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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

WaKacje 2013
•	 Od poniedziałku 1 lipca do środy 31 lipca – Koncerty 

Organowe w Sanktuarium Krzeszowskim: codziennie 
godz. 11.00 w Bazylice; godz. 15.30 – w kościele  
św. Józefa. 

•	 W środę 3 lipca rocznica konsekracji Bazyliki 
Krzeszowskiej (3 VII 1735)

•	 piątek 5 lipca – I-piątek miesiąca. Odwiedziny chorych. 
Po Mszy św. wieczornej Nocna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Zakończenie adoracji w I-sobotę miesiąca 
o godz. 7.00 (rano) 

•	 niedziela 7 lipca – I-niedziela miesiąca. Zmiana 
Tajemnic Żywego Różańca godz. 17.00

•	 od poniedziałku 8 lipca – autokarowa Pielgrzymka 
Szlakami Adama Mickiewicza (na Białoruś i Litwę)

•	 Czwartek 11 lipca – Święto św. Benedykta, Opata, 
patrona Europy – w tym dniu szczególnie modlimy się 
za nasze Siostry Benedyktynki.

•	 Poniedziałek 16 lipca – wspomnienie Matki Bożej  
z Góry Karmel – comiesięczne spotkanie formacyjne 
Rodziny Radia Maryja - początek godz. 15.00 i procesja 
Maryjna po Kalwarii Krzeszowskiej.

•	 Niedziela 21 lipca godz. 14.00 – Ostatnie Spotkanie dla 
Uczestników Pieszej Pielgrzymki z Krzeszowa przez 
Legnicę do Częstochowy

•	 Wtorek 23 lipca – Święto św. Brygidy, zakonnicy – 
patronki Europy. 

•	 Piątek 26 lipca – godz. 7.00 Msza św. i wyjście Pieszej 
Pielgrzymki z Krzeszowa do Częstochowy (przewodnik 
Grupy Kamiennogórskiej Ks. Mateusz Rycek)

•	 niedziela 28 lipca – zapraszamy na Odpust ku 
czci Świętej Anny godz. 14.30; przedtem na placu 
przed Bazyliką poświęcenie wszystkich pojazdów 
mechanicznych (rowerów, motocykli, samochodów, 
traktorów) Kierowców zapraszamy na Eucharystię  
o godz. 12.00; po Mszy św. poświęcenie pojazdów. 
W odpuście na Górze św. Anny przewodniczyć będzie 
i Słowo Boże wygłosi ks. Kanonik Włodzimierz Gucwa 
- Kustosz Legnickiego Pola

•	 czwartek 1 sierpnia – Pierwszy Czwartek Miesiąca 
– modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie  
i zakonne; adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 
17.30

•	 piątek 2 sierpnia – Pierwszy Piątek Miesiąca; odwiedziny 
chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramenty od 
godz. 18.00 po Mszy wieczornej do godz. 7.00 (rano)  
w I-sobotę miesiąca. 

•	 niedziela 4 sierpnia – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana 
tajemnic Żywego Różańca godz. 17.00

•	 Wtorek 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego.
•	 Niedziela 11 sierpnia – Odpust w Krzeszówku ku czci 

św. Wawrzyńca – początek godz. 14.00; po Eucharystii 
Festyn Parafialny w Krzeszówku

•	 Od 13 - 15 sierpnia – Wielki Odpust Krzeszowski.
•	 Piątek - 16 sierpnia – wspomnienie św. Stefana 

Węgierskiego – patronalny dzień imienin  
JE Ks. Biskupa Stefana Cichego. Zapraszamy na 
godz. 15.00 do Bazyliki na comiesięczne spotkanie 
Rodziny Radia Maryja i procesję Maryjną po Kalwarii 
Krzeszowskiej.

•	 Poniedziałek 26 sierpnia – Uroczystość NMP 
Częstochowskiej. 

•	 Sobota 31 sierpnia – Rocznica Powstania NSZZ 
„Solidarność” i podpisanie Umów Społecznych 
w Gdańsku. Szczególny dzień modlitw w intencji 
Ojczyzny.

•	 Niedziela 1 września – Pierwsza Niedziela Miesiąca, 
zmiana tajemnic Żywego Różańca godz. 17.00

•	 Poniedziałek 2 września – godz. 8.00 – Msza św. na 
rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego. 

•	 Sobota 7 września - Diecezjalna Pielgrzymka 
Niepełnosprawnych do Krzeszowa.

Przepis na rodzinę:

Składniki podstawowe: ona i on.
Dobrze wypłukać (głównie z przeszłości)  

i namoczyć aż zmiękną (ważne jest osiągnięcie sta-
nu zwanego gotowością). Włożyć do sakramentalne-
go rondla małżeństwa, latami dusić na małym ogniu  
i  uważać, żeby się nie przypiekło. Do tego dołożyć tonę 
miłości, kilogramy wyrozumiałości i czułości – wy-
mieszać. Podlewać dwiema szklankami ciepłych słów 
na dzień dobry i na dobranoc. Przebaczenie pokroić 
na małe kawałki, dodawać w razie potrzeby. Całość 
przykryć lnianą ściereczką i skierować w stronę Nieba. 
Czekać aż wyrośnie.

Kierownik ds. Sanktuarium w Krzeszowie Grzegorz 
Żurek wraz ze swoją małżonką Katarzyną Żurek ser-
decznie dziękują wszystkim za modlitwę i dowody życz- 

liwości złożone podczas zaślubin w dniu 18 maja br.
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„Takimi miejscami Polska Powinna się chwalić”
„Trubadurzy”, legenda polskiej estrady, przeżyli w krzeszowie szok.

- Czy w innych miejscach  
w Polsce Kościół też z taką po-
wagą podchodzi do rozwoju tu-
rystyki religijnej? – pytał re-
portera „Aktualności Turysty 
cznych” przejęty tym, co zobaczył  
w Krzeszowie, mieszkający na stałe  
w Danii Marian Lichtman, jeden  
z „Trubadurów”. 

Pierwszy szok członkowie prze-
żyli o godz. 3 w nocy. Do Krzeszowa 
przyjechali wprost z Kołobrzegu, co 

zajęło ok. 6 godzin. Stanęli jak wryci 
przed bazyliką. W środku malutkiej, 
sudeckiej wsi, strzelają w niebo dwie 
ogromne wieże. Cystersi zbudowali 
bazylikę (wówczas kościół klasztor-
ny) jako pomnik wiary katolickiej  
i pałac dla królowej - Maryi. Najwię 
kszym skarbem Krzeszowa jest bo-
wiem ikona Matki Bożej Łaskawej. To 
najstarszy obraz maryjny w Polsce. Zo-
baczyć go można w ołtarzu głównym 
bazyliki, która oszałamia przepychem.  

A to nie wszystko. Do bazyliki przyle-
ga mauzoleum Piastów świdnicko-ja-
worskich, które bardziej przypomina 
raczej salę królewską niż kaplicę gro-
bową. Tuż obok bazyliki stoi kościół 
św. Józefa nazywany śląską Sykstyną, 
bo od podłogi po sklepienie jej ścia-
ny zdobią malowidła śląskiego Rem-
brandta. Tak nazywany jest Michael 
Willmann - najwybitniejszy malarz 
śląskiego baroku.

Cuda, cuda rozgłaszajcie...

Te cuda sztuki „Trubadurzy” obej-
rzeli dokładnie po przebudzeniu, acz-
kolwiek już po przyjeździe przekonali 
się, że Krzeszów to nie muzeum, ale 
żywe miejsce wiary. Ks. prałat Ma-
rian Kopko, kustosz i proboszcz krze-
szowski oraz organizator Festiwalu 
Piosenki Religijnej i Patriotycznej, 
powitał „Trubadurów” ok. godz. 3  
w nocy przy bazylice, w której przed 
ołtarzem modlili się parafianie. Trwa-
ła właśnie adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Muzyków zaprowadził do 
Domu Gościnnego Opata, który sta-
raniem diecezji legnickiej znakomicie 

Festiwal muzyczny też może być świetnym narzędziem marketingowym w turystyce. Przekonali 
się o tym w diecezji legnickiej, która jest członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.  
W Krzeszowie, głównym sanktuarium diecezji, podczas tegorocznego długiego weekendu (4 maja 2013 roku) 
odbyła się już 20. edycja Festiwalu Piosenki religijnej i Patriotycznej, więc wypadało zaprosić gwiazdę na 
miarę jubileuszu. Przyjechali „Trubadurzy”, legenda polskiej estrady. Krzeszów zyskał w nich ambasadorów. 
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odrestaurowano. To właściwie obiekt 
przypominający barokowy pałac. Mu-
zycy wyspali się więc po królewsku. 
Biskup legnicki tych skarbów pilnuje 
jak źrenicy oka, bo zostały mu powie-
rzone na zasadzie depozytu poprzed-
nich pokoleń, ale jest zdania, że także 
Dom Gościnny Opata powinien słu-
żyć turystom. Zapadła decyzja, żeby  
w miejscu, gdzie były kuchnia i jadal-
nia, zorganizować muzeum.

- Eksponaty wciąż są gromadzone 
- mówi ks. dr Józef Lisowski, kanclerz 
Legnickiej Kurii Biskupiej. W dużej 
mierze to dzięki jego staraniom pozy-

skano pieniądze na remont zabytków 
Krzeszowa (a są to sumy ogromne).

Smacznie i edukacyjnie

Obiad „Trubadurzy” zjedli w daw-
nej wozowni. Obecnie to restauracja 
na każdą kieszeń, ale o takim standar-
dzie, którego nigdzie na świecie się nie 
powstydzą. Ma dwa poziomy. Górny 
to mini-muzeum.

W Danii takich miejsc nie ma

Krzeszów i Henryków to do-
skonałe miejsca, w których moż-
na uczyć historii, geografii, religii,  

a nawet... biologii, fizyki i medycyny, 
bo są tutaj odnośniki do wszystkich 
tych dziedzin.

- W Danii, gdzie mieszkam, takich 
wspaniałych miejsc nie ma – mówi 
Marian Lichtman z zespołu „Truba-
durzy”. - Polska to nie tylko Kraków 
i Zakopane, trzeba to światu powie-
dzieć. Gdyby nie Festiwal Piosenki 
Religijnej i Patriotycznej, żyłby dalej 
w niewiedzy. Mówi, że wróci do Krze-
szowa, ale już na wypoczynek. Jest je-
den warunek: musi tu powstać hotel. 
Niestety, na razie na taką inwestycję 
szans nie ma. Wszystkie środki idą na 
ratowanie zabytków Krzeszowa.

Marek Perzyński
pobrano: www.aktualnosciturystyczne.pl

Pani poseł Marzena Machałek

chcesz być siostrą Misjonarką afryki?

czy chcesz zaangażować się na rzecz 
misji w afryce?

PROPONUJEMY CI:
1. Rekolekcje misyjne.

2. Warsztaty misyjne w każdą drugą 
sobotę miesiąca.

3. Międzynarodowy obóz misyjny dla 
młodzieży

4. Obóz powołaniowy dla dziewcząt.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
www.siostrybiale.org

Siostry Misjonarki NMP Królowej Afryki
(Siostry Białe).

Jesteśmy zgromadzeniem zakonnym 
o charakterze misyjnym.

Zgromadzenie powstało 140 lat temu 
i pracujemy w 15 krajach Afryki.

Żyjemy i służymy
we wspólnotach międzynarodowych.

Żyjemy duchowością ignacjańską.

Nasz adres w Polsce:
20-813 LUBLIN UL. CHODKIEWICZA 9
(wejście od Powstańców Śląskich 30/32)

tel. +48 81 533 31 57
e-mail: msola1@wp.pl
www.siostrybiale.org
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z prof. dr. hab. Piotrem jaroszyńskim, kulturoznawcą, etykiem, wykładowcą na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim jana Pawła ii i w Wyższej szkole Kultury społecznej i Medialnej w Toruniu, 
rozmawia izabela Kozłowska

ewidenTny zamach 
na naród Polski

„Lekcja równości” to tytuł 
podręcznika wydanego pod pa-
tronatem minister do spraw 
równości agnieszki Kozłow-
skiej-rajewicz, a także związ-
ku nauczycielstwa Polskiego.  
W książce mowa jest m.in. o tym, 
że przejawem dyskryminacji ho-
moseksualistów w szkołach są 
bale studniówkowe, w czasie któ-
rych tańczony jest polonez w pa-
rach różnopłciowych...

–Najgroźniejsze jest to, że ta 
propaganda homoseksualizmu 
przybiera postać instytucjonalną, 
zarówno jeśli chodzi o urzędy, in-
stytucje państwowe, jak i o nauczy-
cieli należących do ZNP. Związek 
ten przy zmianie ideologii stanowi 
ciągłość w stosunku do Związku  
z czasów PRL-u, ponieważ nadal 
jest ideologiczny. To wszystko jest 
niedopuszczalne zarówno z punktu 
widzenia kultury chrześcijańskiej, 
jak i tradycji polskiej. Całkowicie 
podważa to zaufanie do instytucji 
państwowych, zwłaszcza tych, któ-
re mają w swojej gestii wpływ na 
wychowanie i kształcenie młodego 
pokolenia Polaków. Należy zdecy-

dowanie odciąć się 
od wiarygodności  
i jakiegokolwiek 
autorytetu tych in-
stytucji państwo-
wych, które mają 
wpływ na rozwój 
naszych dzieci  
i młodzieży.

Są to instytu-
cje, które obecnie 
mają ogromne pole 

do działania i władzę nad młody-
mi Polakami będącymi w trakcie 
formacji intelektualnej, duchowej  
i moralnej. Instytucje te mogą spo-
wodować bardzo dużo zła, którego 
skutki są nieodwracalne. Ponieważ 
sfera, w którą ingerują, jest bardzo 
delikatna. Wymaga ona szczegól-
nej troski i stanowczości. Mamy do 
czynienia z bandą barbarzyńców, 
którzy zajęli stanowiska w urzę-
dach i instytucjach państwowych. 
Ich zasadniczym i priorytetowym 
celem jest niszczenie Narodu Pol-
skiego.

jakie zagrożenia niesie ze sobą 
wprowadzanie takiej ideologii  
w polskich szkołach?

– Należy podkreślić, że nie jest 
to edukacja, lecz antyedukacja, 
kontredukacja. To, co obserwuje-
my w działaniach pewnych urzę-
dów i ministerstw, jest zaprzecze-
niem edukacji. Poprzez tego typu 
podręczniki próbuje się zastoso-
wać takie formy nauczania, które 
prowadzą do wynaturzenia czło-
wieka. Jest to bardzo groźne, nisz-
czy społeczeństwo od najmłod-

szego pokolenia. Ważne jest, aby 
stanowisko katolików było klarow-
ne, jednoznaczne. Jest to ewiden-
tny zamach na Naród Polski.

autorzy „Lekcji równości” 
zalecają nauczycielom zaprasza-
nie na lekcje homoseksualistów 
lub transseksualistów jako gości. 
jednocześnie zastrzegają, by nie 
konfrontować takich osób z ka-
płanami...

–Niezaproszenie księdza na 
taką lekcję jest przejawem pew-
nych obaw. Ze strony meryto-
rycznej grupa agitatorów ho-
moseksualnych jest zupełnie 
nieprzygotowana, nie ma nic kon-
kretnego do powiedzenia. Oni 
mają jedynie ogromne wsparcie 
ze strony homoseksualnego lobby 
o zasięgu międzynarodowym. Co 
więcej, mogą liczyć na uległość 
polskich instytucji, urzędów pań-
stwowych, a także niektórych śro-
dowisk edukacyjnych czy nauczy-
cielskich. Takich spustoszeń mogą 
dokonywać, występując w grupie, 
z pozycji siły. W momencie, kiedy 
mamy do czynienia z konfrontacją 
merytoryczną, opartą na faktach  
i danych, na jaw wychodzi ich nie-
doinformowanie i brak wiedzy. 
Dlatego też ci ludzie „chowają się”. 
A jeśli atakują, to wówczas, gdy są 
„schowani” za pewne instytucje 
bądź pseudoprawo.

Dziękuję za rozmowę.
Izabela Kozłowska, 16 maja 2013

www.naszdziennik.pl
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gdyby kościół nie istniał, trzeba by go wymyślić. jest on bowiem jedyną instytucją, która rzeczywiście 
broni najsłabszych i nie boi się światowych potęg, które przeciw nim występują. 

kościół obrońca najsłabszych

Obrońcą sierot i wdów jest Pan Izra-
ela. Tę prawdę chrześcijanie – żydzi rów-
nież- znają z Pisma Świętego. A jako, że 
Kościół jest i musi być Kościołem Bo-
żym, wspólnotą Ludu skupionego wokół 
Boga i próbującego być przedłużeniem 
rąk Stwórcy w świecie, to musi stawać 
się wciąż na nowo obrońcą sierot i wdów.  
I to zarówno w znaczeniu dosłownym, jak 
i przenośnym. ,,Sieroty i wdowy” w Izra-
elu symbolizowały najsłabszych członków 
wspólnoty, tych, którzy sami bronić się 
nie mogą, i których nie ma kto bronić.  
W naszym świecie takimi osobami są nie-
narodzeni, których zdehumanizowano, 
pozbawiono ludzkich praw, a nawet ludz-
kiej tożsamości. Na straży ich życia stoi 
dziś Kościół.

Życie zaczyna się od poczęcia

Obrona życia osób nienarodzonych 
jest jednym z najważniejszych zaangażo-
wań współczesnego Kościoła. Ale wbrew 
temu, co sugerują lewicowi komentatorzy 
wcale nie wynika ona z wiary, a z roz-
poznania rzeczywistości i odkryć nauki. 
,,Kontemplacja, co często przypominał 
prof. Stefan Swierzawski, to nie tylko ele-
ment modlitwy, ale również, w niemniej-
szym stopniu, postawa wobec rzeczywi-
stości, zaangażowanie w jej poznawanie. ” 
To właśnie nauka pokazała nam, że ludz-
kie życie, dynamiczny jego rozwój (Ary-
stoteles czy Tomasz z Akwinu nazwaliby 
to celowym ruchem, który jest dowodem 
istnienia i działania duszy) rozpoczyna 
się w momencie, w którym kończy się 
proces poczęcia. A zatem od tego mo-
mentu mamy do czynienia z nowym czło-
wiekiem, o określonej strukturze gene-
tycznej, a także rozwijającym się celowo.  
I tego człowieka trzeba bronić, dostarczyć 
mu pożywienia i bezpieczeństwa tak, by 
mógł się rozwijać.

Współczesny świat- z wygody- odrzu-
ca jednak tę prawdę. Dla niego człowiek 
na zarodkowym etapie rozwoju jest tylko 
,,zbitką komórek”, z którą matka (a coraz 
częściej i przemysł) mogą zrobić, co chcą. 
Wygoda, utylitarne korzyści, bezpieczeń-
stwo matki czy kariera mogą być uspra-
wiedliwieniem zabicia najsłabszych przez 
silniejszych. Jedyną potężną instytucją, 
która nie godzi się na takie postawienie 
sprawy jest … Kościół, który wytrwale  
i na różnych polach broni życia, broniąc 
jednocześnie godności ludzkiej. To zaan-

gażowanie nie ma nic wspólnego z próbą 
narzucania własnych poglądów, jest ono 
tylko próbą obrony tych, którzy sami 
obronić się nie mogą.

