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Błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia

obfitujących we wszelkie łaski,
naznaczonych pokojem i radością serca,

mocą i odwagą ducha,
oraz Bożego Błogosławieństwa
i opieki Matki Bożej Łaskawej

na każdy dzień Nowego 2014 roku
życzą Duszpasterze Parafii,

pracownicy Obsługi Pielgrzyma
oraz redakcja Krzeszowskiej Pani

Boże Narodzenie 25 grudnia 2013

W niedzielę „Gaudete”  15 grudnia 2013 roku Biskup Legni-
cki Stefan Cichy celebrował w kościele katedralnym pontyfikalną 
Mszę Świętą, w trakcie której udzielił posługi akolitatu 26 świe-
ckim mężczyznom, w tym 24 żonatym. W ten sposób zostali oni 
wprowadzeni w posługę, do której podjęcia przygotowywali się 
w ciągu trzech lat formacji w Diecezjalnej Szkole Stałego Lektora 
i Akolity (DSSLiA). Nowi akolici stanowią bardzo różnorodną 
grupę - są w różnym wieku (25-65 lat) i pochodzą z różnych śro-
dowisk parafialnych i zawodowych. Łączy ich jednak umiłowanie 
Kościoła i bezinteresowna chęć służby.

Ustanowieni mężczyźni stanowią pierwszą w naszej diecezji 
i zarazem drugą w Polsce grupę osób, które na stałe podjęły się 
wypełniania w Kościele tej posługi. Dotąd posług (dawniej: niż-
szych święceń) lektoratu i akolitatu udzielano jedynie alumnom 
seminariów duchownych.

Zadania powierzone nowym akolitom obejmują nie tylko 
wypełnianie szczególnej funkcji w liturgii tj. noszenie świec, 
krzyża, asystowanie kapłanowi przy księdze, puryfikowanie na-
czyń, sprawowanie wybranych błogosławieństw czy wybranych 
elementów liturgii pogrzebowej; zaś w razie potrzeby również 
pomoc przy rozdzielaniu Komunii Świętej podczas Mszy jak 
i poza nią, prowadzenie nabożeństw, w tym eucharystycznych.

Z naszej Krzeszowskiej Parafii do posługi akolity zostali 
powołani nasi Szafarze: Stanisław Wondołowski oraz Andrzej 
Dardziński. Nowym Akolitom składamy serdeczne gratulacje 
i życzymy im wiele Bożego błogosławieństwa dla tej ważnej 
posługi w Kościele.

Biskup Legnicki udzielił świeckim mężczyznom posługi akolity

Strona internetowa Diecezji Legnickiej
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
NA STYCZEŃ – LUTY 2014 ROKU

•	 31 XII 2013 godz. 24.00 – Pasterka Maryjna na 
rozpoczęcie Nowego 2014 Roku

•	 Środa 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o dar 
pokoju na świecie. Msze św. w Bazylice: 7.30; 10.00; 
12.00; 17.00 (oraz 9.00 w Krzeszówku)

•	 Od czwartku 2 stycznia – Wizyta Duszpasterska 
w Krzeszowie (kolęda) - szczegółowy plan kolędy 
podany jest w bieżącym wydaniu „Krzeszowskiej 
Pani”;

•	 Niedziela 5 stycznia: I-niedziela miesiąca; zmiana 
Tajemnic Żywego Różańca po mszy św. o godz. 
10.00;

•	 Poniedziałek 6 stycznia – Uroczystość Objawienia 
Pańskiego – Trzech Króli. Msze Św. w Bazylice - tak 
jak w każdą niedzielę i święta; Opłatek dla Żywego 
Różańca o godz. 14.00 w Obsłudze Pielgrzyma. 
Zapraszamy na wspólny śpiew kolęd.

•	 Sobota 18 stycznia – Diecezjalny Festiwal Jasełkowy 
i Kolędniczy w Krzeszowie;

•	  Niedziela 19 stycznia – opłatek dla Rodziny Radia 
Maryja, początek na Eucharystii o godz. 12.00 w 
Bazylice (gościć będziemy w Krzeszowie ELENI 
wraz z Zespołem);

•	 Niedziela 2 lutego Uroczystość Ofiarowania 
Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej; Pierwsza 
Niedziela Miesiąca – zmiana tajemnic Żywego 
Różańca po Mszy św. o godz. 10.00;

•	 Wtorek 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z 
Lourdes – Światowy Dzień Chorego;

•	 Sobota/niedziela 1 i 2 marca 2014 – ostatnia 
Niedziela Karnawału

•	 Środa 5 marca – POPIELEC – rozpoczęcie 
Wielkiego Postu.

PLAN WIZYTY 
DUSZPASTERSKIEJ 

– KOLĘDY
W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP 

W KRZESZOWIE - STYCZEŃ 2014

•	 czwartek 2 stycznia 2014 
ul. Księcia Bolka I (cz. I): Ks. Mateusz  
ul. Księcia Bolka I (cz. II): Ks. Proboszcz  
i Ks. Jerzy 

•	 piątek 3 stycznia 2014 
ul. Św. Jana Nepomucena: Ks. Mateusz 
ul. Nadrzeczna i Zielna: Ks. Proboszcz 

•	 sobota 4 stycznia 2014 
ul. Cysterska (cz. I): Ks. Mateusz  
ul. Cysterska (cz. II): Ks. Proboszcz i Ks. Jerzy 

•	 wtorek 7 stycznia 2014 
ul. Betlejemska: Ks. Mateusz 
ul. Osiedle: Ks. Proboszcz i Ks. Jerzy

•	 środa 8 stycznia 2014 
ul. M. Willmanna: Ks. Proboszcz 
ul. Brokoffa: Ks. Mateusz

•	 czwartek 9 stycznia 2014 
ul. Loretańska: Ks. Proboszcz 
ul. Bernarda Rossy: Ks. Mateusz

•	 piątek 10 stycznia 2014 
ul. Benedyktyńska: Ks. Proboszcz i Ks. Jerzy 
ul. Kalwaria i Englera: Ks. Mateusz

•	 sobota 11 stycznia 2014 
ul. Młyńska i Podklasztorna: Ks. Proboszcz 
ul. Piotra Brandla: Ks. Mateusz

•	 poniedziałek 13 stycznia 2014 
ul. Św. Józefa i Sportowa: Ks. Proboszcz 
ul. Świętej Jadwigi Śląskiej: Ks. Mateusz 

•	 wtorek 14 stycznia 2014 
ul. Sądecka (cz. I): Ks. Mateusz  
ul. Sądecka(cz. II): Ks. Proboszcz i Ks. Jerzy 

•	 środa 15 stycznia 2014 
ul. Św. Anny: Ks. Proboszcz  
Lipienica: Ks. Mateusz

•	 czwartek 16 stycznia 2014 
Krzeszówek: Ks. Jerzy 
Jawiszów (cz. I): Ks. Mateusz 

•	 Jawiszów (cz. II): Ks. Proboszcz
•	 piątek 17 stycznia 2014 

Gorzeszów (cz. I): Ks. Mateusz 
Gorzeszów (cz. II): Ks. Jerzy 

•	 Uzupełnienie Kolędy: Ks. Proboszcz

Kolędę kapłani rozpoczynają od 
godz. 14.00; w sobotę od godz. 12.00. 
Bardzo prosimy, aby w każdym domu była w miarę 
możliwości rodzina w komplecie. Prosimy również 
o zabezpieczenie swoich ulubieńców; czyli piesków, 
kotków i innych zwierzątek… Dzieci i młodzież 
szkolna przygotowują „zeszyt z Religii”. 

Na czas Wizyty Kolędowej - Szczęść Boże! 
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NASZE KOLĘDOWANIE

Wszędzie zaniosą Boże bło-
gosławieństwo zgodnie z polece-
niem Chrystusa, który powiedział 
o odwiedzinach domostw ludzkich 
przez apostołów: „Kto was przyj-
muje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, przyjmuje Tego, który 
Mnie posłał.” Wyruszamy, więc 
w tym 2014 roku - już 2 stycznia. 
Nasze przyjście poprzedzać będzie 
ministrant, aby przygotować mod-
litewny nastrój. Zawitamy chętnie 
tam, gdzie gospodarz wychodząc 
przed dom czy swoje mieszka-
nie zaprosi nas do niego, prosząc 
o Boże błogosławieństwo.

Kapłani udający się z wizytą 
kolędową do swoich parafian inte-
resują się życiem swoich parafian 
a przede wszystkim ich życiem re-
ligijnym co jest sprawą oczywistą. 
Idą bowiem jako wysłannicy Koś-
cioła a nie jako osoby prywatne. 
Jest też oczywiste, że im bardziej 
rodzina jest związana z Kościołem, 
im większy panuje w niej duch 
chrześcijański i im głębsza jest jej 
religijność tym bardziej przeżywa 
to spotkanie z oficjalnym sługą 
Kościoła i bardziej się cieszy z tego 
spotkania. 

Gdyby jednak nasza wizyta mia-
ła komuś zburzyć jego własny spo-
kój, który sobie zbudował żyjąc na 
co dzień bez Boga i Jego przykazań 
to niech się nie niepokoi. Nie bę-
dziemy mu tego burzyć, czego tak 
silnie broni i nie będziemy dobijali 
się do jego drzwi. Bo i dla Chry-
stusa, który przyszedł na świat nie 
znalazło się miejsce w domu i mu-

siał narodzić się w grocie. Odmó-
wimy więc za mieszkańców takie-
go domu modlitwę w drodze do 
następnego domu.

Chrystus powiedział do aposto-
łów wyruszających z misją głosze-
nia słowa Bożego: „A gdyby was 
gdzieś nie przyjęto, to wychodząc 
z tego miasta strząśnijcie proch 
z waszych nóg na świadectwo prze-
ciwko nim.” Nie będziemy starali 
się być magnesem przyciągającym 
nikogo na siłę, bo jak powiedział 
Jezus: „Nikt nie może przyjść do 
Mnie, jeżeli nie pociągnie go Oj-
ciec, który Mnie posłał.” Tak było 
za czasów Chrystusa, tak jest obec-
nie i tak będzie w przyszłości. 

Chcemy też dziś (my kapłani) - 
przygotowując kolędę powiedzieć, 
że wizyta kapłana i błogosławień-
stwo, które zostawia w domu nie 
jest formalnym usankcjonowa-
niem grzechu, który za zgodą go-
spodarzy rozgościł się w ich domu 
(np. konkubinat, pijaństwo, cu-
dzołóstwo, złodziejstwo, ateizm 
itp.). Będą, bowiem tacy, którzy 
jak zwykle poszukają w przyjęciu 
kapłana w domu usprawiedliwie-
nia dla swojej postawy moralnej. 
Wpuściłem go to jestem chrześci-
janinem i zachowuję wszelkie pra-
wa w Kościele. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie 
okazane zainteresowanie życiem 
i sprawami całej parafii a zwłasz-
cza propozycjami, które mogą po-
prawić cokolwiek, co dotyczy całej 
naszej Krzeszowskiej wspólnoty. 
Byleby to nie było na starej socja-

listycznej zasadzie: „Weźmy się 
i niech ksiądz zrobi!”…. Taka pro-
pozycja i tak nic nie zmieni. 

Polecamy już dziś modlitwie 
wszystkich Parafian, których dane 
nam będzie odwiedzić; z którymi 
porozmawiamy. Szczególnej mod-
litwie polecamy już dzisiaj tych, 
których serca są zamknięte; bo za 
wszystkich czujemy odpowiedzial-
ność przed Bogiem, a oni potrze-
bują modlitwy najwięcej. 

„Chryste, nasz Zbawicie-
lu, który zająłeś ostatnie miej-
sce na tej ziemi i dałeś nam wzór 
życia w miłości, prosimy: za-
mieszkaj w każdym domu naszej 
parafii i zjednocz wszystkich pa-
rafian w Twej miłości. Który ży-
jesz i królujesz na wieki wieków.”  
Amen

Wasi Duszpasterze  
z Sanktuarium Krzeszowskiego

Idzie kolęda 
Od domu do domu 
Nowinę radosną niesie 
Boże Dziecię narodzone 
Cieszymy się. 
…………….. 
Serce ludzkie 
Łzą spłynęło 
W radości bezbrzeżnej 
Jezus ręce swe wyciąga 
Do nędzy człowieczej – 
Dzięki Tobie 
O Dzieciątko 
Że doczekać dałeś 
Gdy kolęda z serca płynie 
Nadzieję zesłałeś. 

Już niebawem z takim przesłaniem kapłani zaczną odwiedzać domy wiernych, spełniając swój 
pasterski obowiązek. Będą odwiedzać domy: biednych i bogatych, zdrowych i chorych; zadowolonych  
i malkontentów; domy rodzin wielodzietnych i zamieszkane przez osoby samotne.
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HEROD SPISEK KNUJE

Wśród zagrożeń, skutecznie przesła-
niających piękno Bożego Narodzenia, 
zwykle jednym tchem wylicza się na-
chalną reklamę, komercję sięgającą coraz 
to intymniejszych zakamarków ludzkiej 
duszy, przekonwertowanie historii zba-
wienia w tabloid czy sprowadzenie jej do 
poziomu płaskiej tradycji. I to jest praw-
da. Ale jest to zaledwie wierzchołek góry 
lodowej. Próba przekształcenia Bożego 
Narodzenia w banał ma głębsze przyczy-
ny - w gruncie rzeczy jest to powielone 
echo wydarzeń, o których pisał w Ewan-
gelii św. Mateusz: „Skoro to [nowinę o na-
rodzeniu Jezusa] usłyszał Herod, przera-
ził się, a z nim cała Jerozolima” (Mt 2,3). 
Intryga, spisek, a w konsekwencji rzeź nie-
mowląt były rozpaczliwą próbą ratowania 
swojego stanu posiadania. Nie udało się. 
Dziś diabeł wie, że tamta taktyka jest bez-
użyteczna, dlatego uderza z innej strony.

ŚWIĘTY ROZDAJE PREZENTY

Gorączka zaczyna się już kilka tygo-
dni wcześniej. Oto przed centrum han-
dlowym stoi facet wystrojony w czerwo-
ny kubrak. Zaprasza klientów do wejścia. 
Wyraźnie widać, że jest po kilku głęb-
szych. Na dworze -10°C. Grzeje. Przynaj-
mniej od środka.

- Ooo, mamo, mamo, święty Miko-
łaj!- co rusz daje się słyszeć z ust jakiegoś 
dziecka. Krytycyzm rodziców jest więk-
szy. Dla nich to kolejny przebieraniec, 
wprzęgnięty w przedświąteczny wyścig 
o klienta. Powtarzalny i nudny. 

Inny obrazek: duża sieć handlowa, 
sprzedająca sprzęt RTV. „Święty rozdaje 
prezenty!”- brzmi slogan reklamowy. To 
dziś już norma, że słowa, dotąd zarezer-
wowane dla bardzo określonej rzeczy-
wistości, zostają wkręcone w bezlitosne 
tryby komercji. Tam, gdzie można zaro-
bić, sacrum musi się poddać!- zdają się 
przekonywać nowi mesjasze. Na naszych 
oczach dokonuje się inflacja czegoś, co do 
tej pory stanowiło horyzont całych poko-
leń chrześcijan. Święty w powszechnym 
wyobrażeniu to był ktoś! Dziś - szkoda 
gadać… Banał? Przypadek czy celowe 
działanie?

ŚWIAT BOI SIĘ JEZUSA

Wystarczy przypomnieć sobie obra-
zoburcze okładki wiodących polskich 
tygodników, które ukazały się jesienią. 
Była to uprawomocniona akceptacja dla 
bluźnierstwa i deptania świętości. Nie ma 
roku, aby przy okazji świąt nie pojawiały 
się jakieś „rewelacje” co do osoby Chry-
stusa, aby zdyskredytować sens chrześci-
jańskiego świętowania. Są to rozpaczliwe 
próby uzasadnienia wewnętrznego lęku 
i pustki, jakie coraz wyraźniej zaczynają 
zionąć, niczym krater wyrąbany fałszy-
wą wizją wolności, w sercu cywilizacji, 
która skazała Boga na banicję. Jest ona 
w stanie zaakceptować tradycję, ale chce 
pogrzebać pamięć o miłości Boga, „który 
tak umiłował świat, że Syna swojego Jed-
norodzonego dał”, w stosie świecidełek 
i gwiazdkowych prezentów, uznając bet-
lejemski żłóbek za element folkloru. Nie 
potrafi pokłonić się Jezusowi, zbyt wiele 
bowiem ma do stracenia. Podszyta stra-
chem pycha jej na to nie pozwala.

To jednak nie koniec zagrożeń, jakie 
czyhają na ten jedyny w swoim rodzaju 
dzień w roku. Ich źródłem są też… sami 
chrześcijanie.

ANIOŁY- NIELOTY

Nie wolno ulegać presji zbyt łatwego 
szukania odpowiedzi na ważne pytania 
i zadowalania się byle czym. Iluzją- po-
dzielaną zarówno przez wierzących, jak 
i niewierzących- jest przeświadczenie, że 
mówienie o Bogu może być czymś abso-
lutnie łatwym. Gdy człowiek przywyknie 
do upraszczania, do poczucia, że „już 
wszystko wie”, wcześniej czy później ze 
wzgardą odrzuci religię. Boże Narodzenie 
jest takim bardzo „ryzykownym” czasem. 
Girlandy świerkowe, złocisto- papierkowe 
aniołki, dostojny cherubin kiwający głów-
ką (a ostatnio nawet grający kolędę, ku 
uciesze małej Kasi czy Bartka), gdy tylko 
do skarbonki wrzuca się monetę, glinia-
ny Józef, Miriam i Dziecię w kołysce- to 
wszystko jest piękne, wzruszające, ale po-
zostawione tylko sobie, pozbawione głębi, 
pachnie „lipą”.

Pamiętam, że kiedyś jeszcze jako dzie-
cko zajrzałem z tyłu za żłóbek. Jego skom-
plikowana konstrukcja - plątanina desek, 
drutu i kabli spinających całość zupełnie 
nie „niebiańsko”- na długo popsuła mi 
sentymentalny obraz widoczny z drugiej 
strony. Papierowe anioły - nieloty, oparte 
o nieheblowane deski, zniekształciły mi 
na długo obraz świąt.

BÓG NIE JEST TRYWIALNY

O Bogu nie da się mówić łatwo. Nie 
wystarczy zamruczeć z tłumem kolędę, 
pokiwać głową z dezaprobatą, że w stajni, 
że w tak niehigienicznych warunkach… 
a potem odstawić Ewangelię na bok. Do-
brze, że święta mają swoja siłę przyciąga-
nia, ale trzeba mieć odwagę wstąpić na 
wyższy stopień przyjaźni z Jezusem. Nie 
da się łatwo mówić o Bogu, który porzuca 
nieskończoność, by stać się człowiekiem, 
bo to jest paradoks, którego żaden ludzki 
umysł nie jest w stanie zgłębić. Trzeba go 
zaakceptować takim, jaki jest. I zapytać: 
dlaczego?...

Spotykamy maluchy, które, mimo że 
skończyły już trzy lata, dalej na określenie 
pewnych osób czy przedmiotów używa-
ją kilkusylabowców typu: „brumbrum”, 
„lala”, „baba” i nijak nie da się ich nauczyć 
nowych, trudniejszych słów. Błąd rodzi-
ców? Być może. Tak samo działa mecha-
nizm upraszczania religii. Spotykam „bo-
żonarodzeniowych chrześcijan”, którzy 
zatrzymali się na: „lililaj”, „lulajże lulaj”, 
„oj Maluśki, Maluśki”- niczym wieczne 
dzieci; jak Oskar ze słynnej powieści Gün-
tera Grassa „Blaszany bębenek”, chłopiec, 
który nigdy nie dorósł.

