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Pasterka w Bazylice Krzeszowskiej, 24 grudnia 2013
pod przewodnictwem Kanclerza LKB ks. dr Józefa Lisowskiego
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

NA MARZEC - KWIECIEŃ 2014
• 5 marca – Środa Popielcowa. Msze św. o godz. 7.00,
12.00 17.00 (w Krzeszówku godz. 16.00). W tym dniu
obowiązuje nas wszystkich POST ŚCISŁY.
• 7 marca – I-szy Piątek Miesiąca; odwiedziny chorych,
Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych
godz. 16.30
• 19 marca – środa: Uroczystość Św. Józefa. Zapraszamy
do kościoła św. Józefa na Eucharystię na godz. 12.00
• 21 marca – piątek: Pielgrzymka maturzystów Diecezji
Legnickiej na Jasną Górę
• 25 marca – wtorek: Uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny.
• XXII rocznica erygowania Diecezji Legnickiej.
Narodowy Dzień Życia.
• 2 kwietnia – środa: 9 rocznica śmierci bł. Jana Pawła II
• 4 kwietnia - I-szy-Piątek Miesiąca; odwiedziny chorych,
Droga Krzyżowa godz. 16.30
• Od niedzieli 6 kwietnia – Rekolekcje Wielkopostne
– przewodniczy Ks. dr Paweł Wiatrak z Siedlec
(szczegółowy program Rekolekcji wydrukowany na
stronie 5)
Legnicka Kuria Biskupia oraz Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
zapraszają w piątek 2 maja 2014 roku na
21 DIECEZJALNY FESTIWAL
PIOSENKI RELIGIJNEJ i PATRIOTYCZNEJ
pod patronatem Biskupa Legnickiego
hasło: „PAN MÓJ i BÓG MÓJ”
Drodzy przyjaciele krzeszowskiego sanktuarium
Pragniemy zaprosić do Krzeszowa w 2014 roku zespoły
działające przy Parafiach oraz przy Szkołach Ponadpodstawowych. Zapraszamy również Zespoły Regionalne działające przy Ośrodkach Kultury Dolnego Śląska. Pragniemy
w czasie trwania Festiwalu pokazać wartości, które będą
hartować młodzież i dzieci ku dobremu. W sposób szczególny pragniemy przez ten Festiwal wyśpiewać chwałę
Panu Bogu za dar wolnej Ojczyzny w roku 150 Rocznicy
Powstania Styczniowego.
Prosimy o przesłanie do dnia 15 kwietnia 2014 Karty
Zgłoszenia na adres Kustosza:
Ks. Marian Kopko; Pl. Jana Pawła II nr 1;
58-405 Krzeszów; tel.692-43-48-71;
e-mail: marian.kopko@gmail.com.
Wszystkie inne informacje: regulamin oraz karta
zgłoszenia na stronie: www.opactwo.eu
Na zakończenie Święta Piosenki wystąpi:

MAGDA ANIOŁ z zespołem

TRIDUUM PASCHALNE
ŚWIĘTA WIELKANOCNE
w KRZESZOWIE
• 17 kwietnia 2014 - Wielki Czwartek - godz. 16.00 –
Msza Wieczerzy Pańskiej - w Krzeszówku godz. 17.00
- Msza Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Krzeszowskiej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00
• 18 kwietnia 2014 Wielki Piątek – post ścisły - od godz.
8.00 – rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy
- godz. 10.00 – Droga Krzyżowa po Kalwarii
Krzeszowskiej; godz. 15.00 rozpoczęcie Nowenny do
Bożego Miłosierdzia; - godz. 16.00 - Liturgia Męki
Pańskiej w Krzeszówku; - godz. 17.00 - Liturgia Męki
Pańskiej w Bazylice Krzeszowskiej; - Całonocna
Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie. Wartę przy
Bożym Grobie pełnią - Strażacy w strojach galowych.
• 19 kwietnia 2014 - Wielka Sobota - Adoracja Pana Jezusa
w Bożym Grobie przez cały dzień - godz. 10.00; 11.00
i 12.00 – poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny
Poświęcenie Pokarmów na wioskach:
Krzeszówek godz. 10.00,
Gorzeszów k/Świetlicy godz. 10.30;
Jawiszów k/Remizy godz. 11.00
oraz przy pani Skrzekut – godz. 11.20;
Lipienica godz. 12.00
godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia
- godz. 20.00 - Uroczystości w Krzeszówku
- godz. 20.00 – Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego
w Bazylice. Prosimy o przyniesienie świecy lub
gromnicy.
Po liturgii Paschalnej – Procesja Rezurekcyjna dookoła
Placu Klasztornego.
• 20 kwietnia 2014 – Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego: Msze Święte o godz. 7.30, 10.00, 12.00
i 17.00 (w Krzeszówku – godz. 9.00)
• 21 kwietnia 2014 – Poniedziałek Wielkanocny - Msze
Święte jak w każdą niedzielę i święta.
• 25 kwietnia – piątek: Dzień Imienin Ks. Bpa Marka
Mendyka.
• 27 kwietnia – NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
– kanonizacja Jana Pawła II Wielkiego - na Watykanie
• 30 kwietnia – środa: 9 rocznica ingresu Biskupa
Legnickiego dra Stefana Cichego do Katedry Legnickiej.
Pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu.
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RODZINA RADIA MARYJA NA SPOTKANIU
W KRZESZOWIE W NIEDZIELĘ 19 STYCZNIA 2014 ROKU

Kilkuset członków i sympatyków Rodziny Radia Maryja z całej metropolii wrocławskiej przybyło 19
stycznia 2014 roku do Krzeszowa na doroczne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja. Jego gospodarzem był kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej ks. prałat Marian Kopko. Zainaugurowała je Msza
Święta koncelebrowana pod przewodnictwem o. Grzegorza Moja z Radia Maryja w Toruniu.
Po Eucharystii w sali Gminnego Ośrodka Kultury ze specjalnym
programem kolędowo-noworocznym wystąpił gorąco oklaskiwany
góralski zespół „Janicki” z Czarnego Boru. Po koncercie głos zabrał
o. Grzegorz Moj. Podziękował zebranym za wsparcie i życzliwość
okazywaną dla Radia Maryja,
Telewizji Trwam, wyrażającą się
w ponad 2,5 mln podpisów pod
petycją do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w organizacji marszów protestacyjnych żądających
przyznania miejsca na cyfrowym
multipleksie dla Telewizji Trwam
i licznym udziale w nich.
Ojciec podkreślił, że „w Telewizji Trwam nie chcemy żadnych
fajerwerków, nie chcemy też nikogo naśladować, dużych konsorcjów, dużych telewizji, bo nie
o to chodzi. Ale chcemy pomagać

w tym, abyśmy przeżywali nasze
życie, pamiętali o naszej godności
i człowieczeństwie. – W Polsacie
dzieci oglądają np. ciekawe bajki,
ale czy to, co w całości proponuje
ta telewizja, jest spójne z systemem
wartości moralnych, z tym, czego
naucza Kościół katolicki? – pytał
o. Moj.
Wskazywał, że nie może być
tak, iż rodzice wychowują swoje
dzieci, a edukacją seksualną czy
przygotowaniem do życia w rodzinie zajmują się nauczyciele w szkole. – Nie można też dać się zwieść
nikomu, że jakiś przedział waszego
życia czy też dzieci jest zarezerwowany dla jakiś edukatorów telewizyjnych, radiowych. Wy musicie
wziąć za to wielką odpowiedzialność – apelował o. Moj.
Zabierając głos w czasie spotkania, poseł Marzena Machałek

z Prawa i Sprawiedliwości wskazała, że uczestnicząc w marszach
poparcia dla Telewizji Trwam,
m.in. w Jeleniej Górze, Legnicy, Bolesławcu, Głogowie i także
w Krzeszowie walczyliśmy o nasze
wartości katolickie. – Aby o nich
mówić, trzeba mieć dostęp do mediów takich jak Telewizja Trwam.
Wierzymy, że będzie ona nadawać
swój program, docierać do tych,
do których nie miała dotychczas
szans dostępu ze swoim słowem,
przesłaniem wiary, nadziei i miłości – podkreśliła Machałek. Z kolei
kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, dyrektor
Wydziału Programów Katolickich
i Patriotycznych PSE ”Polest„ Bronisław Pałys nawoływał w swoim
wystąpieniu, byśmy twardo stali
pod krzyżem Chrystusa, nigdy nie
zdradzali stojącej przy Nim Matki.
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A do tego nawołuje nas w swoich
programach właśnie Radio Maryja
i Telewizja Trwam. Prowadzących
te wspaniałe medialne dzieła ojców redemptorystów nazwał „bohaterskim zakonem”.
Marek Zygmunt,
(Nasz Dziennik z dnia
21 stycznia 2014)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2014
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ W KRZESZOWIE
KS. DR PAWEŁ WIATRAK – MODERATOR
ŻYWEGO RÓŻAŃCA W DIECEZJI SIEDLECKIEJ
V Niedziela Wielkiego Postu
6 kwietnia 2014 r.
• godz. 7.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia NMP
• godz. 7.30 - Msza Święta z nauką
dla dorosłych
• godz. 9.00 - Msza Święta z nauką
w Krzeszówku
• godz. 10.00 - Msza Święta z nauką
dla dzieci i młodzieży
• godz. 12.00 - Msza Święta z nauką
dla dorosłych
• godz. 16.00 - Gorzkie Żale – dla
wszystkich Parafian
• godz. 17.00 - Msza Święta z nauką
dla dorosłych
Poniedziałek 7 kwietnia 2014 r.
• godz. 7.00 - Msza Święta z nauką
dla dorosłych
• godz. 8.15 - 8.45 - Nauka w szkole
dla gimnazjalistów
• godz. 8.50 - 9.30 - Nauka w szkole
dla dzieci kl. IV-VI
• godz. 9.45 - 10.15 - Nauka w szkole
dla dzieci kl. I-III + dzieci z przedszkola (30 min)

• godz. 10.45 - Msza Święta dla dzieci i gimnazjalistów (bez kazania 30
min)
• Autobus dla dzieci od godz. 11.30 –
wyjazd dzieci do domów
• godz. 16.00 - Msza Święta z nauką
w Krzeszówku
• godz. 17.00 - Msza Święta z nauką
dla dorosłych w Bazylice
Wtorek 8 kwietnia 2014 r.
• Zespół Ewangelizacyjny z programem pt. „Wierzę, w Ciebie Boże
żywy” - wystąpi w szkole na sali
gimnastycznej
od godz. 8.00 do 8.50 – Gimnazjum
od godz. 9.00 do 9.50 – Klasy IV
– VI;
od godz. 10.00 do 10.30 klasy O-III
• godz. 10.45 – Msza św. w bazylice
• o godz. 11.30 – odjazdy dzieci do
domów
• Nauki dla dorosłych godz. 7.00
i 17.00 (w Krzeszówku godz. 16.00)

Środa 9 kwietnia 2014 r.
DZIEŃ SPOWIEDZI od godz. 10.00
do 11.00 oraz od 15.30 do 17.30
• godz. 7.00 - Msza Święta z nauką
w Bazylice
• godz. 8.15 - Apel w Domu Kultury
i Konkurs Palm Wielkanocnych
• godz. 10.00 – Spowiedź dla Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
• godz. 10.45 - Msza Święta dla Zespołu Szkół w Bazylice - Autobus
dla dzieci od godz. 11.30 – wyjazd
dzieci
• godz. 15.30 - Spowiedź i Msza
Święta w Krzeszówku
• godz. 16.15 - Spowiedź w Bazylice
Krzeszowskiej
• godz. 17.00 - Msza Święta z nauką
i zakończenie Rekolekcji
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ŚWIĘTY JÓZEF

MÓJ DOBRY PATRON
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał... (Mt 1, 19).
Czy jestem mężem i ojcem sprawiedliwym, który chce dla swej żony
i dzieci prawdziwego dobra, nawet kosztem własnych wyrzeczeń i poświęceń? Czy prowadzę moją rodzinę do Betlejem - tam, gdzie rodzi się
Chrystus?
Mężczyzna jest tak skonstruowany, że potrzebuje wzrastania wśród
innych mężczyzn. I byłoby dobrze,
aby ci, którzy stanowią przykład dla
chłopca czy młodzieńca, reprezentowali sobą dobre wzorce. Ale
też od samych synów zależy,
czy zobaczą w ojcu tyrana
domowego, czy też zatroskanego o rodzinę, stanowczego
obrońcę domowego ładu.

zachowaniem i postawą. W każdym
słowie, intonacji głosu, w gestach i wyprzedzającym myśleniu o małżonce
manifestowała się pełnia ich mężowskiej miłości. Zetknięcie się z takimi