Obrońca natury 

Z tego samego źródła wyrasta zaanga-
żowanie Kościoła w sprzeciw wobec nie-
odpowiedzialnych eksperymentów gene-
tycznych, których najczęstszym przykła-
dem jest zapłodnienie in vitro. Katolicy, 
sprzeciwiając się tej procedurze, nie walczą 
z bezpłodnymi parami i ich szlachetnymi 
pragnieniami, ale z próbą omijania na-
turalnego poczęcia, odbierania dzieciom 
prawa do tożsamości biologicznej, z euge-
niką i wreszcie likwidacją nadliczbowych 
zarodków czy ich zamrażaniem. Każda  
z tych kwestii, jeśli zastanowić się na zim-
no, powinna zatrzymać badania nad za-
płodnieniem pozaustrojowym i doprowa-
dzić do jego zakazania. A jednak tak nie 
jest, a jedyną instytucją, która otwarcie 
kwestionuje te badania jest Kościół katoli-
cki, wciąż zbierający cięgi za taką postawę. 
I choć ta sytuacja może zaskakiwać to- jak 
poprzednio- jest ona wynikiem ogromne-
go szacunku dla rzeczywistości, jaki prze-
jawia Kościół. Katolicy nie chcą zmieniać 
natury, nie chcą jej siłowo dostosowywać 
do własnych marzeń, ale raczej poznać jej 
strukturę, zrozumieć i odkryć jej istotę.  
A dotyczy to nie tylko początku życia, lecz 
także tego, kim jest mężczyzna i kobieta, 
jakie są ich cele i powołania, i wreszcie na 
czym polega miłość.

Obrona małżeństwa

Właśnie z tej roli wynika trzecie fun-
damentalne zaangażowanie Kościoła  
w obronę rodziny i małżeństwa. Chrześ-
cijanie angażują się w sprzeciw wobec 
rozwodów, w pomoc rodzicom w kryzy-
sie, bowiem rozpoznają, że małżeństwo, 
czyli nierozerwalny związek kobiety  
i mężczyzny, jest najlepszym środowi-
skiem dla wychowania dzieci oraz dla 
przeżycia całego życia w spokoju i bezpie-
czeństwie. To ono jest także przestrzenią, 
w której człowiek rozwija się, angażuje  
i wreszcie spokoju dożywa swoich dni.  
I wreszcie, co też nie bez znaczenia, mał-
żeństwo jest chciane przez Boga i przez 
Niego zaplanowane. 

Kościół, stając na straży tej wartości, 
domaga się więc traktowania poważnie 
Boga i Jego planów, a także poważnego 
traktowania człowieka. I z faktu, że ludzie 
sami nie zawsze traktują się poważnie, 
że nie koniecznie potrafią spełnić swoje 
życie, nie wynika, że Kościół ma im od-
puszczać. Rolą Kościoła jest bowiem mi-
łość wobec grzeszników, ale miłość moż-
liwa jest tylko w Prawdzie. A ta jest jas-
na. Grzech jest śmiercią i nigdy nie pro-
wadzi do życia. Zadaniem Kościoła jest  
o tym wciąż na nowo przypominać, głosić  
w porę i nie w porę, angażować się. i żeby 
nie było wątpliwości: jeśli Kościół kie-
dykolwiek z tego zadania zrezygnuje, to 
kamienie za niego wołać będą… 

Tomasz T. Terlikowski
La Salette Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej.
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PrzeWODniK ODPOWiaDa:
Jak wybudowano kościół  

wniebowzięcia n.M.P.?

W 1727r. opat decyduje się 
na rozbiórkę gotyckiego kościoła 
klasztornego, co było niezwykłe 
dla cystersów, którzy na Śląsku, 
poza Krzeszowem, nie podjęli tak 
radykalnych działań. Materiał, 
który pozostał z gotyckiej budowli, 
posłużył jako materiał budowlany 
w fundamentach i podziemiach 
nowego kościoła barokowego. Jest 
to zauważalne np. w podziemiach 
transeptu, gdzie odnajdujemy 
resztki kolumny wykorzystanej 
wtórnie jako materiał budowlany. 
W ten sposób nie tylko przyspie-
szono przywożenie i gromadzenie 
materiałów, ale w sposób sym-

boliczny gotycki kościół stał się 
fundamentem nowej, barokowej 
świątyni. Nowy kościół klasztorny 
był zaplanowany jako symbolicz-
na świątynia jerozolimska, któ-
rą podobnie jak Salomon miano 
wznieść w ciągu 7 lat - świadczą 
o tym freski w przedsionku bazy-
liki. Tylko 7 letni czas budowy był 
absolutnym priorytetem, któremu 
podporządkowano wszelkie prace.

Opat zgromadził potężne war-
sztaty rzemieślnicze i artystyczne. 
Wspomina się o 41 murarzach, 
13 cieślach, 12 kamieniarzach  
i 10 rzeźbiarzach. Oczywiście każ-
da z tych osób miała podległych 

pod sobą pomocników i uczniów. 
6 III 1728r. uroczyście położono 
kamień węgielny, rozpoczynając 
siedmioletnią budowę, zakończo-
ną konsekracją 3 VII 1735r. Koś-
ciół wzniesiono z kamienia lokal-
nego, jako spoiwo stosując zaprawę 
dolomitową, która łączy kamienie 
wolniej, ale jej trwałość jest dużo 
większa, niż w przypadku innych 
zapraw. Dolomity wydobywano  
w kopalniach w Kochanowie, któ-
re należały do opactwa. Do 1733r. 
wzniesiono budynek w stanie su-
rowym, ale ze względu właśnie na 
zaprawę, dostrzegalne były opóź-
nienia w projekcie. Widać to było 

Przy wznoszeniu tak monumentalnego dzieła, jakim jest kościół pw Wniebowzięcia N.M.P. pracowała 
cała rzesza ludzi, którzy byli fachowcami w swoich dziedzinach. Osobą, dzięki której powstała krzeszowska 
świątynia jest opat Innocenty Fritsch, który pojął decyzję o rozpoczęciu prac budowlanych. Wspomina się także 
często o artystach pracujący przy ozdabianiu świątyni. Najmniej mówi się i pisze o sprawach technicznych,  
w jaki sposób wzniesiono największy barokowy kościół na Śląsku.

Opat I. Fritsch prezentuje plan nowej świątyni (obraz na sklepieniu Mauzoleum Piastów Śląskich)
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Krystian Michalik

na fasadzie, gdzie rzeźby strefy 
środkowej wykonano z czerwo-
nego piaskowca, zamiast z szare-
go, z którego wykonano pozostałe 
figury. W czerwonym piaskowcu 
szybciej się rzeźbi, ale ma dużo 
mniejszą trwałość na warunki at-
mosferyczne. Skutkiem tego 
w okresie II Wojny Światowej 
te rzeźby zostały wymienione 
na repliki, ponieważ XVIII- 
wieczne groziły zniszczeniem 
i upadkiem. W baroku posągi 
wciągano na fasadę za pomo-
cą żurawi i dźwigni, a ,,siłą na-
pędową” tych urządzeń były 
woły.

Interesujące pod względem 
konstrukcyjnym jest sklepie-
nie. Rozpięcie sklepień na sze-
rokość 29 metrów, żeby te nie 
runęły było nie lada wyzwa-
niem. W kościołach gotyckich 
żebra utrzymywały sklepienie,  
a następnie za pomocą łęku przy-
porowego przenoszono siły ukoś-
ne (siły parcia) ze sklepienia nad 
nawą główną i przekazywano je na 
zewnętrzne przypory. W baroku 
żebra również muszą występować 

w sklepieniu, tyl-
ko znajdują się one  
z drugiej strony, 
dlatego widoczne są 
jedynie na strychu, 
a pola sklepień, od 
strony kościoła wy-
pełniają malowidła. 
Łęki przyporowe 
w yel iminowano, 
,,wciągając je” do 
środka budowli, 
czyli stosując układ 
halowo- empo-

rowy. Ozdobiono je pilastrami,  
a w przestrzeni między nimi po-
wstały empory, pod którymi są 
kaplice. Sklepienia wyjątkowo wy-
konano z cegły, ale jeśli dobrze się 
przyjrzymy występują dwa rodza-
je gurt. Na ich podstawie można 

wnioskować, że zasklepianie roz-
poczęto od południowego ramie-
nia transeptu, a następnie prze-
niesiono się na skrzyżowanie naw. 
Gurty w tych miejscach są zdwo-
jone i wydają się niezwykle lekkie. 
W pozostałych miejscach mamy 

gurty pojedyncze, bar-
dzo grube. Taka zmia-
na spowodowana była 
katastrofą budowlaną, 
która wydarzyła się  
w kościele św. Jana  
w Legnicy, gdzie takie 
sklepienie z podwój-
nymi gurtami runę-
ło w trakcie budowy.  
O tym, że w całym 
kościele krzeszowskim 
planowane były po-
dwójne gurty, świadczy 

Ślady pozostałe po żurawiu w ścianie wieży bazyliki

rysunek Fellera, na którym mamy 
projekt nowego klasztoru, ale au-
tor korzystał z rysunków projekto-
wych kościoła mariackiego. Skom-
plikowana jest również konstruk-
cja dachu mansardowego. Żadna  
z belek tworzących więźbę dacho-
wą nie dotyka sklepień, tylko opar-
te są na gzymsie koronującym. 

Kolejnym zagadnieniem jest 
sprawa mauzoleum, które było 
zaplanowane i wybudowane jed-
nocześnie z kościołem mariackim. 
Świadczy o tym długość całego 
obiektu do wysokości wież, po-
nieważ ich stosunek daje nam 
złoty podział (łac.. sectio aurea) 
czyli tzw. boską proporcję (łac. 
divina proportio). —Bazylika ma 
118 metrów, wieże- 71; ale należy 
przypomnieć, że obecną długość 

metra wprowadzono pod ko-
niec XVIII w., czyli później niż 
wybudowano interesujący nas 
kościół. Stosowano wcześniej 
głównie dwie miary- pręty reń-
skie, które używali protestanci 
i metry katolickie, preferowa-
ne oczywiście przez katoli-
ków. Różnica między obecnym 
metrem a metrem katolickim 
jest niewielka- nieco ponad 
centymetr (dokładniej: 1 metr 
katolicki = 1,01646 metra), ale 
po przeliczeniu interesujących 

nas wymiarów długość kościoła 
mariackiego to 120 metrów ka-

tolickich, a wysokość wież- 72. Są 
to wielokrotności liczby 12, uwa-
żanej za arcydoskonałą, a stosunek 
tych wartości daje nam dokładnie 
liczbę φ.

Najbardziej interesującą sprawą 
jest fakt, że nie znamy architekta 
krzeszowskiego kościoła Wniebo-
wzięcia N.M.P. Do dnia dzisiejsze-
go historycy sztuki poprzez analo-
gie próbują go ustalić, wymieniając 
jako najbardziej  prawdopodob-
nych jezuitę Krzysztofa Tauscha 
albo Kiliana Dientzenhofera. Au-
tor tego niezwykłego i wspaniałego 
dzieła pozostaje dalej anonimowy, 
tworząc swój genialny kościół nie 
dla pamięci własnego nazwiska, 
ale ku większej chwale Boga. 

Widok opactwa krzeszowskiego z około r. 1680  
( kościół gotycki )

Widok przęsła od góry
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na jubileuszowy, 20. Festiwal Piosenki religijnej i Patriotycznej, jaki odbył się w Krzeszowie w sobotę 4 maja 
2013 roku zgłosiło się 21 zespołów i solistów. W sumie na scenie krzeszowskiego Domu Kultury zaprezentowało się 
kilkaset osób z diecezji legnickiej, z Dolnego Śląska, a także z innych miejsc Polski. zmagania młodych i starszych 
artystów oceniało jury pod przewodnictwem legnickiego muzykologa ks. Piotra Dębskiego.

Podsumowanie XX jubileuszowego fesTiwalu

– To wielkie święto muzyki, po-
przez którą chcemy uczcić Boga  
i naszą Ojczyznę. To także wspaniała 
forma modlitwy i wychowania mło-
dego pokolenia, powiedział główny 
organizator ks. Marian Kopko. Festi-
wal rozpoczął się od Mszy św., która 
została odprawiona w bazylice Wnie-
bowzięcia NMP, której przewodniczył 
sekretarz biskupa legnickiego ks. Ma-
riusz Majewski. Po wspólnej modli-
twie uczestnicy przenieśli się do Domu 

Kultury. Jubileuszowe spotkanie roz-
począł gospodarz i główny organiza-
tor, ks. Marian Kopko. – Jubileusz to 
okazja do wspomnień i podsumowań. 
Festiwal ten 15 razy odbył się w Pol-
kowicach, gdzie został powołany do 
istnienia w parafii Matki Bożej Królo-
wej Polski, stąd jego wymiar religijny 
i patriotyczny. Po raz 5. odbywa się  
w Krzeszowie, gdzie pełnię obecnie po-
sługę kustosza naszego diecezjalnego 
sanktuarium - wspominał ks. Kopko.

Tak wielkie przedsięwzięcie nie 
mogłoby się odbyć bez wsparcia wielu 
ludzi, którzy, czy to jako organizato-
rzy, czy sponsorzy wspierają to dzieło. 
Dlatego każdemu z nich ks. Marian 
wręczył statuetkę oraz dyplom z po-
dziękowaniem za dar serca. – To tylko 
drobny wyraz wielkiej wdzięczności, 
jaką kieruję do wszystkich przyjaciół 
festiwalu – powiedział Dyrektor festi-
walu.  Z okazji jubileuszu została wy-
dana również książeczka pamiątkowa 
zawierająca wspomnienia i fotografie 
ze wszystkich edycji festiwalu. Za-
mieszczone są tam nazwiska uczestni-
ków i organizatorów, nazwy zespołów 
oraz gwiazd, jakie były zapraszane na 
podsumowanie muzycznego świę-
ta. – Gościliśmy na festiwalach takie 
gwiazdy, jak Natalia Niemen, Mie-
tek Szcześniak, Roman Kołakowski, 
zespół Oweyo, i zespół Trubadurzy  
- przypomniał ks. Kopko.

Po uroczystym rozdaniu podzię-
kowań rozpoczęło się muzyczne świę-
to. Zmagania konkursowe odbyły się  
w trzech kategoriach: zespoły dzie-
cięce, młodzieżowe i grupy folk-
lorystyczne. Każdy z uczestni-
ków zaprezentował dwa utwory 
nawiązujące do tematyki patriotycznej 
i religijnej. Były utwory własne oraz 
aranżacje znanych pieśni i piose-

Uczestnicy XX festiwalu

Jury festiwalu, od lewej: ks. Czesław Komuszyna, ks. profesor Piotr Dębski, Pani dyrektor 
Skoczylas-Stadnik, Pani dyrektor Honorata Klimczak, Pan redaktor Marek Zygmunt, Pan 
dyrektor Bronisław Pałys
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nek. Organizatorzy zapewnili dowol-
ność gatunków muzycznych. Była 
więc muzyka dawna, śpiewy chó-
ralne, gospel, a także hip hop, rap  
i elementy muzyki góralskiej. – Dzię-
ki tej różnorodności festiwal jest cie-
kawy i nikt z uczestników, i słucha-
czy nie nudzi się. Chcemy śpiewać  
w rytm takiej muzyki, jakiej słuchają 
młodzi. Na różne więc sposoby wyra-
żamy nasz patriotyzm i naszą wiarę – 

Prowadzący - Gabrysia Klimczak i MIchał Jała

powiedział opiekun grupy młodzieżo-
wej Pax et bonum z Legnicy, Artur Kot.

jury nie miało więc łatwego za-
dania. – najwyżej oceniamy utwory 
własne, muzykę własną oraz walo-
ry wokalne i sceniczne – powiedział 
przewodniczący jury ks. Piotr Dęb-
ski. zwycięzcami tegorocznego, jubi-
leuszowego festiwalu zostali w nastę-
pujących kategoriach:

Zespoły Dziecięce: 
1 Małe Janicki - Czarny Bór 
2 Dominik Budziński - Lubsza 
3 Tiboryus - Świeradów Zdrój

Zespoły Młodzieżowe 
1 Schola AVE - Bielawa 
2 Benedictinum - Legnickie Pole 
3 Credo - Sobota 
Wyróżnienie: Weronika Andrzejczuk - 
Polkowice

Zespoły Folklorystyczne 
1 Janicki - Parafia Czarny Bór 
2 Zespól Pieśni i Tańca Ziemi Bolesła-
wieckiej 
3 Bolkowianie - Bolków

na zakończenie Wielkiego Święta 
Piosenki w Krzeszowie dla uczest-
ników, słuchaczy oraz turystów  
i pielgrzymów przybyłych do krze-
szowskiego sanktuarium zagrał  
zespół Trubadurzy.

jUrY XX FesTiWaLU - KrzeszÓW

1. Ks. Piotr Dębski – Legnicka Kuria Biskupia – przewodniczący
2. Pan Dyrektor Bronisław Pałys – POLEST – Wrocław - 

wiceprzewodniczący
3. Ks. Czesław Komuszyna – muzyk z Legnicy
4. Honorata Klimczak - Dyrektor  Zespół Szkół w Krzeszowie -
5. Barbara Skoczylas – Stadnik, Dyrektor Muzeum Tkactwa  

w Kamiennej  Górze 
6. Marek Zygmunt – Redaktor „Naszego Dziennika”  

z Wrocławia 

DObrODzieje XX FesTiWaLU 
w KrzeszOWie 2013

1. Dyrektor TAKATA - PETRI PATRI Polska Sp. z o.o., 
Krzeszów -Mirosław Piestrzeniewicz

2. Dyrektor Bronisław PAŁYS, POLEST Wrocław,
3. Bogusław Ksel, Prezes PHP Mercus Sp. Z o.o. Polkowice
4. Bogdan Pazgan – Prezes PAGAZ w Krzeszowie
5. Starosta Marek Tramś, Starostwo Polkowickie,
6. Prezes Beata Betka, Aqua Park, Polkowice,
7. Dyrektor Krzysztof Tkaczuk, KGHM Polska Miedź Oddział 

Uczestniczka festiwalu udziela wywiadu dla TV Trwam

ks. Waldemar Wesołowski  

Występ zespołu młodzieżowego Janicki z Czarnego Boru

ciąg dalszy na następnej stronie
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DObrODzieje XX FesTiWaLU 
w KrzeszOWie 2013 (c.d.)