Nie ma Betlejem bez Golgoty, senty-
mentalnego kołysania Miriam bez prze-
szywającego krzyku z krzyża: „Boże mój, 
Boże mój, czemuś Mnie opuścił!”. Kto 
próbuje oddzielać te wydarzenia, niczego 
nie rozumie.

Ks. Paweł Siedlanowski 
Różaniec nr 12 grudzień 2011

Czy Jezusa można odnaleźć pomiędzy półkami supermarketów? Kto się boi Bożego Narodzenia? Jak 
przeżyć ów jedyny w swoim rodzaju dzień w roku, aby nie dać zamknąć w banale ani nie ulec pokusie 
upraszczania głębokich prawd wiary?
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Dokładnie tego samego dnia, czyli 19 października 1984 roku poniósł męczeńską śmierć błogosławiony 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko - Syn; a 19 listopada 2013 roku odeszła z tego świata - Jego Matka - śp. Marianna 
Popiełuszko.

MATCE W HOŁDZIE

Ku pamięci o Matce bł. ks. Jerzego 
 
LIST JERZEGO POPIEŁUSZKI DO MATKI

Matko 
Moja kaplica zmniejszyła się 
Do rozmiarów samochodowego bagaż-
nika 
Wiem Chrystus już tu był 
Między lewarkiem a kołem zapasowym  
Nie mogę oddychać 
Szmata do czyszczenia felg 
Smakuje ostatnią drogą 
 
Padam kolejny raz 
Nie ma Weroniki 
Kamień u szyi ciężki jak krzyż 
Szymon też jest daleko 
 
Matko 
Zawsze ci mówiłem 
Że Golgota leży nad Wisłą 
Zamiast dzidy kłuje mnie w bok esbecka 
pałka 
Na ocet już ich nie stać 
 
Nie biegnij Matko 
Nie zdążysz 
Tafla wody już się zamknęła 
Dno jest muliste i niepewne jak ich wiara 
 
Matko 
Coraz mniej powietrza 
Brakuje mi tchu 
Aby przesłać ci ostatnie pożegnanie od 
syna 
 
Matko 
To tylko kamień 
Wystarczy odwiązać 
A pofrunę

Fryckowski Jerzy

Przedziwny jest Bóg w swoich 
świętych. Dziękujemy za to, że po-
zwolił nam żyć w czasach tak wie-
lu świętych.. Jakby na zakończenie 
Roku Wiary odchodzi z tego świata 
- MATKA KAPŁANA - aby jeszcze 
bardziej umocnić nas w Wierze. 
Dziękujemy Ci, Matko, za ten dar, 
za to świadectwo, zawarte w Two-
jej Wierze, jaśniejącej w całym 
Twoim życiu. Dziękujemy za wy-

jątkowy przykład przeży-
wania macierzyństwa i jego 
wcielania w życie. Módlmy 
się w intencji wszystkich 
Matek, zdając sobie sprawę 
z faktu, z jakimi trudnoś-
ciami muszą się zmagać, 
aby móc godnie wcielać 
w życie wymiar macierzyń-
ski, w czasach wyjątkowej 
agresji w stosunku do ro-
dzicielstwa w ogólności, 
a do macierzyństwa przede 
wszystkim. 

Dziękujemy z całego serca To-
bie, Matko – Marianno Popiełusz-
ko - która potrafiłaś swoje powo-
łanie wypełniać z poświęceniem 
dzięki zakorzenieniu w Wierze 
katolickiej, zawsze świadoma war-
tości wzorca macierzyństwa, po-
zostawionego przez minione po-
kolenia tysięcy Matek, żyjących 

na Polskiej Ziemi. Pamiętajmy 
o heroizmie tych wszystkich 
Matek ze śp. Marianną na cze-
le. I bądźmy wdzięczni. Módl-
my się za nich i do nich. Korzy-
stajmy z ich przykładu życia. 
A Bóg pełen miłości przez po-
średnictwo Matki Jezusa i Mat-
ki Kościoła niech nas umacnia 
w Wierze. Matkom zaś wyra-
żajmy cześć i hołd oddajmy!

Nasz Dziennik, 22 XI 2013 
Antoni P. Dydycz Biskup Drohiczyński
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Niektóre trendy sztuki dotyczą pub-
licznego znieważenia przedmiotu czci 
sakralnej, chociażby figury Jezusa Chry-
stusa na krzyżu. Ostatnio miało to miej-
sce podczas prezentacji filmu „Adoracja”. 
Została wtedy publicznie znieważona fi-
gura Jezusa przybitego do krzyża. Nastą-
piło zbezczeszczenie samego Boga i męki 
Chrystusowej. To pseudodziełko mami 
i poniewiera człowiekiem wierzącym.

Skandal goni skandal. W dzisiejszych 
mediach dominuje chorobliwa moda, 
że niemal każda inscenizacja ma zabar-
wienie twórczości klozetowej, czy wręcz 
bluźnierczej. Popularyzacja obrzydliwości 
polega na tym, że im więcej wulgaryzmu 
i obsceniczności, chamstwa i prostactwa, 
tym „towar” jest bardziej chodliwy. Sza-
cowny Narodowy Teatr Stary w Krako-
wie dał się ostatnio zamotać podczas 
przedstawienia „Do Damaszku”. Cynicz-
ne hochsztaplerstwo dosięgło skanda-

Na oczach współczesnego świata dokonuje się swoistego rodzaju duchowe 
spustoszenie oraz profanacja tego, co święte, chrześcijańskie, narodowe  
i ludzkie. 

DIABOLICZNE DEPTANIE 
ŚWIĘTOŚCI

Ks. Janusz Kozłowski
Animator życia kulturalnego i sportowego 

(Nasz Dziennik 5 XII 2013)

lu i zbezczeszczenia, kiedy to Krzysztof 
Globisz kopulował ze scenografią. Jakże 
znamienną odpowiedzią zdrowej części 
widowni były gwizdy i okrzyki: „Hańba, 
to Teatr Narodowy”.

Jak długo będziemy dręczeni i poni-
żani obryzgującym smrodem, uwłacza-
jącym godności ludzkiej, karmieni bluź-
nierczymi scenami? Takie spektakle 
ukazują świat bez głębszych wartości. 
Sacrum staje się szambem. Postmoder-
nizm zionie pustką, zimnem i ekscentry-
zmem. Skandaliści są pilnie poszukiwani 
i zatrudniani w liberalnych mediach za 
krociowe gaże.

W Centrum Sztuki Współczesnej 
w Warszawie pokazano film, na którym 
nagi mężczyzna – Jacek Markiewicz – tuli 
się do figury ukrzyżowanego Jezusa, liże 
ją i ociera się o nią genitaliami. Dla czło-
wieka wierzącego powyższe „dzieło arty-
styczne” budzi obrazę i sprzeciw. Ceniący 

i szanujący się „aktor nie może mówić 
językiem ulicy” – przypominał wybit-
ny aktor Janusz Zakrzeński, który zginął 
w katastrofie smoleńskiej. Ogromne zna-
czenie dla kształtowania świadomości 
i ducha narodu ma teatr, który powinien 
być świątynią słowa i piękna. W Piśmie 
Świętym czytamy, że kto zniszczy świąty-
nię, tego zniszczy Bóg. W „Liście do arty-
stów” bł. Jan Paweł II pisał: „Społeczeń-
stwo potrzebuje bowiem twórców (...), 
którzy zabezpieczają wzrastanie człowie-
ka i rozwój społeczeństwa poprzez ową 
wzniosłą formę sztuki, jaką jest sztuka 
wychowania” Zatem społeczeństwo, na-
ród, chrześcijanie mają niebywałe prawo 
i przywilej domagać się zdrowego moral-
nie przekazu. By człowiek, pod żadnym 
pozorem nie bezcześcił, czy to wizerunku 
Jasnogórskiej Pani, czy krzyża Chrystusa, 
żadnej świętości.

Jawor
Naszą pielgrzymkę rozpoczę-

liśmy od zabytkowego, protestan-
ckiego Kościoła Pokoju w Jaworze.  
Kościół Pokoju powstawał w latach 
1654-1655, jego powstanie wiąże się z 
zakończeniem wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648). Protestanci w zaledwie rok 
wybudowali drewniany kościół, który nie 
mógł dorównywać żadnej świątyni kato-
lickiej. Dlatego też, wybudowany został 
jedynie z gliny, drewna oraz słomy. Świą-
tynia ta nie mogła posiadać wieży.

Słup
Kolejnym punktem naszej pielgrzym-

ki było zwiedzanie pocysterskiego kościo-

ła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Ksiądz Proboszcz ze Słupa - Ks. 
Kanonik Zbigniew Wichrowicz oprowa-
dził nas po tym przepięknym kościele. 
Następnie pałeczkę przejął ojciec Józef- 
franciszkanin. W Słupie też została od-
prawiona przez naszych kapłanów Msza 
Święta w intencji dziękczynno  - błagal-
nej, w podziękowaniu za cały sezon oraz z 
prośbą o Boże Błogosławieństwo i Opiekę 
Matki Bożej Łaskawej dla wszystkich pra-
cowników oraz wolontariuszy z Obsługi 
Pielgrzyma. Po Mszy Świętej, dzięki życz-
liwości miejscowych gospodyń oraz  Ks. 
Kanonika Zbigniewa  udaliśmy się na 
poczęstunek i otrzymaliśmy „ciasteczka 
cysterskie”. 

Legnickie Pole
Na zakończenie naszej pielgrzymki 

udaliśmy się do Diecezjalnego Sanktu-
arium Świętej Jadwigi. Tam zostaliśmy 
oprowadzeni przez Panią Kustosz i uda-
liśmy się na południowy posiłek. Odwie-
dziliśmy byłego Kustosza Krzeszowskiego 
Sanktuarium  -  Księdza kanonika Wło-
dzimierza Gucwę.  

Na pewno mile będziemy wspominać 
czas spędzony na tej pielgrzymce. A teraz 
oczekujemy na rozpoczęcie kolejnego  se-
zonu pielgrzymkowego w Krzeszowskim 
Sanktuarium Maryjnym. 

Michał Jała  
wolontariusz w Obsłudze Pielgrzyma

Dnia 30 października  2013 roku pracownicy i wolontariusze z Obsługi Pielgrzyma  z Krzeszowa udali się na pielgrzymkę 
dziękczynną na zakończenie sezonu.  Wraz z Księdzem Proboszczem oraz Ks. Mateuszem Rycek  udaliśmy się do Jawora, Słupa 
oraz do Legnickiego Pola, aby podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej  za sezon pielgrzymkowy Roku Pańskiego 2013.

PIELGRZYMKA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
O KRZESZOWSKIM 

BUDYNKU KLASZTORNYM

Przyglądając się krzeszowskim zabudowaniom klasztornym bez problemu można dostrzec, że jest to 
założenie nie ukończone i niespójne stylistycznie. Zachowały się fragmenty aż trzech klasztorów, ale co 
interesujące wszystkie są z epoki baroku. Z gotyckiego założenia pozostało niewiele pomieszczeń, lecz 
prace archeologiczne przy zachodnim skrzydle i stosowanie ogólnego schematu cysterskiego umożliwia 
rekonstrukcję założenia z dużą dozą prawdopodobieństwa. Z kolei zachowane rysunki projektowe 
pozwalają wyobrazić sobie ostateczną formę monumentalnego założenia, które rozpoczęto wznosić 
w XVIII wieku.

Rozpoczynając rozważania 
o początkach klasztoru krzeszow-
skiego należy wspomnieć o loka-
lizacji pierwszej fundacji księżnej 
Anny dla benedyktynów. Dość 
popularną hipotezą jest umiejsco-
wienie tego obiektu w Krzeszówku, 
co było spowodowanie odnalezie-
niem tam na przełomie XIX i XX 
wieku rzekomych reliktów owego 
założenia, w trakcie prowadzenia 
prac ziemnych. Cystersi mieli po-
dobno zająć zabudowania bene-
dyktyńskie do czasu budowy no-
wego klasztoru. Prawdziwość tej 
teorii mogłyby potwierdzić współ-
czesne badania archeologiczne.

Pierwszą wzmiankę o klaszto-
rze już w obecnym miejscu mamy 
w średniowiecznym Roczniku 
krzeszowskim większym, gdzie kro-
nikarz zanotował: Anno dom. 1296 
in vigilia apostolorum petri et pauli 
fundatum est monasterium lapi-
deum in Grussow. [W roku Pań-
skim 1296 w wigilię święta apo-
stołów Piotra i Pawła położono 
fundament pod klasztor kamienny 
w Krzeszowie]. Można wiec zało-
żyć, że wybudowano jako pierwszy 
prowizoryczny klasztor drewnia-
ny, który stopniowo zamieniano 
na murowany. Priorytetem był 
oczywiście kościół klasztorny, 
więc prawdopodobnie na począt-
ku powstało jego prezbiterium, 
w którym już w 1301r. pochowano 
fundatora opactwa - Bolka I Suro-
wego. W klasztorze jako pierwsze 
kamienne powstały pomieszcze-

nia zakrystii, któ-
ra przylegała do 
transeptu kościoła 
i umieszczonego 
obok kapitularza. 
Budynek claustrum 
został uszkodzony 
w trakcie wojen hu-
syckich, po których 
zakończeniu roz-
poczęto odbudo-
wę, wprowadzając 
zapewne ówcześnie 
modny detal archi-
tektoniczny. Z dnia 
14 lutego 1454r. 
mamy wzmiankę 
o uroczystym po-
święceniu kościoła i klasztoru po 
odbudowie, gdzie wymieniono 
jako istniejące kapitularz, refek-
tarz i dormitorium. Kolejne kata-
klizmy- pożary i najazdy wojsk-
-powodowały potrzebę naprawy 
i rekonstrukcji budynku. Tak było 
do epoki baroku.

Jak wyglądało gotyckie założe-
nie klasztorne? Od północy przyle-
gał do klasztoru budynek kościoła. 
Było on orientowaną, trójnawową 
bazyliką o 5 przęsłowej nawie głów-
nej z transeptem, którego ramiona 
miały po 2 przęsła. Na podstawie 
analogi do macierzystego kościoła 
w Henrykowie można przyjąć, że 
prezbiterium było trójprzęsłowe. 
Wymiary kościoła podaje E. Naso 
w Phoenix Redivivus Ducatum 
Svidnicensis et Javroviensis jako 95 
łokci długości (prawie 55 metrów), 

55 łokci szerokości w transepcie 
(ok. 32 metry) i 34,5 łokcia wy-
sokości (ok. 20 m.). Od południa 
przylegał do świątyni klasztor, 
tworząc czworobok z zamkniętym 
wirydarzem. Najprawdopodobniej 
był to budynek dwukondygna-
cyjny, z wysuniętym przed fasadę 
kościoła skrzydłem zachodnim, 
przeznaczonym tradycyjnie dla 
konwersów. Na piętrze znajdo-
wało się dormitorium - sypialnia 
zakonników, którego zachowały 
się relikty ostrołukowych opasek 
okiennych, wyeksponowane w ele-
wacji skrzydła wschodniego. Na 
parterze lokowano pomieszczenia, 
które na podstawie ogólnego sche-
matu klasztoru cysterskiego może-
my również i w krzeszowskim za-
łożeniu zrekonstruować. Do tran-
septu kościoła przylegało skrzydło 

Widok na gotycki klasztor krzeszowski po barokizacji
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wschodnie, w którym ulokowano 
zakrystię, następnie był kapitularz 
(sala zebrań kapituły). Jego ele-
menty konstrukcyjne można jesz-
cze dostrzec w ścianie, przylegają-
cej do barokowej zakrystii. Dalsze 
pomieszczenia zachowały się do 
naszych czasów, czyli sień prowa-
dząca do ogrodu, klatka schodo-
wa i fraternia, czyli miejsce pracy 
zakonników. Szkarpa widoczna 
w elewacji informuje, w którym 
miejscu przylegało skrzydło po-
łudniowe mieszczące (od wscho-
du) refektarz (jadalnię) i kuchnię 
(w trakcie badań archeologicz-
nych odnaleziono relikty pieca). 
W skrzydle zachodnim powinien 
mieścić się refektarz konwersów 
i cellarium (magazyn). To skrzydło 
zostało jednak najmocniej prze-
budowane przez opata Bernarda 
Rosę i podzielono jego wnętrze 
na przynajmniej 7 pomieszczeń. 
Elementem spajającym całe zało-
żenie był wirydarz z krużgankiem, 
którego posadzka z czasów nowo-
żytnych zachowała się pod ziemią. 
Na środku wirydarza stał lawaterz 
(skrzynia kamienna na wodę), 
który jest obecnie eksponowany 
w Muzeum w Domu opata.

Za opata Bernarda Rosy w la-
tach 1662-6 Martin Schuppert do-
konał przebudowy budynków 
klasztornych, w szczególności 
dormitorium. Dodano nowe pię-
tro, a wnętrza uzyskały układ 
trójtraktowy z korytarzem po-
środku. Obiekt zyskał szatę baro-
kową, z dużym wykorzystaniem, 
dawnych, gotyckich pomieszczeń. 
W takiej formie naszkicował je 
M. Willmann, a na miedzioryt 
przeniósł H. Tscherning. Skrzydło 
południowe i zachodnie tego za-
łożenia zostały wysadzone przez 
saperów w 1873r., ponieważ po se-
kularyzacji rząd pruski nie potra-
fił zagospodarować taki wielkiego 
obiektu.

Kolejnym ważnym wydarze-
niem była budowa nowego baro-
kowego kościoła Wniebowzięcia 
N.M.P. Jego fasadę zaprojektowa-
no razem z gmachem klasztornym, 

który równoważyłby jej wertykal-
ność. Nie wiemy jak to claustrum, 
najbliższe stylistycznie kościołowi 
opackiemu, miałoby wyglądać, 
ponieważ wybudowano jego zale-
dwie trzyosiowy fragment miesz-
czący zakrystię. Dalsze prace bu-
dowlane przerwały wojny śląskie, 
a po ich zakończeniu opat Placyd 
decyduje się na realizację nowego 
gmachu klasztoru. Skrzydło po-
łudniowe wybudowano w latach 
1774-82, według projektu I. G. 
Fellera, który najprawdopodobniej 
oparł się na nieznanym nam pro-
jekcie barokowym, wprowadzając 
do niego elementy klasycyzmu. 
Projektowany klasztor miał posia-
dać 4 skrzydła, zgrupowane wokół 
2 dziedzińców, a całość założenia 
miała przyjąć kształt litery G, od 
słowa Griatia- Łaska. Najbardziej 
reprezentacyjne skrzydło zachod-
nie miało posiadać 23 osie okienne 
i prawie 70 metrowy belweder, któ-
ry równoważyłby wieże kościoła 
opackiego. Z olbrzymiego złożenia 
zrealizowano tylko skrzydło po-
łudniowe, a w latach 1788-92 Jan 
Rudolph zrealizował w uproszczo-
nej formie skrzydło łączące nowy 
gmach klasztorny z dawnym zało-
żeniem gotyckim. Realizację cało-

Widok na gotycki klasztor krzeszowski po barokizacji

ści uniemożliwiły wysokie podatki 
nakładane przez rząd pruski i osta-
tecznie kasata zakonu w 1810r.

Krzeszowskie założenie klasz-
torne jest wyjątkowe pod dwoma 
względami. Po pierwsze żaden 
inny klasztor cysterski na Śląsku 
nie został dwukrotnie przebu-
dowany w stylu barokowym, co 
świadczyło o bogactwie krzeszow-
skiego konwentu. Konkurowanie 
między Krzeszowem a Lubiążem 
doprowadziło do budowy jeszcze 
większego założenia klasztornego, 
które niestety nie udało się ukoń-
czyć w całości. Drugim interesują-
cym faktem, jest to, iż krzeszowskie 
skrzydło południowe klasztoru to 
najpóźniej wybudowana budowla 
barokowa na Śląsku. Obecnie bu-
dynki klasztorne prezentują nigdy 
nie zaplanowaną koncepcję z po-
wodu nieukończenia projektu Fel-
lera oraz przez wysadzenie daw-
nego gotyckiego skrzydła klasz-
tornego. Fundamenty tej budowli 
przykryte są ziemią i czekają na 
lepsze czasy aby wyeksponować je 
turystom i pielgrzymom.

