Niedziela 26 maja – Dzień Matki; godz. 10.oo
I-Komunia Św. w Krzeszowie
Poniedziałek 27 maja godz. 18.oo – Uroczystość
Sakramentu Bierzmowania w Krzeszowie
Od piątku 31 maja do niedzieli 2 czerwca – spotkanie Zakonu Bożego Grobu w Krzeszowie
Sobota 1 czerwca – Autokarowa Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy
Niedziela 2 czerwca – Spotkanie Rejonowe Podwórkowych Kół Żywego Różańca Dzieci w Krzeszowie
Niedziela 2 czerwca – Festyn Parafialny na placu
przed Bazyliką Krzeszowską
Sobota 8 czerwca – Pielgrzymka Dzieci I-Komunijnych oraz Eucharystycznego Ruchu Młodych
Niedziela 9 czerwca – godz. 12.oo Piesza Pielgrzymka w intencji trzeźwości narodu Polskiego

•
•
•
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Poniedziałek 17 czerwca – Radio Maryja i Telewizja Trwam w Krzeszowie – początek godz. 16.3o
Sobota 22 czerwca – Autokarowa Pielgrzymka
Dzieci z Koła Żywego Różańca do Częstochowy
Od poniedziałku 24 czerwca do soboty 29 czerwca – Rekolekcje z Postem wg. Św. Hildegardy
Sobota 29 czerwca – wyjazd dzieci z Krzeszowa
na Kolonie Letnie.
Ks. Marian Kopko

Ojciec Święty Franciszek
Jorge Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 r.
w Buenos Aires. Po obronie dyplomu z chemii rozpoczął studia w seminarium. 11.03.1958 r. wstąpił
do zakonu jezuitów i kontynuował naukę. Święcenia
kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r. W 2011 roku Jan
Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera S. Roberto Bellarmino. W latach
2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. 13 marca 2013 roku został wybrany
na nowego papieża, przyjmując imię Franciszek.

Modlitwa za Ojca Świętego
i za Kościół Święty
Boże, wszystkich wiernych, Pasterzu i Rządco,
spojrzyj miłościwie na sługę Twego Papieża Franciszka, któregoś nad Kościołem Swoim Przełożyć raczył.
Daj mu, prosimy, słowem i przykładem podwładnym
swoim tak przewodniczyć, aby z powierzonym sobie
stadem do żywota przyszedł wiecznego.
Przyjmij łaskawie, prosimy, Panie, modlitwy
Kościoła Swego, aby po zwalczeniu wszystkich przeciwności i błędów, w bezpiecznej służył Ci wolności.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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wiara pomaga żyć

Wiara daje nadzieję i siłę, motywuje do pracy i nadaje jej sens. Sztuka sakralna powinna być nakierowana
na Boga, powinna mieć w sobie ukrytą treść, którą ktoś, kto się w jej otoczeniu znajdzie, zacznie w jakiś
sposób odczytywać. Może dzieło to skłoni go do jakiejś głębszej refleksji… Przede wszystkim ma ona stwarzać
odpowiedni klimat do modlitwy. Bóg ofiarował nam talenty, niepowtarzalną szansę w życiu, którą każdy musi
wykorzystać w najlepszy sposób. Ja mam swoisty dług do spłacenia…
Mieliśmy bardzo trudny czas
w naszym życiu, zarówno zdrowotny
jak i finansowy. Ze wszystkiego co się
w naszym życiu działo, także z tych
złych momentów, starałem się czerpać siłę. W 2002 r. usłyszałem diagnozę – stwardnienie rozsiane, zacząłem

Autor z żoną na audiencji u Jana Pawła II

tracić wzrok, możliwość poruszania
się. Kiedy przestałem zupełnie widzieć na jedno oko, a w drugim też już
pojawiały się zamiany pomyślałem, że
może Bóg dopuszcza na mnie utratę
wzroku, żebym nauczył się widzieć
inaczej, żebym potrafił patrzeć ser-

cem. To był czas, w którym głęboko
zastanowiłem się nad sensem życia
i cierpienia, przewartościowałem
swoje priorytety. Nie wiedziałem co ze
mną dalej będzie, ale miałem w sobie
wiele nadziei.
Byłem wdzięczny Bogu, że ta choroba spotkała mnie dopiero po czterdziestce, że mam wspaniałą rodzinę,
przyjaciół, pracę, która jest moją pasją.
Wspólnie z żoną mieliśmy pragnienie,
by jeszcze w jakiś inny, poza modlitwą, sposób podziękować Panu Bogu
za otrzymane łaski. Uznałem, że dopóki jeszcze widzę wykonam monstrancję do Sanktuarium na Jasnej Górze.
I tak powstała monstrancja „Różańcowa” – nasze wotum wdzięczności za
życie, rodzinę, za miłość, za dzieci.
W 2004 roku, dzięki uprzejmości
Ojców Paulinów, mieliśmy możliwość
spotkania z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II. Niezapomniane i wyjątkowe spotkanie. Na Watykanie, w bibliotece papieskiej spotkało się wówczas z Ojcem Świętym zaledwie kilka
osób i to wyłącznie z Polski. Obecny
był Przeor Jasnej Góry o. Marian Lu-
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belski, o. Kamil Szustak, o. Albert
Szustak, moja żona Grażyna, syn Andrzej, syn Kamil, ja, no i oczywiście
nie odstępujący Ojca Świętego na krok
abp Stanisław Dziwisz. Starałem się
tak podchodzić, żeby Ojciec Święty
nie widział mojego problemu zdrowotnego, zresztą nie przychodziłem
z nim w sercu, prosząc o łaskę zdrowia. Gdzieś tam w środku na pewno
była nadzieja, ale nie chciałem się tym
dzielić, poza tym miałem świadomość
tego, że Papież jest już osobą starszą,
schorowaną i że cały świat niesie mu
swoje problemy. Gdzieś w sercu głęboko tliła się nadzieja, że może to
spotkanie mnie uzdrowi. Byliśmy
wdzięczni Bogu, że w ogóle możemy
się z Jane Pawłem II spotkać.
Można powiedzieć , w jakiś sposób
przekupiłem los. Miałem ogromne
pragnienie wykonania bursztynowej
sukienki dla Ikony Jasnogórskiej. I to
pragnienie zostało wyrażone. Uśmiech
aprobaty na twarzy Ojca Świętego był
takim potwierdzeniem, że może zrobię. Ja w to wierzyłem. Po audiencji
poprosiłem o błogosławieństwo. Kiedy Jan Paweł II mnie pobłogosławił,
powiedział, że skoro błogosławi męża,
to pobłogosławi również małżonkę.
Próbował zdjąć kapelusz z jej głowy,
bo etykieta watykańska nakazuje, aby
kobieta miała nakrytą głowę, ale kapelusza nie udało się zdjąć. Wówczas
zdecydował się pobłogosławić żonę,
trzymając rękę na kapeluszu i zażartował, że przez kapelusz też się liczy.
Po audiencji odśpiewaliśmy wspólnie
Apel Jasnogórski. Dla całej naszej rodziny było to wyjątkowe przeżycie, zapamiętamy te chwile na zawsze.

W tym czasie, także podczas pobytu w Rzymie brałem interferon, lek,
który stosuje się przy leczeniu SM.
Po powrocie ze spotkania z Ojcem
Świętym powiedziałem do mojej małżonki, że już tego leku nie będę brał,
że ten wczorajszy zastrzyk był ostatni. I trudno w to uwierzyć, ale
w przeciągu miesiąca wrócił mi wzrok
w jednym oku, mogłem się bez większego problemu poruszać, pracować
i ta możliwość wykonania sukni bursztynowej ziściła się. Przez prawie
rok zbierałem fundusze, żeby zrobić
ją jak najgodniej, jak najlepiej, z najszlachetniejszych materiałów. Pragnąłem zrealizować tę suknię z białego
bursztynu, który jest bardzo rzadki
w przyrodzie. W mojej pracowni,
przy pomocy całego mojego zespołu
powstała Suknia Totus Tuus – Suknia
Zawierzenia. Niestety, nie zdążyliśmy
jej wykonać za życia Ojca Świętego
Jana Pawła II.
Każde z działań, prac, które podejmuję jest takim kolejnym wyzwaniem, które musi mnie w jakiś
sposób przekraczać, albo do czegoś
prowadzić, ale odczytuję to też, że to
jest jakaś droga, która prowadzi do
czegoś istotnego, ważnego. Tak było
z „Tryptykiem Jerozolimskim”. Jest
to nastawa ołtarzowa w formie tryptyku wraz z monstrancją, wykonana
do IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Powstał on z inicjatywy Stowarzyszenia Communita Regina della
Pace (Stowarzyszenia Królowej Pokoju), którego ideą jest szerzenie kultu
adoracji Najświętszego Sakramentu
w intencji pokoju w Ziemi Świętej,
na całym świecie, a przede wszystkim
w sercu każdego człowieka. Prezesem
naszego Stowarzyszenia jest Pan Piotr
Ciołkiewicz, człowiek wielkiej wiary,
oddany całym sercem szerzeniu kultu
eucharystycznego. Niestety mieliśmy
duże trudności z wwiezieniem tryptyku do Izraela. Modląc się w tej intencji w Bazylice Grobu Bożego, ofiarowałem ten problem Chrystusowi,
mówiąc: „Panie Jezu, ja już po ludzku
zrobiłem wszystko, co było możliwe,
nie dam rady przewieźć tego tryptyku, ale proszę Cię przyjmij modlitwę
i cierpienia ludzi, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w tej pracy.
Jeżeli zechcesz, to wszystkie trudności
w jednej chwili znikną, a ołtarz przy
IV stacji Drogi Krzyżowej zostanie
umieszczony i będzie służył modlitwie i adoracji”. Niedługo po wyjściu
z bazyliki otrzymałem wiadomość,
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że jest zgoda władz izraelskich na
opuszczenie portu w Hajfie i wjazd
tryptyku do Jerozolimy. W tym momencie miałem poczucie spełnienia
i lekkości, jakie płyną z wysłuchanej
modlitwy.
Bursztyn jest niezwykłym, fantastycznym materiałem. Z uwagi na
specyficzne właściwości chemiczne
i fizyczne bursztynu nie można obrabiać plastycznie, a jedynie poddawać skrawaniu lub bezpośrednio
w nim rzeźbić. Tworząc swoje prace,
nie skupiam się wyłącznie na własnych przemyśleniach, ale z wnikliwą
uwagą słucham podpowiedzi i sugestii osób, które ze mną współpracują.
W pracowni zatrudniam fantastycznych ludzi, prawdziwych artystów
w swoim fachu, niektórzy pracują ze
mną od kilkunastu lat. To, co powstaje
w firmie Drapikowski Studio to nie
jest praca, która wypływa wyłącznie
z mojego serca czy serca mojej małżonki, to są emocje moich pracowników, ich zaangażowanie, my wszyscy
współtworzymy te realizacje.
Ja nadal nie widzę na jedno oko,
ale traktuję to jako łaskę, jako przypomnienie o chorobie i o wszystkim,
co stało się moim doświadczeniem.
Gdybym całkowicie wyzdrowiał może
zapomniałbym o tym, zajął się jakimś
innym działaniem, a tak cały czas
mam ten sygnał: Bogu dzięki, że nie
widzę na to oko.
Mariusz Drapikowski,
Gdański artysta, złotnik i bursztynnik. W jego pracowni powstało
wiele dzieł z dziedziny sztuki sakralnej
i użytkowej, m.in. suknie do ikony Jasnogórskiej, słynny tryptyk „Niebiańska Jerozolima” umieszczony przy IV
stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie,
Ołtarz Adoracji „Gwiazda Kazachstanu” a także patery z martwą naturą
wykonane dla królowej Belgii i króla
Hiszpanii. Jest współautorem projektu
i realizacji „Bursztynowego Ołtarza”
w kościele Św. Brygidy w Gdańsku.
Żona Grażyna jest lekarzem i pracuje
w Gdańsku, syn Andrzej założył rodzinę, mieszka i pracuje w Warszewie,
syn Kamil skończył Akademię Sztuk
Pięknych, założył rodzinę i współpracuje w firmie z ojcem.

Źródło:
Apostoł Miłosierdzia Bożego Nr 2 (78)
2013, ISSN 1231 – 5621, Str. 27-29
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oddani na służbę

Słowo „sekta” kojarzy się na ogół z religijną grupą fanatycznych osób ze środowisk patologicznych.
Nic bardziej błędnego. Statystyki wskazują, że najczęściej ofiarami sekt padają osoby z wyższym
wykształceniem, o dobrej i stabilnej pozycji społecznej, a grupy, które je werbują, nie zawsze mają
charakter wyznaniowy.
Młoda polska demokracja nadal przechodzi okres dojrzewania
i boryka się z wieloma trudnościami. Burzliwe przemiany społeczne,
polityczne, a także ekonomiczne,
które od 1989 r. stanowią główny
temat polskich mediów, ukazywane są najczęściej w kontekście
awantur politycznych. Nieczęsto zdarza się, że istotne problemy
społeczne są omawiane czy badane
przez komentatorów mainstreamu, który coraz bardziej się tabloidyzuje. Problematyka dotycząca
głębszych warstw ludzkiego życia
nie „sprzedaje się” zbyt dobrze
w czasach, kiedy tylko skandal
stanowi atrakcyjny towar medialny. Przez ostatnie kilka miesięcy
głównym tematem serwowanym
polskiej opinii publicznej są losy
młodej matki z Sosnowca, która
jest podejrzewana o zabójstwo
sześciomiesięcznej córki, a dwa
lata temu przywoływana i wciąż
przypominana była, i do tej pory
jest, konferencja prasowa, na którą
poseł na Sejm RP przybył ze sztucznym penisem i świńskim ryjem.
W medialnej codzienności realizowanej na takim poziomie trudno jest przeciętnemu Polakowi zatrzymać się na chwilę i zastanowić,
co naprawdę jest ważne dla niego
samego oraz jego ojczyzny, która
od 23 lat próbuje budować swoją
wolność.
Polacy, bombardowanie każdego dnia „serwisami informacyjnymi” III RP, podświadomie
nasiąkają retoryką banału oraz
wojny polsko-polskiej, którą nam
się wmawia, a właściwie narzuca. W takich warunkach podgrzewania emocji bardzo łatwo jest

rządzącym stymulować nastroje
społeczne. Analizując niektóre wydarzenia ostatnich lat na polskiej
scenie politycznej, można dojść
do wniosku, że Polacy są wodzeni
za nos. Mówiąc wprost – są manipulowani. Oczywiście każdy,
kto stawia takie tezy, natychmiast
ogłoszony jest oszołomem, moherem i kreatorem teorii spiskowych. Z wielką satysfakcją zaryzykuję potępienie mnie przez salon
i zarzucę III RP największy grzech:
manipulację narodem.
Nie chodzi mi o masową hipnozę, w której 40 mln Polaków nie
jest świadomych swoich czynów.
Mam na myśli stworzenie po 1989
r. warunków, w których nowotwory demokracji rozwijają się
i niszczą wiele dziedzin naszego
życia społecznego.
Dostrzec psychomanipulację
w skali kraju jest o wiele trudniej niż podobne działania podejmowane w stosunku do pojedynczego człowieka czy środowiska.
Dlatego zdecydowaliśmy się opisać
grupy, które na terenie Polski stosują w swojej działalności destrukcyjne technik perswazji, werbunku
oraz funkcjonowania. Destrukcja
ta ma różne wymiary w życiu tych,
którzy znajdują się pod wpływem
sekty, w zależności od tego, jaki
charakter ma dana grupa. Słowo
„sekta” kojarzy się na ogół z religijną grupą fanatycznych osób
ze środowisk patologicznych. Nic
bardziej błędnego. Statystyki wskazują, że najczęściej ofiarami sekt
padają osoby z wyższym wykształceniem, o dobrej i stabilnej
pozycji społecznej, a grupy, które je
werbują, nie zawsze mają charakter

wyznaniowy. W wielu wypadkach
psychomanipulacją posługują się
sekty ekonomiczne, które są pewnego rodzaju nowością.
Istnieje wiele znaczeń terminu
„sekta”, jednak ogólnie można
przyjąć, że sekta to destrukcyjna
grupa wykorzystująca do swoich
celów psychomanipulację. Zresztą
nie o precyzyjne definicje tu chodzi, lecz o człowieka, który powinien być podmiotem wszystkich
polemik i działań podejmowanych
na ten temat. O człowieka, który
bardzo często po krótkim poby-

cie w takiej grupie lub nawet kontakcie z nią, nie jest w stanie normalnie funkcjonować w rodzinie,
społeczeństwie, państwie. Jest rozbity psychicznie i emocjonalnie,
uzależniony od owej destrukcyjnej
grupy, a wszelkie próby zerwania takiej relacji wywołują u niego
głębokie poczucie winy, depresję,
a nawet poważne choroby psychiczne.
Sekta jest po prostu formą oddania własnej osobowości na służbę
komuś innemu. Nie pozwólmy, aby
Polska została oddana na służbę.
Źródło:
Dodatek specjalny „Gazeta Polska”
Sekty nowotwory demokracji
Dominik Tarczyński - Oddani na służbę
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40 faktów za życiem