ZG „Lubin”,
8. Dyrektor Zygmunt Mackało, KGHM Polska Miedź Oddział 

ZG „Lubin”,
9. Andrzej Klimczak – Właściciel Przedsiębiorstwa w Wieleniu
10. Janina i Erwin Kempa, Zabrze,
11. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Oddział 

Zakłady Górnicze „Lubin”- Bogdan Nuciński
12. Prezes Tadeusz Żmigrodzki, PGM Sp. z o.o. Polkowice,
12. Stanisław Szmajdziński, Wójt Gminny Kamienna Góra,
13. Wojciech Zarzycki – dobrodziej z Warszawy
14. Marzena Machałek – Poseł na Sejm RP – Kamienna Góra
15. Dorota Czudowska – Senator RP – Legnica
16. Marek Zagajewski, Hotel „Rezydencja Piastowska” ze 

Szklarskiej Poręby
17. Roman Lenczuk – Parchów-Polkowice
18. Zuzanna i Jan Bocheńscy – Krzeszów
19. NSZZ „Solidarność” KGHM Polska Miedź SA. Oddział 

Zakładu Rudna - Przewodniczący Józef Czyczerski

nagrODzeni „DareM serca” za XX LaT 
WsPÓłPracY i WsPÓLnegO TWOrzenia  

ŚWiĘTa PiOsenKi  
Polkowice – Krzeszów 1994 / 2013

1. O. dr Tadeusz Rydzyk – Radio Maryja – Toruń
2. Dyrektor Bronisław Pałys – Rycerz Bożego Grobu - Wrocław
3. PPHU  MERCUS – Polkowice Prezes Bogusław Ksel
4. Prezes Andrzej Klimczak - Wieleń
5. Zakłady Górnicze „Lubin” Dyrektor Krzysztof Tkaczuk
6. Zakłady Górnicze „Lubin” Dyrektor Zygmunt Mackało
7. Biuro Podróży „Darhoss Tour” z Wrocławia – Iwona Krasoń 
8. KM  NSZZ „Solidarność” Zakłady Górnicze  „Lubin” - 

Bogdan Nuciński 
9. Starosta Polkowicki  - Marek Tramś,
10. Burmistrz Polkowic – Wiesław Wabik 
11. Burmistrz Polkowic – Stanisława Bocian
12. Przewodniczący Rady Polkowic – Emilian Stańczyszyn 
13. Radio PLUS – Legnica – Dyrektor Stanisław Obertaniec 
14. Caritas Diecezji Legnickie  - Dyrektor Ks. dr Czesław 

Włodarczyk
15. PHU Motor-Pol - Prezes Leszek Kryński - Legnica
16. KZ NSZZZ „Solidarność” Zakłady Górnicze „Rudna” Józef 

Czyczerski
17. KZ NSZZ „Solidarność” Zakłady Górnicze „Polkowice-

Sieroszowice”
18. Ryszard Kurek – Związki Zawodowe w ZG „Lubin”
19. Anna i Janusz Chudyba - Warta Bolesławiecka
20. Kazimierz Janczak – Piekarnia w Polkowicach
21. PGM  Sp. Z o. o.  Polkowice  - Prezes Tadeusz Żmigrodzki 
22. Mariola Kośmider - Polkowice
23. Zuzanna i Jan  Bocheńscy – Krzeszów
24. Erwin Kempa –Zabrze/Wrocław
25. Stanisław Szmajdziński  - Wójt Gminy Kamienna Góra
26. Restauracja „Rustykalna” - Krzeszów
27. Janusz Leszczyński  - Dom Kultury w Krzeszowie
28. Honorata Klimczak – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzeszowie
29. Prezes Bogdan Pazgan – Krzeszów
30. Honorata Zalewska – Polkowice
31. Sławomir Laskowski -  Muzyk z Polkowic
32. Karolina Iwanina – Katechetka z Polkowic
33. Andrzej Mikuła – Organizator Nagłośnienia z Lubina 
34. Włodzimierz Liberski - Dyrektor SP nr 3 w Polkowicach
35. Elżbieta Kich - Wiśniewska - Dyrektor SP nr 3 w Polkowicach 
36. Zbigniew Gołębiowski - Dyrektor Zespołu Szkół  

w Polkowicach 
37. Henryk Krawczyszyn - Burmistrz Polkowic   

38. Jan Zarzycki – Przewodniczący Rady Budowy Kościoła  
w Polkowicach

39. Włodzimierz Olszewski -  Kanclerz WSPiT w Polkowicach
40. Prezes Beta Betka  - Aquapark Polkowice –
41. Mieczysław Węgielski – Polkowice – Sucha Górna
42. Wiesław Musiał – akustyk z Polkowic
43. Ks. Kanonik Marek Pluskota – Proboszcz parafii p.w. Matki 

Bożej Królowej Polski  w Polkowicach
44. Prezes dr inż. Bogusław Solima Kostra – Strzegom
45. Daria Grabowska – Zespół Szkół w Polkowicach
46. Michał Styszyński -  Muzyk z Polkowic
47. Zbigniew Stańczyszyn – Organista z Polkowic
48. Małgorzata i Krzysztof Rylewicz – Polkowice
49. Irena i Czesław Guziołek – Polkowice
50. Alina i Ferdynand Buras - Lubin
51. Teresa i Roman Lenczuk – Polkowice – Parchów 
52. Marek Staroń – Polkowice 
53. Stanisław Zalewski - Polkowice   
54. Związek Zawodowy Ratowników Górniczych – Z. G.  

„Rudna”  
55. Tygodnik Katolicki „Niedziela”  edycja Legnicka -  redaktor 

Ks. Piotr Nowosielski 
56. „Nasz Dziennik” – Warszawa – Redaktor Naczelny: Ewa 

Nowina Konopka 
57. „Gość Niedzielny” – edycja legnicka - redaktorzy Roman 

Tomczak i Jędrzej Rams

Zespoły występujące na XX Jubileuszowym
Festowalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej - 2013

zespoły dziecięce:

1. „Małe Ave”-  Anna Lutz - Bielawa
2. „Małe Credo”- ks. Zbigniew Pajor - Sobota
3. „ Tiboryus”- Ryszard Dembiński - Świeradów Zdrój 
4. Dominik Budziński- Marzanna Budzińska – Lubsza
5. „ Małe Janicki” z Borówna z parafii Czarny Bór

zespoły młodzieżowe:

1. „Benedictinum”- Paweł Lenar, Antoni Bucki – Legnickie Pole
2. „Rosomak”- Anna Szostak – Chmieleń 
3. „ Droga do Emaus” - Małgorzata Turek – Złotoryja 

(opiekunowie: Barbara Brojakowska Beata Cholewa)
4. Zespół z Gimnazjum w Wykortach - Agnieszka Orawiec - 

Wykroty
5. Schola „Ave”- Anna Lutz – Sobota (opiekunowie: Anna Lutz, 

ks. Andrzej Franków, Ewa Tejman, Krystyna Kuch)
6. „ Credo”- ks. Zbigniew Pajor - Sobota 
7. Renata Galik- (opiekun: Anna Galik) – Wleń
8. Pax et bonum- Artur Kot - Legnica
9. Weronika Andrzejczyk – Jakub Glapiński - Polkowice

zespoły folklorystyczne:

1. „Bolkowianie” - Edward Czarny
2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej - Elżbieta Tor, 

Agnieszka Orawiec
3. Zespół „Janicki” z Borówna z parafii Czarny Bór”
4. Schola Pilchowice (dorośli i dzieci) - Agnieszka Zając 

Elżbieta Lackorzyńska
5. Regina i Marian- Marian Przybyłowski – Radoniów
6.  Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej- Elżbieta Tor, 

Agnieszka Orawiec – Kruszyn
7. Zespół Folklorystyczno- Ludowy Bolkowianie - Edward 

Czarny
8. Złota Jesień- Kamienna Góra
9. Schola Pilchowice- Agnieszka Zając – Wleń
10. Schola Dorosłych „Totus Tuus”- Barbara Kusiak - Pieszyce
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Organizatorzy główni:
Ks. Kustosz Marian Kopko, Ks. Katecheta Mateusz rycek  
i Ks. jerzy jerka - rezydent

Organizatorzy z rady Parafialnej:
Rafał Stanek, Robert Dumański, Ewa Sobocińska, Honorata 
Klimczak, Eugeniusz Groński

Młodzież zaangażowana:
Magdalena Dumańska, Joanna Wodnicka, Kamil Sobociński, 
Michał Jała, Gabriela Klimczak, Agata Gamoń, Julia Gamoń, 
Magdalena Kołodziejczak, Julita Kołodziejczak, Franciszek 
Wondołowski, Krzysztof Pazgan, Patrycja Stachacz, Klaudia 
Majerska, Daniel Sobociński, Patrycja Potoniec, Łucja Wilk, 
Patrycja Oleksy

Dobrodzieje – sponsorzy Loterii Fantowej 2013:
Jacek i Dorota Pienkos – firma Mat-Miszkowice, Bogdan 
Pazgan – Pagaz-Krzeszów, Caritas Diecezji Legnickiej, ks. Piotr 
Nowosielski, Tygodnik „Niedziela”, Ewa Sobocińska, Michał 
Jała, Roman Uznański, Biuro Pielgrzymkowe „Elżbieta”  
z Legnicy, Firma Plast-Jelenia Góra, ks. Jerzy Jerka,  
ks. Mateusz Rycek, ks. Proboszcz Marian Kopko

Organizatorzy Wielkiej zabawy Fantowej „Krzeszów 
2013” składają serdeczne podziękowania wszystkim 
dobrodziejom indywidualnym - naszym parafianom, którzy 
ze swoich zbiorów dostarczyli różne gadżety na wspólną 
zabawę fantową.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca 2013 roku 
podczas LOsOWania głÓWnYcH nagrÓD następujące 
osoby odebrały w losowaniu nagrody:
1. nagroda główna – Pielgrzymka do Włoch – Patrycja jała;
2. szafka Plastikowa – Wiktoria Leśniak,
3. Żelazko bezprzewodowe – regina Migacz,
4. Tablet – Lucyna Miechurska,
5. albumy jana Pawła ii – zofia grońska

KOnKUrencje PODczas WieLKiej zabaWY 
FanTOWej:

Ping-Pong, rzut do celu, strzał do bramki, skakanka, 
Hula-Hop, rzut do kosza, slalom z piłką ( w sumie należało 
zdobyć 70 punktów). W zabawach, w których uczestniczyło 
wiele dzieci i młodzieży następujące osoby zdobyli 
maksymalną ilość punktów w różnych konkurencjach: 
Paulina Trzepak, Miłosz Popardowski, Kacper Popardowski. 
Wszystkim zwycięzcom - serdecznie gratulujemy !!!

Organizatorzy uprzejmie informują, że podczas Loterii 
Fantowej zebraliśmy od Państwa sumę: 4.775 zł (PLn).

PODSUMOWANIE 
FESTYNU PARAFIALNEGO 2013

Ks. Marian Kopko – Proboszcz Parafii
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Na początku spotkania wystą-
pił zespół z parafii św. Piotra i Pawła  
z Kamiennej Góry oraz kapela i zespół 
„Janicki” z Czarnego Boru. Następnie 
Madzia Buczek, założycielka PKRD, po-
prowadziła wspólną modlitwę różańco-
wą. Dzieci modliły się za Ojca św. Fran-
ciszka, Kościół, Ojczyznę, Radio Maryja, 
o miejsce na multipleksie dla TV Trwam, 
a także w intencji osób poszkodowanych 
w wyniku podtopień, które mają miejsce 
w gminie Kamienna Góra i Jelenia Góra. 
Dzieci prosiły o dobrą pogodę i o to, żeby 
wszyscy byli bezpieczni.

Na spotkanie przybył ks. bp Antoni 
Długosz, biskup pomocniczy diecezji czę-
stochowskiej. Dzieci wraz z ks. bp. wielbi-
ły Boga śpiewem i tańcem.

- Nasz koncert to uwielbienie Pana 
Boga i uświadomienie wszystkim, że 
kto jest przyjacielem Pana Jezusa ten 
musi być pogodny i musi śpiewać.  
Z Eleni nagraliśmy piosenkę, w refrenie 
której śpiewamy:  Kto śpiewa na chwałę 
Pana to jakby się modlił dwa razy; a Je-
zus lubi słuchać dzieci – powiedział ks. bp. 
Antoni Długosz.

Po koncercie ks. bp Antoni Dłu-
gosz przewodniczył Mszy św. W homi-
lii mówił o darze, jakim jest rodzina,  

o wielkim znaczeniu Eucharystyczne-
go Ciała, spowiedzi, o miłości mamy  
i Matki Bożej. Mówił także o rodzinie  
w szerszym znaczeniu – jako wspólnocie. 
Jak wyjaśnił jest nią Kościół. Należąc do 
niego jesteśmy wielką rodziną Chrystusa 
– powiedział ks. bp.

- Starajmy się w każdą niedzielę  
i święto przeżywać tę prawdę, że oprócz 
rodziny złożonej z tatusia, mamusi, bab-
ci i dziadka należymy do drugiej rodziny, 
a jej domem jest Kościół parafialny. Tam 
przeżywamy wspólnotę z Panem Jezusem  
– powiedział ks. bp. Antoni Długosz.

Apelował, by dziękować Jezusowi 
za to, że przekazał nam trudną prawdę  
o Trójcy Świętej oraz za to, że za nas umarł 
i zmartwychwstał.

- Prawdę o Trójcy Świętej otrzy-
mujemy od samego Pana Jezu-
sa. Bogu Ojcu przypisujemy stwo-
rzenie całego świata, chociaż jak 
wiemy cała Trójca Święta uczestniczy  
w każdym działaniu. Pan Bóg kocha-
jąc nas chce, aby wielką rolę odegrał 
w naszym życiu jego Syn – Pan Je-
zus. (…) Dlatego Pan Jezus, jako Bóg 
– staje się człowiekiem. Tak jak my, 
ma rodzinę, matkę – którą otrzyma-

my w prezencie, opiekuna św. Józefa.  
W życiu Pana Jezusa ciągle uczestniczy 
Bóg Ojciec – powiedział ks. bp. Antoni 
Długosz.

Na początku Eucharystii przybyłych 
pozdrowił ks. prałat Marian Kopko, ku-
stosz sanktuarium w Krzeszowie. Dzię-
kował ks. bp. Antoniemu Długoszowi za 
to, że przybył do Krzeszowa mimo wielu 
obowiązków. Pozdrowił o. Tadeusza Ry-
dzyka CSsR, Dyrektora Radia Maryja,  
o. Piotra Dettlaffa, opiekuna PKRD. Po-
zdrowił także Madzię Buczek – założy-
cielkę PKRD oraz wszystkie dzieci i ka-
płanów, którzy wraz z dziećmi przybyli do 
Krzeszowa.

Do Matki Łaskawej przybyły dzie-
ci zrzeszone w PKRD z diecezji leg-
nickiej m.in. z Krzeszowa, Czarne-
go Boru, Legnicy, Kamiennej Góry.  
Przybyła też pielgrzymka dzieci  
z PKRD z Rzekunia w diecezji łom-
żyńskiej. Dzieci przybyły – wraz  
z ks. dziekanem Janem Mrowca – 
z tak daleka, dlatego że ich koło nosi na-
zwę: Koła Matki Bożej Łaskawej.

W spotkaniu udział wzięli także m.in. 
członkowie Zakonu Rycerskiego w Je-
rozolimie. Obecna była pos. Marzena 

Machałek z PiS. Ks. prałat Ma-
rian Kopko zaprosił wszystkich 
do uczestnictwa w manifestacji 
w obronie wolnych mediów i TV 
Trwam. Odbędzie się ona w Krze-
szowie 17 czerwca 2013 roku.

Dzieci zrzeszone w PKrD spotkały się u Matki bożej łaskawej w Krzeszowie. Uczestniczyły w eucharystii, modliły się za 
osoby poszkodowane w wyniku podtopień, śpiewały i tańczyły podczas wspólnego koncertu z ks. bp. antonim Długoszem. 

Podwórkowe koła różańcowe dzieci 
u maTki bożej łaskawej w krzeszowie

Radio Maryja, 
 Serwis Informacyjny z dnia 5 VI 2013

Transmisja uroczystości  w Radiu 
Maryja była możliwa dzięki łączom 
internetowym firmy N-SYS Polska
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Podwórkowe koła żywego różańca dzieci
oraz kawalerowie i damy zakonu rycerskiego  

grobu bożego w jerozolimie  
krzeszów, niedziela 2 czerwca 2013 roku

Podczas uroczystości w Bazylice Krzeszowskiej gościliśmy 
Zespół Górali z Borówna, z parafii NSPJ w Czarnym Borze oraz 
Zespół Muzyczny z parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła  
w Kamiennej Górze pod kierownictwem Bogdana Niemasika.

Cała Eucharystia wraz z koncertem piosenek religijnych  
w wykonaniu Ks. Bp Antoniego Długosza  była transmitowana 
przez Radio Maryja. Natomiast na zakończenie Kustosz Sanktu-
arium  zaprosił wszystkich Miłych Gości na „pyszną  grochówkę 
krzeszowską”.

Ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz z Krzeszowa 

W niedzielę 2 czerwca 2013 odbyła się w Krzeszowie kolej-
na Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Dzieci z Regionu Dolnego 
Śląska. Do naszego Sanktuarium został zaproszony JE Ks. Biskup 
Antoni Długosz z Częstochowy, Ojciec Piotr Dettlaff z Telewizji 
TRWAM w Toruniu, Magdalena Buczek – założycielka Podwór-
kowych Kółek Różańcowych Dzieci. W koncelebrowanej Eu-
charystii wzięli udział: nasz rodak Ks. Dziekan pułkownik Jan 
Mrowca z Rzekunia w diecezji Łomżyńskiej, O. Franciszkanin  
z parafii św. Jana w Legnicy, Ks. Zygmunt Mokrzycki i Ks. Adam 
Mokrzycki z parafii Wniebowzięcia NMP w Żaganiu; Kawalerowie  
i Damy Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie wraz 
Ks. Prof. Jerzym Misiurkiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego i Ks. Prałatem Markiem Rumińskim - proboszczem kate-
dry w Toruniu. Inicjatorem zaproszenia Rycerzy Grobu Bożego 
do Krzeszowa był pan Mecenas Zbigniew Świt, Kawaler Zakonu 
Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie z parafii p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze. 
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Drogi księże Marianie przesyłam 
moje wspomnienia z pielgrzymkowego 
szlaku. Przepraszam, że z opóźnieniem. 
Serdecznie Cię księże pozdrawiamy  
i cały czas pamiętamy o twojej życzli-
wości. Mam nadzieje, że do zobaczenia.

Był sierpień 2000 roku. Z placu pod 
Katedrą w Legnicy wyruszyły na piel-
grzymkowy szlak rzesze ludzi, a wśród 
nich ja z siedmiomiesięcznym chorym 
na wodogłowie, dziecięce porażenie 
mózgowe i niewidomym synkiem Ku-
busiem i rodzicami. Była to moja trze-
cia pielgrzymka, ale jak się później oka-
zało - szczególna. Nikt oprócz nas nie 
wiedział o chorobach Kubusia, ponie-
waż nie chciałam zamieszania wokół 
nas ani specjalnego traktowania.

Przygotowania do niej trwały jedną 
noc, gdyż do ostatniej chwili ze względu 
na stan zdrowia synka nie wiedziałam 
czy będę mogła pielgrzymować. Mąż 

przygotował na wózek specjalny stelaż  
z zasłonkami, aby można ochronić dzie-
cko przed owadami i nadmiernymi pro-
mieniami słońca.

Na pielgrzymce panowała wspa-
niała atmosfera, co dodawało nam sił. 
Pielgrzymkowy dzień rozpoczynał się 
pobudką ok. godz. piątej. Składanie 
namiotów, pakowanie i przygotowanie 
do dalszej drogi przebiegało nam tak 
sprawnie, że najczęściej jako pierwsi 
staliśmy gotowi do marszu. Niejedno-
krotnie budziło to zdziwienie wśród 
pielgrzymów. Po kolejnych etapach 
był odpoczynek na którym mama ro-
biła kanapki, tata zaopatrywał nas  
w chleb i napoje, a ja karmiłam Ku-
busia. O przegotowaną wodę do zro-
bienia kaszki prosiliśmy mieszkańców 
miejscowości w których były odpoczyn-
ki i noclegi- nigdy nie spotkaliśmy się  
z odmową. Spaliśmy tylko w namiotach, 

nie korzystaliśmy z łazienek w prywat-
nych domach. Myliśmy się również  
w namiocie, jedynie o ciepłą wodę na 
mycie Kubusia tata prosił ludzi miesz-
kających niedaleko pola namiotowego. 
Codziennie dwoje z nas mogło uczestni-
czyć w Apelu Jasnogórskim, a jedno po-
zostawało pilnować śpiące w namiocie 
dziecko. Był to taki radosny i beztroski  
czas w moim życiu. Po półrocznym po-
bycie w różnych szpitalach, rehabilita-
cjach i prywatnych wizytach u lekarzy 
z Kubusiem mogłam żyć tak jak przed 
jego narodzinami.  Jednak długo to nie 
trwało, bo po siedmiu dniach wędrów-
ki nastał dla mnie czas próby. Poprzez 
pewne wydarzenia pielgrzymkowa służ-
ba zdrowia zadecydowała, że muszę  
z synkiem trafić do szpitala na badania 
(byłam tam tylko jedną noc i wróciłam 
do grupy) i opuścić pielgrzymkę. Byłam 
zrozpaczona, gdyż tak bardzo wierzy-

„W drogę z nami wyrusz Panie …”

W piątek 26 lipca 2013 roku  z Bazyliki Krzeszowskiej pod przewodnictwem Matki Bożej Łaskawej wyruszy Piesza 
Pielgrzymka przez Legnicę do Częstochowy. Przewodnikiem nowej Grupy Kamiennogórskiej będzie wikariusz naszej 
parafii Ks. Mateusz Rycek. Na ten wyjątkowy „Szlak Pielgrzymkowy” serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców. 
Nie bójcie się trudności i niewygód, ale patrząc w przyszłość idźcie z Maryją do celu; czyli na Szczyt Jasnej Góry. 
Poniżej zamieszczamy artykuł Siostry Pielgrzymkowej, która wraz z Rodzicami i niepełnosprawnym synkiem przeszła 
trasę z Legnicy do Częstochowy. Oby przykład Agaty pociągnął na pielgrzymi szlak – pątników z dwóch Dekanatów 
Kamiennogórskich.

