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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza
na wrzesień – PaździerniK 

2013 rOKU

•	 niedziela 1 września – rocznica wybuchu II wojny 
światowej; szczególnie w tym dniu modlimy się  
o pokój w naszych sercach; o pokój w Ojczyźnie  
i na świecie;

•	 2 września godz. 8.00 – Msza św. dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli na rozpoczęcie Nowego 
Roku Szkolnego i Katechetycznego 2013/2014;

•	 6 września – I-piątek miesiąca; od godz. 18.00 
Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu;

•	 7 września – Diecezjalna Pielgrzymka Osób 
Niepełnosprawnych oraz ich Przyjaciół do 
Krzeszowa;

•	 14-15 września w Licheniu: Krajowy Zjazd Rad 
Parafialnych;

•	 17 września w Legnicy: Kongres św. Hildegardy;

•	 21 września: sobota - wspomnienie św. 
Mateusza, Ewangelisty - imieniny Ks. Mateusza  
Msza św. za Księdza Solenizanta o godz. 18.00;

•	 28 września: sobota, godz. 15.00 - Msza św. 
dziękczynna w drugą - rocznicę rekonsekracji 
kościoła na górze św. anny;

•	 29 września: niedziela, godz. 13.00 – Msza św. 
transmitowana z bazyliki krzeszowskiej przez 
telewizję Polonia (na Polskę i cały świat);

•	 1 października, wtorek – rozpoczęcie Nabożeństwa 
Różańcowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

•	 od 3 do 5 października Rekolekcje w Krzeszowie 
dla Członków Żywego Różańca w Krzeszowie;

•	 4 października – I-piątek miesiąca; od godz. 18.oo 
Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu;

•	 5 października, sobota – Diecezjalna Pielgrzymka 
Żywego Różańca do Krzeszowa;

•	 od 7 do 13 października – Jerycho Różańcowe  
w Krzeszowie (kaplica M.B. Loretańskiej);

•	 od 14 do 16 października – Rekolekcje z Radiem 
Maryja w Krzeszowie;

REKOLEKCJE w KRZESZOWIE

Zachęcamy Członków Żywego Różańca Diecezji 
Legnickiej do przyjazdu na Rekolekcje Różańcowe 

od 3 do 5 października 2013 roku.
Informacje i zapisy:

tel. 75-742-35-91

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie 
w diecezji legnickiej - serdecznie zaprasza zaintereso-
wane osoby od 7 do 13 października 2013 roku do 
wzięcia udziału we wspólnej modlitwie w ratowaniu 
Kościoła i współczesnego świata.

Miejscem adoracji będzie Kościół św. Józefa  
w Krzeszowie. Przez siedem dni i sześć nocy w nie-
ustannej modlitwie będziemy szturmować Niebo  
w intencji Kościoła, Ojca Świętego, biskupów i prez-
biterów; zanosić będziemy modlitwę w intencjach na-
szej Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji TRWAM

REKOLEKCJE z RADIEM MARYJA  
i TELEWIZJĄ TRWAM

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje do Krzeszowa 
Członków i Sympatyków Radia Maryja

od 14 do 16 października 2013  
Rekolekcje poprowadzi Ojciec 

z Radia Maryja w Toruniu.
Informacje tel. 75-742-35-91

Ps.
Jest możliwość zakwaterowania na w Domu Rekolek-
cyjnym Sióstr Elżbietanek lub w Klasztorze Sióstr Be-
nedyktynek w Krzeszowie.
Informacje pod nr tel. 75-742-35-91

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
Europejska Perła Baroku

Krzeszów – to główne sanktuarium i miejsce piel-
grzymkowe Diecezji Legnickiej. Od ponad 760 lat 
trwa w Krzeszowie kult Bogarodzicy w Jej cudownym 
wizerunku. Koronacji Cudownej Ikony dokonał 2 VI 
1997 roku w Piastowskiej Legnicy bł. Jan Paweł II – 
Papież Polak. Maryja z Krzeszowskiego Sanktuarium 
oczekuje na Członków i Sympatyków Żywego Różań-
ca i pragnie wypraszać dla każdego łaski u swego Syna 
– Jezusa Chrystusa. 
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Tradycja krzeszowskich odpustów 
jest związana z tytułem bazyliki Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Cystersi budowali przeważnie świą-
tynie poświęcone Matce Najświętszej. 
I właśnie w tę uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP oddawali w sposób 
szczególny cześć Panu Bogu przez Jej 
wstawiennictwo – powiedział „Nasze-
mu Dziennikowi” kustosz krzeszow-
skiego sanktuarium ks. prałat Marian 
Kopko.

WIELKI ODpusT KRZEsZOWsKI

Pod patronatem „Naszego Dziennika”

w sanktuarium Matki bożej łaskawej w Krzeszowie odbyły się doroczne uroczystości związane z wielkim Odpustem 
Krzeszowskim. w „roku wiary” -  sumie odpustowej przewodniczył ordynariusz diecezji grodzieńskiej na białorusi ks. bp 
aleksander Kaszkiewicz oraz biskup Legnicki stefan cichy.

W środę, w Wigilię Wniebowzię-
cia NMP o godz. 15.00 wierni modlili 
się Koronką do Miłosierdzia Bożego, 
natomiast o 17.30 – została powitana 
IX Piesza Pielgrzymka idąca z Legni-
cy do Krzeszowa. Po Apelu Jasnogór-
skim odbyła się Procesja Maryjna po 
Kalwarii Krzeszowskiej; natomiast  
o północy Pasterce Maryjnej prze-
wodniczył ks. Mariusz Majewski, 
sekretarz Biskupa Legnickiego.  
W głównym dniu Wielkiego Odpu-
stu Krzeszowskiego 15 sierpnia 2013 
roku o godz. 7.00 licznie zgromadzeni 

Ordynariusz diecezji grodzieńskiej na 
Białorusi ks. bp Aleksander Kaszkiewicz

wierni odśpiewali Godzinki ku czci 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Przed południem, zgod-
nie z nową tradycją odbyła się Procesja 
Maryjną z Kalwarii Krzeszowskiej do 
Bazyliki oraz koncert Patriotyczno-
-Maryjny „Pani Łaskawej śpiewajmy” 
w wykonaniu zespołu Trim z Bydgosz-
czy i Torunia. Natomiast gówna suma 
odpustowa pod przewodnictwem JE 
Ks. Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza 
została odprawiona przy udziale Bi-
skupa Legnickiego Stefana Cichedo, 
Bp Marka Mendyka, Kanclerza LKB 
Józefa Lisowskiego, Dyrektora Caritas 
Czesława Włodarczyka, Rektora WSD  
w Legnicy Ks. Piotra Kota i wielu prez-
biterów o godz. 12.00 Tegoroczny Wiel-
ki Odpust Krzeszowski zakończył się  
w niedzielę 18 sierpnia 2013 roku 
- Eucharystią sprawowaną o godz. 
12.00 i znakomitym koncertem Pa-
triotyczno – Maryjnym zespołu Rota 
ze Złotoryi.

Marek Zygmunt, Krzeszów

Biskup Legnicki Stefan Cichy oraz ks. Kanclerz Józef Lisowski
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z inicjatywy biskupa legnickiego stefana cichego, ks. Kanclerza Józefa Lisowskiego oraz pana romana 
sakowskiego odbyła się w Krzeszowie 12 sierpnia 2013 roku konferencja prasowa w sali rycerskiej  
ss. benedyktynek

KOnfEREnCJA pRAsOWA I OTWARCIE WYsTAWY 
“sKARbY OpACTWA W KRZEsZOWIE”

Krzeszowskie opactwo ma swoje muzeum. W po-
niedziałek 12 sierpnia oficjalnie zostało otwarte muze-
um, które znajduje się w Domu Opata w Krzeszowie, 
tuż obok kościoła św. Józefa. W salach wystawowych 
wyeksponowano wiele cennych zabytków, które po 
raz pierwszy ujrzały światło dzienne. Są to m.in. szaty  
i naczynia liturgiczne, księgi, mszały, modlitewniki, 
obrazy. Skarby te przez lata były pieczołowicie prze-
chowywane przez siostry benedyktynki, dlatego są  
w doskonałym stanie - powiedziała Barbara Skoczy-
las-Stadnik, historyk i organizatorka muzeum.

Otwarciu muzeum towarzyszyła konferencja pra-
sowa, na której zaprezentowano również dwie ważne 
publikacje związane z krzeszowskim opactwem: film 
„Skarby opactwa w Krzeszowie” autorstwa Zdzisława 
Cozaca oraz album ze zdjęciami „Krzeszowskie sank-
tuarium - Europejska Perła Baroku autorstwa Tadeu-
sza Prociaka. Publikacje te dostępne są w Biurze Ob-
sługi Pielgrzyma. Muzeum zaś czynne jest codziennie.

Ks. Piotr Nowosielski, 
Tygodnik Katolicki Niedziela - Legnicka

Od lewej: Matka Ksieni Regina Szewczyk, Pani Dyrektor Barbara 
Skoczylas - Stadnik,  Kustosz Sanktuarium ks. Prałat Marian 
Kopko, Kanclerz LKB ks. dr Józef Lisowski

Muzeum można zwiedzać codziennie:
Wejścia o godz. 11.00, 13.00 i 15.00 - po nabyciu 

wstępu w Obsłudze Pielgrzyma
W innych godzinach po uzgodnieniu  

z Obsługą Pielgrzyma: 
tel. 75 742 32 79, 

sanktuarium.krzeszow@gmail.com

Piotrowice, Bukowina Ukraińska, 5 VII 2013 r.

Parafianie i Wielebni Kapłani
z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie

PODZIĘKOWANIE

Księże Dziekanie, Drodzy Mieszkańcy 
Krzeszowa!

W imieniu mieszkańców Parafii p.w. 
Przemienienia Pańskiego w Piotrowicach Dolnych 
na Bukowinie Ukraińskiej składam serdeczne Bóg 
zapłać za możliwość wygłoszenia Słowa Bożego  
w Waszej Barokowej Świątyni w dniu 30 czerwca 
2013 roku i serdeczne Bóg zapłać za możliwość 

LIsT DO pARAfII WnIEbOWZIĘCIA nMp 
W KRZESZOWIE

zebrania ofiar na dokończenie dzieł budowlanych  
w naszej parafii. Ofiary zebrane w Krzeszowie 
wyniosły: 5.110 złotych.

Matce Bożej polecam wraz z moimi wiernymi 
Waszą Parafię i Sanktuarium. Niech bł. Jan 
Paweł II wspomaga Księdza Kustosza, Kapłanów  
i wszystkich wiernych z Krzeszowa we wszystkich 
opatrznościowych zamierzeniach duszpasterskich.

Również proszę o modlitwę za nasz Kościół 
na Wschodzie!

Szczęść Boże!
Ks. Proboszcz Adam Bożek
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Uroczystość odpUstowa na Górze 
świętej anny w Krzeszowie

28 lipca 2013 roKU

Głównym koncelebrantem i ka-
znodzieją Odpustowej Uroczysto-
ści był Ks. Kanonik Włodzimierz 
Gucwa, kustosz Sanktuarium św. 
Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu; 
były proboszcz i kustosz z Krzeszowa.  
W koncelebrowanej Mszy Świę-
tej uczestniczyli prezbiterzy: Ks. 
Prałat Edward Bigos z Kamien-
nej Góry, Ks. Kanonik Władysław 
Stępniak z Wojcieszowa, Ojciec Jó-
zef, Saletyn - misjonarz z Ukrainy, 
Ks. Kanonik Władysław Sługocki 
– kapelan Sióstr Benedyktynek, Ks. 
Proboszcz Paweł Oskwarek z Czar-
nego Boru, Ks. Jerzy Jerka - rezydent  
z Krzeszowa oraz Ks. Jan Marciniak 
i Ks. Marian Kopko – proboszcz  
i kustosz z Krzeszowa.

Wokół ołtarza zgromadzili się mi-
nistranci z Krzeszowa, Czarnego Boru 
i Grząd oraz Chór Matki Bożej Kró-

lowej Polski z Jasnej Góry pod batutą 
pani Marty Wydymów. Społeczny Ko-
mitet Odbudowy Kościoła przygoto-
wał czytania lekcyjne i śpiew psalmu 
responsoryjnego. Na uroczystość od-
pustową przybyli mieszkańcy naszej 
krzeszowskiej parafii oraz Szanowni 
Goście z okolicznych miejscowości 
oraz Pielgrzymi z Polski i Niemiec. 
Wielką radością na uroczystościach 
odpustowych była obecność Ro-
dziny Radia Maryja z Jeleniej Góry, 
Kamiennej Góry, Krzeszowa i oko-
licznych miejscowości. Cieszyliśmy 
się obecnością na Górze św. Anny - 
Rycerza Bożego Grobu z Jerozolimy 
pana Mecenasa Zbigniewa Świta. Po 
zakończeniu Eucharystii - Społeczny 
Komitet Odbudowy Kościoła zaprosił 
wszystkich na Festyn Rodzinny, pod-
czas którego przygrywał Zespół Bog-
dana Niemasika z Kamiennej Góry. 

Zespołowi Muzycznemu bardzo 
efektowanie pomagał Chór Mieszany  
z Jasnej Góry. Śpiewaliśmy pieśni reli-
gijne, patriotyczne i piosenki biesiad-
ne. Biesiadę ku czci św. Anny zakoń-
czyliśmy wspólną modlitwą Apelem 
Jasnogórskim.

Zaproponowano również na za-
kończenie Eucharystii, że 2-rocznicę 
konsekracji kościoła św. Anny, którą 
dokonał 25 września 2011 roku JE Ks. 
Biskup Marek Mendyk, pragniemy 
uroczyście przeżywać na Eucharystii 
w sobotę 28 września 2013  
o godz. 15.00. Na te zbliżające się 
Uroczystości - kończące obchody św. 
Anny - serdecznie zapraszamy miesz-
kańców naszej parafii oraz pielgrzy-
mów i turystów.

Ks. Marian Kopko 
proboszcz i kustosz z Krzeszowa

w niedzielę 28 lipca 2013 roku duszpasterze Parafii oraz społeczny Komitet Odbudowy Kościoła na górze 
św. anny zaprosili mieszkańców Parafii Krzeszów oraz Pielgrzymów i Turystów na dziĘKczYnienie 
z okazji wspomnienia w kalendarzu liturgicznym św. anny. Mimo bardzo upalnej pogody na górę św. 
anny przybyło wiele znakomitych gości oraz wiernych, którzy chcieli oddać cześć babci Pana Jezusa  
i mamusi - Maryi Pannie.
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odpUst KU czci święteGo wawrzyńca
w niedzielę 11 sierpnia 2013 roku w Krzeszówku odbył się doroczny Odpust ku czci Świętego 

wawrzyńca, patrona tamtejszego kościoła.

Mszy św. koncelebrowanej prze-
wodniczył Sekretarz Papieskich Dzieł 
Misyjnych w Warszawie - Ks. dr Bog-
dan Michalski, który również wygłosił 
okolicznościowe kazanie. Wokół ołta-
rza w Eucharystii uczestniczyli prez-
biterzy: Ks. Adam Szpotański, kierow-
nik ds. Logistyki Pieszej Pielgrzymki 
Legnickiej, Ks. Jan Marciniak, Ks. Je-
rzy Jerka – Rezydent z Krzeszowa, Ks. 
Mateusz Rycek – wikariusz parafii, 
Ks. proboszcz Marian Kopko oraz 
Neoprezbiter Ks. Jakub Bochyński  
z Bogatymi. W konfesjonale służy-
li pomocą: Ks. Władysław Sługocki 
- kapelan Sióstr Benedyktynek oraz 
Ks. Kanonik Ludwik Solecki z parafii  
w Ciechanowicach.

Na odpustową Eucharystię przy-
byli bardzo licznie mieszkańcy Krze-
szówka, Gorzeszowa, Jawiszowa, 
Krzeszowa i Lipienicy oraz goście 
z innych miejscowości naszego Ka-
miennogórskiego Dekanatu a także 
goście z innych miejscowości Dolnego 
Śląska. Po zakończeniu Mszy Świętej 
dookoła Placu Kościelnego   przeszła 
procesja Eucharystyczna. Uroczystość 
zakończyła modlitwa w intencji naszej 
Ojczyzny. W imieniu mieszkańców 
Krzeszówka Ks. proboszcz zaprosił 
wszystkich uczestników odpustu 
na Festyn Rodzinny, Przygrywał 
Zespół pana Marka Olszewskiego  
z Kamiennej Góry. Było pyszne cia-
sto, gorące kiełbaski i zimne napoje. 
Tradycyjnie nie zabrakło degustacji 
kamiennogórskiego miodu z „Pa-
sieki Stanisława Jemioły”. Dla dzie-
ci organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcyjnych konkursów i zawodów 
sprawnościowych, które zakończy-
ły się nagrodami i niespodziankami.  
Duszpasterze w sposób szczegól-
ny dziękują wszystkim parafianom 
za zaangażowanie w przygotowaniu 
Odpustu w Krzeszówku; natomiast 
Ks. Mateuszowi za piękne dekoracje 
kwiatowe całego kościoła.

