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29 września 2013 - Telewizja Polonia w Krzeszowie
Wpisy na stronie internetowej po Mszy Świętej
transmitowanej przez TVP Polonia w dniu 29 września 2013 roku
Serdeczności z Piły
Och, wszyscy (cała moja rodzinka) dzisiaj spotkaliśmy się na Mszy
Świętej w Krzeszowie. Dla nas było to też trochę i radością wspomnienia. Swego czasu, te rejony były naszą częstą wyprawą. Tyle w jednym.
Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego.
Wiesława Szaumkesel
Piękna Msza Święta; duże przeżycie duchowe i estetyczne; wszyscy
oglądaliśmy świątynię KRZESZOWSKĄ; przepięknie prezentowała się
w telewizji Polonia; gratulujemy Drogi Kustoszu….
Henia i Ziutek
Drogi Księże Marianie,
Z wielką radością oglądaliśmy transmisję w TV Polonia Mszy
świętej z Krzeszowa. Poza przekazem religijnym była to wspaniała
promocja tej przepięknej świątyni a także prezentacja wielkiego dzieła,
które ksiądz Kustosz z Bożą pomocą dokonał. Serdecznie pozdrawiamy, Szczęść Boże!
Dorota i Grzegorz Garbas OESSH Kielce
Dziękuję pięknie za zaproszenie i przypomnienie o Mszy Świętej
na Polonii. Uczestniczyłam przed telewizorem. Powiedziałam o tym
mojej siostrze i koleżance z Anglii - obie oglądały. Dziękuję za pamięć
o Bukowinie. Dziękuję za pamięć i wszystkie przesyłki. Serdecznie pozdrawiam i polecam się na przyszłość
Anna Łysiak
Księże Marianie
Gratulujemy przepięknej Mszy Świętej w TV Polonia. Tak się złożyło, że mama dziś ma urodziny i wszyscy oglądaliśmy, cała rodzina,
nawet był Aleksander z Płocka;
Pozdrawiam - Honorata
Witam serdecznie Wielebnego Księdza !
Dziękuję bardzo za wiadomość o Mszy Św. transmitowanej dzisiaj
z Krzeszowa. Obejrzeliśmy ją z naszą Mamą, której stan zdrowia już
nie pozwala na uczestniczenie w takiej ceremonii w świątyni i w dużej
grupie osób. Było pięknie, wspaniała oprawa, w tym udział zespołu
góralskiego, a zwłaszcza hejnał na trąbitach w czasie Przeistoczenia ...
To zrobiło wrażenie !
Jakoś w tym roku jeszcze w Krzeszowie nie byłem. Może późną
jesienią (w listopadzie) uda się to naprawić ? Szczęść Boże !
Witold Papierniak
Przepiękny kościół - perła architektury! Oglądaliśmy i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Telewizji Polonia w niedzielę 29 września br.
(szkoda tylko, że tak mało młodzieży było w Krzeszowie) Cokolwiek
się mówi w Polsce i katolikach w Ameryce, podoba nam się że tu - na
Msze św. przychodzą całe rodziny, aż do usamodzielnienia się młodych.
Serdecznie pozdrawiamy z Chicago Ala i Czesław
TO BYLA WSPANIALA UCZTA DUCHOWA - proszę podziękować ks. Marianowi za wspaniałe BOŻE DZIEŁO, którego kolejny raz
dokonał tym razem na wizji TV POLONIA ! Szczęść Boże !
Jozef Klokowski z Niemiec
Wspaniałe przeżycie duchowe i estetyczne, pięknie wszystko zorganizowane w fantastycznym miejscu. Brak słów, aby wyrazić wrażenia.
Dziękuję, że mogłam uczestniczyć chociaż przez TVP Polonia w tej
Uroczystości z Krzeszowskiego Sanktuarium. Pozdrawiam serdecznie.
Jolanta z Warszawy
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
NA LISTOPAD – GRUDZIEŃ
2013 ROKU

• piątek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych.
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Msze św. w Bazylice godz. 7.30, 10.00 i 17.00. Wyjście
procesji z Bazyliki na Cmentarz Parafialny o godz.
11.30. Msza Święta Koncelebrowana na Cmentarzu Parafialnym - 12.00;
sobota 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Spotkanie Zelatorów i Zelatorek Żywego Różańca godz. 15.30; Rozpoczęcie MODLITWY
WYPOMINKOWEJ o godz. 16.30; Msza św. wieczorna
godz. 17.00. Po Eucharystii spotkanie Grupy Modlitewnej Św. Ojca Pio; Wyjazd Pielgrzymki do Ziemi Świętej
godz. 15.00 (Krzeszów – Praga – Tel Aviv);
niedziela 3 listopada – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00;
poniedziałek 4 listopada – św. Karola Boromeusza – patrona Chrztu Świętego błogosł. Papieża Jana Pawła II;
piątek 8 listopada – Odwiedziny Chorych w ramach
I-piątku miesiąca;
niedziela 10 listopada – Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 12.00 w Bazylice; po Eucharystii o godz.
13.15 w Domu Kultury – Program Patriotyczny w wykonaniu Zespołu ROTA ze Złotoryi;
poniedziałek 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Msze św. w Bazylice: godz. 7.00 i 17.00;
niedziela 24 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa –
Króla Wszechświata;
w sobotę 30 listopada 2013 roku - proponujemy Zabawy
Andrzejkowe. Jest to ostatni dzień przed rozpoczęciem
Adwentu;
niedziela 1 grudnia – Pierwsza Niedziela Adwentu.
Zmiana Tajemnic Żywego Różańca na Eucharystii
o godz. 10.00;
od poniedziałku 2 grudnia Msze Roratnie o godz. 17.00.
Dzieci prosimy o przynoszenie lampionów;
środa 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary – patronki
górników;
piątek 6 grudnia – uroczystość Św. Mikołaja – patrona
dobroci; I-Piątek Miesiąca; wizyta duszpasterska u chorych; po Eucharystii wieczornej całonocna Adoracja
Najświętszego Sakramentu;
piątek 13 grudnia – tragiczna rocznica wprowadzenia
Stanu Wojennego;
od niedzieli 15 grudnia do wtorku 17 grudnia 2013 r. Rekolekcje Adwentowe;
środa 18 grudnia – Dzień Światła, rocznica Odnalezienia Cudownej Ikony;
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• wtorek 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia: Msza
Pasterkowa w Krzeszowie godz. 24.00; Msza w Krzeszówku – godz. 22.00;
• środa 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia –
Zapraszamy parafian na Msze święte: godz. 7.30, 10.00
12.00 i 17.00 ( w Krzeszówku godz. 9.00);
• czwartek 26 grudnia – Drugi Dzień Świąt: Św. Szczepana - Msze jak w każdą niedzielę;
• piątek 27 grudnia – wspomnienie św. Jana Ewangelisty
– poświęcenie wina;
• niedziela 29 grudnia – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa;
• poniedziałek 31 grudnia – wspomnienie świętego Sylwestra – papieża. Msza św. oraz Nabożeństwo Dziękczynno – Błagalne za mijający rok o godz. 17.00;
• wtorek 31 grudnia 2013 – na godz. 24.00 zapraszamy
Parafian oraz Pielgrzymów na Eucharystię Noworoczną
do Bazyliki Krzeszowskiej;
• od czwartku 2 stycznia 2014 – Wizyta Duszpasterska
w naszej parafii. (Plan Kolędy zostanie podany w styczniowym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”).

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2013

Nauki poprowadzi Brat Tadeusz Ruciński
Redaktor Naczelny „Anioła Stróża” z Częstochowy i Warszawy
• Niedziela 15 grudnia 2013 r.
godz. 7.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
godz. 7.30 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
godz. 9.00 - Msza Św. z Nauką w Krzeszówku dla wszystkich
godz. 10.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dzieci
godz. 12.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
godz. 17.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla wszystkich
• poniedziałek 16 grudnia 2013 r.
godz. 12.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
godz. 16.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną w Krzeszówku
godz. 17.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• wtorek 17 grudnia 2013 r. – Dzień Spowiedzi
godz. 11.30 - Spowiedź – Krzeszów dla dzieci, młodzieży i dorosłych
godz. 12.00 – Msza Św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych
godz. 15.45 - Krzeszówek – Spowiedź oraz Msza Św. dla
wszystkich
godz. 16.30 - Spowiedź dla dorosłych w Krzeszowie
godz. 17.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną ora zakończenie
Rekolekcji
• środa 28 grudnia 2013 rok
WSPOMNIENIE ODNALEZIENIA OBRAZU
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ - „DZIEŃ ŚWIATŁA”
godz. 17.00 – Msza Święta i Nabożeństwo Światła
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ŻYWY RÓŻANIEC NA PIELGRZYMCE
W KRZESZOWIE
„W modlitwie różańcowej kryje się całe nasze życie. Odmawiajcie
różaniec indywidualnie, we wspólnocie, zwłaszcza w rodzinie.
On pozwala odnaleźć pokój i ciszę” – apelował do wiernych
biskup Wolfgang Ipolt, ordynariusz diecezji Görlitz podczas
pielgrzymki kół Żywego Różańca, jaka odbyła się w Krzeszowie
w sobotę 5 października 2013 roku

Pierwsza sobota października
to czas tradycyjnej pielgrzymki
różańcowej w diecezji legnickiej.
Co roku do krzeszowskiego sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
przybywają tysiące wiernych, by
wspólnie na różańcu wypraszać
potrzebne łaski. W tegorocznym
spotkaniu modlitewnym udział
wzięło ponad 6,5 tysiąca osób.
Uroczystej Mszy św. z udziałem ponad 70 księży i gościa
z Niemiec, biskupa Wolfganga
Ipolta przewodniczył biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej
Marek Mendyk. We wprowadzeniu do Eucharystii prosił wiernych: „Módlcie się za kapłanów,
bądźcie z nami we wspólnej modlitwie, zwłaszcza w tym trudnym
dla Kościoła czasie”. Biskup Men-

dyk prosił też o modlitwę w intencji biskupa legnickiego Stefana
Cichego, który przebywa w szpitalu. „Macie dobre doświadczenia
z modlitwą różańcową, dlatego jesteście tutaj” – powiedział na początku homilii bp Wolfgang Ipolt.
Podkreślił, że różaniec wyraźnie
ukazuje doświadczenie modlitwy
i wiary. „On pomaga nam w naszej relacji z Bogiem i w zrozumieniu drogi, jaką przebywamy
w życiu” – zaznaczył gość z Niemiec. - „Kiedy odmawiamy różaniec, idziemy drogą wiary razem
z Maryją. W centrum tej modlitwy zawsze jest Jezus, podobnie
jak w życiu Maryi. Dlatego ta
modlitwa uczy nas posłuszeństwa
woli Ojca. Modląc się, odkrywamy nasze życie i życie naszych

Biskup Wolfgang Ipolt

braci”. Biskup Görlitz podkreślił
też, że różaniec można zrozumieć, jeśli stanie się on przestrzenią odpoczynku w Bogu. „Dziś,
w trudnych czasach pomaga nam
odnaleźć ciszę i spokój. Dlatego
tym bardziej trzeba nam odkrywać wartość tej modlitwy. Można
i należy odmawiać go indywidualnie, we wspólnocie, zwłaszcza
w rodzinie” – mówił bp Ipolt. Na
zakończenie homilii niemiecki
hierarcha zaznaczył, że doświadczenie wiary możemy pogłębiać
na modlitwie, zwłaszcza jeżeli
czynimy to wspólnotowo.
Eucharystię
odprawioną
w krzeszowskiej bazylice poprzedziło nabożeństwo różańcowe
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Osoby, które pomagały
w Pielgrzymce Żywego Różańca
w sobotę 5 października 2013 r.

prowadzone przez kustosza ks.
Mariana Kopko, podczas którego rozważano tajemnice światła. Po nabożeństwie pielgrzymi
obejrzeli występ pt. „Tajemnice
światła” w wykonaniu artystów:
aktorki Krystyny Kozaneckiej,
aktora Marcina Rogozińskiego
oraz poety i pieśniarza Romana
Kołakowskiego. Była to opowieść
o bł. Janie Pawle II i Słudze Bożym Prymasie Tysiąclecia ks.
kard. Stefanie Wyszyńskim.
Spotkanie miłośników modlitwy różańcowej zakończyło się
aktem zawierzenia wszystkich kół
Żywego Różańca Matce Bożej Łaskawej i koronką do Miłosierdzia

Bożego. Jak co roku, gospodarz
miejsca przygotował dla wszystkich posiłek. Odbył się także koncert piosenki religijnej. Doroczna
pielgrzymka Kół Żywego Różańca jest jednym z najliczniejszych
spotkań w krzeszowskim Domu
Łaski Maryi, jak nazywane jest
diecezjalne sanktuarium w Krzeszowie. Miejsce to każdego roku
odwiedzają dziesiątki tysięcy pielgrzymów i turystów z całej Polski,
a także z Czech, Niemiec i innych
krajów.

1. Magdalena Kołodziejczak
2. Natalia Struska
3. Michał Jała
4. Justyna Kwiatek
5. Klaudia Padlewska
6. Franciszek Wondołowski
7. Ilona Mittelstadt
8. Paula Lech
9. Kinga Staśto
10. Julita Kołodziejczak
11. Krzysztof Pazgan
12. Zuzanna Łabuda
13. Patrycja Potoniec
14. Daniel Sobociński
15. Kamil Sobociński
16. Artur Bijak
17. Rafał Bijak
18. Dominik Gwiżdż
19. Michał Gwiżdż
20. Damian Golba
21. Mariusz Czerwiński
22. Arkadiusz Czerwiński
23. Piotr Kopko
24. Pracownicy Biura Obsługi
Pielgrzyma w Krzeszowie

Ps.
Duszpasterze Parafii p.w. WnieKs. Waldemar Wesołowski, bowzięcia NMP w Krzeszowie
Radio Plus Legnica składają serdeczne podziękowanie
krzeszowskiej i wrocławskiej młodzieży oraz pracownikom Obsługi
Pielgrzyma z Krzeszowa za ogromne zaangażowanie i poświęcenie
swego cennego czasu dla Pątników
Wielkiej Pielgrzymki Różańcowej
do Sanktuarium Krzeszowskiego.
W sobotę 5 października ugościliśmy pyszną zupą grochową oraz
ciepłymi łazankami ponad pięć tysięcy miłych pątników z Diecezji
Legnickiej. Na przyszły rok zapraszamy do Krzeszowa jeszcze więcej
pielgrzymów na Modlitewne Spotkanie Różańcowe.
Koncert piosenki religijnej
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:

100- LECIE POŻARU PÓŁNOCNEJ WIEŻY
KOŚCIOŁA WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.
Fasada bazyliki mniejszej w Krzeszowie uważana jest za najpiękniejszą
barokową fasadę kościelną na Śląsku.
Jednak równo 100 lat temu klejnot
doliny Zadrny został poważnie uszkodzony. Wieża północna stanęła w płomieniach, a z wysokości spadł i potłukł się dzwon Emanuel. 17 lat po tej
tragedii doszło do odbudowy, która
przywróciła kościołowi Wniebowzięcia N.M.P jego dawny blask.
Dnia 19 października 1913r.
mieszkańcy Krzeszowa uroczyście
obchodzili stulecie tzw. bitwy narodów pod Lipskiem. Zwycięstwo nad
Napoleonem i ,,wyzwolenie” się spod
jego jarzma traktowane było w Prusach niemalże jak święto niepodległości. Z tej okazji stawiano wiele pomników- w Gorzeszowie umieszczono tablicę na Diabelskiej maczudze,
w Sędzisławiu postawiono monolit,
w Krzeszowie również taki ustawiono
i poświęcono (nie znamy jego lokalizacji). Trwał także remont północnego hełmu kościoła mariackiego.
Prace budowlane i dekarskie
prowadziła firma Roberta Rösnera z Witkowa. Środowy poranek 22

Tablica upamiętniająca wykonawców
odbudowanej wieży bazyliki

października 1913r. nie zwiastował
tragicznego wypadku, który spowodował jeden z pracowników. Na wieży pozostawiono piecyk lutowniczy,
który przewrócił się. Gorące, strzelające płomienie padały zarówno na
nagromadzony przez kawki chrust
i na suche belkowanie. Mocny wiatr
rozniecił małe ognisko pożaru z taką
siłą, że prędko zajęły się rusztowania,
a jasne płomienie objęły cały hełm
wieży. Około 9.45 zauważono dym
i postępujące płomienie na wieży.
Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. Telegraficznie powiadomiono
wszystkie okoliczne jednostki straży
pożarnej. W całym powiecie kamiennogórskim rozległ się ryk syren, ale
nie było pompy zdolnej gasić ogień
na tak dużej wysokości. Płonęła 21
metrowa konstrukcja hełmu, wyłożona miedzią, pod którą znajdował się
szkielet z prawie 200-letniego, doskonale wysuszonego drewna. Konstrukcja schodów wykonana była również
z drewna, a całość znajdowała się
w kamiennej obudowie, tworząc komin, podsycający płonący hełm.
Niedawno pozłocony anioł z sercem Jezusa stojący na szczycie wieży,
wykonany był z mocnej blachy miedzianej. Nagle utracił swoją podstawę
i przechyliwszy się, uderzył z impetem
w dach nawy kościoła. Przebił parę
krokwi i zatrzymał się na ceglanych
sklepieniach kościelnych. Jednak obsunął po nich i uderzył z hukiem
w ziemię, gdzie prawie zabił strażaków. Wspaniały dzwon Emanuel również spadł z wieży, rozbijając się na 33
większe kawałki.
Prace gaśnicze zakończyły się zasadniczo tylko dlatego powodzeniem,
ponieważ przybyli ochotniczy strażacy z Sobięcina koło Wałbrzycha. Odcinek ok. 30 km pokonali w półtorej
godziny. Zaprzęg 10 koni przywiózł
pompę parową, zdolną dosięgnąć
hełm wieży. Łącznie w akcji brały
udział 52 pompy wodne. Dopiero
wczesnym, czwartkowym porankiem
przed 5 rano, ostatecznie ugaszono
pożar.