Ks. Marian Kopko – były Przewodnik Pieszej Pielgrzymki Legnickiej
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łam, że po dotarciu na Jasną Górę, za 
wstawiennictwem Maryi, Kubuś zo-
stanie uzdrowiony. Na szczęście dzię-
ki zrozumieniu i niezwykłej mądrości 
Księdza Przewodnika (wówczas był 
nim ks. Marian Kopko) nie odesłano 
nas do domu, lecz pozostaliśmy na nie-
co innych warunkach. Od tej pory ja  
i Kubuś musieliśmy korzystać z noc-
legu w domach. Jednak te wszystkie 
wydarzenia sprawiły, że w modlitwie  
o uzdrowienie Kubusia nie pozosta-
liśmy sami, a towarzyszyło nam ok. 
2.500 pielgrzymów. Wtedy też otoczeni 
zostaliśmy troskliwą opieką, nawiąza-
liśmy wiele przyjaźni, które trwają do 
dnia dzisiejszego. W tym miejscu szcze-
gólne podziękowania należą się również 
ks. Proboszczowi Józefowi Hupie - prze-
wodnikowi naszej „trójeczki” oraz całej 
grupie „bolesławieckiej” za wyrozumia-
łość, życzliwość i wsparcie. 

11 sierpnia dotarliśmy na Jasną 
Górę. Na Wałach Jasnogórskich powi-
tał nas pielgrzymów ks. biskup Tadeusz 

Rybak, a poszczególne grupy prezento-
wał ks. Marian Kopko. Jakież było na-
sze zdziwienie gdy przy przedstawianiu 
naszej grupy ks. Marian podziękował 
mnie, Kubusiowi i moim rodzicom za 
to, że pomimo przeszkód dotrwaliśmy 
do końca, a to my byliśmy wdzięczni 
jemu i ks. Józefowi, że to dzięki nim 
tam byliśmy. Jeszcze tylko modlitwa 
przed Cudownym Obrazem i Msza Św.,  
a później powrót do szarej rzeczywisto-
ści. Po roku powróciłam na pielgrzym-
kowy szlak z Kubusiem, 4 letnim syn-
kiem Pawłem i rodzicami, a po dwóch 
latach dołączyli do naszej pielgrzymko-
wej rodziny 6 miesięczna córeczka Re-
nia i mój brat.

Kiedy w czwartym roku życia Ku-
busia wyruszała pielgrzymka uczest-
niczyli w niej już tylko moi rodzice,  
a ja z wielką zazdrością i tęsknotą mu-
siałam pozostać w domu gdyż Kubuś 
był już na tyle duży, że wózki nie były 
tak wygodne, aby się nie męczył pod-
czas drogi, a przecież on był dzieckiem 

leżącym. Jednak ta nasza pierwsza  
z Kubusiem pielgrzymka pozostawi-
ła największy ślad w moim życiu. Tak 
jak wierzyłam doszło do uzdrowienia 
nie ciała Kubusia, ale co ważniejsze 
mojej duszy. Rozpacz z powodu cho-
roby dziecka zamieniła się w radość  
z tego, że Kubuś był w naszej rodzinie, 
a my dzięki niemu codziennie na nowo 
mogliśmy odczuwać miłość i obecność 
Chrystusa w nim. 

Tak jak to mówią pielgrzymi nasze 
akumulatory zostały naładowane na 
całe życie Kubusia, a mój synek żył 10 
lat (zmarł 25 lutego 2010 roku). Było to 
również najszczęśliwsze 10 lat mojego 
życia. Od tamtych pielgrzymkowych 
chwil minęło 13 lat, a my wciąż 
doświadczamy tej życzliwości co 
wówczas. 

Ten się śmieje… kTo się śmieje…

Lecą dwa gołębie. Nagle koło nich pr-
zelatuje odrzutowiec. Jeden mówi do 
drugiego:
- Patrz, jak szybko leci!
- A drugi na to:
- Też byś tak szybko leciał, jakby ci się  
ogon palił.

Jaskółka do jaskółki
- Będzie deszcz.
- Skąd wiesz?
-Ludzie na nas patrzą.

Nauczycielka do ucznia.
- Dlaczego twoje wypracowanie  
o mleku jest tak krótkie?
- Bo ja, proszę pani, pisałem o mleku 
skondensowanym.

- Mieszka pan przy samym cmentar-
zu. Nie przeszkadza panu to sąsiedz-
two?
-O, nie! Jeszcze nigdy nie miałem ta-
kich spokojnych sąsiadów.

Stoi blondynka przed automatem  
z wodą sodową. Wrzuca monetę,  
a szklanka wody wylatuje przez otwór  
i napełnia się wodą. Robi tak pierwszy 
raz, drugi, trzeci…., a kolejka do auto-
matu wydłuża się. Nagle ktoś krzyczy:
- Proszę pani, każdy chce się napić!
- Ależ proszę pana przecież ja ciągle 
wygrywam!

W restauracji zdenerwowany gość 
pyta kelnera:
- Czy może mi pan powiedzieć, co 
robi mucha w moich lodach?
- Czy ja wiem …Może jeździ na nart-
ach?

Żona stoi na automatycznej wadze. 
Mąż studiuje tabelę.
-Wiesz kochanie, ile powinnaś mieć 
wzrostu przy twojej wadze. Pięć 
metrów i siedem centymetrów.

- Mam tego dosyć! Wracam do domu 
głodny po całym dniu pracy, a obiadu 
nie ma. Idę do restauracji!
- Kochanie, nie denerwuj się. Poczekaj 
pięć minut.
- Ugotujesz obiad?
- Nie, ubiorę się i pójdę z tobą.

Żona wraca do domu.
-Widziałeś pogięte 10 złotych?- pyta 
męża.
- Tak –odpowiada znudzony mąż.
- A widziałeś pogięte 100 zł.
- Nie.
- A widziałeś pogięte 18 000zł.?
- Nie, kochanie.
- To zobacz sobie. Stoi w garażu.

Spotykają się dwa świetliki:
- A gdzie się podział ten ,co zwykle  
z tobą latał?
-Ech, przepalił się ……  

„W drogę z nami wyrusz Panie …”

Agata Piwowarska (mama Kubusia)
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Z historii benedyktynek krZesZowskich

 „(...) Jak ciężka jest śmierć przełożonych”

Za rządów ksieni Hatalówny kro-
nikarka klasztorna pokusiła się o przed-
stawienie stanu majątkowego Bene-
dyktynek. Z pojedynczych wzmianek  
w kronice czytelnik mógł wnioskować, że 
musiał on być znaczny, ale dopiero teraz 
napisano czarno na białym, co 
klasztor posiadał.

Przytoczmy pokrótce: dobra 
ziemskie w Lesienicach, Horpin-
ie, takież w Wołowie, Kuchajow-
ie, Dąbrowicy i Aleksandrówce. 
Dalej: młyn w Wołkowie, młyn 
„średni” w Wołkowie, młyn  
w Zagórzu i w Winnikach. Ponad-
to była cegielnia w Lesienicach  
i polowanie w wyznaczonych la-
sach, które także wypuszczano 
w dzierżawę. Za owo prawo do 
polowania dzierżawcy płacili 150 
złr rocznie i zobowiązani byli do-
starczyć klasztorowi „dwa duże 
rogacze i 26 sztuk zajęcy”. Były 
też kamieniołomy w Lesienicach. 
Większość tych majątków dz-
ierżawili ludzie świeccy na pod-
stawie umów. Nie wymieniono  
w tym miejscu kroniki wszyst-
kiego np. cennych lasów kucha-
jowskich i horpińskich a także 
drobnych posiadłości we Lwowie, 
w pobliżu klasztoru, a to domy lub 
parcele budowlane.

Dzierżawcami byli przeważnie 
chrześcijanie: klasztor bardzo 
niechętnie dawał je Żydom.

Jednym z dzierżawców, dość 
nietypowym, był młody hrabia Komar-
nicki, który dzierżawił majątek w Hor-
pinie. Objąwszy go, zażyczył sobie od 
klasztoru „przybudowania” do tamte-
jszego budynku… salonu, gdyż takowego 
mu brakowało. I klasztor przybudował 
- a jakże.” (…)Może to każdego zdziwić- 
pisała kronikarka- że hrabia mając własne 
dobra, wziął cudzą wieś w dzierżawę. Tu 
zachodzi okoliczność – czytamy dalej- że 
ojciec syna wystawił na próbę, czy potra-
fi gospodarować i dlatego nie dał mu wsi 
dziedzicznej, aby nie stracił własnego ma-
jątku”. Oczywiście, po wypełnieniu czasu 
próby młody hrabia osiadł w swoim ma-
jątku.

O tym jak traktowali dzierżawcy 
klasztorne majątki świadczą najdobit-
niej akta procesów sądowych. Klasz-
tor wielokrotnie musiał procesować się  
o wywiązanie się z umów czy o zniszcze-
nie mienia klasztornego. Do sądu pozy-

wali też klasztor i sami dzierżawcy, mając 
nieraz wygórowane wymagania, wobec 
których klasztor pozostawał nieustępliwy. 
Najczęściej procesy te prowadzono”(…) 
poniewolnie a to najwięcej z procesora-
mi, którzy często wynajdywali sobie 
niesłuszne powody i klasztor narażali na 
przykrość (…) i podnosili głos do proce-
sowania się z Konwentem o mniemaniu 
krzywdy”.

Proszę sobie wyobrazić zarządza-
nie czy tylko kontrolowanie takich ma-
jątków przy… ścisłej klauzurze, wobec 
której każdy wyjazd musiał mieć osobne 
pozwolenie Ks. Arcybiskupa i nie mógł 
trwać długo. Toteż nic dziwnego, że Kuria 

przydzielała zarządcę majątku, który miał 
pomagać ksieni. W czasach, które opisu-
jemy, takim zarządcą był Ks. Prałat potem 
Biskup Józef Weber, równocześnie spow-
iednik i ojciec duchowny Benedyktynek. 
Ale o nim w innym odcinku.

A poza tym klasztor żył 
zwykłym codziennym życiem 
modlitwy i pracy, tylko czasem 
spokojną jego atmosferę mąciły 
różne wewnętrzne i zewnętrzne 
okazje. A to obchodzono 100-let-
nią rocznicę założenia szkoły 
klasztornej z nabożeństwem dz-
iękczynnym i wielkimi uroczystoś-
ciami w szkole, a to w maju 1891 
roku ówczesny Arcybiskup Sew-
eryn Morawski chrzcił we Lwowie 
potomkinię arcyksięcia Francisz-
ka, krewnego cesarza a mieszka-
jącego stale we Lwowie w pałacu 
Sapiehów (rodziców późniejsze-
go Kardynała krakowskiego Ad-
ama Stefana Sapiehy).Córeczka 
ta miała „wysokich” chrzestnych  
z Wiednia, Lwów zaroił się gośćmi 
a mieszkańcy mogli nadelektować 
się wielkim wiedeńskim światem. 
Bardzo przeżywano też kolejne 
jubileusze sędziwego wówczas pa-
pieża Leona XIII, które w samym 
klasztorze i w szkole wielce 
świętowano. Przede wszystkim 
nabożeństwami w intencji Ojca 
Świętego. Szkoła zwykle dołączała 
się z okolicznościowym przedst-
awieniem lub obrazem alegory-

cznym. Nie tylko Kościół świętował ale  
i Lwów cały z władzami Galicji i miasta na 
czele.

Nie szczędzono ni trudu ni kosztów, 
by godnie uczcić namiestnika Chrystuso-
wego. Cieszyły serca wspaniałe iluminac-
je, nabożeństwo, pielgrzymki.

Raz tylko uradzili panowie rządcy 
miasta, żeby dla uczczenia Ojca Świętego 
złożyć składkę zamiast iluminacji - i tę 
sumę”(…) rozdzielić pomiędzy dwóch 
najbiedniejszych we Lwowie rzemieśl-
ników, aby ich z biedy wydźwignąć”. Rzec-
zywiście tak się stało, pieniądze otrzymali 
jeden szewc i jeden introligator. Ci pewnie 
najgoręcej czcili jubileusz.
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s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

Pomysł godny Ewangelii!
Niezwykle uroczyście obchodziły 

Benedyktynki jubileusz 50-lecia ślubów 
Ksieni Hatalówny (1893), co –zważywszy 
na dużą śmiertelność w klasztorze- nie 
było takie częste: „(…) Rzadko się to u nas 
zdarza, bo zwykle siostry prędzej umier-
ają”(Kronika). Głowna część uroczystości 
odbyła się w chórze zakonnym czyli ora-
torium wewnątrz klauzury, gdzie Mszę św. 
sprawował Ks. Prałat Józef Weber. Nato-
miast o godzinie dziesiątej była uroczysta 
Suma, w której mogli uczestniczyć świec-
cy a także uczennice szkoły.

Jeśli jesteśmy przy jubileuszach, to 
warto wspomnieć, że w tymże samym 
roku (1893) przypadała też 300-letnia 
rocznica początków naszego klaszto-
ru. Uświetniono ja napisaniem cze-
goś w rodzaju kroniki retrospektywnej 
pt.”Pamiątka trzystuletniej rocznicy…”

Swoistym uczczeniem 300-lecia ży-
cia zakonnego naszej Reguły we Lwowie 
miało być założenie nowych a podwó-
jnych krat w rozmównicy klasztornej. 
Dotąd kraty były pojedyncze i miały 
„okna” na tyle duże, ze można było dłoń 
wsadzić, by np. przywitać się z kimś lub 
coś przekazać. Ks. Werber- jako opiekun 
duchowny Konwentu - nakazał owo 
ścieśnienie i podwojenie krat”(…) wedle 
przepisów kościelnych, podług których 
rączka panieńska nie powinna przez te 
kraty przejść”. Kronikarka trochę burczała 
na te prałackie wymysły: (…) to wiem, że 
zakonnica dobra ma najlepszą klauzurę w 
sercu, a złej to i takie kraty nie pomogą, 
pójdzie światem”. 

Bywały sytuacje, że mimo gęstych krat 
wychodziły na świat wieści z klauzury 
klasztornej. Oto w 1894 roku niewy-
mienione z tytułu czasopismo podało 
na swoich łamach tekst zatytułowany „ 
Talenta ukryte w klasztorze”. (…)Przeo-
rysza jednego z tutejszych klasztorów- 
pisano-wykonała ostatnich czasów na-
der udatny olejny portret ksieni zakonu 
naturalnej wielkości. Rzecz wykonana 
z prawdziwym talentem, tem więcej in-
teresująca, że wykonawczyni nie odbyła 
studiów, jest talentem samorodnym  
i korzystała tylko z rad i wskazówek  
p. Styki”. Można by tu powiedzieć: ładne 
mi „tylko”, wszak p. Styka to ni mniej ni 
więcej tylko znany polski malarz, działa-
jący we Lwowie, współtwórca monumen-
talnej „ Panoramy Racławickiej”. Malował 
ją we Lwowie, wraz z W. Kossakiem.

Gazeta ubolewała, że portret ów 
powinien koniecznie być wystawiony 
na Wystawie Galicyjskiej w 1894 roku,  
a która była przeglądem osiągnięć Galicji 
we wszelkich dziedzinach życia. Przygot-

owano ją na Przedmieściu Stryjskim na ol-
brzymiej przestrzeni. Świetnie wypadła!- 
zachwyca się kronikarka. Zaszczycił ją 
swoją obecnością najjaśniejszy monarcha 
z Wiednia cesarz Franciszek Józef, minis-
trowie, arcyksiążęta, uczeni i tłum Lwowi-
an. Eksponaty obejmowały dziedziny od 
sztuk pięknych po przemysł, rolnictwo, 
gospodarstwo. Musiała być rzeczywiście 
imponująca, skoro książę Adam Sapieha  
( ojciec Kardynała krakowskiego) spara-
frazował Mikołaja Reja, pisząc:” Niechaj 
to narodowie wżdy postronni znają, iż Po-
lacy też pracują i darmo na ziemi nie żyją”.

W tej samej gazecie znalazło się też 
„rozdzieranie szat” nad faktem, że „(…) 
wiele dzieł sztuki ukrytych w klasztor-
ach naszych, są one niedostępne oczom 
znawców(…) zwracamy uwagę odnośnej 
komisji wystawowej szczególnie co do 
obrazów w klasztorach żeńskich, gdzie 
wiele dzieł dałoby się odszukać na chwałę 
sztuki polskiej”.

 Ową utalentowaną artystką, ukrytą 
w naszym klasztorze, była ówczesna 
Przeorysza klasztoru a późniejsza Ksieni 
P. Kolumba Gabriel. Niewiele jest na jej 
temat notek w kronice, a pochlebnych?... 
tylko ta jedna! Po późniejszym ,,skanda-
lu”, którego P. Kolumba była bohaterką, 
lwowskie panny Benedyktynki skrzętnie 
pousuwały z dokumentów wzmianki o jej 
istnieniu i o jej ksieniowskich rządach, by 
nawet ślad nie został po owej „skandal-
istce”. A jeśli się już w kronice o niej mówi, 
to tylko w stylu: owa „niesławnej pamięci 
Kolumba”.

Kronikarka skrupulatnie wymieniała 
i opisywała wszelkie dokonania Ksieni 
Hatalówny (a za 18 lat rządów uzbier-
ało się tego sporo), ale wyraźnie widać  
z tonu niektórych zapisków, że jej nie lu-
biła. Wprawdzie w tekście nieraz robiła 
„ukłony” wobec swej Ksieni, że pobożna, 
że rozmodlona, że bardzo wiele zrobiła 
dla klasztoru, ale te grzecznościowe for-
mułki szły w kąt, wobec jednego, „wiel-
kiego” zarzutu: otóż, kiedy ksieni Hatal 
była już stara, prawie ślepa i niemal nigdy 
nie opuszczała ksieniowskiego aparta-
mentu, mianowała przeoryszą (czyli swo-
ja prawą ręką) ową wyżej wspomnianą  
P. Kolumbę Gabriel! Istna zgroza, bo 
Ksieni pominęła przy owym mianowan-
iu wiele sióstr starszych, „szanowanych  
i doświadczonych”! A Kolumba? Za mło-
da! Niedoświadczona! Za mało w zakonie 
ćwiczona! Światowość lubiąca! A cier-
pieć nieumiejąca! Przy tym wszystkim 
jakoś nie przyszło kronikarce do głowy, 
co biedna ksieni miała zrobić mając 17 
zakonnic, z których większość była wie-
kowa, a młode były po części chore jak 

np. Kaufmannówna, która wprawdzie 
była osobowością wybitną, pełniła m.in. 
funkcję mistrzyni nowicjatu ale swój no-
wicjat nauczała przeważnie z łoża boleści, 
kończąc się powoli na gruźlicę. Nic więc 
dziwnego, że Hatalówna złożyła prawie 
cały ciężar władzy na młode, energiczne 
i wielce utalentowane barki P.Kolumby 
Gabriel, która miała „ na głowie” cały 
klasztor wraz z majątkami i wobec nawału 
pracy jej metody działania były niekon-
wencjonalne. Ale o tym w późniejszych 
odcinkach.

Tymczasem „gmach, który budowała 
ksieni Hatal zbyt prędko runął” (Kroni-
ka). Oto końcem z lipca 1896 roku ksieni 
idąc po omacku po korytarzu potknęła 
się, a będąc osobą dobrej tuszy, mocno się 
potłukła. Cierpiała bardzo, nie wstając już 
z łoża boleści. I tak było aż do grudnia tegoż 
roku, czyli do dnia jej śmierci. Do bólu 
kości doszła puchlina, która „(…) Uder-
zała w górę na głowę i ustami gwałtownie 
wybuchała”. Nadto w ostatnich dniach, 
będąc stale przytomna, straciła mowę. 
Zaczęły też nękać ją straszne konwuls-
je, że czasem musiano przywiązać ją do 
łóżka, by z niego nie wypadła. Wszyst-
ko to sprawiało koszmarne wrażenie, 
do tego stopnia, że kapelan- przywołany  
z olejami świętymi- był tak przerażony, iż 
siostry zastanawiały się, czy ze strachu nie 
popełnił omyłki przy wypełnianiu Sakra-
mentu. W końcu pojawił się energiczny 
Ks. Bp Weber (ojciec duchowny sióstr), 
kazał w celi matki Ksieni ustawić ołtarz 
i rozpoczął Mszę św. o lekkie skonanie 
dla Ksieni. Stan Ksieni uległ znacznej 
poprawie i wyciszeniu, chwyciła nawet  
Ks. Biskupa za rękę i coś usiłowała mu 
powiedzieć. Widać dobrze ją zrozumiał 
w tym geście, bo tylko westchnął: „ Boże, 
jakże straszne są sądy Twoje”.