Absurd Ludzkiego Prawa: Przed narodzeniem zabicie jest legalne, po narodzeniu
zabicie jest nielegalne.
Jestem Kaśka, mam 27 lat,
moja historia nie kończy się
pozytywnie, bo nie usłyszę, ani
nie zobaczę swego dziecka. Pochodzę z dobrej rodziny i samo
przeczy decyzji, którą podjęłam 12 lipca 2012 roku.
Dlaczego? W imię czego?
NIE WIEM, wiem tylko,
że bardzo kocham i bałam
się stracić człowieka,
z którym zaszłam w ciążę.
Moje poprzednie związki nie wnosiły nic do mojego życia, poza rozczarowaniem, do momentu
poznania Jego, jak wtedy
myślałam, najwspanialszego człowieka w moim życiu. Nie przeszkadzało
mi absolutnie jego traktowanie rodziny (rodzice
to staruchy, którzy niczego
w życiu mu nie dali),dzieci
( bachory nie pozwalające
spokojnie żyć), życia (kasa,
imprezy, kobiety) nie przywiązywałam do tego uwagi, dla mnie był dobry, kochany
i opiekuńczy- to wystarczyło.
Ale jak dobrym aktorem był,
okazało się, kiedy po czterech
latach na teście ciążowym pokazały się dwie kreski. Wtedy
usłyszałam od niego ,,nie chcę
tego dziecka, usuwamy” jedna
z najpiękniejszych chwil, które
pojawiają się w życiu kobiety,
okazała się dla mnie horrorem.
O lekarza dziś nie trudno, był
z polecenia jego siostry, która
dwa lata wcześniej dokonała
aborcji właśnie w jego gabine-

cie. Nigdy nie zapomnę jej słów,
które usłyszałam w telefonie:
,,tylko dyskretnie, bo już więcej
nam nie pomoże i żeby i ona się
nie rozmyśliła”. Poczułam się

jak przedmiot, dla niego i jego
rodziców, liczyło się tylko pozbycie się problemów - a nie ja,
nie moje uczucia. Odkładałam
tę decyzję, jak mogłam najdłużej, próbowałam rozmawiać
z nim, jego mamą-byli nieugięci… Lekarz zalecił USG, był to
już 10 tydzień ciąży. Usłyszałam
jak bije małe serduszko. On stał
z kamienną twarzą, bez jakichkolwiek emocji. Po wyjściu
z gabinetu stanowczo powiedziałam, że zostawiam dziecko
i nie obchodzi mnie, co on zrobi

i wtedy się zaczęło. Do tej pory
dobry, opiekuńczy, krzyknął:
,,zostajesz sama, jak chciałem
pomóc Ci pozbyć się problemu,
ja nie chcę tego bachora, na alimenty nie licz, bo zrobię
wszystko by nie płacić”.
Odjechał, a ja zostałam
sama z poczuciem winy,
że przez to dziecko
straciłam miłość swojego
życia. Przestraszyłam się
i po trzech dniach spotkaliśmy się na moją prośbę.
Podjęłam decyzję w nadziei, że wszystko może być
jak dawniej. Szłam do gabinetu z przekonaniem, że to
nie do końca moja i dobra
decyzja. Weszłam do środka, niepewna tego, co chcę
zrobić, ale nie mogłam
się już wycofać, wszystko było przygotowane.
Zabieg wykonał lekarz
w niepełnej narkozie,
chyba tak chciałam się
ukarać i ukarałam widząc
i słysząc wszystko… Aborcja nie
rozwiązała problemu. Mój problem się zaczął i trwa do dziś. Nie
da się opisać tego, co poczułam
po wyjściu z gabinetu- potworna pustka, samotność i nienawiść do siebie i niego. On zabił
nie tylko dziecko, on zabił mnie.
Z gabinetu wyszła już dziewczyna za życia pozbawiona uczuć,
która w imię chorej miłości
zabiła własne dziecko. Dziś nie
ma już Nic…
Źródło:
www.40fakt.ksm.org.pl
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Przewodnik odpowiada:
Ogród klasztorny

Dzisiejsze ogrody mają niewiele wspólnego z pierwotną myślą, jaka
przyświecała ich twórcom. Cyceron
w swoim dziele De Natura deorum klasyfikuje przyrodę na trzy grupy- przyrodę nietkniętą działalnością człowieka;
obszary przez człowieka użytkowane
oraz ogrody, które są artystycznym połączeniem obu poprzednich. Chrześcijaństwo nadaje założeniu ogrodowemu
dodatkową głęboką symbolikę. Ogrody
miały być mikrokosmiczną próbą odzyskania raju. W XIX wieku dochodzi
do desakralizacji i pauperyzacji myślowej założeń ogrodowych. Wtedy stają się one parkami, miejscami ogólnie
dostępnymi dla prostego człowieka.
W przypadku ogrodów klasztornych
zakonów z rodziny benedyktyńskiej,
w tym także cystersów, należy uwzględnić jeszcze dewizę ora et labora- módl się
i pracuj. Mnich oprócz modlitwy musiał
jeszcze pracować, najlepiej, jeśli robił to
wewnątrz murów klasztornych. Dlatego nieodłącznym elementem założenia
klasztornego był ogród.
Pierwszy
wizerunek
założenia
ogrodowego w opactwie krzeszowskim mamy z miedziorytu H. Tscherninga wg rysunku M. L. Willmanna
z 1678 r. 10 tez dedykowanych opatowi
Bernardowi Rosie, gdzie został przedstawiony wizerunek opactwa, jeszcze
z gotyckimi kościołami, ale już po ich
barokizacji przez opata Bernarda. Na
wschód od zabudowań klasztoru i kościoła widoczny jest barokowy ogród
klasztorny. Założenie jest symetryczne,
7 kwadratów roślinności podzielono
ścieżkami, ostanie- 8 pole zabudowano
niewielkimi budynkami. 5 z nich podzielono na 4 mniejsze, gdzie na środku zasadzono drzewo. Od wschodu założenie

zamknięto sadem, od zachodu niewielką budowlą na planie heksagonalnym
z cebulastym hełmem. Jest to najprawdopodobniej tzw. Fürstenbrunn- studnia
książęca, związana z legendą o Bolku I
i założeniu krzeszowskiego klasztoru. Od
północy i południa ograniczono ogród
wewnętrznym murem i symbolicznymi,
niewielkimi polami uprawnymi.
Na rysunkach F. B. Wernera i autorów wzorujących się na nim, widzimy już
obecne barokowe opactwo. Istnieją już
nowe kościoły, ale nie ma południowego
skrzydła klasztornego, zaprojektowanego
przez Fellera z 1773r. Dlatego te obrazy
należy datować na 3 ćwierć XVIII wieku,
ale założony wówczas ogród zachował
się do XX w. Wschodnią część ogrodu
zamieniono na symboliczne pola uprawne, sad przeniesiono na południowy-wschód. Na południu powstał tzw. ogród
opacki. Założenie było symetryczne,
którego osią była droga, prowadząca od
istniejącej, barokowej bramy ogrodowej,
przy ulicy św. Jadwigi Śl. Ścieżki
w ogrodzie, flankowane niską
roślinnością prowadziły do czterech fontann, leżących w jednej
linii. Niecki fontann wykonano
z piaskowca i miały kształt koła
z wkomponowanym kwadratem.
Baseny ważyły ponad 450 kg, na
środku ustawiono słup z główkami anielskimi, z których tryskała
woda.
W latach 1933-34 gruntownie przeorganizowano układ tych
ogrodów, całkowicie zatracając
walory barokowego założenia

ogrodowego, przebudowując całe założenie na ówczesną, parkową modę.
W cały ogrodzie zasadzono drzewa, które obecnie przesłaniają widok na gmach
klasztoru. W 1934r. szeroką drogę, która
ciągnie się od skrzydła południowego,
rozszerzono w środku, tworząc taras, na
który prowadzą szerokie na 7 metrów
stopnie. Wytyczono drogę prowadzącą
do niecki wodnej, która mierzy 22 metry szerokości i 16,5 metra długości. Ten
niewielki staw nawadniany był przez
strumyk Cedron, który przepływa przez
środek ogrodu. Po obu stronach stawu
stanęły, fontanny z piaskowca o 5 metrach
średnicy, które zamieniono na różane
kwietniki. Po przeciwnej stronie strumienia ustawiono trzy kolejne fontanny.
W 1935r. przeprowadzono udoskonalenie założenia stawu. Spiętrzono potok,
który zasila staw, przez konstrukcję koła
wodnego wysokiego na 2 metry i szerokiego na 1 metr. Owe urządzenie podnosiło wodę i prowadziło ją do stawu,
który ożywiono przez jego zarybienie.
W 1938r. w ogrodzie ustawiono trzy, stare, krzeszowskie kamienie graniczne z inicjałami opata Innocentego Fritscha –IAG
i rokiem 1727 oraz posiadały wizerunek
mitry opackiej i pastorału.
Obecnie, tak jak przed wiekami, ogród
klasztorny jest niedostępny dla osób świeckich i służy siostrom benedyktynkom
jako zamknięte założenie.

Krystian Michalik
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przed ołtarzem pana

„Przed Ołtarzem Pana” - Rozważania na temat Liturgii Świętej
„Módlmy się” - Kolekta Po wezwaniu przewodniczącego: „Módlmy
się” zapada milczenie. Jest to przestrzeń dla osobistego odnalezienia
się w tym wielkim Słowie, które nas
zagarnia. Nasze uczestnictwo ma się
teraz wyrazić w odpowiednim zaangażowaniu poprzez przebudzenie
własnego serca. Ma ono zacząć bić
w harmonii z innymi.
Aby włączyć się z pożytkiem
w
modlitwę
Kościoła,
musimy
w samotności stanąć przed Bogiem, aby,
tak jak potrafimy, wypowiedzieć wobec
Niego naszą miłość, wiarę, pragnienia. Jest to czas na wzbudzenie
intencji - przedstawienie Panu
osób, spraw, które chcemy oddać
w Jego ręce.
Historia kształtowania się tej
części Eucharystii jest bardzo bogata. W krótkich słowach spróbuję
przedstawić najważniejsze jej etapy.
Kolekta będąca pierwszą modlitwą mszalną wywodzi się etymologicznie od łacińskiego słowa
colligo, colligere i oznacza zbierać
razem. Spotykaną nazwą jest także wyrażenie: „colligere orationem,
które już przy końcu IV wieku oznaczało
formułę modlitewną odmawianą przez
celebransa, który w ten sposób niejako
zbierał i przedstawiał Bogu ciche modlitwy zgromadzonych. Zebrani bowiem
modlili się jakiś czas w milczeniu, a do-

piero później zabierał głos celebrans
i kończył modlitwę w imieniu wszystkich”. W początkowym okresie istnienia
Kościoła modlitwy były improwizowane.
Przewodniczący liturgii w zależności od
uznania sam układał treść oracji.
Z ugruntowaniem kolekty wiąże się
także zwyczaj liturgii stacyjnej, sprawowanej od IV wieku w Rzymie. „Wierni
gromadzili się w określone dni przy jednym z kościołów, zwanym collecta, by
udać się do wyznaczonego miejsca sprawowania liturgii – statio”. Gdy wszyscy
byli już obecni przewodniczący celebracji,
najczęściej papież rozpoczynał tą procesję

właśnie kolektą. Była to pierwsza modlitwa odmawiana przez celebransa, dlatego
też zyskała ona nazwę oratio prima.
W obecnie używanym Mszale Pawła
VI, który powstawał z inicjatywy odnowy liturgicznej II Soboru Watykańskiego,

Z radością informujemy, że 18 maja 2013 roku, w dniu
Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej w Bazylice Krzeszowskiej
zostanie zawarty związek małżeński pomiędzy Grzegorzem
Żurek - świeckim kierownikiem ds. Sanktuarium Krzeszowskiego a Katarzyną Przybył. Sakramentu Małżeństwa udzieli
Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr. Stefan Cichy - Biskup Legnicki.
Pracownicy Sanktuarium wraz z Duszpasterzami Parafii
Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie życzą Grzegorzowi i Katarzynie błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Łaskawej na nowej drodze życia, oraz zapewniają o pamięci modlitewnej.

możemy zauważyć wiele nowych modlitw, które mają już większe odniesienie
do mentalności współczesnego człowieka. W procesie odnowy źródłem inspiracji, stały się także stare sakramentarze
o bogatej treści teologicznej. Twórcy nie
przepisywali dawnych modlitw do nowej
księgi, lecz na ich bazie stworzyli nowe,
odpowiadające założeniom liturgii posoborowej. Reforma soborowa zwróciła
także uwagę, na funkcje kolekty w liturgii
eucharystycznej.
Kolekta jest częścią obrzędów wstępnych, które mają za zadanie stworzyć
wspólnotę pośród zebranego ludu Bożego. „Cała liturgia obrzędów wstępnych jakby zmierza do kolekty,
bowiem jest to najważniejsza
i najbardziej wyrazista modlitwa
tej części Mszy Świętej”. Do czasów
odnowy kolektę odmawiało się po
czytaniach liturgicznych, które „ją
inspirowały i do niej prowadziły, jako odpowiedzi na usłyszane
słowo Boże proklamujące magnalia Dei – dzieła Boga.” Obecnie ta
oracja jest proklamowana przed
liturgią słowa i pełni rolę przygotowującą do przyjęcia orędzia zbawienia. Według Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, kolekta pełni także funkcję wprowadzającą
w przeżywanie danej tajemnicy dnia.