W moim życiu miałem
szczęście spotykać fantastycznych i godnych naśladowania mężczyzn. Ojciec,
chociaż choleryk i zapewne
posiadający wiele wad, obdarzył mnie dwoma ważnymi
darami. Podziwiał po męsku
moje osiągnięcia, a kiedy trzeba - wspierał bez nadmiernej
czułostkowości, co sprawiło,
że stanowczość zawsze odbierałem i odbieram jako wyraz
troskliwości i miłości.
Stosunek do żony - wizytówką mężczyzny
To jednak nie wszystko, czego potrzebuje mężczyzna, aby stać się dobrym mężem i ojcem. Obok ważnych
spraw, którymi musi się zająć, jest też
obszar pokazania - czynem i gestem tego, co ma w swoim sercu. Miałem
okazję poznać właśnie takich stuprocentowych mężczyzn, którzy ten odcień męskości - czułość, delikatność
i troskę o swoją żonę - wyrażali swoim

mężczyznami wzbudziło we mnie refleksję - a jak ja zachowuję się względem swojej żony? Jak myślę i działam,
widziany oczyma innych? Czy nie
traktuję swego życia i relacji z żoną ze
zbytnim uproszczeniem?
Wypada wspomnieć pewną sytuację, którą przeżyłem, jadąc kiedyś
z synem (w nieco dłuższą trasę) samochodem. Ponieważ od jakiegoś czasu

modlimy się z żoną za nasze dzieci
w Różańcu Rodziców, a pierwszą intencją tej modlitwy jest, aby dzieci
nie doświadczały skutków naszych
grzechów, przyszła mi do głowy myśl,
żeby zapytać syna (kilkunastoletniego, a więc zdolnego
do samodzielnej refleksji), co
przeszkadza mu w moim zachowaniu, co go najbardziej
rani, czego chciałby uniknąć
w przyszłości. Są takie chwile, kiedy faceci rozmawiają
ze sobą bardzo bezpośrednio
i szczerze. To był taki moment,
dlatego odważyłem się zadać
tak trudne pytanie, oczekując
z całą otwartością odpowiedzi,
która - choć dość oczywista mocno mnie zaskoczyła. Syn,
z lekko zawilgoconymi oczyma i z przejęciem w głosie,
wyjaśnił, że najbardziej bolą
go nieporozumienia pomiędzy nami (tzn. między mną
a żoną) jako małżonkami.
Coś, co wydaje się nam mało
ważne, na przykład wymiana
zdań, która nie zawsze od razu
kończy się porozumieniem,
dla dziecka jest zaburzeniem rodzinnego pokoju. Jest zaprzeczeniem
wszystkich moich starań, jako ojca,
i mojej troski o dom, rodzinę, dzieci
czy żonę. Obiecałem synowi, że postaram się o większą uwagę i delikatność
wobec jego mamy, a mojej małżonki.
Czy i na ile mi to wychodzi, trudno
ocenić, ale już samo staranie się zostało przez dziecko bardzo docenione.
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Spojrzeć na życie świętego
Kilkakrotnie słyszałem stwierdzenie, że największymi darami, jakie możemy dać naszym dzieciom,
są miłość i dobre małżeństwo. Jak to
osiągnąć, podpowiada całym swym
życiem św. Józef. Żeby jednak w pełni
skorzystać z jego podpowiedzi, należy
właściwie zdefiniować swoją rolę jako
mężczyzny w dzisiejszym świecie. To
trudne zadanie, bo życie społeczne
jest pozbawione dobrych wzorców,
jest przepełnione agresją i przedmiotowym traktowaniem kobiet.
W Kościele są dobrze zorganizowane ruchy i formacje, pozwalające
odnaleźć się mężczyźnie w trudnej
roli, jaką musi odegrać we współczes-

nym świecie. Są na przykład Spotkania
Małżeńskie - rekolekcje dla małżeństw,
pozwalające przywrócić pierwotną
harmonię w małżeństwie i wspaniale
ją rozwinąć. Jest Różaniec Rodziców.
Jeśli spojrzymy na życie św. Józefa głębiej, zobaczymy, że wszystkie te
elementy, mimo odległych czasów, on
potrafił poukładać i wypełnić. Aby
skorzystać z tego dorobku, trzeba po
prostu zacząć czytać dzieje Opiekuna Jezusa, czytać ze zrozumieniem
i rozważać, wprowadzać w praktykę
swego życia. A to przecież nic innego
jak chrześcijańska medytacja. Bogu
dziękuję, że spotkałem księdza, który
mnie tego nauczył. Dziękuję Mu też za
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób prostowali drogi mojego rozwoju
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i kierowali je ku Prawdzie. Tak właśnie
bogaty jest Kościół - wystarczy tylko
chcieć z tego bogactwa czerpać. Św.
Józefie, módl się za nami !
Ireneusz Rogala
Każdego roku w uroczystość Świętego Józefa odbywają się uroczystości
ku czci tego wielkiego męża i opiekuna
Świętej Rodziny w Sanktuarium Krzeszowskim.
Zapraszamy w środę 19 marca
2014 roku na godz. 12.00 wszystkich
Państwa, którzy noszą imię: JÓZEF
lub JÓZEFINA oraz ich Rodziny na
Mszę Świętą do kościoła św. Józefa
w Krzeszowie.
Ks. Marian – Józef Kopko
Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa

CHCĄ UCISZYĆ KOŚCIÓŁ
Tak jak Lenin liczył na poparcie armii „pożytecznych idiotów”, tak zapewne i ten projekt znajdzie
uznanie celebrytów kreowanych na reprezentantów katolickiej opinii publicznej, którzy będą opowiadać,
że na kazaniach powinno się prowadzić ewangelizację zamiast poruszać tematy społeczne – stwierdza prof.
Aleksander Stępkowski, komentując propozycję zmian w kodeksie wyborczym zakazujących „agitacji
w kościele”.
Ta inicjatywa ustawodawcza wpisuje się w nurt współczesnego Kulturkampfu, którego doświadczamy.
Niegdyś pruscy protestanci występowali przeciwko Kościołowi w imię
wolności, później czynili to marksiści
w imię postępu, trudno oczekiwać, by
współcześni ekstremiści zrezygnowali
z tych haseł. Szkoda, że wśród wielu
deklaracji złożonych przez Donalda
Tuska w expose, które później zlekceważył, znalazła się również ta, o niechęci do angażowania rządu w rewolucję światopoglądową. Obserwujemy
obecnie, jak PO spłaca rozmaite swoje
zobowiązania zaciągnięte względem
radykalnej lewicy SLD popierając
zgłaszane przez tę ostatnią, ekstremistyczne projekty ustawodawcze. Należy do nich m.in. nowelizacja ustawy
antydyskryminacyjnej wprowadzająca kaganiec dla mediów i wnyki dla
przedsiębiorców.
Skrajna lewica od niepamiętnych
czasów chce uciszyć Kościół. Marks

w swoim liście z Hanoweru do Engelsa
z września 1869 r. pisał o duszpasterstwie księży katolickich wśród robotników „te psy kokietują”, tego samego
dyskomfortu doświadczają współcześni bojownicy o ateizację. To w czasach
stalinizmu reżim komunistyczny ukuł
slogan o rzekomej „agitacji politycznej prowadzonej z ambony”. Spadkobiercy stalinowskiego dziedzictwa po
prostu są sobą i trudno mieć o to do
nich pretensję – nie ukrywają z reguły
swoich zamiarów dyskryminowania
ludzi wierzących. Natomiast PO należy do międzynarodówki chadeckiej
i symuluje nierzadko swoją chrześcijańską tożsamość. Liczę na to, że lewicowi tropiciele „polskiej hipokryzji” wytkną tu hipokryzję Platformie
Obywatelskiej. Tak jak Lenin liczył na
poparcie armii „pożytecznych idiotów”, tak zapewne i ten projekt znajdzie uznanie celebrytów kreowanych
na reprezentantów katolickiej opinii
publicznej, którzy będą opowiadać, że

na kazaniach powinno się prowadzić
ewangelizację zamiast poruszać tematy społeczne. Tym pięknoduchom
warto przypomnieć encyklikę „Centesimu Annus” Jana Pawła II, w której
jednym z pierwszych punktów błogosławiony papież podkreślał, że „…
nauczanie i upowszechnianie nauki
społecznej wchodzi w zakres misji
ewangelizacyjnej Kościoła i stanowi
istotną część orędzia chrześcijańskiego, ponieważ ukazuje jego bezpośrednie konsekwencje dla życia społeczeństwa i czyni codzienną pracę i walkę
o sprawiedliwość elementem świadectwa o Chrystusie Zbawicielu”. Papież
podkreślił również z naciskiem, że
głoszenie nauki społecznej Kościoła
musi stać się jednym z istotnych elementów Nowej Ewangelizacji.
dr hab. Aleksander Stępkowski Prezes Zarządu Instytutu na rzecz
Kultury Prawnej Ordo Iuris
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ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU

Szanowni i Drodzy Czciciele
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
Za przyczyną Patronki Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej pragniemy, w naszej parafii, wynagradzać
Panu Bogu za grzechy, które wnoszą
w nasze życie tak wiele szkód i zamykają źródło Bożej łaski. Będziemy wypraszać potrzebne łaski dla Kościoła
Świętego, papieża, biskupów, kapłanów, ojczyzny i naszej wspólnoty parafialnej.
W pełni ufności w Boże prowadzenie rozpoczniemy to dzieło w Bazylice Krzeszowskiej we wtorek 13 maja
2014 roku. Nabożeństwo różańcowe
rozpocznie się o godz. 17.00. Uroczysta Msza Święta inaugurująca Całodzienną Adorację Najświętszego
Sakramentu pod przewodnictwem
Prezbiterów naszej Parafii będzie celebrowana o godz. 18.00. Natomiast od
środy 14 maja 2014 roku rozpoczniemy całodzienną Adorację Pana Jezusa w Kaplicy Loretańskiej. Adoracja
w Krzeszowie będzie trwała od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 7.30 do 18.00 (z przerwą na
Eucharystię o godz. 12.00)
Historia Jerycha Różańcowego
Jerycho jest jednym z najstarszych
miast świata. Gdy Jozue poprowadził
Izraelitów do ziemi obiecanej, jako
pierwsze postanowił zdobyć właśnie
Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to
starożytne miasto otaczał podwójny
mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz zewnętrzny o szerokości
2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób.
Izraelici maszerowali dookoła niego
przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. Siódmego
dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie
i kiedy kapłani zadęli w trąby, wznieśli

potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur
się zawalił. Jozue zdobył miasto.
Początki Różańcowego Jerycha
w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka. To właśnie on, kiedy
ważyły się losy pierwszej pielgrzymki
papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze.
Podczas niego miano codziennie
odprawiać Mszę Świętą, odmawiać
Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia
Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą Biskupa Częstochowskiego Stefana Bareły
zrezygnowano z „kongresu różańcowego” i nazwano ten czas modlitwy
„Oblężeniem Jerycha”. Nawiązano do
siedmiu dni, podczas których Izraelici
zgodnie z rozkazem Boga obchodzili
miasto z Arką Przymierza, by zburzyć
mury obronne i zdobyć gród (Joz 6).
Uczestnicy adoracji na Jasnej Górze
chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające Ojcu Świętemu
drogę do Polski. I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone.
Od kilku lat w Krzeszowie podejmowana jest modlitwa Jerycha Różańcowego. Jest ona wielką siłą, która
umacnia naszą wspólnotę parafialną.
Celem Jerycha Różańcowego jest zburzenie wszelkich murów oddzielających człowieka od Boga, które uniemożliwiają wypełnienie woli Bożej.
Zgodnie z dotychczasową tradycją
Jerycho Różańcowe w Krzeszowie
odbywa się systematycznie dwa razy
w roku od 7 do 13 maja i października.
Od roku 2014 w naszym Sanktuarium Krzeszowskim po wielu przemyśleniach i modlitwie - wielu parafian
- podejmuje inicjatywę CAŁODZIENNEJ ADORACJ NAJŚWIĘTSZEGO

SAKRAMENTU w Kaplicy Loretańskiej. Od poniedziałku do piątku zapraszamy do tej modlitwy wszystkich
chętnych parafian. W ciągu każdego
dnia czuwania przed Najświętszym
Sakramentem chcemy wynagrodzić
za grzechy nasze, za grzechy świata
oraz o odnowienie moralne naszej Ojczyzny i zwycięstwo nad potęgą złego ducha w naszym życiu. Czuwanie
przed Najświętszym Sakramentem
ma na celu ożywienie i pobudzenie
apostolstwa w naszej parafii. Modlitewne czuwanie podejmuje intencje
modlitwy ekspiacyjnej, czyli przebłaganie Boga za grzechy wszystkich stanów.
Szczególną modlitwą objęte zostaną następujące intencje:
• wynagrodzenie za grzechy narodu
i świata
• za papieża Franciszka, biskupów
i kapłanów
• o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego
• w intencjach Biskupa Ordynariusza Diecezji Legnickiej
• o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła Świętego i Polski
• o obudzenie ducha pokuty w Polakach
• o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny
• o wynagrodzenie Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa i Maryi za zniewagi i profanacje
• o pogłębienie ducha modlitewnego w rodzinach
• w intencjach wspólnot katolickich
działających przy parafii
Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz
Sanktuarium w Krzeszowie
oraz Ks. Mateusz Rycek
i Ks. Jerzy Jerka
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KATOLIKU
UWAŻAJ!!!
czyli zagrożenia
duchowe

NUMEROLOGIA
Jedna z głównych dyscyplin
wróżbiarstwa, która w dosłownym
tłumaczeniu
oznacza
naukę
o liczbach. Stanowi jedną
z podstawowych metod szerzącego
się New Age’u. Wykorzystywana
w okultyzmie i ezoteryzmie, gdzie
stanowi fundamentalną podstawę.
Opiera się na przekonaniu,
iż numer przyporządkowany
konkretnym obiektom ma związek
z jego losem. Wykorzystywana
w
kultach
magicznych,
wróżbiarstwie, przepowiedniach
osobistych,
przepowiedniach
przyszłości i próbie odnalezienia
sensu w zdarzeniach ludzkości.
Zwolennicy
numerologii
uważają tę praktykę za jedną
z najstarszych “nauk tajemnych”.
Ogromnym
zainteresowaniem
numerologów cieszy się Biblia,
gdyż alfabety używane do jej
napisania nie posiadały osobnych
(odmiennych) znaków dla liter
i cyfr. Za pomocą numerologii,
próbuje się przenieść odpowiednie
cyfry na pojedyncze słowa (bądź
całe fragmenty), a następnie
odczytywać
rzekomo
ukryte
znaczenia poprzez konstelację
utworzonych
cyfr.
Podobnie
żydowska kabała – mając do
dyspozycji 22 litery należące do
alfabetu hebrajskiego usiłowała
rozszyfrować tajemnicę stworzenia
i samego Boga.