 Jak kronika kroniką nigdy jeszcze 
klasztorna dziejopisarka nie opisywała tak 
szczegółowo śmierci ksieni. Przeważnie 
były to ogólnikowe stwardzenia, że „umi-
erała pobożnie” lub wręcz „świątobliwie”. 
W tym przypadku jednakże kronikar-
ka opis śmierci połączyła z uwagami na 
temat odpowiedzialności przełożonych 
przed Bogiem („jak ciężką jest śmierć 
przełożonych”), ale zaraz złagodziła, że 
przecież i niektórzy święci też ciężko 
umierali. Tak więc, pozostawał i wilk syty  
i owca cała.

 Ps. W poprzednim odcinku zamieszc-
zono portret Ksieni Hatalówny malowa-
ny przez wspomnianą w dzisiejszym 
odcinku M. Kolumbę Gabriel. Dziś inne 
dzieło tego samorodnego talentu: założy-
ciel Benedyktynów Św. Benedykt z Nursji.
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kAToLikU  
UWAŻAj!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

Homeopatia
Geneza

Homeopatia to metoda leczni-
cza, zaliczana do medycyny nie-
konwencjonalnej, naturalnej, al-
ternatywnej. Sięga korzeniami nie-
mieckiego lekarza Samuela Hah-
nemanna (1755 – 1843). Nazwa 
wywodzi się z greckiego homois 
pathos, oznacza “podobne cier-
pienie” (rozumiane przez pryzmat 
słów: współodczuwanie, sympa-
tia). Hahnemann był człowiekiem 
kpiącym z chrześcijaństwa, na-
leżał do sekty wolnomularskiej, 
już wówczas wyraźnie potępionej 
przez Kościół. Nie bez powodów 
przypisywano mu miano mistrza 
okultyzmu. Na pytanie o gene-
zę stworzonej przez siebie nowej 
metody leczenia, odpowiedział: 
homeopatia powstała dzięki infor-
macjom przekazanym mi podczas 
seansów spirytystycznych. 

Charakter

Hahnemann uważał, że sub-
stancje powodujące określone 
symptomy chorobowe, mogą być 
użyte jako leki dla osób chorych 
(tzw. zasada podobieństwa). Chcąc 
zmniejszyć skutki uboczne tych 
substancji do minimum, bardzo 
silnie je rozcieńczał. Następnie 
wstrząsał nimi tuż po rozcieńcze-

niu, aby – jak uważał – uwolnić jak 
najwięcej siły życiowej drzemiącej 
w materii (tzw. potencjalizacja). 
Mówił o niej, że ta “siła żywotna 
ożywiająca materialny organizm 
ludzki rządzi nim jak doskonały 
zwierzchnik. Utrzymuje ona od-
czuwanie i działalność wszystkich 
części żywego organizmu w har-
monii, która zmusza do podziwu. 
Zamieszkujący organizm duch 
obdarzony rozumem może wtedy 
swobodnie używać tego zdrowe-
go, żywego narzędzia do osiągania 
wzniosłego celu ludzkiego istnie-
nia”.

4 zasady homeopatii klasycznej 
(hahnemannowskiej)

1. zasada podobieństwa – równo-
ległość działania toksycznego  
i leczniczego (odrobiną sub-
stancji chorobowej leczymy całą 
chorobę)

2. jednego środka leczniczego – 
dla każdego człowieka istnieje 
jedyne w swoim rodzaju lekar-
stwo, które może całościowo go 
wyleczyć

3. najmniejszej dawki – rozcień-
czenie do granic możliwości po-
woduje zminimalizowanie skut-
ków ubocznych

4. potencjalizacji siły leczniczej  
– wstrząśnięcie substancją lecz-
niczą wzmaga jej lecznicze dzia-
łanie

Przygotowanie

Produkcja leków homeopa-
tycznych polega na wielokrotnym 
rozcieńczaniu różnych substancji, 
przy czym de facto rodzaj substan-
cji nie ma żadnego znaczenia, bo-
wiem w ostatecznej postaci (po se-
rii rozcieńczeń) właściwie nie ma 
już po niej śladu. Jednak leczniczy 
charakter ma zapewniać wytrzą-

Oscillococcinum, homeopatyczny środek na grypę i przeziębienie w skład którego wchodzi 
sacharoza (cukier spożywczy - 85%) i laktoza (cukier mleczny - 15%)



krzeszowska pani nr 4 (29) - Lipiec / Sierpień 2013 21

sanie – ma być to proces spotęgo-
wania duchowej siły, która pozwoli 
pacjeowi wyzdrowieć. 

Z jednej kaczki można przy-
gotować środki homeopatyczne  
o wartości 20 mln dolarów. Jest 
to ogromny biznes: zrobić coś,  
z niczego i sprzedawać za ogromne 
pieniądze. Dodatkowym atutem 
produkujących jest fakt, że jako 
środki niefarmaceutyczne (bo-
wiem nie da się ich działania po-
twierdzić badaniami klinicznymi) 
są wolne od posiadania dodatko-
wej dokumentacji i zgody na prze-
wóz przez granicę.

Działanie

Jeżeli dodany za nazwą prepa-
ratu homeopatycznego wskaźnik 
jest wyższy niż D23, takie “lekar-
stwo” ma tylko więcej czystego 
alkoholu czy czystej laktozy. Przy 
tak wysokim rozcieńczaniu sub-
stancji “leczniczej” tak naprawdę 
nie ma. A gdzie nic nie ma, ciężko 
aby cokolwiek zadziałało. Wbrew 
prawom fizyki jest więc uważanie, 
że potencjalizacja rozbudza ukryte 
siły zawarte w danym leku. Kon-
cepcja “siły życiowej” jest czysto 
teoretyczna i nie daje się potwier-
dzić naukowo. Od strony medycz-
nej, sukcesy leczenia homeopatią 
są traktowane z terapią pozorną 
(tzw. efekt placebo). Potwierdza 

to dokument 
wydany przez 
Naczelną Izbę 
Lekarską (z 4 
kwietnia 2008) 
mówiący, że: 
homeopatia nie 
jest metodą na-
ukową i lekarze 
nie powinni ta-
kich środków 
przepi sy wać . 
To narażanie 
pacjenta na 
zbędne wydatki 
i marnowanie 

pieniędzy publicznych.

Homeopatii nie można zatem 
nazywać medycyną naturalną, 
gdyż substancje nie są podawane  
w naturalnej formie. Potencja-
lizacja jest stosowana zgodnie  
z subiektywnym rozumieniem ho-
meopatów, co tym bardziej czyni ją 
nienaukową. Nieprawdą jest także 
rzekomy brak skutków ubocznych, 
gdyż – podobnie jak w przypadku 
placebo – po zażyciu tych środków 
mogą wystąpić różne niepożądane 
efekty, co pokazują doświadczenia 
samych pacjentów.

Chrześcijaństwo a homeopatia

Już sam korzeń tej metody – Sa-
muel Hahnemann, który określił 
Jezusa Chrystusa jako “arcyfanta-
stę” – powinien wyraźnie zastano-
wić każdego chrześcijanina. Jezus 
mówi: Nie może dobre drzewo wy-
dać złych owoców ani złe drzewo 
wydać dobrych owoców (Mt 7,18). 
Homeopatia jawi się nam jako 
pewna technika leczenia z wyraź-
nie określonym światopoglądem. 
Posiada własny system filozoficz-
ny, w zupełnie inny sposób po-
strzegający duchowość. Zasady 
wyznawane przez Hahnemanna 
próbuje się dzisiaj wyjaśniać za po-
mocą medycyny holistycznej, wg 
której choroba zanim zmieni się  

w to co mierzalne, istnieje na po-
ziomie energetycznym. Przypomi-
na to koncepcję qi w akupunktu-
rze, mówiącej o zorganizowanym 
systemie energetycznym funkcjo-
nującym wewnątrz ciała człowieka. 
Przywrócenie równowagi w polach 
energetycznych (ciałach energe-
tycznych, polu bioplazmatycznym, 
wibracjom pola) ma spowodować 
zanik symptomów chorobowych. 
Zakłada się, że tylko lekarstwo zna 
pacjenta, samo odnajduje odpo-
wiednią drogę do jego uzdrowie-
nia przez posiadaną wewnętrzną 
moc i wiedzę. Taki pogląd wiąże 
się wyraźnie z kultem religijnym, 
który jest sprzeczny z duchowością 
chrześcijańską.

Homeopata J. Angerer wyraźnie 
opisuje religijne podłoże homeo-
patii: w   świętym akcie potencjali-
zacji moc uzdrowieńcza wyzwala 
się z więzów struktur ziemskich  
i przywraca w chorym organizmie 
harmonię. Widać tu głębokie tło 
spirytystyczne, gdzie moc spraw-
czą ma posiadać materialny przed-
miot. Dla chrześcijanina to Jezus 
jest Panem, który ma władzę nad 
naszymi chorobami. Uzdrowie-
nie uwarunkowane magicznym 
charakterem jest wyrazem braku 
ufności i sprzeciwu wobec Boga. 
Stosowanie homeopatii jest wy-
raźnym zagrożeniem duchowym – 
niszczy duchowość chrześcijańską 
i może być krokiem w kierunku 
kontrinicjacji. Egzorcyści mówią  
o ’syndromie posthomeopatycz-
nym’, którego początki obejmują 
opór przed modlitwą, blokadę du-
chowej radości, niepokój ducho-
wy, niechęć do spraw religijnych,  
a w konsekwencji otwarcie na ezo-
teryczny obraz świata czy zerwanie 
relacji z Bogiem.

Źródło: zagrożeniaduchowe.pl
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Pod koniec stycznia media zarówno 
laickie, jak i katolickie zgodnie infor-
mowały, że podczas spotkania w Wa-
tykanie z uczestnikami sesji plenarnej 
Papieskiej Rady Cor 
Unum, Benedykt XVI 
powiedział: „Kościół 
powtarza swoje wiel-
kie »tak« dla godno-
ści i piękna małżeń-
stwa jako wiernego i płodnego wyrazu 
sojuszu między mężczyzną a kobietą, 
zaś »nie« dla takich filozofii, jak gender, 
wynika z faktu, że wzajemność między 
kobiecością a męskością jest wyrazem 
piękna natury, jakiej pragnął Stwórca”. 
W ten sposób Ojciec Święty – kolejny 
już raz – wyraził zdecydowany sprzeciw 
wobec filozofii gender, według której, jak 
wyjaśniał już w przemówieniu do Kurii 
Rzymskiej (21 grudnia 2012 roku), „płeć 
nie jest już pierwotnym faktem natury, 
który człowiek musi przyjąć i osobiście 
wypełnić sensem, ale rolą społeczną,  

o której decyduje się autonomicznie, pod-
czas gdy dotychczas decydowało o tym 
społeczeństwo”. Benedykt XVI podkre-
ślał, że zło tej ideologii wyrasta z aberracji 
antropologicznej - człowiek kwestionuje, 
że ma uprzednio ukonstytuowaną naturę 
swojej cielesności, charakteryzującą istotę 
ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze 
i postanawia, że nie została ona mu dana 
jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją so-
bie stworzyć.

Papieskie zdecydowane i jednoznacz-
ne „nie” wobec genderyzmu zostało za-
uważone, ale ocenione było w sposób zróż-
nicowany. W charakterystyczny dla siebie 
sposób „Gazeta Wyborcza” zasugerowała, 

że stanowisko wobec nowego feminizmu 
i gender jest w Kościele zróżnicowane. Są 
wszak w nim twory osobowe, zwane „te-
olożkami”, które opowiadają się przeciw 

dualizmom płciowym. 
Jedna z najbardziej 
znanych, Elisabeth 
Johnson stwierdza: 
„Doprawdy, kim jest 
kobieta i kto ma o tym 

decydować? Sugeruję, że męskość i kobie-
cość należą do pojęć, które są najbardziej 
stereotypowe kulturowo, stworzone przez 
społeczeństwo seksistowskie, rasowe, 
klasowe”. Wniosek „Gazety” jest prosty – 
„nie” wobec genderyzmu jest „nie” wypo-
wiedzianym wewnątrz samego Kościoła. 
Jest sporem frakcyjnym seksistów i femi-
nistek, sporem w którym z jednej strony 
mamy głosy papieży, a z drugiej „profesor 
renomowanej jezuickiej uczelni Fordham 
University w Nowym Jorku, członkini 
kongregacji sióstr józefitek”. Waga tych 
głosów tak dalece się równoważy, że  
… być może potrzebne jest sięgnięcie naj-
pierw do pewnych istotnych kontekstów.

Kontekst walki o rodzinę

Rodzina, w klasycznym ujęciu, wedle 
koncepcji Arystotelesa, Biblii, Tomasza  
z Akwinu, współczesnej filozofii dialogu  
i personalizmu chrześcijańskiego, wyra-
stała z pojęcia natury ludzkiej. Elementem 
tej racjonalnej struktury człowieka była 
więź społeczna, skłaniająca do wzajem-
nych relacji opartych na miłości – kobiety 
i mężczyzny, rodziców i dziecka, dziecka 
i rodziców. Ta racjonalna i oczywista wi-
zja została podważona w nowożytności. 
Najpierw Thomas Hobbes podporząd-
kował człowieka jako 
istotę zastraszoną, 
człowieka, który dru-
giemu jest wilkiem, 
Lewiatanowi, czyli  
w praktyce państwu. 
O życiu społecznym,  
o więzach rodzinnych nie miała decy-
dować miłość jako skłonność naturalna, 
ale zasada dominacji. Nawet pisząc o re-

lacjach matki do dziecka Hobbes pisał  
o prawie do dominacji. To zburzyło po-
rządek prawa naturalnego i wymusiło po-
szukiwanie nowego ładu.

Takim poszukiwaczem nowego ładu 
okazał się Malthus, który w osławionym 
eseju o teorii ludnościowej z 1798 r. uka-
zał dysproporcje między przyrostem lud-
nościowym a wzrostem żywności. Jego 
zdaniem groziło to katastrofą demogra-
ficzną, a jej rozwiązaniem było uznanie 
wysokiej śmiertelności środowisk ubo-
gich za stan pobłogosławiony przez Boga. 
Ateista Jeremy Bentham poszedł o krok 
dalej. Nie wystarczy uznać naturalnej 
śmiertelności za pomoc w rozwiązaniu 
problemu demograficznego – trzeba pro-
cesom demograficznym czynnie pomóc! 
To Bentham zaczął promować antykon-
cepcję i dzieciobójstwo, w rękopisach wy-
chwalał też związki homoseksualne (dają 
przyjemność, a nie szkodzą w zakresie 
prokreacji). Refleksje Malthusa i Bentha-
ma wsparł Darwin, zapożyczając zresztą 
od Malthusa pojęcie walki o byt. Skoro 
walka o byt jest prawem powszechnym  
w świecie przyrody, to tym bardziej obo-
wiązuje w mikroświecie człowieka! Na 
dodatek to już nie jest kwestia (wątpli-
wych) teologicznie dywagacji Malthusa, 
ale to jest kwestia nauki!

Kuzyn Darwina T. Galton wprowa-
dził pojęcie „eugeniki”, czyli sztuki do-
brego płodzenia. Jak ta sztuka wyglądała 
o tym świadczy bodaj najlepiej dzieło 
Edwina Blacka „Wojna przeciw słabym” 
lub Magdaleny Gawin „Rasa i nowoczes-
ność”. Warto i trzeba koniecznie zobaczyć 
też film Grzegorza Brauna pod tym tytu-
łem. Eugenika to wojna przeciw słabym 
– upośledzonym, niepełnosprawnym, 

dalej idąc wykluczo-
nym społecznie czy 
cywilizacyjnie. To woj-
na, która przetoczyła 
się w okresie II wojny 
światowej w sposób 
bezpardonowy, ale za-

razem bardzo czytelny, nie zakamu-
flowany. Po 1945 r. wojna przeciw sła-
bym nie została zaniechana. Przybrała 

człowiek nie jest mężczyzną czy kobietą, człowiek się którymś z nich staje poprzez wpływy środowiska, poprzez własną 
akceptację. To zaś oznacza totalne zniszczenie tożsamości ludzkiej (człowieczeństwa człowieka!). Owa destrukcja dokonuje się 
przez wzajemne przeciwstawienia i rozdzielenie elementów małżeństwa i rodziny, które są dla niego konstytutywne: miłości 
i płodności. Miłość, która w „naturalnym” wydaniu jest otwarta na płodność, w wydaniu ideologii gender staje się przelotną 
rozrywką, w dodatku towarem poddanym prawom rynku, określanym przez politykę i sterowaną odgórnie ekonomię. W takiej 
zaś perspektywie płodność jest niepotrzebnym dodatkiem i przeszkodą do realizowania hedonistycznych planów. 

gender, czyli wskrzeszanie engelsa cz1

Od kilku wieków nie zależy nam na 
przyszłości świata, nie myślimy  
w kategoriach dobra i celu. Myślimy  
w kategoriach przyjemności  
i konsumpcji dóbr.

Kościół powtarza swoje wielkie »tak« 
dla godności i piękna małżeństwa jako 
wiernego i płodnego wyrazu sojuszu 
między mężczyzną a kobietą
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nowe postacie. Zyskała nowych liderów,  
a wśród nich Margaret Sanger, która uku-
ła „genialnie perwersyjne” określenie 
„kontrola urodzin”. A kontrola urodzin 
to antykoncepcja, sterylizacja, aborcja 
czy selekcja embrionów drogą in vitro.  
W 2012 roku czytaliśmy też o „nowator-
skich pomysłach etycznych doktorantów 
z Oxfordu postulujących „aborcję post-
natalną”. To propozycja dla tych, którym 
udało się przejść sito selekcji w wyniku 

SPRÓBUJ POMYŚLEĆ

brat Stanisław

W komentarzu do Ewangelii Pawła 
Kaczmarka z dnia 23. 05. 2013 wyczy-
tałem: „Ja jestem chyba jednym z tych 
ostatnich roczników, które pamiętają 
czasy, kiedy to po „Dobranocce” dzie-
ci były wypraszane z pokoju, bo od 20 
w telewizji były treści tylko dla doro-
słych. Dziś, kiedy spojrzę na te filmy, 
które były po „Dzienniku”, to stwier-
dzam, że tam jakiś strasznych treści 
nie było! A jednak, nie dla dzieci... Ile 
w tym mądrości i szacunku dla dzie-
cka. Ile odpowiedzialności i dojrza-
łości w rodzicach. Mam zaledwie 28 
lat, ale kiedy słucham moich 
13 - letnich uczniów to ogar-
nia mnie wielki lęk o nich, dla 
nich nie ma wstydu, nie ma 
tabu, nie ma pięknych zaczer-
wienionych od wstydu policz-
ków (nawet u dziewcząt), dla-
czego im to zostało zabrane? 
Komu zależy na zniszczeniu 
ludzkich wartości? Komu...  
I po co...”

Od siebie dodam: To jest 
świadome niszczenie Narodu 
Polskiego, w jego najistotniej-
szej warstwie, u źródła życia. 
To tzw. cywilizacja śmier-
ci rozlewa się jak wezbrana 
rzeka i grozi potopem, jeżeli 
Naród się nie opamięta. Nisz-
czenie, wyrwy w świadomości 

dzieci, młodzieży, wypędzanie z kraju 
najzdolniejszych, najbardziej zarad-
nych za chlebem na obczyznę, rozbija-
nie rodzin, niszczenie życia. To skutki 
libertyńskiej polityki. Najsmutniejsze 
w tym jest to, że mamy u władzy lu-
dzi, którzy uważają się za katolików. 
Już papież Pius XII przestrzegał , że 
«świat współczesny zatracił poczucie 
grzechu». A znamy wszyscy staropol-
skie powiedzenie „Bez Boga ani do 
proga”.