Ks. Mateusz Rycek

10 krzeszowska pani nr 3 (28) - Maj / Czerwiec 2013

Jerycho Różańcowe

„Będą Jerycha…’’ – Maryja przekazała te słowa tuż po drugiej wojnie
światowej w Amsterdamie.
7 maja 2013 roku po raz kolejny w naszej parafii rozpocznie
się Jerycho Różańcowe. To jedyne
w swoim rodzaju czuwanie
z różańcem w ręku przed Najświętszym Sakramentem, trwa
nieprzerwanie 7dni i 6 nocy. Jest
to czas wyjątkowy dla parafii, ponieważ Niebo wylewa wówczas
strumienie łask dla swych dzieci.
Zachęcamy do uczestnictwa w tej
nieustannej adoracji. Można wybrać sobie dowolny czas, czy to w
dzień czy w nocy, aby się modlić.
O tym, że będą Jerycha przepowiedziała Maryja 3 stycznia 1946
r. wizjonerce holenderskiej Idzie
Peerdeman. Matka Boża z mistyczką Idą chcą postawić krzyż na
ziemi, ale ludzie krzyża nie chcą.
Maryja mówi: „Będzie walka
duchowa. Będą Jerycha”. Jacy z nas
szczęściarze! To co u nas wydarza się od kilku już lat, przepowiedziała Matka Najświętsza tuż
po drugiej wojnie światowej. Nie
wszystkie parafie dostąpiły tej łaski! O owocach modlitwy w czasie
Jerych krzeszowskich niech opowiedzą sami ich uczestnicy. Są to osoby również spoza naszej parafii,
które podejmują wysiłek przyjazdu, by uczestniczyć w adoracji.

wdzięczna. Od pierwszego Jerycha
uczestniczę w nocnym czuwaniu.
Różaniec był moją modlitwą, ale to
dzięki Jerychom stał mi się bliższy.
I Różaniec i Matka Boża Fatimska
i Nabożeństwo Pierwszych Sobót
i sam Apostoł Różańca pan Anatol Kaszczuk. Matka Boża powiedziała: „Cała jestem w Różańcu,
tam Mnie szukajcie, tam Mnie
znajdziecie”. Nierozsądnie byłoby wzbraniać się na te słowa i nie
szukać Maryi, kiedy rozum i serce
podpowiada: idź i sprawdź, zawierz, ukochaj Matkę i proś o wstawiennictwo u Syna, duszą trwaj
na modlitwie. I tylko tyle. Pan Bóg
nie wymaga rzeczy niemożliwych.
Dane mi było spotkać Jezusa żywego i obecnego w każdym człowieku.
Z wdzięcznością i niedoskonałą
miłością chcę uwielbiać Pana
w Najświętszym Sakramencie za
wszystko co wydarzyło się w moim
życiu. Przepraszać za grzechy moje,
mojej rodziny, parafii i ludzkości.
Mogę prosić o wszystko, bo On
mój Pan modli się ze mną. Czuję
się kochana przez swego Stwórcę
mimo mojej małości, zdrad, upadków. On zawsze czeka na mnie.
Przed Najświętszym Sakramentem
uczę się pokory, bezinteresowności, rozumnej modlitwy. Otrzymuję pokój serca, dzięki czemu nie
Zofia z parafii Leszczyniec:
Dlaczego przyjeżdżam? O Jery- wprowadzają mnie w panikę złe
chu i Apostole Różańca Anatolu wiadomości, ufam w Opatrzność
Kaszczuku usłyszałam w Radio a każdą niedzielę staram się doMaryja. Pomyślałam- ale oni to brze przeżyć. Z utęsknieniem czemają szczęście- 7 dni i 6 nocy mogą kam na każde następne Jerycho,
trwać na modlitwie przed Na- polecając Miłosierdziu Bożemu
Jerycha,
którzy
jświętszym Sakramentem. Gdyby Animatorów
tak gdzieś bliżej nas odbywało się z pokorną modlitwą uczą miłości
Jerycho … Minął jakiś czas i Mat- do Matki Bożej i przez Jej wstawka Boża odpowiedziała, szczęście iennictwo przybliżają nam Jezusa
zawitało do krzeszowskiej Bazy- i nas Jezusowi.
liki. Od zaprzyjaźnionej rodziny
Teresa z parafii Leszczyniec:
otrzymałam propozycję uczestBogu Najwyższemu i Matce
niczenia w adoracji Najświętszego
Sakramentu, którą ochoczo pod- Bożej Łaskawej niech będą dzjęłam i za co jestem niezmiernie ięki za dar Jerych Różańcowych,

które odbywają się w Bazylice
Krzeszowskiej. W Adoracji mogę
uczestniczyć dzięki zaproszeniu
przez naszych przyjaciół. Przez
tę modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem rozszerzyło się moje
serce i większą troską ogarniam
sprawy Kościoła, Ojczyzny, pokoju na świecie i wszystkie intencje,
które są powierzane na tych czuwaniach. Dzięki Jerychom spotkałam również osoby, które stały
się dla mnie autorytetem w dążeniu do świętości i bezgranicznego zaufania Maryi. Jedną z takich
osób jest Siostra Zosia Szczur – animatorka Jerych. Odkryłam skarb
jakim jest Różaniec, jego głębię
i potęgę. Doświadczyłam również
owoców tej wyjątkowej modlitwy wobec moich bliskich. Pierwszym owocem była zmiana
decyzji mojej chrześnicy, która
początkowo zamierzała wziąć tylko ślub cywilny. W tym czasie
trwało Jerycho. Gorąco prosiłam
Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie przez wstawiennictwo Matki o zmianę ich decyzji.
W krótkim czasie zmienili swoją decyzję i przystąpili do Sakramentu Małżeństwa. Również moja
córka wraz z narzeczonym przygotowuje się do ślubu. Kolejny
raz zawierzyłam Panu Jezusowi
i Jego Matce – prosząc o dobrą formację dla nich. Trafili do kapłana,
który prowadzi nauki przedślubne
w sposób konkretny i wyjątkowy.
Mam wielką ufność, że ich przyszłe
małżeństwo będzie szczęśliwe i trwałe. Teraz, kiedy obserwujemy
kryzys rodziny i małżeństwa oraz
atak na rodzinę, bardzo ważny jest
fundament na jakim młodzi mogą
budować. Dotyczy to również
nauk przedślubnych, które powinny przyczynić się do budowy
chrześcijańskiego
małżeństwa
i rodziny. Kolejnym wymownym
cudem, który dokonał się
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w naszych sercach i na naszych
oczach było podjęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu od Wielkiego Piątku do Wigilii Paschalnej w mojej parafii w Leszczyńcu.
Przyszło wielu parafian, zapisywaliśmy się na konkretne godz-

prostu cichej adoracji jest łaska
spojrzenia na wiele spraw z innej
perspektywy – jakby z oddali. Intensywność przeżywania dłuższej
niż zwykle modlitwy połączonej
z adoracją Najświętszego Sakramentu, pomaga nam uporząd-

iny. Pan Jezus nie był sam. Nieraz
tak bardzo jesteśmy pochłonięci
sprawami doczesnymi, że to co
najważniejsze, troska o zbawienie schodzi na dalszy plan.
Tymczasem, już tutaj toczy się bój
o dusze nasze i naszych bliskich.
Zrozumiałam słowa Pana Jezusa
„Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał
a na swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian za
swoją duszę?”. Czy nie najważniejsze jest nasze szczęście? Sama nie
jestem w stanie zmienić i poprawić okoliczności życia, ale doświadczam miłości Chrystusa i Jego
Matki Maryi. Oni mogą wszystko zmienić i uczynić nasze życie
piękniejsze, dlatego z dziecięcą ufnością i bezgraniczną miłością zawierzam się im w Jerychach.

kować relacje z Panem Bogiem
i nawzajem ze sobą w małżeństwie
i rodzinie.

Robert z Wrocławia:
Jak to się stało, że przyjechałem
na Jerycho? Namówiła mnie siostra, która z wielkim entuzjazmem
opowiadała o nieustannej adoracji
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlitwie różańcowej.
Mówiła też o zmianach, jakie
zachodzą w jej życiu i jej rodziny. Ja sam ostatnio wiele czasu
spędzałem przed Najświętszym
Sakramentem w mojej parafii we
Wrocławiu –modliłem się o stałą
i uczciwą pracę. Tam, gdzie byłem
do tej pory zatrudniony, było wiele
nieuczciwości. Ja nie mogłem nic
zmienić i nie chciałem w tym procederze brać udziału. Musiałem
odejść, choć nie miałbym za co
się utrzymać. Stąd moja modlitAnna i Eugeniusz Grońscy:
Nasz
udział
w
Jerychu wa o inną pracę i to stałą. Byłem
Różańcowym wynika z potrze- akurat na urlopie w domu rodzinby zatrzymania się w tym pędzą- nym, kiedy siostra zaprosiła mnie
cym świecie, podziękowania Panu na nocne czuwanie do Krzeszowa.
Bogu za otrzymane łaski i prośby Pojechałem, choć bliscy dziwio dalszą pomoc i opiekę. Efek- li się, co można tyle czasu robić
tem tej formy trwania na modlit- w nocy w kościele. Odpowiedwie różańcowej, rozważań lub po ziałem: „po prostu modlić się przed

Najświętszym
Sakramentem”.
W kościele byłem już po południu, zależało mi na spowiedzi.
Niestety, nie udało mi się, ani
w czasie nabożeństwa różańcowego, ani w czasie Mszy św. Byłem
przygnębiony, bardzo pragnąłem
się wyspowiadać i tak nieprzygotowany poszedłem w nocy na
czuwanie. Poznałem Siostrę Zofię
Szczur, która prowadziła adorację
i która tej nocy powierzała Bogu
również moją pracę. Ok. 2 w nocy
miało miejsce dziwne zdarzenie,
którego do dziś po ludzku nie rozumiem. Do konfesjonału przyszedł
kapłan – ks. Kazimierz. Bardzo się
ucieszyłem i poszedłem wyspowiadać się. Po mojej spowiedzi ksiądz
poszedł - tak po prostu. Było to
o tyle dziwne, że z relacji siostry,
nigdy wcześniej, ani nigdy później,
żaden kapłan nie przychodził
do konfesjonału w środku nocy.
Chyba Pan Jezus pragnął, abym
z czystą duszą trwał przed Nim na
modlitwie. Następnego dnia był
13 października – dzień Fatimski
i jednocześnie zakończenie Jerycha. Otrzymałem telefon z Wrocławia, że zostałem przyjęty do pracy,
gdzie składałem swoje dokumenty.
Składałem wiele podań o pracę,
ale tam właśnie przyjęto mnie na
okres próbny. Było to 2 lata temu.
13 grudnia 2012 r. otrzymałem
w tym zakładzie stałą umowę
o pracę. I znowu Fatima - 13 dzień miesiąca. Jestem przekonany,
że tę łaskę nowej, uczciwej pracy
zawdzięczam modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i Matce
Bożej Różańcowej z Fatimy, która
odpowiedziała w czasie Jerycha na
moje błaganie. Bogu niech będą
dzięki!
Niech te kilka świadectw osób,
którym Jerycha są drogie i którzy
odpowiadają na zaproszenie Matki
Najświętszej, otworzy nasze serca
i zachęci do uczestnictwa w tym
majowym Jerychu, które będzie
trwać od 7 do 13 maja w kaplicy
Sióstr Elżbietanek w Krzeszowie.

Uczestnicy Jerycha z Krzeszowa
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XX Jubileuszowy Diecezjalny Festiwal
Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie
sobota 4 maja 2013

Już po raz 20. w Krzeszowie w Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej oraz w Domu Kultury rozpocznie się
Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Do Krzeszowa zapraszamy młodych ludzi z terenu Diecezji
Legnickiej oraz z całego Dolnego Śląska.
Swoje początki Festiwal Krzeszowski zawdzięcza
młodym ludziom z Rady Budowy Kościoła w Polkowicach. Było to w roku 1993, w drugim roku od powstania nowej wspólnoty parafialnej w Polkowicach,
która rozpoczęła budowę nowego kościoła i domu parafialnego. Zrozumieliśmy wtedy, że budować kościół
z kamienia, stali i betonu to za mało. Trzeba budować Kościół Żywych Ludzi. Wtedy młoda wspólnota
w Polkowicach nie miała możliwości zrealizować tego
przedsięwzięcia w parafii. Postanowiliśmy więc poprosić o współpracę Władze Miasta Polkowice i nowo
powstały Zespół Szkół z wielką Aulą Forum. Pierwszy festiwal przerósł oczekiwanie organizatorów.
W roku 1994 zgłosiło się 27. zespołów dziecięcych
i młodzieżowych z terenu Dolnego Śląska. Dlatego
w następnych latach Przegląd Festiwalowy realizowaliśmy przez dwa dni: w sobotę i niedzielę. Festiwal umożliwiał młodym ludziom wydobycie tego, co
w duszy człowieka gra najpiękniej. Festiwal od wtedy na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny Diecezji
Legnickiej oraz młodej parafii w Polkowicach. Była
to okazja do zaprezentowania talentów i twórczości
młodych, którzy kochają muzykę i śpiew w kościele.

Niektórzy mieli za sobą różne doświadczenia związane z występami na scenie. Dla innych był to pierwszy
w życiu pokaz przed publicznością. Ale okazywało
się, że z roku na rok przybywało wielu nowych wykonawców wraz ze swoimi opiekunami. Zrozumieliśmy
wtedy – my organizatorzy festiwalu – że młodzież żyje
muzyką, że ją tworzy; pisze własne teksty oraz odkrywa piękne utwory patriotyczne i Maryjne.
Podczas tych festiwali zapraszaliśmy znakomitych
piosenkarzy scen polskich. Do Polkowic i Krzeszowa
przyjeżdżali: Mietek Szczęśniak i Zespół New Life
Music, Zespół „Mocni Duchem”, Roman Kołakowski i wrocławski Zespół „Oweyo”, Grupa „Amenbed”
z Krakowa, Natalia Niemen, Magda Anioł, Eleni, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Zespół „LAPALOTINA”
i wielu innych ….
Pierwsze piętnaście festiwali odbyło się w Polkowicach. Jednakże w roku 2008; jej główny organizator
Ks. prałat Marian Kopko, decyzją Biskupa Ordynariusza dr Stefana Cichego przeszedł do pracy w Sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie; postanowiono więc,
że kolejny 16. Festiwal odbędzie się w Krzeszowie,
przy Bazylice Mniejszej oraz w pobliskim Gminnym
Ośrodku Kultury. Władze Gminy Kamiennogórskiej
wyraziły zadowolenie z tej kulturalnej imprezy i tak
doczekaliśmy, że Jubileuszowy Diecezjalny XX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej odbędzie się
w sobotę 4 maja 2013 roku w Krzeszowie.
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Zapraszamy więc do
Krzeszowa tych wszystkich, którzy w Polkowicach i w Krzeszowie przez
swoją pasję postanowili
połączyć muzykę i śpiew
w piękną symfonię na
cześć Pana Boga i Matki Najświętszej. Pragniemy więc zaprosić na
Jubileuszowy XX Festiwal Piosenki Religijnej
i Patriotycznej tych wszystkich, którzy pomagali
w organizacji 19.Festiwali
Piosenki oraz tych, którzy
z różnych miejscowości Dolnego Śląska i nie tylko –
śpiewali i grali na scenie Polkowickiej oraz w Domu
Kultury w Krzeszowie. Podczas tych wszystkich edycji
festiwalowych zarówno w Polkowicach jak i w Krzeszowie ogromną rolę odegrali Dobrodzieje - Sponsorzy. Bez ich pomocy nie można byłoby na taką skalę
organizować tak wielkiego przedsięwzięcia. Wśród
tych dobrodziejów wyróżnić należy: Caritas Diecezji
Legnickiej, Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii
Biskupiej, Urząd Gminy w Polkowicach, Zakłady Górnicze „Lubin”, NSZZ „Solidarność” w Kopalniach Zagłębia Miedziowego, Wydział Programów Katolickich
POLEST z Wrocławia oraz wiele innych instytucji
i osób prywatnych z terenu Dolnego Śląska. Ogromną
pomocą w reklamowaniu tego kulturalnego wydarzenia okazali się dziennikarze z Tygodnika „Niedziela”
i Gość Niedzielny” oraz „Naszego Dziennika” a także

Radio Maryja z Torunia i Radio Plus z Legnicy.
Ogromną rolę w tworzenie dobrej atmosfery festiwalowych zmagań w Polkowicach i w Krzeszowie
odegrali jurorzy. Podczas tych minionych lat przez
JURY przewinęło się wiele osobistości. Na pierwszym
festiwalu byli to: burmistrz Polkowic Henryk Krawczyszyn, Daria Grabowska nauczyciel Zespołu Szkół
w Polkowicach, Danuta Uczyńska – nauczyciel muzyki, Michał Styszyński – muzyk i dyrygent orkiestry górniczej oraz Zbigniew Stańczyszyn organista
z Polkowic. Na XIX festiwalu w Krzeszowie w skład
Jury wchodzili: Ks. Piotr Dębski z Legnickiej Kurii
Biskupiej – przewodniczący; Pan Dyrektor Bronisław
Pałys – POLEST z Wrocławia – wiceprzewodniczący;
Ks. Redaktor Piotr Nowosielski z Tygodnika „Niedziela” edycja legnicka; Ks. Czesław Komuszyna – muzyk
z Legnicy, Dyrektor Barbara Skoczylas-Stadnik z Muzeum w Kamiennej Górze; redaktor Marek
Zygmunt z Wrocławia; Dyrektor Bogusław
Barszczewski -z Zespołu Szkół w Krzeszowie.
Honorowymi gośćmi podczas trwania
Święta Muzyki w Polkowicach i Krzeszowie byli: Bp Tadeusz Rybak, Bp Stefan
Regmunt, Bp Marek Mendyk, ks. Infułat
Władysław Bochnak, Kanclerz Legnickiej
Kurii Biskupiej Ks. dr Józef Lisowski, Burmistrzowie Polkowic różnych kadencji,
Starosta Polkowicki, Wójt Gminy Kamienna Góra, dziennikarze z Telewizji TRWAM
i Radia Maryja; dziennikarze Tygodnika
„Niedziela” i Tygodnika „Gość Niedzielny” oraz wielu innych Przyjaciół Festiwalu
z różnych stron Polski.
Ks. Marian Kopko
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MADZIA