W ten sposób powstawało wiele
pozycji książkowych, budzących
do dziś ogromne zainteresowanie,
jak Kod Biblii oraz Kod Biblii 2 –
Odliczanie Michaela Drosnina,
Tajemnice Apokalipsy Geradra
Bodsona, Kod Biblii Ukryta
PrawdaJeffrey’aSatinover’aczyTajemnice
Biblii Waltera-Jörga Langbeina.
Technika
przepowiadania
za pomocą numerologii jest
niewyjaśnialna. Wg niej, każdej
literze przypisana jest liczba od 1 do
9 i jej wibracja (zakłada się istnienie
tzw. mistrzowskich wibracji 11
i 22). Wierzy się, że wszystkie
liczby można sprowadzić do
tych liczb za pomocą sumowania
poprzecznego (23 to 2+3 czyli
5). Ksiądz Aleksander Posacki
podaje (Encyklopedia Zagrożeń
Duchowych, Tom II): (…) zgodnie
z ezoteryczną nauką o analogii (”jak
na górze, tak na dole”) twierdzi się
dalej, że prawidłowości kosmosu
odpowiadają
prawidłowościom
na Ziemi i tutaj oddziałują
i
wpływają
na
człowieka
przez “promieniowanie” drgań
kosmicznych; kto chce odkryć jaka
“liczba życia” określa go poprzez
odpowiednie
drgania,
musi
przekształcić wg odpowiedniego
klucza litery swojego imienia
w liczbę, a potem tak długo
sumować cyfry w poprzek, aż
otrzyma cyfrę pojedynczą; z sumy

liczb daty urodzenia otrzyma
swoją “liczbę szczęścia”; przez pasję
poszukiwania “szczęśliwych liczb”
numerologia wiąże się tu z kultem
sukcesu i myślenia pozytywnego,
co może łączyć się z tzw. “białym
satanizmem“.
Wyróżnia się wiele systemów
numerologicznych:
• pitagorejski
• chaldejski;
• kabalistyczny opierający się na
wartości liczbowej każdej z liter
alfabetu hebrajskiego oraz ich
kombinacjach;
• chiński opierający się na
systemie liczb kua
• majów
Twierdzenie, że pewne liczby
posiadają ukrytą energię oraz mają
moc sprawczą (determinującą życie
człowieka, ludzkości i przebiegu
wydarzeń)
ma
charakter
bałwochwalczy, gdyż umieszcza
się tu cyfry (liczby), jako wartości
wyższe
od
Wszechmocnego
Boga. Podobnie założenie, iż za
pomocą liczb można manipulować
życiem
człowieka
(zarówno
w pozytywnym, jak i negatywnym
celu) ma charakter magiczny
i jest sprzecznym z religią
chrześcijańską.
zagrozeniaduchowe.pl
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KORZENIE
ABORCJI
W misji największej organizacji aborcyjnej
Palnned Parenthood czytamy: „Margaret
Sanger jest jednym z naszych wielkich
bohaterów. Jej wczesne wysiłki pozostają
częścią naszej misji”. Przyjrzenie się tym
„wczesnym wysiłkom” M. Sanger rzuca nowe
światło na przemysł aborcyjny.

Sanger urodziła się w 1879 roku.
Wyszła za mąż i urodziła trójkę dzieci.
Pod wpływem lektury Marksa wstąpiła do partii socjalistycznej. Zaczęła
wydawać miesięcznik „Zbuntowana
Kobieta”, którego mottem było hasło
„Bez bogów, bez panów”. Nazwała
w nim małżeństwo zdegenerowaną
instytucją, abstynencję seksualną „obsceniczną”. Wydawała dziesiątki tysięcy ulotek o „ograniczaniu rodziny”,
propagujących antykoncepcję oraz
domowe metody aborcyjne (jak np.
stosowanie przez kobiety rtęci). Za te
działania groził jej w USA wyrok do 5
lat wiezienia, uciekła więc do Anglii,
dzieci pozostawiając nieznajomym.
Eugenika
Za oceanem zetknęła się z ideologią eugeniki. Przyjęła ją i zaczęła propagować m.in. ograniczanie liczebności grup „nieprzystosowanych” (wg
niej byli to np. Żydzi, czarnoskórzy,
Latynosi, Indianie, Słowianie, zwłaszcza Polacy i katolicy). Po powrocie do
kraju założyła pismo o kontroli urodzin oraz Amerykańską Ligę Kontroli
Urodzin. W działalności wydawniczej
domagała się wprowadzenia przymusowej sterylizacji i aborcji dla osób
„nieprzystosowanych”. Tych ostatnich
określiła wyrażeniem „ludzkie chwasty”, które należy wyrwać. Oto próbka
jej poglądów: „Imperatywem eugeniki jest kontrola urodzin. Jednostki
upośledzone muszą zostać wysegre-

gowane, wysterylizowane, a bardziej
bystrzy mogą nauczyć się metod antykoncepcji. Powinno zabronić się im
żenić, jako wyraz woli społeczeństwa,
że ich dzieci nie są chciane. Wszelkimi
dostępnymi środkami ten strumień
ludzkich śmieci musi być wymieciony
z tygla”.
W magazynie Sanger swoje artykuły publikował słynny profesor psychiatrii- Ernst Rudin, zaangażowany w propagowanie w hitlerowskich
Niemczech eugeniki i zasad „higieny
rasowej” - uśmiercania osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie,
Żydów i Słowian oraz przymusowej
dla nich sterylizacji i aborcji. Działacze Ligi Kontroli Urodzeń jeździli do
Trzeciej Rzeszy po naukę.
Rasizm
Sanger szczere nienawidziła rodzin
wielodzietnych. Pisała: „Najpoważniejszym złem naszych czasów jest zachęcanie do tworzenia dużych rodzin.
Najbardziej niemoralną praktyką dnia
dzisiejszego jest płodzenie zbyt wielu
dzieci. Najbardziej miłosierną rzeczą,
jaką duża rodzina może zrobić dla
swych dzieci, to zabić je”. W 1939 r.
uruchomiła rasistowski program wymierzony w czarnoskórych. Chodziło
jej o przekonanie jak największej liczby afro amerykanów, by ograniczyli
dzietność. Po drugiej wojnie światowej Amerykańską Ligę Kontroli Urodzin, obciążono rasistowskimi po-

glądami i propagowaniem eugeniki,
przemianowano na Amerykańską Federację Planowania Rodziny (Planned
Parenthood Federation of America).
Planned Parenthood
Odebrała życie ponad 5 milionom
nienarodzonych. Zabija 5871 niewinnych istot ludzkich każdego tygodnia.
W jednym tylko roku 2008 otrzymała 349,6 miliona dolarów rządowych
dotacji, kończąc ten rok z zyskiem
85 milionów dolarów. Współpracuje z chińskim reżimem jako „dostarczyciel usług aborcyjnych”, w praktyce wprowadzając tamtejszą politykę
jednego dziecka w rodzinie. International Planned Parenthood na swojej
stronie internetowej www.ippf.org
deklaruje, że członek tejże federacji China Family Planning Association
(CFPA) odgrywa ważną role w chińskim programie planowania rodziny
i popiera aktualną politykę rządową,
która jest odpowiednia do obecnej
sytuacji w tym kraju”. Planned Parenthood otrzymuje dotacje z funduszy Europejskiej Unii Rozwoju Pomocy i Zdrowia Publicznego (szczegóły:
www.europeandiginitywatch.org).
Ogólno europejska akcja „Jeden
z nas”, która zebrała ponad 1 milion
800 tysięcy podpisów, ma na celu
m. in. zablokowanie tych funduszów
z UE.
Droga nr 24/2013
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G E N D E R - ROZBIÓR SŁOWA
Inwazja gender na Polskę została sprytnie obmyślona. Chodzi bowiem o zapanowanie nad
społeczeństwem katolickim, w którym Kościół jest żywy i ciągle cieszy się największym autorytetem.
A ideologia gender i nauczanie społeczne Kościoła wykluczają się, jak jedno, to nie drugie.
W takim razie całą operację
trzeba tak przeprowadzić, żeby
społeczeństwo nie zorientowało się co tak naprawdę się dzieje
i o co naprawdę chodzi. Żeby przede wszystkim nie zdawało sobie
sprawy z tego jaki jest cel strategiczny tej ideologii. Są nim dzieci.
Gender dąży do przejęcia kontroli
nad dziećmi, zaś dorośli poza samym gronem agitatorów genderyzmu czy etatowych pracowników

genderowskich, to większość dorosłych, w tym zwłaszcza katolicy,
zaczęłaby protestować. Wiedzą
o tym genderyści dlatego schowali
się za dość niepozornym słowem,
które samo w sobie nie posiada
wartości informacyjnej, ani tym
bardziej ostrzegawczej. Ono tylko
brzmi, ono jest tylko napisem.
Skąd więc wzięło się to słowo?
Jest to słowo angielskie: gender.
Swoimi korzeniami sięga jednak

Gender staje się narzędziem walki z prawdziwą płcią,
a więc jej rolą w rodzinie i kulturze opartej na rodzinie.

są w polu zainteresowania na tyle,
na ile mogliby w czymś przeszkodzić, zwłaszcza jako rodzice, nauczyciele, katecheci czy duchowni,
a więc ci, którzy w normalnych
warunkach włączają się w proces
wychowawczy.
Eliminacja środowisk odpowiedzialnych za prawidłową edukację
dzieci dokonuje się na wiele sposobów. Pierwszy to użycie słowa,
które jest niezrozumiałe. Gdyby
w miejscu słowa ,,gender” było
słowo polskie, które jasno i jednoznacznie ukazuje skalę zagrożenia
i które ostrzega przed nawet nieodwracalnymi skutkami praktyk

łaciny: genus. A genus posiada
wiele znaczeń m. in.: szczep, plemię, ród, naród, a także rodzaj, klasa, grupa, pochodzenie. Podłożem
dla genus jest genero, które znaczy
rodzić. I to jest jasne, bo dzięki rodzeniu pojawia się podobna sobie
grupa ludzi, którą można określić
wspólnym mianem rodu lub narodu. By zaś miało miejsce rodzenie
potrzebny jest związek rodziców,
z których jedno jest mężczyzną
a drugie kobietą. Pierwsze to rodzaj męski, a drugie- żeński. Oba
rodzaje przeszły do języka, do
gramatyki wzbogacone dodatkowo o rodzaj wskazujący na okres

przed osiągnięciem przez dziecko
dojrzałości a zwany rodzajem nijakim bądź neutralnym.
W ramach gramatyki te trzy rodzaje obejmują nie tylko ludzi, ale
całą przyrodę a nawet przedmioty.
Stół jest rodzaju męskiego, krzesło-nijakiego, a lampa- żeńskiego.
Rodzaj gramatyczny jest więc luźno związany ze stanem realnym,
bo przecież ani krzesło, ani stół nie
posiadają płci. Ale właśnie w początku wieku XX angielskie słowo
,,gender” miało tylko znaczenie
gramatyczne, a więc nie miało realnego i koniecznego związku ani
z rodzeniem, ani z życiem, ani
z płcią, ponieważ ów rodzaj mógł
obejmować przedmioty. Gender rodzaj to była już tylko gramatyka.
Do czasu. W roku 1955 słowo
to stało się wehikułem zupełnie
nowego znaczenia, które od lat
70. miało wstrząsnąć podstawami
kultury zachodniej. Oznajmiono,
że gender to płeć, ale niezależna
od gramatyki i od biologii. Niezależna, ale nie neutralna. Bo jest to
taka ,,płeć”, która ma rozsadzić gramatykę, a przede wszystkim rozsadzić płeć biologiczną. Gender staje
się narzędziem walki z prawdziwą
płcią, a więc jej rolą w rodzinie
i kulturze opartej na rodzinie. Nie
ma bardziej antyrodzinnej ideologii niż właśnie gender. Ale jakim
,,cudem”? Jak do tego doszło?