Ks. Marian Kopko
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PrzewOdniK OdPOwiada:
Wandalizm czy pobożne ratoWanie 

zabytku? o posągu niepokalanej  
i emmanuela W jaWiszoWie.

Przy samym wjeździe do Jawiszo-
wa, od strony Krzeszowa stoi piękna, 
barokowa figura Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem. Cały posąg został ogrodzo-
ny, a samą figurę z piaskowca niestety 
pomalowano. Piaskowiec jako kamień 
musi ,,oddychać”, dlatego jego malo-
wanie jest szkodliwe dla zabytku, po-
nieważ może powodować uszkodze-
nie rzeźby. Dlatego farba płatami już 
odpada, a sama kolorystyka… liście 

trzymały chociażby kolor niebieski. 
Może nie byłoby to tak bolesne, gdyby 
nie fakt że jest to jedna z najcenniej-
szych rzeźb w okolicach Krzeszowa 
(wyłączając oczywiście teren samego 
sanktuarium) o wysokiej klasie arty-
stycznej i głębokim programie ikono-
graficznym. 

Figura przedstawia Maryję trzy-
mającą Dzieciątko, które krzyżem, ni-
czym włócznią, przebija głowę węża. 
Tym samym dosłownie zilustrowano 
Protoewangelię, czyli pierwszą zapo-
wiedź Mesjasza:

Wprowadzam nieprzyjaźń między 
ciebie i niewiastę,

pomiędzy potomstwo twoje a po-
tomstwo jej:

ono zmiażdży ci głowę,
a ty zmiażdżysz mu piętę. 

(Rdz 3,15)
Bardzo ciekawym jest fakt, że 

to Dzieciątko Jezus zmiażdży gło-
wę węża, ponieważ wulgata utrwa-
liła tłumaczenie: ipsa conteret - Ona 
zmiażdży, co często przedstawiano  
w posągach Immaculaty. Tutaj jednak 
tym, który pokonuje węża jest Jezus 
ukazany wyraźnie w konwencji Em-
manuela- Oto Panna pocznie i porodzi 
Syna i nazwie Go imieniem Emmanu-
el. (Iz 7,14). Maryja została ukazana 
także jako niewiasta apokaliptycz-
na, na której głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu. (Ap 12, 1). W ten sposób 
symbolicznie Maryja łączy pierwszą 
i ostatnią księgę biblijną- początek  
i koniec ludzkości. Sam wąż trzyma 
w swoim pysku jabłko jako symbol 
grzechu pierwszych rodziców. Księga 
Rodzaju nie precyzuje jakiego gatun-
ku było Drzewo poznania Dobra i Zła. 
Jabłko, jako owoc grzechu, wywodzi 
się z łaciny, gdzie słowo malus ozna-
cza jednocześnie zło i jabłoń. 

Sam program ikonograficzny całe-
go przedstawienia jest złożony. Mary-
ja została ukazana jako antyteza Ewy. 
Ponieważ to co Ewa zepsuła swoim 
grzechem (jabłko i wąż), Maryja na-
prawiła przez swoją wiarę. Była już 
w raju zapowiedziana jako Niewiasta 

-nieprzyjaciółka szatana, ale tym któ-
ry pokona grzech i jego konsekwencję, 
jest Syn Niewiasty- Jezus. Ukazany zo-
stał jako nowy Adam, który zwycięża 
szatana za pomocą krzyża. Czytelne tu 
stają się odwołania do programu iko-
nograficznego fasady krzeszowskiej 
bazyliki i przęsła Admirabilis. Dlatego 
powinno się jawiszowską rzeźbę okre-
ślać jako posąg Emmanuela i N.M.P., 
ponieważ oba wątki są równie istotne.

Na postumencie umieszczono ła-
ciński napis: A.M.D.G Bã sine labe 
Conceptae VIRGINIS MARIAE hono-
rem Hoc stolua erecla Anno 1741. Jest 
to tekst czysto… jezuicki. A.M.D.G. 
to skrót od dewizy jezuitów czyli Ad 
maiorem Dei gloriam- Ku większej 
chwale Boga. Czasami stosowali oni 
rozszerzoną maryjną formę: ad maio-
rem Dei gloriam et Beatissime Virginis 
Mariae honorem (na większą chwałę 
Bożą i cześć Najświętszej Dziewicy 
Maryi). Bo to właśnie skrót od słowa 
Beatissime. Na jawiszowskim posągu 
pogłębiono tę myśl i cały tekst nale-
żałoby przełożyć: Na większą chwałę 
Bożą i ku czci Najświętszej Dziewi-
cy Maryi Niepokalanie Poczętej tutaj 
wzniesiono posąg w roku 1741. Zna-
na była wzajemna życzliwość między 
cystersami a jezuitami. W krzeszow-
skim kościele opackim tego dobrym 
przykładem była kaplica św. Francisz-
ka Ksawerego, w której umieszczono 
świętych jezuickich.

Wysoka klasa artystyczna figury 
wskazuje na tzw. II warsztat krzeszow-
ski. W epoce baroku opactwo utrzy-
mywało własne warsztaty rzeźbiarskie 
i snycerskie. Pierwszy warsztat po-
wstał za opata Bernarda Rosy i jego 
kierownikiem był Jerzy Schrötter, wy-
kształcony na koszt opactwa w Pradze 
i działający do 1717 r. W chwili bu-
dowy kościoła Wniebowzięcia N.M.P. 
do Krzeszowa przybywa Ferdynand 
Maksymilian Brokoff wraz ze swo-
im uczniem Antoninem Dorasilem. 
Brokoff w samym Krzeszowie praco-
wał krótko, ponieważ zmożony ciężką 
chorobą, musiał powrócić do Pragi, 

„Na większą chwałę Bożą i ku czci 
Najświętszej Dziewicy Maryi Niepokalanie 
Poczętej tutaj wzniesiono posąg w roku 
1741”
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gdzie wkrótce zmarł. Pozostawił jed-
nak wiele projektów, które zrealizował 
Dorasil i który kierował II warsztatem 
krzeszowskim, działającym do epide-
mii tyfusu w latach 1758-59. (Potem 
istniał także III warsztat krzeszowski 
pod kierownictwem Józefa Lachela). 
Rzeźbiarze mieli preferencję, jeśli cho-
dzi o materiał w którym pracowali. 
Antoni Dorasil rzeźbił przede wszyst-
kim w drewnie lipowym, a piaskowiec 
był ulubionym materiałem Jana Jerze-
go Gode, pochodzącego z Wrocławia. 
Jego autorstwa było wiele posągów na 
fasadzie kościoła opackiego (pozosta-
wił tam także swój gmerk) oraz grupa 
Ukrzyżowania, będąca 28 stacją kal-
warii, zlokalizowana na cmentarzu. 
Warto zauważyć, że ornament oka-
lający napisy w grupie ukrzyżowania 
i na figurze w Jawiszowie są bardzo 
podobne. Ze względu na materiał  

i podobieństwo stylistyczne można 
wysnuć prawdopodobną hipotezę, że 
autorem posągu Maryi jest J. Gode.

Ratowanie niedużych zabytków 
sakralnych, takich jak krzyże i posą-
gi jest działaniem słusznym i godnym 
pochwały. W kotlinie krzeszowskiej 
jest wiele dzieł z XIX i XX wieku, któ-
re są ładnie odmalowane, ozdobione 
kwiatami i wstążkami, co w sposób 
szczególny świadczy o wierze miesz-
kańców i szacunku dla dziedzictwa 
historycznego. Nie wymaga się odna-
wiania tych świątków drogimi tynka-
mi czy farbami konserwatorskimi, ale 
utrzymania ich w należytym stanie. 
Sądzę, że podstawowym wyznaczni-
kiem prac powinny być słowa Hipo-
kratesa: przede wszystkim nie szkodzić. 
A pstrokate pomalowanie baroko-
wej figury o tak wysokiej klasie arty-
stycznej raczej posągu nie upiększa… 

Można to przyrównać do kontrower-
syjnego graffiti. Na blokach czy bu-
dynkach socjalistycznych znacząco je 
ozdabia, szczególnie kiedy jest koloro-
we i zrobione z pomysłem. Ale graffiti 
na zabytkowych kościołach gotyckich 
czy barokowych jest już aktem wan-
dalizmu. Nie chodzi więc o sposób 
w jaki odnawiamy zabytek, ale o jego 
klasę. Większość świątków z XIX i XX 
wieku może ratować każdy- właściciel 
posesji czy osoba, która czuje w sobie 
żyłkę artystyczną. Ale są także zabyt-
ki, którymi powinni zająć się profesjo-
naliści i których amatorskie odnowie-
nie może tylko dziełu zaszkodzić- tak 
właśnie jest z jawiszowską figurą. 

Krystian Michalik

Ten się śmieje… kTo się śmieje…

Baca jest przesłuchiwany jako świadek 
wypadku. 
- Baco, jak to było?- pyta policjant. 
- Panoczku, widzicie to drzewo? 
- Widzę. 
- A oni nie widzieli.

Do Urzędu Stanu Cywilnego przychodzi 
Indianin i mówi: 
- Chciałbym zmienić swoje nazwisko. 
- A jak pan się nazywa ? 
- Waleczny Orzeł spadający z Nieba na 
Wrogów i Uderzający Ich Znienacka. 
- A jak się pan chce nazywać? 
- Łubudu!

Hrabina pyta nową służącą: 
- Dlaczego odeszłaś z poprzedniego 
miejsca pracy? 
- A czy ja pytam jaśnie pani , dlaczego od 
pani odeszła poprzednia służąca?

Rozmawiają dwaj sąsiedzi: 
- Mój pies umie czytać! 
- Wiem, bo mój mi o tym powiedział.

Jasio przed wejściem do wody pyta 
ratownika: 
- Czy tu na pewno nie ma meduz, raków, 

ani groźnych ryb? 
- Spokojnie, wszystkie zostały zjedzone 
przez rekiny.

Do policjanta podbiegają dwaj zdyszani 
chłopcy. 
- Panie władzo! Szybko, szybko, tam, za 
rogiem! 
- Co się stało?- pyta policjant. 
- Nasz nauczyciel! 
- Miał wypadek? 
- Nie! Źle zaparkował.

Dwie blondynki czytają poranną gazetę: 
- Wiesz, w Nowym Jorku, co trzy minuty 
jest potrącona jedna kobieta. 
- Biedaczka, ale się na nią uwzięli!

Żona do męża : 
- Patrz, kochanie, reklama nie kłamie. Po 
wypraniu koszula jest śnieżno biała! 
- Wolałem, kiedy była w kratkę! – 
odpowiada mąż

- Słyszałem, że mąż złamał nogę? Jak to 
się stało? 
- Bardzo głupio! Wysłałam go do piwnicy 
po ziemniaki, a on zapomniał latarki. 
Pośliznął się na schodach i stoczył się  

w dół! 
- Ojej! I co pani zrobiła? 
- Makaron!

Niedźwiedź postanowił zrobić sobie listę 
zwierząt, które zje. Podchodzi jeleń  
i pyta. 
- Niedźwiedź, jestem na liście? 
- Jesteś –odpowiada niedźwiedź. 
- To daj mi 15 minut, żebym się pożegnał 
z rodziną.

Minęło 15 minut i niedźwiedź zjadł 
jelenia. Po chwili przychodzi lis i pyta 
niedźwiedzia:

- Niedźwiedź, jestem na liście? 
- Jesteś. 
- To daj mi 15 minut, żebym pożegnał się 
z rodziną.

Minęło 15 minut i niedźwiedź zjadł 
lisa. W końcu przychodzi zając i pyta 
niedźwiedzia:

- Niedźwiedź, jestem na liście. 
- Jesteś. 
- A możesz mnie wypisać? 
- Pewnie! Czemu nie?!
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w dniach od 8-14 lipca 2013 roku  odbyła się pielgrzymka autokarowa po ziemi białoruskiej i litewskiej. 
Organizatorem i dobrym duchem całego przedsięwzięcia był Ks. Marian Kopko - kustosz sanktuarium Matki 
bożej łaskawej w Krzeszowie. 

Odwiedziliśmy wiele miejsc 
związanych z Adamem Mickiewi-
czem, ale nie tylko. Przebywając 
nad Niemnem nie sposób pomi-
nąć postaci Elizy Orzeszkowej, a ze 
współczesnych twórców: Czesława 
Niemena. I właśnie od Starych Wa-
siliszek rozpoczęliśmy wędrówkę 
po ziemi białoruskiej, miejsca gdzie 
w 1939 r. urodził się Czesław Wy-
drzycki. W domu jego rodziców 
znajduje się dzisiaj niewielkie mu-
zeum, pełne pamiątek po wybitnym 
artyście: zdjęcia rodzinne, płyty  
(w czasie zwiedzania rozbrzmiewają 
oczywiście jego utwory). Oglądając 
fotografie zauważyliśmy, że muzyk 

odwiedzał rodzinne strony. Odwie-
dziliśmy także miejscowy kościół 
neogotycki, w którym ochrzczony 
został Czesław Niemen, a po któ-
rym to kościele oprowadzał nas tu-
tejszy proboszcz. Po krótkim poby-
cie w Wasiliszkach pojechaliśmy do 
Nowogródka, związanego głównie 
z dzieciństwem i młodością Adama 
Mickiewicza. W rodzinnym domu 
poety znajduje się muzeum pełne 
pamiątek po rodzinie Mickiewi-
czów, mebli z epoki, obrazów, no  
i oczywiście wydań utworów wiesz-
cza. Szczególnie zapamiętaliśmy 
panią przewodnik, która ze śpiew-
nym akcentem kresowym oprowa-

dzała nas po muzeum, opowiadała 
jego historię, przeplatając opowieść 
fragmentami wierszy poety. W dro-
dze do Grodna zatrzymaliśmy się 
nad Jeziorem Świteź, rozsławionym 
przez ballady Mickiewicza.

Kolejny etap naszego pielgrzy-
mowania to Grodno ponad 300 tys. 
miasto, pełne zabytków związanych 
z naszą historią a więc: Zamek Kró-
lewski Stary z XIV w miejsce śmierci 
Kazimierza Jagiellończyka, Stefana 
Batorego i św. Kazimierza, Zamek 
Nowy z XVII w, letnia rezydencja 
królów Polskich i wielkich książąt 
litewskich, bazylika katedralna pod 
wezwaniem Św. Franciszka Ksa-
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werego, gdzie uczestniczyliśmy we 
Mszy świętej. Oprócz świątyń kato-
lickich zwiedziliśmy piękną cerkiew 
pod wezwaniem Borysa i Gleby 
oraz synagogę z 1905 r. z niema-
łym trudem odbudowywaną przez 
wolontariuszy z różnych krajów.  
W Grodnie widać różnorodność 
kulturową i religijną, zdaje się zgod-
nie współistniejącą po okresie zawi-
rowań historycznych. Na miejsco-
wym cmentarzu zapaliliśmy znicz  
i odmówiliśmy Anioł Pański na gro-
bie Elizy Orzeszkowej.

Stąd też ruszyliśmy szlakiem 
bohaterów pani Elizy nad Niemen. 
Podobnie jak Bohatyrowicze od-
wiedziliśmy grób Jana i Cecylii,  
w zadumie pochyliliśmy głowy nad 
mogiłą powstańców z 1863 r., gdzie 
odśpiewaliśmy hymn narodowy 
(wszystkie zwrotki). Wracając z tego 
urokliwego zakątka spotkaliśmy Te-
resę Bohatyrowicz, mieszkankę wsi 
Bohatyrowicze. Wydawało się, że 
nieoczekiwanie postać ta „zeszła”  
z kart powieści. Nad Niemnem, 
gdzie zaplanowany był relaks, miło 
spędziliśmy czas. Śmiechom, śpie-
wom przy akompaniamencie akor-
deonu ks. Mariana i opowieściach 
pani Teresy Bohatyrowicz, szybko 
upłynęły nam chwile. Po powrocie 
do Grodna czekał nas jeszcze spacer 
po mieście, które okazało się mia-
stem przyjaznym, czystym i bez-
piecznym.

Ciepło będziemy wspominać 
miasto Iłje i wizytę u miejscowych 
Tatarów, gdzie zwiedziliśmy meczet 
z XIX w, oraz ich niezwykłą gościn-
ność (bardzo smakowały nam prze-
pyszne ciasta domowego wypieku, 
ziołowe herbaty i kompot). Ale naj-
większą niespodzianką był stojący  
w centrum Iłje pomnik czterech reli-
gii: prawosławnej, judaizmu, islamu 
i katolickiej, na której umieszczono 
płaskorzeźbę Jana Pawła II. Nie od-
było się oczywiście bez odśpiewania 
przez nas Papieskiej „Barki”.

Zwiedzając Białoruś nie ominę-
liśmy Mińska, prawie dwumiliono-
wej stolicy kraju. Z okien autokaru 
zobaczyliśmy monumentalne bu-

dowle, szerokie place i ulice, przy-
pominające architektonicznie inne 
miasta byłego Związku Radzieckie-
go. I tutaj znaleźliśmy polski akcent 
pomnik Mickiewicza i katolicką ka-
tedrę. Kolejne miasto na trasie na-
szej pielgrzymki to Lida, z zamkiem 
Witolda i białoruskim bazarem.