BUCZEK

PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI
oraz KUSTOSZ SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
w KRZESZOWIE
serdecznie zapraszają na Regionalne Spotkanie
PODWÓRKOWYCH KÓŁEK ŻYWEGO RÓŻAŃCA DZIECI
do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
w diecezji legnickiej

w niedzielę
2 czerwca 2013 r.
Program Spotkania w Krzeszowie:
• godz. 9.45 - przyjazd do Krzeszowa
• godz. 10.00 - zawiązanie spotkania w kościele św. Józefa oraz
Modlitwa Różańcowa
• godz. 12.00 - Eucharystia w Bazylice - JE Ks. Bp Antoni Długosz
z Częstochowy
• godz. 13.30 - agapa – wspólny posiłek
• godz. 14.00 - program artystyczny w wykonaniu Zespołów
Muzycznych z Regionu
• godz. 18.00 - zakończenie spotkania i błogosławieństwo
Ks. Marian Kopko - Kustosz Sanktuarium
Ks. Mateusz Rycek – wikariusz
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Radio Maryja i Telewizja TRWAM
w Krzeszowie
PLAN UROCZYSTOŚCI SPOTKANIA
RODZINY RADIA MARYJA
w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
w KRZESZOWIE

poniedziałek, 17 czerwca 2013 roku
• godz. 16.30 - spotkanie przedstawicieli Biur i Kół Przyjaciół Radia Maryja
z terenu Dolnego Śląska z Ojcem z Radia Maryja
• godz. 18.00 – Ks. Mateusz Rycek: powitanie gości i słuchaczy oraz
modlitwa „Regina celi”
• godz. 18.05 - Program w wykonaniu młodzieży pt. „Henryk Pobożny i jego
małżonka Anna”
• godz. 18.35 – prezentacja parafii: Ks. Proboszcz Marian Kopko
• godz. 18.40 – rozpoczęcie Mszy Świętej - JE Ks. Bp dr Stefan Cichy, Biskup
Legnicki
• godz. 20.20 - Modlitwa Różańcowa z Bazyliki Krzeszowskiej
• godz. 21.20 - Rozmowy niedokończone „Niezwykli małżonkowie: Henryk
Pobożny i jego żona Anna – fundatorka opactwa krzeszowskiego”
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XVI ROCZNICA KORONACJI CUDOWNEJ IKONY MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

Krzeszów, niedziela dnia 2 czerwca 2013 rok

Msze św. godz. 7.30 (9.00 w Krzeszówku) 10.00, 12.00 i 17.00

FESTYN PARAFIALNY
i WIELKA ZABAWA FANTOWA
Rozpoczęcie o godz. 13.30 - na Placu przed Bazyliką
Ofiara za los – 5 złotych - Losy można będzie nabywać na placu przy bazylice:

• W sobotę 1 czerwca od godz. 16.00 do 20.00 oraz w niedzielę 2 czerwca od godz. 8.30
• Rozpoczęcie losowania głównej nagrody - ZABAWY FANTOWEJ na placu przed
Bazyliką - w niedzielę 2 czerwca 2013 około godz. 17.00
• Główna wygrana – to pielgrzymka do Rzymu i Włoch we wrześniu 2013 roku
dla jednej osoby!
• Wszystkie losy są wygrane i biorą raz jeszcze udział w losowaniu głównej nagrody.
• Drobne nagrody – upominki - odbieramy w dniu zakupienia losu
• W czasie trwania Festynu Parafialnego występować będą Zespoły Wokalne oraz
przewidziane są pokazy strażackie i inne niespodzianki …
• Całkowity dochód z Festynu Parafialnego zostanie w całości przeznaczony na
dofinansowanie Kolonii Letnich dla dzieci z rodzin wielodzietnych z naszej parafii.

Niniejszym słowem bardzo serdecznie zachęcamy Mieszkańców Parafii oraz Czytelników „Krzeszowskiej
Pani” do pomocy i zaangażowania się w powyższe Uroczystości Festynu Krzeszowskiego. Bardzo prosimy
ze swoich rodzinnych zbiorów o darowanie różnych przedmiotów: souvenirów i gadżetów na Fanty 2013
roku. Będzie to jednocześnie wielka wspólna zabawa i solidarność z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy.
Wszystkie darowizny proszę przynosić do niedzieli 26 maja 2013 roku - do Biura Obsługi Pielgrzyma, które
czynne jest codziennie od godz. 9.oo do 18.oo przy Bazylice Krzeszowskiej.

Na czas zbliżających się Uroczystości Krzeszowskich życzymy wszystkim Parafianom i przybyłym Pielgrzymom – Gościom wiele łask Bożych oraz dużo radości i pokoju ducha na każdy dzień wspólnej wędrówki przez
życie.

w imieniu Organizatorów Festynu Parafialnego
Ks. Marian Kopko i Ks. Mateusz Rycek
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Laur Konserwatorski dla krzeszowskiego sanktuarium
Diecezja legnicka została uhonorowana Dolnośląskim Laurem Konserwatorskim przyznawanym
przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Wyróżnienie to otrzymała przede wszystkim za
profesjonalizm prac renowacyjnych przeprowadzonych w pocysterskim opactwie w Krzeszowie.
Laur jest w dużej mierze zasługą kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej ks. prałata dr. Józefa Lisowskiego,
który wraz ze swoimi współpracownikami podejmował wiele inicjatyw zmierzających do realizacji prac
konserwatorskich.
W Krzeszowie rewaloryzacji został poddany cały
kompleks maryjny: bazylika, klasztor do niej przylegający, kościół św. Józefa, Dom Opata, otoczenie tych
obiektów oraz jedna z najpiękniejszych w Europie
Kalwaria Krzeszowska. – Ale w krzeszowskim sanktuarium Matki Bożej Łaskawej pracy mamy jeszcze
bardzo dużo. W bazylice na renowację czekają balustrady, detale architektoniczne. Chcemy tutaj także
przygotować kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie się ona znajdowała w kaplicy loretańskiej, jednej z najpiękniejszych w krzeszowskim sanktuarium. Musimy także odmalować wnętrze kościoła
pw. św. Józefa. W Domu Opata chcemy natomiast
już na wiosnę tegoż roku uruchomić mini-muzeum
ukazujące zabytki ruchome, których na co dzień pielgrzymi nie dostrzegają – zapowiada ks. prałat Józef
Lisowski.
W Krzeszowie stale rozwija się przede wszystkim
życie duchowe. Wśród wielu tegorocznych przedsięwzięć religijnych, patriotycznych, kulturalnych kustosz

ks. prałat Marian Kopko już dzisiaj zaprasza czytelników „Naszego Dziennika” na jubileuszowy XX Festiwal
Piosenki Religijnej i Patriotycznej, który odbędzie się
4 maja br., na Jerycho Różańcowe (7-13 V), kolejną
krzeszowską Pielgrzymkę Podwórkowych Kółek Różańcowych (2 VI).
W poniedziałek, 17 czerwca br., do Krzeszowa
przybędą także Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Ale modlitwa w intencji tych mediów oraz „Naszego
Dziennika”, Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej zanoszona jest tutaj każdego 16. dnia miesiąca.
– Od wieków do Tronu Matki Bożej Łaskawej
pielgrzymowali zarówno Polacy, Czesi, Węgrzy, jak
i Serbołużyczanie. Również i dzisiaj w poszukiwaniu
ciszy, piękna architektury i sztuki, a przede wszystkim
orędownictwa Łaskawej Pani przyjeżdżają tutaj liczni
pątnicy nie tylko z Polski, ale i z wielu innych krajów,
także pozaeuropejskich – cieszy się ks. prałat Kopko.
I dodaje, że również przyjmują tutaj sakrament chrztu
świętego i małżeństwa.

Marek Zygmunt
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Z historii benedyktynek krzeszowskich

„Ksieni Aleksandra Julia Hatal czyli
siedemnaście lat rządów (1869-1896).”
Po abdykacji ksieni Benedykty Rzączyńskiej nastały powtórzone czasy bez ksieni. Przełożoną
z tytułem przeoryszy i tylko z pewnymi uprawnieniami
ksieni została dotychczasowa przeorysza Julia Aleksandra
Hatal „… Smutny to wypadek, że Zwierzchność duchowna
zmuszoną zostaje karać tym sposobem zgromadzenie zakonne” – przyznaje nie bez smutku kronikarka. Martwiła
się ona też, że przypadek taki sprawi złe wrażenie w klasztorach tej samej Reguły (benedyktyńskiej), ale także i ,,na
świecie”, bo wszyscy będą się zastanawiać: „…O jaka tam
musi być zgoda, istne piekło! Prawie wszystkie chcą rządzić i dlatego ksieni mieć nie mogą”!
Ale przyjrzyjmy się bohaterce tego odcinka naszych
dziejów. Pochodzenie Juli Aleksandry Hatal nie oszałamia
zastępem sławnych przodków, wsławionych czynami. Jej
rodzice i cała rodzina pochodzili ze Lwowa i mieszkali we
Lwowie. Jej ojciec Piotr był rękodzielnikiem, matka Agnieszka ,,szła w pomoc mężowi”. Oboje natomiast błyszczeli ,,cnotą” czyli szlachetnością życia i to - według kronikarki - rekompensowało brak pochodzenia szlacheckiego.
Hatalowie mieli troje własnych dzieci (dwie córki: Piotrę
i Justynę i syna Franciszka), oprócz tego wychowywali jakąś sierotę Józię, którą traktowali jak własną córkę, dając
co potrzeba aż do jej zamążpójścia.
Kiedy dzieci były jeszcze małe dom Hatalów nawiedziło
nieszczęście: wszystkie dzieci zachorowały na ospę. Franciszek zmarł mając zaledwie cztery lata, Julia wyszła cało
z choroby, której skutki dopadły ją w późniejszym czasie,
a Piotrusię całkiem oślepiła. Powiedziano wówczas pani
Hatalowej, że na obrzeżach Lwowa mieszka zielarka i powinna się do niej udać wraz z dzieckiem- może ona coś pomoże! Hatalowa odszukała zielarkę i - przemógłszy strach,
bo zielarka wyglądał jak prawdziwa wiedźma - zostawiła
u niej swą córkę na przeciąg dwóch tygodni. Było to kategorycznym żądaniem zielarki, która nawet nie pozwoliła
matce widywać swojej córki. Po upływie dwóch tygodni,
po ziołowej kuracji, radość zapanowała u Hatalów, gdyż
matka odebrała z rąk zielarki córkę całkowicie zdrową.
Kiedy Julia i Piotrusia dorosły, wstąpiły do
Benedyktynek we Lwowie, lecz Piotrusia- po krótkim
czasie próby- musiała klasztor opuścić ze względu „ na
zbyt subtelne zdrowie”. Przeniosła się w tedy do Benedyktynek- Ormianek także w Lwowie, gdzie - przy owym zbyt
subtelnym zdrowiu - dożyła późnej starości.
Czas nowicjatu przeszedł Juli Aleksandrze boleśnie.
Ówczesna ksieni Paszkowska nie lubiła jej (jak zresztą
wszystkich innych, które przyjęła jej poprzedniczka) i była
dla niej „ surową i srogą”. Do wydalenia Hatalówny nie dopuściły niektóre starsze zakonnice, upierając się, że należy
ona do tych „obiecujących”, które przyniosą klasztorowi
pożytek w przyszłości. Rzeczywiście, po latach, kolejna
ksieni Rzączyńska uczyni ją swoją przeoryszą, czyli swoją
najbliższą pomocnicą, Nie zachowała się wtedy Hatalówna chlubnie, stanowiąc dla ksieni stałą oponentkę. A że
była energiczniejsza od Rzączyńskiej- wiele się jej udało…

Jak już była mowa-po ustąpieniu Rzączyńskiej - władze
kościelne lwowskie nie zezwoliły na wybór ksieni, karząc
Zgromadzenie tym dyshonorem za wewnętrzne zamieszanie i nieposłuszeństwa. Ale ktoś musiał rządzić. Dano więc
Hatalównej władzę nad Zgromadzeniem ale bez praw,
które przysługują tylko ksieni i bez tytułu : pozostała dalej
„Panną Przeoryszą”.
Tak
więc
jako
przeorysza
administratorka
sprawowała rządy przez lat dziesięć (1869-1879).
W okresie tym przyjęła sporo młodych dziewcząt. Wśród
nazwisk spotkamy wtedy po raz pierwszy wymienioną
Joannę Matyldę Kolumbę Gabrieylówną, która później- jako ksieni- sprawi tyle „kłopotu” klasztorowi
i Kościołowi lwowskiemu, będąc przyczyną „skandalu”
i tyleż samo radości i chwały Kościołowi powszechnemu,
gdy w 1993 roku Jan Paweł II ogłosi Ją błogosławioną!
Ale o tym później.
Rządy swoje zaczęła Hatalówna energicznie
i z rozmachem. Na pierwszy ogień poszedł kościół Benedyktynek (przyklasztorny), który w takim stopniu odnowiono po raz pierwszy w jego dziejach.
W kronice czytamy szczegółowe informacje o owym
remoncie i renowacji. Opis ów przyprawiłyby dziś nasze
krzeszowskie Panie Konserwatorki o „sercową słabość”,
gdyby widziały, że „….zestrugano stare, okopcone malowidła aż do cegły i kamienia, potem na nowo cały wewnątrz kościół ze sklepieniem wyprawiono i lakierem
białym obielono, gzymsy i łuki, także rzeźby na murach
popielato polakierowano…”. W każdym razie przeróbka
była gruntowna, łączenie ze zmianami np. ilości ołtarzy
(z siedmiu na pięć). Najwidoczniej te decyzje wywołały
jakiś oddźwięk, bo sporo lat później kronikarka pisała co
następuje: „Jego (kościoła) też starożytność za obecnej
ksieni zatartą została. Lecz nie można jej (czyli ksieni)
winy przypisywać, bo tak okopcony kościół, który w tamtej ozdobie jeszcze Tatarów, Szwedów i Kozaków oglądał,
już dłużej pozostać nie mógł”. A poza tym, kto wtedy słyszał o technikach konserwatorskich?
Rozmach nowej rząd czyni klasztoru wyrażał
się też w tym, że ”…. na edukację nowicjuszek bardzo wiele łożyła”. Niestety, nie chodzi tu przede wszystkim o formację zakonną, duchową, ale
o przygotowanie do zawodu nauczycielki szkoły klasztornej,
jako że do klasztoru można było przyjąć tylko kandydatki
na nauczycielki. To obostrzenie c.k. austriackie wyrządziło
wiele zła Wspólnocie przez długie dziesiątki lat.
Zajrzyjmy w tym momencie do Reguły św. Benedykta,
na której opierają swe życie wszyscy Benedyktyni
i przeczytajmy, że jeśli przyjdzie do klasztoru kandydat,
trzeba mu się uważnie przyglądać, by stwierdzić jedną, jedyną
cechę przyszłego mnicha: „Czy prawdziwie szuka Boga”!
(RB rozdz. XVIII).
Tymczasem wtedy, by nie ulec kasacie (bo istnieć mogły
tylko „pożyteczne” zgromadzenia) zadawano sobie raczej
pytanie: czy dana kandydatka będzie uzdolnioną i dobrą
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nauczycielką. Wówczas można ją było przyjąć. Ale życie
pokazało, że uzdolniona pedagogicznie nauczycielka - zakonnica nie zawsze była uzdolnioną do życia zakonnego!
I tak upłynęło dziesięć lat przeorstwa Aleksandry Hatal. Kronika jakoś milczy komu czy czemu zawdzięczały lwowskie zakonnice, ze pozwolono wreszcie na wybór
ksieni, z prawami ksieni i tytułem matki. Może zabiegał
o nie ówczesny spowiednik i ojciec duchowny Ks. Józef Weber, może Ksiądz Arcybiskup Wierzchleyski uznał: koniec
kary. W każdym bądź razie wybory wyznaczono na dzień
5 lipca 1879 roku. Starym zwyczajem panny zakonne zeszły
do rozmównicy, gdzie czekali już wysłannicy Arcybiskupa.
Przyniosły ze sobą gotowe kartki, szczelnie zamknięte,
z wypisanym w środku imieniem swojej kandydatki. Głosy
pozbierano - także wedle zwyczaju do kielicha mszalnego
i Ks. Infułat Karol Mossing odczytał wynik. Najwięcej głosów otrzymała dotychczasowa rządczyni Hatalówna, która
odtąd była już ksienią „całą gębą”. Wprawdzie należała do
najstarszych w klasztorze, była już mocno niedowidząca
na jedno oko, ale była też niezwykle czynna i energiczna,
a przy tym była tzw. słusznej postawy i całą swą postacią
„zniewalała do uczuć i szacunku”. Po ogłoszeniu wyników
Hatalówna, uklęknąwszy na środku pokoju, po prostu się
rozpłakała, uznając się za niegodną i „niesposobną”. Ale
energiczny Ks. Infułat „…kazawszy jej powstać i zgadzać
się z wolą Bożą” zlikwidował problem. I szlus! I zgadzała się z wolą Bożą aż do roku 1896 czyli do swej śmierci.
Rządziła więc w sumie siedemnaście lat - jako przeorysza
i jako ksieni.
Za swoich rządów ksieniowskich przyjęła Hatalówna aż 29 zakonnic. Urodzaj to był rzeczywisty,

ale wzbogacił klasztor jedynie o młodość, bo
równocześnie zmarło kilkanaście starych zakonnic. Trzy
z wówczas przyjętych dożyły aż czasów krzeszowskich
i tu - jako pierwsze - złożyły swoje kości na cmentarzu
klasztornym: Stefania Laskiewicz, Maura Kluczyńska
i Alojza Christian.
Z doświadczenia wieloletniego wiedziała już ksieni, że
klimat klasztornego budynku nie sprzyja zdrowiu, za to
sprzyja gruźlicy, toteż starała się bardzo dbać o zdrowie
zakonnic sobie powierzonych.
Ks. Arcyb. Wierzchleyski miał pełne ręce roboty
z wydaniem pozwoleń: a to na wyjazdy wypoczynkowe do
klasztornych włości w Wołkowie i Kuchajowie (Lesienice
– jak wiemy - były wydzierżawione), a to na „zażywanie
zimnych kąpieli” u Panien Sakramentek we Lwowie (pod
warunkiem jednakże, że jechały powozem z zasłoniętymi
oknami, klauzura!, a kąpiel używały tam gdzie nie było
osób świeckich), a to do wód siarczanych w Lubieniu,
a to na używanie „parni” czyli gorących kąpieli we Lwowie na Żółkiewskiej, a to wyjazd zdrowotny do Franzbadu.
Tyle tego musiało być, że ksieni poprosiła Ks. Arcybiskupa
o ogólne pozwolenie na takie wyjazdy dla zdrowia. Nie
zgodził się jednak, słusznie mniemając, że trzeba trzymać
ręce na plusie i żądał prośby o pozwolenie za każdym razem oddzielnie.
Tu przerwiemy opowieść o klasztorze Benedyktynek za
rządów ksieni Hatalówny: za siedemnaście lat wydarzyło
się sporo i warto o tym opowiedzieć innym razem.
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