Profesor Piotr Jaroszyński
Nasz Dziennik,
dnia 30 stycznia 2014.
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
KRZESZÓW JEST WSIĄ CZY MIASTEM?
Dla mieszkańców Krzeszowa odpowiedź na powyższe pytanie jest oczywista, że jest dużą wsią. Turyści mają
z nią już dużo większy problem, zważywszy na ogrom kościołów, których rozmiar i kubatura są nieproporcjonalne
do liczby ludności. Z punktu widzenia urbanistyki sprawa jest jeszcze ciekawsza, ponieważ Krzeszów bez wątpienia
jest układem miejskim, chociaż nigdy nie posiadał praw miejskich. Dlatego warto go ukazać na tle innych założeń
urbanistycznych w powiecie kamiennogórskim.
Na początku krótko należałoby widoczne w zachodniej pierzei rynku
wyjaśnić terminologie. Układ urba- i na ul. Karola Miarki.
nistyczny to dosłownie tłumacząc
Dwa inne przypadki to miasta
układ miejski, choć nie do końca jest klasztorne, należące do krzeszowskich
to określenie ścisłe. Takimi założenia- cystersów, czyli Lubawka i Chełmsko
mi także nazywamy obecne wsie,
które niegdyś posiadały prawa
miejskie i z różnych przyczyn je
utraciły. Z drugiej strony mamy
układy ruralistyczne, czyli inaczej
wsie. W powiecie kamiennogórskim mamy dwa miasta, ale aż 5
układów urbanistycznych. Najbardziej klasyczny układ miejski
posiada Kamienna Góra, co jest
związane z lokacją na prawie niemieckim. Prawo magdeburskie,
były to przede wszystkim przywileje, które otrzymywali osadnicy,
ale implikowały one również określony schemat układu miasta. Była
to zazwyczaj szachownica ulic
z centralnie położonym rynkiem,
a całość otaczano murami. Kamienna Góra pierwotnie powstała
jako osada targowa, którą przywilejem księcia Bolesława Rogatki
benedyktyni z Krzeszowa mogli
zamienić w miasto. Nie wiadomo,
czy mnisi z tego przywileju skoKościół parafialny p.w. Świętej Rodziny
rzystali, ale przyjmuje się, że prawa
miejskie nadał miastu książe Bolko w Chełmsku Śląskim
I Surowy. Pozostałością przed lokacyjną zapewne jest kościół św. Piotra Śl. Posiadają one jednak nieco inne
i Pawła, ułożony centralnie i oddzielo- układy, wynikłe z wydarzeń histony blokiem zabudowy od rynku. Samo rycznych. Co istotne, oba miasta nie
miasto posiadało regularną siatkę ulic, posiadały nigdy murów miejskich,
z prostokątnym rynkiem. W później- co miało istotny wpływ na ich kształt
szym okresie powstał na jego środku i rozwój przestrzenny. Lubawka poratusz z wieżą. Do miasta prowadziły siada prostokątny rynek z ratuszem
dwie bramy miejskie - górna (obok wzniesionym przez zatrudnionego
obecnego ratusza) i dolna (na placu przez cystersów budowniczego Hamprzed dawnym kinem Szarotka). Jako merschmita. Nie posiadał on wieży,
ciekawostkę warto zwrócić uwagę na dobudowano ją dopiero w XIX w.,
podcienia. Kiedy w baroku budowano w stylu neogotyckim. Miało to ogromnowy budynek bez podcieni, cofano ne znaczenie symboliczne, ponieważ
go względem ich linii, co jest dobrze wieża była symbolem władzy. Wieża

ratuszowa oznacza niezależną władzę mieszczan, a w przypadku miast
klasztornych władcą był opat. Dlatego
nad miastem wznosiła się tylko wieża
kościoła parafialnego.
Chełmsko Śl. nie posiada obecnie praw miejskich. Ale jest wyjątkowe pod tym względem, że jedno wydarzenie wpłynęło na jego
układ urbanistyczny. W 1620r.
mieszczanie chełmscy zamordowali opata krzeszowskiego Marcina Clavei. W ramach kary, na parę
lat odebrano Chełmsku prawa
miejskie, które jednak przywrócono, ponieważ taki stan prawny
był niekorzystny dla gospodarki
klasztornej. Ale zburzono wówczas ratusz i od tego czasu jego
funkcję pełniła jedna z kamienic
w pierzei rynkowej. Opat Bernard Rosa w tym samym stuleciu
wzniósł nowy kościół, pierwotnie
pod wezwaniem św. Józefa, a obecnie św. Rodziny. Góruje on nad
całym układem urbanistycznym,
znakomicie wpisując się w ówczesną politykę opactwa. Układ całkowicie podporządkowano kościołowi, ukazując bezbłędnie źródło
władzy nad miastem, co jeszcze
bardziej podkreślał brak ratusza
w centrum rynku. Pod tym względem Chełmsko Śl. jest wyjątkowe, bo
jest doskonałym przykładem dawnego miasta klasztornego, którego układ
urbanistyczny w pełni odpowiada
dawnym stosunkom prawnym.
Czwartym układem urbanistycznym jest obecna wieś Ciechanowice,
która posiadała prawa miasta górniczego. Miasta górnicze zazwyczaj były
niewielkie, a ich układ podporządkowano kopalniom. Często w chwili zaniechania wydobycia, traciły one prawo miejskie i wyludniały się. W okolicy podobnym miastem była Mie-
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dzianka, która utraciła prawa miejskie
dopiero po II wojnie światowej.
Ostatnim układem urbanistycznym w powiecie kamiennogórskim
jest Krzeszów. Administracyjnie nigdy nie posiadał praw miejskich, ale
był stolicą majątku liczącego 42 wsie
i dwa, opisane miasta. Dlatego w epoce baroku opactwo zostało całkowicie
przebudowane. Z inicjatywy opata
Bernarda Rosy, Krzeszów stał się nową
Jerozolimą, czyli jego układ odpowiada najważniejszemu miastu Chrześcijaństwa. Od podstaw wyznaczono odległości dzielące poszczególne obiekty,
wzorując się na tzw. miarach jerozolimskich. W taki sposób powstała
kalwaria, która jest integralną częścią
siatki urbanistycznej. Centrum ,,świętego miasta” zajmuje kościół Wniebowzięcia N.M.P., symbolizujący świątynie jerozolimską, co podkreślono jego
7-letnim okresem budowy, nawiązując do dzieła króla Salomona. Dominantą kościoła jest monumentalna
fasada z dwoma wieżami, widoczna
z niemalże każdemu punktu w kotlinie krzeszowskiej. Budowniczowie
świadomie połączyli kaplice kalwarii
z kościołem klasztornym. 32 stacja
- Grób Pański należy już do struktury kościoła, ale co warte uwagi, położony był jednocześnie w ogrodzie
klasztornym. Jest to nieprzypadkowe
nawiązanie do opisu biblijnego, gdzie
w Ewangelii wyraźnie zaznaczono, że
Chrystus spoczął w grocie znajdującej
się w ogrodzie- A na miejscu, gdzie Go

ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie
zaś nowy grób, w którym jeszcze nie
złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania,
złożono Jezusa, bo grób znajdował
się w pobliżu. (J 19, 41-42) Jeśli chodzi o symbolikę powiązania kalwarii
z kościołem opackim jest to temat tak
głęboki, że przekracza ramy niniejszego artykułu.
W Krzeszowie zachowało się kilkadziesiąt barokowych budynków,
które w przemyślany sposób wpisywały się w siatkę urbanistyczną. Część
jest zgrupowana wewnątrz murów
klasztornych, sporo rozlokowano
poza nimi. Te w szczególności zostały
przebudowane, dlatego ich rozpoznanie jest nieco trudniejsze. W szczególności warte uwagi jest parę obiektów. W samym centrum jest to część
GOK-u, przylegająca do sali (ta część
pochodzi z lat 20-30 XX w.). Dawniej
była to gospoda Kornprinz (Następca
tronu), potem nazwę zmieniono na
Klosterhof. Różowy budynek obok remizy, to wbrew pozorom także obiekt
barokowy. Przebudowano jego piękny
szpiczasty dach na piętro, a całość zakończono dachem płaskim, co nadało budynkowi typowy, socjalistyczny
wygląd. Na podstawie detalu należałoby jednak datować ten budynek na
pierwszą ćwierć XVIII w., wybudowany za panowania opata Dominika
Geyera. Pełnił on funkcje mieszkania
nadzorcy stawu. Na ul. św. Jadwigi stoi
wspaniały barokowy budynek z man-

sardowym dachem, którego detal
kamieniarski i rozplanowanie architektoniczne są identyczne z Domem
gościnnym opata, dlatego można go
datować na czasy opata Innocentego
Fritscha, czyli lata 1727-34. Na początku ul. Zielnej znajduje się dawna
piekarnia klasztorna z pierwszej połowy XVIII w. Można odnaleźć także
niewielkie budynki, które w strefie
poddasza posiadają eliptyczne okienka. Świadczy to, że są to budynki barokowe i wybudowane przez cystersów.
Ich przykład możemy zobaczyć na
ul. księcia Bolka albo w Kochanowie
w pobliżu kościoła.
Podsumowując, każdy z układów
urbanistycznych w powiecie kamiennogórskim jest ciekawy pod innym
względem. Najbardziej wyjątkowym
jest układ nowej Jerozolimy, jaki
w Sudetach możemy zobaczyć oprócz
Krzeszowa, tylko w Wambierzycach.
Patrząc na zespół klasztorny należy
pamiętać, że jego integralną częścią
były budynki gospodarcze, gospody,
stawy, młyny czy piekarnie. Dopiero uzmysłowiwszy sobie tą zależność
można spojrzeć na Krzeszów jako zamknięty układ urbanistyczny z jednej
strony symbolicznie łączący gotyckie
rozplanowanie cysterskiego klasztoru
z barkowym monumentalnym założeniem nowej Jerozolimy.

Krystian Michalik

Zdjęcie satelitarne Krzeszowa
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WYCIECZKA MINISTRANTÓW DO WROCŁAWIA
17 lutego Służba Liturgiczna
naszej Parafii, udała się na wycieczkę nagrodową do Wrocławia.
Dzień rozpoczęliśmy od wspólnej
Mszy Świętej w Bazylice o godz.
7.00 rano, podczas której modliliśmy się za Wszystkich Ministrantów, którzy pełnią służbę
przy Ołtarzu zarówno w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie jak i również w Kościele filialnym p.w. Św. Wawrzyńca
w Krzeszówku.
Następnie autokarem udaliśmy
się do Wrocławia. Głównym punktem naszego pobytu był Aquapark,
gdzie każdy mógł do woli korzystać z atrakcji wodnych tego miejsca. Najbardziej wspominanymi
atrakcjami były zjeżdżalnie, jacuzzi oraz
morska fala.

Po pięciogodzinnym pobycie
na basenie, oczywiście przyszedł
czas na posiłek, który zjedliśmy
w Restauracji Pizza Hut na Bielanach Wrocławskich. Mieliśmy
okazję uczestniczyć w tzw. „Festiwalu Pizzy” podczas którego, każdy mógł spróbować wszystkich rodzajów pizzy.
Gdy już wszyscy prawie popękali od jedzenia pizzy postanowiliśmy zakończyć naszą biesiadę
i pełni radości wrócić do Krzeszowa.
Bardzo Serdecznie jako opiekun
Ministrantów dziękuję Wszystkim
za piękny wyjazd i dobrą zabawę. Dziękuję Opiekunom, którzy
pomagali w czasie tego wyjazdu.
Szczególne zaś podziękowania,
kierujemy w stronę Ks. Proboszcza
Mariana Kopko za wielką pomoc
w zrealizowaniu tego wyjazdu.
Wszystkim za Wszystko Serdeczne Bóg Zapłać!
Ks. Mateusz Rycek
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
W pierwszych dniach stycznia tego roku pijani kierowcy zabili kilka osób. W mediach wielki szum. Pytania:
dlaczego? kto winien? i jak temu zapobiegać?. Wśród winnych wymieniano i Kościół. Posłowie i prawnicy
zastanawiali się, czy na ławę oskarżonych nie należałoby posadzić również tych, którzy z pijanym kierowcą pili itd.
I już wszystko ucichło. Pewnie będą kilka lat myśleć, jakie ustanowić prawo? Ale kto to prawo ma ustanawiać, jak
posłowie też po pijanemu kierują autami.

Często przypominają mi się słowa Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane do
młodzieży w marcu 1967 r.: „jakiej
chcecie Polski? Czy takiej, w której będzie pijany lekarz, milicjant, kierowca,
dyrektor itd.” Dziś już do tego doszło:
pijany policjant, lekarz, poseł w sejmie, ksiądz i biskup też.
Rozmawiając z ludźmi na ten temat, usłyszałem: Kościół też nie może
powiedzieć, że robi wszystko, żeby ludzi uczulić, przypominać o złu, jakim
jest alkohol. Jeden pan mówi: Jestem
na każdych rekolekcjach i nie pamiętam nauki antyalkoholowej. Inny
mówi: nie jestem kierowcą, ale dwa
lata temu byłem w święto patrona kierowców na poświęceniu samochodów
i nie słyszałem ani słowa przeciw jeździe na dwóch gazach. A mnie się nie
podoba, że pogrzeby maja wszystkie
tę samą oprawę liturgiczna - samobójcy, żyjący bez ślubu kościelnego,
itp. Według mnie ten, kto po pijanemu się zabił, jest samobójcą, a jak zabił kogoś, to jest zabójcą. Wiele razy
oberwałem za takie stwierdzenie, ale
inaczej nie mogę mówić.
Aktualnie w Polsce potrzeba odnowy moralnej. Ale do tego, to jest do
odrodzenia moralnego naszego narodu, potrzeba elity – przewodników,
„Wodzirejów”, za przykładem których
pójdą inni. Potrzeba przewodników
w trosce o Polskę trzeźwą, a takimi
mogą być skuteczni nade wszystko
abstynenci. Abstynent to człowiek
idei, który dąży do wyższych wartości – ideałów, służy bliźnim nie tylko
tym, co posiada, ile przede wszystkim
tym, jakim jest. To zazwyczaj człowiek
idei, na którym można polegać. Wychowajmy więc NOWE POKOLENIE

odpowiedzialnych POLAKÓW, godnych przedstawicieli CYWILIZACJI
ŁACIŃSKIEJ, zachodniej, europejskiej.