Projekt nowego krzeszowskiego klasztoru z 1773r.

Krystian Michalik
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Wygrana w Pikniku Rodzin-
nym (w czerwcu 2013) pielgrzym-
ka do Włoch była moją pierwszą 
wygraną nagrodą. Nagroda ta była 
dla mnie ogromnym zaskocze-
niem i niespodziewanym prezen-
tem.

Radość była tym większa jak 
okazało się, że termin pielgrzymki 
zbiegł się akurat z Naszą 15 roczni-
cą zawarcia związku małżeńskiego.

Postanowiliśmy wykupić miej-
sce dla męża i razem wyruszyliśmy 
na upragniony urlop. Czas naszego 
8-dniowego pielgrzymowania po 
zmieni Włoskiej, był nie tylko cza-
sem zwiedzania najważniejszych 
i najpiękniejszych miejsc kultu 
religijnego, ale również czasem 
na naszą wspólną pielgrzymkową 
modlitwę. 

Był to czas oderwania się od 
obowiązków i trudów dnia co-
dziennego i okazją do spojrzenia 
na życie z innej perspektywy.

Możliwość bycia w ulubionych 
miejscach Błogosławionego Jana 
Pawła II oraz w San Giovanni Ro-
tundo w krypcie Świętego Ojca Pio 
pozwoliła nam na jeszcze głębszą 
modlitwę i rozmowę z Bogiem. 

Sam wyjazd na górę o wysoko-
ści 1018m n.p.m. do Sanktuarium 
w Mantorelli dokąd prowadzi 
kręta droga poprzez chmury do 
wyjątkowego miejsca, skąd bliżej 
człowiekowi do Boga, do natury, 
ale też do drugiej osoby i same-
go siebie pozwala jeszcze bardziej 
zbliżyć się do Boga.

Z pielgrzymkowym  
pozdrowieniem 

Patrycja i Krzysztof Jała

WYGRANA PIELGRZYMKA  
DO WŁOCH

← Krypta z ciałem św. Ojca Pio w San 
Giovanni Rotondo
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LIST  DZIECKA  DO  RODZICA

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, Ŝe nie powinienem mieć tego wszystkiego, 
czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony. 

Nie obawiaj się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia 
bezpieczeństwa. 

Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty moŜesz pomóc mi pozbyć się
ich, póki jest to jeszcze w ogóle moŜliwe. 

Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie 
konieczne. O wiele bardziej przejmuj się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy 
w „cztery oczy”. 

Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się
rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 

Nie wmawiaj mi, Ŝe błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraŜa mojemu 
poczuciu wartości. 

Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się
głuchy.  

Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie stłamszony, kiedy 
nic z tego wszystkiego nie wychodzi. 

Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza 
mnie do kłamstwa. 

Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i tracę całą moją wiarę w Ciebie. 

Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. MoŜe się wkrótce okazać, Ŝe 
zamiast prosić Cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej. 

Nie wmawiaj mi, Ŝe moje lęki są głupie. One po prostu są. 

Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w 
przyszłości nie do zniesienia. 

Nie wyobraŜaj sobie, iŜ przepraszając mnie, stracisz autorytet. Za uczciwą grę
umiem podziękować miłością, o jakiej nawet Ci się nie śniło. 

Nie bądź ślepy i przyznaj, Ŝe ja tez rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi 
kroku w tym galopie, ale zrób, co moŜesz, Ŝeby nam się udało.  

Nie porównuj mnie z innymi. Czuję wtedy, Ŝe jestem dla Ciebie mało waŜny.  

NIE BÓJ SIĘ MIŁOŚCI. NIGDY! 
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TRUDNY TEMAT: 
WIERZĄCY ALE NIEPRAKTYKUJĄCY…

CZYLI JAK WIERZYĆ, BY UWIERZYĆ!

Nie tak dawno w naszych koś-
ciołach odbywało się liczenie wier-
nych i można śmiało stwierdzić, 
że statystyki nie są zadawalające 
i pozostawiają wiele do życzenia. 
Czemu się tak dzieje? Czemu coraz 
mniej ludzi praktykuje, a przecież 
ok. 95 % Polaków deklaruje, że są 
katolikami. Czyżby ludziom nie był 
potrzebny Pan Bóg? Najwidoczniej 
tak. Nie potrzebujemy Pana Boga 
w naszym życiu bo mamy wszyst-
ko: są pieniądze, jest zdrowie, 
mamy piękne domy i mieszkania; 
a więc nic więcej nam nie potrze-
ba! A jeszcze jedno: jakie podejście 
do wiary ma nasza młodzież?

Być wierzącym a nie praktyku-
jącym jest pewnym absurdem, po-
nieważ albo się wierzy, albo się nie 
wierzy. Nie można przecież mieć 
trochę wiary, tak jak nie można 
jednocześnie „służyć diabłu”. Taka 
postawa jest sprzeczna z naucza-
niem samego Jezusa, który nawołu-
je nas abyśmy przychodzili do Nie-

go po pokrzepienie. Współczesny 
człowiek wychodzi z założenia, że 
Pan Bóg jest wszędzie i dlatego nie 
potrzebują Kościoła. Oczywiście 
z pierwszą częścią tego stwierdze-
nia można się zgodzić, że Bóg jest 
wszędzie, natomiast z drugą częś-
cią nie można się zgodzić! Czło-
wiek, który tak twierdzi oszukuje 
siebie samego i okrada swoją duszę 
z największego skarbu, jakim jest 
Msza Święta. Taki człowiek nie jest 
w stanie zrozumieć, co dokonuje 
się w Eucharystii. Podczas Mszy 
Świętej sam Duch Święty przycho-
dzi z Jezusem a wraz z Nim całe 
zastępy Aniołów na ołtarz Pań-
ski. Kościół Tryumfujący łączy się 
z Kościołem Pielgrzymującym. 

Wiara w Boga wymaga poświę-
cenia a tym poświęceniem jest 
nasze uczestnictwo we wspólnym 
uwielbieniu Boga podczas Eucha-
rystii oraz innych nabożeństw, 
które Kościół posiada w swoim 
bogatym skarbcu. Wiara jest łaską, 

którą otrzymujemy od Pana Boga, 
a jeżeli otrzymujemy coś tak dro-
gocennego – to dbajmy o to, aby 
nie zniszczyć i nie zagubić tego 
wielkiego skarbu.

Na zakończenie: nie mnie oce-
niać ludzi, którzy mówią że są 
wierzący, ale nie praktykujący, ale 
dziwię się tym ludziom i dziwić 
się nie przestanę …. Skoro ktoś 
nie pracuje, to nie dostanie kre-
dytu w banku. Jeżeli ktoś nie jest 
ubezpieczony, musi zapłacić za 
swoje leczenie. To dlaczego atei-
sta albo ktoś, kto nie uczęszcza na 
niedzielną Mszę Świętą musi mieć 
katolicki pogrzeb? Katolicyzm nas 
zobowiązuje… Wystarczy otwo-
rzyć Pismo Święte lub Katechizm 
Kościoła Katolickiego i tam otrzy-
mamy wszystkie wskazówki dla 
dobrego i godnego życia w Koście-
le Katolickim.

Ks. Marian Kopko
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Z czym należy wiązać gender od strony programowej? Aborcja na żądanie, antykoncepcja, całkowita 
wolność seksualna, zatrudnienie kobiet i przetrzymywanie dzieci we wspomaganych przez państwo 
żłobkach są warunkami koniecznymi do wyzwolenia kobiet. 

Jedna z czołowych propagato-
rek ideologii Nancy Chodorow, 
w swojej książce The Reproduction 
of Mothering[4] zauważa, że dopóki 
kobiety będą pełnić funkcje wycho-
wawczo-opiekuńcze, dzieci będą ros-
nąć, postrzegając ludzkość podzie-
loną na dwie różne i - według niej 
– oczywiście nierówne klasy. Dlatego 
też radykalny feminizm i genderyzm 
domaga się tego, aby dzieci żyły bez 
rodziny. Absolutnie zakazana staje 
się w tej perspektywie rodzina bio-
logiczna. Jej odrzucenie, czy wręcz 
unicestwienie sprawi, że ludzkość 
będzie mogła wreszcie powrócić do 
swej naturalnej, wielopostaciowej 
i perwersyjnej seksualności.

Można w tym miejscu zarzucić, że 
powyższe uwagi odnoszą się głównie 
do radykalnego feminizmu, a zatem 
czy nie jest nadużyciem podciąga-
nie pod te poglądy ideologii gender. 
Można jednak dostrzec naturalną 
i logiczną konsekwencję obu nurtów. 
Radykalny feminizm proklamuje 
rewolucję przeciwko rodzinie. Staje 
jednak przed pytanie, jak w sposób 
zgodny z ideologią marksowską a za-
razem w sposób nie kojarzący się ze 
„szczytnymi” zdobyczami totalita-
ryzmu marksistowskiego wyelimi-
nować „klasy płciowe” (sex classes)? 
Wszak są one uwarunkowane biolo-

gicznymi różnicami między kobietą 
i mężczyzną. To właśnie w tym miej-
scu w pociąg rewolucji feministycznej 
wsiada gender. Do lat 50. ubiegłego 
wieku słowo gender było terminem 
gramatycznym i wskazywało, czy wy-
raz jest rodzaju męskiego, żeńskiego, 
czy też nijakiego. Dopiero niejaki dr 
John Moneya z Hopkins University 
w Baltimore (USA), zaczął go uży-
wać w nowym kontekście, wprowa-
dzając termin gender identity. Termin 
ten miał służyć określeniu nie tego, 
jakiej płci jest dana osoba, ale temu, 
czy dana osoba czuje się mężczyzną, 
czy kobietą. A owo samopoczucie 
płciowe miało wynikać i zależeć od 
tego, jak dziecko było wychowywane. 
Kate Millet w opublikowanej w 1969 
r. Sexual Politics (Polityka seksual-
na) stwierdziła dobitnie, iż „... nie 
ma różnicy między płciami w chwili 
urodzin. Osobowość psychoseksual-
na jest więc czymś wyuczonym po 
narodzeniu”[5].

Tak konstruowana idea płci kul-
turowej i społecznej stała się bardzo 
wygodnym narzędziem walki. Już 
nie chodziło tutaj o walkę z poli-
tyką, instytucjami państwowymi, 
a walkę z ideami, które ukazywały 
różnice między kobietą i mężczyzną. 
Tę zmianę widać w dokumentach 
międzynarodowych. O ile do 1990 

r. w dokumentach ONZ 
kładziono nacisk na wy-
eliminowanie wszelkich 
form dyskryminacji ko-
biet, o tyle od lat 90. XX 
wieku problem gender 
zajął główne miejsce. 
Charakterystycznym 
stał się fakt samego re-
definiowania pojęcia 
gender jako „systemu 
ról i stosunków między 

kobietą i mężczyzną, który nie jest 
zdeterminowany biologicznie, lecz 
zależy od kontekstu społecznego, po-
litycznego i gospodarczego. Tak jak 
płeć biologiczna jest dana, tak gender 
jest wytworem”[6].

Podobna marksowska nowomo-
wa stosowana jest w dokumentach 
Światowej Konferencji ONZ poświę-
conej kobiecie, w Pekinie w 1995 r. 
(por. dokument końcowy pt. Platfor-
ma Działania (Platform for Action)). 
Zawarty w tym dokumencie postu-
lat: Cel strategiczny  H. 2: Włączyć 
perspektywę kulturowej tożsamości 
płci (gender perspective) do ustawo-
dawstwa, polityk publicznych, pro-
gramów i projektów znalazł się także 
w europejskiej konwencji dotyczącej 
przemocy wobec kobiet, podpisanej 
przez rząd polski w grudniu ubiegłe-
go roku.

TOTALITARNY CHARAKTER 
GENDER

Z punktu widzenia klasycznej 
wizji człowieka, jako rzeczywistości 
ukonstytuowanej przez naturę a nie 
relacje społeczne i ekonomiczne, 
ideologia gender prezentuje pod-
stawową aberrację antropologiczną 
– marginalizuje bowiem istotę czło-
wieka, a ekstremalizuje to, co jest 
drugorzędne czy trzeciorzędne. Nie 
jest to jednak kwestia tylko idei – to 
kwestia perfidnego i zbrodniczego 
planu politycznego, który wpisuje się 
w proces wielowiekowej destrukcji 
rodziny – walki nie tylko silnych ze 
słabymi, ale walki patologii z nor-
malnością. W klasycznej walce mar-
ksistowskiej chodziło o pozbawienie 
człowieka jego osobowej podmioto-
wości. Jednostka była niczym, zerem, 
liczył się tylko kolektyw, a dokładniej 

GENDER, CZYLI WSKRZESZANIE ENGELSA cz. 3

Fragment książki „To wszystko rodzina !” dla dzieci od lat 6
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jego świadoma część, czyli partia 
proletariacka. W efekcie dokonywała 
się radykalna i bezprzykładna aliena-
cja osoby.

Ideologia gender wykazuje w tym 
zakresie dość ścisłą analogię. Ideo-
logia, która ma roszczenia wybitnie 
totalitarne dąży do całkowitego pod-
porządkowania sobie osoby ludzkiej. 
To, co stanowi naturalny komponent 
człowieczeństwa – struktura po-
znawcza, emocjonalna i wolitywna, 
zakorzenionej w płciowej konstytu-
cji bytu ludzkiego ma być poddana 
i uzależniona zewnętrznemu stero-
waniu. Człowiek nie jest mężczyzną 
czy kobietą, człowiek się którymś 
z nich staje poprzez wpływy środo-
wiska, poprzez własną akceptację. To 
zaś oznacza totalne zniszczenie toż-
samości ludzkiej (człowieczeństwa 
człowieka!). Owa destrukcja doko-
nuje się przez wzajemne przeciw-
stawienia i rozdzielenie elementów 
małżeństwa i rodziny, które są dla 
niego konstytutywne: miłości i płod-
ności. Miłość, która w „naturalnym” 
wydaniu jest otwarta na płodność, 
w wydaniu ideologii gender staje się 
przelotną rozrywką, w dodatku to-
warem poddanym prawom rynku, 
określanym przez politykę i stero-
waną odgórnie ekonomię. W takiej 
zaś perspektywie płodność jest nie-
potrzebnym dodatkiem i przeszko-
dą do realizowania hedonistycznych 
planów. Duch Benthama unosi się 
nad genderyzmem, nawet jeśli jego 
twórcy i projektodawcy, nie są tego 
świadomi.

Ideałem staje się w takiej perspek-
tywie to, by ciało ludzkie naznaczo-
ne symbolem płciowości, jak i samą 
płodność poddać administracji 
państwa. To państwo zatem, wciąż 
aktualizujący się Lewiatan wprowa-
dza zasady polityki populacyjnej. Są 
to zasady, przypomniane dokładnie 
w ostatnich tygodniach przez dzia-
łania Europejskiego Parlamentarne-
go Forum ds. Populacji i Rozwoju. 
Instytucja ta sporządziła dwie listy 
organizacji, fundacji, ośrodków me-
dialnych i edukacyjnych oraz stron 
internetowych działających w 32 
państwach Europy, które są wyraźnie 

obce celom EPF. Powodem jest jed-
na kwestia – obrona życia i rodziny. 
Jak pisał „Nasz Dziennik” cytowany 
przez „Frondę”[7] „Wymieniane na 
listach osoby i organizacje zostały 
napiętnowane, ponieważ sprzeciwia-
ją się sekularyzacji Europy i są „anti-
-choice”, czyli właściwie mówiąc: są 
pro-life, bronią rodziny i prawa na-
turalnego przed ideologiami anty-
natalistycznymi i relatywistycznymi. 
Tym samym przeszkadzają w lobbo-
waniu na rzecz rzekomego wyboru 
(pro-choice)”. Zestaw przypomina 
kartotekę policyjną z poszukiwany-
mi kryminalistami; są zatem dane 
personalne, zdjęcie, opis działania 
przeciwnego polityce anti-life[8]. 
W ten sposób ideologia gender syn-
tetycznie łączy w sobie zasady hob-
besowskiego Lewiatana, moralność 
utylitarną Benthama, malthuzjańską 
awersję wobec przyrostu naturalne-
go, z typowo sowiecko-stalinowskim 
orzekaniem o winie.

Poddanie całej rzeczywistości płci 
państwu i jego decyzjom – to z pew-
nością kwestia pomysłów sięgających 
filozofii Platona. Przy całym zróżni-
cowaniu interpretacji dotyczących 
jego konstrukcji projektu państwa 
totalitarnego, bezdyskusyjne i nie-
kwestionowane stają się porównania 
gender z ustrojami totalitarnymi XX 
wieku. W tych systemach życie sta-
wało się jedną z „rzeczy”, która pod-
lega wyłącznej kompetencji państwa. 
Celem tego administrowania życiem 
stawało się państwo bez człowieka, 
a zarazem przyznanie temu państwu 
władzy nad zdolnością „produkowa-
nia” człowieka. By to jednak mogło 
się dokonać niezbywalnie potrzebne 
było i jest zniszczenie rodziny.

U źródeł dewastacji rodziny znaj-
duje się niszczenie małżeństwa – nie 
jest ono zatem traktowane jako je-
dyny, z definicji związek mężczy-
zny i kobiety, ale jako jedynie jedna 
z wielu możliwości, obejmujących 
także rozmaite rodzaje związków 
homoseksualnych. W ten sposób 
postuluje się całkowite odrzucenie 
zasad moralnych rządzących życiem 
małżeńskim i rodzinnym. To z kolei 
prowadzi do zbarbaryzowania kultu-

ry i zdziczenia wszelkich odniesień 
międzyludzkich. W miejsce kultury 
i etyki proponuje się jako sztuczny 
sztafaż podtrzymujący całą dekon-
strukcyjną konstrukcję - współcześ-
nie rozumiane prawa człowieka. 
Konferencja ONZ 5-10 czerwca 2000 
roku w Nowym Jorku zaproponowa-
ła zestaw tzw. „nowych praw czło-
wieka”, a wśród nich traktowanie 
własnej płci jako zjawiska antro-
pologicznie nieokreślonego („gen-
der”) oraz prawo do wyboru własnej 
„orientacji seksualnej” a także do jej 
zmiany. Te i inne „prawa” pozbawio-

ne racjonalności i oderwane od ra-
cjonalnej natury człowieka (w tym 
prawo do dowolnego kształtowania 
i interpretowania modelu rodziny) 
usiłują kształtować współczesne ob-
licze małżeństwa i rodziny.

W swoich bezcennych kateche-
zach na temat teologii ciała bł. Jan 
Paweł II podkreślał, iż ciało ludzkie 
jest nie tylko somatycznym podło-
żem reakcji o charakterze seksual-
nym, ale jest równocześnie środkiem 
wyrazu dla całej osoby, która przez 
«mowę ciała» wypowiada siebie[9]. 
Zignorowanie zawartego w ludzkiej 
naturze Bożego planu, w tym tak-
że znaczenia ciała i jego głębokich 
związków z duchem, nie tylko obra-
ża Stwórcę, ale i samego człowieka. 
Ostatecznie zaś nieuchronnie prowa-
dzi do zguby człowieczeństwa[10]. 
I dlatego zamiast walki gender z ro-
zumem i człowiekiem, konieczna jest 
walka przeciw ideologii gender.

?