Ten się śmieje… kto się śmieje…
Żona wypełniła kupon totolotka.
- Jeśli wygram- mówi do męża –
to zafunduję sobie futro z lisów.
- A jeśli nie wygrasz?
- To ty mi je kupisz kochany!
– Jestem z komitetu osiedlowego.
Zbieram na osiedlowe kąpielisko.
Co może pan dać?
- Pięć wiader wody.
– Chciałbym zamówić dla żony
tort urodzinowy.
- Ile świeczek?
- Jak zwykle 26.
- Nie spytasz mnie nawet , jak
się czuję?- mówi koleżanka do
koleżanki.
- A jak się czujesz?
- Nawet nie pytaj.

- Basiu, czy tata pomaga ci
w odrabianiu lekcji?
-Nie, ta ostatnia dwójka go
załamała.
– Mamusiu, co było przed wynalezieniem telewizji?
- Święty spokój.
– Jasiu czy ty się w ogóle uczysz?pyta nauczycielka polskiego.
- Tak, proszę pani.
- To dlaczego robisz tyle błędów?
-Bo ja się uczę na błędach.
- Kochanie, jaki prezent chcesz na
urodziny?- pyta żona
- Wszystko jedno, byle miało automatyczną skrzynię i nawigację
satelitarną.

Pies do psa:
- Wczoraj nauczyłem mojego pana
nowej sztuczki.
- Jakiej?
- Gdy wyciągam do niego łapę, on
podaje mi swoją.
Zajączku, dlaczego masz takie
krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i
słuchałem śpiewu słowika. Tak się
zasłuchałem , że nie usłyszałem
kosiarki.
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KATOLIKU
UWAŻAJ!!!
czyli zagrożenia
duchowe

której się poddaje. Przykładowo,
osoba poszukująca wody obserwuje zachowanie różdżki powoli
idąc przed siebie; w poszukiwanym punkcie różdżka wykręca
się w dłoni. Jednak jak pisze dalej
ks. Zwoliński: zarówno różdżka, jak
i wahadełko mają drugorzędne znaczenie, ponieważ tylko wzmacniają
reakcję ciała na siły biorące udział
w tym procesie; nie są ich wykrywaczami, nie są też przyrządami
pomiarowymi; ta rola przysługuje
radiestecie.
Już od XVI wieku podejmowano próby wyjaśnienia tego zjawiska, niemniej do dziś wszelkie
próby tłumaczenia mechanizmu
o brzeg kubka interpretowano jako działania praktyki radiestezji nie
odpowiedź twierdzącą, bezruch – przyniosły żadnych rezultatów.
przeczącą. Papież Jan XXII potę- Odpowiedzi na to pytanie nie znajpił stosowanie wahadełka w roku duje współczesna fizyka i znane
1326; w wystosowanym dokumen- jej fale mechaniczne, grawitacyjcie nazwał stosowanie tego rodzaju ne, magnetyczne czy elektromagwróżenia “diabelskim sposobem” netyczne. Podobnie rzecz ma się
z żyłami wodnymi: hydrogezdobywania informacji.
ologia nazywa je współczesnym mitem. Jedynie
w skałach wapiennych,
w których woda jest
w stanie rzeźbić, zdarzają się czasem podziemne
korytarze
czy jaskinie; jednak
w polskich warunkach, jeśli takie koryta się tworzą, szybko
następuje ich zamulenie lub zapadnięcie.
Geolodzy podkreślają,
że skutecznie wyznaczyć miejsce przyszłej
studni,
często
należy zorientować się tylko
Mechanizm działania
Istnieją dwa rodzaje radiestezji: w układzie geologicznym terenu.
•
fizyczna – obserwowanie
Duchowość a radiestezja
zachowania różdżki/wahadełka
Teorią, która odwołuje się do
•
mentalna – zakłada możliwość porozumiewania się radieste- parapsychologii, a jednocześnie
ty z różdżką/wahadełkiem w celu próbuje wyjaśnić mechanizm rauzyskania odpowiedzi na pożąda- diestezji, jest teoria sił pozanaturalnych, która odwołuje się do
ne pytania
Główną rolę w radiestezji pełni świata magii. Potwierdzenie tej teróżdżka/wahadełko, które są “po- orii znajduje się przede wszystkim
średnikami” (medium) pomiędzy w przytoczonej wcześniej genezie
radiestetą a “promieniowaniem” radiestezji (starożytne praktyki
(energią). Ks. Andrzej Zwoliński wróżbiarskie i magiczne – geoman(Encyklopedia Zagrożeń Ducho- cja, rabdomancja). Różdżką posłuwych Tom II) podaje: Za (ich) po- gują się też okultyści i ezoterycy,
mocą radiesteta “rozmawia” z siłą, w tym czołowy okultysta – Alei-

Różdżkarstwo
(radiestezja, rabdomancja) –
termin określający zdolność pozazmysłowego odczuwania bliżej
nieokreślonej energii (promieniowania). Wywodzi się od słowa rabdomancie, oznaczającego
“odgadywanie z użyciem różdżki”.
Wg radiestezji, każde ciało oraz
przedmioty (np. minerały, zakopane obiekty, podziemne
wody) posiadają własne
promieniowanie, które jest odbierane przez
radiestetę za pomocą
specjalnych różdżek lub
wahadełek. Radiestezja
umożliwia na zlokalizowanie
pożądanych
obiektów, zdiagnozowanie stanu rzeczy oraz
opis ich oddziaływania
(parametry, przymioty).
Z
różdżkarstwem
w sposób ścisły wiąże
się pojęcie geomancji
– sztuce wykorzystywania nieokreślonych bliżej energii Ziemi
i Kosmosu, w celu odnalezienia
odpowiednich (zdrowych) terenów pod zabudowę. Geomancja
jest też stałym elementem ideologii
feng shui; jej przejawy można spotkać także w magii, neopogaństwie
i innych wierzeniach religijnych.
Od połowy XIII wieku używano już prototypu dzisiejszego wahadełka – zawieszonego na nitce
pierścienia: osoba trzymała go palcem wskazującym i kciukiem nad
kubkiem pełnym wody; po sformułowaniu pytania obserwowano reakcję pierścienia: uderzenie
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ster Crowley. Radiestezja opisywana jest z kolei przez zwolenników
New Age’u jako rodzaj jasnowidzenia, które ma charakter mediumiczny, które otwiera na działanie
świata duchowego. Zauważa się
także wyraźny związek radiestezji
z bioenergoterapią (Mesmer, który dał początek bioenergoterapii,
pierwotnie używał różdżki do rozeznawania chorób swoich pacjentów).
Radiestezja zagrożeniem duchowym?
O. Jacques Verlinde (nawrócony
były radiesteta i bioenergoterapeuta) pisze: radiestezja, “niewinna”
forma okultyzmu, może być prawdziwym seansem spirytystycznym”.

Radiestezja stanowi otwarcie na
światopogląd magiczny, otwarcie
na duchowość sprzeczną z doktryną chrześcijańską. Świadczą o tym
liczne świadectwa nawróconych
radiestetów, którzy po licznych
duchowych zmaganiach często
musiało być poddawanych rytuałom egzorcyzmów. Demonolog
i znawca problematyki okultyzmu
i ezoteryzmu, o. Aleksander Posacki podaje (Encyklopedia Zagrożeń
Duchowych Tom II): Różdżkarz
jako medium otwiera się bowieim
na pewne siły nieznanego pochodzenia które można nazwać siłami
okultystycznymi, nawet jeśli różdżkarz nazwie te siły “siłami kosmicznymi” twierdząc, iż nie jest przez
nie manipulowany.

Już Marcin Luter umieścił
różdżkarstwo na liście praktyk naruszających pierwsze przykazanie
Boże. Także Święte Oficjum z roku
1942 surowo zakazuje zajmowania
się jakimikolwiek praktykami radiestezyjnymi.
“Lud mój zasięgał rady u swojego drewna, a jego laska daje mu
wyrocznię, bo go Bóg nierządu
omamił: opuścili Boga swego, aby
cudzołożyć” (Oz 4,12).

Źródło:
http://zagrozeniaduchowe.pl/?p=622

SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Podczas peregrynacji obrazu Św.
Józefa w mojej parafii usłyszałem zdanie: Obraz jak wiele innych. Ważne
jest przesłanie, jakie ten obraz niesie. W Ewangelii świętego Mateusza
czytamy: „Mąż Jej, Józef, który był
człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał
oddalić Ją potajemnie.”. I tu już jest
przesłanie do rachunku sumienia
i naśladowania.
W dyskusji na ten temat usłyszałem, obecnie o niewielu tak można
powiedzieć. Niestety, ale tak wygląda
rzeczywistość.
Jednym z najważniejszych aspektów ojcostwa jest odpowiedzialność.
Odpowiedzialność Józefa jest równoczesna: względem kobiety, Maryi,
swej małżonki i względem Dziecięcia,
które się w Niej poczęło.
Jan Paweł II pisze:
„Pośród wszystkich świętych,
Maryja i Józef są tymi, którzy pozostając prostymi i zwyczajnymi, stają
się dla innych najtrudniejszymi do
naśladowania. Tym samym ich życie
jest jedyne w swej prostocie, w swym
na pozór zwyczajnym wymiarze,
bez żadnych niezwykłości. Życie tak
anonimowe, że prawie niemożliwe
do naśladowania, ale możliwe do po-

dziwiania, rozważania i pogłębiania.
Pragnienie naśladowania ich to poważne zadanie: ubogacenie się tym,
co w postaciach biblijnych jest tak
bliskie Wcieleniu, Odkupieniu. Jest
to poważne zadanie i powinno się je
podejmować.”
POWAŻNE ZADANIE. Do poważnych zadań trzeba się poważnie
i dobrze przygotować.
Czy doceniamy rolę Patronów?
O ile imię otrzymane na Chrzcie
Św. wybierają rodzice, zdarza
się, że i rodzeństwo, to imię przy
bierzmowaniu wybieramy sami.
Czy rodzice i katecheci dobrze się
wywiązują z doradzania przy wyborze
imienia przy bierzmowaniu?
Czy pamiętamy, że imię zobowiązuje? Zdarza się, że o swoim patronie nic
albo niewiele wiemy. (Przeważnie tam,
gdzie obchodzi się tylko urodziny).
Aleksander Wielki tak powiedział do
jednego z żołnierzy, który nosił jego
imię, a był tchórzliwym: „Albo zmień
swoje imię, albo swoje postępowanie!”.
Gdy obecny Papież wybrał imię
Franciszek, już wielu odczytało posłanie (program) Jego Pontyfikatu.
W Internecie ktoś zadał pytanie,
dlaczego NM. Panna płacze. Zdziwiło

mnie to pytanie. Dlaczego ludziom tak
trudno zrozumieć, że na tym świecie
łamane są prawa Boskie i ludzkie, że aż
NM Panna płacze ż żalu nad ludźmi.
Jednym z najważniejszych aspektów
ojcostwa jest odpowiedzialność. Józef
dowiedział się o swojej ojcowskiej odpowiedzialności za los Jezusa wprost
od samego Boga: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło
(Mt1,20). Józef jest więc prawdziwym mężem Maryi i prawdziwym
ojcem Jezusa Chrystusa, jego dziewiczym ojcem. Jest ojcem w akcie
zrodzenia, tj. w akcie przyjęcia Dziecięcia za swoje, a jeszcze bardziej
w akcie Jego wychowania i rozwoju.
Wspólnota małżeńska jest głębokim
aktem zawierzenia i miłości, najpierw
wobec prawdy, że to sam Bóg powołuje do małżeństwa, a także do macierzyństwa i ojcostwa. Są ojcowie, którzy szaleją z radości, że stali się ojcami
dziecka, dziękują za to Bogu, ale są
i tacy, którzy przed tą prawdą uciekają, bo do niej nie dojrzeli.

brat Stanisław
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Wspomnień czar
Pierwsza Komunia Święta...

„Wielbij duszo moja Pana”- na
tytuł naszej książeczki do Pierwszej
Komunii Świętej, uwagę zwróciła nam siostra Michalina, stwierdzając, że jest inna niż w latach
ubiegłych. Tytuł zapamiętałem do
dzisiaj- zaznacza w swoich wspomnieniach z przygotowań i dnia Pierwszej Komunii Świętej Romuald Jała
Lata sześćdziesiąte, przygotowaniem dzieci zajmuje się ksiądz proboszcz Eugeniusz Sepko i siostry Benedyktynki. Na religię, dzieci młodsze,
takie w wieku do klasy czwartej,
przychodzą do salki katechetycznej
w klasztorze sióstr, w starej części

gotyckiej, do której wejście było od
korytarza prowadzącego do zakrystii. Starsze dzieci spotykają się na religii „u Baranowskiego”- dodaje pan
Romuald, to dla wtajemniczonych,
dla niewtajemniczonych, to obecna
obsługa pielgrzyma.
Mój rozmówca doskonale pamięta swoje przygotowania do komunii,
naukę i oczywiście egzamin. Na egzamin przychodziło się z rodzicem,
czasami było kilka podejść- wspomina. Pamiętam, że szedłem z mamą.
Mama wstąpiła ze mną do sklepu
obuwniczego. Oczywiście, tu w Krzeszowie. Sklepik był u pani Baranowej, a sprzedawał
w nim pan Szafraniec. Mamie zależało na tym, żeby
kupić mi buty do
Pierwszej Komunii, mierzyła mi
te buciki, pytała,
czy nie gniotą, ale
ja myślałem tylko
o jednym. „Uczynki miłosierne co

do duszy i ciała”- wymieniałem je
w pamięci i liczyłem w kółko. Ksiądz
proboszcz egzaminując z Małego Katechizmu, często pytał z uczynków
miłosiernych. Tego dnia wszystko poszło sprawnie, buty kupione, egzamin
zdany, uczynki miłosierne znam do
dzisiaj.
W przeddzień Komunii Świętej
przychodzi czas na równie ważny
i też pierwszy sakrament pokuty
i pojednania. Pan Romuald pamięta swoją pierwszą spowiedź świętą,
a raczej to, co wydarzyło się po
spowiedzi. Wróciłem do domu i poszedłem szybciutko spać. Powodem
nie było zmęczenie, to obawa, żeby
nie nagrzeszyć pognała mnie do łóżka- wspomina.
A prezenty? Czy były równie
ważne jak obecnie? Czy przyciemniały rangę i blask tego dnia? Prezenty były, dawały radość i były ważne.
Ja dostałem korkowiec i tranzystor
z którego byłem bardzo dumny, ale
pamiętam rozmowę z moją babcią
Katarzyną Wilk. Babcia zapytała mnie o to z czego najbardziej się
cieszę. Odpowiedziałem, że z tranzystora, a babcia na to „A nie cieszysz
się najbardziej z tego, że masz Pana
Jezusa w sercu?” , wiem, że poruszyło
mnie to wtedy i dało do myślenia.
Czytelnicy, którzy przyjęli swoją
Pierwszą Komunię Świętą w czasie,
kiedy proboszczem był ksiądz Sepko, pamiętają zapewne jeszcze jedną,
charakterystyczną i niezwykłą rzecz.
Ksiądz proboszcz wprowadził zwyczaj, że do samej komunii świętej
podchodziło dziecko ze swoimi
rodzicami i najbliższą rodziną. Dzisiaj nie ma już tej tradycji, ale dzień
ten pozostał niezwykłym świętem
dla całej rodziny i parafii.
Wspomnienia spisała Honorata Klimczak
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Najpiękniejszy miesiąc!