Czuwajcie!
Bez podniesienia świadomości
społeczeństwa ta plaga będzie się nasilać, gdyż nasze władze nie są zainteresowane tym, aby Naród był trzeźwy.
Łatwiej rządzić uzależnionymi i podzielonymi.
Dokonać tego można, jak wykazał św. Maksymilian Kolbe, modlitwą, słowem i własnym przykładem.
A Ojciec Święty Jan Paweł II wręcz
stwierdził: „Najbardziej skutecznym
środkiem jest decyzja całkowitej ABSTYNENCJI, aby przykładem swoim
pomóc innym w przezwyciężaniu nałogu”. Dlatego też Jan Paweł II udzielał szczególnego błogosławieństwa
apostolskiego tym wszystkim, którzy
zobowiązują się do abstynencji i polecał ich Bogu w swoich modlitwach.

W Apelu Jasnogórskim jest słowo
„czuwam”. A Jan Paweł II 18 VI 1983
r. na Jasnej Górze tak je tłumaczył:
„Czuwam to znaczy dostrzegam drugiego człowieka. Nie zamykam się
w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów, czy też nawet własnych
osądów. Czuwam to znaczy miłuję
bliźniego, to znaczy także – czuję się
odpowiedzialny za wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska”.
Odpowiedzmy sobie, jakie jest nasze CZUWAM. Czy na głos tego naszego Rodaka, niedługo ogłoszonego
Świętym, możemy być głusi?
Na koniec. Często narzekam na
kapłanów: Takich księży mamy, jacy
sami jesteśmy, nikt z Watykanu nam
ich w teczce nie dostarczył, to nasi synowie, bracia, wnuki. Niezbyt dobrze
to o nas świadczy. Bł. Honorat Koźmiński na początku XX wieku mówił:
„takich mamy kapłanów, jakie mamy
rodziny…”
A obecnie grozi rodzinie panosząca się ideologia gender.
We Francji Rośnie szeroko zakrojony protest przeciwko wpajaniu dzieciom ideologii gender. Wielu rodziców przestało wysyłać dzieci do szkół
i przedszkoli w 10 regionach, w których wprowadzono eksperymentalny
program nauczania.
Wczoraj, 30 stycznia (19:30) Dostałam SMS-a z ostrzeżeniem, że
nauczyciele i przedszkolanki mają
zachęcać dzieci do masturbacji i tłumaczyć im, że płeć nie istnieje. Jestem
zszokowana! - powiedziała paryskiemu korespondentowi RMF FM matka
jednego z dzieci, które zostały dzisiaj
w domu.
brat Stanisław
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IV FESTIWAL JASEŁKOWY I KOLĘDNICZY
KRZESZÓW - SOBOTA 18 STYCZNIA 2014

Ponad 300 wykonawców z 23 zespołów (8 Zespołów Jasełkowych
i 15 Zespołów Kolędniczych), z terenu Metropolii Wrocławskiej wzięło
udział w sobotę 18 stycznia 2014 roku
w zorganizowanym już po raz czwarty
w Krzeszowie - Festiwalu Jasełkowym
i Kolędniczym przebiegającym w tym
roku pod hasłem: „Pan mój i Bóg mój”.
Z takiego zainteresowania cieszył
się główny pomysłodawca tego festiwalu i wielu innych krzeszowskich
inicjatyw kulturalnych ks. Marian
Kopko, kustosz Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej. To rekordowa liczba.
Cieszymy się, ponieważ są to osoby ,
które po prostu dbają o polskie tradycje narodowe. A jest ich - jak widać
na przykładzie tego festiwalu - chociażby wśród młodzieży coraz więcej
- akcentował w rozmowie z „Naszym
Dziennikiem” ks. prał. Marian Kopko.
Obserwując powodzenie tej imprezy w przyszłym roku krzeszowianie
zamierzają zorganizować u siebie Festiwal Kolędniczy i Jasełkowy „Trzech
Kultur” połączony z warsztatami teatralnymi z udziałem wykonawców
z Niemiec, Czech i Polski.
Festiwal adresowany jest do dzieci,
młodzieży oraz dorosłych z Dolnego
Śląska. Celem Festiwalu jest „Promowanie Dziedzictwa Kultury Polskiej”.
Redaktor Marek Zygmunt,
Nasz Dziennik

ORGANIZATORZY
• Wydział Duszpasterski Legnickiej
Kurii Biskupiej
• Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
• Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie
• Miejsce: - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie
JURY FESTIWALU
• Dyrektor z Urzędu Gminy Kamienna Góra pani Kinga Kruczek - Szawłowska
• Ks. Mateusz Rycek - wikariusz z Parafii Wniebowzięcia NMP, Krzeszów
• Diakon Wyższego Seminarium
Duchownego w Legnicy Łukasz
Maroszek
• pani Alicja Bielak - Dyrektor Domu
Kultury w Krzeszowie
• pan Marek Zygmunt – Redaktor
„Naszego Dziennika” z Wrocławia
DOBRODZIEJE
Festiwalu Jasełkowego i Kolędniczego
1. Wydział Duszpasterski Legnickiej
Kurii Biskupiej
2. Górnicy Zakładów Górniczych
„Lubin” w Lubinie, pan dyrektor
Zygmunt Mackało
3. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie

4. Wójt Gminy Kamienna Góra - Stanisław Szmajdziński
PATRONAT MEDIALNY
„Nasz Dziennik” z Warszawy pani
Redaktor Ewa Nowina-Konopka
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”
Lista osób, które pomagały przy
organizacji IV Festiwalu Jasełkowego:
• Pani Honorata Klimczak
• Pan Rafał Stanek
• Pani Ewa Sobocińska
• Pani Danuta Zasada
• Pani Alicja Bielak
• Gabriela Klimczak
• Michał Jała
• Daniel Sobociński
• Kamil Sobociński
• Dominik Michalik
• Zuzanna Łabuda
• Patrycja Potoniec
• Patrycja Trojan
• Paula Lech
• Justyna Kwiatek
• Zuzanna Sikora
• Klaudia Padlewska
• Anna Surma
• Natalia Struska
• Julita Kołodziejczak
• Patrycja Oleksy
• Aleksandra Buda
• Patrycja Trojan
• Julia Sikora
• Kinga Staśto
• Franciszek Wondołowski
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WYNIKI JURY - IV Festiwalu - 2014
Grupy kolędnicze
1. Zespół Wokalny z Gimnazjum
i Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu
2. Grupa Kolędnicza „Logos” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
3. Dominik Budziński z parafii św.
Antoniego w Lubszy
Wyróżnienia w kategorii grup
kolędniczych
•
Grupa Kolędnicza z Domu
Kultury w Krzeszowie
•
Teatr „Lokomotywa” ze Świdnika
•
Rodzinno-parafialna grupa
śpiewająca z parafii p.w. św. Franciszka w Jerzmankach
Grupy Jasełkowe
1. Grupa Jasełkowa Szkolnego Koła
Caritas przy Szkole Podstawowej nr
10 w Jeleniej Górze
2. Grupa Jasełkowa z klasy II C Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze
3. Grupa Jasełkowa z Przedwojowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grupy Jasełkowe 2014
Grupa Jasełkowa z Przedwojowa
Grupa z Przedszkola Publicznego
w Kamiennej Górze
ERM przy parafii p.w. św.
św. Apostołów Piotra i Pawła
w Kamiennej Górze
Klasa II C Szkoły Podstawowej nr
2 w Kamiennej Górze
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mieroszowie
Podwórkowe Koło Różańcowe
Dzieci z Grząd z parafii Czarny
Bór
Szkolne Koło Caritas przy Szkole
Podstawowej w Jeleniej Górze
Grupa Jasełkowa z parafii p.w.
Zwiastowania NMP w Witkowie
Śląskim

Grupy Kolędnicze 2014
1. Rodzinno parafialna grupa śpiewająca z parafii św. Franciszka
w Jerzmankach
2. Grupa kolędnicza zespołu Zgoda
z Chełmska Śląskiego
3. Zespół Lusatia, z parafii p.w. Narodzenia NMP w Osieku Łużyckim

4. Grupa kolędnicza Energetyk
z Zespołu Szkół Politechnicznych
w Wałbrzychu
5. Zespół wokalny Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu
6. Ola i Michał z Przedwojowa
7. Regina i Marian z parafii św. Mikołaja w Chmielniku
8. Teatr Lokomotywa ze Świdnika
9. „Gwiazdeczka” z parafii p.w.
Zwiastowania NMP w Witkowie
Śląskim
10. KOLOROWE GITARY
11. Grupa Kolędnicza z parafii p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP
w Marciszowie
12. Grupa Kolędnicza reprezentująca
Dom Kultury w Krzeszowie
13. Grupa Kolędnicza „Logos”
14. z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
15. Natalia Budzińska z Parafii św.
Antoniego z Lubszy Ks. Proboszcz Piotr KRZYŚKÓW
16. Dominik Budziński z Parafii św.
Antoniego z Lubszy
17. Zespół „DOMINATA” z Lubszy
18. Grupa Kolędnicza z Krzeszowa

OPŁATEK LITURGICZNEJ
SŁUŻBY OŁTARZA
W sobotę 25 stycznia o godz. 14.00
odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla:
Akolitów, Ceremoniarzy, Lektorów, Ministrantów i Kandydatów naszej Parafii
wraz z Rodzicami.
Podczas
spotkania
Ks.
Proboszcz i Kustosz Marian Kopko wyraził wdzięczność Ministrantom za
ich ogromne zaangażowanie w Służbie przy Ołtarzu a także Rodzicom,
którzy dbają o to aby ich Synowie

byli zawsze obecni na swoich dyżurach a także za niejednokrotną pomoc w różnych wydarzeniach, które
odbywają się w naszym Sanktuarium.
Cieszy nas również fakt że nasza Parafia
się rozwija a jedynym z takich widzialnych znaków jest Służba Liturgiczna, która liczy już ponad 50 osób.
Podczas spotkania Ks. Mateusz Rycek
- opiekun Ministrantów również wyraził
swoją wdzięczność za piękną i gorliwą
służbę na chwałę Bożą,
a także za ogromną pomoc na jaką może zawsze liczyć ze strony
Lektorów i Rodziców
podczas
przygotowywania wszystkich dekoracji w naszej Bazylice.
W swoim słowie przybliżył również plan
pracy na rozpoczęty

rok oraz przedstawił zaplanowane już
wspólne wyjazdy i pielgrzymkę Służby Liturgicznej do Krakowa i okolic.
Na zakończenie wyróżnił z grona ministrantów tych którzy w minionym czasie
odznaczali się wielką gorliwością w służbie przy Ołtarzu a są to:
1. Kami Sobociński,
2. Daniel Sobociński,
3. Krzysztof Pazgan,
4. Karol Gieniec,
5. Dominik Kiełek,
6. Dawid Nowak,
7. Michał Wondołowski.
Kapłani składają gorące podziękowania Wszystkim Rodzicom i Ministrantom
za obecność, wspaniałą atmosferę oraz za
pyszne ciasta upieczone przez Rodziców!
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

Ukrzyżuj!