Paweł Bortkiewicz TChr
Kwartalnik FRONDA Nr. 66
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH
 Hosanna! 

czyli ciąg dalszy historii bł. Matki Kolumby 
Gabriel ksieni dwudziestej drugiej

Z obowiązku przełożonej głosiła Mat-
ka zakonnicom konferencje, czyli- jak to 
się mówiło-egzorty. Zachowało ich się 
siedem, ale i te wystarczają, by wyrobić 
sobie zdanie o Matce. Znakomite w for-
mie, często w postaci licznych pytań do 
słuchaczek, problemów podanych do 
przemyśleń. Wszystko to oddane w pięk-
nej polszczyźnie, sięgające do realiów 
życia przeżywanego na co dzień przez za-
konnice, pełne humoru i dowcipu, a przy 
tym głęboko zakorzenione w wierze. 
W jednej z egzort Matka mówiła jak to 
wszyscy szukamy pokoju ducha, w klasz-
torze także. Jak ono wygląda? ,,(…) Zdro-
we skarżą się na brak spokoju z powodu 
przeciążenia pracą, chorym- zdaje się, 
że miały by spokój, gdyby jeszcze mogły 
pracować, szkolne- zazdroszczą spokoj-
nego zajęcia ręcznie pracującym, te znów 
uważają, że spokojem cieszyć się można 
tylko przy książce. Konwerski myślą, że 
pokój zamieszkał tylko w chórze (orato-
rium), chórowe- rade by szukać pokoju na 
podwórzu przy gospodarskich zajęciach, 
w pralni a choćby i w stajni. I tak szukamy 
tego drogiego pokoju, szukamy, a szuka-
jąc najczęściej błądzimy, przypisując po-
kój komuś albo czemuś, poza nami albo 
obok nas”. Skąd my to znamy? Czasem 
jakiś mąż mówi: Gdybym miał inną żonę 
na pewno zrobiłbym karierę, żona uważa, 
że przy innym mężu pokazałaby swoje ta-
lenty, proboszcz narzeka, że przy innych 
parafianach byłoby niebo na ziemi, a pa-
rafianie uważają, że przy innym probosz-
czu w ogóle by nie grzeszyli, dzieci uważa-
ją, że przy innych rodzicach uczyły by się 
świetnie, rodzice tęsknią do dzieci, jakie 
ma sąsiadka… I tak dalej, i tak dalej. 

Przez wszystkie Matczyne egzorty 
przebija się motyw Krzyża, jakby Matka 
przeczuwała, że i sama go otrzyma i to 
w nadmiarze. Mówiła m. in. (…) Pokój 
otrzymujemy tylko w walce ze złością na-
szą a nie z cierpieniem, jakiekolwiek by 
ono nie było (…) W naszym życiu zakon-
nym przeważnie nie chodzi o wielkie cier-
pienia, ale zwykle o dokuczliwe drobnost-
ki, a my Oblubienice Ukrzyżowanego- co 
my z tych trzaseczek Krzyża Jego robimy? 

Całe gmachy, całe wieże obrażonej, roz-
bolałej miłości własnej. Jeśli Pan Jezus tak 
się ofiarował za nas, jak też my ofiarujemy 
się bliźniemu naszemu?”. Oto jest pytanie!

Wielką ilość czasu i sił poświęcała 
Matka sprawom organizacyjnym i gospo-
darczym. A było ich- przy tak wielkich 

majątkach- mnóstwo. Wzięła się do tego 
energicznie i z głową. Od początku wpro-
wadziła np. zwyczaj regularnych spotkań 
z leśniczymi. Odbywały się one co mie-
siąc w klasztorze- dla kontroli i zarządu 
lasów. Lasy klasztorne były ogromne, nie 
wypuszczono ich w dzierżawę, służyły 
klasztorowi jako źródło pieniędzy i opa-
łu. Opałem obdarowywano też i innych. 
Korzystały z niego np. Boromeuszki, Fe-
licjanki, czy seminarium duchowne. Po-
dobne spotkania odbywała Matka z dzier-
żawcami- przy czym tak w jednym jak 
i w drugim przypadku- dość często wizy-
towała ich w miejscu pracy. Osobiście też 
kontrolowała wszelkie nowe inwestycje. 
Aż dziw bierze, skąd osoba żyjąca od 15-
tego roku życia w klauzurze tak dobrze 
dawała sobie radę z tymi praktycznymi 
sprawami.

W połowie 1899 roku Matka otrzy-
mała w darze znaczną kwotę pieniędzy 
od byłej postulantki Józi Chrypiakównej, 
z wyraźnym zaznaczeniem, że kwota ma 
być przeznaczona na budowę nowego 
klasztorku wakacyjnego w Lesienicach. 
Murowany dom miał budować majster 
Alfred Konopka, zaś części drewniane 
łącznie z obszerną werandą zleciła Matka 
Pawełkowi Podruckiemu, wówczas już sa-
modzielnemu majstrowi stolarskiemu. To 
zlecenie zapisała w kronice s. Ida i jest to 
jedyna wzmianka o Pawełku.

W połowie listopada Matka pojecha-
ła powtórnie do Lesienic, po czym s. Ida 
zanotowała, iż „ (…) wróciła doprowa-
dziwszy klasztorek pod dach”. Prawdo-
podobnie wtedy,w Lesienicach, Pawełek 
odkrył karty przed Matką, dając Jej wy-
raźnie do zrozumienia, czego od Niej chce 
i kim Ona dla niego powinna być. Treści 
rozmowy nikt oczywiście nie zapisał, ale 
domyślamy się z późniejszych egzort Mat-
ki do zakonnic, w których Matka usilnie 
prosiła siostry o modlitwę za osoby od-
dalające się od Boga, za podlegające po-
kusom cielesnym, za zagrożone grzechem 
i oddaleniem się od Boga. Do samego zaś 
Pawełka napisała listy, z których widać, 
że Matka wciąż jeszcze miała nadzieję, 
iż Pawełkowi zdoła wytłumaczyć, na jak 
straszny grzech się decyduje i jak wielka 
jest przez to obraza Boga, jakie to dla nie-
go samego zagrożenie, i jeszcze była pew-
na, że zdoła odwieźć Pawełka ze złej drogi 
(o święta naiwności!). W końcu listu do-
daje, że nigdy, przenigdy nie będzie dla 
niego niczym innym jak siostrą i matką 
(nareszcie!) , a jeśli Pawełek nie zrozumie 
swego błędu i nie zmieni swej postawy- 
nie zobaczą się już nigdy na świecie.

To był początek dramatu, ale wtedy to 
był jeszcze prywatny dramat Matki. Tym-
czasem inne sprawy zaprzątnęły Jej uwa-
gę. Oto zachorowała śmiertelnie s. Elekta 
Kaufmann. Matka wiele dni spędziła przy 
umierającej przyjaciółce. S. Elekta zmar-
ła 30 grudnia 1899 roku. Był to dla Matki 
wielki cios. s. Ida zanotowała w kronice: 
(…) Panna ksieni tegoż dnia zapadła na 
mózgową słabość”, nie tłumacząc, co to 

Bł. Kolumba Gabriel
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oznaczało. Choroba trwała co najmniej 
tydzień, ale pod koniec stycznia Matka 
zwlokła się już z łóżka do obowiązków. 
Na podstawie późniejszych zeznań Matki 
dowiadujemy się, co działo się dalej. Otóż 
podczas Jej choroby zgłosił się Pawełek 
Podrucki i – zapewne listownie z powo-
du choroby- wyraził skruchę, chęć rozpo-
częcia nowego życia, byleby… miał za co! 
Matka sama w swych zeznaniach wspo-
mniała, że w chorobie była półprzytomna 
i zapewne z powodu ograniczonej spraw-
ności umysłu dała Pawełkowi 2000 koron 
z kasy klasztornej! Później napisze o tym: 
„Bóg mi świadkiem, jak pragnęłam i jak 
szczerze starałam się o sprowadzenie tej 
biednej duszy na właściwą drogę”. W wy-
słanym do Pawełka liście było 2000 koron, 
kwota wystarczająca wówczas na rozpo-
częcie studiów artystycznych, albo otwar-
cie własnego warsztatu stolarskiego. I to 
była jedyna wina Matki, że rozporządziła 

majątkiem klasztornym jak własnym, wy-
dała z kasy klasztoru pieniądze bez zgody 
odpowiednich urzędniczek klasztoru.

Tymczasem jeszcze przed wydaniem 
ich Pawełkowi Matka mianowała pod-
przeoryszą ( w miejscu zmarłej s. Elekty) 
s. Kazimierę Kluz. Podprzeorysza z urzę-
du powinna była zajmować się sprawami 
gospodarczymi i dokumentacją finan-
sową majątków. Był to wybór fatalny, bo 
s. Kazimiera była intelektualistką, dla 
której żywiołem były książki i archiwa, 
a w papierach gospodarczych i finanso-
wych czuła się zupełnie zagubiona. Właś-
nie „dzięki” jej bałaganiarstwu owa kwota 
2000 nie została zaksięgowana, więc po-
tem w śledztwie uznano to za defraudację 
dokonaną przez Matkę.

No i wreszcie w lutym 1900 roku spadł 
największy grom z nieba! Otóż Pawełek 
postanowił sumę otrzymaną od Matki 
jeszcze zaokrąglić. Okradł więc kupca 

lwowskiego o nazwisku Wszelaki. Zrobił 
to dość nieudolnie, bo pozostawił po so-
bie jakieś ślady i zwrócił na siebie uwagę 
policji. Zatrzymano go w Wiedniu, przy 
rewizji miał przy sobie sumę wielokrotnie 
przewyższającą jego możliwości. Wypy-
tywany przez policję o pochodzenie tej 
sumy- a nie chcąc się przyznać do kra-
dzieży u kupca – zeznał, że całą(!) sumę 
otrzymał od ksieni lwowskiego klasztoru, 
która jest..jego kochanką, a on jej utrzy-
mankiem. Mało tego! Swoje wymysły 
„uwiarygodnił” stwierdzeniem, że to jest 
z natury „taka” kobieta, że on nie jest je-
dynym, ze najprawdopodobniej innym 
jej kochankiem jest…. Biskup Weber! 
W mieście i w diecezji zawrzało!

Skończyło się „Hosanna!” a zaczęło 
„Ukrzyżuj!’. 

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

Msze święte rocznicowe

Ks. Aleksander Radecki

Ich sens jest bardzo głęboki. 
Każda rocznica każe wspominać 
ważne wydarzenia, ocenić przeby-
tą drogę, dziękować za otrzymane 
łaski; powinna prowadzić do du-
chowego odrodzenia, a ponadto 
jest także okazją do świętowania 
z gronem przyjaciół. Chrześcija-
nin każdą rocznicę traktuje także 
i przede wszystkim jako szczególną 
okazję do spotkania się z Bogiem 
w tajemnicy modlitwy, Euchary-
stii i sakramentu pokuty, wierząc 
w moc łaski Bożej i szczególne bło-
gosławieństwo.

Przypomnijmy jakże wymowną 
sytuację, opisaną przez ewange-
listę św. Łukasza: Gdy wchodzili 
do pewnej wsi, wyszło naprzeciw 
Niego dziesięciu trędowatych. Za-

trzymali się z daleka i głośno za-
wołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się 
nad nami”. Na ich widok rzekł do 
nich: „Idźcie pokażcie się kapła-
nom”. A gdy szli, zostali oczyszcze-
ni. Wtedy jeden z nich widząc, ze 
jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc 
Boga donośnym głosem, upadł 
na twarz do nóg Jego i dziękował 
Mu. A był Samarytanin. Jezus zaś 
rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? Gdzie jest dziesię-
ciu? Żaden się nie znalazł, który by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec”. Do niego zaś 
rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła”(Łk 17,12-19).

Jeśli nie będziemy umieli dzię-
kować- znikczemniejemy!
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KATOLIKU 
UWAŻAJ!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

Gry komputerowe
Świat gier komputerowych nie jest 

wolny od zagrożeń duchowych. Już 
pierwsze spopularyzowane gry, powstają-
ce w latach 90. XX wieku, zawierały ele-
menty przemocy i satanizmu. Niekiedy 
ich celem była właśnie przemoc czy zada-
nie komuś śmierci (np. seria gier Mortal 
Kombat – tłum. Śmiertelna Walka). Z cza-
sem, wraz z rozwojem technologii, grafika 
stawała się coraz dokładniejsza i bardziej 
precyzyjna. W gry wpleciono symbole 
i elementy okultystyczne. Nietrudno było 
stwierdzić propagowanie i kult zła, cier-
pienia, przemocy, śmierci czy diabła, gdyż 
często już tytuły mówiły same za siebie: 
Devil Inside (Diabeł w środku), Game 
of Death (Gra Śmierci) czy Resident Evil 
(Mieszkanie Zła). W ofercie sklepów po-
jawiły się także gry komputerowe antych-
rześcijańskie. Dla przykładu można po-
dać grę Populous III, w której gracz uczy 
się, jak zostać bogiem.

Pomimo ogromnej ilości agresji 
i przemocy wynoszonej na piedestał, gry 
te często posiadają ograniczenia wiekowe 
nieproporcjonalnie niskie do ilości pro-
pagowanych treści. Jan Bernacki (fragm. 
ze strony: www.poloniauk.com) opisuje 
jedną z serii gier w następujący sposób: 
(…) gra jest celowo i bezwstydnie kon-
trowersyjna. Prezentuje sceny pospolitej 
przemocy, niedwuznaczne sytuacje sek-
sualne, prostytucję, wulgarny język oraz, 
jak twierdzą niektórzy komentatorzy, glo-
ryfikuje działalność przestępczą. Pierwsza 
gra z serii GTA (przyp. Grand Theft Auto) 
została opisana przez Federację Policjan-
tów jako “chora, skrzywiona i godna naj-
głębszej pogardy”. Po premierze GTA 3 
amerykański kongresman Joe Baca, De-
mokrata z południowej Kalifornii, złożył 
w 2002 roku projekt ustawy o ochronie 

dzieci przed seksem i przemocą w grach 
wideo, pytając: “Czy naprawdę chcecie, by 
wasze dzieci wcielały się w postać maso-
wego mordercy lub złodzieja samocho-
dów, gdy wy jesteście w pracy?”. W Austra-
lii gra została zakazana. Poza tym dzieci 
i młodzież często chętniej sięgają po gry 
zakazane w ich wieku. Dobrym wskaźni-
kiem może być fakt, iż wśród pięciu najle-
piej sprzedających się gier na PlayStation 
2, aż trzy z nich stanowią gry przeznaczo-
ny dla osób pełnoletnich, a ilość sprzeda-
nych krążków z Grand Theft Auto: San 
Andreas przekroczyła 17 mln.

Badania poświęcone osobom grają-
cym w gry komputerowe z dużą ilością 
przemocy wykazały, iż gracze ci cechują 
się nasiloną agresją, sporą pewnością sie-
bie, unikaniem odpowiedzialności oraz 
przekonaniem o własnej doskonałości. 
Stwierdzono także problemy w budo-
waniu właściwych kontaktów społecz-
nych. Gracze ci często traktują innych jak 
przedmioty, które można zniszczyć, prze-
stawić, wykorzystać (Gała, Uflik, Lublin 
2000). Amerykański psycholog Craig 
Brod stwierdził, że kosztem rewolucji 
komputerowej jest tzw. technocentryczny 
model człowieka, który charakteryzuje 
się m. in. adoptowanie nawyków umysłu 
zbliżonych do działania komputera, sła-
ba uczuciowość, naleganie na wydajność 
i szybkość, brak empatii, niska tolerancja 
na niejednoznaczność ludzkiego zacho-
wania i komunikowania się.

To wszystko sprawia, że poza konse-
kwencjami psychospołecznymi, pojawia-
ją się także konsekwencje duchowe. Gry 
komputerowe mogę stanowić ogromne 
możliwości otwierania się na świat demo-
niczny. Utożsamienie się z postacią pro-
wadzoną w grze (które ma miejsce przy 

każdej rozgrywce), połączonej z mniej 
bądź bardziej świadomą afirmacją zła 
(przemocy, agresji, satanizmu, okulty-
zmu) jest wewnętrznym przyzwoleniem 
na ingerencję diabła w naszym życiu.

Gry zawierające satanizm i okultyzm

Aces and Eights
Darklands
Devil Inside
Doom
Dungeon Keeper
Elvira
Evil’s Doom
Garbiel Knight
Game of Death
Hell on Earth
Heretic
Hero’s quest
Hexen
Killing Stones
Messiah
Mortal Kombat
Quake
Resident Evil
Running Man
Russian Roulette
Seventh sword of mendor
Suburbs
Wizard’s crown

Gry zawierające satanizm i przemoc

Assassin’s Creed
Blood
Carmageddon
Clive Barker’s Jericho
Counter Strike
Diablo

zagrozeniaduchowe.pl
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“JEDEN Z NAS” - KONGRES 
W KRAKOWIE

W dniach 15 – 17 listopada, w Krako-
wie, odbył się I Europejski Kongres Pro-
-Life, który był podsumowaniem pierw-
szego etapu Inicjatywy Obywatelskiej 
„Jeden z nas” zakończonego sukcesem ze-
brania 1.896.852 podpisów w 28 krajach 
Unii Europejskiej.

Najwięcej głosów oddali Włosi 
(631.024), następnie Polacy (248.965), 
Niemcy (171.978) , Hiszpanie (167.176) 
i Rumuni (135.653).

Karty z całej Polski spływały do Fun-
dacji „Głos dla Życia”, gdzie były spraw-
dzane i zawiezione w kartonach do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych. Do akcji 
zbierania podpisów włączyły się nie tylko 
różne grupy, organizacje i duszpasterstwa 
ale również osoby prywatne – niektóre 
z nich zebrały nawet ponad tysiąc podpi-
sów.

Organizatorami Kongresu była nowo 
powstała Fundacja „Jeden z nas”, Polska 
Federacja Ruchów Obrony Życia, Polskie 
Stowarzyszenie Obrońców Życia Czło-
wieka oraz Rycerze Kolumba. Wspar-
cia udzielił również Kardynał Stanisław 
Dziwisz, zaprosił też uczestników na 
Mszę Świętą do prywatnej Kaplicy Ar-
cybiskupów Krakowskich. Na Kongres 
przyjechało wielu gości zza granicy, m.in. 
przedstawiciele Narodowych Komitetów 
Wykonawczych Inicjatywy.

Włoski euro poseł, inicjator projektu, 
Carlo Casini podczas konferencji pra-
sowej przypomniał, że jest to pierwsza 

Inicjatywa Obywatelska zarówno pod 
względem rejestracji jak i zebranej liczby 
podpisów. Ma również wymiar ekume-
niczny, gdyż współpracowało razem 28 
państw, a w akcję włączyły się kościoły 
różnych wyznań. Zaznaczył również, że 
w centrum Europy ma stać człowiek i jego 
godność, a Polska, jako kraj Jana Pawła 
II, jest najlepszym miejscem, aby przy-
pomnieć sobie, że do tego zmierzamy po-
przez tą inicjatywę.

Kongres został zwołany również po 
to, by wspólnie zacząć przygotowania do 
kolejnego etapu – wysłuchania publiczne-

go, które nastąpi wiosną. Wtedy Komisja 
Europejska zdecyduje, czy podda projekt 
zmian legislacyjnych pod głosowanie 
czy go odrzuci. Dodatkowym owocem 
Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas” 
będzie zawiązanie Europejskiej Federacji 
Ruchów Obrony Życia, która ma zacieś-
nić współpracę między państwami Unii 
w kształtowaniu europejskiego prawa do-
tyczącego szeroko pojętej ochrony życia 
i godności człowieka.

prolife.com.pl

TEN SIĘ ŚMIEJE… KTO SIĘ ŚMIEJE…
Spadochroniarz do mijanego w powietrzu 
kolegi:
- Mój się znowu nie otworzył! Ale na 
szczęście to tylko ćwiczenia!

Mama do Jasia:
- Idź do rzeźnika i zobacz, czy ma świń-
skie nóżki?
Po powrocie mama pyta:
- I co? Ma świńskie nóżki?
- Nie wiem, był w gumowcach.