Płonące elementy wieży spowodowały szereg pożarów w samym
Krzeszowie. Do fundamentów spłonęły domy rodziny Paatsch i stolarza
Güttlera. Murarzowi Schubertowi
płomienie strawiły stodołę, a kupcowi Ulber spłonął cały zapas towarów.
Także linia telegrafu, która była obok
kościoła, upadając uległa zniszczeniu.
Kiedy wieczorem ponownie zaczął
wiać mocny wiatr staniała duża obawa, że może zająć się ściółka leśna. Do
pożaru lasu na szczęście nie doszło.
Straty oszacowano na 100 000 marek.
Wieża została prowizorycznie
zabezpieczona płaskim daszkiem.
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa,
dlatego parafia nie miała pieniędzy
i możliwości, żeby chociażby myśleć
o odbudowie hełmu. Dopiero po
przybyciu benedyktynów do Krzeszowa w 1919r., podjęto inicjatywę
rekonstrukcji wieży. Dostarczeniem
potrzebnych pieniędzy na budowę zajął się opat Albert Schmitt, wyjeżdżając w podróże i konferencje, w trakcie
których zdobywał potrzebne środki.
Benedyktyn, ojciec Martin Tschichoflus głosił liczne kazania i wykłady
o krzeszowskiej wieży i zbierał ,,cegiełki” na obudowę hełmu w dalszych
powiatach Śląska. Część kosztów poniosła rejencja legnicka, ponieważ
była do tego zobowiązana umową
z dnia 20 listopada 1922r.
Elementy konstrukcyjne hełmu
wykonywano i montowano na ziemi,
w pewnym oddaleniu od kościoła.
Były to łąki na północ od opactwa,
w stronę Kamiennej Góry. Budowano konstrukcje wysokie na ok. 5 metrów, a następnie drewniane elementy rozmontowywano, przewożono
i wciągano na wieżę. Tam ponownie
je składano i przymocowywano do
wylewki betonowej. Ostatnim etapem było przykrycie całości blachą
miedzianą. Już dnia 3 sierpnia 1930r.
obchodzono zawieszenie wiechy. Z tej
okazji przemówienia wygłosili opat,
kierownik budowy i radca budowlany
Stolterfoth. Przed portalem kościoła
ustawiono ponad 2 metrowego, po-
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złacanego anioła, który potem został
wciągnięty na szczyt wieży. W jednym z miejsc w hełmie budowniczy
umieścili tablicę pamiątkową (zachowaną do dziś), na której wymieniono
następujące nazwiska: < MEISTER>
(majster) B. Pueschel mr (starszy)
B. Pueschel jun (młodszy) < GESELLEN > (czeladnicy) A. Paschel
A. Lepppin E. Konnopasch T. Eitrich
H. Boter < LEHRUNGE> (praktykanci) S. Pueschel H. Junge H. Selbt
E. Menssen 1930. W dniu 11 lipca
połączono święto św. Benedykta z poświęceniem wieży, po którym dekarze
wykonywali jeszcze kosmetyczne prace, stopniowo zdejmując rusztowania.
Jako „uzupełnienie” prac na wieży
była fundacja 7 nowych dzwonów
w 1935r.
Prace przy odbudowie wieży północnej nie były jedynymi, które prowadzili benedyktyni w Krzeszowie.
Czarnym mnichom zawdzięczamy
nową konstrukcję dachu mauzoleum, odkrycie i odnowienie fresków
w kościele św. Józefa czy renowacja
fasady kościoła mariackiego w okresie II wojny światowej. Ich działalność

doskonale wpisywała się w nurt konserwacji, które prowadzi się przecież
po dzień dzisiejszy z pomocą środków unijnych. Troskę o europejską
perłę baroku przejmują nowe pokolenia, dbając o zachowanie jej dla potomności. Można mieć nadzieję, że
w przyszłości dzwony także powró-
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cą na krzeszowskie wieże, których
brzmienie żywych zwołuje, zmarłych
opłakuje, pioruny kruszy.

Krystian Michalik

TEN SIĘ ŚMIEJE… KTO SIĘ ŚMIEJE…
– Panie kierowniku, chciałbym z panem porozmawiać w trzy oczy?
- Chyba w cztery oczy?
- W trzy oczy, bo na to, co zaproponuję, trzeba jedno oko przymknąć.
Dyrektor do sekretarki :
- Podaję się do dymisji, pani Ewo.
-Mój Boże! A kto ma przyjść na pana
miejsce?
- Kto? Z pewnością jakiś bałwan- odpowiada dyrektor z gniewem.
- O mój Boże – załamuje ręce sekretarka. – Znowu!
Spotykają się dwa zające.
- Jestem zaproszony na kolację! –
Chwali się jeden
- Jako gość, czy jako pasztet?- pyta
drugi.

Przed balem Kowalski patrzy na żonę
wychodzącą z salonu kosmetycznego.
- No, cóż – wzdycha – zrobili co mogli.
Spotykają się dwa ślimaki.
- Hej, stary, a gdzie masz muszlę?
- Uciekłem z domu.
– Kiedy odda mi pani 20 jajek? – pyta
sąsiadka sąsiadkę
- Jutro.
- Już od paru dni mówi mi pani to
samo!
- Jak pani widzi, nie należę do osób,
które z dnia na dzień zmieniają zdanie.
Nauczyciel do Jasia:
- Znowu jedynka! Przecież ty masz
w głowie same trociny!
- Ale mnie pan pocieszył! Mama
mówi, że ja nic nie mam w głowie.

Turysta w czasie deszczu zachodzi do
bacówki. Baca gościnnie częstuje go
gorącą herbatą. Turysta zauważa, że
do kubka leci mu woda.
- Baco, dach wam przecieka.
- Wim.
- To dlaczego go nie naprawicie?
- Ni moge, przeca dysc pado.
- To dlaczego nie naprawicie, kiedy
nie pada?
- A bo wtedy nie cieknie.
Na lekcji religii katechetka mówi do
Jasia:
-Jak tak dalej pójdzie, to nigdy nie
spotkamy się w niebie.
- To musiała pani nieźle narozrabiać!
- Ciociu, czy ty jesteś aktorką?
- Nie, a dlaczego pytasz?
-Bo tata mówił, że jak przyjedziesz, to
będzie niezłe kino.
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CO WARTO CZYTAĆ?
Coraz rzadziej, jak donoszą statystyki, sięgamy po książki, niewiele lepiej dzieje się z czytelnictwem czasopism.
Jeśli już decydujemy się na nie, to wybieramy te, które w schematyczny sposób przedstawiają otaczającą nas
rzeczywistość bazując na plotkach lub taniej sensacji. Pewno, dlatego coraz częściej w mediach organizowane są
różnorodne akcje mające na celu zmianę tych nawyków jak choćby promowane ostatnio czytanie dzieciom, a nie
włączanie im komputera czy telewizji.
Coraz rzadziej jak donoszą statystyki sięgamy po książki, niewiele lepiej dzieje się z czytelnictwem czasopism. Jeśli już decydujemy się na nie,
to wybieramy te, które w schematyczny sposób przedstawiają otaczającą
nas rzeczywistość bazując na plotkach
lub taniej sensacji. Pewno, dlatego coraz częściej w mediach organizowane
są różnorodne akcje mające na celu
zmianę tych nawyków jak choćby promowane ostatnio czytanie dzieciom,
a nie włączanie im komputera czy telewizji.
Spośród szerokiego wachlarza
dobrych, stojących na wysokim poziomie czasopism dużą część stanowią czasopisma katolickie. Najłatwiej
zapoznać się choćby z częścią z nich
przeglądając naszą ofertę parafialną.
Niewiele Parafii abonuje tak wiele,
bo aż SIEDEMNAŚCIE tytułów, które swoją szeroką tematyką mogą zainteresować szeroką grupę parafian
począwszy od dzieci, młodzieży, dorosłych, a skończywszy na osobach
w średnim wieku i starszych. Parafia
wydaje również swój dwumiesięcznik
pt. „KrzeszowskaPani”.
Przeprowadzając małą analizę statystyczną wynika, że w naszej krzeszowskiej parafii dostępnych jest siedemnaście czasopism. Jest to niemała
ilość porównując ją z ilością mieszkańców. Wiele czasopism i gazet katolickich jest przeznaczonych dla pielgrzymów i turystów, którzy nawiedzają Sanktuarium Krzeszowskie.

Na liczbę tę składają się następujące tytuły:
„Gość Niedzielny” 40 egzemplarzy
„Niedziela” 40 egzemplarzy
„Mały Gość Niedzielny” 40 egzemplarzy
„Droga” 20 egzemplarzy
„Miłujcie się” 40 egzemplarzy
„Źródło” 10 egzemplarzy
„W Naszej Rodzinie” 20 egzemplarzy
„Tak Rodzinie” 20 egzemplarzy
„Różaniec” 30 egzemplarzy
„WPIS” 20 egzemplarzy
„Anioł Stróż” 20 egzemplarzy
„Nasza Arka” 20 egzemplarzy
„Zeszyt Maryjny” 10 egzemplarzy
„Głos dla Życia” 5 egzemplarzy
„Apostolstwo Chorych” 20 egzemplarzy
„Głos Ojca Pio” 10 egzemplarzy
„Apostoł Miłosierdzia Bożego” – 30
egzemplarzy
oraz redagowany przez naszą Parafię
Dwumiesięcznik „Krzeszowska Pani”
w ilości 700 egzemplarzy.
Wszystkie egzemplarze są zakupywane przez Parafian oraz przez
Pielgrzymów i Turystów nawiedzających Sanktuarium. Niewielką ilość
niesprzedanych gazet dostarczamy
chorym i cierpiącym, których kapłan
odwiedza w ramach I-piątków miesiąca. Jak widać coraz więcej parafian
chętnie sięga po prasę katolicką co
niezmiernie cieszy. Warto byłoby narzucić sobie przy tym pewną dyscyplinę jeśli chodzi o uregulowanie za nie

należności. Czasami przez przeoczenie zdarza się, że zamierzamy zapłacić
w innym dniu za wzięte czasopismo,
jak wiadomo pamięć jest zawodna
i zapominamy o tym. Wiadomo mała
kwota, jednak zsumowanie kilku lub
kilkunastu małych sum naraża na
koszty budżet parafialny, tym bardziej
że rocznie na prasę przeznaczane jest
w Krzeszowie 40 000 zł.
Trudno scharakteryzować wszystkie czasopisma dostępne w naszej parafii. Chciałabym zatem krótko opisać
jedynie te, najbardziej znane.

„Gość Niedzielny” to tygodnik
katolicki. Każdy numer poświęcony
jest głównemu wątkowi tematycznemu odnoszącemu się do realiów życia
społecznego oraz aktualnych wydarzeń. Bardzo podoba mi się właśnie to
odniesienie prawd wiary do życia Katolików świeckich. Dlatego wiele jest
w tej gazecie felietonów, wywiadów.
W przejrzysty sposób przedstawione
są czytania dla każdego dnia tygodnia
wraz z komentarzem.

KRZESZOWSKA PANI nr 6 (31) - Listopad / Grudzień 2013

„Miłujcie się” jest katolickim dwumiesięcznikiem Społecznej Krucjaty
Miłości. Oprócz artykułów opisujących drogę do świętości różnych osób,
czy odsłaniających prawdziwy obraz
życia Katolików w różnych krajach
można znaleźć w nim szereg artykułów poruszających problemy występujące wśród młodzieży, małżonków
jak np narkomania, satanizm, onanizm czy też zdrada, antykoncepcja
itp. Niewątpliwą zaletą tego czasopisma jest to, iż nie unika nazywania
po imieniu trudnych problemów oraz
próby realnego ich rozwiązania.

„Nasza Arka”, miesięcznik rodzin
katolickich w każdym numerze przybliża czytelnikowi postać jednego ze
Świętych czy też miejsc kultu. W roku
2013 w wydaniu majowym mogliśmy
przeczytać wiele ciekawych relacji
z naszego Sanktuarium Krzeszowskiego. Redakcja również wydrukowała wiele zdjęć z Ikoną Matki Bożej
Łaskawej na pierwszej stronie „Naszej
Arki”. Zaletą miesięcznika jest przejrzystość tekstów i szata graficzna.

Największy Tygodnik katolicku
w Polsce jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydawany jest przez
Kurię Metropolitalną w Częstochowie
z przerwami od 1926 roku początkowo jako pismo diecezjalne a po II
wojnie światowej jako tygodnik ogólnopolski. Redaktor naczelny: ks. Infułat dr Ireneusz Skubis. Tygodnik jest
najlepiej sprzedawanym pismem na
rynku tygodników polskich w ogóle ze 180 tys. sprzedaży wyprzedza
Wprost, Politykę i Newsweek.

Miesięcznik katolicki - Jest to kontynuacja (pod zmienionym tytułem)
miesięcznika „Kółko Różańcowe”,
którego pierwszy numer ukazał się
w 1909 roku. Po wojnie pierwszy numer ukazał się już w październiku
1945. Miesięcznik został zamknięty
przez władze komunistyczne w marcu 1953 roku. Wznowiony został 1995
roku. Wydawany jest przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie.
Redaktor Naczelny : . Szymon Mucha.
Nakład „Różańca” wynosi obecnie
około 40 000 egzemplarzy.

Dwumiesięcznik katolicki wydawany w Poznaniu przez Fundację
„Głos dla Życia” związaną z POLSKĄ
FEDERACJĄ RUCHÓW OBRONY
ŻYCIA. Redaktor Naczelny - dr. Piotr
Wosicki. Dotyka i przybliża problemy związane z naporem cywilizacji
śmierci (aborcji, In vitro, antykoncepcji, eutanazji, gender).

Dwutygodnik młodzieży katolickiej. Wydawany przez Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Krakowie.
Redaktor Naczelny – Ks. Zbigniew
Kapłański.
Ambitny i nowoczesny w formie,
może być wyzwaniem dla młodych,
którzy oczekują czegoś więcej niż me
dialnej sieczki i ogłupiających „new
sów”, a szukają pogłębionej dyskusji
i wiedzy przekraczającej informa
cje dostępne na popularnej Wikipe
dii. Pomoże umocnić wiarę, wyjaśni
wątpliwości w wierze, uczyć będzie
szacunku do tradycji narodowej. Do
stępny w parafiach i prenumeracie!
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Ogólnopolski tygodnik katolicki wydawany w Krakowie od 1992.
Treścią artykułów jest szeroko pojęta
problematyka chrześcijańskiego i patriotycznego wychowania w rodzinie.
Są one przeznaczone zarówno dla
rodziców, jak i młodego pokolenia.
Wydawany przez Fundację „Źródło”.
Redaktor naczelny - Adam Kisiel.

Apostolstwo Chorych jest miesięcznikiem wydawanym w latach
1929-1939 we Lwowie. Od 1946 w Katowicach. Założycielem i pierwszym
redaktorem naczelnym był ks. M. Rękas, natomiast od 1964 ks. Jan Szerlej.
Początkowo w miesięczniku zamieszczano materiały w formie listów, natomiast po wojnie w formie artykułów. Celem Apostolstwa Chorych jest
pomoc chorym oraz włączenie ich
w życie religijne, w modlitwy o pokój,
misje, sprawiedliwość.

„Zeszyty Maryjne” poświęcone
są formacji maryjnej i kształtowaniu
pobożności ludowej. Po raz pierwszy
ukazały się w 1998 roku. Ich ideą było
przedstawienie pielgrzymów licheńskich, a także osób zainteresowanych
Sanktuarium w Licheniu.
Zachęcam Czytelników „Krzeszowskiej Pani” aby sięgnęli po którąś
z
tak
licznie
prenumerowanych w naszej Parafii gazet
lub zachęcili znajomą osobę do przeczytania takiego czy innego artykułu.

Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz Sanktuarium
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

Hosanna!

czyli ciąg dalszy historii bł. Matki Kolumby
Gabriel ksieni dwudziestej drugiej.
Poprzedni odcinek kończył się krótkim stwierdzeniem, że wraz z wyborem Matki Kolumby na ksienię,
klasztor stanął wobec całkiem realnych szans na reformę. A jej potrzeba była wielka. Polityka austriacka
wobec klasztoru zachwiała mocno wewnętrzną spójnością Zgromadzenia, a priorytet prowadzenia szkoły
i przygotowania do niej nauczycielek- zakonnic zachwiał mocno systemem wartości: na czoło starań
wysunęło się dobro szkoły a nie chwała Boża. Widomym znakiem, że coś złego się dzieje był stopniowy
spadek liczby zakonnic.
Bp Weber już wcześniej, za czasów Ksieni Hatal, rozpoczął w tym
kierunku bardzo zdecydowane
działania. Miał nie tylko temperament reformatorski ale też i otwartą głowę, orientował się doskonale,
że od Zachodu „idzie nowe”. Potężne opactwa w Beuron ( Niemcy)
i Solesmes (Francja) rozpoczęły
wielki powrót „do źródeł”, przede
wszystkim w liturgii monastycznej.
Nie miejsce tu opisywać dokładnie
ten problem ale zaznaczyć trzeba.
Bp Weber w lwowskim klasztorze Benedyktynek, na wschodnim
krańcu Europy, rozpoczął te same
działania. Na pierwszy ogień poszła także reforma liturgii. Przez
całe dziesiątki lat, do podstawowej
benedyktyńskiej modlitwy czyli
Brewiarza dokładano różne modlitwy, modlitewki, nowenny, pieśni
będące zwykle efektem twórczości
domorosłych klasztornych poetek.
Te tekściki „obsiadły” Brewiarz,
zasłaniając jego istotę i piękno.
Trzeba pamiętać, że Brewiarz składa się z psalmów i fragmentów
Pisma Świętego, że Pismo Święte
to teksty natchnione przez Boga
i śpiewa się je lub recytuje na chwałę Boga. Możemy więc najprościej
powiedzieć, że w Brewiarzu Bóg
jako Autor modli się do Siebie

jako Celu modlitwy. A my modlący się psalmami np. podczas niedzielnych Nieszporów? Najprościej w świecie jesteśmy zaproszeni
wówczas do towarzystwa Bożego
w Trójcy Świętej! O ile śpiewamy
psalmy świadomie i w skupieniu
czyli „In conspectu angelorum”
(w obliczu Aniołów). Bez pomocy
wiary trudno to sobie wyobrazić!
Bp Weber zabrał się więc
do
oczyszczenia
Brewiarza
z wszelkich naleciałości, zadbał też
o odnowę śpiewu gregoriańskiego, sprowadzając z Zachodu odpowiednie księgi liturgiczne. Dotychczasowy śpiew w klasztorze
był „zachwaszczony” dokładanymi
przez muzykalniejsze zakonnice barokowymi dodatkami „wyrabianymi głosem”. Czemu takie
czyszczenie? Bo prawdziwy śpiew
gregoriański w muzyce- podobnie
jak ikona w malarstwie- stanowi
sacrum i jak sacrum powinien być
traktowany.
Aż dziw, że za to likwidowanie ,,przepięknych” ozdobników
Biskup nie został zlinczowany.
Uratował go tylko od tego ogromny autorytet i posłuch, jaki miał
u naszych ówczesnych zakonnic.
Kronikarka- opisując działanie Biskupa- nie bawi się w subtelności,

tylko pisze: wprowadził! skasował!
zmienił! zarządził! etc. Tu trzeba
nadmienić, że jako spowiednik
zakonnic nie miał takiego prawa,
to była domena wyłącznie ksieni.
Tymczasem entuzjazm zakonnic
wobec Bpa Webera, trwający od
początku jego posługi, był niepodważalny i dlatego Jego władza
nad Zgromadzeniem wynikała nie
z prawa ale właśnie z owego entuzjazmu. No! Niech by tak zrobiła
ksieni, choćby wspomniana Hatalówna! Wśród tego powszechnego entuzjazmu znalazła się tylko
jedna malkontentka przywiązana
do ,,tradycji”, która napisała z przekąsem: ,,nowa generacja wszystkie pieśni i modlitwy pokasowała”. Nihil novi… A chodziło tylko
przecież o przesunięcie tych poza
brewiarzowych modlitw w sferę
pobożności prywatnej, by Brewiarz śpiewać lepiej i zostawić
w całym jego pięknie.
I tak, do momentu wyboru
Ksieni Kolumby, Biskup szlaki reformatorskie przetarł. Teraz mógł
zostawić Matce ciąg dalszy działań,
była przecież Jego wychowanką,
którą przez wiele lat kształtował
duchowo w konfesjonale. I zrobił
to z całym zaufaniem. A Matka,
z której aż kipiała energia duchowa
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i fizyczna wzięła się do działania.
A wzięła się mądrze. Wiedziała, że
nie może, tak jak Bp Weber ,,skasować, zmienić, wprowadzić”, toteż
robiła inaczej, ale mądrze: wprowadziła zmiany ,,przy okazji” jakiś potrzeb lub wydarzeń np. skasowała
tzw. apartament ,,ksieński” składający się aż z czterech pomieszczeń.
A stało się tak dlatego, że w szkołach państwowych rozszerzono
program nauczania i dodano jedną
klasę. Więc benedyktynki też musiały takową otworzyć (konkurencja)! Ale gdzie? Sal wolnych już nie
było. I oto w klasztorze wybuchła
sensacja:
Najprzewielebniejsza
Dobrodziejka Panna Ksieni (oficjalny tytuł) przyłączy swój apartament do szkoły. Ale- pytały zakonnice- gdzie ksieni będzie sypiać?
w celce- jak każda inna zakonnica;
gdzie będzie jadać- refektarzu razem ze wszystkimi siostrami; gdzie
będzie przyjmować interesantów?
po prostu w rozmównicy. Była to
wówczas prawdziwa bezkrwawa
rewolucja w zaciszu klasztoru. Dotąd ksieni funkcjonowała w swoim
apartamencie i można było całymi
miesiącami nie spotykać jej na korytarzu.
To było jedno trzęsienie ziemi
złagodzone rzeczywistą potrzebą. A inne? Odbywało się właśnie głosowanie o dopuszczenie
do ślubów nowicjuszki konwerski
s. Franciszki. Była już mocno wiekowa i siostry drugiego chóru (te
bez wykształcenia, bez posagu,
przeznaczone do pracy fizycznej)
były świadome, że długo nie będą
mieć z niej pociechy i że wnet ona
sama będzie wymagać opieki. Dlatego Matka Kolumba najlogiczniej w świecie zaprosiła siostry
konwerski do głosowania doradczego. Świat klasztorny zatrząsł
się po raz drugi! Niesłychana to

rzecz, bo nawet prawo kanoniczne nie dawało im głosu.
Matka uczyniła więc krok,
który prawnie podjął dopiero
II Sobór Watykański. Niestety, była Ksienią za krótko, by
utrwalić to jako zwyczaj.
W takiej intensywnej
i wielokierunkowej działalności trzeba było często kontaktować się z Kurią Biskupią,
której budynek widać było
z okien klasztornych. Dotąd- w razie potrzeby- ksienie
pisały pisma albo osobiście
jechały karetą do Kurii i to
koniecznie z zasłoniętymi oknami, by zachować klauzurę!
Prostota Matki Kolumby i Jej
niechęć do wszelakiej niepotrzebnej celebracji spowodowała, że zwykle brała dokumenty
pod pachę i … maszerowała do
Kurii pieszo! Oszczędność czasu i lepszy- bo osobisty- kontakt
z Kurią. Ale pamiętajmy, że to
był jeszcze XIX wiek, że wówczas żadna szanująca się panienka
z dobrego domu nigdy, przenigdy
nie wychodziła sama na ulicę!
A cóż dopiero zakonnica, a cóż dopiero Ksieni klauzurowego klasztoru. Ale Matka nie miała czasu ani
głowy, żeby zaprzątać sobie uwagę
takimi ,,problemami”. Tymczasem
lwowskie batiary, wysiadujące nieraz na stokach Wysokiego Zamku,
obserwowały tę niebywałą zakonnicę i pewnie głośno komentowały
ten fakt.
Te wstrząsy reformatorskie dawały się jakoś przeżyć, bo- z jednej strony- działał autorytet Bpa
Webera, a z drugiej wielka dobroć
Matki. Matczyną troskę odczuwały zwłaszcza zakonnice chore. Tak
było np. z s. Elektą Kaufmann,
przy łóżku której Matka spędziła
całe święta Bożego Narodzenia. To

Biskup Józef Weber

prawda, że s. Elekta była dla Niej
świetną i zaufaną współpracownicą i przyjaciółką, z którą znajdowała wspólny język. Ale nieco później
zachorowała poważnie s. Ida Kowalczuk pół Polka, pół Rusinka.
Należała ona do tych kostycznych
istot, które trudno zadowolić i które wiecznie i we wszystkim szukają
dziury w całym. O poczynaniach
Matki wyrażała się początkowo
z przekąsem. Kiedy dobroczynność
Matki, talenty, sprawność organizacyjna zaczęły być podziwiane
w mieście, to właśnie s. Ida napisała wówczas: ,,Podziwiał ją świat
i kadził”. Ale kiedy na s. Idę przyszła
choroba, gdy leżała w boleściach
jak Łazarz, to właśnie Matka czuwała nocami przy jej łóżku i pielęgnowała ją podczas najgorszych dni
choroby. To właśnie wtedy dobroć
Matki rozłożyła kostyczne usposobienie s. Idy na obie łopatki. Odtąd
stała się prawie wielbicielką Matki,
ale.. jak się później okazało –nie na
zawsze.
ciąg dalsz nastąpi
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka
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NIE BÓJCIE SIĘ ZAGŁOSOWAĆ ZA ŻYCIEM
Przemówienie Kai Godek, pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”,
wygłoszonego w Sejmie 27 września 2013 roku
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W 2011 roku w państwowych
szpitalach w Polsce lekarze zabili
620 dzieci, które podejrzane były
o chorobę lub wadę genetyczną.
Procedury te opłacono z pieniędzy podatników, także tych, którzy
mają świadomość, że aborcja to
zabijanie nienarodzonych dzieci
i stanowczo się jej sprzeciwiają.
Reprezentuję
Obywatelski
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, komitet, który
w niespełna dwa miesiące zebrał
blisko 450 tysięcy podpisów pod
projektem nowelizacji polskiej
ustawy aborcyjnej. Nowelizacja
ta ma położyć kres mordowaniu
nienarodzonych dzieci, u których badania prenatalne lub inne
przesłanki medyczne wskazują na
podwyższone ryzyko wystąpienia
niepełnosprawności lub choroby
zagrażającej ich życiu. (…)
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Dalej artykuł 32 Konstytucji stanowi: Wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy
mają prawo do równego traktowania. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.
Tymczasem obecnie w Polsce
mamy do czynienia z krzyczącą
niesprawiedliwością i dyskryminacją. Odbywa się ona poprzez selekcję dzieci na etapie prenatalnym

i pozbawianie części dzieci
prawa do życia. Poczęte dzieci poddawane są badaniom,
z których wiele służy postawieniu właściwej diagnozy
i następującemu potem leczeniu. Niestety, coraz powszechniejsze jest traktowanie niektórych badań jako swoistego
„egzaminu ze zdrowia”, którego wynik determinuje, czy danemu dziecku przyzna się prawo do
życia, czy się mu je odbierze.(…)
Dopuszczalności zabijania dzieci poczętych broni się, mówiąc:
w sytuacji niepomyślnej diagnozy
najlepsze, co można zaoferować
matce, to świadomy wybór (…)
Jak wygląda w praktyce ten wybór?
Do naturalnej dla okresu ciąży
labilności emocjonalnej dochodzi
informacja o podejrzeniu choroby
dziecka. Potem następują kilkuetapowe badania, na których wyniki
oczekuje się tygodniami. Po tym
czasie kobieta dostaje informację,
że potwierdziły się najgorsze przypuszczenia oraz że jest z tej sytuacji
tzw. wyjście. Słyszy też, że czasu nie
zostało wiele i lepiej decydować się
jak najszybciej, bo im wcześniej,
tym łatwiej pozbyć się problemu
i tym krócej będzie przeżywała
dramat.(…)
Załamanie z powodu niepomyślnej diagnozy, zakłamywanie
przez lekarzy rzeczywistości, szok,
niedowierzanie, nieznajomość realiów życia z dzieckiem obciążonym danym schorzeniem, fałszywe przekonywanie, że po zabiegu
wszystko będzie tak jak wcześniej

– to wszystko prowadzi kobiety do
przyjęcia oferty składanej przez lekarzy. Ktoś, kto mówi, że w tej sytuacji aborcja to świadomy wybór,
nie zdaje sobie sprawy z realiów,
w jakich wyrażana jest zgoda na
aborcję.(…)
Powoli wychodzi na jaw prawda
o tym, w jaki sposób morduje się
w Polsce niepełnosprawne dzieci. Na zapytanie działaczy pro-life
wystosowane w trybie dostępu
do informacji publicznej odpowiedział prof. Mirosław Wielgoś,
ordynator oddziału położnictwa
i ginekologii Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus – jednego
z warszawskich szpitali, gdzie zabija się takie dzieci.
Otóż kobiecie podaje się środki
na wywołanie porodu i czeka się na
wydalenie w ten sposób dziecka.
Wykonuje się to w 5. i 6. miesiącu
ciąży, gdyż badania prenatalne, jak
wcześniej wspominałam, przebiegają etapami i w sumie diagnostyka
trwa kilka tygodni. W piśmie, które otrzymaliśmy od prof. Wielgosia, zaznacza się, że na tym etapie
ciąży dziecko ZWYKLE rodzi się
martwe. Jeśli urodziłoby się żywe,
w szpitalu obowiązuje procedura tzw. odstąpienia od reanimacji.
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Oznacza to, że takie dziecko zostawia się na misce lub chuście chirurgicznej, aby tam zmarło. Umiera
w cierpieniach, dusząc się z powodu niewystarczającego wykształcenia płuc. Z relacji pracowników
wielu szpitali w Polsce wiemy, że
do takich przypadków dochodzi
i że te dzieci mogą umierać nawet
kilkanaście godzin. Pozwolę sobie
przytoczyć słowa położnych, których świadectwa zebrała w ubiegłym roku dziennikarka jednego
z poczytnych tygodników.
Przypadek pierwszy:
„Pacjentka, 23. tydzień ciąży,
otrzymuje środki naskurczowe
zaaplikowane przez lekarza i czeka na poród, który uwolni ją od
problemu, jakim byłoby wychowanie upośledzonego dziecka.
Stwierdzone wady rozwojowe. Zapada decyzja o natychmiastowym
zakończeniu ciąży. Dziecko rodzi
się zniekształcone. (...) Zaraz po
urodzeniu traktowane jest jak preparat do badania. Nie zdecydowano jeszcze tylko, czy ma trafić do
lodówki, czy do formaliny! Zaraz
zapadnie wyrok. Ale uwaga: ono
żyje! Leży wraz z łożyskiem w metalowej misce i wyraźnie widać, jak
bije mu serce! Wbrew przewidywaniom i diagnozie. (...) Dziecko
po kilku minutach umiera i trafia
do lodówki. Próby oporu położnych kliniki wobec takiego procederu traktowane są jako przejaw
niesubordynacji i grozi się takim
położnym utratą pracy. Co kierownictwo kliniki dobitnie i jasno
wypowiada”.(…)
To dzieje się w Polskich szpitalach.(…)
Przy okazji obrony prawa do zabijania dzieci pojawia się problem
tzw. heroizmu. To heroiczna decyzja, to rzadko spotykane bohaterstwo – słyszą rodzice, którzy nie
zabijają swojego niepełnosprawnego dziecka, ale je przyjmują,
wychowują i otaczają opieką. Jeśli
pojawiają się takie opinie, to jest to

najlepszy dowód na to, że ustawa
wymaga naprawy. Bo oto ta ustawa, niezawierająca obowiązku, ale
tylko możliwość doprowadziła do
tego, że pozostawienie własnego
dziecka przy życiu zaczęto postrzegać jako wyczyn. Bo jeśli definiujemy heroizm, to pośrednio
definiujemy także normę. Heroizm
darowania komuś życia oznacza
normę w postaci uśmiercenia tej
osoby.
Szanowni Państwo!
Apeluję do Państwa o przyjęcie
naszej nowelizacji. Jest to projekt
ponadpartyjny, apolityczny, obywatelski. Projekt, który wraca do
Sejmu kolejny raz, gdyż postulat
w nim zawarty jest w społeczeństwie niezwykle silny.
Apeluję, aby nie bać się zagłosować za życiem. (…) Ostatnie badanie CBOS wykazało że 75 proc.
Polaków sprzeciwia się aborcji i nie
widzi dla niej żadnego usprawiedliwienia. W badaniu zleconym
przez Fundację Pro i wykonanym
w lipcu br. na pytanie „Czy dzieci z zespołem Downa mają prawo
do życia i w związku z tym aborcja powinna zostać zakazana?”. 60
proc. respondentów odpowiedziało „Tak”. Tylko 14 procent zaprzeczyło. (…)
W głosowaniu nad
zaproponowaną nowelizacją ujawni się
nasze
człowieczeństwo. Zdrowi zdecydują o losie chorych,
starsi o młodszych,
silniejsi o słabszych.
Na koniec dodam,
że trudno się nie oburzyć na tę ustawę,
wychowując dziecko,
które to państwo przewidziało do aborcji.
Widząc w tym dziecku
człowieka, obok problemów wynikających
z jego niedostatków,
doświadczając radości

i bliskości właściwej relacji rodzica
z dzieckiem. Trudno nie zadawać
sobie pytania, dlaczego państwo to
dziecko tak potraktowało, dlaczego zredukowano je do diagnozy.
Dlaczego patrząc na takie dzieci,
ustawodawca doszedł do wniosku,
że to dobrze że jest możliwość ich
zabijania?
Bo aborcja nie zapobiega niepełnosprawności – to jest zabicie
dziecka niepełnosprawnego, które
już żyje.
Dziękuję za uwagę.
27 września 2013 posłowie odrzucili obywatelski projekt ustawy,
który w całości zakazuje zabijania
dzieci podejrzanych o chorobę. Za
odrzuceniem projektu zagłosowało 233, przeciw było 182 posłów,
zaś 6 wstrzymało się od głosu.
Imienna lista posłów i oddane
przez nich głosy jak i całość wystąpienia Pani Kai Godek na stronie
www.opactwo.eu w zakładce Krzeszów Pro-Life.