Znajoma z internetowej Naszej 
Klasy przysłała mi wiersz Hanny G.:

Ps. Przy takiej kapliczce przez dwa 
lata w maju uczestniczyłem w nabo-
żeństwie przy drodze Ciechanów – 
Przasnysz.

Zbliża się czas wakacji, urlopów, 
wypoczynku. Przypominajmy na-
szym milusińskim, że od Pana Boga 
wakacji nie ma, a wyjazdy niech łączą 
ze zwiedzaniem miejsc kultu w oko-
licy, gdzie odpoczywają, z wyciecz-
kami po okolicznych świątyniach czy 
choćby podziwianiem sztuki ludowej 
w postaci przeuroczych kapliczek 
przydrożnych. Także wycieczki ro-

werowe mogą być doskonałą 
szkołą patriotyzmu, bo czym 
skorupka za młodu….. Za-
dbajmy o to. Musimy być silni 
wiarą

Przysłuchując się rozmowie kilku ludzi, wśród nich weterani walki o Wolną Polskę, można powiedzieć, że każdy o nie 
taką, jaka jest obecnie, Polskę walczył. Co się zmieniło? Sądy z partyjnych na koleżeńskie. Sejm też koleżeński, opozycja 
do sądu, swoi róbta i mówcie, co chceta. Telewizja z partyjnej na liberalną. Sprzeciw wobec nauki Kościoła pozostał, 
tylko metody się zmieniły.

ŚNIEŻNOBIAŁA KAPLICZKA

Śnieżnobiała kapliczka, centrum wiejskiego świata, 
zimą w puszystym śniegu, a latem tonęła w kwiatach, 

tu zostawiano kłopoty i tu wypraszano siły, 
tu się kończyło życie i tu wyrastała miłość. 

Tutaj się przyjaźń wiązała, sąsiad spotkał sąsiada, 
pomógł rozwiązać problem i o pogodzie zagadał, 

człek w ciszy znak krzyża czynił, zdjął czapkę, pochylił głowę,  
to pieśnią maryjną po rosie niosło w wieczory majowe. 

Ksiądz święcił coroczne plony, ludzie maili ołtarze, 
świadkiem ich życia była, wszystkich codziennych zdarzeń. 

Dziś stówa na liczniku i nikt się nie zatrzyma, 
dni kradną złodzieje czasu, a dla człowieka go nie ma, 

świata nie da się dotknąć zza szyby w samochodzie, 
człek człowiekowi wilkiem i brak jedności w narodzie. 

Ludzie są dziś ubodzy, a tonie świat w dobrobycie, 
gromadzą więcej i więcej, a puste i krótkie ich życie. 

Dawny dzień do dzisiaj ma się jak słońce przy świeczce, 
bo brak jest przystani w życiu przy śnieżnobiałej kapliczce.

diagnostyki prenatalnej. To propozycja 
dla tych, którzy przychodząc na nasz lep-
szy, wspaniały świat szpecą go.

Od kilku wieków nie zależy nam na 
przyszłości świata, nie myślimy w katego-
riach dobra i celu. Myślimy w kategoriach 
przyjemności i konsumpcji dóbr. Zamiast 
świata racjonalnego pielgrzymowania 
mamy świat cwanych konsumentów żyją-
cych w rytmie „słodkiego, miłego życia”. 
Niepełnosprawni są w tym świecie zdecy-

dowanie niepotrzebni. Są odpadem tego 
świata. Są słabymi w świecie silnych. Na 
tyle słabymi, że można ich bezkarnie wy-
eliminować. W tej perspektywie walki sil-
nych egoistów przeciw słabym wierzącym 
w miłość trzeba szukać szerokiego tła dla 
zrozumienia gender.

Paweł Bortkiewicz TChr
Kwartalnik FRONDA Nr. 66
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Wydarzenie przygotowywane 
było od ubiegłego roku, m.in. po-
przez katechezy w diecezjalnym 
Radio Plus i legnickiej edycji tygo-
dnika „Niedziela”, poprzez wpro-
wadzenie wezwania w modlitwie 
wiernych podczas Mszy św. za ro-
dziny i Kongres, nowennę do Świę-
tej Rodziny i św. Józefa w intencji 
rodzin diecezji i Kongresu czy też 
Wielkopostny List Pasterski Bisku-
pa Legnickiego pt. „Rodzina solą 
ziemi”.

Głównym punktem tego wyda-
rzenia, była Eucharystia, sprawo-
wana przez prawie 60 prezbiterów, 
pod przewodnictwem ks. prał. Jó-
zefa Lisowskiego, Kanclerza Kurii, 
który reprezentował Biskupa leg-
nickiego, aktualnie przebywają-
cego w szpitalu. Homilię wygłosił  
ks. dr Bogusław Wolański, diece-
zjalny duszpasterz rodzin. Nawią-
zał w niej do aktualnej sytuacji 

rodzin. Wyjaśnił, że przyjęte ha-
sło Kongresu przypomina, że to 
właśnie rodzina, tak jak sól, jest 
potrzebna do zachowania czegoś 
przed zepsuciem, a także nadaje 
smak pokarmom. Podobnie rodzi-
na, ma być dla świata czymś war-
tościowym i trwałym.

„Przybyliśmy dziś do tego sank-
tuarium, aby uczyć się w szkole ro-
dziny prowadzonej przez Maryję  
i św. Józefa, jak być „solą” dla współ-
czesnego świata – mówił kaznodzie-
ja. Wskazując na liczne przymioty  
św. Rodziny, które możemy na-
śladować w życiu, apelował: - co 
konkretnego mamy do zrobienia 
po powrocie do domu? Kongres 
się zakończy, ale co dalej? Co wy-
niesiemy z tej szkoły Maryi? Jak 
bronić się przed tymi, którzy chcą 
rodzinę zniszczyć? Po pierwsze,  
w życie rodzinne trzeba wznosić 
miłość, a nie da się tego uczynić 
bez życia Eucharystią, bez adora-
cji Najświętszego Sakramentu. 
Bóg jest Miłością, będąc blisko 
Niego, napełniamy się tym darem. 
Dlatego tak ważnym jest uczestni-
ctwo we Mszy św. całych rodzin 
– mamy, taty i dzieci. Po drugie, 
rodzina winna być zakorzeniona  
w Chrystusie, dlatego powinna jej 

aktem zawierzenia rodzin z diecezji legnickiej, a także podjęciem postanowienia o duchowej adopcji 
rodzin, które stoją z daleka od wiary, oraz podpisaniem i wysłaniem petycji do rządu w sprawie ochrony 
rodziny i młodego pokolenia przed zdeprawowaniem, zakończył się Diecezjalny Kongres poświęcony 
rodzinie. Odbył się on w diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Krzeszowie, pod hasłem „rodzina solą 
ziemi”. Udział w nim wzięło prawie 3 tys. osób.

kongres rodzin u maTki bożej łaskawej
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towarzyszyć wspólna modlitwa.  
A po trzecie, w życiu rodzinnym trze-
ba wiele pokory, by nie stawiać się  
w miejsce Stwórcy. Jest wiele me-
tod tej nauki, ale dziś szczególnie 
chciałbym zachęcić do właściwe-
go świętowania niedzieli – mówił  
ks. Wolański. Zaapelował też  
o przesyłanie podpisanych petycji 
do Senatu, w sprawie przywróce-
nia właściwego charakteru nie-
dzieli jako dnia świątecznego.

Szczególnym wydarzeniem pod-
czas Eucharystii był sakrament mał-
żeństwa, zawarty przez Katarzynę  
i Grzegorza Żurków. Pan Grze-
gorz, jest związany z Krzeszowem 
przez swoją pracę, jako kierownik 
ds. Sanktuarium. Nie 
brakowało więc wielu 
życzeń od licznej grupy 
uczestników uroczysto-
ści.

Na zakończenie Mszy 
św. wszyscy uczestnicy 
złożyli Akt zawierzenia 
rodzin Matce Bożej Ła-
skawej i św. Józefowi.

Podczas Kongresu, 
w tutejszym tzw. Domu 
Opata, w imieniu Bisku-
pa legnickiego, ks. prał. 
Józef Lisowski otworzył 
wystawę poświęconą  
o. Nikolausowi von 
Lutterotti OSB. Wy-
stawa nosi nazwę: 

„Ojciec Nikolaus von Lutterot-
ti OSB (1892-1955), benedyktyn  
w Pradze i Krzeszowie, wę-
drówka pomiędzy systema-
mi politycznymi”. Jest to nie-
zwykła dokumentacja o życiu 
i działalności o. Lutterottiego  
w Sanktuarium Krzeszowskim  
w latach 1919-1954. Na tę uroczy-
stość przybyli krewni zakonnika, 
mieszkający dziś w Austrii i Italii.

Kongresowi towarzyszyły 
także: prelekcja Andrzeja Ła-
dyżyńskiego (Wrocław) o war-
tości rodziny; występy chó-
ru „Millenium” (Wałbrzych)  
i kapeli góralskiej „Janicki” z Bo-
równa, świadectwo dotyczące 

ks. Piotr Nowosielski
(Niedziela Legnicka)

życia rodzinnego złożone przez 
Dariusza Kowalskiego - aktora 
Teatru Nowego w Łodzi, występ 
zespołu Ocelot ze Złotoryi (zespół 
ten miał swój występ na Gali Mi-
strzów Sportu w Warszawie w dniu 
5.01.2013 r.) oraz piknik rodzinny.

Swoje stoiska otwarły też ru-
chy i stowarzyszenia działające na 
rzecz rodziny, uruchomiono także 
punkt informacyjny na temat: na-
protechnologii i naturalnego pla-
nowania rodziny. Wydarzeniu to-
warzyszyła też wystawa o obronie 
życia ludzkiego.

Podczas tzw. Godziny Świa-
dectw zaprezentowały się ruchy 
i stowarzyszenia: Domowy Koś-
ciół, Ruch Szensztacki, Ekipy No-
tre Dame i Spotkania Małżeńskie. 
Podczas tego spotkania, przedsta-
wiono apel do Rządu w sprawie 
ochrony rodziny i młodego po-
kolenia przed zdeprawowaniem. 
Podpisali go Liderzy i Przewodni-
czący Ruchów i Stowarzyszeń.

Pielgrzymowanie rodzin za-
kończono Koronką do Bożego Mi-
łosierdzia i koncertem Eleni, która 
wystąpiła wraz z zespołem.
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Trzeźwymi bądźcie

jak leczymy alkoholików?

Od ponad 20 lat istnieje w Pol-
sce nowoczesny system leczenia 
osób uzależnionych od alkoho-
lu. Już dawno zniknęły oddziały, 
gdzie podstawową formą „lecze-
nia” była praca w przyośrodko-
wych gospodarstwach rolnych 
czy warsztatach. Zaprzestano już 
dawno trzymania pacjentów przez 
wiele miesięcy i wykorzystywania 
ich do prac porządkowych czy re-
montowych. Nie ma również słyn-
nych oddziałów tzw. „rzyganek”, 
gdzie pacjentów zniechęcano do 
picia kojarząc alkohol z apomorfi-
ną (wywołującą wymioty). Dzisiaj 
rzadko stosuje się inne, również 
słynne leczenie awersyjne poprzez 
podawanie doustne disulfiramu 
(anticolu). Więc nie bójcie się! Je-
żeli ktoś rozpoznał problem u sie-
bie lub u członka swej rodziny, to 
warto podjąć leczenie!

Obecnie najważniejszą formą 
pomocy w placówkach leczących 
alkoholików jest psychoterapia 
uzależnienia od alkoholu, zajmu-
jąca się przede wszystkim mecha-
nizmami tworzącymi tę chorobę. 
Musi więc powstać program psy-
choterapeutyczny umożliwiający 
uzyskanie następujących zmian  
w funkcjonowaniu pacjentów:
1 zwiększenie zdolności do utrzy-

mywania abstynencji;
2 nauczenie się i korzystanie  

w życiu z umiejętności intraper-
sonalnych i interpersonalnych, 
potrzebnych do zachowywania 
trzeźwości; 

3 nauczenie się zapobiegania na-
wrotom choroby

4 rozwiązywanie problemów oso-
bistych.

Powstanie zmian u pacjentów  
w czasie psychoterapii jest pro-
cesem, co oznacza, że wymaga to 
odpowiedniego czasu, ale także 
odpowiedniej metody i intensyw-
ności oddziaływań terapeutycz-
nych.

Psychoterapia uzależnienia za-
kłada stosowanie odpowiednich 
strategii terapeutycznych, które 
dążą do osiągnięcia ostatecznych 
celów terapii, biorących pod uwagę 
aktualne ograniczenia, możliwości 
i potrzeby psychologiczne pacjen-
tów. Ograniczenia te i możliwości 
zmieniają się wskutek naturalnego 
dochodzenia organizmu do rów-
nowagi w czasie coraz dłuższej 
abstynencji, wprowadzania pozy-
tywnych zmian w życiu oraz, oczy-
wiście, oddziaływań psychoterape-
utycznych.

Program psychoterapii uzależ-
nienia podzielony jest więc na eta-
py, w których stosowane są różne 
metody pracy z pacjentem. Wy-
różniamy 5 etapów strategicznych 

strukturalnej psychoterapii uzależ-
nienia od alkoholu:

1 rozpoczynania procesu zdro-
wienia;

2 pracy nad uznaniem własnego 
uzależnienia i powstrzymywa-
nia się od picia;

3 pracy nad rozbrajaniem mecha-
nizmów uzależnienia;

4 pracy nad zapobieganiem na-
wrotom i uczenie umiejętności 
potrzebnych do trzeźwego życia; 

5 pracy nad rozwiązywaniem 
problemów osobistych.

Całościowy wzorcowy program 
psychoterapeutyczny dla osób uza-
leżnionych i członków ich rodzin 
obejmuje:
•	 Program psychoterapeutyczny 

dla osób uzależnionych od alko-
holu: - pięć etapów psychotera-
pii

•	 Program opieki poszpitalnej 
(treningi zapobiegania nawro-
tom, treningi asertywności, tre-

Pątnicy XV Pielgrzymki Pieszej Trzeźwościowej z Kowar do Krzeszowa
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ningi komunikacji małżeńskiej, 
szkoła dla rodziców i inne.);

•	 Program informacyjno- eduka-
cyjny dla członków rodzin; 

•	 Program psychoterapeutyczny 
dla osób współuzależnionych;

•	 Program profilaktyczno-tera-
peutyczny dla młodzieży z ro-
dzin alkoholowych;

•	 Program psychoterapii dla Do-
rosłych Dzieci Alkoholików;

•	 Program pomocy dla ofiar prze-
mocy w rodzinie.

Program taki możliwy jest do 
realizacji tylko w dużych interdy-
scyplinarnych zespołach terapeu-
tycznych, mogących prowadzić 
także badania skuteczności lecze-
nia i dzięki temu stale udoskonalać 
metody terapii. My właśnie taki 
program posiadamy! Leczenie  
w ZLO Czarny Bór w systemie sta-
cjonarnym trwa 42 dni. Pacjenci 
w tym czasie uczestniczą w oko-
ło 300 godzinach zajęć. Plan dnia 
przewiduje m.in.: gimnastykę, 
edukację, zajęcia w grupie terapeu-
tycznej, naukę zachowań ważnych 
dla trzeźwego życia, czas na prace 
własną, terapię indywidualną itp.

W zakładach całodobowych 
terapia powinna być bardzo in-
tensywna (od 40 do 70 godzin 
tygodniowo), za to czas przeby-
wania pacjentów ograniczony od 
6-10 tygodni. Oznacza to, że na 
oddziałach mogą być realizowa-
ne tylko niektóre etapy terapii 
(zazwyczaj dwa lub trzy pierw-
sze wymieniane powyżej), bo-

wiem proces zachodzenia psycho-
logicznych zmian w pozostałych 
etapach wymaga znacznie dłuż-
szego czasu, którego nie zrekom-
pensuje zwiększona intensywność 
zajęć.

W dużych placówkach ambula-
toryjnych, w których pracuje wie-
loosobowy zespół terapeutyczny 
powinien być prowadzony cało-
ściowy program psychoterapeu-
tyczny (obejmujący wszystkie pięć 
etapów rozłożonych w czasie od 
roku do dwóch lat) dla osób uza-
leżnionych, a także powinny zna-
leźć się programy pomocy psycho-
logicznej dla członków ich rodzin.

W małych placówkach ambu-
latoryjnych, jakimi jest większość 
poradni, powinny być realizowane 
przynajmniej pierwsze 2-3 etapy 
terapii. Ważne jest, by placówki ta-
kie utrzymywały kontakt z dużymi 
ośrodkami terapii uzależnień i tam 
odsyłały pacjentów na kontynua-
cję psychoterapii.

Wszystkie placówki powinny 
posiadać podtrzymujące w utrzy-
mywaniu trzeźwości oferty tera-
peutyczne dla osób, które ukoń-
czyły program. Chodzi tu głównie 
o różnego rodzaju zajęcia poma-
gające w zapobieganiu nawrotom. 
Wszędzie też powinien być rea-
lizowany przynajmniej informa-
cyjno-edukacyjny program dla 
członków rodzin. Konieczna jest 
też współpraca z abstynenckim 
środowiskiem samopomocowym, 
w tym przede wszystkim z ruchem 
AA i klubami abstynentów.

Telefon zaufania dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz 
ich rodzin

Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441

Czynny całą dobę !!!

Leczenie w systemie ambulato-
ryjnym trwa ponad rok. Pacjenci 
uczą się najnowszej wiedzy na te-
mat swojej choroby, rozpoznają 
skutki swojego picia alkoholu, uczą 
się nowych zachowań, które po-
mogą im utrzymywać abstynencję 
i lepiej radzić sobie z problemami 
życiowymi. Psychoterapia uzależ-
nienia od alkoholu realizowana 
jest na spotkaniach indywidual-
nych i grupowych. Nowi pacjenci 
spotykają się z tymi co długo nie 
piją i w ten sposób czerpią nadzieję 
na zmianę.
• Ambulatoryjny Intensywny 

Program Terapii Uzależnień  
w naszych Poradniach trwa 33 
tygodnie, w czasie tego etapu 
terapii obowiązuje obecność na 
zajęciach 2-3 x w tygodniu.

• Ambulatoryjny Program Kon-
tynuowania Terapii obejmu-
je 13 tematów realizowanych  
w 13 tygodni. Każde spotkanie 
to okazja do poznania nowej 
wiedzy, przetrenowania no-
wych umiejętności i dokonania 
analizy własnych doświadczeń 
życiowych. Spotkania te stwa-
rzają możliwość: poznania sie-
bie, doświadczenia tego po co 
potrzebni są nam inni ludzie. 
Jest to również sposobność, aby 
poznać jak ważna jest praca, 
uczciwość i wyrażanie uczuć  
w trzeźwieniu.

• Program Terapii Pogłębionej 
Zajęcia odbywają się w for-
mie trzydniowych spotkań tzw. 
warsztatów. Tematy spotkań to: 
Rozwój poczucia własnej war-
tości; Komunikacja małżeńska; 
Praca nad złością; Asertywność; 
Rozwój osobisty; Psychoterapia 
Dorosłych Dzieci Alkoholików. 