czyli ciąg dalszy dziejów dwudziestej drugiej
ksieni lwowskiej klasztoru Benedyktynek
bł. M. Kolumby Gabriel
Poprzedni odcinek dziejów kończył
się tym, że Lwów zatrząsł się od plotek
na temat ogłoszonego wszem i wobec
„romansu” M. Kolumby z Pawełkiem
Podruckim i z Biskupem Weberem. Taki
to był już ten XIX wiek (czy tylko?). Uznawał, że póki zło jest niewidoczne na zewnątrz- można udawać, że nic się nie wie
i nic się nie dzieje. I nie było ważne, czy
coś się dzieje naprawdę czy to tylko potwarz. Skoro jednak „skandal” wyszedł na
światło dzienne, natychmiast rozlegał się
jednak wielki głos potępienia. Tak było
i w sytuacji Matki Kolumby. Wtedy okazało się, że wszyscy „już dawno wiedzieli”: batiary lwowskie wiedziały, co warta
jest zakonnica biegająca sama po Lwowie,
księża „już dawno” ostrzegali Biskupa Webera, żeby się tak tymi Benedyktynkami
nie przejmował i nie opiekował, niektórzy
Lwowiacy „wiedzieli”, ze pod płaszczykiem dobroczynności Matki „coś” się na
pewno kryło. Z jednej z wersji krążących
wówczas po mieście dowiadujemy się np.
że Matka Kolumba już dawno romansowała z jakimiś urzędnikiem i nawet gotowa była przejść na protestantyzm, by móc
za niego wyjść za mąż! Na szczęście uratowano Ją od tego kroku! Jak? Kto? Otóż
Biskup Weber zrobił Ją… Ksienią, żeby się
zajęła robotą i ustatkowała!
Matka- rzecz jasna- była wzywana do
złożenia zeznań w związku ze sprawą Pawełka, ale z początku specjalnie sobie tym
głowy nie zaprzątała i nie uświadamiała
sobie jeszcze rozmiaru afery. Wierzyła,
że prawda zwycięży, prędzej czy późniejale zwycięży! A ponieważ tej wiosny 1900
roku było szczególnie nagromadzenie
spraw do załatwienia, więc je załatwiała
z normalną energią, nie zwracając uwagi na raz po raz docierające do klasztoru
złośliwości na temat „amorów” Biskupa
i Ksieni.
A Siostry? Były przerażone, boć przecież do klasztoru docierały odgłosy burzy.
Fakt dostania się „na języki” jest i dziś
trudny do zniesienia (mimo luźniejszej
obyczajowości) a cóż dopiero wówczas.
Wówczas- to była katastrofa nie mniejsza, niż byłaby wtedy, gdyby to wszystko
okazało się prawdą. Przypomnę w tym

miejscu, że lwowskie Siostry były uczone
od nowicjatu, że wszystko, co powie i każe
Biskup Weber jest dobre i prawdziwie.
Czekały więc, co powie „Ojciec”. A On
milczał! nie wypowiadając się ani w obronie, ani przeciw Matce! Wówczas w umysły Sióstr zakradło się mniemanie, że „widać coś w tym jest”, bo skoro „Ojciec” Jej
nie bronił?!
Nie przyszło im do głowy, że każda
wypowiedź Biskupa mogłaby zahaczać
o tajemnicę spowiedzi. Wprawdzie już
wówczas nie był ich spowiednikiem (zastąpił Go Ks. Twardowski, późniejszy Ordynariusz), ale przecież całą swą opinię
o Matce miał albo z kontaktów z rozmównicy albo z konfesjonału. A jak- po czasie-rozróżnić z jakiego źródła pochodzi wiedza, która składa się na opinię o Matce?
Minęły kolejne dwa miesiące od wybuchu „skandalu” a atmosfera wrzenia
nie ucichła. Nagonkę potęgował fakt, że
we Lwowie było wówczas dość silne środowisko ruchu socjalistycznego, zarówno
rodzimych galicyjskich socjalistów, jak
i działaczy- uciekinierów z pozostałych
zaborów- nie na darmo Galicja od lat
sześćdziesiątych XIX wieku cieszyła się
autonomią w ramach monarchii austro-węgierskiej. Było też we Lwowie wiele
innych grup, dla których lwowski „skandal” wśród duchowieństwa był okazją do
wystąpień antyklerykalnych i do demaskowania katolickiej „obłudy”.
W tej sytuacji wciąż narastającego
wrzenia, także i do Matki wreszcie dotarło, że najprawdopodobniej będzie
musiała opuścić Lwów. Żeby więc nie
została wypchnięta w tym, co miała na
sobie, spakowała dwie duże walizki najpotrzebniejszych rzeczy i kazała zawieźć
do domu swego brata. Może myślała, że
u niego przeczeka burzę? Tyle, że te walizki potem odpowiednio zinterpretowano:
Ksieni najwyraźniej przygotowała się do
…ucieczki z Pawełkiem Podruckim!
W końcu dla każdego, a szczególnie
dla Kurii lwowskiej, jasnym się stało, że
Lwów się nie uciszy, że trzeba coś postanowić, by spacyfikować nastroje i emocje.
Ówczesny Arcybiskup Morawski powziął
decyzję wysłania Matki do Rzymu „na

śledztwo”. W ten sposób usunięto Matkę,
jako Tę, która była powodem „skandalu”
i zamieszania. Matce nakazano zdać rządy, zaopatrzono Ją w dokument podróży,
stwierdzający, że za wolą i wiedzą Ks. Arcybiskupa jedzie do Rzymu „dla znalezienia u Stolicy Apostolskiej uspokojenia
i pociechy w ciężkim utrapieniu ducha”.
Kazano Jej przebrać się w strój świecki, by
nie wzbudzała habitem ciekawości i sensacji. Jechać miała w towarzystwie swego
brata.
Pożegnanie musiało być gorzkie. Wyjeżdżała nie ta szanowana, kochana, ceniona i podziwiana, ale… jako „czarna
owca”, zakała, skandalistka, którą im szybciej wypchnie się z klasztoru i ze Lwowa- tym lepiej! Dla Matki opuszczającej
klasztor, w którym tyle lat przeżyła (27),
oddawszy mu najlepsze swoje lata i talenty musiało to być straszne. Prymas Wyszyński, kiedy po latach wspominał swoje
aresztowanie i wyprowadzenie z siedziby
prymasowskiej, zawsze mawiał, że w Jego
obronie stanął wówczas tylko ks. Zink
i pies Baca. Ten ostatni rzucił się na ubeka
i ugryzł go w rękę. A ks. Zink wkrótce został aresztowany na długie miesiące. Ten
dramat opuszczenia przez bliskich dobrze
poznała wcześniej Matka Kolumba.
Matka wyjeżdżała ze Lwowa 21 kwietnia 1900 roku. I tak się dziwnie złożyło, że
równo 46 lat później opuszczały klasztor
wszystkie mniszki Benedyktynki łacińskie. Tyle, że one jechały w aureoli męczenniczek ideologii sowieckiej a Matka
opuszczała klasztor jako „Czarna Owca”.
Siostry przeżyły bardzo ten dramat,
ale prawie wszystkie potępiły Matkę i były
w tym konsekwentne (Matka będąc we
Włoszech do swej śmierci wiele razy próbowała nawiązać kontakt ze swym byłym
klasztorem- bez skutku). Swoje potępienie oparły zapewne na decyzji Arcybiskupa Morawskiego, podtrzymanej przez
Jego następcę Arcyb. Józefa Bilczewskiego. Przy ogromnym wówczas autorytecie
Kurii taka postawa była niemal jak akt
posłuszeństwa wobec władzy Kościoła.
A dla znanej nam już s. Idy Kowalczuk
był to szczególny ból, bo ulokowała ona
w Matce wszelkie uczucia, na jakie było
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stać jej biedne, kostyczne serce. A Matka zawiodła! Wtedy, s. Ida, zrobiła rzecz
najgłupszą w świecie: wyrwała z kroniki
(pisanej przez siebie) karty z zapiskami
od połowy 1899 rok i …napisała kronikę jeszcze raz, ale już z punktu widzenia
przeżytego skandalu, toteż trudno doszukać się dziś jakieś pozytywnej wzmianki
o Matce. Przeważnie jest to ta „niesławnej
pamięci Kolumba”. Nie „Matka” nawet nie
„siostra” ale po prostu Kolumba. S. Ida
dość niedwuznacznie potępiła Matkę sugerując Jej „miłostki” z Podruckim, ale (!)
nie usunęła fragmentu o tym, jak to Matka czuwała przy niej podczas choroby. Po

tych przeżyciach i „bankructwie” ideału
i swojego zaufania do Matki s. Ida stała się
kimś, kto nieraz i dziś straszny na klasztornych korytarzach: chodzącą Regułą…
bez serca i miłosierdzia.
Jedyną, która- jak się zdaje- pozostała Matce wierna i nie uwierzyła w Matki
„winę”- choć odosobniona w tej opiniibyła s. Izydora Kaliska (późniejsza Ksieni), ale ona wówczas była młodziutką
profeską i nie miała nic do powiedzenia
w klasztorze.
Może dlatego nie uwierzyła w to
wszystko, że znała Matkę lepiej, była druga- po zmarłej s. Elekcie Kaufmann –

zakonnicę tego samego ducha, z którą
Matka miała zawsze wspólny język i znakomity kontakt.
Nie wiadomo, jak się odbyło pożegnanie. Z tych „bąknięć”, które przywiozły ze
Lwowa do Krzeszowa najstarsze zakonnice, można wnioskować, że odbyło się
ono bez udziału zgromadzenia, być może
tylko siostry radne pożegnały Ją we furcie
i szybko wypchnęły za drzwi, byle prędzej
pozbyć się Czarnej Owcy.
I tak zaczął się Matki Kolumby Gabriel nowy etap życia!
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

ŚWIĘTY PATRYK
Wspomnienie 17 marca
Patryk urodził się w Brytanii w 385
roku, w rodzinie chrześcijańskiej. Nosił
celtyckie imię Sucat.
Dzieciństwo i młodość.
Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go
do Irlandii, gdzie przez 6 lat był tam pasterzem owiec. W tym czasie nauczył się
języka irlandzkiego. Na przypadkowym
statku udało mu się zbiec do północnej
Francji. Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych wówczas szkołach misyjnych: w Erinsi i w Auxerre, w których
podjął studium przygotowujące go do
pracy na misjach. Był uczniem św. Germana z Auxerre. Przez jakiś czas przebywał w Italii i w koloniach mniszych na
wyspach Morza Tyrreńskiego.
Działalność misyjna.
W tym czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na misje przez papieża św. Celestyna I, biskup św. Palladiusz. Postanowiono
na jego miejsce wysłać Patryka. Na biskupa wyświęcił go papież w roku 432 i wysłał
go do Irlandii. Patryk zastał tam małe grupy chrześcijan, ale stanowiły one wyspy
w morzu pogaństwa. Krajem w tym czasie
rządzili naczelnicy szczepów i znakomitych rodzin, a kapłani pogańscy cieszyli
się wielkim poważaniem. Patryk swoim
umiarem i podarkami zdołał większość
z nich pozyskać dla wiary. W ramach
swojej działalności obchodził poszczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do ich władców i prosząc o zezwolenie na głoszenie Ewangelii. W Armagh
założył swoją stolicę, skąd czynił wypady
na cały kraj.

Napotykane trudności
Nie jeden raz przeszkadzano mu
w jego misji; zdarzały się zamachy na jego
życie. Na ogół jednak praca jego miała ton
spokojny, gdyż spotykał się z życzliwością
tak władców, jak i miejscowej ludności.
Aby nie zrażać do siebie władców niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych
szczepów ustanawiał nowych biskupów.
Kapłanów, których zadaniem było niesienie im pomocy, podobnie jak to uczynił
św. Augustyn i św. German, zobowiązał
do życia wspólnego na wzór klasztorów.
Natomiast do liturgii wprowadził obrządek, jaki wówczas był powszechnie przyjęty w Galii (we Francji).
Do nawrócenia całej wyspy św. Patryk
potrzebował wielu ludzi i misjonarze na
jego apele zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla niego mnisi.
To właśnie dzięki nim tworzył ośrodki
duszpasterskie. Tak więc w Irlandii powstał jedyny w swoim rodzaju zwyczaj, że
opaci byli biskupami, a mnisi w klasztorach - ich wikariuszami. W tej pracy okazał się dla Patryka mężem opatrznościowym św. Kieran. Według podania Patryk
miał wręczyć Kieranowi dzwon, którym
tenże zwoływał mnichów i wiernych na
wspólne pacierze liturgiczne. To było także osobliwością Irlandii. Zwyczaj dzwonienia rozpowszechnili mnisi irlandzcy
po całej Europie. Patryk upowszechnił
także zwyczaj usznej spowiedzi.
Kres życia
Ostatnie dni swojego życia spędził
Patryk w zaciszu klasztornym, oddany
modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą

apostolską, oddał duszę Panu 17 marca 461 w Armagh (dziś Ulster, Północna
Irlandia), które to miasto stało się odtąd
stolicą prymasów irlandzkich.
Patryk przeżył ok. 76 lat, w tym ok. 40
lat w Irlandii, która czci go jako swojego
apostoła, ojca i patrona. Jest on również
patronem Nigerii (nawróconej przez irlandzkich misjonarzy) oraz Montserrat,
archidiecezji nowojorskiej, bostońskiej,
Ottawy, Armagh, Cape Town, Adelajdy
i Melbourne, a także inżynierów, fryzjerów, kowali, górników, upadłych na
duchu oraz dusz w czyśćcu cierpiących.
Czczony także jako opiekun wiosennych
siewów i zwierząt domowych. Zwracają
się do niego lękający się węży i ukąszeni
przez nie.
Ikonografia
W ikonografii Święty przedstawiany
jest w biskupim stroju. Jego atrybutem
jest liść koniczyny - dla podkreślenia, że
Patryk rozpoczynał ewangelizowanie od
wykładania prawdy o Trójcy Przenajświętszej, a także wąż. Inne atrybuty to
mitra, pastorał, krzyż, księga, chrzcielnica, węże, harfa.