Kaja Godek z synem
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Obecnie, gdy oglądamy telewizję i czytamy najnowsze wiadomości, jesteśmy przerażeni: rodzice
mordują własne dzieci, duchowni idą na manowce, pogoń za pieniędzmi itd., itd.

W roku 1964 mieszkałem
i pracowałem w Katowicach, raz
w
miesiącu
jeździłem
do
Sanktuarium
w
Piekarach
Śląskich albo na Jasną Górę, żeby
spokojnie się pomodlić i zwiedzić.
W Piekarach Śląskich raz słyszałem
takie słowa z ambony: Jak usłyszycie,
że ksiądz porzucił kapłaństwo lub
coś gorszącego zrobił, to mówcie,
że jeszcze jeden ksiądz zwariował,
a nie powtarzajcie wkoło, bo ksiądz
waszych grzechów ze spowiedzi nie
rozgłasza.
Diabeł się bardzo cieszy, jak
skusi do grzechu osobę duchowną,
bo to skutkuje zgorszeniem wielu
osób. A jego słudzy trąbią na
wszystkie strony, jakimi ci księża są
grzesznikami, łobuzami itd. itp.
30. 09. 2013 r. czytam wywiad
bp. Pieronka w „Rzeczpospoli
tej”: nie róbcie z Kościoła siedliska
pedofilów
- Pedofile zdarzają się w każdej
grupie zawodowej, co jest zawsze
godne potępienia, ale nie róbcie
z Kościoła siedliska pedofilów.
Zbliża
się
Uroczystość
Wszystkich Świętych. Przybliżam
historię
dwóch
kolegów
z dziecięcych lat…
Jedziemy
asfaltową
drogą,
drogowskaz oznajmia, że do celu 18
km. Przypomina mi się dzieciństwo,
jak ten odcinek pokonywałem
pieszo lub końmi z matką
i z bratem. Wszystko zmienione,
nie takie domy, asfaltowa droga,
nie piaszczysty gościniec. Dawno tu
nie byłem, ciekawe, jak żyją koledzy
z dziecięcych lat i wczesnej
młodości. Dojeżdżamy do celu,
zatrzymujemy się obok cmentarza.
Pamiętam, że był on 0,5 km od wsi.
Teraz domy do samego cmentarza.
Szukamy na cmentarzu grobu mojej
matki, nie byłem na pogrzebie
z powodu choroby. Później ciągły

brak pieniędzy, modliłem się
w domu za nią. Wracając od grobu
matki, rozglądam się po pomnikach,
prawie wszystkie znajome nazwiska,
rodziców
kolegów,
niestety
kolegów też. Przy grobie rodziców
kolegi spotykam nieznajomego
mężczyznę, pytam się: znał pan
ludzi tu spoczywających? – to moi
rodzice. Zamurowało mnie, ja
znałem ich i ich wszystkie dzieci.
Które to jest? To strzępy człowieka,
wygląda na włóczęgę. Pytam
bezpośrednio, jak ci na imię – Karol
- słyszę odpowiedź.
Nie mogę wymówić słowa,
stanęło mi przed oczami przeszło
dziesięć lat dzieciństwa. Razem
bawiliśmy się, robiliśmy nie zawsze
najmądrzejsze psikusy ludziom.
On, syn dobrego rzemieślnika,
a ja syn wdowy. Przypomniało mi
się chyba nasze ostatnie spotkanie.
Mieliśmy15 lat, we wtorek przed
Popielcem w tak zwane zapusty ja
kupowałem pół kilograma cukru,
na więcej nie było pieniędzy, a on
pół litra wódki. Jeden ze stojących
w sklepie chłopów stwierdził: on
to kawaler, a ty? Nie poznałem cię,
Karolu, Przygląda mi się przez chwilę
(wydaje mi się, że to godzina) i mówi,
Wacek. Rozpoznałeś - odpowiadam.
Gdy jestem trzeźwy, to przychodzę
tu i wypominam ojcu, czemu dał
mi pierwszy kieliszek i pierwsze
pieniądze na wódkę. Pamiętam,
jak mając piętnaście lat kupowałem
wódkę, a ty cukier. Ja dodałem - i od
tego czasu nasze drogi się rozeszły,
ty miałeś towarzystwo z pieniędzmi,
a ja towarzystwo bez pieniędzy.
Spojrzał na mnie i na towarzyszące
mi żonę i dzieci. Ze łzami w oczach
powiedział: widzisz dokąd mnie
pieniądze doprowadziły, u ciebie
wszyscy zadbani, pewnie i wykształ
ceni, a ja jestem żebrakiem żyjącym
z zapomogi. Mówię do niego:

Karol, dziś spędzamy resztę dnia
z rodzeństwem, jutro po południu
odjeżdżamy, ale przed południem
będziemy u Franka, przyjdź,
porozmawiamy. Odpo
wiedział: na
pewno przyjdę, ale nie przyszedł.
U Franka przy kawie dowiedziałem
się, że Karol to stary kawaler (może
i dobrze, że się nie ożenił), dokąd
żyła matka, to jako tako żył
i wyglądał (ojciec zmarł wcześniej).
Potem szybko osiągnął dno,
próbował z tego wyjść, ale mu się
nie udawało. W większych miastach
są grupy AA, łatwiej podnieść się, tu
na wsi trudna sprawa. Pracować nie
ma siły, renty nie dostał. Emerytury
nie wypracował (po prostu nie
płacił na ZUS). Dobrze, że domek
po rodzicach ma, bo by spał pod
mostem. Pytam się o starszych jego
braci. Franek mówi: oni się pożenili
młodo, w sąsiednich wsiach mają
dobre żony i wspaniałych teściów,
zerwali z ojcem i alkoholem. Dobrze
się im powodzi i są szanowanymi
ludźmi. Wspominając kolegów
z dzie
ciństwa, stwierdzamy, że
żyjących podobnie jak Karol
jest więcej i to wszyscy z rodzin
finansowo w tamtym czasie dobrze
stojących, trzeba dodać, którym
pieniądze lekko przychodziły. Jak
w młodym wieku ma się pieniądze,
to często zapomina się o Panu Bogu
i śpiewa się: „Żyje się tylko raz”,
każdy jest kowalem swego losu.
Za grzechy młodości płaci się całe
życie. Niestety takie są fakty, tylko
młodzież faktów nie chce widzieć.
Często bywa tak, że dziewczyna chce
mieć bogatego i wesołego chłopaka,
a ma męża pijaka, odwrotnie też się
zdarza.
Na
zakończenie
„dowcip”:
Widzę sąsiadko, że przyjechał do
was wnuczek – pomaga dziadkowi?
Tak, przepili już emeryturę…
brat Stanisław
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KATOLIKU
UWAŻAJ!!!
czyli zagrożenia
duchowe

Kot, kominiarz
i piątek trzynastego
„Zło, że ludzie przestali wierzyć w Boga, nie polega na tym, że w nic
nie wierzą, ale że gotowi są uwierzyć we wszystko.”- G. K. Chesterton
Pan Bóg dał człowiekowi ogromny
dar: rozum. Odchodząc od prawdziwej
wiary i rozumności człowiek jest w stanie
uwierzyć w największe niedorzeczności
i zabobony. Wiele znanych osób: aktorów,
piosenkarzy, polityków itp. w udzielanych
wywiadach przyznaje się do wiary w przesądy. Obserwując zachowanie „zwykłych”
ludzi widzimy, iż w życiu potocznym wierzymy w rzeczy nie mające potwierdzenia
logicznego, zdroworozsądkowego a tym
bardziej naukowego. Czy żyjemy zatem
w świecie zabobonów i przesądów? Czy
w dobie ogromnego postępu nauki i techniki, gdy ceni się racjonalne myślenie, rzeczywiście wielu ludzi wierzy w pechową
trzynastkę? Okazuje się, że tak. Zabobony
sięgające zamierzchłych czasów i wywodzące się z pogańskich rytuałów, wierzeń
czy praktyk, są tak mocno sprzężone z naszym codziennym życiem, że stały się dla
wielu czynami zupełnie normalnymi.
Czym są zabobony?
Pojęciem tym określa się wiarę w zależność zachodzącą pomiędzy jakimś zjawiskiem, a wykonywaniem określonych
praktyk magicznych, celem zapobieżenia
nieszczęściu, lub przeciwnie, aby zapewnić sobie szczęście. Przy czym sama zależność jest pozbawiona podstaw racjonalnych czy logicznych. Psychologowie
i socjologowie podają wiele przyczyn
funkcjonowania zabobonów. Zagłębiając
się w historię możemy podać pewne przyczyny powstania niektórych przesądów.
Np. przed tysiącami lat ludzie wierzyli, że bogowie żyją w drzewach. Gładzili
je więc, by zjednać sobie bóstwa. Dzisiaj
niektórzy dotykają drewna na szczęście
lub odpukują w niemalowane drewno, by
czegoś nie zapeszyć.
Jednakże nas interesuje tu odpowiedź
na pytanie: czy wiara w przesądy jest
groźna? Rozważmy zatem dwie płaszczyzny: religijną i psychologiczną.
Z religijnego punktu widzenia wiara w zabobony i przesądy jest grzechem
przeciw pierwszemu przykazaniu Boże-

mu. Rzecz ma się podobnie jak z wiarą
w horoskopy, które stanowią powszechną
formę zabobonu. To nie czarny kot, piątek
trzynastego czy też wzięcie ślubu w maju
wyznacza moje życie osobiste, małżeńskie,
moje sukcesy i porażki. Bo jakiż związek
z moim szczęściem ma to, że chwycę się
za guzik widząc kominiarza? Albo wierzę
w Bożą Opatrzność, wszechmoc i to, że
Bóg widzi moje życie i codziennie otacza
mnie miłością; jestem dla Niego kimś ważnym, co udowodnił poświęcając dla mnie
swego Syna; albo wierzę, że to czarny kot
czy też kominiarz zdecydują czy spotka
mnie coś dobrego czy coś złego. Zwróćmy ponadto uwagę, iż wiara w zabobony
wielu osobom pomaga usprawiedliwić,
czy wyjaśnić ich osobiste niepowodzenia,
porażki, pozwala zepchnąć odpowiedzialność ze swego np. niedbalstwa czy nieróbstwa na koty, majowe małżeństwa, piątki
trzynastego itp.
Należy też uważać by z zabobonną
wiarą nie podchodzić do przedmiotów,
które zostały poświęcone Bogu. Jak uczy
Katechizm Kościoła Katolickiego można
poprzez wypaczenie postawy religijnej
zabobon wiązać z kultem, który ze swej
natury jest dobry i chrześcijański. Dzieje
się to wówczas „gdy przypisuje się magiczne znaczenie pewnym praktykom,
nawet uprawnionym lub koniecznym”
(KKK 2111).
Ale wiara w zabobony ma jeszcze wymiar pozateologiczny. W dużej mierze
człowiek jest w stanie uwierzyć i przejąć
się jakimś przesądem do tego stopnia,
iż popada w paranoję i zadręcza się psychicznie. By to zilustrować posłużmy się
przykładem. Grupa młodych osób idących przez park spotyka kobietę-wróżkę,
która zatrzymuje ich i chce im powróżyć.
Jedna z dziewczyn wyśmiewa wróżbitkę,
ta podniesionym głosem przy wszystkich
mówi jej: „We wrześniu umrzesz”. Złowroga przepowiednia wzbudziła uśmiech
u młodej dziewczyny, wszak myślała sobie: przecież nikt nie wie kiedy umrę,

a już na pewno jakaś wróżbitka. Grupa
młodzieży poszła dalej. Mijały tygodnie
i miesiące. Młoda osoba zapomniała nawet o swym „wyroku”. Jednak wierzyła
w niektóre przesądy i gdy minęły wakacje, nadszedł wrzesień - myśl mimowolnie
powróciła i coraz mocniej się narzucała.
W połowie września ta osoba przestaje
normalnie funkcjonować. Nie chce o tym
myśleć, ale im bardziej pragnie oddalić od
siebie ową myśl, tym mocniej ona powraca. W drugiej połowie września, w nocy
lęki i koszmary, w dzień stany lękowe; telefon w domu czy głos klaksonu na ulicy
powoduje w niej paraliż strachu, nie może
się uczyć, odpoczywać itp. Minął wrzesień
wszystkie złowrogie objawy ustąpiły. Lecz
za rok horror się powtórzył. Za pięć lat we
wrześniu umiera na zawał serca.
Czy wiara w zabobony jest więc groźna? Czy nie mogę dla zabawy czy ciekawości czytać horoskopów czy wierzyć
w jakieś przesądy? Św. Paweł odpowiada: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyć. Wszystko mi wolno,
ale ja niczemu nie poddam się w niewolę”
(1 Kor 6,12).
Czy człowiek mądry szuka rozrywki
i zabaw w tym, co jest niedorzeczne? Jezus Chrystus ma dla wszystkich o wiele
lepszą propozycję, w której daje siebie samego: swoją miłość, potęgę i opiekę, która przekracza granice ziemskiego tylko
życia. Nawet dziś, wśród wykształconych
i (o zgrozo!) wierzących ludzi, funkcjonują pewne zabobony. Oto kilka przykładów:
• Odpukanie w niemalowane, aby nie zapeszyć.
• 13 piątek - feralny dzień.
• Czarny kot przebiegający drogę przynosi pecha.
• Stłuczenie lusterka wróży nieszczęście.
• Nie należy zawierać związków małżeńskich w maju.
• Nie żegnać się i nie witać w progu.
• Nie wracać do domu po zapomnianą
rzecz, a po powrocie należy usiąść na
chwilę.
• Deszcz w dniu ślubu zapowiada „opłakane życie”.
• Kobieta niezamężna nie powinna siadać na rogu stołu.
• Nie obcinać włosów między studniówką
a maturą.
• Kobieta ciężarna nie powinna patrzeć
na osoby brzydkie, upośledzone.
• Widząc kominiarza trzeba złapać się za
guzik.
• Posiadanie podkowy przynosi szczęście.
Andrzej Wronka
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Trzeźwymi bądźcie
Rodzina z problemem alkoholowym część 1
Kiedy boli ząb, to tak naprawdę cali jesteśmy „do niczego”. Trudno nam jeść, pracować, skupić się na
jakiejkolwiek czynności. Podobnie jest z rodziną. Jeżeli jeden z członków danej rodziny poważnie choruje,
to cały system ulega destabilizacji.
Rodzina jest zdrowa wtedy gdy
jej członkowie mają pozytywny
stosunek do życia i innych ludzi, są
dla innych dobrzy, serdeczni, życzliwi, uczynni. Jednocześnie kiedy
*Rodzina jest miejscem spotka- mają niezbędne granice zewnętrznia różnych pokoleń, które poma- ne i wewnętrzne, potrafią chronić
gają sobie wzajemnie w osiąganiu siebie przed zagrożeniami świata,
pełniejszej mądrości życiowej oraz jak i dbają, aby wewnątrz rodziny
w godzeniu praw poszczególnych nie przekraczać wzajemnie swoich
osób z wymaganiami życia spo- granic. Kiedy w rodzinie ustalona
jest jasna hierarchia przywództwa
łecznego (Karta Praw Rodziny).
* Rodzina stanowi wspólnotę rodzinnego i jedność i łatwość komiłości i solidarności, jedyną pod munikacji, ta rodzina po prostu
względem nauczania i przeka- ze sobą rozmawia- choćby przy
zywania wartości kulturalnych, niedzielnym obiedzie. Zdrowa roetycznych, społecznych, ducho- dzina ma zdolność do radzenia
wych i religijnych, istotnych dla sobie ze zmianami oraz posiada
rozwoju i powodzenia własnych transcendentne i duchowe źródła
członków oraz społeczeństwa oparcia. Zdrowa rodzina ma upo(Karta Praw Rodziny przedłożo- rządkowane życie rodziców fizyczne, moralne i duchowe, ma swoją
na przez Stolicę Apostolską)
wiarę, wartości i priorytety. RodziRodzina ze względu na wyjąt- na taka wspólnie spędza czas, ma
kową siłę istniejących więzi może wspólne sprawy, miejsca, zaintestanowić środowisko szczęścia resowania, uroczystości, rytuały
i bezpieczeństwa, ale również i tradycje rodzinne. W zdrowej roz tej samej przyczyny może być dzinie jest sprawiedliwy podział
miejscem silnych psychicznych odpowiedzialności za różne obodoświadczeń i urazów. Aby zrozu- wiązki oraz wzajemne docenianie
mieć ogrom problemów jakie do- innych i siebie.
To wszystko wydaje się banalnie
tykają rodzinę z problemem alkoholowym przyjrzyjmy się czym jest proste- a jednocześnie tak trudne
do realizacji. Tak łatwo zdeformozdrowa rodzina.
Co to jest rodzina? Prawdopodobnie ile jest specjalności, tyle
definicji. Ja zaproponuję dwie takie
definicje rodziny:

wać te zasady i wprowadzać nowe
rytuały, nowe „niby wartości”.
Dawniej mówiono o tym obrzędy
świeckie (patrz film „Miś” itp.).
Dzisiaj jest się „trendy”, „cool”, „na
topie” kiedy rodzina idzie na tradycyjne zakupy w Galeriach, obowiązkowego grilla, je obiad przy
włączonym TV itp.
Dla funkcjonowania zdrowej
rodziny niezbędne są korzystne
postawy rodzicielskie, a najważniejsze z nich to akceptacja dziecka, która oznacza przyjęcie go
takim jakie ono jest, zarówno jego
cech fizycznych, usposobienia, jego
intelektualnych możliwości, ale
i wszelkich ograniczeń. To współdziałanie z dzieckiem świadczące o właściwym zaangażowaniu
i zainteresowaniu rodziców zabawą
i pracą dziecka polega na angażowaniu go w zajęcia i sprawy związane z domem i rodziną, które są
odpowiednio dostosowane do
jego możliwości. Dawanie dziecku
odpowiedniej dla jego wieku rozumnej swobody bowiem dziecko
w miarę dorastania i przechodzenia
przez nowe fazy rozwoju stopniowo oddala się od swoich rodziców,
ale równocześnie rozbudowuje
świadomą więź psychiczną. Zdrowa postawa rodzicielska oznacza
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także uznanie praw dziecka jako
równych wszystkim ludziom, bez
przeceniania i niedoceniania jego
roli. Dobrzy rodzice dostosowują
się do poziomu fazy rozwojowej,
w jakiej znajduje się dziecko oraz
do jego aktywności.
Kiedy w rodzinie pojawia się
alkohol lub inne zagrożenie to zaczyna tego wszystkiego brakować.
Rodzina zaczyna źle funkcjonować
i możemy wtedy mówić o Rodzinie dysfunkcjonalnej. Jej członkowie najczęściej zaprzeczają swoim
problemom, brak im intymności
we wzajemnych relacjach. Często
wstydzą się swojej rodziny, mają
utrwalone role, zaplątane granice
pomiędzy sobą. Głównie komunikują się poprzez konflikt albo
tuszowanie problemu. Jednostka
istnieje dla rodziny, a zasady działania są sztywne i nie zmieniają się.
Rodzina z problemem alkoholowym idealnie wpisuje się
w powyższą listę. Zachowanie alkoholika zakłóca ustalony w rodzinie porządek. Kolejni członkowie
zostają wytrąceni ze stanu równowagi. Poszukiwane są role, które

pomogą tą równowagę przywrócić.
Rodzina dysfunkcjonalna jest stworzona
przez dysfunkcjonalne małżeństwo, takie
małżeństwa zaś tworzą dysfunkcjonalne
osoby, które odnajdują się wzajemnie.
Jednym z tragicznych faktów jest to,
że osoby dysfunkcjonalne prawie zawsze
znajdują inną osobę,
która działa albo na
tym samym, albo
na większym poziomie dysfunkcji (Bradshaw). Taka
rodzina jest fragmentem wielopokoleniowego procesu i porusza się
w swego rodzaju błędnym kole.
Jak Rodzina przystosowuje się
do życia z problemem alkoholowym.
Faza1: W rodzinie pojawiają
się incydenty nadmiernego picia
i chociaż są sporadyczne, tworzą
napięcia w układzie małżeńskim.
Rodzina (najczęściej żona) podejmuje próby interwencji, lecz nie
odgrywają one większej roli. Ze
strony osoby pijącej rozwija się
system wymówek, usprawiedliwień oraz obietnic, które są coraz
częściej naruszane. Dominującą
postawą w rodzinie jest zaprzeczanie obecności problemu alkoholowego. Członkowie rodziny gotowi
są poszukiwać źródeł sprawczych
tego stanu rzeczy w czynnikach
sytuacyjnych i nieporozumieniach
rodzinnych, traktując je jako źródło picia, a nie jako jego skutek.
Faza2: Wraz z nasilaniem się
incydentów alkoholowych rośnie
izolacja rodziny. Rodzina zamyka
drzwi przed sąsiadami, przyjaciół-

mi, a nawet najbliższymi (matką,
ojcem). Przekazuje komunikat: Nic
złego się nie dzieje, u nas wszystko
w porządku. Coraz więcej aktywności i energii jej członków koncentruje się wokół picia (co zrobić,
by on się dziś nie upił, jak bezboleśnie ją spacyfikować, by poszła
spać, jak naprawić budżet, wyciszyć emocje dziecka, przekonać
rodziców, że nie jest taki najgorszy,
jak ostrzegali). Wzrastają pretensje i napięcie, pogarszają się relacje małżeńskie. Pojawiają się zaburzenia nerwicowe i zachowania
u dzieci. Nadal podejmowane są
usilne próby utrzymania dotychczasowej struktury życia rodzinnego w nie zmienionej postaci. Trwa
ukrywanie negatywnych skutków
picia i zaprzeczanie problemowi
alkoholowemu. W jego miejsce
pojawiają się czasem wyszukane
interpretacje psychologiczne, analizowanie własnej winy za cudze
picie, chronienie alkoholika przed
skutkami jego picia, potwierdzanie tego, że nie on (ona) są za nie
odpowiedzialni. Rodzina rozwija
własny system kontroli nad piciem
alkoholika, poszerzając repertuar
środków w odpowiedzi na pytanie
„co jeszcze możemy zrobić, żeby
on (ona) nie pił(a)”.
Jacek Telesfor-Kasprzak

Telefon zaufania dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz
ich rodzin
Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441
Czynny całą dobę !!!
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DROGA – PRAWDA – ŻYCIE
KOL ORY NA D Z I E I

Na początku listopada nadzieja ma dwa kolory: biały i fioletowy. Takie szaty liturgiczne przewidują
przepisy na dwa pierwsze dni listopada: na Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych. Warto – nim pójdziemy do kościoła na Mszę świętą, a potem modlić się przy grobach
naszych bliskich – zatrzymać się nad treścią, jaką niosą te dwa dni.
Tydzień według Pisma Świętego rozpoczyna się od niedzieli, jest to pierwszy
dzień dzieła stworzenia, a od czasów Jezusa Chrystusa Dzień Zmartwychwstania, nowego stworzenia, dzień zwycięstwa
Zbawiciela nad śmiercią, złem i grzechem.
Podobnie w tym wypadku – zaczynamy
od spojrzenia w niebo, od radości, którą
daje przypomnienie sobie o zbawieniu,
do którego doszła już niezliczona liczba
ludzi.
Nieco historii
O zbawieniu niektórych mówi już
Pismo Święte. Pan Jezus na krzyżu kanonizował jednego z łotrów, obiecał zbawienie przestępcy, który wyznał wiarę
w Jego Boskość. Wszyscy uczniowie mieli
pewność, że do Królestwa Bożego została
z ciałem i duszą wzięta Maryja – Matka
Zbawiciela. Na kartach Nowego Testamentu znajdziemy jeszcze imiona świętego Szczepana i Jana Chrzciciela. Tradycja
nie ma wątpliwości, że Pan Bóg wziął do
siebie niewinne dzieci z Betlejem, które
zostały zamordowane z rozkazu Heroda.
Ale też od początku istniała cześć dla
tych, którzy nie zaparli się wiary i mimo
bezpośredniego zagrożenia życia nie
chcieli klękać przed cesarzem ani jego
posągami. Od IV wieku Kościół do męczenników dołączył wyznawców, czyli
ludzi, którzy do śmierci heroicznie zachowywali w swoim sercu i postępowaniu naukę Jezusa Chrystusa. Przez pewien czas
dwa razy w roku wspominano wszystkich świętych: po Wielkanocy – w maju
i 1 listopada; od IX wieku pozostał już
tylko ten drugi, znany do dzisiaj termin.
A 2 listopada? Od XI wieku Kościół modli się za zmarłych, którzy potrzebują naszego wstawiennictwa, by z czyśćcowego oczekiwania przejść do pełni chwały
u boku Stwórcy: Kościół, wspólna i kochająca Matka, oddawszy należną cześć

wszystkim swoim dzieciom, radującym
się już w niebie, stara się teraz gorącymi
modłami do Chrystusa, swego Pana i Oblubieńca, przyjść z pomocą wszystkim
jeszcze w czyśćcu cierpiącym, aby jak najrychlej mogli dojść do społeczności z błogosławionymi w radości wiekuistej.
Obcowanie świętych
w naszym życiu
Znam pewną rodzinę, w której trzecie dziecko zmarło po dwóch miesiącach
życia. Do dzisiaj cała – teraz czwórka rodzeństwa pamięta o Adasiu, przypomina
o odwiedzaniu jego grobu i żyje w całkowitej pewności, że ich braciszek jest
już u boku Pana Boga, wspierając całą
rodzinę swoją modlitwą, którą wypowiada pozostając twarzą w twarz ze Stwórcą.
Obcowaniem świętych nazywamy łączność tych, którzy już są zbawieni, tych,
którzy w czyśćcu czekają na nasze modlitwy i tych, którzy w stanie łaski uświęcającej żyją na naszej ziemi. Pierwsze dwa
dni listopada są okazją, aby sobie te prawdy przypomnieć, oddać chwałę świętym,
którzy dotarli do celu oraz modlić się, pokutować za tych, którzy bez naszego wstawiennictwa pozostają bezradni w czyśćcu.
Praktyka życia spowodowała pewne zamieszanie: chrześcijanie chcą odwiedzać
groby swych bliskich, a to czasem wymaga pokonywania sporych odległości,
jednocześnie ustawy państwowe dniem
wolnym uczyniły tylko pierwszy z listopadowych dni. Dlatego często pierwszy
listopada bardziej kojarzy się z cmentarzami niż z radością chwały nieba.
Oczywiście, nie trzeba wprowadzać
sztucznych barier, nikt nie zabroni odwiedzania grobów w Uroczystość Wszystkich
Świętych. Dla naszego dobra duchowego
warto podtrzymywać świadomość, że Liturgia najpierw pokazuje niebo, a potem
wzywa do modlitwy i pokuty w intencji

tych, którzy mają jeszcze jakieś „długi”
wobec Pana Boga: najpierw kolor biały,
a potem fioletowy.
Odpusty i codzienność
Odwołując się do nieskończonych
zasług Jezusa Chrystusa i do duchowego skarbca Kościoła, w którym to skarbcu są zasługi świętych, ustanowiono już
bardzo dawno odpusty, czyli darowanie
kar za grzechy co do winy odpuszczone w sakramencie pokuty i pojednania.
1 listopada można uzyskać odpust dla
siebie albo dla zmarłych za nawiedzenie
świątyni, modlitwę w intencjach Papieża
i przyjęcie Komunii Świętej, a w czasie
całej oktawy, czyli do 8 listopada, odpust, już tylko za zmarłych, można uzyskać za nawiedzenie cmentarza i spełnienie tak zwanych zwykłych warunków.
Te „zwykłe warunki” – to nasza droga
do zbawienia. Chodzi przecież o życie
codzienne zjednoczone z Panem Bogiem, o taką jedność, która pozwala
na przyjęcie Komunii Świętej podczas
każdej Mszy św. W tym stylu życia realizuje się najprościej to, co wynika
z przyjścia Jezusa Chrystusa na ten świat:
słuchanie Ewangelii, czyli dobrej nowiny
o zbawieniu i wprowadzanie jej w życie.
Właśnie przez pozostawanie w łasce
uświęcającej my sami przybliżamy się do
celu, dla jakiego zostaliśmy do życia powołani. Można by powiedzieć, że na co
dzień możemy odkrywać głębię takiego
życia: nie chodzi przecież jedynie o omijanie grzechów, ale o życie miłością, czyli
wypatrywanie dobra, jakie przygotował
nam Pan Bóg do spełnienia, o dążenie
do tego dobra mimo wszelakich trudności (w tym naszych negatywnych emocji),
o korzystanie z wszystkich łask, czyli form
pomocy, jakie w dążeniu do spełnienia
Woli Bożej już tutaj otrzymujemy.
ks. Zbigniew Kapłański
„Źródło” 44/2011
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PATRIOTYZM NA CO DZIEŃ
Minął kolejny sierpień, miesiąc
szczególnej pamięci historycznej,
obfity w rocznice ważnych wydarzeń, także czas pielgrzymowania
do sanktuariów maryjnych. Było
odświętnie i wzniośle. Ale czas
mija i nadchodzi zwyczajność, rok
szkolny, powrót po urlopach do
codziennej pracy. Czy można być
patriotą także na co dzień? Czym
w ogóle jest patriotyzm? I nie chodzi tu o znaną wszystkim definicję,
ale takie życie, które samo świadczy o patriotyzmie. W ostatnich latach wyjechało z Ojczyzny milion
rodaków. Drugim najczęściej używamy językiem w Wielkiej Brytanii jest polski, Polaków możemy
spotkać w każdym zakątku ziemi.
Nie chodzi mi bynajmniej o ocenę moralną tych wyjazdów, każdy
przypadek jest przecież szczególny
i ludzie mają różne powody, aby
opuścić rodzinny kraj. Nie mamy
prawa osądzać, ale boli, gdy pacjent mówi, że najlepsi i najzdolniejsi lekarze wyjechali, a zostali
tylko Ci, którzy nie potrafili nawet
tego…. Podobnie ma się z innymi
grupami zawodowymi, ale szczególnie odczuwamy odpływ młodych. Wyjechali gdyż nie mieli
perspektyw pracy, mieszkania,
szans na założenie rodziny i urodzenie dzieci- spraw najważniejszych dla każdego. Czy wyjazd za
granicę w poszukiwaniu chleba
jest patriotyzmem? Czy pozostanie w kraju bez perspektywy
zatrudnienia, narzekanie, mizerne wiązanie końca z końcem jest

miłością do Ojczyzny? Trudne
sprawy. Wydaje się, że patriotyzm
uległ dewaluacji. Owszem, obchody rocznic, szczególnie połączone
z festynami oferującymi porcję
rozrywki dostarczają dowodów na
istnienie pewnej więzi między rodakami, ale jak to przekłada się na
codzienne życie? Nie jest dobrze
i nie może być dopóki na nowo
nie uporządkujemy hierarchii
wartości BÓG, HONOR i OJCZYZNA - to prawidłowa kolejność
także w codziennym życiu. Brzmi
wzniośle, ale zawiera cały program
osobistego i społecznego funkcjonowania. Jeśli Bóg po pierwsze, to
Jego przykazanie miłości- to zdolność do poświęcenia swojego życia dla innych nawet, gdy trudno
i brakuje środków niezależnie od
czasu i miejsca. Tak postępowali
nasi poprzednicy, wierzyli w Boga
i Bogu, dlatego mieli odwagę i siły,
aby walczyć o wolność i niezależność dla następnych pokoleń. Honor jest nie zastąpioną cnotą - trzeba umieć się szanować, aby móc
szanować innych. Nastawić drugi
policzek nie oznacza płaszczyć się
przed kimkolwiek i dla czegokolwiek. Donosicielstwo, lizusostwo
dla kariery i awansu, ponownie jest
w modzie. Podkopywanie dołków,
podkładanie świń i knucie intryg,
to znane sposoby na dochodzenie
do władzy i pieniędzy, oczywiste,
że wówczas nawet najhuczniej obchodzone rocznice nie mają nic
wspólnego z patriotyzmem. I Ojczyzna… ,,Ojczyzna- kiedy myślę-

wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby
ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich
ogarniać przeszłość dawniejszą niż
każdy z nas: z niej się wyłaniam…
gdy myślę Ojczyzna- by zamknąć
ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż
jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę
przestrzeń, którą wypełnia… Ojczyzna - kiedy myślę - słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łączą się w jeden profil
z jasnością nieboskłonu…. Kiedy
myślę: Ojczyzna, szukam drogi,
która zbocza przecina jakby prąd
wysokiego napięcia, biegnąc górą
tak ona biegnie stromo w każdym
z nas i nie pozwala ustać. Droga
biegnie po tych samych zboczach,
powraca na miejsca te same, staje
się wielkim milczeniem, które nawiedza co wieczór zmęczone płuca
mej ziemi.” Te czułe, osobiste słowa Karola Wojtyły o Ojczyźnie są
tak drogie, zachęcają do przebywania tej samej trudnej drogi, pomimo wielkiego zmęczenia, wskazują
na wieczną łączność międzypokoleniową, są drogowskazem patriotyzmu na co dzień. Możemy być
patriotami pracując, wychowując
dzieci, prowadząc dom i uprawiając rolę- poprzez wykonywanie
z wielką miłością naszych codziennych, małych zadań.

