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Muzyka od zawsze była ścieżką prowadzą-
cą do Pana Boga; taką „Ewangelią dla ludzi”. Dzi-
siaj, w wieku XXI, również spełnia ważną rolę  
w ewangelizacji, szczególnie wśród dzieci i młodzie-
ży. To młodzi ludzie pełni entuzjazmu i ochoty do 
śpiewania - Panu Jezusowi i Maryi – zapraszają do 
Krzeszowa. Właśnie z myślą o dzieciach i młodzieży, 
organizatorzy z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie; w Diecezji Legnickiej organizują ko-
lejny 21 Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej  
dziękując Bożej Opatrzności za kanonizację  Papieża 
Polaka – Jana Pawła II. 

Zaprosiliśmy do  Krzeszowa Zespoły Dziecięce  
i Młodzieżowe działające przy Parafiach oraz Szkołach 
Ponadpodstawowych w różnych miejscowościach na-
szej Piastowskiej Ziemi. Zaprosiliśmy do Krzeszowa 

Zapraszamy Mieszkańców Krzeszowa oraz okolicznych Miejscowości  
do naszego Sanktuarium w Krzeszowie  

na kolejne spotkanie z piosenką religijną i patriotyczną

ks. Marian Kopko – Główny Organizator

REFERAT MUZYKI KOŚCIELNEJ LEGNICKIEJ KURII BISKUPIEJ
oraz SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ w KRZESZOWIE

zapraszają  mieszkańców Krzeszowa oraz Przyjaciół naszego Sanktuarium
 w piątek 2 maja 2014 roku na: 

pod patronatem J.E. Ks. Bp dr Stefana Cichego - Biskupa Legnickiego

„Bogu niech będą dzięki 
za kanonizację Jana Pawła II”

21 FESTIWAL PIOSENKI 
RELIGIJNEJ i PATRIOTYCZNEJ

Na zakończenie Festiwalu
zapraszamy

do Krzeszowa na Koncert
Zespołu Magdy Anioł

Rozpoczęcie Festiwalu o godz. 10.00

również  zespoły wokalne bądź wokalno-instrumen-
talne działające przy Ośrodkach Kultury na Dolnym 
Śląsku. 

W dniach wielkiej radości z wyniesienia na Ołtarze 
Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II - pragniemy 
w naszym Sanktuarium pokazać wartości, które będą 
hartować ludzi ku dobremu. W sposób szczególny 
pragniemy przez ten Festiwal promować zapomnia-
ną piosenkę patriotyczną oraz uczyć miłości do Boga  
i Ojczyzny. 
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

MAJ – CZERWIEC 2014 

•	 czwartek 1 maja – Pielgrzymka Bractwa Św. Józefa 
– początek spotkania godz. 10.00; zapraszamy na 
Nabożeństwa Majowe do bazyliki na godz. 17.30

•	 piątek 2 maja – XXI Festiwal Piosenki Religijnej 
i Patriotycznej; rozpoczęcie na Mszy św. o godz. 
10.00; po Mszy wieczornej całonocna adoracja 
Najświętszego Sakramentu

•	 sobota 3 maja – Uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski; Msze św. jak w każdą niedzielę

•	 niedziela 4 maja – Zmiana Tajemnic Żywego 
Różańca po Mszy św. o godz. 10.00

•	 poniedziałek 5 maja – Radio Maryja i Telewizja 
TRWAM w Krzeszowie; rozpoczęcie o godz. 18.00; 
(wcześniej o godz. 16.30 spotkanie Rodziny Radia 
Maryja z Ojcem z Torunia)

•	 od środy 7 maja do wtorku 13 maja – Jerycho 
Różańcowe

•	 piątek 9 maja – wizyta Duszpasterska u Chorych 
(zmiana ze względu na Festiwal w dniu 2 maja)

•	 niedziela 11 maja – wizyta w Krzeszowie Kleryków 
Wyższego Seminarium Duchownego z Legnicy 
w ramach Tygodnia Modlitw o powołania 
kapłańskie i zakonne.