W drodze do Sołecznik zatrzy-
maliśmy się w lesie przy kamie-
niu gdzie spotykał się Mickiewicz  
z Marylą, a przy pobliskim koście-
le - przy grobie Maryli Puttkam-
merowej. Po przekroczeniu granicy  
z Litwą dojechaliśmy do Sołecznik, 
miejscowości zamieszkałej w więk-
szości przez Polaków. Nocowaliśmy 
w internacie przy polskiej szkole. 
Miło wspominamy dyrektorkę tej 
placówki Annę Ornowską i naszą 
przewodniczkę po Ziemi Wileń-
skiej panią Reginę – emerytowa-
ną nauczycielkę. W miejscowym 
kościele wzięliśmy udział we Mszy 
świętej, odprawianej wspólnie przez 
ks. Mariana Kopko, ks. Wiesława 
Pisarskiego, dziekana z Bolkowa 
(uczestnika naszej wyprawy) oraz 
miejscowego proboszcza.

Następnego dnia przewidzia-
ne było zwiedzanie Wilna. Sto-
lica Litwy przywitała nas ulewą.  
W strugach deszczu udało nam się 
zwiedzić: katedrę wileńską Świę-
tego Stanisława (w podziemiach 
znajdują się prochy m.in. Barbary 
Radziwiłłówny), barokowy koś-
ciół św. Piotra i Pawła (ciekawostką 
jest to że w nawie bocznej znajduje 
się posąg św. Apolonii z obcęgami  
w ręce – patronki dentystów).Mod-
liliśmy się cząstką Różańca Święte-
go w Kaplicy Ostrobramskiej przed 
obrazem Matki Boskiej Ostrobram-
skiej Królowej Korony Polskiej, od-
wiedziliśmy wzgórze Trzech Krzy-
ży. Nie ominęliśmy cmentarza na 
Rossie, gdzie pochowana jest matka  
i serce Marszałka. Pod parasolami 
odbył się spacer urokliwą Starówką 
ze słynnym Uniwersytetem Stefa-
na Batorego, gotyckim kościołem 
Św. Anny, pomnikiem Mickiewicza  
i domem, w którym mieszkał.  
W przerwie zwiedzania na krót-

ko zaświeciło słońce i niektórzy  
z nas uraczyli się pysznym litewskim 
chłodnikiem oraz nie niemniej słyn-
nymi cepeliami. Wieczorem zmę-
czeni, ale w pogodnych nastrojach 
wróciliśmy na nocleg do Solecznik.

W II niedzielę lipca - po Mszy 
św. w miejscowym kościele - wy-
ruszyliśmy do Trok, dawnej stolicy 
Litwy i unikalnego ośrodka kultury 
Karaimów, ludu wywodzącego się 
z Krymu. Niektórzy z nas zwiedzili 
zamek na wodzie, zbudowany przez 
księcia Witolda. Niektórzy udali 
się na spacer brzegiem jeziora albo  
w cieniu drzew degustowali karaim-
ski przysmak – słynne pierogi kybi-
nai. Z Trok wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do kraju.

Dużo czasu spędziliśmy w au-
tokarze, rozmawiając, śpiewając 
pieśni pielgrzymkowe przy wtórze 
akordeonu, modląc się w swoich 
intencjach. Każdemu z uczestników 
z pewnością coś innego utkwiło  
w pamięci. Dla jednych była to po-
dróż sentymentalna na Kresy, skąd 
pochodzili ich przodkowie (doszło 
do wielu wzruszających spotkań  
z rodzinami mieszkającymi na Bia-
łorusi). Niektórzy chcąc zapamiętać 
smaki i zapachy przywieźli do kraju: 
domowy czarny chleb, dojrzałe ar-
buzy, kwas chlebowy, miód z leśnej 
pasieki, jagody z puszczy litewskiej. 
Niektórzy zaś własne wyobrażenia  
o naszym wschodnim sąsiedzie 
chcieli skonfrontować z rzeczywi-
stością. I tu nastąpiło miłe zasko-
czenie. Podróżując po świecie nale-
ży pozwolić ludziom żyć tak jak oni 
chcą. Naruszając przestrzeń innych 
narodów można ich skrzywdzić. Nie 
wszyscy muszą żyć według. naszych 
standardów. Różnorodność zawsze 
budzi tolerancję. Dlatego zachęcam 
do odwiedzenia Białorusi, ruszenia 
szlakiem Mickiewicza, Orzeszkowej 
i innych Polaków, poznania historii 
i obyczajów tego niedalekiego kraju, 
a w naszych wyobrażeniach jednak 
odległego.

Alicja Grzesia-Babicz z Głogowa 
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Po niezwykle interesującym 
spotkaniu z wójtem gminy Ko-
bierzyce i zapoznaniu się z inwe-
stycjami prowadzonymi na tere-
nie gminy Kobierzyce 
nasze stażystki mogły 
znaleźć się w Europej-
skiej Perle Baroku, czyli  
w Krzeszowskim Sank-
tuarium do którego uda-
ły się 6 sierpnia pod opie-
ką p. Teresy Stachowiak 
Dyrektora szkoły oraz  
p. Elżbiety Gajdy kate-
chetki a także p. Grzego-
rza Gardynika specjali-
sty ds. promocji.

Kustosz Sanktuarium 
ks. Prałat Marian Kop-
ko uczestnicząc wraz  
z młodzieżą gimnazjalną  
w Plenerowym Mi-
sterium Paschalnym 
w czasie Dni Otwar-
tych naszej szkoły za-
praszał do Krzeszowa  
z czego teraz można 
było skorzystać. Sta-
żystki zapoznały się  
z malarstwem Michała 
Willmanna, szczególnie 
w kościele św. Józefa, w którym 
polichromie ścienne stanowią naj-
większy zbiór fresków w Europie  
(z tego powodu świątynia zwana 
jest śląską kaplicą sykstyńską), po-
dziwiały barokowy wystrój bazyli-
ki, w której przed obrazem Matki 
Bożej Łaskawej, w czasie Mszy 

św. dla pielgrzymów, były powita-
ne przez Kustosza Sanktuarium. 
Zwiedzały również Mauzoleum 
Piastów a także dowiedziały się, że 

właśnie w Krzeszowie przebiega 
Szlak św. Jakuba, który prowadzi 
przecież do Hiszpanii.

W miłej atmosferze upłynął 
również obiad w pielgrzymko-
wej restauracji, która mieści się  
w starej wozowni. W czasie obia-
du został zaprezentowany film 

staże organizowane w Powiatowym Zespole Szkół nr1 w Krzyżowicach należą do niezwykle atrakcyjnych. 
Przekonały się o tym cristina barra oraz carmen rodriguez, hiszpanki, które w ramach programu 
Leonardo da Vinci odbywają praktykę, zapoznając się z warsztatem pracy mogą również uczestniczyć  
w wycieczkach krajoznawczych.

sTAŻYsTKI nA sZLAKu CYsTERsKIM  
W KRZESZOWIE.

z Dnia Otwartych Drzwi, który  
w podziękowaniu podarowaliśmy 
księdzu Gospodarzowi.

W drodze powrotnej zatrzy-
mały nas Głazy Krasno-
ludków w Gorzeszowie. 
Dziewczęta mogły tro-
chę potrenować wspi-
nanie się po niewielkich 
skałach. 

Zarówno Cristina jak 
i Carmen były zachwy-
cone wyprawą, gościn-
nością, życzliwością  
a także niepowtarzalną 
atmosferą spotkania.

Dzięki pomysłowości 
Pani Dyrektor i mobil-
ności nauczycieli PZS 
Nr1 a także życzliwości 
i otwartości Ks. Prała-
ta takie przedsięwzięcie 
mogło być zrealizowane.

Dzięki otwartości 
naszej placówki na po-
dejmowanie inicjatyw 
integracji i współpracy  
z ośrodkami edukacyj-
nymi, ośrodkami historii 
i kultu w naszym kraju 
oraz poza jego granica-

mi spotkania tego rodzaju owocują 
wymianą doświadczeń oraz szansą 
na dalszy rozwój zarówno uczniów 
jak i ciągle zdobywających lepsze 
umiejętności dydaktyków.

Elżbieta Gajda
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Zespół „Rota” ze Złotoryi z programem Patrio-
tyczno-Maryjnym p.t. „Dopomóż nam Boże, byśmy 
samych siebie nie zgubili” po uroczystej Eucharystii 
w niedzielę 18 sierpnia, zakończył oficjalne obcho-
dy Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego.

Zespół ten powstał dzięki inicjatywie Ks. Ppor. 
Przemysława Tura oraz pani Urszuli Regulskiej. 
Jego członkowie, występują w pięknych żołnierskich 
mundurach.

Sam występ, to montaż poetycko-muzyczny po-
święcony wspomnieniom walki o wolność naszej 
Ojczyzny. Obrazuje to jeszcze jeden cytat zaczerp-
nięty z wykonywanego utworu:

ZEspÓł „ROTA”  
„DOpOMÓŻ nAM bOŻE, 

bYśMY sAMYCH sIEbIE nIE ZgubILI”

Treść utworów zawiera wspomnienia walki  
o wolność. To również zapomniani bohaterowie  
i fakty pomijane milczeniem. Piękne pieśni poświę-
cono rocznicy września i ofiarom II wojny świato-
wej. Oddano należną cześć Żołnierzom Wyklętym, 
Powstańcom Warszawskim oraz Solidarności.

Wartość koncertu, podniosły bardzo piękne pre-
zentacje multimedialne.

Zakończeniu towarzyszyły owacje na stojąco oraz 
prośby o wykonanie bisów, które zostały spełnione.

Następnie kustosz naszego sanktuarium, Ks. Pra-
łat Marian Kopko podziękował za wspaniały występ 
oraz poprowadził modlitwę za Ojczyznę i wszyst-
kich, którzy oddali za Nią ofiarę krwi i życia.

„Aby człowiek wiedział dokąd idzie musi 
wiedzieć skąd przychodzi.

Naród bez historii błądzi jak człowiek  
bez pamięci.

Dopomóż Boże, byśmy sami siebie  
nie zgubili”.

„Wiek XX to stulecie walki o wolność  
naszej Ojczyzny.

To czas, kiedy kolejne pokolenia najlepszych 
synów tej ziemi

szły na śmierć po kolei jak kamienie  
przez Boga rzucane na szaniec.

Zachowajmy ich w naszej pamięci…”

Jadwiga Gabrowska
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akceptuj - to pierwsza i podstawowa zasada dobrego wychowa-
nia dziecka: jeśli nie będziemy akceptować dziecka takim, jakie 
jest, świetnie to wyczuje i wszystkie nasze wysiłki wychowaw-
cze spełzną na niczym.

buduj relację - pamiętajmy, że dziecko nie jest materią, którą 
należy poddać obróbce, ale taką samą osobą jak my, tylko tro-
chę mniejszą : jeśli będziemy wobec niego szczerzy i prawdziwi, 
jeśli będziemy się dzielić z dzieckiem swoim życiem, staniemy 
się bardziej wiarygodni.

chwal - niektórzy rodzice boją się chwalić swoje dzieci z obawy, 
że je rozpieszczą: oczywiście nie należy chwalić dziecka zawsze 
za wszystko, ale trzeba to robić w sposób mądry, mobilizujący 
je do jeszcze większej pracy nad sobą.

dowartościowuj- mówmy dziecku często, że jest dobre i że 
ma wielką wartość-nie ze względu na to, co robi, ale dlatego, 
że istnieje: pochwały służą dowartościowaniu dziecka. Nigdy 
jednak nie chwalmy, porównując je z innymi, zwłaszcza z ro-
dzeństwem.

ewangelizuj - ewangelizacja niekoniecznie oznacza mówienie  
o Bogu, znacznie ważniejsze jest, aby dziecko dzięki nam do-
świadczyło obecność Boga w każdym wydarzeniu swojego ży-
cia.

Formuj wewnętrznie - dobry rodzic nie podaje dziecku „na 
talerzu” gotowych reguł życiowych, lecz stara się na różnych 
płaszczyznach formować jego osobowość tak, żeby było ono 
zdolne samo siebie wychowywać.

graj uczciwie - czasem w trudnych sytuacjach wychowawczych 
brakuje rodzicom cierpliwości i w imię „wyższych racji” wy-
korzystują swoją fizyczną czy intelektualną przewagę nad dzie-
ckiem: nie jest to uczciwe wyjście z sytuacji i prędzej czy póź-
niej odbije się negatywnie na naszych relacjach z pociechami.

Hamuj emocje - jeśli chcemy, żeby dziecko było grzeczne i uprzej-
me w stosunku do nas i innych osób, nie unośmy się gniewem  
i nie dawajmy upustu swoim emocjom w jego towarzystwie.

identyfikuj się z dzieckiem - gdy chcemy dziecko o coś popro-
sić, coś mu nakazać lub czegoś mu zakazać, musimy być pewni, 
że kieruje nami dobro dziecka, a nie jakieś inne względy; dlate-
go zawsze, a zwłaszcza w sytuacjach drażliwych, zanim podej-
mie się jakiś krok wychowawczy, warto postawić się w sytuacji 
dziecka.

Jasno formułuj swoje myśli - jeśli czegoś od dziecka oczekuje-
my, jeśli coś nam się w jego zachowaniu podoba lub nie, mu-
simy to wyrazić w sposób jasny i jednoznaczny; często rodzice 
chcą, żeby dziecko samo domyśliło się, o co im chodzi, a to za-
zwyczaj prowadzi do nieporozumień, które mogą mieć bardzo 
poważne konsekwencje wychowawcze.

Kochaj - św. Augustyn powiedział: „Kochaj i rób, co chcesz”; 
wystarczy, że rodzice naprawdę kochają swoje dziecko, a będą 
dobrze wiedzieli, czego potrzeba, żeby je właściwie wychować: 

słowo KOCHAJ zawsze wymawiamy w swoim sercu wielkimi 
literami, bo w nim zawarte są wszystkie inne słowa alfabetu do-
brego wychowania dzieci.

Licz się ze zdaniem dziecka - rodzice, też są ludźmi i też mogą 
się mylić, dlatego warto posłuchać, co dziecko ma do powie-
dzenia w sprawie swojego zachowania: pamiętajmy, że jeśli 
rodzice będą się liczyć ze zdaniem dziecka, wtedy i dziecko bę-
dzie się liczyć ze zdaniem rodziców, nie na odwrotnie.

Módl się - modlitwa jest początkiem wszelkiego czynu, również 
wychowania dzieci; Nie zabierajmy się do wychowania dzieci 
tylko własnymi siłami, bo jesteśmy słabi i grzeszni; to Pan Bóg 
wie najlepiej, jak powinniśmy wychowywać nasze dzieci i ma 
receptę na wszystkie związane z tym problemy. Trzeba codzien-
nie się modlić o mądrość, roztropność i inne dary Ducha Świę-
tego potrzebne do tego, by być dobrymi rodzicami.

nagradzaj dyskretnie - są rodzice, którzy dobre zachowanie 
dziecka nagradzają obfitością prezentów; w ten sposób można 
wychowywać… psa; dziecko potrzebuje nagrody innego rodza-
ju - uśmiechu, zadowolenia, przytulenia czy innego dyskretne-
go gestu, który powie mu: „Tak warto postępować”.

Opiekuj się - dom rodzinny, jeśli ma być kuźnią charakterów, 
musi być najpierw ostoją bezpieczeństwa; jeśli od pierwszych 
chwil życia dziecka będziemy zaspakajać jego rzeczywiste po-
trzeby, możemy być pewni, że ono pozytywnie odpowie rów-
nież na nasze wymagania.

Pielęgnuj to, co dobre - człowiek jest jak kwiat- rozkwita, gdy 
się go właściwie pielęgnuje; jeśli widzimy u dziecka dobre za-
chowanie, piękne cechy charakteru, zwracajmy na nie uwagę, 
pielęgnujmy je w dziecku i sprawiajmy, żeby ono samo umiało 
je w sobie pielęgnować; pamiętajmy, że więcej pożytku w wy-
chowaniu przynosi podkreślanie zalet dziecka, niż wytykanie 
jego błędów.

rozmawiaj - rodzice, którzy wyłącznie wydają polecenia i egze-
kwują ich wykonanie, nigdy nie odniosą sukcesu wychowaw-
czego. Jeśli będziemy rozmawiać z dzieckiem cierpliwie i na 
każdy ważny dla niego temat, zauważymy, że z czasem długie 
rozmowy w sposób naturalny przerodzą się w krótkie słowa  
i gesty wzajemnej miłości.

szanuj - jeśli chcemy, żeby dziecko miało szacunek dla nas  
i innych osób, musimy je szanować; człowiekowi należy się 
szacunek niezależnie od wieku i wiedzy, jaką posiada; dobrze 
będzie, jeśli dziecko to zrozumie na przykładzie relacji w swojej 
rodzinie.