‘W naszej Rodzinie’ nr 9, wrzesień 2013 r.
Hanna Wujkowska - Lekarz medycyny,
specjalista chorób wewnętrznych
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GENDER, CZYLI WSKRZESZANIE ENGELSA CZ2
Walka przed solidarnością i komunią
Skoro pojawia się słowo „walka”, to
wybrzmiewa wraz z nim słowo „marksizm”. Warto przypomnieć, że punktem wyjścia dla Marksa była analiza
sytuacji Niemiec w XIX wieku, ale
konkluzje stąd wynikające były o wiele
ogólniejsze, gdyż jak zapewniał Autor:
„emancypacja Niemca jest emancypacją człowieka”. W opisie tej sytuacji
zwracała uwagę rola religii traktowanej jako „samowiedza i poczucie samego siebie u człowieka, który siebie bądź
jeszcze nie odnalazł, bądź już znowu
zagubił”. Krytyka religii powinna zatem prowadzić do ukazania i usunięcia
korzeni zła. Wiąże się to z problemem
samorozumienia człowieka szerzej ‑
problemem antropologii. Skoro nie
ma Boga, to człowiek nie jest od Niego
zależny. Atrybuty przypisywane Bogu
są atrybutami człowieka. Pierwszym
z nich jest atrybut stwórcy. Pochodzenie człowieka da się wytłumaczyć
dialektyką i teorią ewolucji. Człowiek
stwarza zatem sam siebie.
„Wprost przeciwnie niż w filozofii
niemieckiej, zstępującej z nieba na ziemię ‑ my wstępujemy tu z ziemi do nieba. To znaczy, bierzemy za punkt wyjścia nie to, co ludzie mówią, imaginują
sobie czy wyobrażają, (…); bierzemy
tu za punkt wyjścia ludzi rzeczywiście
działających i z ich rzeczywistego procesu życiowego wyprowadzamy też rozwój ideologicznych refleksów i cech tego
procesu życiowego.(...) Moralność, religia, metafizyka i wszystkie inne rodzaje
ideologii oraz odpowiadające im formy
świadomości tracą już przeto pozory
samodzielności” (K. Marks, F. Engels.
Ideologia niemiecka.).
Problemem pozostaje jednak natura człowieka. Marks stwierdzał, że
feuerbachowska krytyka religii usunęła Boga, ale nie usunęła konsekwencji
religijnego obrazu świata i człowieka,
traktując nadal człowieka w kategoriach abstrakcyjnych i ahistorycznych.
Zrozumienie ziemskiej podstawy
„świata religijnego” uwolni od złudzenia stałej i normatywnej natury

człowieka. Elementem walki z naturą
stała się destrukcja natury społecznej
i rodzinnej człowieka. Nie sposób nie
oddać w tym momencie słów jednemu z klasyków: „Tak więc małżeństwo
pojedynczej pary bynajmniej nie wkracza do historii jako pojednanie między
mężczyzną i kobietą, a tym mniej jako
najwyższa forma małżeństwa. Przeciwnie. Zjawia się ono jako ujarzmienie
jednej płci przez drugą, jako proklamowanie nie znanej dotychczas w dziejach
pierwotnych wrogości płci. W starym
niedrukowanym rękopisie, napisanym
przez Marksa i przeze mnie w roku
1846, znajduję, co następuje: “Pierwszy
podział pracy to podział pracy między
kobietą i mężczyzną w dziele płodzenia
dzieci[1]. Dzisiaj mogę dodać: pierwsze
przeciwieństwo klasowe, jakie występuje w historii, zbiega się z rozwojem
antagonizmu między kobietą a mężczyzną w małżeństwie pojedynczej pary,
a pierwszy ucisk klasowy — z uciskiem
żeńskiej płci przez męską. Małżeństwo
pojedynczej pary było w historii wielkim krokiem naprzód, ale jednocześnie
zapoczątkowuje ono obok niewolnictwa
i własności prywatnej tę po dziś dzień
trwającą epokę, w której każdy postęp
jest równocześnie względnym cofnięciem się, gdy pomyślność i rozwój jednego człowieka zostają osiągnięte poprzez
cierpienia i ucisk innych. Jest ono formą
komoda cywilizowanego społeczeństwa,
w której możemy już badać charakter
przeciwieństw i sprzeczności rozwijających się w tym społeczeństwie w całej
pełni. Dawna względna swoboda obcowania płciowego nie znikła bynajmniej
wraz ze zwycięstwem małżeństwa parzystego, a nawet pojedynczego”[2].
I jeszcze jeden fragment tego samego dzieła Fryderyka Engelsa: „A więc
pojedyncza rodzina, w tych wypadkach,
kiedy pozostaje ona wierna swemu historycznemu pochodzeniu, kiedy wyraża jasno konflikt pomiędzy mężczyzną
a kobietą wywołany przez wyłączne panowanie mężczyzny, stanowi miniaturowy obraz tych samych przeciwieństw

i sprzeczności, w których od powstania
cywilizacji obraca się rozdzielone na
klasy społeczeństwo nie mogąc przeciwieństw tych ani rozwiązać, ani przezwyciężyć. Mówię tu oczywiście tylko
o tych wypadkach małżeństwa pojedynczej pary, w których życie małżeńskie
rzeczywiście kształtuje się według przepisów ustalonych zgodnie z pierwotnym
charakterem tej instytucji, ale w których żona buntuje się przeciwko władzy
męża. Że nie we wszystkich małżeństwach tak się dzieje, wie o tym najlepiej niemiecki filister, który tak samo
nie umie utrzymać swego panowania
w domu jak w państwie i któremu żona
zupełnie słusznie zabiera ster rządów,
do których nie dorósł. Za to wydaje mu
się, że może on spoglądać z góry na swego francuskiego towarzysza niedoli, któremu częściej niż jemu przytrafiają się
rzeczy o wiele gorsze”[3].
Gender w pociągu rewolucji
Marksistowski opis rzeczywistości
małżeństwa i rodziny stał się znakomitym narzędziem w radykalnym feminizmie, który zawiązał się mniej więcej
w latach 70. XX wieku. Do ruchu feministycznego - radykałowie wnieśli stereotyp kobiety jako prototypu „klasy
uciskanej”, a za narzędzia ucisku uznali
małżeństwo i „obowiązkowy heteroseksualizm”.
Celem rewolucji feministycznej
w tym okresie stało się już nie tylko
usunięcie przywilejów mężczyzn, lecz
wyeliminowanie różnicy między płciami. Dlatego, w równym stopniu nowy
feminizm godził zarówno w mężczyzn,
jak i w kobiety podejmujące macierzyństwo. Wtedy też pojawiła się moc-
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na artykulacja marksowskiej tezy, iż
role, jakie odgrywają kobieta i mężczyzna, zależą od kultury i historii. Istotnie, trzeba pamiętać, że w antropologii
marksowskiej, człowiek jest pochodną
materii i jej ruchu, jak również pochodną stosunków społeczno-ekonomicznych. Stąd jednak konsekwentny
wniosek, że efektem tych dogmatów
materializmu dialektycznego i materializmu historycznego jest nie tylko
kwestia ról i zadań społecznych. Jest
to kwestia produkcji tego, co tradycyjnie nazywane było „naturą społeczną”
człowieka. Dlatego też radykalny feminizm, a za nim ideologia gender podkreślają, że np. w sercu kobiety nie ma
naturalnych uczuć macierzyńskich,
pojawiają się one dopiero na pewnym
etapie historii. Skoro zaś się pojawiają,
mogą też zanikać.
To właśnie w tym miejscu rodzi się
postulat nowej rewolucji kulturalnej,
która zniesie wszelką odmienność,
wszelkie różnice, konstytuujące rodzinę. Rodzina bowiem w tradycyjnym
swoim ujęciu, opiera się na instytucji
heteroseksualnego małżeństwa. To zaś
wyznacza sztywny gorset ról i funkcji społecznych. Wyznacza zarazem
kierunki ucisku kobiety. Istotą ucisku
kobiet jest w tej perspektywie - macierzyństwo i wychowywanie dzieci.
Dziecko staje się zatem ostatecznym
potwierdzeniem podrzędnego statusu kobiety, jest niejako symbolem jej
ucisku i wyzysku. Wszystko zatem, co
godzi w dziecko, w samo jego istnienie
nabiera charakteru wyzwoleńczego.
Paweł Bortkiewicz TChr
Kwartalnik FRONDA Nr. 66

[1] K. Marks i F. Engels, Ideologia
niemiecka, w: Dzieła, Książka i Wiedza 1975, wyd. 2., s. 33.
[2] F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa.
W związku z badaniami Lewisa H.
Morgana. http://www.marxists.org/
polski/marks-engels/1884/pochodzenie/10.htm#071
[3]Tamże.

Herb po 21 latach

Podstawą do stworzenia herbu była homilia wygłoszona przez
Jana Pawła II na legnickim lotnisku w 1997 roku. W słowach papieża można odnaleźć trzy zasadnicze wątki: historyczny, religijny
i pielgrzymkowy. Herb został podzielony na cztery pola, z których
dwa są czerwone, a dwa - złote. Są
to kolory metropolii wrocławskiej.
Na górnym polu został umieszczony tzw. orzeł piastowski. Można go odnaleźć już na proporcach
i sztandarach Piastów Śląskich,
w tym i Henryka II Pobożnego, tak
bardzo związanego z Legnicą. Jest
to nawiązanie do wątku historycznego papieskiej homilii. Po prawej
stronie widzimy miecz i klucze,
czyli symbole-atrybuty św. Piotra
i św. Pawła - patronów diecezji
i legnickiej katedry. Na dolnym
polu znalazła się muszla św. Jakuba. Przez naszą diecezję przebiega
wiele szlaków jakubowych. W ten
sposób nawiązuje się do wątków

pielgrzymkowych homilii. W lewym polu widzimy zaś monogram
MARIA. W ten sposób nawiązano
do duchowości maryjnej naszej
diecezji. To jest element religijny
papieskiego przemówienia.
Dzieło stworzył dr Wacław Szetelnicki, twórca m.in. herbu biskupiego bp. Marka Mendyka.
Ogłoszenie herbu jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu
naszej diecezji. Przez 21 lat symbolem diecezji legnickiej służyło
przedstawienie jedności apostołów św. św. Piotra i Pawła. Była
to reprodukcja rzeźby z katedry
legnickiej, która sama jest pod wezwaniem obu apostołów. Charakterystyczna średniowieczna rzeźba
jest popularnie zwana „concordia
apostolorum”, czyli „przyjaźń apostołów”. Reprodukcja tej rzeźby
znalazła się m.in. w logo I Synodu
Diecezji Legnickiej.
Jędrzej Rams / legnica.gosc.pl
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DROGA JANA PAWŁA II DO CHWAŁY OŁTARZY
W dniu 30 września 2013 roku podczas konsystorza kardynałów Papież Franciszek ogłosił datę
kanonizacji błogosławionych Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Kanonizacja Jana Pawła II odbędzie się
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia
27 kwietnia 2014 roku na Placu Św. Piotra w Watykanie.
Kalendarium
Rok 2005
2 kwietnia – o godz. 21.37 „w czasie
I Nieszporów święta Miłosierdzia
Bożego” w swoim pokoju w Pałacu
Apostolskim w Watykanie zmarł Jan
Paweł II. Jego odejściu do wieczności towarzyszą modlitewnie wielkie
rzesze wiernych na placu św. Piotra.
8 kwietnia – na placu św. Piotra odbył się uroczysty pogrzeb Ojca Świętego pod przewodnictwem dziekana
Kolegium Kardynalskiego ks. kard.
Josepha Ratzingera.
9 maja – reskrypt (dokument) prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ks. kard. José Saraivy Martinsa, informujący, że nowy Papież
Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci
danej osoby i na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II od
zaraz. Oficjalne ogłoszenie tego dokumentu nastąpiło 13 maja podczas
spotkania nowego Papieża z duchowieństwem rzymskim w bazylice św.
Jana na Lateranie, wywołując długotrwałą owację zgromadzonych.

pierwsze posiedzenie Trybunału Rogacyjnego.
2006
29 stycznia – w wypowiedzi dla włoskiego radia RAI ks. Sł. Oder potwierdził pogłoski, że ustalono już
cud, który będzie podstawą do wyniesienia Papieża Polaka na ołtarze.
1 kwietnia – w katedrze na Wawelu
zakończono proces rogatoryjny w archidiecezji krakowskiej, połączony
z ingresem kardynalskim metropolity krakowskiego. W kazaniu wygłoszonym podczas Mszy św. ujawnił
on, że w toku procesu przesłuchano
ponad stu świadków.
2007
23 marca – trybunał diecezjalny
w Rzymie, badający sprawę uzdrowienia jednej z francuskich zakonnic
za wstawiennictwem Papieża Polaka,
potwierdził fakt zaistnienia cudu,
nie ujawniając na razie żadnych danych o niej (poza wiekiem – ma ona
40 lat).

28 czerwca – oficjalne rozpoczęcie
procesu beatyfikacyjnego w diecezji
rzymskiej, postulatorem sprawy zostaje mianowany ks. Sławomir Oder
(przewodniczący Trybunału Apelacyjnego Wikariatu Rzym).

2 kwietnia – w bazylice św. Jana na
Lateranie, w obecności wikariusza
generalnego Rzymu ks. kard. Camillo Ruiniego, nastąpiło zamknięcie
procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezji rzymskiej, po czym przekazano całą dokumentację sprawy
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

4 listopada – rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego w archidiecezji
krakowskiej, w katedrze na Wawelu

Jeszcze żaden proces tego rodzaju
na poziomie diecezji w naszych czasach nie rozpoczął się tak szybko po

śmierci danego kandydata na ołtarze
i nie zakończył się w ciągu niespełna
dwóch lat od jego otwarcia.
2009
13 maja – komisja teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II.
16 listopada – w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
obradowała komisja kardynałów
w sprawie beatyfikacji Jana Pawła
II. Na zakończenie przegłosowano
decyzję o skierowaniu do Benedykta
XVI prośby o wyniesienie polskiego
Papieża na ołtarze. Do całkowitego
zakończenia procesu beatyfikacyjnego potrzebne jest promulgowanie
(zatwierdzenie) przez Ojca Świętego
dekretów: o heroiczności cnót Jana
Pawła II i o uznaniu cudu przypisywanego jego wstawiennictwu.
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dekret o uznaniu o autentyczności
cudownego uzdrowienia francuskiej
zakonnicy, s. Marie-Simone Pierre
Normand. Poinformowano, że uroczystości beatyfikacyjne odbędą się 1
maja br. w Watykanie.
1 maja – w Rzymie Ojciec Święty
uroczyście ogłosił błogosławionym
swojego poprzednika. Była to druga
beatyfikacja, której osobiście przewodniczył Benedykt XVI, a pierwsza
w Rzymie. Niemal nazajutrz po tym
obrzędzie rozpoczął się – na razie
jeszcze nieoficjalnie – proces kanonizacyjny, w którym postulatorem
był, podobnie jak przed beatyfikacją,
ks. Sławomir Oder.
2013
19 grudnia – Benedykt XVI podpisał
dekret o uznaniu heroiczności cnót
Jana Pawła II, który zamyka zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego.
2010
21 października – posiedzenie Komisji Lekarskiej Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych. Pozytywna opinia o autentyczności cudownego
uzdrowienia francuskiej zakonnicy
s. Marie-Simone Pierre Normand,
przypisywanego
wstawiennictwu
Jana Pawła II.
14 grudnia – posiedzenie Komisji Teologicznej Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych, która jednomyślnie wypowiedziała się za uznaniem
cudu.
2011
11 stycznia – posiedzenie kardynałów i biskupów – członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy
jednomyślnie wyrazili opinię pozytywną na temat cudu przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożego,
Jana Pawła II. Orzeczenie to przedstawiono Ojcu Świętemu, który w 3
dni później podjął decyzję o dacie
beatyfikacji.
14 stycznia – Benedykt XVI podpisał