•	 od środy 14 maja - rozpoczęcie w Kaplicy 
Loretańskiej całodziennej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu (od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 17.30)

•	 niedziela 25 maja – Uroczystość I-Komunii 
Świętej w Krzeszowie (godz. 10.00)

•	 środa 28 maja – 3-Rocznica Święceń Kapłańskich 
ks. Mateusza Rycka

•	 piątek 30 maja – Uroczystość Sakramentu 
Bierzmowania w Krzeszowie (godz. 17.00)

•	 niedziela 1 czerwca – Parafialny Festyn Rodzinny 
9 początek od godz. 13.00

•	 w dniach od 3 do 5 czerwca – wycieczka dla 
Ministrantów do Krakowa

•	 środa 4 maja – Wizyta Duszpasterska u Chorych – 
(zamiast w I-piątek) 

•	 piątek 6 czerwca - po Mszy św. wieczornej 
Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

•	 sobota 7 czerwca – Ogólnopolska II Pielgrzymka 
Żywego Różańca do Częstochowy; po Mszy 
św. wieczornej w Bazylice całonocne Czuwanie 
Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Legnickiej.

•	 od 8 do 19 czerwca - Kongres Eucharystyczny 
w Diecezji Legnickiej

•	 od 10 do 12 czerwca – wycieczka dla dzieci 
i młodzieży do Krakowa

•	 środa 18 czerwca – w ramach Kongresu 
Eucharystycznego do Krzeszowa Ks. Biskup 
zaprosił Żywy Różaniec oraz Bractwo Świętego 
Józefa z całej Diecezji Legnickiej

•	 19 czerwiec – Uroczystość Bożego Ciała, Msze św. 
w Krzeszowie o godz. 7.30, 9.00, 10.00. 12.30 oraz 
17.00 (główna uroczystość połączona z procesją 
o godz. 10.00)

•	 niedziela 22 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka 
Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci do 
Częstochowy

•	 od niedzieli 29 czerwca – Koncerty Organowe 
w Bazylice Krzeszowskiej o godz. 11.00 oraz 
w kościele Św. Józefa o godz. 15.30 (przez okres 
lipca i sierpnia 2014)

W dniu 16 kwietnia br. w Nuncjaturze Apostolskiej 
w Warszawie, podano do wiadomości, że Ojciec Świę-
ty Franciszek przyjął rezygnację bp Stefana Cichego 
w związku z ukończeniem 75. roku życia i mianował 
biskupem legnickim dotychczasowego biskupa sied-
leckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Nowemu Pa-
sterzowi naszej diecezji życzymy wiele łask od Zmar-
twychwstałego Chrystusa.

Jego Ekscelencja Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski
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MAMY KATOLICKĄ TELEWIZJĘ

Od 15 lutego 2014 roku mamy do-
stępną powszechnie telewizję katolicką 
TV TRWAM. Wystarczy mieć deko-
der i pilot, i mamy dostęp do 24 pro-
gramów naziemnej telewizji cyfrowej. 
Wśród nich jest także ta KATOLICKA 
telewizja. Jest ona własnością funda-
cji Lux Veritatis zakonu Redemptory-
stów, a jej twórcą jest Ojciec Tadeusz 
Rydzyk. Ten sam, który założył Radio 
Maryja. Jest paradoksem to, że w naro-
dzie katolickim udało się stworzyć tylko 
jeden ogólnopolski program telewizji 
katolickiej i to dopiero 25 
lat po rozpoczęciu trans-
formacji ustrojowej. Nie 
było to łatwe. Przyglądałem 
się temu procesowi i wspo-
magałem go w miarę mo-
ich skromnych możliwości 
wraz z wielu zatroskanymi 
o kształt polskich mediów. 
Byliśmy na „Marszach Po-
parcia” w różnych miastach 
Polskich ….

Zbieraliśmy podpisy 
poparcia w naszych katoli-
ckich parafiach. Widziałem 
działania koalicji rządowej, 
mające na celu nie dopuścić 
lub odwlec czas powstania 
ogólnopolskiej telewizji ka-
tolickiej. Podczas, gdy inne, napraw-
dę mierne programy quasi-kulturalne 
i quasi-rozrywkowe otrzymywały kon-
cesje na nadawanie już w 2011 roku, to 
przed TV TRWAM piętrzono admini-
stracyjne trudności. W końcu w lipcu 
2013 roku Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, „przypierana do muru” wie-
loma petycjami, apelami Episkopatu, 
marszami protestacyjnymi, działania-
mi nawet w Parlamencie Europejskim, 
stwierdziła, że nie da rady dłużej igno-
rować głosu Kościoła i narodu i wydała 
zgodę na nadawanie. Mimo otrzymania 
koncesji – okazało się, że brak jest miej-
sca w eterze, gdyż Programy 1 i 2 TVP 
zajmowały po 2 miejsca i nie zamierza-
ły ich zwolnić. Tym czasem fundacja 
musiała już w sierpniu 2013 zapłacić za 
koncesję, gdyż gdyby tego nie zrobiła, 
łatwo mogła by ją stracić. I znowu pań-