Traktuj poważnie - nikt nie wychowa dobrze swojego dziecka, 
jeśli będzie je uważał za „głupiutkie stworzonko”, którym trze-
ba sterować jak marionetkę w teatrze. Nawet jeśli potrzeby czy 
problemy dziecka wydają nam się głupie i dziecinne, nie wol-
no ich bagatelizować; musimy pamiętać o różnicy wieku i do-
świadczeń, jakie dzielą nas od naszych pociech.

Ucz - nawet najlepsza szkoła nie wychowa dziecka i wiele go nie 
nauczy, jeśli również dom rodzinny nie będzie szkołą: uczyć 
dziecko i uczyć się razem z dzieckiem powinniśmy nie tylko 
wtedy, gdy jeszcze nie chodzi do szkoły, ale przez całe życie.

wymagaj - pochwały, akceptacja, dowartościowywanie nie stoją 
w sprzeczności ze stawianiem wymagań; miłość musi być wy-
magająca; jeśli jednak czegoś od dziecka wymagamy, musimy 
również egzekwować to aż do skutku.

zgadzaj się ze współmałżonkiem - to kluczowa zasada dobrego 
wychowania dziecka; bo kogo dziecko ma posłuchać, jeśli je-
den rodzic mówi co innego niż drugi?

Na podstawie własnego doświadczenia opracowała 
Mama „Różaniec” - wrzesień 2012

ALfAbET 
DObREgO  

WYCHOWAnIA 
DZIECKA
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Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecam swych wnucząt udręki,
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.
Na nic te posty i twoje modły
Bo los już taki musi być podły”.

Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona
Wie, że jest chora, niedługo skona
Co będzie z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?

I zmarła nieboga. Wezwano syna
Ten twardo powiedział- nie moja to wina.
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.

Zobaczył różaniec swej zmarłej matki, 
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.
Nie ma paciorków- patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy.

Tylko piąta dziesiątka była jak nowa, 
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
Wybacz mi- krzyknął- Boże mój kochany!

Ożyło w końcu syna sumienie,
Przysięgam ci matko że ja się zmienię.
Całował zimne swej matki dłonie,
Twarz łzami zoraną i siwe skronie.

Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Szczęście gościło w ich domu progu.
I codziennie wieczorem, całą rodziną, 
Różaniec mówili za matki przyczyną.

Jacek Daniluk z Białej Podl.

RÓŻAnIEC

W malej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka 
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogromną, odpuszczają winy
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

Pierwsza  dziesiątka jest za papieża
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

Trzecia za męża, co zmarł i już w niebie
A może w czyśćcu, lub większej potrzebie
Czwartą odmawiam w intencji syna…
Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

Był dobry chłopak,  lecz od ojca pogrzebu
Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu
Nie zrozumiał, że Bóg w swojej miłości
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny 
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny.
I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

Myślałam, że syn, gdy założy rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu
Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.
Awantury, alkohol płacz i siniaki
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.
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Z historii benedyktynek krZesZowskich
 Czarna Owca 

czyli 22 ksieni klasztoru lwowskiego 
błogosławiona kolumba gabriel

16 maja 1993 r. w rzymie odbyła się beatyfikacja jedynej (jak dotąd) mniszki lwowskiego klasztoru Janiny Matyldy 
Kolumby gabriel, którą ogłosił światu błogosławiony Jan Paweł ii. starania o jej beatyfikację czyniły benedyktynki a carita 
(od Miłosierdzia) które ona założyła w rzymie po opuszczeniu Lwowa w 1900 roku i była ich przełożoną do swojej śmierci  
w 1926 roku.

Kilka naszych Sióstr pojechało 
wówczas do Rzymu na tę uroczystość  
(m.in. S. Ewangelista). Była też z nimi 
Benedyktynka Opactwa Żarnowieckiego  
S. Małgorzata Borkowska (historyk mo-
nastycyzmu, pisarka), która na tę okazje 
przygotowała książkę o Matce Kolumbie  
i z niej właśnie pochodzi tytuł dzisiejszego 
odcinka, jak też wiele opisanych faktów, 
których nie ma w klasztornej kronice.

Ale przejdźmy do historii 22-giej ksie-
ni M. Kolumby Gabriel. Był rok 1873.  
„… O roku ów! Któż cię widział  
w ojczyźnie naszej”- chciałoby się zacy-
tować A. Mickiewicza (,,Pan Tadeusz”). 
Wprawdzie Mickiewicz pisał o roku 1812, 
kiedy to Napoleon rozpoczął marsz na 
Rosję, ale dla naszego klasztoru we Lwo-
wie rok 1873 był ważniejszy od wyprawy 
Napoleona, bo był początkiem niezapo-
wiadanego niczym dramatu, który w fi-
nale wyniósł Matkę Kolumbę na ołtarze. 
Otóż w tym właśnie roku wstąpiła do 
postulatu (kandydatury) Janina Matylda 
Gabriel, która na obłóczynach otrzymała 
imię Kolumba (z łac. Gołąbka). W tym 
samym roku przyjął święcenia kapłańskie 
Ks. Józef Weber (późniejszy Biskup i Ar-
cybiskup). Około tego roku- bo dokład-
nej daty nie znamy- przyszedł na świat 
Pawełek urodzony przez nieznaną matkę  
i podrzucony przez nią do sierocińca, 
gdzie opatrzono go nazwiskiem Podrucki 
(od „podrzutka”).

W ten sposób znalazły się we Lwo-
wie trzy główne osoby wspomnianego 
dramatu, który rozegrał się w 1900 roku,  
a w którego finale uczestniczył też Ar-
cyb. Józef Bilczewski. Trzeba dodać, że 
wszyscy troje trafili na ołtarze: M. Ko-
lumba- błogosławiona, Arcyb. Józef Bil-
czewski- święty, Bp Weber- trwa proces 
beatyfikacyjny. A Pawełek Podrucki?... 
zapewne zbawiony dzięki nim. Losy tych 
osób są znakomitym przykładem stwier-
dzenia, że Bóg kreśli proste linie na na-
szych krzywych drogach, albo jeszcze le-
piej: że w rękach Bożych nie ma złego, co 
by na dobre nie wyszło.

W grudniu 1896 roku - jak już pisa-
łam - zmarła ksieni Aleksandra Hatalów-
na, opisana w poprzednich odcinkach.  

Bp Weber, który już od 1877 roku był 
spowiednikiem Sióstr naszych, bo  
w cztery lata po święceniach przyszedł 
do benedyktynek chwilowo zastąpić nie-
obecnego spowiednika i … już został. 
Tak przypadł do gustu Zakonnicom, że 
uprosiły Arcyb. Morawskiego, by ks. We-
ber był spowiednikiem i kierownikiem 
duchowym Benedyktynek. Z tej racji,  
w styczniu 1897 roku, właśnie On prze-
prowadził wybory nowej Ksieni. Upraw-
nionych do głosowania było 18 zakonnic, 
z tego S. Kolumba Gabriel- dotychczaso-
wa przeorysza- otrzymała 11 głosów. Mu-
siał mieć Bp Weber wyraźne pełnomoc-
nictwa Ks. Arcybiskupa Morawskiego, bo 
wybór zaakceptował ,,od ręki” i od razu 
przedstawił Zgromadzeniu nową Ksienię. 
Oznaczało to, że obaj z Arcybiskupem 
mieli do nowej Ksieni zaufanie, wszak 
była Ona prawie wychowanką Ks. Webe-
ra, Jego penitentką, którą sam formował  
i po której mógł się spodziewać, że będzie 
Jego prawą ręką (takie sformułowanie 
znalazło się w aktach procesu beatyfika-
cyjnego).

Kim była nowa Ksieni M. Kolumba? 
Urodzona w Stanisławowie w 1858 roku, 
skąd w kilka lat później rodzice przenie-
śli się do Lwowa. Nazwisko ,,Gabriel” 
nie należy wprawdzie do szlacheckich, 
ale rodzina była zamożna. Mała Janina 
uczyła się bowiem przez kilka lat muzy-
ki, a do tego trzeba było mieć w domu 
własny instrument. Muzykalność- to 
był jeden z jej licznych talentów. Inne 
to: malarstwo, sztuka słowa i – chyba 
najwybitniejsze- to pasja nauczycielska. 
Mając zaledwie osiem lat postanowiła, 
że zostanie zakonnicą, a najlepiej byłoby, 
gdyby także męczennicą! Przypomina  
w tym wybujałym idealizmie św. Teresę  
z Avili. Obu im Bóg dał męczeństwo, tyle 
że ,,białe” a nie ,,krwawe”. Od najmłod-
szych lat wyróżniała się Janina Matylda 
nadmiarem energii, wyeksploatowując ją  
w sposób po dziecięcemu normalny np. 
skacząc w szkole po ławkach. Kiedy pew-
nego razu mocno się przy tym zraniła, nie 
powiedziała o tym mamie, żeby …. mamy 
nie martwić! Ten rys charakteru pozosta-
nie Jej do końca życia. Wreszcie w wieku 

15 lat oświadczyła zdumionym rodzicom, 
że … wstępuje do klasztoru!

I tak 25 lipca 1873 r. została postulant-
ką (kandydatką) u Benedyktynek łac. we 
Lwowie. W nowicjacie była długo, choć 
ówczesne prawo zakonne wymagało zale-
dwie rok nowicjatu, ale prawo austriackie 
pozwalało na złożenie ślubów wieczy-
stych dopiero w wieku 24 lat. Była więc 
wieloletnią nowicjuszką (7 lat!). Ale wy-
trwała dzielnie.

Długi nowicjat wiele Ją nauczył. 
Wstąpiła bowiem- jak prawie każda kan-
dydatka- z idealnym obrazem klasztoru.  
A tu stopniowo się okazywało, że- by 
zacytować Wyspiańskiego- ,,rzeczywi-
stość skrzeczy”, wszak zakonnice to lu-
dzie a nie Anioły. Z doświadczeń nowi-
cjackich młodziutka idealistka nauczyła 
się w sposób praktyczny wielu postaw. 
Pamiętała dobrze, że mistrzyni nowicja-
tu nieraz zbyła Jej ,,wielki” problem ja-
kimś sloganem, toteż później przez całe 
życie przestrzegała zasady, że każdego 
trzeba wysłuchać i nigdy go nie zbywać. 
Nauczyła się też, że bliźniemu trzeba 
wychodzić naprzeciw i że jego potrzeby  
i dobro jest najważniejsze.

Nauczyła się- co ważne!- krytycznego 
spojrzenia na siebie. Rozwijała zwyczaj 
stawiania wymagań sobie a nie innym!  
A to prowadziło do dobrze pojętej poko-
ry, zaś pokora to już prosta droga do lito-
ści i miłosierdzia wobec bliźniego.

Jej nieprawdopodobna dobroć- bo 
każda cudza potrzeba to było dla Niej 
wyzwanie do udzielenia pomocy-a przy 
tym ogromna operatywność i talent or-
ganizacyjny, pokora, głęboka i żywa 
wiara wciąż umacniana doprowadziła Ją  
w końcu na ołtarze, ale że wówczas było 
to jeszcze „podlane sosem idealizmu”  
(wszak wstąpiła mając 15 lat), doszła na 
ołtarze ale …. przez Krzyż.

Już za czasów ksieni Hatalówny dała 
się poznać jako wszechstronnie utalen-
towana przeorysza, a zostawszy Ksienią 
miała zaledwie 39 lat. W tym aż 25 lat ży-
cia w klasztorze.

Drugą osobą, którą należałoby bliżej 
przedstawić- to Biskup Józef Weber. Kie-
dy Biskupowi coś się nie udało, niechęt-
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s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

ni (a gdzież ich nie ma?) mawiali wtedy: 
Wiadomo! przecież to Niemiec! Jakby to 
wszystko tłumaczyło! Istotnie, Jego ro-
dzina była „bardzo starożytna” ale wywo-
dziła się z Austrii i – jak pisze kronikar-
ka- dotąd jeszcze żyje w Wiedniu. Jeden  
z tych Weberów przybył do Polski jeszcze 
w XVI wieku. Zasłużywszy się w wojnach 
tureckich, za czasów króla Zygmunta III 
otrzymał indygenat szlachecki, wszakże” 
(…) pod warunkiem wyprzedania dóbr 
swoich w obcych krajach” i osiedlenia się 
w Rzeczypospolitej. Ów przodek zmarł  
w Krakowie pochowano go u Franciszka-
nów.

Sam Biskup Weber pochodził od tego 
właśnie przodka a urodził się w Fur-
stenthalu na Bukowinie w 1846 roku. 
Od początku zauważono u Niego nie-
pospolite talenty, ale ponieważ rodzina 
była raczej biedna, toteż przerwać musiał 
naukę w gimnazjum w Czerniowcach  
i wyruszył samopas do Lwowa, by tam 
szukać dla siebie szansy. Znalazł ją w ma-
łym seminarium lwowskim. Ukończył 
gimnazjum, dalej studia akademickie, po-
tem teologię na Uniwersytecie Lwowskim  
i w roku 1873 został wyświęcony na kapła-
na. W Rzymie zrobił doktorat z teologii  
a wróciwszy do Lwowa był najpierw wi-
karym u św. Mateusza we Lwowie, potem 
przy katedrze lwowskiej. Już wtedy zasły-
nął jako spowiednik i kierownik ducho-
wy. Najpierw działał w seminarium, gdzie 
przeszedł drogę od ojca duchownego do 
stanowiska rektora. Przy okazji- już wte-
dy- z całym oddaniem ,, (…) poświęcał 
się zakonom żeńskim” jako spowiednik  
(także i dla naszego klasztoru, w którym 
wkrótce został kuratorem dóbr). W roku 
1895 Arcyb. Morawski mianował go kan-
clerzem kurii, aż w końcu wyświęcono 
Go na Biskupa-sufragana we Lwowie.

Zostawszy Biskupem ani na jotę nie 
zmienił swej posługi dotychczasowej,  
a jeszcze przyjął – siłą rzeczy- nowe 
obowiązki. Robił wszystko: wizytował, 
głosił kazania, spowiadał, katechizował, 
organizował, radził etc. Każda potrzeba 
Kościoła była dla niego niczym trąbka 
bojowa dla ułańskiego konia wzywająca 
do galopu. Przy jego energii i niepośled-
nich talentach wszystko razem szło jak  
z płatka.

A przy tym był przede wszystkim 
duszpasterzem i to z krwi i kości, toteż 
szybko zdobył sobie szacunek, zaufanie  
i miłość zwłaszcza prostego ludu. Styl 
jego pracy najlepiej pokazać na konkret-
nym przykładzie. Otóż był taki zwyczaj  
- a na ziemiach byłego zaboru austria-
ckiego trwa do dziś - że gdy Biskup 
przyjeżdżał na wizytację do parafii, wy-
jeżdżała po niego banderia konna, wita-
ła Go na granicy, a potem z całą paradą 
wiozła powozem na plebanię. Biskup 
Weber nigdy nie dał się wieźć (,,nie mogę 
się wozić, kiedy mój lud idzie”) wraz 

ze wszystkimi szedł pieszo modląc się  
i śpiewając pieśni. Na wizytacjach poza 
zwykłymi działaniami, wiele rozmawiał  
z ludźmi. Pytał też proboszcza o parafian 
trudnych, uznanych w opinii publicz-
nej za zatwardziałych grzeszników. Otóż  
w pewnej parafii powiedziano Mu, że jest 
tu taki grzesznik, który wyklina księży, 
drwi z Kościoła, kłóci się ze wszystkimi  
i kpi ze wszystkiego, co oni szanują. Bi-
skup Weber polecił mu- przez probosz-
cza- stawić się na rozmowę. Pierwszego 
dnia nie przyszedł, ale na następny dzień 
chyłkiem przemknął na plebanię. Długo 
nie chciał nic mówić, bo ,,(…) pewnie 
wszystko wam już o mnie powiedzieli”! 
Na to Biskup, że owszem powiedzieli, ale 
On chce usłyszeć od niego samego.

Powoli lody topniały i po kilkugo-
dzinnej rozmowie stary człowiek wyspo-
wiadał się i odmieniony odszedł. Cóż się 
zdarzyło? Oto Biskup dowiedział się, że 
ów stary był nieślubnym dzieckiem ja-
kiejś dworskiej służącej, że do 20 roku ży-
cia pasał gęsi i krowy, że o Bogu nikt mu 
nigdy nie mówił. Potem poszedł do woj-
ska, gdzie był tylko raz do spowiedzi i na 
tym skończyło się jego życie wiarą.

Przeciętny kapłan pewnie użaliłby 
się nad tym biedakiem, pocieszył, wy-
spowiadał. Tyle, że Biskup Weber nie 
był zwykłym kapłanem. Jako Biskup 
Archidiecezji Lwowskiej od razu rozpo-
czął akcję na jego terenie, agitując i zo-
bowiązując dziedziczki dworskie (!) do 
nauczenia religii dzieci służby dworskiej  
i folwarcznej. Jeśli któraś z nich nie mogła 
tego czynić, powinna była postarać się o 
zastępczynie. Także i nasze Benedyktyn-
ki otrzymały polecenie, by w swoich do-
brach pilnie zadbały o katechezę.