– Wczoraj oszukałem kolej.
-Jak?
- Kupiłem bilet na pociąg, a pojechałem 
autobusem.

W sklepie.
- Czy mogę przymierzyć tę sukienkę na 
wystawie?
- Bardzo proszę, ale mamy też przymie-
rzalnię.

– Mamusiu, co się dzieje z miodem z mio-
dowego miesiąca?- pyta dorastająca cór-
ka.
- Wsiąka w męża, I tak powstaje stary 
piernik.

– Nie zasłużyłem na jedynkę!- buntuje się 
Jaś. 
- Masz rację, moje dziecko, ale regulamin 
szkolny nie przewiduje niższych ocen.

Pani kazała dzieciom ułożyć zdanie ze 
słowem „ananas”. Następnego dnia dzieci 
odczytywały zadania:
- Ananas to egzotyczny owoc.
- Lubię ananasy.
Wreszcie do odpowiedzi zgłasza się Jaś:
- Wczoraj tata kupił kiełbasę, zjadł całą, 
a na nas nawet nie spojrzał.

– Chcę rozmawiać z dyrektorem!
- Dyrektora nie ma.

- Przecież przed chwilą widziałem go 
w oknie!
- Dyrektor też pana widział….. 

Na wytwornym przyjęciu elegancka pani 
do eleganckiego pana:
- Pan jest pewnie starszy ode mnie?
-Och, nigdy nie ośmieliłbym się pchać na 
świat przed panią!

 Sekretarka do dyrektora:
- Przyszedł SMS
- Niech wejdzie.

Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy 
nocnego stróża?
- Dałam.
- I jaki efekt?
-Natychmiastowy, ostatniej nocy okra-
dziono nasz magazyn.
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Rozważania na temat Liturgii Świętej

Najcenniejsza perła i jak mapa w górach…

„Przed Ołtarzem Pana”

Po zakończeniu Roku Wiary, 
myślę że te słowa Wyznania Wia-
ry – Credo stały się dla nas nieco 
bliższe. Ten tekst to niejako funda-
ment naszej wiary, na którym trze-
ba budować nasze życie... 

Z euforii, uśpienia albo rozdraż-
nienia wywołanego kazaniem zo-
stajemy wyrwani wezwaniem: „Wy-
znajmy naszą wiarę”. Ten moment, 
kiedy wypowiadamy najważniejsze 
prawdy naszej wiary, ma nam nie-
jako wyznaczyć kierunek naszej 
wędrówki za Bogiem, który nam się 
objawił w Chrystusie. Dzięki Cre-
do poznajemy sposoby, jak czytać  
i rozumieć Pismo Święte, które 
prowadzi nas do Zbawiciela. Otóż 
ten skrót wiary jest jak mapa tury-
styczna w górach, która wyznacza 
właściwe i bezpieczne szlaki. Lek-
tura Biblii nie może doprowadzić 
nas do uznania, że, na przykład, 

Pan Jezus nie jest prawdziwym 
Bogiem. Ta ścieżka w górach jest 
zwodnicza i kończy się przepaścią. 
W taki sam sposób powinniśmy 
odsunąć na bok wniosek z osobi-
stej lektury Biblii, który skłaniałby 
nas do myślenia o więzi z Jezusem 
jako czymś wyłącznie prywatnym.  
Bo przecież: „Wierzę w Kościół 
święty i świętych obcowanie”. Po-
dobnie wszystkie fragmenty Biblii 
powinniśmy odczytywać w świetle 
chrześcijańskiego wyznania wiary, 
które jest dla nas nieomylnym dro-
gowskazem do Bożej prawdy. 

Credo nie znalazło się przy-
padkiem we Mszy świętej, która 
jako całość jest pieśnią uwielbienia 
i dziękczynienia wobec Boga. Gdy 
uroczyście wypowiadamy słowa 
zawierające najważniejsze prawdy 
wiary, to tak jakbyśmy z radością 
oglądali mieniący się naszyjnik 

z najcenniejszych pereł podaro-
wany przez Ukochanego. Jest on 
znakiem naszego wybrania, po-
twierdzeniem miłości Pana, Jego 
ślubnym prezentem. Przyjmujemy 
ów naszyjnik z Jego rąk i, jak ob-
darowana kobieta, zachwycamy się 
jego pięknem. 

Na koniec jeszcze krótka aneg-
dota. Kiedyś pewien starszy już 
ksiądz tłumaczył mi dlaczego Cre-
do następuje właśnie po kazaniu: 
Bo widzisz, nawet jeśli to, co wy-
głosi ksiądz, gruntownie zniechę-
ciłoby cię do pójścia za Jezusem, to 
masz mocny punkt oparcia: Wiara 
Kościoła. Kiedy kaznodzieja naga-
da głupot, z ulgą wyznaj: A ja jed-
nak wierzę w Boga Ojca wszech-
mogącego...

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogące-
go, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy 
widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzone-
go, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi 
wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, 
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Nie-
go wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla 
naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą 
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy 
i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za 
nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony  
i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak 
oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po pra-
wicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić 
żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie 
końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywi-
ciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem 
i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę 
który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję 
jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego 
w przyszłym świecie. Amen.

Ks. Mateusz Rycek
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ

brat Stanisław

Rodzice gimnazjalistów mówią: 
ksiądz tę młodzież znów do czegoś 
przygotowuje. Takie się ma wyobraże-
nie o sakramencie bierzmowania. Czy 
tylko o tym sakramencie? Obserwując 
naszą chrześcijańską rzeczywistość, 
a w szczególności uczestników na-
bożeństw, podczas których udzielane 
są sakramenty święte, to widać, jacy 
z nas chrześcijanie, z sakramentów 
świętych zrobiliśmy tradycyjne obrzę-
dy. A Pismo św. i Nauka Kościoła to 
nas nie interesują, to nie dla nas.

Przysłuchiwałem się panom dys-
kutującym o polskich politykach 
i duchownych. Jeden pan mówi: 
trzeba odsunąć od życia politycz-
nego wszystkich starych polityków 
i duchownych, a dopuścić młodych. 
Wtedy wtrąciłem takie zdanie: du-
chowny, czy stary, czy młody, może 
tylko tak nauczać, jak jest w Piśmie 
św. napisane. To mi odpowiedziano 
tak: „Czas już to Pismo św. zmienić, 
tylko nie ma kto się odważyć.” Od-
powiedziałem: to nie mamy o czym 
mówić.

Tego, kto mówi, że trzeba wracać 
do korzeni, do Pisma św., nazywa się 
ciemnogrodem. Pięćdziesiąt lat wy-
śmiewania wartości chrześcijańskich 
i duchowieństwa i zobaczmy dokąd 
doszliśmy. Na ulicę strach wyjść, 
w szkole podstawowej uczniowie wy-
mierzają sprawiedliwość nożami, roz-
wody, alkoholizm. W sześćdziesiąt lat 
po wojnie sierot nie ubywa tylko przy-
bywa. I to się dzieje w tak zwanym 
katolickim narodzie. Trzeba by po-
wiedzieć tak, że my życiem i zachowa-
niem już zmieniliśmy Pismo św. Teraz 
chcielibyśmy, żeby to zmieniono na 
papierze, a Ojciec św. potwierdził to 
swoim urzędem.

Czas każdemu powrócić do korze-
ni i przypomnieć sobie, co to są sakra-
menty św., Przykazania Boże i Kościel-
ne. Czy bez modlitwy rano i wieczo-

rem, bez mszy św. w każdą niedzielę 
i święta można być katolikiem? Czy 
podrywając autorytet nauczycielom 
i kapłanom, można się dziwić posta-
wie ateistycznej i chuligańskiej dzieci? 
Jak siejemy wiatr, to zbieramy burzę. 
Na katolicką prasę i książki szkoda 
pieniędzy, na katolicką audycję w te-
lewizji i radiu szkoda czasu. A może 
boimy się niepokoju sumienia albo 
wstyd nam mieć książkę i gazetę ka-
tolicką w domu. Na pogrzebie rodzi-
ców i przyjaciół wielu jest gapiami, 

nie uczestnikami, a od wszystkiego 
zła , które nas otacza, umywamy ręce 
jak Piłat.

Na koniec życzę każdemu niepo-
koju sumienia. Wielu Świętych mó-
wiło: „Nie doznam spokoju sumienia, 
dokąd nie spocznę w Panu.” Boże nie 
pozwól, bym doznał spokoju sumie-
nia, dokąd nie spocznę w Tobie.

 
***

W książce Aleksandra Pronzato 
„Niewygodne Ewangelie” wyczyta-
łem:

ŻŁÓBEK NIE DZIAŁA
Znaleźli Maryję, Józefa i Niemow-

lę leżące w żłobie. Żłóbek pasterzy 
zawarty jest w tej garści słów. Jednak 

jest to żłóbek prawdziwy, zawierają-
cy wszystko, co istotne, żłóbek, który 
„działa”.

Mój żłóbek przysparza mi kłopo-
tów. Ciągle dokupuję nowe figury, 
lampki, zwierzęta, a on nie działa. 
Mam wrażenie, że wszystko się w nim 
rozwija, zwierzęta rosną. Dzieciątko 
natomiast niepokojąco słabnie, chud-
nie w oczach. Było to bolesne do-
świadczenie. W końcu wszystko oka-
zało się jasne. Okrutnie jasne.

Przyszedł do mnie człowiek w roz-
paczy, odprawiłem go w pośpiechu. 
Idąc na „moją” mszę, spotkałem cy-
gankę. Na ręku trzymała dziecko, nie 
miałem drobnych (a poza tym, kiedy 
ci ludzie wezmą się do pracy). Z da-
leka zauważyłem gbura, z którym 
wczoraj wieczorem gwałtownie się 
pospierałem. Obszedłem go z dale-
ka, by go nie pozdrowić.

Byłem świadkiem wielkiej nie-
sprawiedliwości, powinienem inter-
weniować, narazić się . Milczałem. 
Szedłem swoją drogą. Nie potrafiłem 

dostrzec potrzebujących, zrozpaczo-
nych itd.

Wykreśliłem Dzieciątko.
Nie zdawałem sobie sprawy, że je-

dynie zaangażowanie się dla potrze-
bujących (nie tylko materialnie) oży-
wi mój żłóbek. Bóg ma cztery tysiące 
twarzy. Dzieciątko wyznacza mi spot-
kanie z tymi ludźmi. Trasa prowadzą-
ca do Niego prowadzi przez wszystkie 
drogi świata. Jedynie „tracąc czas” 
z ludźmi i dla ludzi, mam pewność, że 
punktualnie stanę przed nim. 

Jeżeli nie rozpoznam Dzieciąt-
ka w czterech milionach ludzi, 
w pijakach, żebrakach, zrozpaczo-
nych, zgorszonych itd., mój żłóbek na 
zawsze pozostanie wspaniałym żłób-
kiem, który nie działa.

Od niepamiętnych czasów jest w naszej Ojczyźnie tradycją stawianie przy stole wigilijnym jednego krzesła więcej niż 
jest domowników. Znajomy mówi: czas zmienić nazwę na: przy wigilijnym stole ktoś opuszczony, samotny itp. Czy nas 
na to stać? Jeśli nie, to czy jeszcze jesteśmy chrześcijanami ?

„duchowny, czy stary, czy młody, może 
tylko tak nauczać, jak jest w Piśmie św. 
napisane.”
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WALCZMY O NASZE DZIECI

Jest Pani wykształconą, zamożną, 
piękną kobietą, urodzoną w rodzinie 
protestanckiej i lewicującej…. 

Chciałem wcześniej zapytać, dla-
czego kobieta taka jak Pani odnala-
zła się w Kościele katolickim? To była 
droga pod prąd głównych nurtów.

Gabriele Kuby W latach siedem-
dziesiątych miałam potężne doświad-
czenie duchowe. Zaczęłam poszuki-
wać Boga, ale nie w Kościele. Kościół 
był dla mnie „zamknięty”- nie brałam 
go pod uwagę. Nikt o nim nie mówił. 
Poszukiwałam prawdy w psychologii 
i ezoteryce. Przetłumaczyłam wiele 
książek na temat ezoteryki. Zajmo-
wałam się tym ponad 20 lat, ale dzięki 
Bogu- niezbyt głęboko. Ciągle mówi-
łam sobie: „ To jeszcze za mało, tutaj 
nie znajdę prawdy”. Dzięki temu znam 
jednak psychologię, znam ruchy lewi-
cujące, znam ezoterykę. Moje zainte-
resowania doprowadziły do głębo-
kiego kryzysu w małżeństwie. Razem 
z mężem zdecydowaliśmy się rozstać.

Co dzisiaj sądzi Pani o Waszej de-
cyzji?

Gabriele Czuję głęboki żal, że zro-
biliśmy to naszym dzieciom. Można 
być bardzo ślepym. Podczas później-
szego nawrócenia byłam zdziwiona, 
że ból rozdzielenia, separacji potrafi 
być tak wielki. Zrozumiałam nareszcie 
słowa Biblii, które mówią, że mężczy-
zna i kobieta stają się jednym ciałem.

Jak potoczyły się losy dzieci?
Gabriele Mam córkę i dwóch sy-

nów. Rozwód był dla nich okropnym 
doświadczeniem. Ja także pochodzę 
z rozwiedzionej rodziny, zostałam 
zraniona i boleje, że to samo zrobiłam 
moim dzieciom. Rozmawiamy o tej 
historii. Starałam się zawsze o dobre 
relacje z ich ojcem, za co do dzisiaj są 
mi wdzięczne. Jesteśmy pogodzeni, 
wybaczyły mi. Przyjęły chrzest, byli-
śmy razem w Medjugorie. Ale za błędy 
trzeba dużo zapłacić.

Czy demaskowanie ideologii gen-
der jest potrzebą serca czy rozumu?

Gabriele To jest powołanie, ja to 
muszę robić. Pierwsza książka, jaką 

napisałam po nawróceniu, otrzymała 
tytuł „Moja droga do Maryi”. Zawsze 
interesowałam się nieco polityką, stu-
diowałam socjologię, rozglądałam się 
uważnie po świecie. Kiedy świat wa-
riował na punkcie Harry`ego Pottera, 
postanowiłam przyjrzeć się tej postaci. 
Najpierw poszłam na film i zobaczy-
łam, że jest w nim dużo zła. Czytałam 
książkę z flamastrem w ręku i zakreśli-
łam licznie fragmenty, o których wie-
działam, że nie uczą niczego dobrego. 
Potem kard. Ratzinger poparł moja 
opinię w liście, który od niego otrzy-
małam. Przeczytałam także słynną 
książkę J.D. Unwina „ Seks i kultura”. 
Ten oxfordzki antropolog przebadał 
kilkadziesiąt minionych kultur. Za-
uważył, że najwyższy stopień rozwoju 
osiągały w momencie przestrzegania 
konsekwentnych norm społecznych, 
szczególnie takich jak monogamia, 
czystość przedmałżeńska, szacunek 
dla życia. Jeżeli narody porzucały te 
zasady, to robiły krok w tył i upada-
ły. To było interesujące! Stało się dla 
mnie jasne, że seksualność jest jednym 
z najważniejszych czynników, mo-
torów sterujących społeczeństwem. 
Można je porównać do systemu ope-
racyjnego w komputerze. To właśnie 
jest przyczyna, dla której każda cywi-
lizacja powinna mocno strzec praw 
moralności. Nasze społeczeństwo 
postępuje teraz odwrotnie: zaczyna 
ochraniać liberalny tryb życia, straszy 
natomiast więzieniem tych ludzi, któ-
rzy pragną zachować normy moralne. 
To jest szaleństwo!

W jaki sposób powinniśmy sobie 
z tym radzić?

Gabriele Spójrzmy na środowiska, 
które w ciągu kilkudziesięciu lat od-
niosły sukces: Zielonych, pokolenie 
`68, feministki. Musimy się od nich 
czegoś nauczyć. To były kiedyś małe 
ugrupowania. Lekceważyliśmy je, pro-
wadząc swój religijny sposób życia. 
Oni zaczynali od małych manifestacji, 
najlepiej w wielkich miastach, w sto-
licach. Przygotowywali prawa, które 
miały wyznaczać sposób życia kolej-

nemu pokoleniu, więc my też musimy 
wychodzić na ulicę, stawać się polity-
kami, wywierać nacisk. Jest późno, ale 
musimy zbierać ludzi, którzy nie chcą 
tych ruchów.

A co możemy doradzić rodzicom?
Gabriele Trzeba mówić o tym, co 

się naprawdę dzieje w ramach eduka-
cji seksualnej w szkole. Można nawet 
stanąć przed szkołą, rozdawać ulotki 
rodzicom i pytać: „ czy chcecie, aby 
wasze dzieci były tego uczone w szko-
le? Czy przemycanie seksu analnego 
i oralnego w literaturze dla szkoły pod-
stawowej jest w porządku? Czy wiecie, 
że tzw. edukatorzy seksualni ukrywają 
prawdę o licznych chorobach, także 
nowotworowych, na które młodzież 
jest szczególnie narażona?”. Jeżeli tego 
nie powstrzymamy, przegrywamy ży-
cie nasze dzieci!

Nie boi się Pani?
Gabriele Potrzebna nam odwaga. 

Musimy mówić, że życie liberalne jest 
niebezpiecznie. Musimy pisać, że 78 % 
zakażeń wirusem HIV pochodzi z re-
lacji homoseksualnych. Ruch LGBT 
stara się walczyć z nami za pomocą 
strachu. Ale na razie mamy wielkie 
możliwości. Jeszcze nie wywożą nas 
do Auschwitz, do więzienia. Możemy 
robić konferencje, wydawać książki. 
Musimy mówić prawdę, jasno przed-
stawiać dowody i musimy przypomi-
nać, że nie czynimy tego z niechęci 
do kogokolwiek. To nie wymierzone 
przeciwko ludziom, to płynie z troski 
o człowieka. Chcemy obronić mło-
dych ludzi, chcemy, aby założyli swo-
je rodziny, aby mieli jakąś przyszłość. 
Aby całe społeczeństwo miało przy-
szłość! Na razie przyszłość wygląda 
„czarno”, gdyż Europa ma najniższy 
wskaźnik urodzin.

Bóg powiedział do Jeremiasza: 
„Nie lękaj się ich (przeciwników), 
bym cię czasem nie napełnił lękiem 
przed nimi”…

Gabriele Dokładnie! ja także otrzy-
małam to słowo od Boga! Bóg obiecu-
je nam zwycięstwo (por. Jr 1,17-20).

Z Gabriele Kuby rozmawia ks. Janusz Stańczuk.
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CO KAŻDY RODZIC POWI-
NIEN WIEDZIEĆ O LEKCJACH 

EDUKACJI SEKSUALNEJ?

Jeżeli ktoś podsuwa pomysł, żeby 
zaprosić edukatorów seksualnych do 
szkoły, zwróć uwagę:
zz Ile mają lat, jakie mają wykształ-
cenie (czy są kompetentni)? naj-
częściej są to wolontariusze.
zz Czego zamierzają uczyć? Warto 
poprosić o konspekt lekcji. Jeżeli 
są to techniki seksualne i zachę-
cające do wczesnego rozpoczę-
cia współżycia, zastanówmy się, 
czy na pewno chcemy, żeby nasze 
dziecko chodziło na takie lekcje.

zz Z jakiego stowarzyszenia pocho-
dzą i czy jest ono formalne czy 
nie? Stowarzyszenie nieformalne 
nie ma osobowości prawnej, nie 
trzeba go rejestrować w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym (KRS), 
a zatem trudno kogokolwiek po-
ciągnąć do odpowiedzialności za 
jakiekolwiek nadużycia.
zz Na lekcje z edukacji seksualnej 
niechętnie zapraszani są nauczy-
ciele, wychowawcy, rodzice- jest to 
tłumaczone tym, że dzieci łatwiej 
się otwierają
zz Warto zobaczyć w Internecie, na 
czym takie zajęcia polegają.
zz Jeżeli pozostali rodzice zgadzają 

się na tego typu zajęcia i nie po-
trafimy ich przekonać o szkodli-
wości takich lekcji, pamiętajmy, 
że mamy prawo nie wyrazić na nie 
zgody.
zz To rodzice decydują o tym, kto 
i czego będzie uczył dziecko, 
w związku z tym ani dyrekcja 
szkoły, ani wychowawca klasy nie 
może podjąć decyzji o zaprosze-
niu na lekcje osób trzecich.