Na podstawie Żywotów Świętych
opracowała Anna Ferenc
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ŚWIĘTY KAZIMIERZ
Wspomnienie 4 marca
Królewskie pochodzenie i dzieciństwo
Kazimierz urodził się 3 października
1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była
Elżbieta, córka cesarza Niemiec, Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku życia. W 1467 r.
król powołał na pierwszego wychowawcę
i nauczyciela swoich synów księdza Jana
Długosza, kanonika krakowskiego, który
aż do XIX w. był najwybitniejszym historykiem Polski. „Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego
pamięci rozumu” - zapisał Długosz o Kazimierzu. W 1475 r. do grona nauczycieli
synów królewskich dołączył znany humanista, Kallimach (Filip Buonacorsi). Król
bowiem chciał, by jego synowie otrzymali
wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz
królewski zaprawiał ich również w sztuce
wojennej.
Krótkie panowanie na Węgrzech
W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech
wybuchł bunt przeciwko królowi. Na tron
zaproszono Kazimierza. Jego ojciec chęt-

nie przystał na tę propozycję. Kazimierz
wyruszył razem z 12 tysiącami wojska,
by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci
jednak ostatecznie wycofali swe poparcie
i Kazimierz wrócił do Polski bez korony
węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do
myślenia.
Po powrocie do kraju królewicz nie
przestał interesować się sprawami publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą
ręką ojca, który upatrywał w nim swego
następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu
ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik
rządził w Koronie. Obowiązki państwowe
umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym.
Śmierć
Wezwany przez ojca w 1483 r. do
Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy. Na wieść o pogorszeniu
się zdrowia Kazimierza, król przybył do
Grodna. Właśnie tam, „opowiedziawszy
dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli [...], ducha Panu Bogu poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484,
lat mając 26” - napisał ks. Piotr Skarga.
Pochowano go w katedrze wileńskiej,
w kaplicy Najświętszej Maryi Panny, która od tej pory stała się miejscem
pielgrzymek. W 1518 król Zygmunt
I Stary, rodzony brat Kazimierza,
wysłał przez prymasa do Rzymu
prośbę o kanonizację królewicza.
Leon X na początku 1520 r. wysłał
w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam ułożył ku czci Kazimierza
łaciński hymn i napisał jego żywot.
Na podstawie zeznań legata Leon
X w 1521 r. wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu
wówczas w Rzymie biskupowi płockiemu, Erazmowi Ciołkowi. Ten
jednak zmarł jeszcze we Włoszech
i wszystkie jego dokumenty w 1522
r. zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc starania, uwieńczone nową
bullą wydaną przez Klemensa VIII
7 listopada 1602 r. w oparciu o poprzedni dokument Leona X, którego
kopia zachowała się w watykańskim
archiwum.

Kanonizacja
Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego ciało
znaleziono nienaruszone mimo bardzo
dużej wilgotności grobowca. Przy głowie
Kazimierza zachował się tekst hymnu ku
czci Maryi Omni die dic Mariæ (Dnia
każdego sław Maryję), którego autorstwo
przypisuje się św. Bernardowi (+ 1153).
Wydaje się prawdopodobne, że Kazimierz
złożył ślub dozgonnej czystości. Miał też
odrzucić proponowane mu zaszczytne
małżeństwo z córką cesarza niemieckiego,
Fryderyka III.
Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej.
W 1636 r. przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez Zygmunta III i Władysława IV. W 1953 r. przeniesiono je z katedry
wileńskiej do kościoła świętych Piotra
i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie
w katedrze.
Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest
także głównym patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu św. Kazimierza sprzedaje
się obwarzanki, pierniki i palmy; niegdyś
sprzedawano także lecznicze zioła (odpustowy jarmark zwany Kaziukami).
W 1948 r. w Rzymie powstało Kolegium
Litewskie pod wezwaniem św. Kazimierza. W tym samym roku Pius XII ogłosił
św. Kazimierza głównym patronem młodzieży litewskiej. W 1960 r. Kawalerowie
Maltańscy obrali sobie św. Kazimierza
za swojego głównego patrona; otrzymali
wówczas część relikwii świętego.W ikonografii atrybutem Świętego jest mitra
książęca. Przedstawiany także ze zwojem
w dłoni, na którym są słowa łacińskiego
hymnu: „Omni die dic Mariae” - ku czci
Matki Bożej, do której św. Kazimierz miał
wielkie nabożeństwo. Często przedstawia
się go w stroju książęcym z lilią w ręku lub
klęczącego nocą przed drzwiami katedry dla podkreślenia jego gorącego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu.
Na podstawie Żywotów Świętych
opracowała Anna Ferenc
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ŚWIĘTE MĘCZENNICE
PERPETUA I FELICYTA

Wspomnienie 7 marca

Perpetua i Felicyta żyły w II w. w starożytnym Thuburbo Minus, mieście położonym około 30 km od Kartaginy (dziś
Teburbo w Tunisie). Perpetua w tajemnicy przed ojcem poganinem przyjęła wiarę
chrześcijańską i zaczęła do niej przekonywać swych bliskich: brata Saturusa oraz
niewolników - Felicytę, Rewokatusa, Sekundulusa i Saturninusa. Obie z Felicytą
były młodymi mężatkami. Mąż Felicyty
prawdopodobnie zginął razem z nią. Natomiast o mężu Perpetuy informacje są
sprzeczne: raz czytamy, że był chrześcijaninem, w innych źródłach, że tak jak jej
ojciec - poganinem.
Pojmanie i uwięzienie
Oskarżone o bycie chrześcijankami,
zostały pojmane i sprowadzone do Kartaginy. Perpetua miała malutkiego synka,
w wieku niemowlęcym, którego przynoszono jej do karmienia. W tym samym
czasie, będąca w ósmym miesiącu ciąży Felicyta, po ciężkim porodzie, przy
wtórze grubiańskich uwag więziennego
strażnika, powiła dziewczynkę, którą zaadoptował jeden z chrześcijan. Zgodnie

bowiem z prawem rzymskim, matka, mająca w swoim łonie dziecię, nie mogła być
stracona przed jego urodzeniem. Zachowały się autentyczne dokumenty, opisujące powyższe wydarzenia - pamiętnik pisany w więzieniu przez św. Perpetuę oraz
relacja naocznego świadka. Mimo próśb
ojca, który odwiedzał Perpetuę w więzieniu, kobieta nie wyrzekła się swojej wiary.
Wyrok śmierci
Po krótkim procesie wszystkich więźniów skazano na rozszarpanie przez
zwierzęta. Chwili triumfalnego wejścia
na arenę nie dożył jedynie Sekundulus,
który zmarł w więzieniu. Tuż przed męczeństwem Perpetua i Felicyta otrzymały
chrzest, bowiem w czasie aresztowania
były jeszcze katechumenkami. Męczennicy wymienili między sobą pocałunek
pokoju. Na arenie wypuszczono na nie
dzikie zwierzęta, które nie okazały się zbyt
drapieżne. Jedynie dotkliwie poraniły kobiety. Gladiatorzy dobili je więc mieczami.
Męczeństwo to stało się sławne w całym Kościele. Do dzisiaj liturgia przypomina imiona świętych «bohaterek wiary»

Perpetuy i Felicyty w Kanonie Rzymskim
(pierwszej Modlitwie Eucharystycznej),
który jako jedyny był stosowany w każdej
Mszy św. aż do 1969 r. (obecnie jest kilka
modlitw eucharystycznych do wyboru).
Imiona obu męczennic wymieniane są
także w Litanii do Wszystkich Świętych.
Późniejsza legenda uczyniła ze św. Felicyty matkę siedmiu synów, z którymi miała
ponieść męczeństwo. Legenda ta wyraźnie nawiązuje do śmierci siedmiu braci
machabejskich i ich bohaterskiej matki.
Męczeńska śmierć miała miejsce 7 marca
202 lub 203 r.
Perpetua i Felicyta są patronkami bezpłodnych kobiet.
W ikonografii św. Perpetua przedstawiana jest w bogatym stroju patrycjuszki,
z naszyjnikiem, welonem, zaś św. Felicyta
- w skromnej sukni bez ozdób.

ŚWIĘTA KRYSTYNA
Wspomnienie 13 marca

Krystyna urodziła się w Persji. Kiedy
pogański król perski, Chozroes I, rozpoczął krwawe prześladowanie, św. Krystyna miała należeć do pierwszych osób, które padły jego ofiarą. Jej męczeńska śmierć
miała nastąpić 13 marca 559 roku. Z dekretem prześladowczym Chozroesa łączył
się pogrom, jaki poganie urządzili ludności chrześcijańskiej w Persji. Św. Krystyna
musiała należeć do znakomitszych wśród

nich, skoro tak prędko padła ofiarą prześladowania. Perskie imię Świętej miało
brzmieć Jazdin. Święta ma nadto jeszcze
imiona: Sira i Sirin.
W ikonografii św. Krystyna przedstawiana jest w szacie matrony z palmą męczeńską w ręku.
Na podstawie Żywotów Świętych
opracowała Anna Ferenc

Na podstawie Żywotów Świętych
opracowała Anna Ferenc
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ŚWIĘTY JERZY, MĘCZENNIK
Wspomnienie 24 kwietnia
Jerzy pochodził z Liddy (Azja
Mniejsza). Zachowały się o nim nikłe
dane biograficzne, jednak są bardzo
liczne i wczesne dowody kultu Świętego.
Jego ojcem miał być Pers - Geroncjusz. Syn prawdopodobnie został
uproszony przez rodziców w późnej
ich starości długą modlitwą. Jerzy jako
ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera (trybuna?). Podczas prześladowań
za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiary bóstwom
rzymskim (305?). Rozdał wcześniej
całą swą majętność ubogim.
Męczeństwo i pierwsze przejawy
kultu
Poddano go okrutnym i długim
męczarniom - według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. Przybijano go
do krzyża, torturowano na katowskim
kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny.
Okrucieństwo zastosowane wobec
św. Jerzego musiało być wyjątkowe,
skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli za
wiarę, jemu nadano tytuł Wielkiego Męczennika. Jego kult na
Wschodzie był tak popularny, że
zajmował pierwsze miejsce po
Najświętszej Pannie Maryi i św.
Michale. W samym Egipcie i na
Cyprze wzniesiono ku jego czci
60 kościołów, a nie było ani jednej świątyni bez jego wizerunku. W Jerozolimie już w wieku
IV istniał kościół, a od wieku VI
również klasztor ku jego czci. Podobny kościół i klasztor powstały
w wieku VI w Jerychu. W Etiopii
(Abisynii) do dzisiaj kult jego jest
bardzo żywy. Na Kaukazie cała
prowincja otrzymała jego nazwę
(Georgia - Gruzja). Do kultu i legendy o Świętym przyczyniły się
wyprawy krzyżowe, z których
jedna stacjonowała pod Liddą.

Za swego patrona uznają go: Anglia,
Holandia, Niemcy, Szwecja i Litwa; archidiecezja białostocka i wileńska oraz
diecezja pińska; miasta - między innymi Ferrara i Neapol. Pod wezwaniem
św. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych.
Stał się patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mających związek z bronią
i walką - rusznikarzy, zbrojmistrzów,
puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, a także rolników, skautów
i harcerzy. Jest orędownikiem podczas
epidemii, zwłaszcza trądu, oraz w chorobach skóry.
Ikonografia
W ikonografii Święty ukazywany
jest w krótkiej tunice jako rycerz na
koniu zabijający smoka. Jego atrybutami są: anioł z wieńcem laurowym lub
z koroną, baranek, biała chorągiew lub
lanca z czerwonym krzyżem, koń, palma męczeństwa oraz m.in. przedmioty
jego męki - gwoździe, kamień młyński
i koło, miecz, smok u stóp, smok zabity.
Smok na obrazach (symbolizujący
szatana) pochodzi z podań o św. Jerzym, prawdopodobnie średniowiecz-

nych. Historię opisał m.in. Jakub de
Voragine OP około roku 1260 w „Złotej legendzie”. Na źródle, którego woda
zaopatrywała miasto Silene (prawdopodobnie późniejsza Cyrena w Libii),
smok zrobił swoje gniazdo. Na czas nabierania wody mieszkańcy musieli wypędzać smoka. Aby potwór ruszył się,
musiał dostać każdego dnia owcę. Kiedy owiec zabrakło, mieszkańcy musieli
oddawać codziennie jedną z dziewcząt.
Ofiara była wybierana przez losowanie. Pewnego razu losowanie wskazało
księżniczkę. Monarcha żebrał o jej życie, jednak bez skutku. Miała już zostać ofiarowana smokowi, gdy na jego
drodze pojawił się święty Jerzy. Stanął
twarzą w twarz ze smokiem, przeżegnał się znakiem krzyża, pokonał smoka i uratował księżniczkę. Wdzięczne
miasto porzuciło pogaństwo i przeszło
na chrześcijaństwo.
Broń, którą św. Jerzy pokonał smoka, nazwano Ascalon. Na miejscu,
gdzie padł smok, król zbudował kościół pod wezwaniem NMP i św. Jerzego.
Na podstawie Żywotów Świętych
opracowała Anna Ferenc
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Trzeźwymi bądźcie
Rodzina z problemem alkoholowym część 4
Faza3: Utrudzona rodzina zaczyna
rezygnować ze sprawowania kontroli nad
piciem osoby uzależnionej. W tej sprawie następują po sobie: faza rezygnacji
z kontroli na przemian z fazą podejmowania jeszcze nowych prób lub powrotu
do starych, niegdyś efektywnych. Jednak
członkowie rodziny zajmują się przede
wszystkim doraźnym zmniejszaniem
kosztów picia. Trwają zaburzenia u dzieci: snu, łaknienia i jedzenia, psychosomatyczne (bóle brzucha), zaburzenia życia
emocjonalnego w postaci zahamowania lub nadpobudliwości emocjonalnej,
rozwija się nieprzystosowanie społeczne w postaci samotności lub agresji czy
manipulowania innymi, a także wagary,
ucieczki z domu, przemoc, kradzieże.
Mogą się utrwalić patologiczne wzory
przystosowania (wycofanie, nadmierna
układność, branie odpowiedzialności
za picie alkoholika). W rodzinie kończą
się złudzenia co do naprawy sytuacji,
w związku z czym przeżywa ona chaos
i dezorganizację.
Faza4: Żona (lub ktoś inny z rodziny) całkowicie przejmuje kierowanie życiem rodzinnym traktując alkoholika jak
duże, krnąbrne dziecko. To interesująca
faza z odmianą atmosfery emocjonalnej