Nie ma się więc co dziwić, że zakres 
działań lwowskiego dostojnika kościel-
nego przyprawiał o zawrót głowy. Ale dla 
niego, podobnie jak dla Matki Kolumby, 
nie było wahań: potrzeba rodziła natych-
miastowe działania. Realizował się w ich 
życiu swoisty paradoks: im więcej pracy 
mieli, tym lepiej i sprawniej ona szła!

W ferworze działania czasem zdarza-
ły się Czcigodnemu Biskupowi komiczne 
dziś lapsusy: oto np. wizytował swego 
czasu lwowskie Sakramentki. Zauważył, 
że mają w celach mebelki pomalowa-
ne na biało. Bardzo Mu to przypadło do 
gustu, więc przyszedłszy do Benedykty-
nek- jeszcze wtedy Ksienią była Hatalów-
na- zadysponował (!) przemalowanie ich 
mebli na biało, a one miały akurat zielo-
ne! Kronikarka zresztą pisze kilkakroć, że 
podobnych pomysłów, uwielbiany zresz-
tą przez nich Biskup, miał wiele. Biedna 
Hatalówna wobec autorytetu Webera (bo 
co „Ojciec” powiedział było dla zakon-
nic „święte”) stosowała jedyną możliwą 
metodę: odsuwała wykonanie polecenia  
w czasie… i czasem sprawa sama upadała 
przez zapomnienie.

A trzecia osoba dramatu – Pawe-
łek Podrucki? Jako się już rzekło, został 
porzucony w sierocińcu, zapewne pro-
wadzonym przez zakonnice. W historii 
naszego klasztoru i w środowisku jego 
świeckich pracowników bądź współpra-
cowników zauważamy go już jako dora-
stającego młodzieńca. Matka Kolumba 
nie była jeszcze wówczas Ksienią. Ale już 
wtedy- jako Przeorysza-znana była z tego, 
ze ktokolwiek- tak czy inaczej związany  
z klasztorem- zjawiał się z potrzebą, na-
leżało się nim zająć i jemu pomóc. Dobre 
serce Matki było nie tylko dla zakonnic, 
zwłaszcza podległych sobie nowicjuszek, 
ale i dla świeckich. W oczach M. Kolum-
by ważny był nie stan, ale fakt, że ktoś po-
trzebował pomocy.

Tuż przed śmiercią Ksieni Hatal (1896) 
Pawełek żył już w środowisku współ-
pracowników klasztoru jako dorastający  
i zdradzający spore zdolności rzeźbiar-
skie młodzieniec. S.Kolumba zamarzyła 
sobie, że pomoże mu zrobić karierę arty-
sty, zdobyć wykształcenie, by mógł potem 
pracować w służbie Bożej czyli dla dobra 
kościołów Diecezji Lwowskiej. Marzył się 
Jej niemal jako współczesny Wit Stwosz.

Zachował się ówczesny list S. Przeory-
szy Kolumby do Pawełka, w którym uka-
zuje mu szczęście służenia Bogu przez ta-
lent. Tymczasem Pawełek – jak się później 
okazało- wolę Bożą odsyłał między bajki, 
za to marzyły mu się pieniądze, łatwe  
i lekkie życie, bogactwo zdobyte szybko 
i bez trudu, niekoniecznie szlachetnymi 
sposobami. Do tego celu miała mu słu-
żyć M. Kolumba. Gdyby Ona otarła się 
choć trochę o brud świata, zauważyłaby 
zapewne, że dla Pawełka wnet zaczęła być 
nie przybraną matką czy siostrą (jak Ona 
sama mówiła), ale zgoła kimś całkiem 
innym. Pawełek był w wieku, w którym 
chłopiec staje się mężczyzną, a M. Kolum-
ba była przystojną kobietą, w zakonnym 
stroju wyglądała dużo młodziej niż była  
w rzeczywistości.

Tak więc spotkały się z jednej stro-
ny idealizm posunięty aż do naiwności,  
z drugiej brak zasad, skrupułów i hamul-
ców. Na razie jednak Pawełek udawał 
jeszcze zainteresowanie i przejęcie się na-
ukami i radami Przeoryszy, potem Ksieni.

I tak oto, po wyborze na Ksienię Mat-
ki Kolumby, stanęło do reformy Klaszto-
ru lwowskiego dwoje ludzi: M. Kolumba  
i Biskup Weber, w pełni do tego predys-
ponowanych. Zgromadzenie lwowskie 
miało przed sobą szansę jak nigdy potem. 

Ale owóż – by z kolei zacytować Sien-
kiewicza- losy postanowiły inaczej. Ale  
o tym w kolejnym odcinku.
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kAToLikU  
UWAŻAj!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

Hello Kitty a satanizm

Kitty White przyszła na świat 
dnia 1 listopada 1974 roku, na lon-
dyńskich przedmieściach. czy to 
przypadkowa data, zwłaszcza dla 
wyznawców chrystusa? Japoń-
ska firma Sanrio jest producentem 
HK. A jakie są korzenie kotka, 
którego zna cały świat? Czy ludzie 
mają wiedzę na ten temat? Chyba 
nie wszyscy.

Według hiszpańskich źródeł, 
postać kociaka została stworzona 
przez zrozpaczonego ojca, którego 
chora na nowotwór córka umiera-
ła. Ojciec, by ratować życie dziecka 
zawarł pakt z demonem, ofia-
rowawszy za ocalenie życia swej 
córki, stworzenie symbolu, który 
będzie czczony w świecie, oczy-
wiście – ku chwale piekieł. Nazwa 
jest następująca: Hell – o – Kitty. 
Jak widać kotek nie ma... Ust! Dla-
czego? Dlatego, że dziecku jest je 
łatwo zamknąć i wtłoczyć wszelką 
treść. Dziecko jest nieświadome.

Także kto kupuje przedmioty 
z wizerunkiem tego kociaka, na-
raża dziecko na poważne niebez-
pieczeństwo sfery duchowej. Od-
daje malucha w ręce demonów!!

Sama Lady Gaga – tuba ilu-
minatów, przebiera się w odzież 
zdobną w wizerunek tego kota. 
Kłania się demonom na swych 

teledyskach i koncertach, cytuje 
zaklęcia, narażając na niebezpie-
czeństwo słuchaczy, poddając ich 
diabelskiej manipulacji i hipnozie, 
poprzez znaki, słowa i zaklęcia, ry-
tualne formuły, ruch ciała i symbo-
likę okultystyczną!

Na zdjęciu Gaga siedzi na ma-
sońskim tronie, zakończonym 
dwoma filarami z każdej jej strony. 
Nad jej głową znajduje się kompas 
masonerii. Nosi sukienkę Hello 
Kitty i pozuje w stylu manekina. 
Jej ręce są umieszczone w sposób 
przypominający ikony sztuki, któ-
re wyświetla hermetyczna maksy-
ma (ang. hermetic maxim) - “jak 
na górze, tak na dole”.

Hello Kitty – to wprowadzanie 
i rozbudzanie w dzieciach sfery 
seksualnej, a to taka niewinna 
miła kotka! Kolor różowy – to nie 
tylko kolor związany z seksual-
nością, ale przede wszystkim ko-
lor mocno związany z ideologią 
new age, podobnie jak symbol 
motyla i „klucz nilu” – pogarda 
dla dziewictwa!

(www.kittyhell.com)
Pamiętajcie: strategia szatana 

jest właśnie taka – niszczyć pod 
pozorem niewinności, działać  
w ukryciu, tak, by jak najtrudniej 
można byłoby go rozpoznać i tę-

pić. Dodatkowo najkorzystniej mu 
uderzyć w dzieci, gdyż są niewin-
ne!! Są małe, czyste i nieskalane,  
a ich dusze mają dla niego wartość 
najwyższą. Już nie atakuje wyłącz-
nie dorosłych poprzez ezoterykę  
i okultyzm, narkotyki i alkohol, 
rozpustę, teraz na przełomie wie-
ku XX i XXi przypuścił szalony 
atak na dzieci!

Niegdyś zagrożenie przyszło 
także z „kraju kwitnącej wiśni”, 
przez „niewinną” bajkę „Poke-
mon” - pocket demon – kieszon-
kowy demon. w Japonii po czasie 
rozpętała się seria samobójstw 
pośród dzieci. Powodem była... 
Finalna walka z przeciwnikiem, 
którego należało pokonać po-
przez... Ofiarę z siebie, ze swoje-
go życia!!

inne formy zagrożenia: 
1. Monster High – wampiryzm 
wśród dzieci (satanizm, okultyzm, 
New Age) 
2. Barbie 
3. Pokemony 
4. Halloween 
5. Harry Potter 
6. Dragon Ball 
7. Trupie czaszki na ubrankach  
i zabawkach – promowanie kultu-
ry śmierci i satanizmu 
8. Konik Pony 
9. Batman

Polecamy
www.egzorcyzmy.katolik.pl

bądźcie czujni, Opatrzność  
o nas dba, ale szatan nie śpi.

www.zagrozeniaduchowe.pl

Ojciec, by ratować życie dziecka zawarł pakt z demonem, 
ofiarowawszy za ocalenie życia swej córki, stworzenie symbolu, który 
będzie czczony w świecie, oczywiście – ku chwale piekieł.
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ

brat Stanisław

Jest taka piosenka:

zadałem kilku osobom takie pytanie: Jak boga znaleźć? jak go szukać? wiele się nadyskutowaliśmy. Jeden pan 
powiedział, że przekaże  to na piśmie i mi przekazał.

w poszukiwaniu boga

W Psalmie 27,8 znajduje-
my takie oto wyznanie: O Tobie 
mówi moje serce: >>szukaj jego  
oblicza<<”. Przynaglenie do szu-
kania Bożego oblicza zamieszkuje 
w wielu ludzkich sercach. Aby to 
przeszukiwanie nie było daremne, 
trzeba się trzymać pewnych reguł. 
Pierwszą z nich jest intensywne 
poszukiwanie Boga. Ramakrisham 
opowiadał historię o nauczycielu, 
który nauczał, że Bóg przychodzi 
do tego, kto go pragnie. Ponie-
waż uczeń nie zrozumiał w pełni 
teoretycznych pouczeń mistrza, 
dlatego otrzymał lekcję praktycz-
ną. Gdy pewnego dnia kąpali się  
w rzece, nauczyciel kazał uczniowi 
zanurzyć się, a potem chwycił go  
i przytrzymał jakiś czas pod wodą. 
Potem spytał go, co odczuwał tam 
w głębi. Uczeń odparł, że było to 
pragnienie zaczerpnięcia oddechu. 
I nauczyciel spytał go ponownie, 
czy w podobny sposób i z taką 
samą mocą pragnie Boga. Uczeń 
przyznał, że nie. Wówczas nauczy-
ciel powiedział uczniowi, że znaj-
dzie Boga dopiero wtedy, gdy jego 
pragnienie będzie tak wielkie, jak 
pragnienie powietrza pod wodą. 
Pragnienie zatem, tęsknota – to 
pierwszy krok w poszukiwaniu 
Boga. A pragnienie to – jak zresztą 
wszystko co ma Boga za Adresata – 
nie może być połowiczne, zdawko-
we i letniawe, lecz powinno być tak 
intensywne, żeby człowiek mógł 
powiedzieć o sobie: „Boże, Ty mój, 

Ciebie szukam; Ciebie pragnie 
moja dusza, za Tobą tęskni moje 
ciało, jak sucha ziemia, spragnio-
na, bez wody”. Drugim nieod-
zownym warunkiem jest pokora. 
Istnieje opowiastka o uczonym 
mężu, który skarżył się jakiemuś 
teologowi, że po przeczytaniu tylu 
książek ciągle jeszcze nie spotkał 
Boga. Na to teolog: „To znaczy, żeś 
jeszcze wystarczająco nie skłonił 
i nie pochylił głowy”. Św. Ignacy 
Loyola twierdził, że żaden rozu-

mowy argument nie da nam tyle 
światła, co pokorne spojrzenie ku 
Bogu. Znalezienie Boga, zbliżenie 
się do Boga jest w gruncie rzeczy 
darem z góry. Człowiek może jedy-
nie czekać, jedynie otworzyć się na 
ten dar; tylko na kolanach o to po-
znanie i doświadczenie prosić. Jest 
to w tym poszukiwaniu droga naj-
szybsza i niezawodna. Już św. Au-
gustyn uczył: „Strumień łaski nie 

wspina się na wzgórza pychy, lecz 
spływa w doliny pokory”. Trze-
cią regułą jest to , co A. M. Weiss 
wyraził w takim oto zdaniu: „Ten 
tylko naprawdę poznaje Boga, kto 
usiłuje upodobnić się do Niego”. To 
znaczy, że trzeba postępować tak 
jak Bóg, aby można było go zna-
leźć. Ilustracją tej prawdy jest le-
genda Lwa Tołstoja. Opowiada ona 
o królu, który pragnął zobaczyć 
Boga. Gdy ani uczeni, ani kapłani 
nie potrafili spełnić jego życzenia, 
podjął się tego zwykły pasterz. Pa-
sterz ów zażądał, aby król zamienił 
się z nim ubiorem. Król powstał  
z tronu i zszedł w dół, aby dokonać 
zamiany. „Widzisz” – powiedział 
pasterz – „to samo, coś ty uczynił, 
czyni Bóg. Powstaje z tronu, ubiera 
szaty prostych ludzi, staje z ludź-
mi na tym samym stopniu i trak-
tuje ich jak królów, jak ty mnie”. 
Wówczas król zawołał: „Teraz ro-
zumiem, teraz widzę Boga”. I choć 
to rzadki przypadek, to przecież 
w życiu tak samo, jak w tej bajce, 
człowiek znajduje Boga, widzi Jego 
oblicze, doświadcza Jego bliskości  
i trochę więcej rozumie, gdy zaczy-
na czynić to samo, co Bóg. Rów-
nież z tego względu tak ważne jest 
wezwanie Rogera Schutza: „Żyj 
tym, coś pojął z Ewangelii, choć-
by to nawet było niewielkie, ale żyj 
tym!”.

Ps. Bardzo mnie zbudowało to 
„opowiadanie” i przekazuję je czy-
telnikom Krzeszowskiej Pani

Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, 
Popatrz na góry i ciemny las. 

Z każdej wędrówki wrócisz bogaty, 
I nową treścią wypełnisz swój czas…

św Ignacy Loyola,  
portret Rubensa
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gEnDER gORsZE OD TOTALITARYZMu

Zależy to od umowy społecznej 
albo od naszej fantazji. Dziś te de-
strukcyjne poglądy są narzucane spo-
łeczeństwom przez międzynarodowe 
organizacje odgórnymi decyzjami 
przypominającymi praktyki totalitar-
ne. Konieczne jest zdecydowane prze-
ciwstawienie się tej ideologii. Tak jak 
się obroniliśmy przed komunizmem 
i nazizmem, tak możemy się obronić 
przed genderyzmem – przekonywał 
ks. prof. Dariusz Oko, teolog i filozof, 
wykładowca na Uniwersytecie Papie-
skim Jana Pawła II w Krakowie, który 
goszcząc w Radiu Maryja i Telewizji 
Trwam w „Rozmowach niedokończo-
nych”, dokonał swoistej wiwisekcji tej 
ideologii. – Ważne jest, żeby się orga-
nizować, studiować, protestować.

groźne konsekwencje

To można studiować wręcz jako 
przypadek upadku rozumu atei-
stycznego – mówi o ideologii gender 
ksiądz profesor, dodając, że nie wol-
no tego zjawiska lekceważyć, gdyż to, 
że coś jest nonsensowne, absurdalne, 
nawet zbrodnicze, nie musi stanowić 
przeszkody w tym, żeby stało się po-
tężne. Narodowy socjalizm i socja-
lizm komunistyczny też był zbrodni-
czą, absurdalną ideologią, a jednak 
pewne grupy za pomocą tych narzę-
dzi zdobyły panowanie nad niemal 
całym światem. Tak wielki naród jak 
Niemcy, prezentujący najwyższy po-
ziom w dziedzinach technicznych, 
ale też humanistycznych, na zasadzie 
resentymentu po przegranej I wojnie 
światowej dał się opanować począt-
kowo małej grupie przestępczej sku-
pionej wokół Hitlera. Podobnie było  
w Rosji.  To jest nauczka, że mniejszo-
ści, które są zdecydowane, piszą histo-
rię. Gdy przechwyciły ośrodki władzy  
i media, miały w całkowitym pa-
nowaniu całe narody – podkreśla  

ks. prof. Oko. Filozof mocno akcen-
tuje, że ideologia gender jest gorsza 
od dwóch totalitaryzmów XX wieku, 
gdyż prowadzi do zniszczenia rdzenia 
człowieczeństwa – rodziny. Niemcy  
i Rosja odrodziły się po latach tota-
litaryzmu dzięki rodzinom, tymcza-
sem genderyzm nagminnie stosuje 
przemoc wobec rodziny, łamiąc jedno  
z podstawowych praw człowieka – 
wychowanie dziecka przez rodziców 
według własnych przekonań, zwłasz-
cza religijnych.

programy szkolne two-
rzone przez ideologów gen-
der są absolutnie sprzeczne  
z chrześcijaństwem – wskazuje 
Ksiądz Profesor – Seksualizacja dzie-
ci i młodzieży jest z punktu widzenia 
chrześcijańskiego, ale też zwykłego 
rozumu, zbrodnią, która ma być wy-
konywana w całym majestacie prawa 
pod sankcjami karnymi. Tak już się 
dzieje w wielu krajach Zachodu. Dla 
ks. Dariusza Oko nie ulega wątpliwo-
ści, że zasadniczym celem ideologii 
gender jest walka z chrześcijaństwem. 
Jest to dziś główne narzędzie intelek-
tualne wrogów chrześcijaństwa. Sto-
ją za nią siły ateistyczne, masońskie  
i lewackie.

upadek rozumu ateistycznego

Zastanawiając się nad mentalny-
mi przyczynami propagowania ideo-
logii gender, ks. prof. Oko wskazuje, 
że jest to typowy produkt rozumu 
ateistycznego. Ateista, który popeł-
nia fundamentalny błąd w swoim ro-
zumowaniu – odrzuca Boga, dzięki 
któremu istnieje – musi tym błędem 
mieć obciążone swoje myślenie. To 
tak, jakby dziecko na rękach matki, 
które jest totalnie zależne od niej, mó-
wiło, że matki nie ma, że sobie samo 
da radę – obrazuje ksiądz profesor.  