Rodzina Radia Maryja z Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie w diecezji legnickiej 
wraz z Kołem Radia Maryja w Je-
leniej Górze oraz przyjaciółmi ze 
Świeradowa, Marciszowa, Kamien-
nej Góry po raz piąty pielgrzymo-
wała na Uroczystości Rocznicowe

Radia Maryja do Torunia 
w dniu 30 listopada 2013 roku. 
Każdego roku planujemy wyjazd 
dwudniowy. W tym roku po za-
kończeniu uroczystości w Toruniu 
pojechaliśmy do Gniezna. Właśnie 
tam, gdzie była mowa w ostatnim 
Liście Episkopatu Polski mówią-
cym o Chrzcie Polski i przyjęciu 
Chrystusa do serc polaków. Właś-

nie w Gnieźnie zwiedzaliśmy Mu-
zeum Państwa, Muzeum Katedral-
ne a przede wszystkim modliliśmy 
się w Katedrze Gnieźnieńskiej 
przed relikwiami Św. Wojciecha 
głównego patrona Polski. W dro-
dze powrotnej odwiedziliśmy słyn-
ną Bramę – Rybę na Polach Led-
nickich u Ojca Jana  Góry. Pobyt 
w Toruniu to wielkie przeżycie du-
chowe dla wszystkich uczestników. 
Wspaniały występ Zespołu Śląsk 
to wzruszające przeżycie dla nas 
wszystkich. To prawdziwa uczta 
duchowa dla naszych serc. No i re-
welacja: Zespół Lumen pod batutą 
Ojca Marcina. Koronka do Bożego 
Miłosierdzia to wyciszenie i przy-

RODZINA RADIA MARYJA W TORUNIU

gotowanie się do Liturgii Rocz-
nicowej. Homilia Biskupa Zawit-
kowskiego to prawdziwy „miód” 
dla duszy wszystkich uczestników 
tej niezwykłej uroczystości. Jego 
wierszowane słowa - to cała współ-
czesna historia naszej umęczonej 
Ojczyzny. Ale jest nadzieja. Ta na-
dzieja na usłyszenie prawdy - to 
Katolicki Głos z Torunia. W górę 
serca Drogi Ojcze Dyrektorze. Naj-
bardziej zostały nam w sercu Two-
je słowa o miłości i przebaczeniu 
naszym wrogom oraz nieustan-
na modlitwa za Ojczyznę wierną 
Bogu i Kościołowi.

Uczestnicy wyjazdu do Torunia

Ks. Janusz Stańczuk
 „Tak rodzinie” Listopad 2013r
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Czyż nie jest trafnym spostrzeżenie, 
że „Poruszamy się coraz prędzej, 
spieszymy się coraz szybciej i szybciej, 
krążymy dookoła, lecz nie ma środka. 
Jest wiele domów, ale nie ma środka.”? 
Nawet nasz potoczny język to wyraża 
w słowach „całkiem skołowany”, „jestem 
skołowaciała” lub „dostał kręćka” (przy 
niektórych chorobach psychicznych 
człowiek nieustannie kręci się i wiruje). 
Jesteśmy coraz bardziej nerwowo 
ruchliwi, kręcący się tak jak urwane koło 
od samochodu, które jeszcze pędzi, ale już 
bez osi... I tak też jest w rodzinach - każdy 
jest zabiegany wokół własnych spraw, 
własnej pracy, własnej nauki, własnej 
zabawy, muzyki etc. Co jest więc osią, 
centrum, istotą życia rodziny? Wokół 
czego ona naprawdę się skupia? Wokół 
czego jednego skupić się mogą choć co 
i raz, zainteresowania, dążenia, prace, 
chęci, sympatie wszystkich domowni-
ków? Zwykle to wszystko i wszystkich 
usiłuje wiązać, skupiać, integrować 
matka, pani (a może niewolnica?) domu, 
ale czy i ona ma coś, wokół czego możliwe 
byłoby owe skupienie całej rodziny? 
Wigilia Bożego Narodzenia jest takim 
momentem, okazją, szansą, by w końcu 
było coś wspólne, gromadzące i scalające 
całą rodzinę. Ta Wigilia mogłaby być nie 
tylko momentem, ale jakimś sposobem 
na rodzinność rodziny; nauką bycia 
naprawdę domownikami. Coraz częściej 
mówi się bowiem o „koczownictwie 
mieszkaniowym” czy o „komfortowej 
bezdomności”...

Jeśli więc Wigilijny Wieczór ze swoją 
atmosferą, symbolami, rytuałem jest 
jeszcze w stanie zgromadzić całą rodzinę, 
to spróbujmy w tym wszystkim znaleźć 
głębsze znaczenie dla tego, co tworzyć 
może rodzinę na co dzień, a nie tylko 
od „wielkiego dzwonu”. Ktoś mi kiedyś 
powiedział: „Te świąteczne symbole są 
jak wielkanocne wydmuszki - z wierzchu 
piękne, ale puste w środku, bez treści.” 
I tak chyba trochę z tą oprawą świąt 
bywa - kultywujemy zwyczaje, obrzędy, 
symbole, ale nie zawsze znamy ich 
znaczenie. Chodzi tu nie tylko o to, co 
one oznaczają, ale jakie ZNACZENIE 
mogą mieć dla naszego życia, a nie 
tylko świętowania. Świętowanie bowiem 
powinno mieć wielkie znaczenie dla 
codzienności. Spróbujmy więc przestać 

się kręcić i podumać nad ZNACZENIEM 
Bożonarodzeniowych symboli i tradycji 
dla kształtu naszej codziennej rodzinności.

RODZINNOŚĆ
Wypadałoby zacząć od poszukania 

owego centrum, osi, istoty rodziny samej 
w sobie. No cóż, bez odniesienia do 
Boga, rodzinę można pojmować tylko 
biologicznie (na podobieństwo zwierząt) 
lub socjologicznie (jako najmniejszą 
komórkę organizmu państwa). Jednak 
to jest za mało, by kochać się, być 
sobie wiernymi i tworzyć. W słowach 
z Ewangelii św. Jana (śpiewanych 
w kolędach) „A Słowo ciałem się stało 
i zamieszkało między nami” jest - myślę - 
wyjaśnienie o wiele głębsze. Żeby bowiem 
człowiek mógł się począć, narodzić, 
rozwijać, stawać człowiekiem - musi mieć 
do tego przestrzeń tworzoną-przez ludzi, 
jako środowisko życia, zamieszkiwania. 
Poczynający się i rodzący się człowiek 
jest OBIETNICA, że miłość staje się 
ciałem, czyli codzienną rzeczywistością; 
że wszyscy - rodzice, dzieci i inni 
domownicy - poprzez tę zwyczajną miłość 
DOROSNĄ DO NIEBA, czyli do 
ZAMIESZKANIA W DOMU OJCA. A że 
ta miłość jest trudna, a czasem prawie 
że niemożliwa, to musi mieć ona jakiś 
wzór, jakieś „wspomaganie”, jakiś stały 
punkt odniesienia. Boże Narodzenie 
jest świętowaniem spełnienia obietnicy 
Boga, narodzenia się Jezusa, nazwanego 
Słowem, jako dziecka w rodzinie. 
I dlatego każda rodzina jest zbudowana 
na słowie danym sobie przez małżonków-
rodziców. Słowie danym wobec Boga. 
Słowie, któremu trzeba być wiernym. Ta 
wierność, to podstawa każdej rodziny 
- wierność wzajemna, którą można 
wyrazić, jako „możność wzajemnego 
potrzebowania siebie według Bożych 
przykazań, bo wierność musi mieć 
ściśle i jasno określona zasady. I tak się 
tworzy przestrzeń, w której Bóg może 
zamieszkiwać, by człowiek nie był zdany 
tylko na własne siły. I tę przestrzeń 
wciąż trzeba tworzyć, nadwątlone 
więzy umacniać, słów danych sobie 
dotrzymywać.

STÓŁ RODZINNY
Nie sposób wyobrazić sobie Wigilii bez 

stołu. Stół jest bowiem miejscem bliskiego 

spotkania domowników, ich spojrzeń, 
słów, serc, dłoni. Stół jest miejscem 
karmienia i dzielenia się pokarmami 
(owocami pracy i życia). Jest miejscem, do 
którego zaprasza się bliskich, by bliżej być 
nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Biały 
obrus nie mówi tylko o odświętności 
i higieniczności, ale i o czystości 
wzajemnych intencji zasiadających, o ich 
szczerości, o podobieństwie do ołtarza. 
Postne potrawy wigilijne przypominają 
o karmieniu nie tylko ciał, lecz także 
serc i dusz; o wyrzeczeniu; o dzieleniu 
doli z biednymi. Świece na stole lub 
na choince przypominają i „Światłość, 
która przyszła na świat”, i tzw. ognisko 
domowe; ciepło, które się ma wzajemnie 
dla siebie; żywe światło rozjaśniające 
twarze; ogień serdeczny, który wciąż 
trzeba podtrzymywać, by nie zagasł. 
Siano pod obrusem w Wigilię to 
przypomnienie prostoty stajni w Betlejem 
i żłobu, z którego pożywiały się zwierzęta, 
a w którym położone Tego, który stał się 
Chlebem Życia. Stąd ta więź żłobu – stołu 
- ołtarza. Stąd ta konieczność karmienia 
się przez domowników Chlebem Życia, 
chlebem powszednim i swoją życzliwą 
obecnością.

ŚWIĄTECZNY OPŁATEK
Trzeba czasem ten codzienny chleb 

ujrzeć od innej, piękniejszej strony, 
jako pokarm również dla duszy. Trzeba 
też ujrzeć siebie wzajemnie od innej, 
piękniejszej, odświętnej strony. I do 
tego potrzebne jest PRZEŁAMANIE się 
PRZEBACZE NIEM, czyli odrzuceniem 
za siebie tego, co w nas złe, brzydkie 
i raniące, by dostrzec lepiej to, co dobre, 
piękne i warte pokochania. - Tak jak łamie 
się przysłowiowe lody; jak łamie się chleb; 
jak przyjmuje się Boga w Chlebie Życia 
z pokojem „ludzi dobrej woli”. Bez dobrej 
woli bowiem niczego się nie zbuduje, 
nikogo się nie zrozumie, nikomu się nie 
przebaczy ani nie poprosi o przebaczenie. 
Bez dobrej woli będzie się wciąż przeciw 
sobie, obok siebie, poza sobą, zamiast: ze 
sobą, dla siebie i dla wspólnego dobra. 
Dobrą wolą wciąż na nowo oswaja się 
przestrzeń domową i domowników. Dobra 
wola domowników wprowadza między 
nich sprawiedliwość, która - po wierności 
- jest także podstawą rodzinności.

RODZINA TAKA, JAK W WIGILIĘ
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MODLITWA
- „W imię czego mam wciąż 

przebaczać? W imię czego mam wciąż 
służyć, pomagać, pracować? W imię czego 
mam wciąż poświęcać swój czas. zdrowie, 
uwagę, życie?!” - to słowa z pewnej 
rodzinnej sprzeczki. A może lepiej byłoby 
każdemu z domowników zadać pytanie: 
„W imię kogo mamy wciąż się starać, 
przełamywać się, sprawiać radość, tworzyć 
domowość domu?!” - „W imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego...” - to wezwanie 
może przemieniać, uzasadniać, czynić 
znośniejszym wiele zwykłych spraw, dla 
których brakuje sił i wyrozumiałości. Stąd 
trzeba wzywania Boga tam, gdzie rodzina 
się spotyka, posila, decyduje, dzieli się, 
a nawet kłóci... Od Bożej strony sprawy 
ludzkie zawsze wyglądają inaczej.

ŻYCZENIA
Gdy symbole i zwyczaje są puste, 

to puste bywają słowa naszych życzeń. 
Jakieś tam „pomyślności”, „zdrówka”, 
„szczęścia”...czyli namiastki i banały. 
A mogłyby to być słowa, które .z uwagą, 
troską, nadzieją, mądrością - w tej 
chwili szczerości i otwarcia - mogłyby 
świadczyć o tym, że czuje się drugiego, 
że zna się jego sprawy, że chce się mu 
pomóc w spełnieniu tych życzeń, że chce 
się pójść z czynem za dobrym słowem, 
żeby się ciałem stało. Błogosławione są 
życzenia, które nie są konwenansami, 
ale odgadywaniem Bożej woli w życiu 
drugiego człowieka i pomaganiem w jej 
spełnianiu!

GOŚCINNE MIEJSCE PRZY STOLE
Dom nie może być twierdzą obronną. 

Rodzina nie może być wianuszkiem 
samolubów. Dom prawdziwy wytwarza 
wokół siebie przestrzeń domowości 
i rodzinności. Zatrzaśnięte, niegościnne 
domy w Betlejem na zawsze pozostaną 
symbolami skurczonych i zamkniętych 
serc. Powiększony o kogoś krąg przy stole 
oswaja obcość, wgarnia w krąg ciepła 
tych, którym serca wychłódły; dzieląc 
się miejscem i posiłkiem, mnoży radość 
i rodzinność. Ta otwartość na gościa (nie 
tylko symboliczna) jest też znakiem, że 
serca domowników nie są zamknięte na 
ewentualność poświęcenia, na przyjęcie 
jeszcze kogoś do rodziny, na ryzyko...
większej i prawdziwszej miłości.

WSPÓLNY ŚPIEW
Do śpiewu potrzeba harmonii 

współbrzmienia; potrzeba chęci włączenia 
się wszystkich; potrzeba wspólności tych 
samych słów, tonów, prawd, zasad wiary 
i nadziei. Żadne słuchanie czyjegoś śpiewu 
nie zaangażuje tak serca, jak dzielenie 
śpiewu pieśni (kolędy) z bliskimi. Do 
śpiewu otwiera się nie tylko usta, ale śpiew 
otwiera nam serca. OBDAROWYWANIE 
UPOMINKAMI

Jak refren przewija się tu słowo: 
WZAJEMNOŚĆ. Wzajemność wierności, 
przebaczenia, dobrej woli, pomocy...
Rodzina to miejsce obdarowywania 
się, czynienia daru z siebie - ale 
WZAJEMNEGO! Niesprawiedliwością 
jest, aby jedni stale musieli dawać, 
służyć, pracować, a inni wciąż korzystali 
z przywileju brania, korzystania, unikania 
trudów i obowiązków. Obdarowywanie 
jest wymianą materialnych znaków 
życzliwości serc. Nie ważna jest 
sklepowa cena upominku, ale to, ile 
kogoś kosztuje odgadnięcie czyichś 
życzeń, trud i ofiara włożone w ich 
spełnienie i bezinteresowność daru (tak 
pięknie wyrażona w świętomikołajowej 
anonimowości). I ważne jest to, aby 
chęć takiego obdarowywania wyrabiana 
była już od dziecka. Jeśli bowiem kogoś 
życie rodzinne, funkcjonowanie domu, 
przygotowanie jego świąteczności nic nie 
kosztuje - do dom nie będzie naprawdę 
JEGO domem, bo on nie ma w nim 
udziału, nie wkłada weń serca; czerpiąc 
z darów innych, nie składa swojego (co 
się ponoć zwie pasożytnictwem). Taki 
ktoś nie będzie potrafił się nawet cieszyć 
z bardzo kosztownego upominku. Jak 
cudownym przykładem są proste dary 
pasterzy z Betlejem i przemyślane, godne 
dary Mędrców!

TRADYCJA
Jest coraz więcej takich ludzi, 

co to chcieliby wymyśleć jutro bez 
wczoraj i koniec bez początku... 
Umieranie domów jest spowodowane 
wykorzenieniem człowieka z historii, 
z tradycji i z dziedzictwa pokoleń. Coś 
(i to dużo) chyba komuś zawdzięczamy. 
Dzięki dziedzictwu kultury, religii, 
obyczajów wiemy kim jesteśmy, znamy 
swoją godność, mamy na czym budować 
przyszłość. Nie można przerwać łańcucha 

pokoleń i nie można zatrzymać na sobie 
dziedzictwa wiary i obyczajów. Winniśmy 
je swoim dzieciom i wnukom bardziej niż 
wartości materialne. Każde święta, każda 
uroczystość rodzinna czy państwowa, 
jakoś wraca do przeszłości po to, by 
nie zbylejaczała teraźniejszość i żeby 
przyszłość nie zgubiła tego bogactwa, 
jakie wypracowały poprzednie pokolenia. 
Jeśli bowiem w rodzinach nie przechowa 
się - z szacunkiem i zrozumieniem - wiary, 
kultury i tradycji, to w człowieku nie 
będzie już miejsca na człowieczeństwo. 
Człowiek straci wtedy „Oś”, wokół której 
obracają się sens, cel i wartość jego życia.

Mówiąc tu o świętach, chciałem 
powiedzieć więcej o codzienności. 
Mówiąc o Wigilii, więcej uwagi 
zwróciłem na jakość i znaczenie posiłków 
rodzinnych przez cały rok, zwłaszcza 
niedzielnych. Mówiąc o symbolach, 
tradycjach i obrzędach świątecznych, 
starałem się powiedzieć, co w nich nadal 
może tworzyć tzw. ognisko domowe, przy 
którym dobrze jest domownikom i dobrze 
jest pomiędzy nimi Bogu. Bo On wciąż 
chce zamieszkać między nami - ludźmi 
dobrej woli, o których śpiewali i chyba 
wciąż śpiewają Aniołowie. Trzeba tylko 
większego pokoju serca i ciszy, żeby ich 
głos w sobie i pomiędzy sobą usłyszeć...

brat Tadeusz Ruciński FSC

Autor tekstu głosił w naszej parafii 
w tym roku rekolekcje adwentowe, 
należy do zgromadzenia Braci 
Szkolnych. Jest redaktorem naczelnym 
miesięcznika dla dzieci Anioł Stróż, 
wydawanym przez Wydawnictwo 
Sióstr Loretanek w Warszawie, 
z którym współpracuje od kilkunastu 
lat, współredagował miesięcznik 
Sygnały troski oraz Tak Rodzinie.

Br. Tadeusz Ruciński urodził się 
i wychował w Kamiennej Górze, do 
zakonu wstąpił w styczniu 1978 roku. 
Obecnie mieszka w Częstochowie, 
a pracuje przede wszystkim 
w Warszawie. 

Artykuł zamieszczamy dla 
wszystkich tych, których poruszyły 
słowa, wygłaszane przez br. Tadeusza 
podczas rekolekcji.

Być raz w roku naprawdę rodziną, to trochę za mało 
- Wigilia jest po to, by Słowo-Bóg z nami zamieszkało.
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Wszystkim nam dzień Bożego Na-
rodzenia przynosi radość, sposobność 
do rodzinnych spotkań, a przy okazji 
czas na śmiech, zabawę i wspomnie-
nia. Są takie rodziny, dla których ten 
dzień jest okazją do podwójnego świę-
towania. Wspomnieniami podzieliły 
się z nami Panie, którym w dniu Naro-
dzenia Pańskiego dane było cieszyć się 
z narodzenia swoich dzieci.