w rodzinie, ponieważ w miejsce pretensji
i złości pojawia się litość i opiekuńczość
wyrażana wobec osoby chorej i nieszczęśliwej. Rodzina staje się przez to bardziej
wyciszona, stabilna i lepiej zorganizowana wobec różnych zadań.
Faza5: Rodzina odseparowuje się od
nadal pijącego alkoholika. Następuje fizyczne i/lub prawne rozstanie. Może ono
też nastąpić na skutek opuszczenia domu
przez alkoholika. Dokonuje się nowa reorganizacja rodziny. Zmieniają się unie
i koalicje. Nie ma powodu zwierać szeregów przeciw niepewności, krzywdzie ani
przy próbie zapanowania nad piciem alkoholika. Stan ten może sprzyjać rekonstrukcji psychicznej członków rodziny,
w tym wybaczeniu i poszukiwaniu nowej
jakości życia. Może też stanowić okazję
do bezpiecznego (bez poczucia winy)
opuszczenia rodziny przez dorosłe dzieci, w poczuciu, że sprawa została zakończona. Rodzina staje się inną rodziną.
Faza6: Jeżeli alkoholik podejmie
abstynencję i pracę nad przeobrażeniem swego życia, może się pojawić faza
włączenia go z powrotem do rodziny.
Oznacza to nowe wyzwanie dla przemian osobistych i poszukiwań nowych
wzorców życiowych dla wszystkich aktu-

alnych członków rodziny. Rozpoznanie
specyficznej atmosfery w rodzinie – ciała i twarze ukazują zaburzenia rodziny
– bezradność, samotność, brak nadziei
i reakcja mojego ciała.
Omawiając fazy przystosowania do
życia w rodzinie alkoholowej, wspomniałem o zaburzeniach u dzieci, ich
proteście w postaci nieprzystosowania
lub patologicznych wzorach przystosowania. Trudno zresztą rozdzielić tu jedno
od drugiego. Z punktu widzenia społecznego ucieczka z domu jest nieprzystosowawczym wzorem zachowania, jednak
z punktu widzenia bezpieczeństwa dla
zdrowia i usprawiedliwionego lęku, czyż
nie może być najlepszym wyjściem? Czasem najmądrzej jest uciec. Jak inaczej
wyrazić protest, gdy ma się 10 lat, zaś cały
dom zajęty jest piciem przez alkoholika,
trzeźwieniem alkoholika i naprawianiem
szkód wynikłych z picia?
Role dzieci w rodzinie z problemem
alkoholowym.
Dzieci w rodzinach z problemem
alkoholowym są zakładnikami alkoholizmu, który zmusza je do życia w nieszczęściu i rozpaczy. Są zakładnikami
jednego lub obojga rodziców, którzy sami
nie (ciąg dalszy na następnej stronie)

STATYSTYKA: W Polsce na 38,6 mln
obywateli żyje ok. 4% populacji Dzieci
wychowujących się w rodzinach alkoholików = daje to ok. 1,5 mln dzieci walczących o swoje przetrwanie. W mieście na
25 tys. mieszkańców żyje ok. 1.000 dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym!
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(ciąg dalszy) wiedzą, że są alkoholikami
lub to negują. I co gorsza- są zakładnikami społeczeństwa, które oferuje im
bardzo niewiele szans. Podczas gdy odpowiedzialni dorośli odwracają wzrok,
mali zakładnicy spędzają młodość
w walce na psychologicznym polu bitwy,
jakim są ich własne rodziny. Jest rzeczą
zupełnie niemożliwą, by dziecko wyszło
z rodziny uzależnionej od substancji
chemicznej nie ponosząc szwanku. Dzieci- zakładnicy wyznaczają własne linie
frontu, wznoszą barykady i walczą, by
przeżyć w niewiarygodnie nierównych
zmaganiach z potężnym światem dorosłych. Dzieci często wpadają w zasadzkę
nagłych zmian nastrojów, typowych dla
alkoholika, wtedy, gdy się tego najmniej
spodziewają. Wychodzą okaleczone

z wojny psychologicznej, na którą składają się sprzeczne komunikaty, niekonsekwencja, nieprzewidywalność, zdrada
i oszustwo. Są pod względem emocjonalnym poturbowane i zmaltretowane przez
przemoc, której są świadkami, a wiele
z nich nosi również ślady bicia i wykorzystywania seksualnego. Praktycznie
wszystkie cierpią wskutek ran zadanych
ich psychice, zupełnie jak żołnierze ogłuszeni hukiem armat i wyczerpani bitwą
Dzieci cierpią- zupełnie jak dorośli- na
zespół stresu pourazowego taki sam, jak
żołnierze, którzy brali udział w wojnie.
Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zaczynają stosować postawy
obronne. Wzory te dotyczą także dzieci
z wszelkich innych rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci w rodzinie z problemem al-

koholowym często wcielają się w pewne
role, które chociaż niewygodne, pozwalają unikać kontaktu z bolesną rzeczywistością. Opisuje się często pięć obronnych wzorów funkcjonowania dzieci
z rodzin dysfunkcjonalnych o problemie
alkoholowym:

Telefon zaufania dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz
ich rodzin
Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441
Czynny całą dobę !!!

Ks. Aleksander Radecki

ZACHOWUJ SIĘ…

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

Na co wydawane są
pieniądze w parafii?

Dla całkowitej jasności pójdziemy
jeszcze dalej za ciosem w podjętym temacie. Licząc pieniądze z niedzielnej
tacy, nie wolno ani na moment zapomnieć o wielu wydatkach każdej parafii. Oto niektóre z nich:
Wpłaty na cele ogólnodiecezjalne:
• do kasy kurii ( w wysokości ustalonej przez biskupa diecezjalnego);
• wspieranie funduszy na budowę
nowych kościołów w diecezji;
• subwencje na rzecz kapłanów biedniejszych parafii;
• wpłaty na fundusz wspomagając
księży emerytów oraz niezdolnych
już do pracy;
• wspieranie Wydziału Teologicznych w danej diecezji;
• wspieranie diecezjalnego seminarium duchownego;
• wspieranie klasztorów kontemplacyjnych.

Świadczenia na cele ogólnokościelne
to m.in..
• wspieranie misji św.;
• wspieranie zadań Stolicy Apostolskiej;
• utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie;
• dzieła charytatywne (np. pomoc
ofiarom kataklizmów, dożywianie
dzieci)
Ofiary wiernych powinny też zabezpieczać potrzeby własnej parafii,
a wśród nich:
• utrzymanie księdza(księży);
• bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynków sakralnych, ich bezpieczeństwa, czystością;
• opłata za prąd, gaz, wodę, ogrzewanie, wywóz śmieci;
• podatki od nieruchomości;
• wynagrodzenia dla etatowo zatrudnionych pracowników.

Powiedzmy szczerze większość
wiernych nie ma o tych wydatkach
najmniejszego pojęcia! I można wręcz
oniemieć z wrażenia: jak w ogóle jest
możliwie funkcjonowanie takiej instytucji, skoro opiera się ona na tak
niepewnym ( po ludzku sadząc) źródle utrzymania? Moja mama, towarzysząc mi w parafii, w której byłem
proboszczem przez 6 lat, patrząc na
realia gospodarcze tej małej wspólnoty, stwierdziła kiedyś zdumiona:
„Chyba ci Pan Bóg pomaga!”. Oj, chyba tak..
Chcę mieć nadzieję, że powyższe
informacje wielu Czytelnikom pozwolą spokojniej patrzeć na temat
„pieniędzy Kościoła”- stąd tyle miejsca tematu tematowi poświęciłem.
fragment książki
ks. Aleksandra Radeckiego
„Eucharystyczny savoir- vivre katolika-Polaka”
(książka do nabycia w Obsłudze Pielgrzyma)
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Z NOWYM TESTAMENTEM „NA TY”
Rozwiąż krzyżówkę

Rozwiąż zagadki
1. Na Wielkanoc malowane, często mówi się, że to „kraszanki” a dziś można na nie mówić po
prostu _ _ _ _ _ _ _ .
2. Ciasto pyszne i puszyste, przed nim jemy żurek. Polski, dobry, brązowy i słodki – to będzie
_______.
3. W jajku mieszkam a na wiosnę mam biały kubraczek. Mama kura, tata kogut a ja to
__________.
4. Jest on Wielki przed sobotą, kończy stary wątek. Każdy wtedy odpoczywa, bo to Wielki
______.
5. Tuż po niedzieli mokry niebywale, każdy chodzi mokry bo to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
6. Pola i doliny – tam owieczki się pasą i co poranek wśród nich dumnie stoi cukrowy
_______.
7. Gotowane i na miękko w Wielkanoc jak bajka. Są kraszone, malowane, bo to nasze
_____.
8. Nie ma w niej już żółtka. Jest biała jak uszka. To skorupka jajka, inaczej: _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
9. Nie mruczą, choć kwitną na wierzbie i są szare na razie. Na gałązkach rosną wielkanocne
_____.
10. Skacze po łąkach i ma biały boczek. Drapie się po uszku malutki _ _ _ _ _ _ _ _ .
11. W marcu i w maju to pora radosna, która jak już wiemy nazywa się _ _ _ _ _ _ .
12. Czasem to zwą się bazie a czasem to _ _ _ _ _, bo są milutkie w dotyku jak maskotki.
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Z przepisów
krzeszowskich
gospodyń

TEN SIĘ ŚMIEJE…
KTO SIĘ ŚMIEJE…
Sprzedawca zachwala papugę:
- Ludzie, słuchajcie! Jeśli pociągniecie za czerwoną wstążkę tej
niezwykłej papugi, to mówi po niemiecku, jeśli za niebieską, to
po angielsku!
- A jeśli pociągnę za obydwie wstążki ?- pyta zaciekawiony klient.
- To spadnę z drążka ty głupku!- zaskrzeczała papuga.
Dwie blondynki i kłócą się na co pójść do kina.
- Chodźmy na „Matrixa”- proponuje jedna
- Nie ,lepiej na „Aniołki Charliego”- mówi druga.
- Ja wolę obejrzeć „Matrixa”
- A ja chciałabym zobaczyć „Aniołki”!
- To może pójdziecie na kompromis?!- wtrąca się brunetka.
- Fajnie, a gdzie grają?- godzą się blondynki.
Nauczyciel kazał Jasiowi napisać 100 razy: „Nie będę mówił „ty”
do nauczyciela”
Na drugi dzień Jasio przynosi zeszyt.
- Dlaczego napisałeś aż 200 razy, przecież kazałem tylko 100….
- Żeby ci zrobić przyjemność, bo cię lubię, stary!
– Franek, potrzymaj przez chwilę te druty! Czujesz coś?- pyta
elektryk ucznia.
- Nie
- W porządku. To znaczy, że pod wysokim napięciem są tamte.
– Jak myślicie, gdzie leci ptak ze słomką w dziobie?- pyta nauczyciel przyrody.
Zgłasza się Jaś:
- Napić się coca- coli.
Rozmawiają wielbłądy:
- Tatusiu, dlaczego my mamy takie wielkie kopyta, a nie takie
małe, śliczne kopytka jak zebry?
- Widzisz, synu, bo my musimy chodzić po pustyni i musimy być
odporni na burze piaskowe.
- Tatusiu, a dlaczego my mamy takie brzydkie szorstkie futro,
a nie takie śliczne futerko jak zebry?
- Bo my chodzimy po pustyni i musimy się liczyć z każdą pogodą.
- Tatusiu, a czemu my mamy takie brzydkie garby, a nie takie
piękne plecy jak zebry?
- No, bo gromadzimy w nich wodę. Na pustyni woda musi nam
starczyć na kilka dni.
- Tatusiu, a po co nam to wszystko, skoro mieszkamy w zoo?
Kapitan słynnego Titanica do załogi:
- Mam dla was dwie wiadomości: dobrą i złą!
Zła „Toniemy!.Dobra: „Jesteśmy nominowani do 11 Oscarów”.
- Mamo, ty mnie w ogóle nie słuchasz!
- No co ty, Aniu, słucham.
- Nieprawda, mamo! Bo jakbyś mnie słuchała, to już dawno byś
się na mnie wściekła!

•
•
•
•
•
•

Ciasto cytrynowe:
Ciasto:
8 jajek
7 łyż. mąki ziemniaczanej
8 łyż. cukru
Krem:
2 szklanki wody
½ kostki margaryny
sok z dwóch cytryn z skórką
(CAŁOŚĆ ZAGOTOWAĆ)

Przygotowanie:
2 jajka ubić z półtorej szklanką cukru i dodać 3 łyżki
mąki ziemniaczanej. Wlać trochę wody przegotowanej,
wszystko wlać i zagotować. Gorące wylac na biszkopt.
Lukier: sok z 2 cytryn, cukier puder.
Słonecznik
Składniki:
Krem
• 1 kostka margaryny
• 1 kostka masła
• 1 mleko ugotowane w puszce
Ciasto:
• 1 kostka masła
• 30 dag słoneczniku
• 30 dag cukru
• ½ litra mleka
Podgrzać w garnku, wylać na blachę wyłożoną folią,
następnie zapiec na złoty kolor. Gorące pokruszyć.
Potem połączyć z kremem i wylać na biszkopt.
Przepisy poleca Renata Jała
Chętnych do podzielenia się swoimi ulubionymi przepisami
z czytelnikami Krzeszowskiej Pani zapraszamy do Obsługi
Pielgrzyma.
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