W podobnej sytuacji znajduje się 
ateista.  To jest taka głęboka dziu-
ra w mózgu, która musi w każdym 
etapie myślenia rodzić następne 
błędy w myśleniu, ale też w po-
stawie moralnej, ponieważ z atei-
zmem często wiąże się prymitywizm  
w rozumieniu człowieka – podkre-
śla. – Bo jeśli odrzuca się Boga, Tego, 
który jest najświętszy, najbardziej 
duchowy, to też zwykle odrzuca się 
najwyższe sfery duchowe, które są  
w człowieku. Dlatego tak często ate-
iści przywiązują nadmierną wagę do 
sfery seksualnej człowieka, która jest 
pięknym, wspaniałym darem Boga, 
ale można ją, tak zresztą jak wszystko, 
przeceniać albo niedoceniać. Ksiądz 
profesor Oko podkreśla, że ludzie 
niewierzący w Boga, którzy chcą so-
bie stworzyć raj na ziemi za pomocą 
bogactwa i luksusu, ale też rozwią-
złości, podchodzą do życia często jak 
maniacy seksualni, uznający, że w tej 
dziedzinie na wszystko można sobie 
pozwolić. To jest typowe dla twórców 
ideologii gender. I to usiłują narzucić 
innym.

Leczyć, a nie promować

Jednym z filarów ideologii gen-
der jest walka z tzw. homofobią, za 
którą usiłuje się wprowadzać nawet 
sankcje karne. Homoideologia, jako 
zasadnicza część tej ideologii, służy 
propagowaniu homoseksualizmu.  
W tej propagandzie ideolodzy gender 
popadają jednak w kolejną wewnętrz-
ną sprzeczność. Choć przyjmują za 
aksjomat, że płeć jest czymś umow-
nym, plastycznym, co możemy do-
wolnie zmieniać, to jednak z uporem 
zaprzeczają, że homoseksualista może 
stać się heteroseksualistą. Wręcz za-
brania się leczenia homoseksualizmu, 
a osoby, u których terapia dała pozy-
tywny efekt, są dla nich szczególnym 

ideologowie pseudonaukowej teorii gender głoszą, że tym, co człowieka naprawdę określa, jest płeć 
kulturowa, a nie płeć biologiczna, wmawiając, że nie rodzimy się mężczyzną albo kobietą, ale jesteśmy do 
takich ról społecznych wychowywani.
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obiektem nienawiści. Jednocześnie 
skrzętnie skrywane są przed społe-
czeństwem dane medyczne, z których 
wynika, że około 60 proc. wszystkich 
chorych na AIDS w takich krajach 
jak np. Stany Zjednoczone, Kanada, 
Indie, Wielka Brytania czy Niemcy 
to homoseksualiści. Podobnie jest też  
w przypadku pedofilii. Istnieją ba-
dania wskazujące na wyraźną nadre-
prezentację osób homoseksualnych 
wśród pedofilów. Jeżeli na jeden pro-
cent populacji przypada 60 proc. cho-
rych na AIDS i do 40 proc. dopusz-
czających się pedofilii, to właściwie 
powinniśmy tu kończyć wszelką dys-
kusję – podkreśla ks. prof. Oko. – Ta 
grupa wymaga pomocy, wsparcia, 
terapii, a nie propagowania. Jednak te 
dane są skrywane przed opinią pub-
liczną, gdyż stanowią bolesną prawdę, 
której te środowiska się boją.

Wojna cywilizacyjna

Każde zwycięstwo zła, każdy ab-
surd ideologii, z perspektywy Bożej 
– a my ją musimy mieć – jest zawsze 
lokalny i tymczasowy – wskazuje ks. 
prof. Oko. – Zwycięstwo zła jest ab-
surdem, który pożera sam siebie. 
Tymczasem znajdujemy się w stanie 
wojny cywilizacyjnej. To, co ideolo-
gom gender udało się już wprowadzić 
w innych krajach Zachodu, usiłuje 
się od 20 lat na siłę przenieść do Pol-
ski. Napotykają tu jednak szczególny 
opór związany z religijnością Pola-
ków. Zdaniem ks. Oko, zaletą i chwałą 
Polski jest to, że u nas ani narodowy 
socjalizm, ani socjalizm komunistycz-
ny nie wygrał o własnych siłach. Te 
zbrodnicze ideologie musiały być do 
nas przywiezione na czołgach i Pola-
cy byli ich „uczeni” w katowniach ge-

MODLITWA DO śW. MICHAłA ARCHAnIOłA

stapo i UB. Dlatego mamy szczególne 
szanse na zwycięstwo nad ideologią 
gender i to jest to, co możemy dać Eu-
ropie i innym narodom. Tak jak Mos-
kwa chciała nam narzucić komunizm, 
tak Bruksela i WHO genderyzm i po-
dobnie trzeba się przed tym bronić – 
uważa ks. prof. Oko. Mamy podobne 
szanse na zwycięstwo. Trzeba z zaufa-
niem do Pana Boga służyć prawdzie, 
bronić nasze dzieci i młodzież. Wielu 
wydawało się, że komunizm będzie 
wieczny, a rozsypał się. Tak będzie 
też z genderyzmem. Ta absurdalna, 
zbrodnicza ideologia kiedyś się roz-
sypie, tylko chodzi o to, żeby było 
jak najmniej ofiar. A Kościół znowu 
będzie musiał po niej posprzątać, jak 
sprzątał po nazizmie i komunizmie.

Adam Kruczek
30 lipca 2013 roku

Święty Michale Archaniele wspomagaj nas  
w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg po-
gromić raczy, pokornie oto prosimy, a Ty Wodzu 
Zastępów Niebieskich, szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krą-
żą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

„Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką 
górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz 
ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, 
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.» 

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! 
Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.» 
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpi-
li i usługiwali Mu.”

Mt 4, 8-11

Ojcze nasz…
10 Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Za zgodą władzy duchownej
+ Stefan Cichy - Biskup Legnicki 
23 kwietnia 2013/ Idz. 350/2013
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Zauważymy, iż Maryja w Fatimie 
ukazała się dzieciom przerażającą ,,wizję 
piekła”. Skoro więc przypomniana zosta-
ła nam ta fundamentalna prawda naszej 
wiary, zatem musi być ona szczególnie 
ważna. Jeśli wykreślimy prawdę o piekle, 
wówczas należy wykreślić i inne: szatan, 
pokusa, grzech, potępienie, wcielenie  
i śmierć Boga na krzyżu itp. Przypomi-
nanie o tym zwykło się dziś traktować 
jako rodzaj ,,straszaka”, by mobilizować 
innych do przestrzegania Bożych przyka-
zań. Rzeczywistość jest jednak inna, nie 
można bowiem budować zdrowej poboż-
ności na strachu, ale nie można również 
tego czynić, bazując na ułudzie. Miłość 
ku Bogu czy też wiara muszą opierać się 
zawsze na fundamencie prawdy. Wyraził 
to bardzo dobitnie Papież Pius XII, który  
w czasie potwornego cierpienia wielu lu-
dzi w okresie II wojny światowej, napisał 
do kard. Magilione, 25 kwietnia 1943 roku: 
,,Nie wystarczy modlić się, wzywać po-
mocy Jezusa, pośrednictwa Maryi. Trze-
ba, by wszyscy poznali i uznali, że wojna, 
która wydaje się największą od początku 
świata, jest ostatecznie nie czym innym, 
jak najzasłużeńszą karą z powodu obraża-
nia Bożej sprawiedliwości. Rozum ludzki, 
zadufany w swoje siły, odmówił należne-
go Bogu posłuszeństwa. Ludzie zaniedba-
li religię, całkiem ją zlekceważyli. Naka-
zy religii odrzucili jako niegodne siebie  
i swoich czasów. Dążyli jedynie do wygód, 
do bogactw, rozkoszy. To zemściło się, 
gdyż kiedy usunie się świętość i religię, 
następuje wielkie zamieszanie w życiu  
i gwałtowne zaburzenia”.

W tej strasznej dla świata chwili Pa-
pież bardzo radykalnie nazywa rzeczy 
po imieniu i przypomina lekcję Fatimy. 
Jeśli chcesz zwrócić się do Boga i pro-
sić o miłosierdzie, musisz zrozumieć,  
z czym masz do czynienia, co wokół cie-
bie się dzieje. Chcesz wołać o miłosier-
dzie, o ocalenie przed złem, wybawienie 
z cierpienia, ale czy zdajesz sobie sprawę 
z tego, jakie jest ich źródło? Jeśli chcesz 
wołać o miłosierdzie, musisz być świa-
dom tego, czym jest grzech i jakie są 
jego konsekwencje. Jeśli zrozumiesz, że 
grzech nie jest tylko prywatną sprawą 
danego człowieka, ale że on ma również 
skutki społeczne, zrozumiesz, jak wiel-
kim darem jest miłosierdzie. Jeśli uświa-

domisz sobie, że jest piekło i osobowe zło, 
a przez grzech człowiek staje się niewol-
nikami złego, zrozumiesz, jak bardzo po-
trzebujesz Bożego Miłosierdzia.

Bóg, szanując wolność człowieka, po-
zwolił na to, iż doświadczył on skutków 
zła i grzechu, jakie poprzez własne czyny 
sprowadził na ten świat. Jednak wspo-
mniana przez Papieża wojna, choć jak sam 
mówił, była straszną karą, to jednak pełną 
miłosierdzia, bo wieść miała nie do zguby, 
lecz do zmartwychwstania. Oto bowiem, 
pomimo upadku moralnego, daje ,,Bóg 
ludzkości ratunek: ukazuje nam Niepo-
kalane Serce Marii. Cześć i nabożeństwo 
do Jej Serca Niepokalanego ma powrócić 
skołatanemu światu pokój i dźwignąć go 
do nowego życia. Co więcej, poświęcenie 
się szczególnych narodów, grup, rodzin  
i jednostek Najczystszemu Sercu Marii 
ma być z woli Bożej niezbędnych warun-
kiem tego pokoju i rękojmią wiecznego 
szczęścia wszystkich czcicieli Marii”.

Nie można trwać w grzechu i wołać 
o miłosierdzie. Trzeba wejść na drogę 
nawrócenia, pokuty, podjąć decyzję ze-
rwania z grzechem. Ale jak to uczynić,  
w jaki sposób można się przekonać, iż 
jest się na właściwej drodze? Odpowiedzi 
udziela sama Maryja w Fatimie, mówiąc 
o nabożeństwie do Jej Niepokalanego 
Serca, czyli o poświęceniu i wynagrodze-
niu. Poświęceniu się Jej Niepokalanemu 
Sercu, a zatem przyjęciu Jej macierzyń-
skiego prowadzenia na drodze do Jezu-
sa. Przyznaniu się przez akt poświęcenia, 

że pragniemy Jej opieki w naszym życiu 
i zmaganiu się ze złem. Czy akt tego ro-
dzaju nie jest namacalnym dowodem, iż 
prawdziwie wybrałem drogę nawrócenia? 
Jednak nie wystarczy jedynie odrzucać 
pokusę i zło, trzeba również pozytywnych 
czynów, a takimi są niewątpliwie akty wy-
nagrodzenia za grzechy. Jak to uczynić, 
bardzo konkretnie pokazuje nam Maryja, 
mówiąc o pierwszych sobotach miesiąca. 
Prosi, by tego dnia, czyli w pierwszą sobo-
tę, w intencji wynagradzającej: przystąpić 
do spowiedzi św., przyjąć Komunię św., 
odmówić jedną część różańca oraz odpra-
wić 15-minutowe rozmyślanie.

Wiemy, że Ojciec Święty Pius XII po-
święcił siebie i cały świat 31 października 
1942 roku Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Spełnił tym życzenie Matki Najświętszej 
w Fatimie, a świat doświadczył daru po-
koju. Ten akt ponowili biskupi, kapłani, 
wierni oraz kolejni papieże. Dziś tego 
samego żąda od nas Maryja. Od każdego 
z nas z osobna. Pamiętajmy, iż dzień 22 
sierpnia, zgodnie ze wskazaniem Piusa 
XII, jest dniem poświęcenia się Kościo-
ła, każdego z nas Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Skorzystajmy z tego daru, by wejść 
na drogę miłosierdzia prowadzącą przez 
Niepokalane Serce Matki.

 ks. dr Krzysztof Czapla SAC  
[w:] Apostoł Miłosierdzia Bożego, nr 3 

2013 

Po zakończeniu ii wojny światowej większość ludzi uważała, że po tak strasznych doświadczeniach ludzkość wreszcie 
zrozumiała, czym jest wojna i nienawiść. Tym samym ufano, że już nigdy nie dojdzie do takiej eskalacji zła. czy jednak 
rzeczywiście świat zrozumiał i zapamiętał tę przerażającą lekcję historii? analogicznie można zapytać: czy po doświadczeniach 
dwóch wojen światowych, okresie komunizmu, prześladowań, zimnej wojny, zrozumieliśmy lekcję Fatimy?

DROgA MIłOsIERDZIA pROWADZI pRZEZ 
sERCE MARYI
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Po raz trzeci z inicjatywy księdza pro-
boszcza Mariana Kopko przy współpracy 
Caritas Diecezji Legnickiej, grupa dzieci  
i młodzieży wyjechała na letni wypoczy-
nek nad morze. W tym roku 48 uczestni-
ków odpoczywało w ośrodku wczasowym 
Solar w Jarosławcu. Środki zarobione 
podczas Festynu Rodzinnego przyczyniły 
się do pomniejszenia kosztów pobytu na 
kolonii wielu dzieci, a  dzięki ofiarności 
„Ludzi Dobrej Woli” koloniści wzbogaci-
li swój pobyt o wiele atrakcji, których nie 
można byłoby zorganizować, dysponując 
tylko własnymi środkami. Dzieci zwie-
dziły chatę rybaka w Jezierzanach,  gdzie 
podczas prezentacji zdobyły  informacje 
o pracy na morzu, o rybołówstwie,  i po-
korze wobec żywiołu, który żywi, ale też 
zabiera - jak opowiadał właściciel chaty, 
rybak z zawodu i powołania. W Jarosław-
cu koloniści weszli na latarnie morską, 
która stanowi wspaniały punkt widokowy 
na Jarosławiec i okolicę. Uczestnicy kolo-
nii byli również w galerii piaskowej, gdzie 
podziwiając wystawę  „Piasek morski  
w obrazach” poznali unikalną metodę łą-
czenia farb olejnych z piaskiem morskim.  
Wspólnie udało nam się zakosztować wa-
kacyjnych smakołyków, byliśmy razem na 
lodach, gofrach, zapiekankach i rurkach 
z kremem. Kulminacyjnym punktem 
naszego pobytu stała się jednodniowa 
wycieczka autokarowa do Słowińskiego 
Parku Narodowego, gdzie ruchome wy-
dmy zachwyciły już niejednego turystę. 
Chociaż była to kolonia nad morzem  

i czerpaliśmy z uroków Bałtyku i plaży, 
zasmakowaliśmy również w żeglarstwie. 
Korzystając z oferty szkoły żeglarstwa 
Magola, wzięliśmy udział w rejsie pod 
żaglami po jeziorze Wicko. Wakacyjny 
wypoczynek był też czasem przeznaczo-
nym na formację religijną pod okiem 
Ks. Mateusza Rycka – naszego katechety.  
Zabawa, plażowanie czy rozgrywki spor-
towe przeplatały się z codzienną Eucha-
rystią, wspólną modlitwą, rozważaniami  
i śpiewem. Cały pobyt złożył się na dobrze 
przeżyty wypoczynek za który wszystkim, 
którzy przyczynili się do jego realizacji  
w imieniu uczestników bardzo dziękuję. 