stwo polskie nie potrafiło pomóc w tej 
sprawie. Pieniądze za koncesję wzięło 
a telewizja TRWAM nadal nie mogła na-
dawać. Dopiero bezpośrednie rozmowy 
przedstawicieli Lux Veritatis i zarządu 
TVP doprowadziły do ugody, w wyni-
ku której TVP zwolniła jedno miejsce 
szybciej niż pozwalał jej przepis (do 27 
kwietnia 2014) i TV TRWAM zaczęła 
nadawać o północy z 14 na 15 lutego. 
Data ta jest związana z imieninami św. 
Siostry Faustyny oraz rocznicą śmierci 
bł. Ks. Sopoćki, jej spowiednika. Można 

mieć nadzieję, że ci wielcy apostołowie 
miłosierdzia Bożego będą patronowali 
Telewizji Trwam.

Mało kto pamięta, że podobne trud-
ności w rozpoczęciu nadawania ogól-
nopolskiego programu miało także 
Radio Maryja. Twórcy ładu medialnego 
w Polsce na początku lat 90-tych rów-
nież nie chcieli mu przyznać koncesji. 
Było w tej sprawie także wiele petycji 
i starań. Była też kontrola NIK-u na 
wniosek Sejmu, która wykazała niezbi-
cie, że radio to było dyskryminowane 
przy rozdziale częstotliwości na tere-
nie Polski. W rezultacie jej zobowią-
zano odpowiednie instytucje rządowe 
do naprawienia krzywd wyrządzonych 
Radiu Maryja. Otrzymało ono w końcu 
pozwolenie i nadaje na terenie całej Pol-
ski, chociaż dysponuje siecią słabszych, 
a za to liczniejszych nadajników niż np.  

RMF FM, Radio Zet czy inne. Nie każdy 
Katolik dzisiaj zdaje sobie sprawę, że już 
od początków wolnej Polski były mocne 
próby zwalczania mediów katolickich. 
Nie wszyscy muszą ich słuchać, ale dla-
czego utrudniać słuchanie tym, którzy 
chcieliby mieć takie radio. Nie każdy 
wierzący również interesował się losami 
TV TRWAM (choć ja nad tym boleję).

TV TRWAM nie ma oferty rozryw-
kowej, ale faktycznie są tu ciekawe pro-
gramy religijne, historyczne i społeczne. 
Jest dużo modlitwy: różaniec, koronka 

do Miłosierdzia Bożego, 
brewiarz itd., są katechezy 
i rozważania, transmisje 
z każdej pielgrzymki zagra-
nicznej papieża. Są spot-
kania z ciekawymi ludźmi, 
których inne media nie za-
praszają. Są wreszcie infor-
macje podawane w sposób 
odpowiedzialny.

Nie szuka się sensacji, 
ale porusza się wiele tema-
tów, jakich inne media uni-
kają. Wiele mówi się teraz 
o zagrożeniach spowodo-
wanych ideologią gender. 
Mówi się o prawdziwych 
zagrożeniach dla polskiej 
gospodarki i suwerenności, 

np. o próbie destabilizacji finansowej 
Polskich Lasów Państwowych. Mówi 
się o wyprzedaży polskiej ziemi, której 
polscy rolnicy nie mogą kupić (w za-
chodniopomorskim utraciliśmy w ten 
sposób już 0,5 mln hektarów najlep-
szej żyznej ziemi na rzecz podmiotów 
zagranicznych!!!). Porusza się sprawę 
katastrofy pod Smoleńskiem - nie dla 
„rozdrapywania ran”, ale po prostu dla-
tego, że wiele spraw nie zostało tam wia-
rygodnie wyjaśnionych bądź pojawiają 
się nowe ważne fakty, które skłaniają do 
wznowienia działań komisji rządowej 
w tej sprawie. TV TRWAM jest małą 
„wyspą prawdy” na mętnym morzu 
potęg medialnych. Są one zasilane ol-
brzymimi pieniędzmi reklamodawców, 
również z naszych wpłat abonamentu 
telewizyjnego. Ich program jest sprzecz-
ny bądź wrogi wobec nauki Kościoła. 