•
Na Mateuszka czekaliśmy z znie-

cierpliwieniem. Byłam już dwa tygodnie 
po wyznaczonym terminie, a lekarz su-
gerował, że możemy czekać nawet do 
Sylwestrowej nocy - wspomina Pani Do-
rota, mama 10-letniego Mateusza. Przy-
gotowania do wigilii i świąt przebiegały 
według planu i nawet przez myśl mi nie 
przyszło, że tegoroczne Boże Narodzenie 
obdaruje nas takim bezcennym prezen-
tem. Pani Dorota pamięta, że wszyscy 
rodzinnie zasiedli do wieczerzy wigi-
lijnej, co niektórzy nawet żartowali, że 
mógłby to być czas na narodziny po-
tomka, ale maluch uparcie świętował 
pod sercem Mamy. W wigilijną noc 
poszli jeszcze wspólnie na pasterkę od-
dać cześć Dziecięciu Bożemu, a później 
nadszedł oczekiwany czas…

Mąż czuwał przy mnie do rana, pa-
miętam, że był w garniturze, jak do ko-
lacji wigilijnej, i tak odświętnie ubrany 

odwiózł mnie rano do 
szpitala- wspomina 
mama Mateusza, pomi-
mo tego, że był w pełnej 
gotowości i „rynsztun-
ku”, zabrakło mu od-
wagi, żeby przekroczyć 
progi szpitalnego od-
działu, na wiadomość 
o narodzinach czekał 
w domu, a mnie na sali wspierała siostra 
męża.

Mateusz urodził się o 10.20 w dzień 
Bożego Narodzenia. -To najpiękniejszy 
prezent dla całej rodziny, nie tylko dla 
rodziców, bo jest to również dzień uro-
dzin dziadka Kazimierza. Lepszego pre-
zent unie moglibyśmy sobie wymarzyć. 
Każdego roku podwójnie i wyjątkowo 
świętujemy czas Bożego Narodzenia, jest 
tort, prezenty i oczywiście wspomnienia.

•
Równie radośnie i podwójnie świę-

tuje ten dzień rodzina siedmioletniego 
Bartosza

W roku 2006 w moich planach syl-
westrowych nie było balu i zabawy, sie-
bie i rodzinę przygotowywałam na to, 
że spędzę ten czas w szpitalu- wspomi-
na Pani Agnieszka, mama Bartosza

Nie wiedziałam czy będzie to chło-
piec, czy dziewczynka, ani nie spodzie-
wałam się , że zrobi nam taką Bożo-
narodzeniową niespodziankę- dodaje. 
Gdy obudziłam się we wigilię z bólami 
, modliłam się aby dzieciątko pozwoliło 
mi zjeść wigilię w domu z najbliższymi, 
a potem resztę świąt byłam gotowa spę-
dzić w szpitalu. Pomimo paniki męża 
i teściowej, że może powinnam pojechać 
już do szpitala powiedziałam , że nie po-
jadę tam leżeć. Tak dotrwałam do wie-
czerzy, którą zjedliśmy z męża rodziną 
o 16.00. Podczas tej wieczerzy najadłam 
się do syta, a wieczorem u moich rodzi-
ców już pościłam wiedząc że chwila roz-
wiązania się zbliża. Gdy mieszkańcy na-
szej wioski szli do kościoła przed godziną 

22, na pastęrkę, powiedziałam mężowi 
Pawłowi, żeby mnie zawiózł do szpitala. 

Bartosz urodził się nad ranem, około 
trzeciej godziny, kiedy ludzie smacznie 
zasypiali po pasterce i świętowaniu na-
rodzin Bożego Syna, ja swojego tuliłam 
w ramionach. Mąż po porannym ob-
rządku dowiedział się, że ma trzeciego 
syna. 

Dzięki tej niezwykłej dacie, Bartosz 
od najmłodszych lat wiedział kiedy może 
spodziewać się tortu ze świeczkami i pre-
zentów. Dzieci często pytają o termin 
swoich urodzin, a kiedy nie znają jeszcze 
miesięcy i pór roku, trudno jest dorosłym 
określić ten czas. W przypadku Bartosza 
nie ma problemu, jak w domu pojawia 
się choinka, to znaczy, że będzie i tort.

•
Mama Adasia, Pani Sylwia, nie 

uczestniczyła w pasterce 2011, nie po-
zwolił na to jej stan i przekonanie, że 
lepiej zrobi pozostając w domu.

WSPOMNIEŃ CZAR
W NOC BOŻEGO NARODZENIA…..

„Dzieciątko się narodziło,
Cały świat uweseliło
Wesoła nowina
Powiła nam Syna, Maryja”

Adaś

Adam i mama Bartosz w dniu urodzin
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MÓW PANIE, BO SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 
KAPŁAŃSKIE LATA KAROLA WOJTYŁY

Po raz kolejny drużyna ze szko-
ły podstawowej w Krzeszowie zdo-
była pierwsze miejsce w konkursie 
dotyczącym życia i działalności 
Karola Wojtyły. W wałbrzyskiej 
szkole im. Jana Pawła II na szczeb-
lu powiatowym spotkało się osiem 
najlepszych drużyn.

Uczniowie nie tylko rozwią-
zywali test wiedzy, ale również 
zmierzyli się z różnorodnymi za-
daniami dotyczącymi wydarzeń 
z lat kapłańskich Karola Wojtyły. 
Było to m.in. domino historyczne, 
diagram, krzyżówka z hasłem.

Nasza krzeszowska drużyna 
w składzie Emilia Gamoń, Anna 
Surma, Dawid Nowak, swoją wie-
dzą i rzetelnym przygotowaniem 
się, pokazali, że osoba papieża Jana 
Pawła II wciąż fascynuje, uczy i jest 
przykładem dla kolejnego pokole-
nia.

Naszym zwycięzcom gratuluje-
my.

Honorata Klimczak

Wigilijny wieczór był dla nas bardzo 
spokojny. Adaś miał przyjść na świat 27 
grudnia, na ten dzień ustalony został 
termin cesarskiego cięcia, dlatego nie na-
stawialiśmy się na świąteczny wyjazd do 
szpitala. Po kolacji wigilijnej spędzonej 
u teściów wróciliśmy do domu i jeszcze 
długo siedzieliśmy z córkami, graliśmy 
w gry, które dziewczynki dostały pod 
choinkę – wspomina. Przed północą 
mąż wyszedł na pasterkę, niestety jego 
telefon został w domu...

Wspomnienie tej pamiętnej dla nas 
pasterki urosło do rangi rodzinnej aneg-
doty i rozbawia nas do dziś - mój po-
płoch, wyprawa teścia do krzeszowskiej 
bazyliki i zakończone sukcesem poszuki-
wania męża w tłumie przybyłych na pa-
sterkę ludzi, na koniec zaskoczenie taty 
Adasia, że to już... Potem był już tylko 
wzruszający poranek Bożego Narodze-

nia. Położna przyniosła mi zawiniątko 
i powiedziała : „Ma pani gościa”. W to 
Boże Narodzenie nasz synek był dla nas 
rzeczywiście takim oczekiwanym -nie-
oczekiwanym gościem.

Pani Dorocie Głąbickiej- mamie 
Mateusza, Agnieszce Ruman- mamie 
Bartosza, i Sylwii Podwika- mamie 
Adasia, dziękuję za podzielenie się 
wspomnieniami z tego niezwykłego 
dnia. W imieniu Czytelników Krze-
szowskiej Pani, składam gorące życze-
nia wszelkich Łask Bożych dla Rodzin, 
których narodzenie Chrystusa Pana 
związało się z radością dziecięcego na-
rodzenia.

Honorata Klimczak Mateusz z rodzicami
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Wspomnienie 19 stycznia

ŚWIĘTY HENRYK Z UPPSALI
MĘCZENNIK

Henryk pochodził prawdopodobnie 
z Anglii. Do Szwecji przybył w roku 1153, 
towarzysząc legatowi papieskiemu, Miko-
łajowi z Albano, późniejszemu papieżowi 
Hadrianowi IV. Musiał wyróżniać się nie-
zwykłymi zdolnościami organizacyjnymi 
i gorliwością apostolską, skoro został wy-
brany biskupem ówczesnej stolicy Szwe-
cji, Uppsali.

Jako biskup Uppsali zaczął najpierw 
budować katedrę w tymże mieście. Do-
kończył ją później św. Eryk IX (+ 1160), 
król i główny patron Szwecji. Ci dwaj mę-
żowie współpracowali ze sobą nad umoc-
nieniem Kościoła katolickiego w tym 
kraju. Wspólnie wyprawili się z królem 
szwedzkim na krucjatę do pogańskiej 
Finlandii. Po zwycięstwie nad nimi św. 
Henryk pozostał w Finlandii, gdzie podjął 
działalność misyjną i organizowanie Koś-
cioła. Sprowadzał misjonarzy i budował 
świątynie.

Zginął w roku 1156 na zamarzniętej 
tafli jeziora Kyulo, zamordowany przez 
wieśniaka imieniem Lalli, którego już 
wcześniej za zabójstwo obłożył kanonicz-
ną klątwą. Być może przyczyną męczeń-
skiej śmierci biskupa była również chęć 
grabieży ze strony na pół jeszcze pogań-

skiego Fina. Podanie bowiem głosi, że 
bandyta nie mogąc zdjąć z palca biskupa 
pierścienia, odrąbał mu palec.

Ciało Henryka złożono najpierw 
w Nousis (Nousiajnen), gdzie ku jego czci 
wystawiono kościół. Później przeniesio-
no je do Abo. Kapituła katedry w Abo 
przyjęła za swój herb wizerunek palca 
wraz z pierścieniem. Na cześć publiczną 
św. Henryka zezwolił papież Hadrian IV 
już w roku 1158 - a więc w dwa lata po 
śmierci Męczennika. W roku 1720 na roz-
kaz cara Piotra I Wielkiego relikwie św. 
Henryka z Abo generał Golicyn zabrał do 
Rosji. Tam niestety zaginęły.

Do Polski kult św. Henryka z Uppsa-
li wprowadził król Zygmunt III Waza  
(+ 1632), gdy u Stolicy Apostolskiej wy-
jednał przywilej, by w liturgicznym ka-
lendarzu polskim znaleźli miejsce także 
święci Szwecji, jego ojczyzny. Św. Henryk 
jest patronem Finlandii.

W ikonografii św. Henryk przedsta-
wiany jest w stroju biskupim z mitrą i pa-
storałem. Niekiedy towarzyszy mu postać 
chłopa-zabójcy.Biskup Henryk udziela chrztu

R.W. Ekman
Na podstawie Żywotów Świętych 

opacowała: Anna Ferenc

Wspomnienie 20 stycznia

ŚWIĘTY SEBASTIAN
MĘCZENNIK

Informacji o Sebastianie, męczenniku, 
dostarcza nam Opis męczeństwa niezna-
nego autora z roku 354 oraz komentarz 
św. Ambrożego do Psalmu 118. Według 
tych dokumentów ojciec Sebastiana miał 
pochodzić ze znakomitej rodziny urzęd-
niczej w Narbonne (Galia), matka zaś 
miała pochodzić z Mediolanu. Staranne 
wychowanie i stanowisko ojca miało sy-
nowi utorować drogę na dwór cesarski. 
Miał być przywódcą gwardii cesarza Mar-
ka Aurelego Probusa (276-282).

Według św. Ambrożego Sebastian był 
dowódcą przybocznej straży samego Dio-
klecjana. Za to, że mu wypomniał okru-

cieństwo wobec niewinnych chrześcijan, 
miał zostać przeszyty strzałami.

Dioklecjan kazał żołnierzom przywią-
zać go na środku pola i zabić strzałami 
z łuków. Tyle strzał utkwiło jego ciele, że 
podobny był do jeża, a żołnierze przy-
puszczając, że już nie żyje, odeszli - zapi-
sał Jakub de Voragine OP.

Na pół umarłego odnalazła go pewna 
niewiasta, Irena, i swoją opieką przywró-
ciła mu zdrowie. Sebastian, gdy tylko po-
wrócił do sił, miał ponownie udać się do 
cesarza i zwrócić mu uwagę na krzywdę, 
jaką wyrządzał niewinnym wyznawcom 
Chrystusa. Wtedy Dioklecjan kazał go 
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Na podstawie Żywotów Świętych 
opacowała: Anna Ferenc

ŚWIĘTA SCHOLASTYKA
Wspomnienie 10 lutego

Scholastyka pochodziła z Nursji 
(w środkowych Włoszech) i była siostrą 
bliźniaczką św. Benedykta. Na miejscu ich 
urodzenia stoi obecnie skromny kościół 
pw. św. Benedykta. W podziemiach koś-
cioła pokazują część muru, który stanowił 
dom rodzinny św. Scholastyki i św. Bene-
dykta.

Scholastyka pozostawała niewątpli-
wie od dziecka pod urokiem swojego 
brata -św. Benedykta. Towarzyszyła mu 
również w jego podróżach i naśladowała 
jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. 
Kiedy Benedykt założył pierwszy klasztor 
w Subiaco, ona poniżej założyła podobny 
klasztor dla niewiast. Do dnia dzisiejszego 
istnieją tam dwa klasztory na pobliskich 
wzgórzach: w Subiaco męski klasztor 
św. Benedykta, a w Plombariola - żeński 
klasztor św. Scholastyki. Można także 
oglądać grotę, gdzie się spotykali na świę-
tych rozmowach. Podobnie działo się na 
Monte Cassino.

Kiedy spotkali się po raz ostatni na 
tej ziemi, ich rozmowa przedłużyła się do 
nocy. Benedykt chciał już odejść wraz ze 
swymi towarzyszami, ale siostra błagała 
go, by jeszcze pozostał. Kiedy ten jednak 
stanowczo się temu oparł i już zamie-
rzał odejść, na prośbę Scholastyki zaczął 
padać tak silny deszcz, że zmusił go do 
pozostania całą noc. Święty brat uczynił 
swojej siostrze łagodną wymówkę: „Coś 
uczyniła, siostro moja? Nie mogę wrócić 
do braci, którzy dziwić się będą, że tak 
długo nie wracam”. Na to Święta: „Prosi-
łam cię, a ty mnie nie chciałeś wysłuchać. 

Zwróciłam się przeto do Boga i zostałam 
wysłuchana”. A potem ze słodką przekorą 
dodała: „Jeśli ci tak spieszno, to idź teraz”. 
Wypowiadała te słowa w czasie, kiedy ule-
wa szalała na zewnątrz.

Scholastyka umarła trzy dni później, 
10 lutego 542 r. Według relacji św. Grze-
gorza Wielkiego, zapisanej w jego „Dialo-
gach”, trzeciego dnia po ostatnim spotka-
niu, kiedy św. Benedykt patrzył ze swojej 
celi na świat i na klasztor, w którym żyła 
św. Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci 
białej gołąbki, unoszącej się do nieba. Po-
słał natychmiast braci po jej ciało i złożył 
je w grobie, który w kościele swego klasz-
toru dla siebie przygotował. Relikwie jej 
znajdowały się we Fleury, dokąd zostały 
przeniesione po najeździe na klasztor na 
Monte Cassino Longobardów i zniszcze-
niu go w roku 587. Obecnie znajdują się 
w Le Mans. Część z nich otrzymało Monte 
Cassino.

Scholastyka uważana jest za matkę du-
chową rodzin wszystkich benedyktynek. 
Czczona jest także jako patronka Le Mans 
i Subiaco.

W ikonografii Święta przedstawiana 
jest z gołębiem. Sztuka religijna ukazuje 
św. Scholastykę w habicie benedyktyń-
skim. Jej atrybutami są: krzyż, księga, 
pastorał ksieni(matki przełożonej zgro-
madzenia).

zatłuc pałkami, a jego ciało wrzucić do 
Cloaca Maxima. Wydobyła je stamtąd 
i pochowała ze czcią w rzymskich kata-
kumbach niewiasta Lucyna. Był to praw-
dopodobnie rok 287 lub 288.

Św. Sebastian cieszył się tak wielką 
czcią w całym Kościele, że należał do naj-
bardziej znanych świętych. Rzym uczynił 
go jednym ze swoich głównych patronów. 
Papież Eugeniusz II (824-827) podaro-
wał znaczną część relikwii św. Sebastiana 
św. Medardowi do Soissons (biskupo-
wi z terenów obecnej Francji). Relikwię 
głowy Świętego papież Leon IV (+ 855) 
podarował dla bazyliki w Rzymie pod 
wezwaniem „Czterech Koronatów”, któ-
ra znajduje się w pobliżu Koloseum. Św. 
Sebastiana zaliczano do grona Czternastu 

Wspomożycieli. Nad grobem męczennika 
wybudowano kościół pod jego wezwa-
niem - to obecna bazylika św. Sebastia-
na za Murami (San Sebastiano fuori le 
Mura), gdzie spoczywają jego relikwie. 
W miejscu męczeństwa powstał drugi 
kościół, bazylika św. Sebastiana na Pala-
tynie (San Sebastiano al Palatino). W ba-
zylice św. Piotra w Watykanie znajduje się 
kaplica św. Sebastiana, która obecnie jest 
miejscem spoczynku bł. Jana Pawła II.

Sebastian jest patronem Niemiec, 
inwalidów wojennych, chorych na cho-
roby zakaźne, kamieniarzy, łuczników, 
myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, 
strażników, strzelców, rannych i żołnie-
rzy. Poświęcono mu liczne i wspaniale 
dzieła. Jego męczeństwo natchnęło wie-

lu artystów - malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy 
i muzyków tej miary, co Messina, Rubens, 
Veronese, Ribera, Guido Reni, Giorgetti, 
Debussy.

W ikonografii przedstawiany jest 
w białej tunice lub jako piękny obnażony 
młodzieniec, przywiązany do słupa albo 
drzewa, przeszyty strzałami. Czasami 
u jego nóg leży zbroja. Na starochrześ-
cijańskiej mozaice w kościele św. Piotra 
w Okowach w Rzymie ukazany jest jako 
człowiek stary z białą brodą, w uroczy-
stym dworskim stroju. Atrybuty Świętego: 
krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, 
miecz, tarcza, dwie strzały w dłoniach, 
przybity wyrok śmierci nad głową.