Honorata Klimczak, wychowawca grupy

darczyńcy na rzecz Kolonii Letniej 
caritas - 2013

• Pagaz, Bogdan Pazgan - Krzeszów
• TAKATA, Krzeszów – dyrektor Miro-

sław Piestrzeniewicz
• Monika i Piotr Gamoń, Krzeszów
• PHU Motor-Pol Legnica – Leszek 

Kryński
• KZ NSZZ „Solidarność” Zakłady Gór-

nicze Rudna Polkowice
• KZ NSZZ „Solidarność” Zakłady Gór-

nicze „Polkowice - Sieroszowice”
• Alina i Ferdynand Buras, Lubin
• Teresa i Roman Lenczuk, Parchów
• Tadeusz Żmigrodzki, PGM , Polkowice
• Bogusław Solima, Kostra
• Marta Żukowska, Stalowa Wola

1. Gdzie Zadrna z wolna płynie 

a wiatr osusza łzy. 
Tam Krzeszów łaską słynie, 

a w nim mieszkamy my.

2. Łaskawa Pani strzeże 
tu każdy chciałby żyć. 
Z oddali widać wieże, 
marzeniem jest tu być.

3. Co roku w letniej porze 
autokar wiezie nas, 
nad nasze polskie morze, 
bo na wakacje czas.

4. I zaraz się okaże 
czy dobrze będzie nam, 
bawimy się w Solarze 
na gierkach sobie gram.

5. I do zachodu słońca, 
który zachwyca nas, 
radości nie ma końca 
szczęśliwy jest to czas.

(fragmenty piosenki kolonijnej 

ułożonej przez naszych kolonistów  

na melodię „Stokrotka”)

Kolonia w Jarosławcu czerwiec – lipiec 2013
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Trzeźwymi bądźcie

MasKa

Trudno jest mówić o dozna-
nych porażkach życiowych, ła-
twiej jest mówić o sukcesach.  
W moim życiu było dużo sytuacji, 
które można określić, jako sukces 
życiowy. Wspaniała żona, dwóch 
wspaniałych synów, własny dom, 
samochód, praca za granicą, kie-
rownicze stanowiska.

Początek mojej porażki życio-
wej zaczął się jak miałem 17 lat. 
Wtedy po raz pierwszy poczułem 
smak alkoholu. Jestem alkoholi-
kiem. Jest to choroba, na którą za-
pracowałem sobie przez 37 lat mo-
jego życia.

Na przestrzeni tych lat alkohol 
był obecny w moim życiu często 
lub bardzo często. Towarzyszył mi 
w miarę odnoszonych sukcesów. 
Spożywałem go w różnych iloś-
ciach i w różnych okolicznościach 
życiowych. Po raz pierwszy poczu-
łem smak wina, kiedy brat odjeż-
dżał do wojska. Koledzy go żegna-
li. Butelka wina krążyła i trafiła do 
mnie. Gdy za długo zastanawiałem 
się, co mam z nią zrobić usłysza-
łem napominanie kolegów, co za 
brata się nie napijesz.

Po pewnym czasie poczułem 
słodki smak wina i dziwne uczucie, 
które dodało mi odwagi i pozbawi-
ło mnie lęku. Uczucie to będzie mi 
bardzo długo towarzyszyć w moim 
życiu. Smak wódki poczułem, gdy 
podjąłem pracę zawodową. Ponie-
waż z wykształcenia jestem bu-
dowlańcem, to niepijący majster 
na budowie albo był chory, albo 
kapuś dyrekcji. Przy pierwszej wy-
płacie po raz pierwszy się upiłem. 

Na drugi dzień czułem się okrop-
nie. Moje cierpienia alkoholowe 
łagodzone były uśmiechami we-
teranów w piciu, nad którymi po-
wierzono mi kierownictwo. Wraz  
z awansem zawodowym zwiększała 
się ilość wypijanego alkoholu. Al-
kohol towarzyszył mi przy wyko-
nywaniu różnych czynności i obo-
wiązków służbowych. Żona coraz 
częściej mówiła, że mam problem  
z alkoholem i powinienem się le-
czyć. Ja uważałem, że problem 
alkoholowy mają inni, ja czuję 
się czasowo niedobrze po wy-
piciu większej ilości alkoholu. 
Ukrywałem złe samopoczucie  
i przepity wygląd zwolnieniami le-
karskimi lub nagłym urlopem.

Ta karuzela alkoholowa trwała 
do grudnia 2006r. W tym czasie 
podjąłem próbę dobrowolnej abs-
tynencji po powrocie z leczenia 
odwykowego w roku 2004. Nie 
piłem, bo chciałem udowodnić 
żonie i mojej rodzinie, że mogę 
zapanować nad alkoholem. Nie 
skorzystałem z propozycji lekarza 
prowadzącego o podjęciu terapii 
w celu poznania choroby, w której 
trwałem jako alkoholik i dorosłe 
dziecko alkoholika. Wytrzymałem 
7 miesięcy. Nawrót był drastyczny. 
Stałem się bezsilny wobec alkoho-
lu. Szybko traciłem kontrolę nad 
wypijanym alkoholem. Złe samo-
poczucie łagodziłem wypijaniem 
kontrolowanej ilości piwa, a potem 
kontrola szybko zamieniała się  
w przymus picia. Życie stało się 
koszmarem. Wystraszone oczy 
mojej żony, moich dzieci widzę 

do dnia dzisiejszego. Ich błagalne 
spojrzenia „tato przestań pić” nie 
docierały do mnie. Alkohol zneu-
tralizował moje uczucia. Stałem 
się zimnym, pozbawionym uczuć 
alkoholikiem, który dba tylko  
o siebie. W tym okresie wpadam 
w ciągi alkoholowe, które trwa-
ją od kilku dni do kilku tygodni. 
Koncentrowałem się na sobie  
i uciekam przed problemami ży-
ciowymi, topiąc niepowodzenia  
i porażki w alkoholu.

Po którymś ciągu alkoholo-
wym trwającym kilka tygodni 
trafiam po raz drugi do szpitala 
na oddział odwykowy. Tam zrozu-
miałem, że jestem alkoholikiem. 
Świadomość mojej choroby wzra-
stała wraz z sytuacjami, z którymi 
tam się spotkałem. Przez trzy dni 
pomagałem 20 letniemu chłop-
cu. Jego choroba była tak daleko 
posunięta, że samodzielnie nie 
mógł utrzymać szklanki z wodą, 
łyżki z zupą. Swoją przygodę, jak 
to określił, z alkoholem zaczął jak 
miał 7 lat. Drugą osobą, która mną 
wstrząsnęła był górnik z kopalni, 
który podczas brania leków do-
stał ataku padaczki alkoholowej  
i któremu udzielałem pierw-
szej pomocy. Pobyt w szpitalu 
uzmysłowił mi, że sam z choro-
bą sobie nie poradzę. Po powro-
cie z odwyku podjąłem leczenie  
w Poradni   Leczenia Uzależnień 
przy Szpitalu Specjalistycznym 
MSW w Jeleniej Górze. Na terapii 
grupowej a później indywidualnej 
zrozumiałem, że uzależnienie od 
alkoholu jest chorobą która nisz-
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Telefon zaufania dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz 
ich rodzin

Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441
Czynny całą dobę !!!

czyła moje człowieczeństwo. Do-
prowadziła moje życie do koszma-
ru w sferze psychicznej, duchowej, 
moralnej i religijnej. Zniewolenie 
piciem uświadomiło mi, że przez  
9 lat byłem codziennie pijany. Al-
kohol dawał mi pozorną radość 
i pozornie usuwał mój lęk. Pozo-
stawił smutek, cierpienie i ból po 
utracie zaufania żony i dzieci. Co-
raz częściej zadawałem sobie pyta-
nie, kim właściwie jestem, dlaczego 
osobom bliskim zadaję tyle cier-
pienia i bólu. Dlaczego ciągle je-
stem ponury i nie umiem się śmiać.  
W poszukiwaniu prawdy o sobie, 
w szukaniu wsparcia na drodze 
do trzeźwości dałem się namówić 
na pielgrzymkę do Medziugorja 
Sanktuarium Modlitwy.

Uważałem się za człowieka wie-
rzącego, który chodził do kościoła, 
z modlitwą to różnie bywało. Pan 
Jezus był dla mnie „suchą definicją”, 
która żyła 2000 lat temu i widocz-
ny był tylko na krzyżu. Ta definicja 
ożyła tam w Medziugorju. Podczas 
drogi krzyżowej na Kriżevac przy 
VII stacji, przy drugim upadku 
Pana Jezusa, coś się stało. Zoba-
czyłem siebie leżącego na ziemi, 
przygniecionego ciężarem mojego 
pijaństwa. Wokół mnie nie było 
nikogo. Nie było kolegów, z który-
mi piłem, nie było uśmiechów, nie 
było muzyki i radości po wypitym 
alkoholu. Powstała ogromna pust-
ka. Poczułem w sercu tęsknotę za 
miłością mojej żony, uśmiechami 
moich dzieci, które tak szybko wy-
doroślały. Zalałem się łzami. Płacz 
był tak silny, że nie mogłem się 
opanować. Nie pamiętam, kiedy 
ostatni raz płakałem. Skierowa-
łem do Pana Jezusa błagalne wo-
łanie: Panie Jezu weź w swoje ręce 
moje życie, bo ja nie umiem nim 
kierować, nie raniąc siebie i moich 
bliskich. Pomóż mi, bo trzecie-
go upadku nie przeżyję. Krocząc  
w górę wołałem: Boże pomóż. Ja 
sam nie dam rady, nie potrafię. 
Tam na górze Kriżevac życie prze-
biegło mi przed oczami. Zobaczy-

łem dno mojego życia utopionego 
w alkoholu. Zobaczyłem mój ego-
izm i bezwzględną wiarę we włas-
ne siły. Smutek, lęk, brak miłości 
dla samego siebie i drugiego czło-
wieka. Najbardziej zadziwiające 
było to, że ludzie z mojego otocze-
nia uważali mnie za porządnego 
człowieka. Ubierałem maskę „po-
rządnego człowieka”, bo bałem się 
prawdy o sobie. Tę prawdę poka-
zał mi Pan Jezus podnosząc mnie  
z tragizmu mojego życia przesiąk-
niętego alkoholem. Nawróciłem 
się. Logicznie myśląc wszystko 
winno być załatwione przez na-
wrócenie. Znalazł się jednak kolej-
ny problem. Nie potrafiłem siebie 
zaakceptować. Brzydziłem się sa-
mego siebie, bo zobaczyłem grzech 
mojego życia - życie bez Boga. Po-
szedłem do spowiedzi. Tam przed 
kapłanem i Panem Bogiem wy-
znałem swoje grzechy. Wyznając 
je prosiłem o przebaczenie, ale nie 
umiem się modlić. Kapłan powie-
dział mi, że Pan Bóg nie oczekuje 
ode mnie wyuczonych modlitw, 
mam z nim rozmawiać kierując 
się miłością mojego serca. I tak do 
dziś dnia rozmawiam z Panem Je-
zusem, którego traktuję jak najlep-
szego przyjaciela. Zwracam się do 
niego z wszystkimi problemami, 
powierzam mu wszystko, a zwłasz-
cza moją trzeźwość. Proszę go  
o każdy dzień trzeźwości i za każdy 
otrzymany dziękuję i proszę o na-
stępny. Przychodzą dni zwątpienia. 
Pustka poalkoholowa jest ogrom-
na i tę pustkę Pan Jezus pomaga 
mi wypełnić modlitwą i osobami 
stawianymi na drodze trzeźwości. 
Poznałem wspaniałych kapłanów, 
za których się modlę w utworzo-
nych Margaretkach. Maryja wie  
o mojej tęsknocie za spokojem  
i miłością drugiego człowieka. 
Dzięki jej wstawiennictwu otrzy-
małem drugie życie.

Pan Jezus zabrał mi z mojego 
życia alkohol. Dał mi radość dnia 
codziennego, dał mi wiarę i otwo-
rzył mi serce na miłość drugiego 

człowieka. Uzdrowił i zabrał mi 
lęk. Napełnił moje serce miłością 
i radością życia. Za otrzymane ła-
ski ofiarowałem Maryi modlitwę 
i trzeźwość do końca moich dni 
tu na ziemi. Wiem, że to „drugie 
życie” jest rozdziałem w księdze 
mojego życia, gdzie strony zapisy-
wane są modlitwą, pokorą i bez-
granicznym zaufaniem do Pana 
Jezusa. Od 6 lat jestem trzeźwy. 
Pan Jezus tak prowadzi moje ży-
cie, że alkohol nie pojawił się nigdy 
na drodze, którą każdego dnia mu 
powierzam. Na mojej drodze sta-
wia mi wspaniałych ludzi, którym 
daje klucz do mojego serca. Jestem 
trzeźwy i za to dziękuję wszyst-
kim, którzy pomagają mi trwać  
w trzeźwości. Mojej żonie, która  
w modlitwie walczyła o mnie, 
moim synom, którzy mimo zada-
nych upokorzeń podali mi rękę. 
Dziękuję Ci Jezu, że prowadzisz 
mnie przez życie każdego dnia. 
Ty jesteś moją Nadzieją, Prawdą, 
Życiem... Ty dajesz mi siłę, abym 
żył w trzeźwości. Ty, dajesz mi 
wiarę, szczęście. Dzięki Tobie uczę 
się pokory, cierpliwości, miłości 
do drugiego człowieka... Za życie  
i łaski, jakie mi dajesz - cHwała 
PanU!

Panie Jezu jak skąpiec ze sku-
lonym sercem cedziłem uśmiechy 
miłości do ciebie, kiedy ciebie 
nie znałem. 

Teraz, kiedy jesteś ze mną, me 
serce pełne jest miłości do ciebie.  

b.
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Rozważania na temat Liturgii Świętej

„Przed Ołtarzem Pana”

W skład Liturgii Słowa wcho-
dzi także homilia – kazanie, które 
ma za zadanie wprowadzić w ży-
cie usłyszane słowo Boże. Czy jest 
tak rzeczywiście? Wielu 
katolików skarży się na 
jakość kazań, obciążo-
nych moralizatorstwem  
i polityką, co wiąże się 
z pewnym niezrozu-
mieniem społecznej roli 
Kościoła i chęci odsu-
nięcia go od tych spraw. 
Te słowa krytyki są jed-
nak pewnego rodzaju 
wołaniem, upomina-
jącym się o prawdziwe 
Boże Słowo.

Kaznodzieja podej-
mujący się misji gło-
szenia Ewangelii, nie 
może być człowiekiem 
podirytowanym, ale za-
troskanym o duchowy 
rozwój swoich słucha-
czy. Ludzie w mig roz-
poznają, zarówno po 
tonie głosu, jak i doborze tematów, 
intencje księdza mówiącego kaza-
nie: czy chce komuś „dokopać” czy 
coś wyjaśnić - pomóc w zrozumie-
niu prawdy Ewangelii.

Dużą popularnością cieszą się 
w niektórych kościołach homilie 
typu „serial w odcinkach”. Kapłan 
podejmuje się przez jakiś czas 

wyjaśniać prawdy wiary: Credo, 
Przykazania, Sakramenty, Błogo-
sławieństwa itp. Okazuje się, że 
takie Msze gromadzą największą 

ilość wiernych. Są oni przy tym 
wdzięczni, gdy mówi się prosto  
o najbardziej podstawowych rze-
czach. Dobór czytań mszalnych 
jest wielkim skarbem w odnowio-
nej Liturgii. Stwarza on szansę roz-
winięcia określonego tematu, pod-
powiedzianego przez Słowo Boże. 
Ludzie, wychodząc z kościoła, nie 

muszą zastanawiać się, „co ksiądz 
usiłował dziś powiedzieć”, lecz 
mają do przemyślenia jeden łatwy 
do nazwania wątek, ewangeliczną 

„perłę”. Jej blask może 
oświecać codzienność 
widzianą oczami Boga, 
interpretowaną w świet-
le Jego mądrości. Mówi 
On do każdego z nas: 
Popatrz na swoje życie 
w nowy sposób: stań 
w tym miejscu, gdzie 
sprawy, z którymi się 
borykasz zyskują inny 
wymiar. Myśli Boga nie 
są naszymi, uczymy się 
je pojmować niekiedy 
z wielkim trudem. Je-
steśmy więźniami „mą-
drości tego świata”. Gło-
szone słowo podczas 
Eucharystii ma „moc 
burzenia dla Boga wa-
rownych twierdz” - na-
szych oporów, barykad 
stawianych Jego Mądro-

ści i Miłości. Liturgia jest uprzywi-
lejowanym miejscem dla ukazania 
się mocy Słowa. W niej bowiem 
łaska uobecnia wszystkie chwile, 
kiedy Bóg przemawiał wśród zna-
ków i cudów…

Ks. Mateusz Rycek
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Piękny film o obronie wiary

Czy wiecie, Drodzy Czytelnicy, że 
było w XX wieku państwo, gdzie żołnie-
rze rządowi wdzierali się do kościołów, 
strzelając z karabinów do wszystkich, 
jak popadło? Gdzie księża byli wieszani  
w demolowanych kościołach za to tyl-
ko, że sprawowali sakramenty? Gdzie 
wreszcie, karne ekspedycje ”przystraja-
ły” ludźmi, którzy nie chcieli się wyrzec  
Chrystusa, słupy telegraficzne wzdłuż 
linii kolejowych? Nie, mylicie się, nie 
chodzi tym razem o bolszewicką Rosję.