Ks. Kanonik Kazimierz Piwowarczyk nasz Senior po raz 15. uczestniczył 
w tej pielgrzymce
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Rozważania na temat Liturgii Świętej - Ks. Mateusz Rycek

„Przed Ołtarzem Pana”

Po „Kolekcie” - modlitwie zbierają-
cej wszystkie intencje, następuje Liturgia 
słowa. Jest to szczególny moment w któ-
rym człowiek może spotkać się z żywym, 
prawdziwym Bogiem, który przemawia 
do swojego ludu. Bóg jest Słowem i od 
zawsze posługiwał się tą formą ekspresji, 
aby wyrazić siebie. „Na początku było Sło-
wo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było 
Słowo. Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, a bez Nie-
go nic się nie stało, [z tego], co się stało”  
(J 1, 1-3). Słowo jest źródłem wszyst-
kiego co istnieje, gdyż 
Jego mocą Bóg stworzył 
wszechświat. Przez słowo 
Bóg wchodzi w relację 
ze światem i chce pro-
wadzić z nim zbawczy 
dialog. Człowiek, będący 
koroną stworzenia miał 
możliwość bezpośredniej 
rozmowy z Panem i mógł  
z Nim przebywać twarzą 
w twarz. Jednak nie do-
cenił tego wielkiego daru 
i popełniając grzech, po-
zbawił całą ludzkość tej 
wyjątkowej zażyłości. 
Mimo takiej sytuacji Bóg 
nie pozostawił człowieka 
bez opieki, lecz posłu-
gując się wybranymi ludźmi nieustannie 
kieruje swoje słowo i zapowiada ostatecz-
ne wyzwolenie. 

Dzisiejsza liturgia słowa za-
wdzięcza swoje istnienie religii sta-
rotestamentalnej, w której słowo 
Boże było wyjątkowo szanowane  
i przekazywane z pokolenia na po-
kolenie. Biblia stanowiła główną 
księgę liturgiczną, na której opie-
rała się wiara narodu wybranego.  
Świątynia jerozolimska, a potem Synago-
ga, były głównymi ośrodkami  odczyty-
wania, słuchania i rozważania słowa Bo-
żego. Chrystus, przychodząc na ziemię, 
zmienia dotychczasowy porządek świata. 
Wszystko co było zapisane w Starym Te-
stamencie zaczyna się realizować w Jego 
życiu. Słowa Jezusa skierowane do świata 
niosą ze sobą wyjątkową moc i są głów-
nym powodem wiary. „Przeto wiara rodzi 
się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się sły-
szy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). 

Jak zostało to już wcześniej powie-
dziane, największym darem jaki pozosta-
wił Jezus na ziemi jest Eucharystia. „Msza 
święta składa się jakby z dwóch części, 
mianowicie z liturgii słowa i z liturgii 
eucharystycznej, które tak ściśle łączą się 
ze sobą, że stanowią jeden akt kultu”1. Te 
dwie części koncentrują się wokół dwóch 
ołtarzy: mensa verbi Dei i mensa Corpo-
ris Domini. „Można by rzec, że to są jak-
by dwa stoły ustawione po dwu stronach  
w skarbcu Kościoła świętego. Jeden stół to 
stół ołtarza, na którym leży Chleb świę-

ty, drogocenne Ciało Chrystusa. Dru-
gi stół to stół Prawa Bożego, na którym 
spoczywa mądrość święta nauczająca 
prawdziwej wiary i prowadząca człowieka 
wytrwale aż poza zasłonę, gdzie znajdu-
je się miejsce Święte Świętych”2. Te dwie 
rzeczywistości na pozór inne zostają złą-
czone obecnością Chrystusa, który obec-
ny zarówno w słowie jak i w chlebie staje 
pośrodku wspólnoty wiernych. 

Czynności liturgiczne od zawsze na-
znaczone były wyjątkową obecnością 
samego Chrystusa, który jest obecny  
„w swoim Kościele, zwłaszcza w czyn-
nościach liturgicznych. Jest obecny  
w ofierze Mszy świętej pod postaciami eu-
charystycznymi, oraz w osobie celebrują-
cego. Jest obecny w swoim słowie, bo gdy  
w Kościele czyta się Pismo święte, On 
sam przemawia. Jest obecny, gdy Kościół 
1. OWMR, nr 28.
2. T. Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, 
Warszawa 1980, s. 227. 

modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam 
obiecał: „Gdzie są dwaj albo trzej zebra-
ni w imię moje, tam jestem pośród nich”  
(Mt 18, 20)3.

Liturgia słowa, podobnie jak inne 
części Mszy Świętej, posiada właściwą 
sobie strukturę. Obecny układ czytań 
przeznacza po trzy czytania na niedziele  
i uroczystości, zaś na dzień powszedni 
tylko dwa. Teksty przeznaczone na nie-
dziele zostały ułożone według cyklu 
trzyletniego: A, B i C. Takie rozmiesz-
czenie oznacza, że dany fragment Pisma 

Świętego, przeznaczony 
na daną niedzielę, będzie 
odczytywany co trzy lata. 
Układ czytań na poszcze-
gólne dni roku liturgicz-
nego został zaś ułożony 
według cyklu dwuletnie-
go. Wyjątkiem jest tutaj 
Ewangelia, która zarówno 
w pierwszym jak i dru-
gim roku jest taka sama.  
Oprócz tekstów używa-
nych na co dzień, ważną 
grupę stanowią czytania 
używane podczas świąt  
i wspomnień. Dobór czy-
tań i w tym wypadku nie 
jest przypadkowy, gdyż 
założeniem twórców lek-

cjonarza4, było tak dobrać teksty Pisma 
Świętego, aby odpowiadały tematyce ob-
chodzonej uroczystości.

Podsumowując tą część rozważań: 
trzeba nam ciągle pamiętać, że Litur-
gia słowa Bożego nie jest tylko przypo-
mnieniem historii, która wydarzyła się 
w dawnych czasach, lecz oznacza o wie-
le więcej. Oznacza niezwykłe spotkanie, 
podczas którego Bóg mówi do każde-
go z nas i chce abyśmy przyjęli to słowo  
i według niego postępowali.

3. Por. KL, nr 7.
4. (łac. lectonarium, od lego – czytam) księga 
liturgiczna obejmująca czytania biblijne 
i celebracje słowa Bożego. B. Nadolski, 
Leksykon Liturgii, s. 726.  
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Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkol-
nej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
po raz ósmy była organizatorem konkursu 
dla młodzieży pod hasłem ,,Moją młodość 
przeżywam godnie”. Konkurs przeznac-
zony był dla młodzieży szkół gimnaz-
jalnych i ponadgimnazjalnych. Uczest-
nicy mieli za zadanie napisanie pracy  
o charakterze świadectwa z odwołaniem 
się do nauk głoszonych przez Jana Pawła 
II.

Wybrane prace konkursowe stały się 
treścią książki pt. „Młodzież jaką znamy  
i nie znamy. Seria B. Moją młodość 
przeżywam godnie”.

27 maja 2013 r. w dniu kiedy nasza 
parafialna młodzież przyjmowała sakra-
ment dojrzałości chrześcijańskiej, nasza 
parafianka, a uczennica KLO w Legnicy, 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
odbierała nagrodę za zajęcie III miejsca. 
W uroczystej Gali wieńczącej konkurs 
udział wzięli liczni goście. Wicepremier 
Janusz Piechociński w swoim wystąpie-
niu do młodzieży, podkreślił, że konkurs 
był chwilą refleksji nad kondycją współ-
czesnego człowieka i gratulował laure-
atom odwagi pokazania samych siebie. 
Przypomniał też, że prawdziwym kapita-
łem naszego kraju są młodzi uzdolnieni 
ludzie. Ksiądz biskup prof. dr hab. Artur 
Miziński zastanawiał się, jak połączyć 
szaleństwo młodości z godnym jej 
przeżywaniem i dodał, że jest świadomy, 
jak trudnym zadaniem jest dla młodego 
człowieka znalezienie swojego miejsca 
we współczesnym, nie zawsze życzliwym 
świecie.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej pan Tadeusz Sła-
wecki opowiedział zebranym o grupie 
pełnych empatii ludzi pomagających nie-
pełnosprawnym, aby dowieść, jak dużo 
dobrego może uczynić młodzież. Przed 
uczestnikami gali wystąpili też: Lubelski 
Kurator Oświaty – pan Krzysztof Babisz 
oraz pani profesor dr hab. Krystyna Cha-
łas – kierownik Katedry Dydaktyki i Edu-
kacji Szkolnej KUL.

sukces Patrycji

Sama Patrycja o swoim sukcesie mówi 
tak:

Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. 
Cieszę, się że trud mojej pracy i poświęco-
ny czas zostały nagrodzone. Pisząc pracę 
nie myślałam nawet, że mogę znaleźć się 
w gronie laureatów. Tym większe moje 
zdziwienie, ale też radość. Sukces nie jest 
jednak tylko moją zasługą. Podziękowa-
nia należą się mamie, pani polonistce oraz 
wychowawczyni, które pomogły mi prze-
redagować pracę oraz udzielały cennych 
wskazówek. Jako laureat mogłam wziąć 
udział w uroczystej gali, która odbyła się 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  
w auli kard. Wyszyńskiego. Wyjazd do Lub-
lina stał się nie tylko okazją do zwiedzenia 
pięknego, historycznego miasta, ale też do 
posłuchania znanych i cenionych osób, któ-
re były obecne na gali. Największym wy-
różnieniem nie są dla mnie otrzymane na-
grody rzeczowe, ale publikacja mojej pracy 
na łamach książki „,Młodzież jaką znamy 
i nie znamy” Wyjazd był też okazją do 

spotkania z naszym byłym wikarym, księ-
dzem Sławkiem, który oprowadził mnie po 
Lublinie i KUL-u, a także prosił przekazać 
pozdrowienia wszystkim parafianom, co za 
pośrednictwem Krzeszowskiej Pani czynię.

Patrycji serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Informacje zebrała Anna Ferenc

PS. Duszpasterstwo Parafii p.w. Wnie-
bowzięcia NMP w Krzeszowie składa Pa-
trycji Klimczak serdeczne życzenia i wyraża 
wielkie gratulacje z powodu tak wielkie-
go sukcesu i zdobycia trzeciego miejsca  
w ogólnopolskim konkursie literackim. 
Na zbliżające się „18-ste” urodziny życzy-
my Patrycji nieustannej opieki Matki Bo-
żej Łaskawej na dalsze Jej życie. Gratuluje-
my również Rodzicom Patrycji pięknych 
sukcesów wychowawczych.

Ks. Marian Kopko – kustosz,
Ks. Mateusz Rycek – Wikariusz

Ks. Jerzy Jerka - Rezydent

„Kiedy sięgam pamięcią wstecz, nie przypominam sobie dnia w którym nie byłabym za kogoś odpowiedzialna. Jako najstarsza 
z czworga rodzeństwa od drugiego roku życia z dumą nosiłam miano starszej siostry. Doskonale pamiętam dzień w którym po raz 
pierwszy nią zostałam, otrzymałam wtedy od rodziców mały, szkolny plecaczek- atrybut dorosłości…”

(fragment nagrodzonej pracy Patrycji Klimczak z książki „Młodzież jaką znamy i nie znamy. Seria B. Moją młodość przeżywam 
godnie”, wydawnictwo Polihymnia, Lublin, redakcja Krystyna Chałas - Książkę można zakupić w Obsłudze Pielgrzyma w Krzeszowie)
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kolonia letnia caritas 
krzeszów- jarosławiec

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się  
z innymi.” ( Jan Paweł II)

Dało się zauważyć, że do puszek 
dużo rzucali  pielgrzymi, życzyli nam 
dobrego wypoczynku i uśmiechali się do 
nas, a z Krzeszowa, to najczęściej rzuca-
ły osoby starsze, takie w wieku naszych 
babć i dziadków- opowiadała zaanga-
żowana w zbiórkę na potrzeby letnie-
go wypoczynku z Caritas,  młodzież  
z naszej parafii

Na potrzeby kolonii zebrano 
921.31 złotych. Wszystkim darczyń-
com, którzy nie patrząc na własne wy-
datki i potrzeby, okazali nam pomoc, 
składamy serdeczne podziękowania.  
W zamian ofiarujemy nasz uśmiech, 
dobrze przeżyty czas wypoczynku  
i naszą wspólną modlitwę…

Honorata Klimczak

Deszczową aurę w Uroczy-
stość Ciała i Krwi Pana Jezusa 
z powodzeniem osłodzili nam 
przedstawiciele Rady Rodziców 
przy Zespole Szkół  Publicznych  
w Krzeszowie.

Z inicjatywy pani przewodni-
czącej rady po raz pierwszy został 
zorganizowany Kiermasz Ciast. 
Dzięki zaangażowaniu się ro-
dziców naszych uczniów, którzy 
przekazali na kiermasz upieczone 
w domu ciasta, stoisko zachęcało 
różnorodnością i atrakcyjnością 
wypieków. Na powodzenie inicja-
tywy  znaczący wpływ miała rów-
nież druga strona, czyli kupujący. 
Pomimo deszczu, który zaczął pa-

dać po głównej uroczystości, kolej-
ka przy stoisku zmalała dopiero po 
sprzedaży ciasta z przysłowiowej 
ostatniej blaszki.   Rada Rodziców 
zarobione pieniądze w wysokości 
960 złotych przekazała szkole na 
doposażenie klas w sprzęt audio-
wizualny.

Dyrekcja ZSP składa serdeczne 
p o d z i ę k ow a -
nia wszystkim 
z a a n g a ż o w a -
nym osobom, 
które przyczy-
niły się do zor-
g a n i z o w a n i a  
i przeprowadze-
nia  Kiermaszu 

słodkości dla szkoły
Ciast. Za pośrednictwem Krze-
szowskiej Pani pragniemy również 
podziękować księdzu prałatowi 
Marianowi Kopko za życzliwość  
i udostępnienie miejsca na potrze-
by Kiermaszu.

Honorata Klimczak
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„Z Krzeszowską Panią w obro-
nie wartości katolickich i Telewi-
zji Trwam” – pod takim hasłem 
manifestowało w poniedziałek 
17 czerwca 2013r w Krzeszowie  
w diecezji legnickiej setki miesz-
kańców Krzeszowa, Kamiennej 
Góry oraz Dolnego Śląska. Głów-
nym punktem spotkania była Msza 
św. koncelebrowana pod przewod-
nictwem kanclerza Legnickiej Ku-
rii Biskupiej ks. prałata dr. Józefa 
Lisowskiego, transmitowana przez 
Radio Maryja i Telewizję Trwam. 
W okolicznościowej homilii ku-
stosz krzeszowskiego sanktuarium 
ks. prałat Marian Kopko zwrócił 

uwagę, że dzisiaj media w Polsce 
stały się instrumentem dzierżenia 
nieograniczonej władzy i kontroli 
nie tylko nad umysłami, ale rów-
nież nad ludzkimi sumieniami.  
I te właśnie media – jak wskazywał 
kapłan – próbują nas zniewolić.  
– To, co nam ukazują na ekranach 
telewizorów i na łamach prasy, 
jest światem symulowanym, nie-
prawdziwym – mówił kaznodzieja. 
Wskazywał, że korzystanie z ta-
kich mediów jest oznaką głębokie-
go zniewolenia umysłów i sumień. 
Podkreślił, że wiara Chrystusowa 
jest potężną siłą w życiu każdego 
chrześcijanina i każdego narodu. 

– Każdy naród musi mieć swoje 
ambicje i swoje nadzieje. Naród 
Polski zawsze tymi nadziejami żył, 
czerpiąc z przykładów Jezusa i Jego 
Najświętszej Matki – akcentował, 
kończąc homilię ks. prałat Marian 
Kopko.

Łącząc się telefonicznie ze 
zgromadzonymi w świątyni 
wiernymi, ojciec Tadeusz Rydzyk 
CSsR dziękował im za upominanie 
się o prawa dla Telewizji Trwam. 
Stwierdził, że jest to upominanie 
się także o prawo do wolności. 
Zwrócił uwagę na degradację pol-
skiej gospodarki, przemysłu po-
przez wyprzedaż polskiego mająt-

nie Pozwólmy zniszczyć 
telewizji trwam

Modlimy się z całą Polską o wolność i o prawdę. Pokornie prosimy Pana Boga o mądre zagospodarowanie 
wolności, abyśmy umieli dawać i sobie, i światu to, co potrzebne. Modlimy się przed Cudowną Ikoną Pani 
Krzeszowskiej o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie – mówił w poniedziałek 17 czerwca 
2013 r. ks. prałat Marian Kopko. Msza św. w krzeszowskim sanktuarium Matki Bożej Łaskawej zakończyła 
manifestację w obronie Telewizji Trwam.
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ku przez rządzących. Przez to – jak 
mówił dyrektor Radia Maryja – ro-
dziny nie mają szans na rozwój, na 
godziwą, a nie niewolniczą pracę.

Kwestie wolności, szczególnie 
prawa do wolności słowa, podej-
mowano także na poprzedzającej 
Mszę św. manifestacji zorganizo-
wanej na placu przed krzeszowską 
bazyliką. – Jesteśmy katolikami 
i chcemy katolickiego medium. 
Potrzebujemy Telewizji Trwam 
w naszym codziennym życiu, bo 
jest to przestrzeń wolności, uka-
zuje prawdę, uczy i wychowuje 
oraz pomaga wzrastać duchowo. 
Mamy do tego konstytucyjne pra-
wo – przekonywał Zenon Kędziora 
z Terenowego Koła Radia Maryja 
w Jeleniej Górze. Na zakończenie 
manifestacji jej główna organi-
zatorka poseł Marzena Machałek 
zaproponowała uczestnikom przy-
jęcie deklaracji, w której jej sygna-
tariusze domagają się przyznania 
miejsca na cyfrowym multipleksie 
dla Telewizji Trwam. – Nie pozwól-
my zniszczyć ani Telewizji Trwam, 
ani Radia Maryja. Oporem i deter-
minacją wyrwiemy dla niej miej-
sce na cyfrowym multipleksie. Nie 
damy sobie zakneblować ust, nie 
ugniemy się pod dyktatem władzy, 
nie damy się ubezwłasnowolnić. 
Żądamy wolności słowa, niezależ-
nych mediów i prawdy – odczytała 
poseł przyjętą oklaskami deklara-
cję.

Redaktor Marek Zygmunt, 
Nasz Dziennik, z dnia 18 VI 2013 r.

Transmisja „Rozmów niedokończo-
nych” z tymczasowego studia w Krzeszowie 
była możliwa dzięki łączom internetowym 
i telefonicznym firmy „e4web”

Manifestacja w obronie TV TRWAM na placu przed Bazyliką Krzeszowską▲

Audycja słowno-muzyczna p.t. Sceny z życia codziennego księcia Henryka Pobożnego  
w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum  nr 5 w Legnicy▲

„Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja - „Niezwykli małżonkowie: książe 
Henryk Pobożny i księżna Anna Śląska”; Goście (od lewej siedzą): o. Benedykt z Torunia, 
mec. Stanisław Andrzej Potycz, Pani dr. Anna Sutowicz, , ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż,  

ks. dr Mariusz Majewski, ks. Marian Kopko ▼
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Aktywna działalność Henryka II 
Pobożnego, syna Św. Jadwigi i księcia 
Henryka Brodatego przypada na lata 
1213 – 1241. W tym czasie we Wło-
szech do 1226 r. żyje i działa starszy 
około 16-18 lat Franciszek Bernardo-
ne, późniejszy święty z Asyżu. Cza-
sy, w jakich żyli Henryk i Franciszek 
znane były ludziom, jako bardzo nie-
spokojne, nieustanne wojny, najazdy, 
waśnie. Bratobójcze spory 
stawiały przed „herosami” 
tych czasów nie lada wyzwa-
nie wytrwania w świętości. 
Franciszek - syn bogatego 
kupca porzucił wszelkie do-
czesne dobra tego świata dla 
służby Bożej. Henryk - syn 
piastowskiego księcia, od 
najmłodszych lat formo-
wany przez matkę Jadwi-
gę, późniejsza świętą, musi  
w swoim dorosłym życiu sta-
wić czoła wielu wyzwaniom 
aby sprostać oczekiwaniom 
matki, ojca i swoich podda-
nych. Henryk przygotowany 
był do życia w świętości, jak 
pisze Przemysław Wiszewski 
w biografii politycznej Hen-
ryka II Pobożnego: „pobożna matka 
potomstwo, które urodziła, kształciła 
słodko na chwałę Pana”. I dalej autor  
o rodzeństwie pisze: „byli jak owoc  
z dobrego drzewa, a wręcz, że ze świę-
tego korzenia wyrosły święte odrośla”. 
Nie łatwe były to czasy. Walka o władzę 
była na porządku dziennym. Walczy-
li synowie z ojcami, waśnie krewnych  
o sukcesje po przodkach, najazdy  
i zdrady sojuszników oraz walki po-
między książętami. Henryk już w wie-
ku około 15 -16 lat musi stawić czoła 
swojemu starszemu bratu Konradowi, 
który zamierza wypędzić go z kraju. 
Chyba za zrządzeniem boskim do re-
alizacji tego zamiaru nie doszło, bo 
w potyczce braci pod Studnicą koło 
Miłkowic, stronnicy Konrada uciekli 
z pola bitwy. Uciekać musiał także 
Konrad, który wkrótce w lasach by-
tomskich na polowaniu spadł z konia 

i zmarł. Już od młodych lat (od ok. 
1222 r.) Henryk towarzyszy ojcu, któ-
ry przyucza go do zarządzania księ-
stwem, a w dalszej perspektywie, jak 
planował Henryk Brodaty, do włada-
nia, jako koronowany władca Polski. 
Przemysław Wiszewski w opracowa-
niu (Henryk Pobożny i jego czasy) pi-
sze, że w roku 1235 Henryk Brodaty 
wystarał się u papieża Grzegorza IX  

o bullę oddającą młodego władcę 
opiece Stolicy Apostolskiej. Henryk 
Pobożny od początku swojej działal-
ności budował autorytet władcy u swo-
ich poddanych, możnych, i rycerstwa. 
W polityce, po śmierci ojca aby utrzy-
mać zawarte sojusze potrafił zażegnać 
zatargi swoimi mediacjami i osobisty-
mi kontaktami. Wspomnieć trzeba, że 
doprowadził do ugody i ugasił wielo-
letni konflikt swojego ojca z biskupa-
mi wrocławskimi. Wspierał i budował 
klasztory (największy w Henrykowie), 
czynił darowizny i respektował przy-
wileje nadane duchowieństwu przez 
swojego ojca. Henrykowi Pobożnemu 
przypisuje się budowę w 1237 r. klasz-
toru św. Franciszka w Krakowie, tak-
że klasztoru Klarysek we Wrocławiu. 
Ten utalentowany i szanowany władca 
ginie w walce z Mongołami 9 kwietnia 
1241 r. na Dobrym Polu pod Legnicą. 