„Z Krzeszowską Panią w obronie wartości katolickich i TV Trwam” 
Krzzeszów, 17 czerwca 2013
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Promują one postawy relatywizmu mo-
ralnego. Zawierają wiele scen przemocy 
i seksu. Pokazują rodzinę w fałszywym 
świetle. Podważają relację miedzy mło-
dzieżą a dorosłymi. Zachęcają do folgo-
wania popędom, nie stawiają żadnych 
wymagań, słowem: „róbta co chceta”. 
W rzeczywistości przyczyniają się do 
destrukcji życia społecznego i rodzinne-
go. TV TRWAM przeciwstawia się tym 
poglądom i uczy postaw odpowiedzial-

nych, zachęca do poznania i umiłowa-
nia historii Polski i pokazuje działania 
pozytywne. Nie jest zależna od żadnych 
potęg finansowych. Nie zasila jej abo-
nament RTV. Jej głównym sponsorem 
jest społeczeństwo, które finansuje ją 
comiesięcznymi składkami. W więk-
szości są to ludzie ubodzy, których stać 
tylko na drobne sumy. TV TRWAM to 
trochę jak drobny Dawid wobec potęż-
nego Goliata potęg medialnych, ale ma-

jąc wielkich patronów z Nieba (a przede 
wszystkim Maryję), nie da się pokonać.

Zachęcam Państwa do oglądania 
oraz wspomagania katolickiej i pol-
skiej Telewizji TRWAM.

M. Ludorowski
Przedruk z Biuletynu 

Parafii p.w. Św. Judy Tadeusza 
w Jeleniej Górze

TV Trwam
i Radio Maryja w Krzeszowie

Zapraszamy Rodzinę Radia Maryja z Dolnego Śląska
w PONIEDZIAŁEK 5 MAJA 2014 ROKU

do Sanktuarium Krzeszowskiego

Program Spotkania:
• godz. 16.30 - spotkanie przedstawicieli Biur i Kół Radia Maryja z Ojcem z Radia
• godz. 18.00 - program słowno muzyczny w wykonaniu Zespołu Artystycznego Żołnierzy  

         Rezerwy ROTA ze Złotoryi
• godz. 18.30 - Msza Święta



KRZESZOWSKA PANI nr 3 (34) - Maj / Czerwiec 20146

ZAPROSZENIE  na  FESTYN  PARAFIALNY
w niedzielę 1 czerwca 2014

Duszpasterze i Rada Parafialna  wraz  z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży 
przygotowują Festyn Parafialny na który pragniemy Szanownych Państwa serdecznie zaprosić:

W niedzielę 1 czerwca 2014 roku - w przeddzień 
17- Rocznicy Koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej 
Łaskawej przez św. Jana Pawła II - zapraszamy na 
Eucharystię. Msze święte w Bazylice będą odprawiane 
o godz. 7.30, (9.00 w Krzeszówku), 10.00, 12.00 oraz 
o godz. 17.00. Wraz z Radą Parafialną i Katolickim 
Stowarzyszeniem Młodzieży przygotowujemy 
FESTYN PARAFIALNY oraz WIELKĄ ZABAWĘ 
FANTOWĄ. Planujemy przygotować półtora tysiąca 
losów. Jeden los będzie w cenie 5 złotych. Wszystkie 
zakupione losy będą wygrane i nagrodę można 

Całkowity dochód z Festynu Parafialnego zostanie w całości przeznaczony na dofinansowanie Kolonii 
Letnich organizowanych przez Sanktuarium w Ustroniu Morskim - dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do pomocy i zaangażowanie się w powyższe Uroczystości Festynu 
Krzeszowskiego. Bardzo prosimy ze swoich rodzinnych zbiorów o darowanie różnych przedmiotów, souvenirów 
i gadżetów na Fanty 2014. Będzie to jednocześnie wielka wspólna zabawa i przede wszystkim solidarność 
z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy.

Wszystkie darowizny proszę przynosić do Biura Obsługi Pielgrzyma, które czynne jest codziennie od godz. 
9.00 do 18.00 przy Bazylice Krzeszowskiej – do dnia 29 maja 2014 roku (czwartek)

Na czas zbliżających się Uroczystości Krzeszowskich życzymy wszystkim Parafianom i przybyłym 
Pielgrzymom wiele łask Bożych oraz dużo radości i pokoju ducha na każdy dzień wspólnej wędrówki przez 
życie.