Na podstawie Żywotów Świętych 
opacowała: Anna Ferenc
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W roku  2013 
Sakrament Chrztu przyjęli 

w Sanktuarium Krzeszowskim
1. ur. 17 XI 2012r. Michał - Kamil Bortnowski 

z Krzeszowa
2. ur. 4 XI 2012r. Lena - Anna Szal ze Szwajcarii
3. ur. 20 I 2013r. Arkadiusz - Krzysztof Oleniacz 

z Dzierżoniowa
4. ur. 18 XII 2012r. Krystian - Karol Mokrzycki z Olszyny
5. ur. 20 VIII 2012r. Alicja Oleksy z Krzeszowa
6. ur. 16 XII 2012r. Gabriela - Bożena Tołysz z Anglii
7. ur. 25 IV 2012r. Iga - Daniela Fałkowska z Irlandii
8. ur. 22 VIII 2012r. Witold Buziewicz z Krzeszowa
9. ur. 19 IX 2012r. Alan - Jan Matusiak z Krzeszowa
10. ur. 30 XI 2012r. Marek Kiwiński z Krzeszowa
11. ur. 6 II 2013r. Marcel - Leszek Nakonieczny z Lipienicy
12. ur. 19 IV 2013r. Matylda Witkowska z Krzeszowa
13. ur. 23 VIII 2012r. Martyna - Kaja Stypuła 

z Ciechanowic
14. ur. 7 XII 2012r. Nicole Komorowska z Berlina
15. ur. 18 I 2013r. Alicja - Anna Homoncik z Irlandii
16. ur. 22 IV 2013r. Julia - Anna Rafalska z Czarnego Boru
17. ur. 15 VII 2013r. Mateusz - Antoni Groński 

z Krzeszówka
18. ur. 4 VIII 2011r. Wojciech - Krystian Lech z Lipienicy
19. ur. 8 IV 2013r Marcel - Piotr Kubiszta z Poznania
20. ur. 28 IV 2011r Aurelia-Ewa Bakthavatchalam 

z Londynu
21. ur. 7 V 2013r. Dawid - Jacek Błoński z Warszawy
22. ur. 6 IV 2013r. Eliška - Maria Konczak z Przedwojowa
23. ur. 28 II 2001r. Maciej - Remigiusz Kwolek 

z Gorzeszowa
24. ur. 7 I 2005r. Jakub - Marcel Kwolek z Gorzeszowa
25. ur. 8 VII 2013r. Lilia – Anna Serwa z Krzeszowa
26. ur. 24 VII 2013r. Wojciech - Krzysztof Kaban 

z Wrocławia
27. ur. 18 V 2013r. Magdalena - Anna Pluskota 

z Wrocławia
28. ur. 24 VII 2013r. Aleksandra - Zuzanna Krzyżak 

z Krzeszowa
29. ur. 19.VIII.2013 Antoni - Józef Sokal z Wrocławia
30. ur. 29.IX.2013 Amelia - Helena Bernatowicz z 

Krzeszowa
31. ur. 25.IX.2013 Oliwia Wierzewska z Polkowic
32. ur. 5.IX.2013 Vanessa Bencat z Czech
33. ur. 16.VIII.2013 Oliwier Kożuch z Krzeszowa
34. ur. 16.VIII.2013 Natalia - Helena Czerniga z 

Krzeszowa
35. ur. 12.VIII.2013 Zuzanna - Maria Gągała Z Wrocławia
36. ur. 19.X.2013 Franciszek - Wiesław Świt z Grząd
37. ur. 14.X.2013 Jakub - Janusz Świerad z Krzeszowa

Sakrament Małżeństwa  
w Bazylice Krzeszowskiej  

zawarli w 2013 roku
19 styczeń 2013r 

Stanisław Pazgan z Krzeszowa 
Antonina Kaliszuk z Kamiennej Góry

27 kwietnia 2013r 
Tomasz-Dominik Cymbała z Lubawki 

Magdalena-Anna Tarkowska z Kamiennej Góry
27 kwietnia 2013r 

Tomasz-Marcin Dziurdzia z Mokrzeszowa 
Edyta Wyroba z Bystrzycy Dolnej

18 maj 2013r 
Grzegorz-Stanisław Żurek z Gostkowa 

Katarzyna Przybył z Gostkowa
25 maj 2013r 

Krzysztof-Piotr Drabczyński z Wrocławia 
Kamila Jakóbczyk z Oleśnicy

1 czerwca 2013r 
Piotr- Tomasz Baradziej z Legnicy 

Barbara-Maria Gucwa ze Świebodzic
15 czerwca 2013r 

Ivan Leščišin z Oberststam 
Katarzyna- Maria Semeniuk z Oberststam

15 czerwca 2013r 
Michał-Adam Jurek z Wrocławia 

Olga-Maria Serwinek z Wrocławia
22 czerwca 2013r 

Tomasz Pogoda z Wałbrzycha 
Paulina- Natalia Pasiut z Szarocina

22 czerwca 2013r 
Tomasz- Wojciech Płaszczyński z Marciszowa 

Aleksandra- Maria Kokotowicz z Kamiennej Góry
29 czerwca 2013r 

Tomasz-Józef Pietrowski z Lubawki 
Anna- Maria Stępień z Lubawki

29 czerwca 2013r 
Tomasz Pużak z Poznania 

Paulina Uznańska z Poznania
6 Lipca 2013r 

Thierry de Bovis z Luksemburga 
Justyna- Karolina Pytkowska z Zielonej Góry

13 lipca 2013r 
Artur Obiedziński z Wałbrzycha 

Monika- Marta Sułkowska z Wałbrzycha
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Zmarli Parafianie 
2013

1. ur. 20 VIII 1929r Jan Urbański  + 1 I 2013r
2. ur. 10 X 1919r Aniela Oleksy   +15 I 2013r
3. Zofia- Helena Olszewska  +29 I 2013r
4. ur. 7 II 1958r Romuald Krupa  +1 III 2013r
5. ur. 2 V 1951r Anna- Anastazja Nowak  + 19 III 2013r
6. ur. 14 XII 1934r Zofia  Gawlik  + 22 III 20 13r
7. ur. 23 VIII 1930r Wanda Laskosz  + 31 III 2013r
8. ur. 9 II 1961r Józef  Bogusz  + 29 III 2013r
9. ur. 31 VIII 1923r Helena Jaworska  + 9 IV  2013r
10. ur. 29 I 1925r Mieczysław Śmierciak   + 14 IV 2013r
11. ur. 26 I 1925r Emilia Salamon  + 17 IV 2013r
12. ur. 4 XI 1937r Zdzisław  Wilk  + 17 IV 2013r
13. ur. 2 VII 1924r  Bronisław Oleksy  + 9 V 2013r
14. ur. 18 V 1925r Franciszek Tokarski  + 28 V 2013r
15. ur. 25 XI 1921r Wincentyna Lewkowicz   + 21 VI  

2013r
16. ur. 27 VII 1936r Ryszard - Stanisław Kos  + 23 VI 

2013r
17. ur. 12 VI 1945r  Zenon Damasiewicz  + 25 VI 2013r
18. ur. 16 VIII 1919r  Józefa  Surma  + 26 VI 2013r
19. ur. 13 XI 1926r Maria Kruczek   +3 VII 2013r
20. ur. 1 I  1937r Zofia Kos  +29 VIII 2013r
21. ur. 31 VII 1930r Maria Kruczek  +  7 IX 2013r
22. ur. 19 II 1925r Helena Kiełbasa  +13 IX 2013r
23. ur. 16 X 1924r Zygmunt Gacek  +14 X 2013r
24. ur. 10 I 1951r Edward Bieryt   + 15 X 2013r
25. ur. 7 VII 1926r Genowefa Głód  +6 XI 2013r 

20 lipca 2013r 
Ryszard Podhorodecki z Wrocławia 

Agnieszka- Anna Oleksy z Wrocławia
27 lipca 2013r 

Krystian- Arkadiusz Pacyna z Krzeszowa 
Monika Połetek z Lubawki

3 sierpnia 2013r 
Grzegorz Cieślar z Lubawki 
Agnieszka Drzazga z Smolec

10 sierpnia 2013r 
Maciej –Wojciech Domin z Mirska 
Justyna- Iwona Solipiwko z Mirska

10 sierpnia 2013r 
Łukasz-Tadeusz Borowy z Niemiec 

Anna- Katarzyna Natorska z Niemiec
17 sierpnia 2013r 

Piotr- Adam Kubiszta z Poznania 
Magda- Justyna Konobrocka z Poznania

17 sierpnia 2013r 
Damian Huminiak z Anglii 

Beata- Regina Pełechaty z Anglii
30 sierpnia 2013r 

Piotr Cichowski z Krotoszyna 
Małgorzata Brodowska z Jeleniej Góry

7 września 2013r 
Damian-Wojciech Prokopik z Gorzeszowa 

Paulina- Balbina Jemioło z Kamiennej Góry
14 września 2013r 

Mateusz- Dariusz Maksoń z Wrocławia 
Michalina-Bogusława Piechota z Gorzeszowa

21 września 2013r 
Mateusz- Dominik Siwiak z Wojcieszowa 

Anna-Maria Zołoteńka z Wrocława
28 września 2013r 

Aleksander Tanasijczuk z Częstochowy 
Alicja-Joanna Chmielewska z Krzeszowa

12 października 2013r 
Piotr- Daniel Przyszlak z Gostkowa 

Beata- Marzena Górecka z Kamiennej Góry
19 października 2013r 

Arkadiusz-Marek Andrzejewski z Kamiennej Góry 
Małgorzata- Karolina Wodyńska z Wrocławia

19 października 2013r 
Adam- Karol Pluskota z Lubawki 

Patrycja –Maria Gębarowska z Lubawki
26 października 2013r 

Piotr-Jerzy Szewczyk z Anglii 
Katarzyna- Helena Stelmach z Anglii

16 listopada 2013 
Paweł Zięcik z Wierzchosławic 

Iwona Sikora z Pastewnika
26 grudnia 2013 

Radosław Gągała z Wrocławia 
Marlena Przewłocka z Mieroszowa



KRZESZOWSKA PANI nr 1 (32) - Styczeń / Luty 201432

Telefon zaufania dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz 
ich rodzin

Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441

Czynny całą dobę !!!

Trzeźwymi bądźcie

Rodzina z problemem alkoholowym część 3

„Bohater rodzinny” - podpora 
rodziny. Pełni ją zwykle najstarsze 
dziecko. Jego zadaniem jest dostar-
czanie rodzinie poczucia wartości. 
Stąd nie sprawia żadnych kłopo-
tów, dobrze się uczy, wykonuje 
część obowiązków pijącego ojca. 
Jest nad wiek dorosłe oraz 
nadmiernie obowiązkowe 
i odpowiedzialne. Często 
zaniedbuje własne potrze-
by. Dzieci te mają zwykle 
trudności z wypoczyn-
kiem i odprężeniem się, 
czego następstwem mogą 
być schorzenia psychoso-
matyczne. W przyszłości 
wybierają często zawody 
polegające na pomaganiu 
innym.

„Wspomagacz” to dziecko 
przyjmujące postawę opiekuńczą 
wobec osoby pijącej. Jego głów-
nym zadaniem jest chronić alko-
holika przed przykrymi skutka-
mi picia, przez co nieświadomie 
sprzyja rozwojowi choroby a nie 
otrzeźwieniu człowieka. To on wy-
lewa alkohol do zlewu, albo przy-
nosi go do domu, by alkoholik nie 
„dopił się” poza domem. Angażuje 
się w poszukiwanie powodów picia 
i środków, które sprawią, że alko-
holik będzie pił mniej. Picie alko-
holika angażuje naprawdę wiele 
jego energii życiowej. Nie pozwala 
sobie na „bycie obok”, co wobec 
osoby uzależnionej byłoby kon-
struktywną wersją życia. Gdy do-

rośnie, prawdopodobnie zostanie 
żoną lub mężem osoby uzależnio-
nej.

 
„Kozioł ofiarny” - rolę tę pełni 
na ogół dziecko nieco młodsze 
od „bohatera”. Nie jest ono w sta-

nie z nim konkurować, czuje się 
odsunięte i szuka wsparcia poza 
domem. Stwarza kłopoty w szko-
le i wiele problemów wychowaw-
czych, bardzo często popada 
wcześnie w konflikty z prawem, 
niejednokrotnie uzależnia się od 
alkoholu lub narkotyków. Nierzad-
ko dzieci te są pierwszymi członka-
mi rodziny alkoholika zgłaszający-
mi się po pomoc. Często zapadają 
na schorzenia wymagające pomo-
cy psychiatrycznej.

„Rodzinna maskotka” - jest 
w centrum uwagi i zainteresowa-
nia rodziny. Po to, aby przetrwać 
dostarcza jej tematów do zabawy 
oraz dba o to, aby jak najczęściej 
było w domu wesoło. Zawsze stara 

się, aby zwracano na nie uwagę. Ta 
cecha utrzymuje się na ogół w ży-
ciu dorosłym. Dzieci te charaktery-
zują się małą odpornością na stres, 
a stając przed trudnymi do roz-
wiązania problemami - nierzadko 
sięgają po alkohol lub narkotyki. 

„Zagubione dziecko” 
- jest samotne i zamknię-
te w sobie. Przed chaosem 
i awanturami w domu 
ucieka w świat marzeń. 
Niewiele wymaga od ro-
dziny i minimalnie korzy-
sta z jej wsparcia. Ma trud-
ności w nawiązywaniu 
kontaktów z innymi ludź-
mi. W dorosłym życiu nie 
potrafi mieć satysfakcjo-

nujących związków uczuciowych. 
Często popada w uzależnienie od 
substancji psychoaktywnych lub 
staje się nadmiernie otyłe.

Po przeczytaniu tego opisu 
można się zastanowić: Co z nich 
wyrośnie? O tym w kolejnej części.

Jacek Telesfor-Kasprzak
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Z NOWYM TESTAMENTEM „NA TY”
Zwiastowanie narodzin Jezusa, Łk 1,26-38
Wpisz odpowiedzi i odczytaj hasło.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Miasto, w którym archanioł zwiastował Ma-
ryi narodzenie Jezusa.

2. Jedna z trzech cnót - ......................, nadzieja 
i miłość.

3. Przeciwieństwo słowa: dzień.
4. Trzecia Osoba Trójcy Świętej to: ...................... 

Święty.
5. Imię archanioła, który zwiastował Maryi na-

rodziny Jezusa.
6. Przeciwieństwo słowa: tak.
7. Józef, oblubieniec Maryi pochodził z rodu 

......................
8. Cecha człowieka, który nie boi się niebez-

pieczeństw.
9. Gwiazda położona najbliżej Ziemi.

Szanowni Państwo! Sanktuarium Krzeszowskie 
pięknieje z dnia na dzień dzięki wsparciu, między in-
nymi, Unii Europejskiej i Legnickiej Kurii Biskupiej.

Staraniem Komitetu jest, aby nadać odpowiedni 
charakter miejscu spoczynku naszych bliskich zmar-
łych, ażeby na naszym cmentarzu parafialnym wyko-
nać prace polegające na ułożeniu chodników z kostki 
betonowej.

Dlatego we wrześniu 2013 roku zwróciliśmy się 
z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Krze-
szowa i okolicznych miejscowości, którzy mają groby 
swoich bliskich na naszym cmentarzu o wsparcie fi-
nansowe.

W pracach na Cmentarzu Parafialnym w Krzeszo-
wie uwzględniono, między innymi takie prace bu-
dowlane:
• roboty ziemne,
• wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kamienia 

na przyszłych chodnikach,
• ułożenie obrzeży betonowych na podsypce cemen-

towo-piaskowej,

• ułożenie i zagęszczenie kostki brukowej,
• zakup kostki betonowej w dwóch kolorach oraz za-

kup obrzeży betonowych.
Na wiosnę 2014 planujemy dokończenie chodni-

ków na Cmentarzu oraz planujemy wyremontować 
Ogrodzenie Cmentarne oraz postawić ołtarz z granitu 
w okolicach krzyża cmentarnego. 

Szanowni mieszkańcy Krzeszowa! W naszej wspól-
nocie 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. Na dzień 15 
grudnia 2013 roku - na 600 rodzin w naszej parafii - 
ofiary złożyło dopiero 193 rodziny. Zwracamy się do 
Państwa o składanie dalszych ofiar na remont Cmen-
tarza Parafialnego. Będziemy wdzięczni za każdy gest 
Państwa życzliwości. Przypominamy, że ofiary można 
składać w Biurze Obsługi Pielgrzyma lub w Zakrystii 
Bazyliki u naszych duszpasterzy. 

Komitet ds. Remontu Cmentarza Parafialnego

APEL KOMITETU  
ds. REMONTU CMENTARZA PARAFIALNEGO
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www.opactwo.eu • sanktuarium.krzeszow@gmail.com
marian.kopko@gmail.com

Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79

DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE

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

Placek budyniowo-jabłkowy

Składniki:

• 0,5 kg mąki
• 1 kostka margaryny
• 2 jajka
• 1 szklanka cukru pudru
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 3 budynie śmietankowe
• 1 litr mleka
• 1 ½ kg jabłek

Wykonanie:

Z mąki, margaryny, jajek, cukru i proszku zrobić 
ciasto. Podzielić na 2 części. Jedną część rozwałko-
wać, dać na blachę. Jabłka obrać, pokroić w ósemki 
i wyłożyć na ciasto. Budynie ugotować w litrze mleka  
i gorące wylać na jabłka, poczekać aż ostygnie. Drugie 
ciasto rozwałkować, wyłożyć na wierzch i upiec.

Piernik świąteczny

Składniki:

• 1kg mąki pszennej
• 2 szklanki cukru
• 25 dag margaryny
• ½ kg miodu prawdziwego
• 3 całe jajka
• 3 łyżeczki sody oczyszczonej
• ½ łyżeczki soli
• 2 torebki przypraw korzennych 
• 20 dag orzechów włoskich – pokruszonych

Wykonanie:

Cukier, miód i margarynę podgrzać w garnku nie-
omal do zawrzenia, masę ostudzić. Do ostudzonej 
masy dać mąkę. Wyrobić ręką 3 jajka, sodę rozpusz-
czoną w pół szklanki zimnego mleka, sól, przyprawę 
korzenną do piekarnika, na koniec orzechy pokru-
szone; wyrobić starannie. Zostawić w kamiennym 
garnku lub innym na 3 tygodnie, przykryć ściereczką. 
Zostawić w chłodnym miejscu lub w lodówce. 2 dni 
przed świętami upiec 3 placki, przełożyć gęstą mar-
moladą, posmarować polewą i udekorować orzecha-
mi (lub wiórkami kokosowymi).

Babka z majonezem

Składniki:

• 8 jaj
• szklanka majonezu
• 2 szklanki cukru pudru
• szklanka mąki ziemniaczanej
• szklanka mąki pszennej
• 3 łyżeczki proszku do pieczenia
• olejek cytrynowy

Wykonanie:

Żółtka utrzeć z cukrem pudrem, do masy dodawać 
po trochu majonezu i obie mąki wymieszane z prosz-
kiem do pieczenia. Ubitą na sztywno pianę i parę kro-
pli olejku eterycznego dodać na koniec. Piec w śred-
nio nagrzanym piekarniku 60 minut. Można polać 
polewą czekoladową.

przepisy poleca Pani Janina Grońska
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JASEŁKOWEGO I KOLĘDNICZEGO

W KRZESZOWIE 2014 R.
1. Hasło przewodnie: „Pan mój i Bóg mój”
2. Termin Festiwalu: sobota 18 stycznia 2014 roku
3. Kategorie uczestników festiwalu:

• Zespoły dziecięce
• Zespoły młodzieżowe lub rodzinne 

4. Organizator: 
• Wydział Duszpasterski 

Legnickiej Kurii Biskupiej
• SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 

w Krzeszowie 
Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów, 
e-mail: marian.kopko@gmail.com 
tel. 692-43-48-71

• Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra 
z siedzibą w Krzeszowie

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie poprawnie Karty Zgłoszenia podbitą 

pieczątką parafialną i podpisem księdza proboszcza 
na adres organizatora. (można przesłać na 
w/w podany e-mail) do dnia 15 stycznia 2014

2. Przybycie do Biura Organizacyjnego (Dom Kultury 
w Krzeszowie).

3. Ubezpieczenia indywidualne pozostają w gestii 
uczestników Festiwalu.

4. Zespoły przyjeżdżają z opiekunami 
(15 osób – 1 opiekun).

5. W ramach Festiwalu grupa przedstawia jeden utwór:
a) Kolędy - (czas trwania maksymalnie 10 min)
b) Jasełka - (czas trwania nie może przekraczać 20 

minut)
6. Dostosowanie się do programu ustalonego przez 

organizatora.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
1. Telefoniczne potwierdzenie Uczestnictwa w Festiwalu
2. Ciepły posiłek dla grupy, opiekunów oraz kierowców.
3. Bezpłatny parking dla autobusów oraz samochodów 

osobowych.
4. Inspicjenta (lokalnego opiekuna) dla każdej grupy.
5. Sprzęt nagłaśniający oraz możliwość podłączenia 

każdego instrumentu muzycznego.

Zapraszamy do Krzeszowa, życząc miłego pobytu 
u tronu Łaskawej Pani oraz wspaniałej atmosfery 

podczas trwania Święta Jasełkowego w Krzeszowie.

Wszelkich dodatkowych informacji 
na temat Festiwalu udziela:

 Główny Organizator – Kustosz Sanktuarium
Ks. Marian Kopko (pod nr tel. 692-434-871)  

Informacje zamieszczone są również na stronie 
internetowej www.opactwo.eu 