Walka ta na śmierć i życie zatrzymała 
hordy tatarskie w marszu na zachód 
Europy. Ks. prof. Antoni Kiełbasa 
(Św. Jadwiga) cytuje słowa Św. Jadwi-
gi po tragicznej śmierci swojego syna: 
„Dziękuję Ci, Boże, że byłeś tak dobry 
dla mnie i dałeś mi takiego syna, który 
mnie za życia zawsze miłował i darzył 
mnie wielką czcią, i nigdy mnie w żaden 
sposób nie zasmucił. Choćby mnie bar-

dzo cieszyło, gdyby nadal żył, 
to jednak mam większą radość 
z tego i przeżywam ją razem  
z nim, że on przez wylanie 
własnej krwi połączył się  
w niebie ze swoim Stwórcą. 
Jego duszę gorliwie polecam 
Tobie, Panie Boże”. Według 
J. Kostowskiego, J. Witkow-
skiego (Książę Henryk Po-
bożny i bitwa legnicka w iko-
nografii XIII-XX w.) - wśród 
potomnych książę Henryk 
Pobożny z powodu swo-
jej bohaterskiej śmierci jest 
przedstawiany i określa się 
go w obrazie, jako: 1. Wodza 
i rycerza chrześcijańskiego, 
krzyżowca. 2. Bohatera bi-
twy legnickiej, męczenni-

ka poległego „za wiarę i lud swój”.  
3. Księcia śląskiego i polskiego.  
4. Syna św. Jadwigi, sławnego przod-
ka rodu Piastów legnicko-brzeskich.  
5. Błogosławionego Kościoła kato-
lickiego. 6. Fundatora i dobrodzieja 
zakonów franciszkańskiego i cyster-
skiego. 

Biskup diecezji legnickiej Stefan 
Cichy na podstawie dokumentu opra-
cowanego przez zespół historyczny, 
rozpoczął starania o wyniesienie księ-
cia Henryka Pobożnego na ołtarze. 
Jak widać z wyżej przedstawionego 
krótkiego szkicu o kandydacie na oł-
tarze, przekonanie o Jego świętości 
rozwijało się od męczeńskiej śmierci 
i trwa po dzień dzisiejszy. Jesteśmy 
przekonani, że Henryk II Pobożny jest 
godzien chwały ołtarzy.

święTość henryka Pobożnego 
na Tle jego czasów

Św. Jadwiga znajduje zwłoki syna swego Henryka na polu bitwy pod 
Legnicą (z obrazu Floryana Cynka)

Franciszek Kwaśniak
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Wspomnienie 25 lipca
Znaczenie imienia: Imię Jakub pochodzi od hebrajskiego skeb oznaczającego ,,piętę”.

święTy jakub

nie chciało przyjąć Pana Jezusa  
z Jego uczniami. Jakub był wśród 
uczniów, którzy pytali Pana Jezusa na 
osobności, kiedy będzie koniec świata. 
Wreszcie był on świadkiem drugiego, 
także cudownego połowu ryb, kiedy 
Chrystus ustanowił Piotra głową  

i pasterzem swojej owczarni. 
Ewangelie wspominają o Jakubie Star-
szym na 18 miejscach, co łącznie obej-
muje 31 wierszy. W odniesieniu do in-
nych Apostołów jest to bardzo dużo.

Męczeńska śmierć.

Dzieje Apostolskie wspominają  
o św. Jakubie dwa razy: kiedy wymie-
niają go na liście Apostołów oraz przy 
wzmiance o jego męczeńskiej śmier-
ci. Z tej okazji św. Łukasz tak pisze: 
„W tym samym czasie Herod zaczął 
prześladować niektórych członków 
Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, bra-
ta Jana...” Jakuba stracono w 44 r. bez 
procesu - zapewne dlatego, aby nie 
przypominać ludowi procesu Chry-

stusa Pana i nie narazić się na jakieś 
nieprzewidziane reakcje. Było to więc 
posunięcie taktyczne. Dlatego także 
zapewne nie kamieniowano św. Ja-
kuba, ale go ścięto w więzieniu. Eu-
zebiusz z Cezarei, pierwszy historyk 
Kościoła (w. IV), pisze, że św. Jakub 

ucałował swojego kata, czym go 
tak dalece wzruszył, że sam kat 
także wyznał Chrystusa i za to 
sam natychmiast poniósł mę-
czeńską śmierć.

Jakub był pierwszym 
wśród Apostołów, a drugim 
po św. Szczepanie, męczen-
nikiem Kościoła (zgodnie  
z przepowiednią Chrystusa). 
W średniowieczu powstała le-
genda, że św. Jakub, zanim zo-
stał biskupem Jerozolimy udał 
się najpierw zaraz po Zesłaniu 
Ducha Świętego do Hiszpanii. 
Tradycja ta powstała dlatego, 
ponieważ w wieku VII miano 
z Jerozolimy do Santiago de 
Compostela sprowadzić re-
likwie św. Jakuba. Jakub jest 
pierwszym patronem Hiszpa-
nii i Portugalii. Niezależnie od 
tego, czy to prawda, był pierw-
szym biskupem Jerozolimy.

Kult świętego Jakuba

Święty jest patronem Hiszpanii  
i Portugalii; ponadto m. in. zakonów 
rycerskich walczących z islamem, 
czapników, hospicjów, szpitali, 
kapeluszników, pielgrzymów, sierot.

W ikonografii św. Jakub 
przedstawiany jest jako starzec  
o silnej budowie ciała w długiej tunice 
i w płaszczu lub pielgrzym w miękkim 
kapeluszu z szerokim rondem. Jego 
atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, 
księga, miecz, muszla, torba, turban 
turecki, zwój.

Na podstawie Żywotów Świętych 
opacowała: Anna Ferenc

Fragmen sklepienia w kościele p.w. św. Józefa 
przedstawiający św. Jakuba Większego

Wśród apostołów Chrystusa było 
dwóch Jakubów, dla odróżnienia na-
zywa się ich Mniejszym i Większym 
albo Młodszym i Starszym, przy czym 
rozróżnienie to oznacza kolejność 
przystępowania do grona apostołów.

Św. Jakub Większy jest tym, 
który jest wymieniany  
w spisie apostołów wcześniej 
- był powołany przez Jezusa, 
razem ze swym bratem Janem, 
jako jeden z Jego pierwszych 
uczniów. Święci Mateusz  
i Łukasz wymieniają go na 
trzecim miejscu, a święty Marek 
na drugim. Jakub i jego brat 
Jan byli synami Zebedeusza. 
Byli rybakami i mieszkali 
nad jeziorem Tyberiadzkim. 
Ewangelie nie wymieniają 
bliżej miejscowości. Być może, 
pochodzili z Betsaidy podobnie 
jak św. Piotr, Andrzej i Filip, 
gdyż spotykamy ich razem 
przy połowach. Św. Łukasz 
zdaje się to wprost narzucać, 
kiedy pisze, że Jan i Jakub 
«byli wspólnikami Szymona - 
Piotra». Matką Jana i Jakuba 
była Salome, która należała do 
najwierniejszych towarzyszek 
wędrówek Chrystusa.

Powołanie do grona apostołów.

Jakub został zapewne powołany do 
grona uczniów Chrystusa już nad rze-
ką Jordan. Tam bowiem spotykamy 
jego brata Jana. Po raz drugi jednak 
Pan Jezus wezwał go w czasie poło-
wu ryb. Wspomina o tym św. Łukasz, 
dodając nowy szczegół - że było to po 
pierwszym cudownym połowie ryb. 
Jakub należał do uprzywilejowa-
nych uczniów Pana Jezusa, którzy 
byli świadkami wskrzeszenia córki 
Jaira, przemienienia na górze Ta-
bor oraz modlitwy w Ogrójcu. Żywe 
usposobienie Jakuba i Jana sprawiło, 
że Jezus nazwał ich «synami gromu». 
Chcieli bowiem, aby piorun spadł 
na pewne miasto w Samarii, które 
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Zachowuj się…
czyli bez fo pa przed Bogiem (nie bądź ciele w kościele)

Jak się ubrać?

Ks. aleksander radecki

Bardzo wielu z nas nie ma już zie-
lonego pojęcia, jakie kryteria należy 
uwzględnić, dobierając strój na zgro-
madzenie liturgiczne, choć liczymy się 
bardzo z różnymi normami w innych 
miejscach. Może dopiero podczas 
zwiedzania zabytkowych kościołów 
we Włoszech ze zdziwieniem przyj-
miemy werdykt straży kościelnej, 
która nie wpuści nas do środka 
właśnie z powodu niestosownego 
stroju.

Tymczasem nie każdy strój 
nadaje się na Mszę., celebrację sa-
kramentów św., na nabożeństwa 
i inne uroczystości religijne (np. 
pogrzeb, pielgrzymkę, procesję).
Wyczucie w tej materii jest aktual-
nie wyjątkowo zachwianie (moda, 
wygoda, bezmyślność, próżność, 
przewrotność) i nic dziwnego, że 
Ludzie wierzący upominają się 
o godziwy przyodziewek osób 
wchodzących do miejsc świętych 
( także pielgrzymów i turystów). 
Sprawa nie dotyczy tylko kobiet  
( choć ich przede wszystkim) i nie 
kończy się z upływem pory letniej.

Nie przypuszczałam, że brak wy-
czucia odnośnie do stroju może  
w naszej Ojczyźnie, w wielkim Wroc-
ławiu, pójść aż tak daleko. W trakcie 
ceremonii pogrzebowych do kaplicy 
cmentarnej weszła spóźniona ko-
bieta w średnim wieku, trzymając za 
rękę może 5-letnią dziewczynkę. Pani 
ubrana była w …. białą sukienkę- fi-
rankę (ujawniającą wszystko, co pod 
nią), a dziecko miało na sobie tylko 
majteczki. Fakt był sierpień, było go-
rąco… Nie wytrzymałem: wyprosiłem 
obie panie z kaplicy. Poszły od razu na 
skargę do księdza proboszcza, ale ten 
potwierdził moją negatywną ocenę ta-
kiego stroju na taką okazję. 

Katolicki tygodnik „Gość Niedziel-
ny” w artykule poświęconym sprawie 
ubioru do kościoła zamieścił wypo-
wiedź kobiety, która najwyraźniej nie-

ma już wyczucia sacrum i nie widzi, 
by jej strój był czymś niestosownym:

Nie zamierzam ubierać się jakoś 
specjalnie do kościoła (…). Jestem 
na wakacjach i jak mam po wyjściu  
z plaży iść do hotelu, przebierać się, 
po prostu szkoda mi czasu. Dlatego 
idę w tym, w czym jestem, tylko na-

rzucam coś przewiewnego. Księża po-
winni zrozumieć, że tutaj ludzie przy-
jeżdżają odpocząć i nie mają zamiaru 
się stroić. To jak wyglądam, nie ma nic 
wspólnego z moją wiarą. Przecież na 
Msze odprawiane w ciepłych krajach 
nikt nie przychodzi ubrany od stóp do 
głów. I wcale nie znaczy to ,że nie sza-
nuję Boga.

Jak odpowiedzieć na takie argu-
menty?

Odpowiedzialności kobiety w mini 
z głębokim dekoltem albo w hot-pants 
(przetłumaczymy sobie to zgodnie  
z drastycznym oryginałem jako ron-
dle i to w dodatku gorące) jest ol-
brzymia i musi ona sobie z tego zdać 
sprawę. Jeśli sama na to nie wpadnie, 
trzeba jej pomóc.

Co z nami stało, że tak myślących 
ludzi jest wielu. Pępki na wierzchu, 
dekolty, odsłonięte ramiona, mikro-
skopijne bluzeczki, szorty, miniów-

ki…. Kult wygody i luzu doprowadza 
do prymitywnienia naszej kultury. 
Niestety, jest to również utrata poczu-
cia wstydu, czyli naturalnej ochrony 
przed złem. Trudno nie zgodzić się 
z ks. Piotrem Pawlukiewczem, który 
stwierdza, że obowiązkiem nie tylko 
duchowym jest nie tyle atakowanie 

osób „rozebranych” w kościele, 
ile ich bronienie tych, którym to 
przeszkadza. A ma prawo prze-
szkadzać w miejscach publicznych 
- w kościołach przede wszystkim 
ze względu na Pana Boga.

W „Gazecie Wrocławskiej” po-
jawił się artykuł poświęcony stro-
jom ludzi pracujących w różnych 
firmach państwowych. Okazuje 
się, że np. „w Eurobanku z głębo-
kim dekoltem mogą się pojawiać 
tylko klientki. Pracownice obowią-
zuje uniform z krawatem”

Autor cytowanego artykułu 
przytacza fragment skargi pasa-
żera miejskiego autobusu, któ-
rego zbulwersował strój kontro-

lerki biletów: „Autobus to nie dom 
publiczny i pracownice nie powinny 
prezentować swoich obfitych kształ-
tów w wydekoltowanych bluzkach czy 
spódniczkach do połowy ud”. Z kolei 
stylista, poproszony przez „Gazetę” 
o wypowiedź na temat ubiorów pra-
cowników, orzekł że w miejscach pra-
cy zarówno kobiety, jak i mężczyzn 
obowiązuje ściśle dress code.

Jak to jest , że pokornie uznajemy 
prawo do „umundurowania” pracow-
ników, wiemy jak się ubrać na egza-
min, rozmowę kwalifikacyjną, oficjal-
ną wizytę , do teatru- mimo upałów 
- a za to z dziwnym uporem chcemy 
luzu podczas spotkań w miejscach 
świętych! Uszanujemy meczet i syna-
gogę, a zlekceważymy swoim strojem 
Katolicki kościół ?
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z  nOWYM  TesTaMenTeM  „na  TY”
Chrzest jezusa, Mt 3,13-17; Mk 1,6-11; Łk 3,21-22; J 1,31-34
Wykreśl z diagramu wypisane niżej słowa, a litery, które zostaną, utworzą hasło.

Jordan, prorok, woda, głos, Jan, Duch, rzeka

T O J E S T M R

Ó J S Y N U M Z

I Ł P O W A N E

J O R D A N Y K

G W O K T Ó R A

Ł Y R M M A M U

O P O W O D A O

S D K D U C H O

B J A N A N I E

maryja odwiedza elżbietę, Łk 1, 39-56
Wpisz odpowiedzi i odczytaj hasło.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hasło:

1
5

2
6

3
8

4
3

5
4

6
9

7
2 10

8
7

9
1

1. Tata, mama i dzieci.

2. Zimowy czas odpoczynku, gdy nie chodzimy 
do szkoły.

3. Ojciec Jana Chrzciciela.

4. Maryja szła do Elżbiety przez ......................

5. Jeden z czterech ewangelistów.

6. Uczucie zadowolenia i szczęścia, które prze-
pełniało Maryję i Elżbietę. Przeciwieństwo sło-
wa: smutek.

7. Czas przed Bożym Narodzeniem. Trwa cztery 
tygodnie.

8. Dzień, w którym zmartwychwstał Pan Jezus.

9. Warszawa, Kraków, Rzym albo Barcelona.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hasło:
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DWUMiesiĘczniK
sanKTUariUM

MaTKi bOŻej łasKaWej
W KrzeszOWie

chętnych do podzielenia się swoimi ulubionymi przepisami 
z czytelnikami Krzeszowskiej Pani zapraszamy do Obsługi 
Pielgrzyma.

Kawuś
Składniki na biszkopt:
• 1 szkl. cukru
• 1 szkl. mąki,
• łyżeczka proszku do pieczenia
• 6 jajek

Pianka kawowa:
• 11 dag czekoladowej kawy capucino
• 2,5 szkl. mleka
• 4 śnieżki
• 2 łyżki żelatyny

Pianka śmietankowa:
• ½ litra śmietanki 30%
• galaretka cytrynowa
• łyżka cukru pudru
• mały słoik kremu czekoladowego
• starta czekolada lub kakao

Sposób przygotowania:
biszkopt: białka ubijamy z cukrem na sztywno, nas-
tępnie mieszamy z żółtkami i mąką wymieszaną  
z proszkiem. Wlewamy  do natłuszczonej formy  
i pieczemy 40 minut w 180 stopniach.

Pianka kawowa: żelatynę rozpuszczamy w 0,5 szkl. 
wrzątku, studzimy, mleko mieszamy z kawą, zagot-
owujemy, studzimy, ubijamy ze śnieżkami i żelatyną.

Pianka śmietankowa: galaretę rozpuszczamy w sz-
klance wrzątku, studzimy. Śmietanę 30% ubijamy  
z cukrem pudrem i mieszamy z tężejącą galaretką. 

Biszkopt przekrawamy na pół, jeden placek smaruje-
my kremem i pianką kawową, przykrywamy drugim 
plackiem. Wierzch smarujemy pianką śmietankową  
i posypujemy kakao lub czekoladą . Schładzamy.
Placek poleca Beata Klimczak

rolada serowa
Składniki:
• 35 dkg sera żółtego
• 30 dkg pieczarek lub szpinaku
• 35 dag filetów z kurczaka
• cebula 
• ½ szkl. majonezu
• 4 jajka
• olej do smażenia
• sól, pieprz

Wykonanie:
Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach. Ubijamy jajka 
i mieszamy z majonezem. Masę wylewamy na blachę 
wyłożoną pergaminem (25x40) i pieczemy około 25 
min. w tem. 180 stopni.
Mięso myjemy i przekrawamy w poprzek na pół, roz-
bijamy, oprószamy solą i pieprzem. Cebulę obieramy 
i siekamy. Pieczarki oczyszczamy i kroimy lub ścier-
amy na tarce dusimy z cebulą na rozgrzanym oleju.
(Szpinak doprawiamy solą i pieprzem) Na ciepłym 
placku serowym układamy mięso i przykrywamy 
warstwą pieczarek lub szpinaku. Zwijamy w roladę  
i zapiekamy 25 min w tem.180 stopni.
Przepis poleca p. Anna Klimczak
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