To Meksyk lat 1926-29. Kiedy 
jawnie ateistyczny rząd rozpętał an-
tykatolicką histerię i prześladowania 
w imię- jak to ujął filmowy prezydent 
Meksyku - „zachowania nieśmiertel-
nych ideałów Rewolucji Meksykań-
skiej”, zbuntowali się katolicy w nie-
których prowincjach. Zwani Cristeros 
(czyli chrystusowcy)- od zawołania 
„Viva Cristo Rey!” (Niech Żyje Chry-
stus Król!) – przez prawie trzy lata pro-
wadzili partyzancką wojnę podjazdo-
wą z wojskami federalnymi. To właśnie  
o nich i ich Cristiadzie traktuje film 
zrealizowany z wielkim rozmachem 
przez meksykańskiego producenta 
Pablo Jose Barrosso.

To realistyczna i odpowiadająca 
prawdzie historycznej opowieść. Bez 
podmalowania i koloryzowania.  Prze-
moc  jest pokazana taka, jaką była: 
jako brutalna, bezwzględna siła nisz-
cząca wszystko. Kiedy filmowy prezy-
dent zapowiada, że z katolikami należy 
się rozprawić „natychmiast, z pełną siłą, 
bez zwłoki”, na ekranie jego rozkazy wy-
konywane są wręcz z sadystyczną brutal-
nością ale i dokładnością. Ale i powstańcy 
odpowiadają pięknym za nadobne – za-
bijając prześladowców, a ocalonych wie-
szając, obok ich wcześniejszych ofiar. Lae 
„Cristiada” to także opowieść o dwóch 
porządkach. Jednym, reprezentowanym 
przez prezydenta, masona i zdeklaro-
wanego ateistę. Dla niego wszystko jest 
polityką i grą. W polityce wszystko ma 
swoją cenę. Pojedźcie i dowiedzcie się, 
jaka jest cena – mówi filmowy prezydent 
o generale, który zdecydował się dołączyć 
do powstańców i nimi dowodzić, choć… 
sam miał problemy z wiarą w Boga.  
Z drugiej strony idealizm powstańców  

i głównego bohatera - granego przez 
Andy Garcię – generała Enrique Goro-
stietę Velarde. Choć właściwie ateista, 
przyłącza  się do Cristeros, aby uczynić 
z nich prawdziwą siłę bojową. Czyni to  
z pobudek idealistycznych: po prostu de-
nerwuje go fakt odbierania wolności ka-
tolikom. Choć ten bohater wcześniejszych  
bojów za Rewolucji Meksykańskiej bierze 
za dowodzenie pieniądze, to widzimy jak 
następuje w nim przemiana. Na końcu 

jest absolutnie przekonany do sprawy  
i gotów jest oddać za nią życie, choć  
w międzyczasie już toczą się tajne roko-
wania między rządem Meksyku a Waty-
kanem, za pośrednictwem ambasadora 
USA. Bo jak głosi reklama filmu: Goro-
stieta „był ostatnim, który wierzył w sens 
ich walki. Ale stał się pierwszym, goto-
wym oddać za nią życie”.

To prawdziwa superprodukcja mek-
sykańskiej kinematografii. Choć budżet 
- 12 milionów to kwota niewielka dla 
Hollywood- to jednak widać, że nie ża-
łowano. Rozmach zdjęciowy, wspaniałe 
plenery to niewątpliwie zasługa zatrud-
nienia jako reżysera Deana Wrighta - 
głównego speca od efektów specjalnych  
(zaczynał od ,,Titanica” aby skończyć na 
,,Opowieściach z Narnii” i ,,Władcy Pier-

ścieni”). Wspierany dzielnie przez szerzej 
nieznanego Eduarda Martineza Solaresa, 
wybrał przepiękne plenery w Durango. 
Wielkie słowa pochwały należą się od-
powiedzialnemu  za kostiumy (zwłaszcza 
Maria Estela Fernandez)-można się uczyć 
widząc wręcz szczegóły tkaniny.

Jak można się było spodziewać, film 
nie zrobił specjalnej  furory w USA.  Kry-
tykom nie podoba się przede wszystkim 
treść. Jak napisał jeden z nich - prezentu-

jąca „wąskie, lornetowe katolickie spoj-
rzenie na sprawę”. Zarzut to naprawdę 
śmieszny, zwłaszcza że wszystkie fak-
ty w filmie są zgodne z rzeczywistoś-
cią. Tak więc na film  iść naprawdę 
warto. Osobiście polecam oglądanie 
„Cristiady” w pakiecie z dwoma in-
nymi filmami. Chodzi mi o „Misję”  
i „There be dragons” (polski tytuł „Gdy 
budzą się demony”- opowieść o twórcy 
Opus Dei) Ronalda Joffe. Oba pokazu-
ją Kościół zmagający się z siłami zła, 
rozdarty pomiedzy naturalną człowie-
kowi walkę z niesprawiedliwością oraz 
nakazem Chrystusa „nastaw drugi po-
liczek”. Jak w obu filmach Joffe, także 
w „Cristiadzie” księża i ludzie głęboko 
wierzący  muszą wybierać: czy chwycić 
za broń czy być wiernym Chrystuso-
wemu „zło dobrem zwyciężaj”.

Ten film - także poprzez uświa-
domienie nam, że męczennicy to nie 
wieki średnie, ale rzeczywistość choć-
by XX wieku- pokazuje, że chrześci-
jaństwo to nieckliwe opowieści o kre-
mówkach i poklepywaniu po plecach  

z radosnym „dobrze że jesteś”. To ciężkie, 
realne wybory, za którymi stoją jakże czę-
sto – ot choćby we współczesnej północ-
nej Afryce - kwestie życia i śmierci. Ale 
nikt, nawet sam Chrystus, nigdy nie obie-
cywał, że prawdziwa wiara to rzecz lekka, 
łatwa i przyjemna.

Paweł Burdzy (Chicago)

Cristiada( Meksyk, 2012) - reżyseria 
Dean Wright, scenariusz: Michael Love,                                         
występują: Andy Garcia, Eva Langoria, 
Peter O’ Toole, Oscar Isaac, Mauricio Kuri, 
Santiago Cabrera.

„Spotkania”  Gazeta Wileńska, nr 5  
Maj 2013r



krzeszowska pani nr 5 (30) - Wrzesień / Październik 201328

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

Świątynia Pańska - kościół - dom Boży

Ks. aleksander radecki

„Miejsce, na którym stoisz, jest zie-
mią świętą” (wj 3,5)

Gdyby udało się nam we właściwy 
sposób potraktować sam plac przykoś-
cielny, o wiele łatwiej byłoby pielęg-
nować budować wspólnotę liturgiczną 
wewnątrz domu Bożego i tworzyć atmo-
sferę skupienia i modlitwy.

Teren wokół kościoła to nie tylko 
jeszcze jeden plac, służący m.in. jako 
bezpłatny parking dla coraz liczniej-
szych pojazdów. Tu przecież odbywają 
się najrozmaitsze spotkania modlitewne 
wiernych (np. Msze św. polowe, proce-
sje, apele i nabożeństwa maryjne) ale 
też zawiązują się znajomości, a nawet 
przyjaźnie międzyludzkie. Bezpośred-
nie sąsiedztwo domu Bożego zakłada, 
że zbierający się tam ludzie uszanują 
wyjątkowość tej przestrzeni, mądrzej 
wykorzystują ją do chwalenia Pana Boga  
i ku pożytkowi wiernych. Dlatego właś-
nie nie powinien to być plac zabaw dla 
milusińskich (podczas nabożeństw  
i poza nimi), nie jest to palarnia pod go-
łym niebem, nie przystoją tu wszystkie 
rozmowy czy handlowe transakcje, nie 
jest to miejsce dla ćwiczeń na deskorol-
kach, wyprowadzania (i wprowadzania) 
psów itp.

Uwagi te nabierają jeszcze większego 
ciężaru gatunkowego wtedy, gdy bez-
pośrednie otoczenie kościoła stanowi 
cmentarz.

drzwi i przedsionek kościoła.
Oj, czasami warto by było ustawić ka-

merę przy drzwiach kościelnych i pod-
glądnąć szczyt naszej bezmyślności….. 
Ileż z tych naszych gestów w tym miejscu 
jest istną karykaturą wiary katolickiej – 
choćby to „coś”, co nawet nie przypo-
mina znaku krzyża świętego! A kąpanie  
w wodzie świeconej ręki wraz z ręka-

wiczką lub całkowite rezygnowanie z tej 
praktyki pobożnościowej?

Zatem tylko przy wchodzeniu do 
kościoła wkładamy palce do kropielni-
cy z wodą święconą i czynimy na sobie  
w sposób świadomy, godny i pobożny 
znak Krzyża świętego, na pamiątkę na-
szego chrztu świętego i na znak pokuty 
(obmycie z grzechów). Powinno też być 
jasne (i kiedyś rzeczywiście było to jas-
ne!), że w kruchcie następuje moment, 
w którym mężczyźni zdejmują swe na-
krycia głowy (nawet wtedy gdy są do 
nich wyjątkowo przyzwyczajeni i przy-
wiązani uczuciowo). 

Furta kościelna stoi między światem 
zewnętrznym a wnętrzem przybytku, 
między targowiskiem a świętością, mię-
dzy tym, co należy do całego świata,  
a tym, co poświecone Bogu. Gdy kto 
przez nią przechodzi, ona przemawia do 
niego: „Pozostaw zewnątrz wszystko, co 
nie należy do wnętrza, wszystkie świato-
we myśli, pragnienia, troski, ciekawość  
i próżność. Wszystko, co nie poświeco-
ne pozostaw za progiem. Oczyść się, bo 
wstępujesz w miejsce święte”.

W przedsionku kościoła jest zatem 
ostateczny moment do zatrzymania 
się, zupełnego wyciszenia się i podjęcia 
świętego milczenia. Będzie ono darem 
dla wspólnoty modlących się ludzi i da-
rem wspólnoty dla każdej z osób obec-
nych na miejscu świętym. Nieświado-
mych takich oczekiwań ludzi naprawdę 
warto i trzeba upomnieć – kulturalnie, 
ale stanowczo.

Pragniemy odnaleźć Boga, ale nie 
można Go znaleźć w hałasie i niepokoju. 
Popatrzcie na Naturę, jak drzewa, kwiaty, 
trawa rosną w doskonałej ciszy. Popatrz-
cie na gwiazdy, księżyc, słońce, jak po-
ruszają się w ciszy. Im więcej otrzymamy  

w ciszy tym więcej możemy dać w czyn-
nym życiu. Potrzebujemy ciszy, byśmy 
mogli docierać do dusz (Matka Teresa  
z Kalkuty). 

Zapewne znajduje się Jezusa także  
w rozgwarze miast, lecz słyszy Go tylko 
dusza milcząca, dobrze rozumie się Go 
tylko na modlitwie (O. Marmion). 

Człowiek naturalnie milczy, kiedy 
go coś zachwyca, kiedy go coś gnębi, 
gdy cierpi, gdy oddaje się jakieś my-
śli, sprawie, a także wtedy gdy chce się 
modlić. Jednym słowem: milczymy, kie-
dy przeżywamy coś głęboko, kiedy coś 
nas wyraźnie dotyka. Kiedy więc łatwo 
milczeć? Kiedy coś nas mocno poruszy-
ło lub kiedy chcemy, decydujemy się, 
wybieramy doświadczenie głębi, opusz-
czając to, co znane, pewne. Ciekawe jest 
stwierdzenie E. Hemingwaya: „Potrzeba 
dwóch lat, by nauczyć się mówić, a pięć-
dziesięciu, by nauczyć się milczeć”.

Jeśli wygonimy ciszę z kościołów – 
gdzie jeszcze uda się schronić przed ha-
łasem świata? Nawet gdy przyjdzie nam 
zwiedzać kościoły jako obiekty zabytko-
we, warto maksymalnie wyciszyć się, by 
widzieć i rozumieć więcej, skoro w tych 
dziełach sztuki zamknięta jest modlitwa 
artystów i ofiarodawców, skoro te dzie-
ła inspirowane były żywą wiarą, skoro 
wchodzimy w przestrzeń sacrum.

Nie klękamy tuż przy wejściu, aby nie 
blokować drogi; cześć wobec Najświęt-
szego Sakramentu wyrażamy po dojściu 
na wybrane miejsce. Staramy się kroczyć 
jak najciszej po kościelnej posadzce.  
W drzwiach przepuszczamy (jak zwy-
kle) najpierw osoby wychodzące z koś-
cioła czy kaplicy.

Fragment książki  
Ks. Aleksandra Radeckiego

Książka do nabycia w Obsłudze Pielgrzyma

Hic est domus dei et porta coeli- głosi napis nad wejściem do zakrystii w kaplicy  sióstr Urszulanek Unii rzymskiej  
w bardzie Śląskim. „Tu jest dom boży  i brama niebios”. poczucie sacrum- oto postawa, do której nam, współczesnym, jest 
coraz dalej. Już samo wejście na plac kościelny i do wnętrza kościoła powinno być na tyle świadome, by sobie i bliźnim nie 
utrudnić udziału w liturgii lub nabożeństwie i by nie być przyczyną czyjegoś zgorszenia.
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z  nOwYM  TesTaMenTeM  „na  TY”

Wybór dwunastu Apostołów, Mt 10,1-4; Mk 3,13-19; Łk 6,12-16
Przeskakując co dwa pola, odczytasz imiona Apostołów.

P F I S O K T A R,

A A G N J, D D R D

Z H E F J, I J F A

X K C U U B, O J A

A Q N, E F T I F L

B I M P, D B G A D

R J T N Ł B O D M

I I U E H J, F M A

A E T R E G U S S

L Z,  Ą T V O Z M U

A Ł S L Z, O J I A

Ć K D U L B, P S A

Z T Y Q M I O W N,

U J W U N D E A, F

J I U Y D R A B SZ.

Wyrzucenie kupców ze świątyni, Mt 21,12-17; Mk 11,15-19; Łk 19,45-46; J 2,13-22
Z rozsypanych literek ułóż wyrazy i wpisz je w diagram, a następnie odczytaj hasło.

1. NBAK

2. OKŚIÓCŁ

3. MTOENA

4. ŃTDZYIE

5. ZOŁTO

6. ZBCI

7. HGRECZ

8. PSLEK

9. TPKA
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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.

szyszki z ryżu

składniki:
• 25 dag masła lub margaryny
• 1 szklanki cukru
• 2 łyżki gorzkiego kakao
• 0,5 szklanki mleka
• 2 szklanki mleka w proszku
• ok. 15 dag ryżu preparowanego
• ew. cukier waniliowego

wykonanie:
Rozpuścić i zagotować masło (margarynę), cukier, 

mleko i kakao. Zestawić z ognia, wsypywać partia-
mi mleko w proszku i dokładnie wymieszać. Dosy-
pywać ryż preparowany i dokładnie mieszać, aż cały 
ryż będzie oblepiony masą kakaową. Rękami zmoc-
zonymi w zimnej wodzie formować szyszki. Schłodzić 
w lodówce.

Przepis poleca S. Bernadetta (Karmelitanka)

babka z kisielem

składniki:

• 4 jajka
• 1,5 szkl. cukru
• 2,5 szkl. mąki
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 szkl. oleju
• 1 szkl. wody
• 2 łyżki kakao
•  2 łyżki kisielu

wykonanie:

Jajka ubić z cukrem. Dodać: mąkę z proszkiem, olej  
i wodę. i dokładnie wymieszać.

Ciasto rozlać na trzy równe części. Do jednego cia-
sta dodać kisiel a do drugiego kakao.

Do tortownicy wlać najpierw ciasto kakaowe, 
potem białe a na koniec z kisielem. Piec ok.50 min.  
w tem.160 stopni.

Kasztanki bez  pieczenia

składniki:

• 400g herbatników
• 250g masła lub margaryny
• 250g cukru
• 50g wódki (2 łyżki) lub rumu
• 4 łyżki czubate kakao
• 1 olejek migdałowy

wykonanie:

Ciastka przepuścić przez maszynkę, cukier utrzeć 
z masłem  na masę i stopniowo dodawać olejek, ka-
kao i rozdrobnione herbatniki. Wszystko razem wy-
mieszać i dodać na końcu bardzo powoli wódkę. For-
mować z tego kulki i obtaczać w mączce kokosowej 
lub w cukrze. Schłodzić w lodówce.

Przepis poleca pani Helena Cebula
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Wielki Odpust Krzeszowski 2013