2 lipca – komisja kardynałów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
zatwierdziła przedstawioną jej dokumentację w sprawie uznania cudu
dokonanego za wstawiennictwem bł.
Jana Pawła II.
Cud
Drogę do kanonizacji bł. Jana Pawła II otworzyło uznanie przez Ojca
Świętego Franciszka cudu, który
dokonał się za wstawiennictwem
błogosławionego Papieża Polaka.
Floribeth Moria Diaz, żona i mama
czworga dzieci z dzielnicy Dulce
Nombre de la Union z Kostaryki, 1
maja 2011 roku, leżąc w łóżku, oglądała transmisję beatyfikacji Jana
Pawła II, która w Kostaryce rozpoczynała się w nocy. Diagnoza nieuleczalnego i rozległego tętniaka
wrzecionowatego mózgu, osłabienie
i ból uniemożliwiały Floribeth pójście w tym szczególnym dniu wraz
z rodziną na transmisję beatyfikacji
na miejscowym stadionie. Nie gasły
jednak siły ducha, nadziei, pragnienia modlitwy i obecności w czasie
wyniesienia na ołtarze umiłowanego Papieża. – Kiedy się obudziłam
nad ranem, usłyszałam głos: „Wstań,
nie bój się, wstań”. Odpowiedziałam: „Tak, Panie”. Poszłam do kuchni
i kiedy mąż mnie zapytał, co robię,
powiedziałam, że czuję się dobrze –

relacjonuje kobieta. Diagnoza, jaką
w kwietniu 2011 roku usłyszeli Floribeth Moria Diaz i jej mąż, nie dawała
kobiecie żadnych szans na przeżycie,
lekarze byli też bezradni wobec takiego przypadku. – Kiedy usłyszałam diagnozę, powiedziałam tylko
do mojego męża: „Nie pozwól mi
umrzeć” – opowiada kobieta, podkreślając, jak wielki ból towarzyszył
jej na myśl o pozostawieniu dzieci
i męża. – Mówiłam: „Panie, pomóż
mi”. Miałam wiarę, ale z ludzkiego
punktu widzenia bałam się – wyznaje
Floribeth. Wskazuje, że o wstawiennictwo prosiła Jana Pawła II, którego – jak mówi ze łzami w oczach –
zawsze podziwiała. – Dla mnie był
świętym, to człowiek, który pokazał
światu Boga. Prosiłam go: „Powiedz
Panu, aby mnie wysłuchał” – mówi
Floribeth Moria Diaz.
– To było dla mnie bardzo trudne – wyznaje Edwin Arce Abarca,
mąż kobiety. Po diagnozie, siedząc
w szpitalu, prosił Boga o pomoc,
prosił o wstawiennictwo Jana Pawła
II. – W tej samotności jasno usłyszałem wówczas głos: „Zabierz ją, zabierz, nie bój się” – wyznaje. – Zastanawiałem się, co to za głos, ale kiedy
się rozejrzałem, nikogo nie było –
dodaje. – To był głos Jana Pawła II
– mówi, wskazując na siłę, jaką dały
mu te słowa. Edwin zabrał małżonkę do domu. Rodzina modliła się za
wstawiennictwem Papieża Polaka.
Łaska uzdrowienia przyszła w dniu
jego beatyfikacji.
5 lipca – dekret Papieża Franciszka
w sprawie uznania tego cudu. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi Si
wyjaśnił, że chodzi o potwierdzone
przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych niewytłumaczalne z lekarskiego punktu
widzenia uzdrowienie Kostarykanki
Floribeth Mora Diaz, cierpiącej na
nieoperacyjnego tętniaka mózgu.

Źródło: KAI, z dnia 30 IX 2013
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CZY NOSZENIE MEDALIKA JEST PRZESĄDEM?
Nie tak dawno na Forum Kulty.info powstał dość poważny spór o to, kiedy noszenie czy wiara w medalik
z wizerunkiem Maryi czy innego świętego staje się przesądem. Pojawiło się sporo niejasności. W niedługim czasie
forum zostało przekształcone z dyskusyjnego w informacyjne, rozmowy o medaliku zostały więc przerwane, ja zaś
otrzymałem zadanie napisania wszystkiego raz jeszcze, krok po kroku i bardzo konkretnie:
1. Noszenie krzyżyka, medalika
Maryi czy innego świętego nie jest niczym złym, co więcej jest czymś bardzo dobrym (sam noszę medalik…)
2. Medalik jest przede wszystkim
świadectwem wiary i tak należy do
niego podchodzić.
3. Co bardzo ważne, tylko w tym
przypadku, możemy mówić, że celem
noszenia medalika jest chwała Boża,
a nie nasza korzyść !!!
4. W dalszej kolejności możemy
również powiedzieć (zgodnie z tym
co Kościół od wieków mówi o sakramentaliach), że może on być również
ochroną przed złem. Choć warto
pamiętać, że zgodnie z nauczaniem
Kościoła, o ile w sakramentach łaska
działa sama przez się; sakramentalia
mają nam jedynie pomóc w drodze
do świętości.

5. Można znaleźć przypadki, gdzie
Pan Bóg poprzez medalik, niejako
w sposób nadprzyrodzony, ratował
człowieka przed jakimś niebezpieczeństwem (np. przed śmiercią), jednak przypadki są odosobnione i noszenie medalika, po to by uratował
nas w skrajnych sytuacjach jest na
pewno podejściem przesądnym i niewłaściwym. Takie podejście widać np.
gdy ktoś boi się go zdjąć, z obawy by
coś mu się nie stało.
6. Pamiętać oczywiście przy tym
należy, że jeśli takie ponadnaturalne
działanie się zdarzy, to jego sprawcą
jest Bóg, a nie medalik sam z siebie.
7. Bardziej już zasadne jest mówienie o medaliku, jako o tarczy przed
złem. Jednak i tutaj można mówić
o wielu zastrzeżeniach i trzeba być
bardzo ostrożnym. Lepiej twierdzić,
że medalik w taki sposób pomaga

w walce ze złem, że jest dla nas widzialnym znakiem przypominającym o Bożej obecności, niż czymś, co
wpłynie w sposób nadprzyrodzony na
wolę naszą czy innych powstrzymując
od dokonania złego czynu.
8. Chodzi więc przede wszystkim
o to, by w noszeniu medalika z jednej
strony nie szukać sensacji a z drugiej
by pamiętać, że nie posiada on żadnej
mocy sam z siebie, ale kieruje on naszą myśl i działanie w stronę świętych,
których przedstawia, a przez nich kieruje myśli ku Panu Bogu.

Paweł Pomianek
Centrum Przeciwdziałania
Psychomanipulacji

CUDOWNY MEDALIK
Nam, Polakom żyjącym w XXI wieku,
bliska jest nazwa „Niepokalanów”, nawiązująca do Maryjnego przywileju Niepokalanego Poczęcia. Ogromny niepokalanowski klasztor Franciszkanów założył
ojciec Maksymilian Maria Kolbe jako
prototyp innych „niepokalanowów”, mających objąć cały świat, i jako „centralę”
MI, czyli Rycerstwa Niepokalanej. Święty
tak bardzo przejął się głośnym w Rzymie
(był tam na studiach) nawróceniem, pod
wpływem wizji Niepokalanej z Cudownego Medalika, znanego masona Żyda
Alfonsa Ratisbone, że zapragnął przy pomocy Medalika dokonać wielkiego dzieła
apostolskiego. Pisał: „Pociągnąć dusze,

jak najwięcej dusz, ku Niepokalanej. Ona
z grzechów oczyści, oświeci, wzmocni, rozpali miłością Serca Jezusowego
i współbraci; uszczęśliwi, bo słusznie
mówią święci, że niemożliwą jest rzeczą,
by zginął ten, kto czci Maryję, a także, iż
«miłość ku Matce Najświętszej jest oznaką przeznaczenia do nieba». Ponieważ
zaś Niepokalana obiecała udzielić wiele
łask tym, którzy Jej medalik będą nosić,
więc jak kulki w walce używają go członkowie Rycerstwa Niepokalanej, by dusze
dla Niepokalanej zyskiwać, pewni, że im
szerzej i głębiej królestwo Niepokalanej
opanuje świat, tym bardziej zmieniać się
on będzie na raj na ziemi”. Cudowny Me-

dalik – „kulka w walce” – z rąk świętego
Maksymiliana trafiał nawet do rąk hitlerowców, oddawanych w ten sposób przez
niego Matce Bożej na wieczną własność.
Warto sobie przypomnieć, w jaki
sposób powstał Cudowny Medalik. Spowiednik świętej Katarzyny Labouré ks.
Aladel, zapisał jej zwierzenia z konfesjonału, dotyczące zdarzenia z 27 listopada
1830 roku: „Widziała w czasie modlitwy
obraz przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę, taką jaką zazwyczaj przedstawia
się pod nazwą «Niepokalanie Poczętej»,
stojącą z wyciągniętymi ramionami. Była
ubrana w białą suknię i płaszcz srebrzysto-błękitny z welonem koloru jutrzenki.
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Z Jej dłoni wychodziły jakby wiązki promieni o niezwykłym blasku. Siostra usłyszała w tym momencie głos, który mówił:
«Promienie są symbolem łask, które Maryja ludziom wyprasza». Wokół obrazu
przeczytała wypisaną złotymi literami następującą inwokację: «O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się
do Ciebie uciekamy»”. Arcybiskup Paryża
powołał komisję do zbadania nie tylko
nadzwyczajnych faktów licznych uzdrowień i nawróceń pod wpływem Medalika, lecz także źródła jego pochodzenia.
Stwierdził: „Wyjątkowa szybkość, z jaką
Medalik się rozpowszechnił, niezwykła
liczba wybitych i rozdanych medalików,
zadziwiające dobrodziejstwa i szczególne łaski, jakie wierni przez swoją ufność
otrzymali – wydają się naprawdę znakiem, jakim Niebo chciało potwierdzić
prawdziwość objawień, wiarygodność
opowiadania wizjonerki i rozpowszechnianie
się Medalika”.
Cudowny
Medalik zyskał w roku 1846
aprobatę papieża Grzegorza XVI, poruszonego głośnym nawróceniem wspomnianego
masona. Gdy dwanaście
lat później Pius IX ogłaszał dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi,
mógł się już powołać na
powszechną wiarę ludu
w ten Jej przywilej; wiarę, którą umocnił właśnie Medalik oraz krótka
umieszczona na nim
modlitwa. W cztery lata
później, a więc w 28 lat
po objawieniach w Paryżu, ukaże się Matka Boża świętej Bernadecie w Lourdes
„tak, jak jest przedstawiona na Cudownym Medaliku.
Na świecie napisano dużo książek
o objawieniach przy ulicy du Bac w Paryżu i o świętej Katarzynie Labouré. W Polsce względnie niewiele, jednak historia
niejednego życia związana jest z Cudownym Medalikiem. W książce Matka Boża
w moim życiu (Kraków 1984) na ostatnich stronach wspomina siostra zakonna,
jak to Medalik przypięto nad jej kołyską.
Wziął go ze sobą jej ojciec, który szczęśliwie wrócił z nim z wojny. Medalik znad
kołyski „był w domu nadal przedmiotem
czci, przypominającym o dobrodziejstwach Bożych, wyświadczonych rodzinie”. Rodzina przeżyła szczęśliwie następną, drugą wojnę światową. Autorce
listu-ankiety zadano na progu klasztoru

dwa pytania: czy Pan Jezus jej wystarcza
oraz czy zna historię medalika Matki Bożej Niepokalanej. Na drugie odpowiedziała, że nie. Dostała książkę na ten temat. Pisze: „To był ten medalik znad kołyski. To
było dla mnie prawdziwe objawienie! Maryja Niepokalana prowadziła mnie przez
całe życie, cały czas, chociaż ja o tym nie
myślałam. Mało tego, że mnie przyprowadziła do tego zgromadzenia, które specjalnie czci Jej Niepokalane Poczęcie, ale
potem zaprowadziła aż do miejsca, gdzie
objawiła cudowny ten medalik! Długie
lata pracowałam w tym miejscu, w Jej
sanktuarium, gdzie raczyła zejść z nieba,
by rozdawać łaski przychodzącym do stóp
ołtarza z wiarą w Jej macierzyńską opiekę”.
To jedna z wielu historii, w których przeplatają się wątki rodzinne z osobistymi
na tle wydarzeń o charakterze ogólnym;
okazja do okazania wdzięczności Bogu za

Jego Miłosierdzie, tak doskonale widoczne w opiece nad nami Matki Miłosierdzia.
Z różnych zwierzeń wynika, że Cudowny Medalik chroni przed atakiem
piekła, stanowiąc jakby tarczę osłaniającą
noszącego, a porażającą swym blaskiem
atakującego. Wielokrotnie stwierdzono,
że niedoszły samobójca nie mógł zaciągnąć na szyi pętli, dopóki miał na sobie
Medalik, zaś szatan kusił do zerwania go
z szyi. Piszący te słowa duszpasterz zaleca zawieszanie Medalika na szyi małych
dzieci (bez niego nieraz budzą się w nocy
z płaczem, krzykiem, przerażeniem),
chorych, zniewolonych przez duchy rozdmuchujące płomień nałogów, nienawiści
i pożądliwości. Duszpasterz posuwa się
nawet do tego, co nie wszyscy pochwalają:
do polecenia umieszczania Medalika na
miedzy lub ogrodzeniu między zwaśnionymi stronami, ukrycia go tam, gdzie do

tej pory zwyciężał piekielny przeciwnik.
Czasami skutek jest piorunujący i natychmiastowy, lecz trudno z braku miejsca
wdawać się w szczegóły i opisy sytuacji.
Tym, którzy by chcieli podobne praktyki nazwać „czymś w rodzaju magii”,
duszpasterz może odpowiedzieć w bardzo
prosty, zaczerpnięty z Ewangelii sposób:
Każde drzewo poznaje się po owocach.
Magia to wprzęganie demonów w służbę
człowiekowi, posługującemu się określonymi przedmiotami lub znakami, na
które demony zobowiązują się odpowiadać w pożądany dla człowieka sposób.
Złe duchy służą tylko do czasu w określonym celu: by na końcu zdobyć panowanie
nad człowiekiem i zniszczyć go. Użycie
wspomnianych magicznych przedmiotów lub znaków jest więc czymś w rodzaju
„modlitwy” do szatana, a więc swoistym
okultystycznym „obrzędem”. Jeśli chodzi
natomiast o medalik
jako o przedmiot poświęcony czci Bożej –
sytuacja jest tu wręcz
odwrotna: przypomina
on o konieczności ufnej modlitwy do Boga
i Jego Świętych, złączonej z modlitwą Kościoła zmówioną przy jego
poświęcaniu. „Oznacza
on skutki duchowe”
(zob. KKK – Katechizm
Kościoła Katolickiego
– nr 1667) i należy do
sakramentalii, jako jedna z form pobożności
ludowej, zatwierdzona
przez Kościół (KKK
1674).
Jak bardzo nienawidzą oraz boją się złe duchy Cudownego
Medalika Niepokalanie Poczętej, świadczy już chociażby fakt, że w czasie dwukrotnego (w odstępie kilku lat) opracowywania tego względnie krótkiego tekstu
komputer zawiesił się kilkanaście razy!
Powodowało to kilkakrotną utratę tekstów, które trzeba było tworzyć od nowa.
Niech czytający te słowa uzbroją się koniecznie w tę „kulkę”, niezależnie od przynależności do Rycerstwa Niepokalanej,
i walczą… Niech przyczynią się, najbardziej jak tylko mogą, do wsparcia w walce
Tej, która w Fatimie wydała „okrzyk bojowy”: „Na końcu moje Niepokalane Serce
odniesie zwycięstwo!”

ks. Adam Skwarczyński
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ŚWIĘTA KATARZYNA

Wspomnienie – 25 listopada

chrześcijanek - złożyła ślub dozgonnej
czystości.
Wkrótce wybuchło najdłuższe i najbardziej krwawe w dziejach Kościoła
prześladowanie chrześcijan - za panowania cesarza Dioklecjana i jego współrządców: Galeriusza Maksymiana
i Konstancjusza I. Szczególną nienawiścią do chrześcijan wyróżniał się Maksymian, władca wschodniej części Imperium Rzymskiego. Przybył on osobiście
do Aleksandrii, by dopilnować realizacji prześladowczych edyktów.
Jedną z jego ofiar miała być Katarzyna. Po pojmaniu była przymuszana do
złożenia ofiary bogom. Odmówiła, wyznając wiarę w Boga Jedynego. Wówczas cesarz zarządził dysputę między
Katarzyną a pięćdziesięcioma tamtejszymi filozofami i retorami. Katarzyna
pokonała swoich adwersarzy, udowadniając prawdziwość chrześcijaństwa,
i doprowadziła wielu z nich do wiary
w Chrystusa. Miała wtedy 18 lat.
Cesarz rozgniewany obrotem
sprawy skazał ją na tortury: smagano ją żyłami wołowymi tak, że
jej ciało było jedną wielką raną;
morzono ją głodem; łamano jej
kości. Modlitwa Katarzyny sprawiła, że podczas miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował,
że rozpadło się ono w rękach
kata. Na widok jej bohaterstwa
w czasie znoszenia mąk miało
nawrócić się kilkuset żołnierzy
i oprawców. Ostatecznie wykonano wyrok śmierci przez ścięcie
prawdopodobnie między rokiem
307 a 312.
Męczeństwo św. Katarzyny
musiało być czymś niezwykłym,
skoro została ona wyróżniona
tak wielką czcią. Ciało jej od setek lat znajduje się na Górze Synaj, przeniesione tam zapewne
z Aleksandrii, kiedy Arabowie,
a po nich Turcy najechali Egipt.
Jest tam klasztor prawosławny
i kościół, do którego podążają
Zaślubiny św. Katarzyny z Dzieciątkiem Jezus pielgrzymi. Klasztor ten wystafragment obrazu w bazylice
wił cesarz Justynian w wieku VI.
Podobnie jak św. Cecylia na Zachodzie, tak św. Katarzyna przede wszystkim na Wschodzie należała do najbardziej znanych świętych. Mało jednak
o niej wiemy, a tak wiele powstało o niej
legend, że niektórzy hagiografowie nawet powątpiewali w jej historyczne
istnienie. Są dwa opisy męki i śmierci
męczeńskiej św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ale pochodzą one dopiero
z wieku VI i są pełne legend. Mamy jednak świadectwa już z wieku IV - a więc
bardzo wczesne, bo sięgające prawie
czasów Świętej. Wspominają bowiem
o niej Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.
Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu,
jako córka króla Kustosa. Była osobą
nie tylko bardzo zamożną, ale także
wykształconą. Słynęła z urody. O jej
rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, bo - jak wiele