Maj to czas bujności przyrody – odurzających zapachów, rozszalałych kwitnieniem kwiatów, drzew
i krzewów. To również czas nadziei związanej z odradzającym się życiem, które ukazuje się nam w pełnej
krasie. W takiej atmosferze odprawiane są nabożeństwa majowe. Nic dziwnego, że są tak bardzo lubiane!
W niektórych rejonach Polski, zwłaszcza na wschodzie i Dolnym Śląsku, odprawia się je aż do trzeciej
niedzieli czerwca.
Dźwięki Litanii loretańskiej, modlitwy Pod Twoją obronę czy pieśni maryjnych dobiegających głównie ze świątyń.
Ale im większa odległość od wielkich
miast, tym częściej można spotkać ludzi
śpiewających Litanię loretańską, zgromadzonych przy kapliczkach – udekorowanych świeżymi bukietami lub girlandami
kwiatów z bibułki i błękitnymi wstążkami.
Gdy modlitewnym śpiewom towarzyszą
błyski zapalonych świeczek, potęgowane niekiedy promieniami zachodzącego
słońca, wrażenie wyjątkowości scenerii
musi poruszać. Zapewne dlatego „majowe” największe wrażenie wywiera na
dzieciach. W białym tygodniu, zaraz po
Pierwszej Komunii Świętej, uczestniczą
w nim obowiązkowo! Biel i uroda komunijnych sukienek czy wianuszków dziewcząt, uroczyste stroje chłopców nadają
tym nabożeństwom jeszcze większego
splendoru. To dla dzieci czas wyjątkowy,
który zapamiętają na całe życie. Jezuita
o. Jacek Bolewski odnalazł w literaturze
przykłady na to, jak przeżywanie nabożeństw majowych przez dzieci wpłynęło
na ich wyobraźnię. „Spontanicznie przychodzi mi na myśl zdanie Czesława Miłosza, który napisał w <<Ziemi Ulro>>,
że cała jego poezja z dzieciństwa, m.in.
z liturgii nabożeństw się wywodzi”.
Jezuita przypomina też wyznanie
francuskiego pisarza Marcela Prousta, autora „W poszukiwaniu straconego czasu”,
który ów „czas”, odnalazł właśnie w dzieciństwie i także łączył z maryjnym nabożeństwem. Opisując ulubione kwitnące
głogi, napisał: „Przypominam sobie, że to
przez nabożeństwo majowe zacząłem kochać głogi (…) ustawione na samym ołtarzu, nieodłączne od misteriów, w których
obchodzie brały udział, biegły pośród
świeczników poświęcanych naczyń gałęźmi splecionymi w świąteczne girlandy.
(…) Czułem, że te odświętne przybrania
są żywe i że to natura sama, wystrzygając
tak bogato liście, przydając im najpiękniejszy ornament owych białych pączków,
uczyniła tę dekorację godną obrzędu,
który był zarazem i uciechą ludową, i mistyczną ceremonią”.

Ojciec Jacek podkreśla, że gdy Marcel
Proust oglądał później głogi w żywopłocie
ogrodu, odniósł wrażenie, że znajduje się
przed ołtarzem „Matki Boskiej”. Właśnie
na tle głogów ujrzał także po raz pierwszy
dziewczynkę, która stała się jego pierwszą
miłością, jakby to w nią wcieliło się połączone doświadczenie majowego nabożeństwa z umajoną przyrodą…

Kalpiczka w Jawiszowie
Od pokoleń śpiewamy – najczęściej w maju – pieśń ułożoną w latach
czterdziestych XIX wieku przez jezuitę
o. Karola Antoniewicza: „Chwalcie
łąki umajone, góry, doliny zielone (…)
Chwalcie z nami Panią Świata”. Wychwala
ona Maryję, wzywając aby całe ożywione
Boże stworzenie – „i co czuje, i co żyje” –
włączyło się do uwielbiania Matki Boga,
korony Jego dzieł, Pana nieba i Ziemi,
„wywyższonej nad Anioły”.
Zarówno ta pieśń, jak i wyśpiewana Litania loretańska chwytają za serce
zwłaszcza na łonie przyrody, bo mają do
niej bezpośrednie odniesienie. Czują to
zgromadzeni na modlitwie przy kapliczkach, często przy dźwiękach ptasich treli.
Całe szczęście, że tradycja kapliczek nie
została unicestwiona w czasach PRL-u,

laicyzującego na siłę niemal każdą sferę życia. Wciąż wznosi się je na nowych
osiedlach, prywatnych posesjach i w miejscach publicznych. Na warszawskiej starej
Pradze znajdują się na niemal każdym podwórku i też gromadzą wiernych na modlitwie. Przypomina się nawet, że domy,
przy których podczas wojny czuwała Madonna w kapliczce, pozostały nietknięte
przez bomby i ocalały.
Sama Litania loretańska powstała
w XII wieku, prawdopodobnie we Francji.
Cztery stulecia później oficjalnie zatwierdził ją papież Sykstus V. Nazwę „loretańska” przyjęła od miejscowości Loreto we
Włoszech, gdzie była bardzo często odmawiana. Najbardziej propagowali ją jezuici. Za autora nabożeństw majowych
uważa się właśnie jezuitę, o. Ansolaniego (1713). W kaplicy królewskiej w Neapolu każdego dnia maja organizował
on koncert pieśni ku czci Matki Bożej,
który kończył się błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem. W Polsce
pierwsze nabożeństwo majowe odprawili
jezuici w Tarnopolu w 1838 roku. Trzydzieści lat później było ono bardzo popularne już w całym kraju.
Stopniowo do litanii maryjnej dodawano nowe wezwania; nie sposób nie
podkreślić polskiego udziału w tworzeniu
tego nabożeństwa. Otóż po zatwierdzeniu
liturgicznego święta NMP Królowej Polski, przypadającego 3 maja, 12 października 1923 roku dołączono do litanii wezwanie „Królowo Polskiej Korony – módl
się za nami”. Po II wojnie światowej zmieniono je na „Królowo Polski”. Na całym
świecie odmawiający tę litanię tytułują
Maryję 49 razy, a w Polsce 50!
Majowe nabożeństwa z Litanią loretańską stanowiły niekiedy oręż w przezwyciężaniu największych kłopotów uciemiężonej przez wroga ojczyzny. „Królowo
Polski – módl się za nami” – śpiewano
przez lata. Jakże ta prośba jest aktualna
również dziś…

Alicja Dołowska
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Słowo o naszych szkolnych
rekolekcjach

Gimnazjaliści przy robieniu palmy

Wokół radosne Alleluja przeplata się z długo wyczekiwaną
wiosną, a my wrócimy na chwilę
do wielkopostnego czasu w naszej parafii. Niewiele szkół może,
tak jak w Krzeszowie, poszczycić się silną współpracą parafii,
szkoły i domu kultury przy organizacji rekolekcji szkolnych. To
szczególny czas, czas „zadany”
kapłanom, rodzicom, nauczycielom, uczniom. Rekolekcje, to
z łac. recolligere - zbierać na nowo,
powtórnie. No właśnie, wielu
z Czytelników dobrze wie, ile
tego „powtórnie” musi zaistnieć

Grupa Ewangelizacyjna Testimonium

w naszym życiu, aby przyniosło ono oczekiwane owoce. Tak
każdego roku, odkąd sięgam
pamięcią, jeszcze długo przed
rozpoczęciem rekolekcji, ksiądz
proboszcz z dyrekcją szkół i katechetami, ustala plan pracy,
rozważa propozycje, szuka nowych inicjatyw na ten „zadany”
trzydniowy czas. Wypełniamy go
modlitwą i pracą. Mamy czas na
Msze święte, nauki rekolekcyjne,
sakrament pojednania, zadania
konkursowe. Każdego roku szukamy nowych rozwiązań. Kierując się dobrem dzieci, wprowadziliśmy nauki rekolekcyjne w sali
g i m na s t ycz nej,
wprowadziliśmy
oddzielne nauki
dla najmłodszych
uc z e s t n i ków.
W tym roku „otworzyliśmy drzwi
i serca” dla niezwykłych
Gości. Przyjęliśmy
zespół ewange-

Efekt pracy pierwszoklasistów

lizacyjny Testimonium, który
zagrał dla poszczególnych grup
wiekowych świetne trzy koncerty, połączone ze świadectwem
artystów oraz mieliśmy nieskrywany zaszczyt obejrzeć przedstawienie „Grzech w walizce”
w wykonaniu podopiecznych
z Domu Pomocy Społecznej
z Szarocina. Nie zawiodła również grupa teatralna Jonasz, która, co roku przedstawia nam
pełne refleksji przedstawienia
religijne. Palmy gimnazjalistów
po raz kolejny wzbudziły podziw
i radość, a świąteczne ozdoby
uczniów klas 0-6 szkoły podstawowej, zachwycały swoim misternym wykonaniem i pomysłowością.
Do tak zorganizowanych rekolekcji potrzebna jest praca
i współpraca wielu ludzi, potrzebne jest zainteresowanie, zaangażowanie, wspólna modlitwa
i trud, które widząc owoce stały
się nagrodą- radością z dobrze
przeżytych dni.
Honorata Klimczak
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PIESZA PIELGRZYMKA
KRZESZÓW – JASNA GÓRA
26 lipca – 7 sierpnia 2013 roku
POD OPIEKĄ Pani Krzeszowskiej
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

ZAPRAS ZAM Y PIE LGRZYM Ó W
DO N OW E J GRU PY
Z I EMI KAMIE NNO GÓ RS KIE J
ZAPRASZAMY NA SPOtKANIA ORGANIZAcYJNE
W SANKtUARIUM KRZESZOWSKIM:
w niedzielę 23 czerwca o godz. 14.00
oraz w Niedzielę 21 lipca o godz. 14.00
więcej informacji na stronie: www.opactwo.eu
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Święty Franciszek z Asyżu

W związku z przybraniem imienia świętego Franciszka przez nowo wybranego Ojca Świętego Jorge
Mario Bergoglio, przypominamy krótki życiorys tego świętego na łamach Krzeszowskiej Pani.

Narodziny i lata młodzieńcze.
Św. Franciszek - Jan Bernardone - przyszedł na świat
w 1182 r. w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się
w bogatej rodzinie kupieckiej. Marzeniem rodziców
Jana było osiągnięcie przez
syna stanu szlacheckiego,
nie przeszkadzali mu zatem
w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szczędzili pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane
przez niego dla towarzyszy
i rówieśników. Jako młody
człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością na potrzeby innych, lubił poezję,
muzykę.
W 1202 r. wziął udział
w wojnie między Asyżem
a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Podczas
rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł
w długą chorobę.
W roku 1205 uzyskał ostrogi
rycerskie (został pasowany na
rycerza) i udał się na wojnę, prowadzoną między Fryderykiem II
a papieżem. W tym samym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać
w życiu Franciszka.
Wezwanie przez Boga.
W Spoletto przyszły święty miał sen, w którym usłyszał
wezwanie Boga. Powrócił więc
do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate ubranie z że-

brakiem i sam zaczął prosić
przechodzących o jałmużnę.
To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgieł-

ku miasta. Oddał się modlitwie
i pokucie. Kolejne doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. Pewnego dnia
w kościele św. Damiana usłyszał głos: „Franciszku, napraw
mój Kościół”. Wezwanie to zrozumiał dosłownie, więc zabrał
się do odbudowy zrujnowanej
świątyni. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu
kawał sukna. Ojciec zareagował
na to wydziedziczeniem syna.
Pragnąc nadać temu charakter
urzędowy, dokonał tego wobec
biskupa. Na placu publicznym,

pośród zgromadzonego tłumu
przechodniów i gapiów, rozegrała się dramatyczna scena między
ojcem a synem. Po decyzji ojca
o wydziedziczeniu Franciszek
zdjął z siebie ubranie, które kiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp, mówiąc: „Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże,
odtąd wyłącznie nazywać Ojcem”. Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się odnową zniszczonych wiekiem kościołów.
Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę.
Z czasem jego dotychczasow
i towarzysze zabaw poszli za
nim.
Idea ubóstwa i odnowy Kościoła.
24 lutego 1208 r. podczas
czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go
słowa: „Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani
sandałów, ani laski” (Mt 10, 10).
Wówczas to Franciszek odnalazł
swoją drogę życia. Zrozumiał,
że chodziło o budowę trudniejszą - odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami
i herezjami. Nie chcąc zostać
uznanym za twórcę kolejnej
grupy heretyków, Franciszek
spisał swoje propozycje życia
ubogiego według rad Ewangelii
i w 1209 r. wraz ze swymi braćmi
udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę.
Odtąd Franciszek i jego bracia
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nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli
przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia
przyjmowały również kobiety.
Już dwa lata później, dzięki św.
Klarze, która była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka,
powstał Zakon Ubogich Pań klaryski.
Ewangelizacja.
Franciszek wędrował od
miasta do miasta i głosił
pokutę. Wielu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia. Dali oni początek
wielkiej rzeszy braci i sióstr
Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich (tercjarstwu),
utworzonemu w 1211 r.
W tym też roku Franciszek
wybrał się do Syrii, ale tam
nie dotarł i wrócił do Włoch.
W 1217 r. zamierzał udać
się do Francji, lecz został
zmuszony do pozostania
we Włoszech. Uczestniczył
w Soborze Laterańskim IV.
Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód.
W 1219 r. wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu
i tam spotkał się z sułtanem Melek-el-Kamelem, wobec którego
świadczył o Chrystusie. Sułtan
zezwolił mu bezpiecznie opuścić
obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc
uświęconych życiem Chrystusa
w Palestynie, która była wtedy
pod panowaniem muzułmańskich Arabów.

swoich misyjnych wędrówek,
w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy
którym stał wół i osioł, położył
małe dziecko na sianie, po czym
odczytał fragment Ewangelii
o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego „żywego obrazu” dał początek „żłobkom”, „jasełkom”, teatrowi nowożytnemu w Europie.
14 września 1224 r. w Alvernii,

ujrzał ludzi z kart Ewangelii: prostych, odważnych i pogodnych.
Wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Trudy apostolstwa,
surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały
siły Franciszka. Zachorował na
oczy, próby leczenia nie przynosiły skutku. Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca
w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał,
kazał zwlec z siebie odzienie
i położyć na ziemi. Rozkrzyżował przebite stygmatami
ręce.
Odszedł
z psalmem 141 na ustach,
wcześniej
wysłuchawszy
Męki Pańskiej wg św. Jana.
Miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował
go Grzegorz IX.

podczas czterdziestodniowego
postu przed uroczystością św.
Michała Archanioła, Chrystus
objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów - śladów
Męki Pańskiej. W ten sposób
Franciszek, na dwa lata przed
swą śmiercią, został pierwszym
w historii Kościoła stygmatykiem.

Teksty
i
naśladowcy świętego Franciszka.
Najpopularniejszym tekstem św. Franciszka jest
„Pieśń słoneczna”. Ponadto
pozostawił po sobie pisma:
„Napomnienia”, listy, teksty poetyckie i modlitewne.
Św. Franciszek jest patronem
wielu zakonów, m. in.: albertynów, franciszkanów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek(gałąź
zakonu klarysek); tercjarzy;
Włoch, Asyżu, Bazylei; Akcji
Katolickiej; aktorów, ekologów,
niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów.

Pierwsze jasełka i rany ChryŚmierć i kanonizacja.
Franciszek aprobował świat
stusa.
W 1220 r. Franciszek wró- i stworzenie, obdarzony był przy
cił do Italii. Na Boże Narodze- tym niewiarygodnym osobistym
nie 1223 r., podczas jednej ze wdziękiem. Dzięki niemu świat

na podstawie: Żywotów świętych
opracowała Anna Ferenc
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święty stanisław ze szczepanowa
Stanisław ze Szczepanowa (ur.
ok. 1030 w Szczepanowie, zm. 11
kwietnia 1079 w Krakowie) – polski duchowny katolicki, biskup
krakowski, męczennik, święty Kościoła katolickiego, jeden
z głównych patronów Polski.
Pochodzenie i data urodzin
Stanisława nie są znane. Według
tradycji uznaje się, że urodził się
26 lipca 1030 w Szczepanowie.
Ówczesny biskup krakowski
Lambert wyznaczył go na swego
następcę.
W 1072r. za zgodą księcia
Bolesława Szczodrego został
konsekrowany na biskupa krakowskiego.

cięcie członków. Gall negatywnie
ocenił zarówno postępowanie biskupa, jak i reakcję króla.
Autorem żywota św. Stanisława znanego w dwóch wersjach,
krótszej Vita minor i dłuższej Vita
maior jest Wincenty z Kielczy.

kijowskiej, które król rozkazał okrutnie ukarać, mimo iż ich mężowie im przebaczyli. Król rozkazał
swoim sługom zabicie biskupa
w kościele na Skałce w czasie odprawiania przez niego mszy świętej, a gdy ci nie chcieli, sam własnoręcznie zamordował świętego. Wersja ta jednak ze względu
na moralizatorski charakter
kroniki Kadłubka, a także to, że
również był biskupem i napisał
swoją kronikę w czasie panowania potomków Władysława
Hermana jest mało wiarygodna.

Kult świętego Stanisława.
Kult świętego Stanisława rozpoczął się z chwilą przeniesieRelacja Galla Anonima.
nia jego relikwii w 1088 roku
Gall Anonim, piszący swą
do katedry krakowskiej, jeszcze
Kronikę trzydzieści kilka lat
za życia Władysława Hermana,
po śmierci biskupa Stanibrata królewskiego. Powstała
sława, przedstawił fakt zapóźniej legenda o rozbiciu dzieltargu
między
Bolesławem
nicowym Polski, jako karze za
Szczodrym(Śmiałym) a Staniten czyn świętokradczy (za taki
sławem, który zadecydouważano właśnie zamorwał o chwale pierwszego,
dowanie biskupa), według
a tragicznym końcu drugiego
której Polska rozpadła się
z wymienionych. Nie są
tak jak członki ćwiartowaznane dokładne przyczyny
nego biskupa. Oczekiwano
sporu, jaki powstał pomięjednak cudu za wstawiendzy nim a królem. Autor
nictwem Stanisława, jako
,,Kroniki Polskiej” najprawpatrona zjednoczenia.
dopodobniej dobrze znał
W Polsce od końca
przyczyny konfliktu, lecz
XII wieku rozwinął się
w swoim dziele nie rozwinął
kult świętego Stanisława,
tego tematu. Przypuszcza
a katedra wawelska, która
się, że nie mógł tego zrobić,
mieści jego sarkofag, nosi
ze względu na panowanie
wezwanie jego i św. Wacw owym czasie syna Właława Czeskiego. Również
Konfesja
św.
Stanislawa
w
Katedrze
na
Wawelu
dysława Hermana, który
w Krakowie znajduje się
był członkiem opozycji anjego sanktuarium w kośtykrólewskiej. Relacja Galla AnoKrótki żywot św. Stanisława wg ciele Paulinów na Skałce. W I nienima pozostaje do dziś jedynym W. Kadłubka.
dzielę po święcie św. Stanisława –
ówczesnym źródłem pisanym. Od
Wersja pozostawiona przez przypadającym 8 maja – odbywa
Anonima dowiadujemy się, że bi- Wincentego Kadłubka mówi, że się procesja z relikwiami świętego
skup dopuścił się zdrady, za którą stanął w obronie niewiernych żon z Katedry Wawelskiej do Kościoła
król wydał go na śmierć przez ob- rycerzy walczących na wyprawie św. Michała Archanioła i św. Sta-
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nisława Biskupa na Skałce w której bierze udział Episkopat Polski,
przedstawiciele duchowieństwa,
zakonów i laikatu. Nie ma pewności, że relikwie przechowywane
w katedrze na Wawelu są relikwiami św. Stanisława.
Według części badaczy, pierwsze ślady kultu świętego Stanisława
na Śląsku pochodzą jeszcze sprzed
roku 1163 (płaskorzeźba w kościele świętego Wincentego na Ołbinie
pod Wrocławiem przedstawiająca
męczeństwo świętego Stanisława). Z terenów poza Polską można wskazać na dwunastowieczną

chrzcielnicę w Tryde pod Lundem
w Szwecji (sceny z procesu o wieś
Piotrowin i męczeństwo biskupa).
Związek obu tych zabytków ze
św. Stanisławem jest jednak wątpliwy.

papieża Innocentego IV. Uroczystość podniesienia relikwii Świętego i ogłoszenia jego kanonizacji
w Polsce odbyła się 8 maja 1254
roku.
Tradycyjne wspomnienie św.
Stanisława w Kościele katolickim
Kanonizacja.
obchodzone jest 11 kwietnia
Starania mające na celu rozpo- (dzień śmierci), natomiast w polczęcie procesu kanonizacyjnego skim Kościele 8 maja i ma rangę
rozpoczęto pod wpływem analo- uroczystości liturgicznej (podniegicznej historii w Anglii (Tomasz sienie relikwii w Polsce).
Becket).
8 września 1253, w bazylice
świętego Franciszka w Asyżu, Stana podstawie: Żywotów świętych
nisław został kanonizowany przez
opracowała Anna Ferenc

Święta zofia
Święta Zofia należy do pierwszych świętych, których kult obchodzony był w Kościele katolickim.
Żyła ona w Rzymie, w II w. n.e. –
za panowania cesarza Hadriana.
Samotnie wychowywała (bowiem
była wdową) trzy córki: Pistis, Elpis i Agapę (Wiarę, Nadzieję, Miłość).
Okres panowania Hadriana
wiązał się z pierwszymi poważnymi problemami wewnętrznymi
Rzymu. Oczywiście obwiniano za
nie chrześcijan, którzy byli pojmowani i poddawani torturom, co
miało zmusić ich do oddania czci
pogańskim bogom. Taki właśnie
los spotkał świętą Zofię. Jednak
w tym wypadku oprawca wykazał
się znacznie bardziej wyszukanym podejściem do swojego obowiązku – nakazał męczyć córki
na oczach matki. Kobieta została
zmuszona do oddania czci bogini
Dianie (rzymska odpowiedniczka
Artemidy). Nawet widząc cierpienia swoich ukochanych dzieci, św.
Zofia pozostawała niewzruszona
i wciąż zachęcała dziewczęta, by
wytrzymały zadawane im cierpienia. Ostatecznie zostały one ścięte,

a będąc pod wrażeniem postawy
przyszłej świętej, namiestnik na-

kazał pozostawić ją przy życiu.
Kobieta zmarła wkrótce na grobie
swoich córek z boleści, kiedy opłakiwała ich śmierć.
Do dzisiaj zachowało się niezwykle dużo życiorysów świętej,
co świadczyć może o tym, jak bardzo rozwinięty był jej kult. Jednak
mnogość przekazów nieco komplikuje sprawę, gdyż bardzo utrudnia
odtworzenie rzeczywistego życio-

rysu. Większość źródeł pozostaje zgodnych w kwestii męczeństwa poniesionego przez jej córki
(a zarazem samą Zofię), lecz sporo
z nich różni się pod innymi względami – np. niektóre podają, że św.
Zofia pochodziła z Mediolanu.
Relikwie św. Zofii znajdują się
w Rzymie, w bazylice San Silvestro in Capite. Natomiast jej wspomnienie w Kościele katolickim
obchodzone jest dnia 15 maja.
W ikonografii świętą przedstawia się w otoczeniu trzech córek,
które poniosły męczeńską śmierć
w obronie wiary.
Z dniem 15 maja wiąże się specyficzne i znane tylko w środkowej
Europie zjawisko – otóż w wyniku
zmiany cyrkulacji atmosferycznej,
nad te regiony zaczyna napływać
chłodne powietrze. Tradycja ludowa prędko nadała mu nazwę,
określając je „zimną Zośką”, a jego
patronką jest właśnie, obchodząca
wówczas swoje święto liturgiczne,
św. Zofia.

na podstawie: Żywotów świętych
opracowała Anna Ferenc
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Ks. Aleksander Radecki

Zachowuj się…

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

Pierwsza Komunia Święta,
czyli sacrum kontra profanum.
W tym roku do Pierwszej Komunii Świętej przystąpi około 350 tyś.
dzieci. W większości będą to drugoklasiści, ale niejednokrotnie z łaski
tego sakramentu korzystają i młodsi,
pod warunkiem, że zgodę na to wyda
ksiądz proboszcz. Ważne, by dziecko
było świadome, że dzięki przyjęciu
do serca Chrystusa ukrytego w hostii
po raz pierwszy w pełni weźmie udział w Największej Ofierze. Wcześniej
niż zwykle sakrament Eucharystii
przyjęło kilku świętych Kościoła, jak
choćby św. Dominik Savio, patron dzieci i młodzieży. To dodatkowa zachęta dla opiekunów dziecka, by jeszcze
bardziej pomagać mu w dorastaniu
do pełnej dojrzałości chrześcijańskiej.
Choć z tym- jak uczy praktyka bywa
różnie.
Przygotowania do niewątpliwie
wielkiego wydarzenia religijnego
w życiu młodego człowieka trwają
około roku. Wzmożona praca wychowawcza, katechetyczna, nauka
trudnych wersów pacierza, a wreszcie próby śpiewu, czytań mszalnych,
wierszy podziękowań. Nadchodzi
moment zjednoczenia się z Bogiem
w pierwszym sakramencie pojednania, a potem upragniona chwila
dostąpienia sakramentu Eucharystii.
Nic, więc dziwnego, że rangę tego
dnia podkreśla specjalny, odświętny
strój dziecka i okolicznościowe przyjęcie. Szkoda jednak, że można zaobserwować z roku na rok coraz większe
wysiłki związane jedynie z materialnym przygotowaniem uroczystości.
Zastaw się
Wujek albo ciocia, dotąd widywani
z rzadka w dniu Pierwszej Komunii
Świętej pojawiają się nagle. Przywożą
wielkie pudła z podarkami. Niekiedy
jest i koperta… -Przecież musimy
nadrobić zaległości- śmieją się oboje,

składając życzenia wszelkiej pomyślności… Aby nie pozostać dłużnymi,
rodzice dziecka odwzajemniają sięjakby w jego imieniu- wystawnym
obiadem, niekiedy też śniadaniem
czy kolacją w wytwornej restauracji.
Napędza się, więc swoisty rynek pierwszokomunijny, a więc okres zakasywania rękawów przez kucharzy, kelnerów, obsługi, ale także właścicieli
większych i mniejszych sklepów ze
sprzętem elektronicznym czy motoryzacyjnym. Mniej więcej po świętach
wielkanocnych na forach internetowych aż roi się od próśb o propozycje jak najlepszych i jak najdroższych
prezentów dla dziecka.
Pomóżcie, jestem mamą chrzestną,
co mam kupić chłopcowi na komunię
„W dzisiejszych czasach, to kupuje się quady, skutery i laptopy”- pada
odpowiedź. Ale tu niestety użytkownik internetu jest w błędzie! Okazuje
się, że takie podarunki były modne,
ale w zeszłym roku. Teraz prawdziwym hitem są iPady i smartfony. –
Dużym zainteresowaniem cieszą się
tablety. Są dotykowe, więc to frajda
dla maluchów. Mają podobne funkcje, co komputery, można na nich grać,
to naprawdę niezły prezent. Najtańsze
można dostać już za 400 zł, najdroższe
to koszt rzędu 3000 zł- wyjaśnia
pani Joanna z dużej sieci handlowej
w Warszawie. – Popularnymi prezentami stały się ostatnio telewizory plazmowe- dodaje pan Leszek, pracownik
innego sklepu. Ale rodzice i chrzestni,
– co cieszy- często obdarowują dziecko także medalikami i krzyżykami.
– Zawsze przed komuniami jest więcej
klientów. Poszukują głównie łańcuszków, medalików i krzyżyków z drugiej ręki- mówi pan Janusz, właściciel
jednego ze stołecznych lombardów.
Każdy rodzic wie, że przygotowanie

uroczystości to spory koszt. Za jedno
miejsce w restauracji płaci się średnio
90 zł. Taniej jest przygotować przyjęcie w domu, ale przecież nie każdy
znajdzie na to dość czasu. Wydatki
rosną, gdy, trzeba kupić garniturek lub
białą sukienkę z dodatkami. Koszt najtańszej to około 400 zł. Na szczęście
wielu katechetów sugeruje a niekiedy
obliguje do kupna znacznie skromniejszej alby. Jeśli doliczyć wymarzone
prezenty, okazuje się, że w portfelu
rodziców musi znaleźć się nawet kilka
tysięcy złotych!
Można taniej!
Błogosławiony Jan Paweł II
w 1994 r. w liście do dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej
napisał: Jest to dzień, który wspomina się, jako jeden z najpiękniejszych
w życiu. Eucharystia, ustanowiona
przez Chrystusa w przeddzień Jego
Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy,
jest Sakrament Nowego Przymierza,
jest największym z Sakramentów. Niestety, powoli dzień ten przestaje mieć
jedynie duchowy wymiar. Dla dzieci
staje się drugą gwiazdką z górą prezentów, a dla rodziców- okazją do pokazania swojego statusu majątkowego.
Pytanie, czy nie lepiej, zamiast tracić
czas i pieniądze na „opakowanie”
uroczystości, poświęcić się, wyjaśniając dziecku trudne zagadnienia wiary.
Może wystarczyłaby do tego kolorowa
książka, jakiś album… Zamożniejsi
może zabraliby swoje pociechy na wycieczkę „śladami Chrystusa” do Ziemi
Świętej, a może w inne miejsca ważne
dla katolików. Zresztą, po co daleko
szukać- wystarczy bilet do Sokółki!
To niewielka miejscowość na Podlasiu. Cud eucharystyczny, jak tam miał
miejsce, pewnie bardziej przemówi
do ośmiolatka i poszerzy jego wiedzę
z katechezy.
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Trzeźwymi bądźcie
Zanim rozpoznamy uzależnienie od alkoholu....(cz. 2)
Picie ryzykowne nie jest kategorią
medyczną, ale epidemiologiczno-socjologiczną i oznacza picie alkoholu w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu (np.
kierowcy, młodzież, chorzy) oraz spożywanie alkoholu powyżej norm rozsądnego picia. Wystarczyłoby czasami trochę
edukacji, pokazania zagrożeń i być może
część osób zawróciłaby z drogi ku uzależnieniu. Pierwsze próby wczesnego ostrzegania podejmują lekarze podstawowej
opieki wyszkoleni w teście AUDIT oraz
terapeuci uzależnień w izbach wytrzeźwień, Izbach Przyjęć przy szpitalach ogólnych, gdzie najczęściej trafiają ww. osoby.
Niestety znaczna część osób z pijących
ryzykownie przechodzi do kategorii pijących szkodliwie F 10.1 ( według dawnej
klasyfikacji – nadużywanie alkoholu). Te
incydenty alkoholowe związane są z powstawaniem szkód zdrowotnych (somatycznych i psychicznych) i dodatkowo
można włączyć w to konflikty z prawem,
nie wywiązywanie się z ról społecznych
(te kategorie związane są jednak z innym
systemem klasyfikacji chorób DSM IV).
Aby stwierdzić, że osoba pije szkodliwie
należy odnieść się do następujących kryteriów :
1.Picie alkoholu jest przyczyną
(współprzyczyną) szkód zdrowotnych,
w tym upośledzenia krytycyzmu, albo
zaburzeń zachowania, które może doprowadzić do niesprawności, albo mieć
negatywny wpływ na stosunki międzyludzkie.
2.Rodzaj szkody powinien być jasno
definiowany w kategoriach medycznych
lub psychologicznych
3.Nieprawidłowy wzorzec picia powinien występować przynajmniej przez
miesiąc w okresie ostatniego roku
4.Brak wskaźników występowania
innych zaburzeń psychicznych lub zachowania związanych z przyjmowaniem
innych substancji psychoaktywnych.
Przy tym ostatnim kryterium mam
zawsze dużo wątpliwości ponieważ wy-