Katarzynie poświęcili swoje arcydzieła najwięksi artyści: Hans Memling, Correggio, Tintoretto, Dawid Aubert, Masolino di Panicale, Jan Provost,
Caravaggio i Raffael. Św. Joanna d’Arc
zaliczała Katarzynę do swoich trzech
głównych patronek.
Na Zachodzie uważano ją za jedną
z Czternastu Świętych Wspomożycieli.
Św. Katarzyna z Aleksandrii była patronką wielu miast i związków katolickich. Jest patronką zakonu katarzynek;
Nowego Targu, Dzierzgonia i Cypru;
nauki i uniwersytetów, w tym paryskiej
Sorbony; adwokatów i notariuszy, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy,
kołodziejów, literatów, mężatek, młodych dziewcząt, młynarzy, fryzjerów,
modystek, mówców, piekarzy, powroźników, prządek, studentów, szwaczek,
uczonych, woźniców, zecerów. Dawniej
w Polsce istniał zwyczaj, że w wigilię św.
Katarzyny chłopcy wróżyli sobie, który
z nich jako pierwszy ożeni się i jakie
imię będzie miała wybranka. Popularne też było - prawdziwe przecież - powiedzenie: „Święta Katarzyna Adwent
zaczyna”.
Dzień obchodów
Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w Kościele katolickim 25
listopada. Cerkiew prawosławna wspomina męczennicę Katarzynę 24 listopada/7 grudnia tj. 7 grudnia według kalendarza gregoriańskiego.
Ikonografia
W ikonografii przedstawiana jest
w koronie, z palmą męczeństwa w dłoni
i kołem do łamania kości (czasem jeszcze z książką i mieczem). Ukazywana
jest też podczas mistycznych zaślubin
z Chrystusem lub w więzieniu, w obecności Chrystusa. W okresie gotyku
i renesansu często występuje razem ze
świętymi Barbarą, Dorotą i Małgorzatą.
Na podstawie Żywotów świętych
opracowała: Anna Ferenc
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ŚWIĘTY HUBERT
Wspomnienie – 3 listopada

Wizja świętego Huberta
obraz Jana Brueghela

Posiadamy aż sześć żywotów
św. Huberta, co pokazuje, jak
bardzo był on niegdyś popularny
i czczony. Niestety, we wszystkich
tych przekazach nie znajdziemy
zbyt wiele wiarygodnych informacji; żywoty bowiem traktowano niegdyś przede wszystkim
jako hymny pochwalne na cześć
opisywanej osoby, a nie jako ich
biografie.
Hubert urodził się prawdopodobnie około roku 655 w znakomitej rodzinie. Był uczniem św.
Lamberta, biskupa Maastricht,
i jego następcą na tej stolicy (objął ją ok. 704 r.). Przeniósł uroczyście relikwie św. Lamberta do
Liege, do kościoła wystawionego
ku czci Męczennika.
Odziedziczył diecezję prawie
pogańską. Jako misjonarz musiał
więc wytrwale nawiedzać miasta
i wioski Brabancji i Ardenów,
aby tamtejszych mieszkańców
zjednać dla wiary w Chrystusa.
Około roku 717 przeniósł stolicę

biskupią do Liege. Tam też zmarł
30 maja 727 roku. Pochowano
go w katedrze w Liege. Kiedy po
16 latach odkryto jego grób, znaleziono jego ciało, a nawet szaty,
nietknięte rozkładem. Rozeszła
się także miła woń. Umieszczono wówczas jego relikwie
w kościele świętych Piotra i Pawła
(3 listopada 743 r. - stąd tradycyjnie wspomnienie Huberta
obchodzi się właśnie 3 listopada). Część relikwii przeniesiono
do Andage, która to miejscowość otrzymała potem nazwę St.
Hubert (825).
Kult św. Huberta rozszerzył się szybko po całej Europie - m.in. w Anglii, Hiszpanii
i Polsce. Nasilił się on jeszcze
bardziej, kiedy z Hubertem połączono legendę, odnoszącą się
wcześniej do św. Eustachego.
Gdy był jeszcze młodzieńcem
i paziem króla francuskiego
Dietricha III (Teodoryka), miał
w czasie polowania ujrzeć jelenia

z krzyżem w rogach, który powiedział mu, by zostawił pogaństwo i uciechy tego świata, i by
oddał się na służbę Bożą. Z powodu tej legendy św. Hubert jest
czczony do dziś jako patron myśliwych. Przypisywano mu także
opiekę nad dotkniętymi wścieklizną. Według podania, miał
być jako biskup przypadkiem
raniony w rękę przez sługę. Kiedy powstała gangrena, stała się
ona przyczyną jego śmierci. Św.
Huberta czczono powszechnie
również jako patrona chorych
na epilepsję i lunatyków.
W Belgii ku czci Huberta powstało wiele pięknych zwyczajów
ludowych. W wieku XV ustanowiono nawet kilka orderów św.
Huberta. Istniały również pod
jego wezwaniem bractwa. Do
jednego z nich należał także król
francuski Ludwik XIII (od roku
1629). Kilka miast obrało sobie
św. Huberta za swojego patrona. Święty miał swoje sanktuaria w Antrey (Francja), w Ille-de-France (Lorena), a przede
wszystkim w St. Hubert. Również w Polsce jego kult był bardzo żywy, właśnie jako patrona
myśliwych. Pamiątką po tym jest
kilkanaście kościołów i kaplic
wystawionych ku jego czci.
Ikonografia najczęściej przedstawia św. Huberta w czasie polowania, gdy pojawia się przed
nim jeleń z krzyżem w rogach.
Na podstawie Żywotów świętych
opracowała: Anna Ferenc
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Ks. Aleksander Radecki

ZACHOWUJ SIĘ…

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

Msza gregoriańska
Zbawienną rzeczą jest modlić
się za zmarłych (2 Mch12,45)- to
znak naszej żywej łączności z tymi,
których już pożegnaliśmy w doczesności. Tradycja tej modlitwy
sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa, o czym świadczą m.in.
zapiski Tertuliana (160-220r.) czy
św. bp. Augustyna (354-430 r.)
wspominającego Msze. św. za jego
zmarłą matkę św. Monikę i zmar-

Grzegorz I Wielki
rzeźba na fasadzie bazyliki

łych kapłanów. Grzegorz z Tours
(538-594 r.) opisał fakt, że pewna
wdowa poprosiła o odprawienie
Mszy św. za swego męża przez siedem kolejnych dni, czyli przez tydzień.
Interesujący nas tutaj zwyczaj
Mszy św. gregoriańskich w Kościele rzymskim wywodzi się od
Grzegorza I Wielkiego (540-604 r.)
i stąd nosi jego imię. W IV Księdze
Dialogów ten późniejszy papież
objaśnił, że ofiara Mszy św. pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci. Jako przykład
podał historię życia pewnego benedyktyńskiego mnicha Justusa,
którego był przełożonym w klasztorze św. Andrzeja w Rzymie.
Ów młody zakonnik przywłaszczył sobie trzy złote monety,
które znaleziono w jego celi po
śmierci (naruszył zatem ślub ubóstwa). Opat Grzegorz dla nauki innych nakazał pochować zmarłego
w niepoświęconej ziemi pod klasztorem, ale pragnąc jego zbawienia,
polecił, aby składano za Justusa
ofiarę Mszy św. przez trzydzieści
kolejnych dni, bez żadnej przerwy.
W ostatnim dniu tego cyklu zmarły zakonnik objawił się opatowi, by
podziękować, gdyż te właśnie Najświętsze Ofiary skróciły jego cierpienia czyśćcowe.
Praktyka Mszy św. gregoriańskich zaczęła rozpowszechniać się
od VIII w. w klasztorach, a następnie w innych kościołach. Stolica Apostolska potwierdziła ten

zwyczaj w XIX w. jako pobożną
praktykę wiernych. Papież Benedykt XIV postawił wymaganie, by
cykl trzydziestu Mszy św. był odprawiany nieprzerwanie dzień po
dniu i to za jednego zmarłego. Nie
jest wymagane, aby wszystkie trzydzieści Mszy św. odprawiał jeden
kapłan i przy tym samym ołtarzu.
Msze św. za zmarłych mają na
celu wynagradzanie za wszelkie
ich winy i grzechy, skrócenie kar
czyścowych oraz wypraszanie dla
bliźnich łaski miłosierdzia i szczęśliwej wieczności. Oprócz ,,gregorianki” i Mszy św. rocznicowych
znane są Msze św. w trzecim, siódmym, dziewiątym i trzydziestym
dniu po śmierci, a nawet Msze św.
nowennowe (odprawiana przez
dziewięć dni) czy tygodniowe. Na
pewno zauważyliśmy, że zmarłych
Kościół wspomina w każdej ofierze
Mszy św. bez względu na jej intencję poleconą przez ofiarodawców.
Pamięć o zmarłych to nie tylko
najskuteczniejsza pomoc dla cierpiących w czyśćcu, nie tylko znak
naszej miłości i żałoby. To także
wielka szansa dla nas, żywych, byśmy się na dzień własnej śmierci
dobrze przygotowali i tę szczęśliwą
godzinę (!) przejścia wymodlili.
To także przykład dla tych, którzy
będą pamiętali o nas przy Pańskich
ołtarzach.
Fragment książki ks. Aleksandra
Radeckiego Eucharystyczny savoir-vivre katolika-Polaka. Książka do
nabycia w Obsłudze pielgrzyma.
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Z NOWYM TESTAMENTEM „NA TY”
Kazanie na górze, Mt 5-7
Brakujące wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca w diagramie, a następnie odczytaj hasło.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy (7) niebieskie.
Błogosławieni, którzy się (3), albowiem oni(5) pocieszeni.
Błogosławieni (1), albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą (10).
Błogosławieni (8), albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni (2) serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy (9) pokój, albowiem oni będą (4) synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią (6) dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

hasło:

Błogosławiony to znaczy: .................................................................. !
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Z przepisów krzeszowskich gospodyń
Tulipan
Składniki:
• 9 białek
• 1,5 szkl. cukru
• 1 szkl. oleju
• 1,5 szkl. mąki
• 2 op. cukru waniliowego
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
Wykonanie:
Białka ubić z cukrem i cukrem waniliowym, dodać
mąkę, proszek do pieczenia, olej i wszystko delikatnie wymieszać. Podzielić na cztery części:
• do 1 części dodać 2 żółtka i 2 łyżeczki mąki
• do 2 części dodać 1 łyżkę kakao
• do 3 części dodać 3 łyżki maku
• do 4 części dodać kisiel wiśniowy suchy
Kłaść ciasto na środek blaszki po 3 łyżki na przemian
z każdej części. Piec ok.30-40 min.
Masa:
0,5 l śmietany kremówki
1 galaretka agrestowa rozpuszczona w 1 szkl. wody
Śmietanę ubić i dodać lekko tężejącą galaretkę.
Masę podzielić na dwie części.
Wystudzone ciasto przekroić na połowę i przełożyć je
połową masy.
Wierzch ciasta posmarować resztą masy i posypać czekoladą lub batonem Grzesiek.
Przepis poleca Katarzyna Gwiżdż
Ryba po japońsku

Składniki:
• 60 dkg filetów z ryby
• 4 cebule
• 2 papryki czerwone
• ogórki konserwowe
Zalewa:
• 0,5 szkl.wody
• 0,5 szkl. oleju
• 6 łyżek octu
• 2 łyżki cukru
• 2 łyżki przecieru pomidorowego
• 1 mały keczup pikantny
• liść laurowy, ziele angielskie, pieprz

Wykonanie:
Rybę przyprawić solą i pieprzem, obtoczyć w mące,
w jajku i usmażyć. Warzywa pokroić na cienkie paski.
Składniki na zalewę zagotować.
Rybę układamy warstwami na przemian z warzywami,
a na koniec zalać wszystko ciepłą zalewą.
Pozostawić na kolejny dzień.
Przepis poleca M.B.

Trociniak
Ciasto:
• - 3 jajka
• - 3/4 szkl. cukru
• - 3/4 szkl. mąki ziemniaczanej
• -1 łyżeczka proszku do pieczenia
• Ubijamy jajka z cukrem. Dodajemy resztę składników,
mieszamy. Pieczemy biszkopt ok.30 min.
Krem:
• - 1/2 l mleka
• - 1 cukier waniliowy
• - 1 szkl. cukru
• - po 2 łyżki mąki pszennej i ziemniaczanej
• - kostka masła
Wykonanie:
Z 1/2l mleka odlewamy pół szklanki i rozpuszczamy
w nim obie mąki.
Resztę mleka zagotowujemy z cukrem i cukrem waniliowym. Wlewamy mleko z mąką. Gotujemy. Po ostygnięciu, ucieramy z masłem.
Masa jabłkowa:
- 3 galaretki agrestowe
- 1l wody
- 5 jabłek
3 galaretki rozpuszczamy w 1l gorącej wody i studzimy.
Gdy zacznie tężeć dodajemy starte jabłka i mieszamy.
Biszkopt smarujemy połową budyniu, wykładamy
masę jabłkową. Chłodzimy.
Roztapiamy 2 łyki masła i prażymy na nim opakowanie
wiórek kokosowych z 2 łyżkami cukru. Studzimy.
Gdy masa w lodówce mocno stężeje, wykładamy drugą
połowę budyniu i posypujemy zimnymi wiórkami z cukrem.
Przepis poleca p. Jadwiga Marynowska
Chętnych do podzielenia się swoimi ulubionymi przepisami
z czytelnikami Krzeszowskiej Pani zapraszamy do Obsługi
Pielgrzyma.
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Prace remontowe na
cmentarzu w Krzeszowie

31

We wrześniu 2013 został przedstawiony Apel Komitetu ds. Remontu
Cmentarza Parafialnego do wszystkich mieszkańców Krzeszowa
i okolicznych miejscowości
Szanowni Państwo! Sanktuarium Krzeszowskie
pięknieje z dnia na dzień dzięki wsparciu, między innymi, Unii Europejskiej i Legnickiej Kurii Biskupiej.
W ostatnim czasie odbudowano z inicjatywy Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła na Górze św.
Anny - zrujnowany kościół p.w. Św. Anny. Zawdzięczamy to ogromnemu zaangażowaniu byłych i obecnych mieszkańców Krzeszowa, osób prywatnych oraz
wielu okolicznych firm. Staraniem Komitetu Cmentarnego jest, aby nadać odpowiedni charakter miejscu
spoczynku naszych najbliższych zmarłych, żeby na
naszym cmentarzu parafialnym wykonać prace polegające na ułożeniu chodników z kostki betonowej.
Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich
mieszkańców Krzeszowa i okolicznych miejscowości,
którzy mają groby swoich bliskich na naszym cmentarzu o wsparcie finansowe.

Drodzy mieszkańcy Krzeszowa i okolic! W naszej
wspólnocie parafialnej, w ciągu ostatnich pięciu lat,
nie było żadnej zbiórki na cele remontowe, dlatego
ośmielamy się zwrócić do Wszystkich tych, którym
na sercu leży właściwy wygląd cmentarza o pomoc.
Fundusze na ten szczytny cel będziemy zbierać podczas wszystkich Mszy Świętych w Bazylice Krzeszowskiej. Serdecznie Was prosimy Szanowni Mieszkańcy
Krzeszowa o wsparcie naszego przedsięwzięcia.
Komitet ds. Remontu Cmentarza Parafialnego
Krzeszów, dnia 15 września 2013 r.

Ps. Foto-Gazetka z prac na cmentarzu parafialnym w Krzeszowie:

6 października 2013 - Żywy Różaniec w Krzeszowie