stępuje u wielu osób pijących inne uzależnienie mianowicie palenie tytoniu (F 17 –
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu).
Moje wieloletnie obserwacje potwierdzają tezę, że palacze należą do tej grupy
osób, u których szybciej i łatwiej rozwija
się uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. Ponieważ zmienia się struktura
picia, kampanie edukacji trzeźwościowej
także odnoszą jakiś skutek możemy spotkać coraz więcej klientów w poradniach,
punktach konsultacyjnych, którzy zaniepokojeni są zbyt wielkim wpływem alkoholu na ich życie. Bardzo ważne jest dobre
zdiagnozowanie wszystkich wskaźników
uzależnienia po to, aby móc je wykluczyć.
Czasami bardzo ważne jest ustalenie, czy
nie pojawia się utrata kontroli, głód alkoholowy. Jedynym sposobem, aby to ustalić to obserwacja zachowania danej osoby
podczas ustalonego okresu abstynencji.
Taki kłopot w diagnozowaniu możemy
mieć czasami z ludźmi młodymi, którzy
uczestniczą w obyczajowym piciu swego
środowiska (np. w akademiku, wojsku
itp.). Odnoszę wrażenie, że jest to kolejna,
bardzo liczna populacja, która wymaga
naszej pomocy. Odsyłanie ich bez należytej edukacji, wsparcia w poszukiwaniu alternatywnych sposobów radzenia sobie ze
stresem, presją środowiska oraz bez nauki
zachowań prozdrowotnych (asertywność,
relaksacja, poprawna komunikacja itp.)
oznacza godzenie się na to, że spora część
z nich uzależni się od alkoholu. Wtedy nie
wystarczy jedynie prewencja.
Ostatnia grupa osób to osoby uzależnione od alkoholu ( według klasyfikacji
ICD-10 ma oznaczenie F 10.2- zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
spowodowane używaniem alkoholu).
Aby rozpoznać uzależnienie od alkoholu należy bardzo szczegółowo przeanalizować ostatni rok picia alkoholu przez
naszego pacjenta i stwierdzić występowanie przynajmniej 3 z 6 objawów osiowych
uzależnienia, które utrzymują się co naj-

mniej przez miesiąc. (szczegółowa analiza
jak rozpoznać uzależnienie w następnym
artykule)
Podstawowe objawy uzależnienia to:
1.Silna potrzeba picia, albo kompulsywne picie alkoholu ( głód alkoholu),
2.Upośledzenie ( w rezultacie utrata)
kontrolowania zachowań związanych
z piciem (rozpoczynania picia, długości
trwania, ilości wypijanego alkoholu),
3.Zespół abstynencyjny spowodowany zredukowaniem bądź przerwaniem picia oraz picie alkoholu (lub
przyjmowanie substancji o podobnym
działaniu) w celu złagodzenia lub usunięcia objawów abstynencyjnych,
4.Występowanie tolerancji, polegającej na przyjmowaniu coraz większy
dawek alkoholu w celu wywołania efektu uzyskiwanego początkowo mniejszą
dawką alkoholu,
5.Postępujące zaniedbywanie alternatywnych przyjemności lub zainteresowań z powodu picia, zwiększenie ilości czasu potrzebnego na sprawy związane z piciem,
6.Picie alkoholu mimo wiedzy o jego
szkodliwości.
Jak widać są to objawy, które dość precyzyjnie pozwalają określić czy ktoś jest
czy też nie jest uzależniony. Należy też
pamiętać, że zbliżanie się do uzależnienia jest niedostrzegalne dla osoby pijącej.
Tylko my z boku możemy pomóc określić
głębokość jej problemów z alkoholem.
Nie bójmy się więc demaskować rozmaite incydenty alkoholowe wśród swoich
znajomych, edukować na temat uzależnienia i picia szkodliwego. Być może
narazimy się na kpiny i miano “nawiedzonego” jednak w tej grze z alkoholem
jaka toczy się na naszych oczach, mamy
szansę, aby nie stać bezradnie i godzić się
na niszczenie kolejnych osób z naszego
otoczenia.
mgr Jacek Telesfor Kasprzak
superwizor-specjalista psychoterapii
uzależnień psycholog kliniczny
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świadectwo alkoholika

Mam na imię Andrzej i jestem alkoholikiem. Z 35 lat mojego życia około dwudziestu przepiłem.
Były to lata przepełnione cierpieniem, bólem, beznadzieją - moją i mojej rodziny. W skórze dorosłego,
uzależnionego od alkoholu mężczyzny błąkał się po świecie niedorosły emocjonalnie mały chłopiec,
szukający recepty na „nieradzenie” sobie ze swoim życiem. Dzisiaj to wiem i mogę tak napisać, patrząc
z perspektywy 19 – go roku trzeźwości, w który niedawno wkroczyłem.
Jako nastolatek, sięgając po alkohol, szukałem między innymi pociechy, akceptacji i odwagi. Byłem
bowiem chłopakiem wstydliwym
i nieśmiałym. Miałem problemy z akceptacją siebie i otaczającej mnie rodzinnej rzeczywistości, w której mój
o 2 lata starszy brat był na świeczniku.
Ja miałem go pilnie we wszystkim naśladować. No cóż , nie miałem ochoty
być wzorowym synem dla rodziców,
wnukiem dla „dziadków” i uczniem w szkole. Bezskutecznie
szukałem akceptacji u najbliższych. Rodzice nie potrafili mi
pomóc, nie mieli czasu zajęci
pracą i codziennymi obowiązkami. A tak naprawdę, to chyba
nie umieli mi dać tego, czego
tak bardzo pragnąłem – miłości.
To był czas pierwszych uraz
jakie zacząłem „hodować”
w sobie i pierwszych kontaktów z alkoholem. Jako 15 – latek odlatywałem w swój własny świat
marzeń i fantazji. Było lekko i przyjemnie. Łatwiej mi było zmierzyć się
z rzeczywistością, która mnie dotykała tak boleśnie. I choć bardzo szybko zacząłem ponosić bardzo przykre
i wstydliwe dla siebie konsekwencje,
to coraz częściej szukałem okazji aby
się napić. Dorastałem, skończyłem
edukację i podjąłem pracę, założyłem rodzinę. Czas szybko mijał, coraz
szybciej – pijana karuzela nabierała
rozpędu. A ja nie potrafiłem już z niej
zejść na ziemię, dostrzec wokół siebie
zatroskanie i ból moich bliskich. Teraz piłem po to aby żyć, nie umiałem
już inaczej. Dzisiaj skóra mi cierpnie,
kiedy pomyślę, ileż to uraz zalęgło się
we mnie w stosunku do tych, którzy
starali się mi pomóc. Do żony, dzieci,
rodziców, teściów, do kolegów z pracy,
sąsiadów, i wielu innych ludzi, czasem
przypadkowo spotykanych. Od daw-

na nie rozumiałem swojego postępowania. Czułem, że jest ze mną coraz
gorzej, nie umiałem już spojrzeć sobie
w twarz. Nie chciałem słuchać prawdy
o sobie od bliskich mi osób - mój ojciec pierwszy raz powiedział mi, że jestem alkoholikiem, kiedy skończyłem
19 lat. Cały czas oszukiwałem się, karmiąc się kolejnymi urazami i alkoholem, który nie potrafił już mnie znieczulić. A jeśli już, to na bardzo krótko.

Dzisiaj wiem, że te moje urazy były
motorem napędowym dla mnie, aby
znaleźć kolejną okazję do upicia się
i w konsekwencji tego do coraz dłuższych ciągów alkoholowych. W ostatnich kilku latach prawie nie trzeźwiałem, alkohol lał się strumieniami.
Znalazłem swoje dno. Był wstyd,
cierpienie, upokorzenie, poczucie wyrządzonych krzywd i przy
tym wyrzuty sumienia, ogólna beznadzieja. Nie widziałem wyjścia
z matni. Nie chciałem już żyć. Pomogli mi najbliżsi, na nich zawsze mogłem liczyć. Rozpoczął się dla mnie
nowy czas – czas trzeźwienia. Terapia, mityngi AA, warsztaty, rekolekcje
i pielgrzymki trzeźwościowe, zloty
do Częstochowy i Lichenia, działalność w stowarzyszeniu protrzeźwościowym. Dużo się działo w moim
nowym życiu. Dzięki Bogu trwa to
do dziś a wiara w Boga jest dzisiaj

fundamentem mojego trzeźwienia.
Wierzę, że moje nowe życie ma sens.
Jest wyjątkowe i niepowtarzalne.
I znalazłem wreszcie receptę na życie – Wspólnotę Anonimowych Alkoholików. Za darmo otrzymałem
to, czego szukałem przez te wszystkie
przepite lata. Dzięki programowi 12
– stu kroków i 12 – stu tradycji mam
szansę na życie w prawdzie. Na zmierzenie się z urazą, moim największym
wrogiem, która czasami jeszcze
powraca, jak we śnie małego
dziecka straszna i niechciana
zmora. Dzisiaj mam już pewność, że to uraza do drugiego
człowieka i samego siebie była
i czasami jeszcze jest jak „szlaban” na normalne życie, który kradnie mi spokój, jasność
umysłu, mąci w sercu i zatruwa
je jak jadem. Wychodzą wtedy
na jaw moje wady charakteru,
nie potrafię odnaleźć pogody
ducha i tej codziennej radości
z życia, które otrzymałem na nowo.
W tym stanie ducha znowu nie jestem
wolnym człowiekiem.
Bardzo trudno było mi pogodzić
się z faktem, że niczego nie dostałem
na zawsze i na wyłączność - tylko dla
siebie. Alkoholizm to bardzo potężna, przebiegła i podstępna choroba.
Podobnie jak urazy, które nosiłem
w sobie latami. Dzisiaj wiem, że mogę
żyć albo w prawdzie, albo w iluzji nie
przebaczonych krzywd, powstałych
w mojej chorej wyobraźni. Lekarstwem dla mnie jest pozbywanie się
uraz od razu, na bieżąco, czyli spojrzenie prawdzie, tej otaczającej mnie
rzeczywistości w oczy. Tak, umiem już
popatrzeć ludziom i sobie w oczy. Staram się nie zwlekać i rozmawiać o pojawiających się urazach z innymi alkoholikami, często ze sponsorem. Ale
nade wszystko uczę się powierzać je
w modlitwie Panu Bogu. Dzięki nie-
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mu poznałem mojego wroga, który
zbyt często zabierał mi wolność. Sprawiał, że byłem samotny, nie dostrzegałem wokół mnie żadnej życzliwej duszy. Wiem, że piłem, bo nie potrafiłem
żyć we wspólnocie i nie odważyłem
się w pijanym życiu na uczciwość wobec siebie i ludzi. Dzisiaj zaczynam ze
zrozumieniem dostrzegać siłę i moc
Pierwszej Tradycji AA. Mówi ona
o jedności, o tym, że jest ona najważniejsza, od niej to bowiem zależy czy
będę nadal trzeźwiał, czy skorzystam
z duchowego programu i jego zasad.
Niosą one bowiem ze sobą tak ważne
wartości jak miłość, szacunek i służba
ale nade wszystko akceptacja i tolerancja. Dzisiaj uczę się w pełni zrozumieć, że mam niezbywalne prawo
od Pana Boga do tego, abym był tym
kim jestem i szanował tych, którzy tak
bardzo się ode mnie różnią. Wspólnota dała mi nadzieję. I daje nadal. Dzisiaj siłę do trzeźwego życia, odnajduję
w życiu wspólnotowym – w AA,
w całym środowisku trzeźwościowym,
w rodzinie, w kościele i w parafii,
w pracy… i wszędzie tam gdzie mogę
spotkać drugiego człowieka. Tam
szukam z nim wspólnoty ducha. Jak
dobrze poszukam, to zawsze znajdę.
I jeszcze jedno. Jest ktoś, kto zawsze
ma dla mnie otwarte ramiona – mój
Bóg, taki jakim go dzisiaj pojmuję.
Andrzej - alkoholik

OgłoszeniA
Serdecznie zapraszamy na XV
Pieszą Międzydiecezjalną Pielgrzymkę w Intencji Trzeźwości
Narodu Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej do Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
Kowary - Krzeszów;
08 – 09 czerwca 2013 r.
Telefon zaufania dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin
Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441
Czynny całą dobę !!!

Z NOWYM TESTAMENTEM „NA TY”

Ucieczka do Egiptu, Mt 2,13-23
Słowa wypisane w ramce wpisz w odpowiednie miejsca w diagramie
tak, by powstała krzyżówka.

faraon, Nil, tęcza, noc, smutek, Józef, ojciec, Egipt,
sen, anioł, nadzieja, kara, znak

Jan Chrzciciel, Mt 3,1-13; Mk 1,1-8; Łk 3,1-18
Wykonaj działania matematyczne i dopasuj do wyniku odpowiadającą
mu literkę, a następnie odczytaj hasło.
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34
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95−61=

30+2×13=

7×8=

3×13=
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8+15+11=

(76−8)÷2=

4×11=

12×5=

(96−46)÷2=

63÷3=

32÷2=
9×8=
64÷16=
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Z przepisów krzeszowskich gospodyń
Kasztanki bez pieczenia

Składniki:
400g herbatników,
250g masła lub margaryny,
250g cukru,
50g wódki (2 łyżki) lub rumu,
4 łyżki czubate kakao,
1 olejek migdałowy.
Wykonanie;
Ciastka przepuścić przez maszynkę, cukier utrzeć
z masłem na masę i stopniowo dodawać olejek, kakao
i rozdrobnione herbatniki. Wszystko razem wymieszać i dodać na końcu bardzo powoli wódkę. Formować z tego kulki i obtaczać w mączce kokosowej lub
w cukrze. Schłodzić w lodówce.
Przepis poleca pani Helena Cebula

Placek z kwaśnego mleka

Składniki:
½ szklanki oleju
1 szklanka kwaśnego mleka lub kefiru
1 szklanka cukru
3 szklanki mąki
½ szklanki marmolady
1 łyżka sody
zapach do piernika
2 całe jajka
Wykonanie:
Jajka ubić z cukrem, po kolei dodawać resztę składników. Wymieszać i piec 40 min w temperaturze
ok. 200ºC. Po wystygnięciu przełożyć marmoladą.
Przepis poleca pani Edyta Michalik

Makowiec z chałwą

Składniki na biszkopt:
6 jajek
12 łyżek cukru
12 łyżek mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Przygotowanie biszkoptu:
Żółtka ubijamy z cukrem do białości. Mąkę i proszek
do pieczenia mieszamy, dodajemy do żółtek. Na koniec dodajemy ubitą na sztywno pianę z białek i delikatnie mieszamy. Pieczemy biszkopt. Po upieczeniu
chłodny biszkopt dzielimy na dwie części.
Składniki na masę :
0,5 l mleka
2 łyżki mąki ziemniaczanej
1 kostka margaryny Kasi
1 cukier waniliowy
1 szklanka cukru
2 płaskie łyżki mąki pszennej
1 puszka masy makowej
4 chałwy (40dag)
Przygotowanie masy:
Trochę więcej niż połowę mleka zagotować z cukrem
i cukrem waniliowym. Mąkę pszenną i ziemniaczaną
rozmieszać z resztą mleka. Tak przygotowany budyń
wlać do gotującego się mleka i zagotować. Ostudzić.
Rozmiksować margarynę i ciągle miksując po trochę
dodawać budyń. Do tak przygotowanej masy, dodajemy puszkę masy makowej i 4 chałwy (40dag).Połowę przygotowanej masy kładziemy między warstwy
biszkoptu, a drugą połowę na wierzch biszkoptu. Ciasto wynosimy do zimnego pomieszczenia.
Przepis poleca pani Barbara Laszczkowska
Chętnych do podzielenia się swoimi ulubionymi przepisami
z czytelnikami Krzeszowskiej Pani zapraszamy do Obsługi
Pielgrzyma.

autokarowa pielgrzymka
Szlakiem Adama Mickiewicza
Polska - Białoruś - Litwa
od 8 do 14 lipca 2013
Chętnych na w/w pielgrzymkę prosimy o kontakt
z ks. kustoszem w Krzeszowie (tel. 692 43 48 71)
Dwumiesięcznik
Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: s. dr. Edyta Wójcik benedyktynka, Honorata Klimczak, ks. Mateusz Rycek, Anna Ferenc,
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