W imieniu Organizatorów
Ks. Marian Kopko Proboszcz Parafii

Ks. Mateusz Rycek – wikariusz; Ks. Jerzy Jerka – rezydent 
oraz Rafał Stanek – Wiceprzewodniczący Rady Parafialnej

będzie odbierać w dniu zakupu w Sanktuarium. 
Jednocześnie informujemy, że wszystkie LOSY 
wezmą udział w losowaniu GŁÓWNEJ NAGRODY 
w niedzielę 1 czerwca około godz. 17.00  
Główną nagrodą w tym roku będzie - autokarowa 
pielgrzymka do Medjugorie we wrześniu 2014 roku 
dla jednej osoby. Podczas Festynu Krzeszowskiego 
będą występować Zespoły Wokalne dzieci i młodzieży 
oraz przewidujemy pokazy Strażackie, pokazy Policji 
z Kamiennej Góry i inne niespodzianki.
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OFIRANOŚĆ PARAFIAN z SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
na  REMONT CMENTARZA PARAFIALNEGO w KRZESZOWIE

( informacja  na dzień 15 kwietnia 2014 roku )

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne 
Bóg Zapłać!  Jednocześnie uprzejmie Państwa infor-
mujemy, że w dalszym ciągu można brakujące ofiary 
dostarczyć do Zakrystii w Bazylice lub do Kancela-
rii Parafialnej.   Te ofiary to 150 zł od każdej rodzi-
ny; możne je składać również w ratach. Drodzy Pa-
rafianie:  planujemy w tym roku dokończyć remont 

Lp. Ulica Ilość rodzin Ofiary złożone na remont cmentarza %
1 Św. Anny 13 6 46%

2 Benedyktyńska 36 10 28%

3 Betlejemska 37 10 27%

4 Brokkoffa 6 1 17%

5 Cysterska 79 34 43%

6 Englera 5 2 40%

7 Św. Jana Nepomucena 25 11 44%

8 Św. Józefa 17 9 53%

9 Św. Jadwigi 18 12 67%

10 Kalwaria 10 4 40%

11 Księcia Bolka I 50 20 40%

12 Loretańska 9 3 33%

13 Michała Willmanna 25 7 28%

14 Młyńska i Podklasztorna 24 13 54%

15 Nadrzeczna 10 6 60%

16 Osiedle 22 10 45%

17 Piotra Brandla 22 10 45%

18 Sądecka 44 15 34%

19 Sportowa 4 1 25%

20 Zielna 16 6 38%

21 Jawiszów 70 18 26%

22 Gorzeszów 72 1 1%

23 Lipienica 42 11 26%

24 Krzeszówek 30 brak ofiar 0%

Razem: 686 Rodzin w parafii złożyło 220 rodzin 32%

Alei Cmentarnej, oraz wykonać naprawę ogrodze-
nia, krzyża cmentarnego a także pragniemy ustawić 
w pobliżu krzyża nowy granitowy ołtarz do celebracji 
wszystkich uroczystości na  Cmentarzu Krzeszow-
skim.  Serdecznie prosimy o zrozumienie.

Ks. Marian Kopko oraz Komitet Cmentarny
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Jozue, prowadząc Izraelitów do 
Ziemi Obiecanej, spotkał na swojej 
drodze miasto, które wydawało się 
nie do zdobycia. Posłaniec Boga po-
lecił mu, aby przy dźwiękach trąb 
wojsko wraz z całym ludem i Arką 
Przymierza przez siedem dni okrą-
żało kamienne mury tego miasta. 
Siódmego dnia, kiedy okrążyli mia-
sto siedem razy, przy dźwiękach 
trąb, okrzyku wojska i ludu, mury 
runęły. Miasto zostało zdobyte. To 
było Jerycho.

Nasze Krzeszowskie Jerycho – to 
Jerycho Różańcowe, będące siedmio-
dniowym, całodobowym modlitew-
nym czuwaniem przed Najświętszym 
Sakramentem. Tak będzie w Krzeszo-
wie w dniach od 7 do 13 maja 2014 
roku. W Ewangelii św. Łukasza czy-
tamy: „kto nie nosi swego krzyża, 
a idzie za Mną, nie może być moim 
uczniem…” Te trafne słowa niech tra-
fią do wiernych parafian Krzeszowa 
oraz do wszystkich Przyjaciół Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej, aby 
odpowiedzieć na rozpoczynający się 
w 2014 roku Kongres Eucharystyczny 
Diecezji Legnickiej. 

Aby Jerycho Krzeszowskie przy-
niosło obfite owoce, musimy zadbać 
wspólnie z duszpasterzami oraz od-
powiedzialnymi za wspólny projekt 
modlitewny o wypełnienie każdej 
godziny przed Najświętszym Sakra-
mentem, dzieląc wszystkich chętnych 
na grupy modlitewne. W tej adoracji 
według starannie przygotowanego 
grafiku będą uczestniczyć różne gru-
py modlitewne, takie jak: Żywy Róża-
niec, Wspólnota Ojca Pio, Ministranci 
i Lektorzy, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, Bractwo Świętego Józefa 
oraz katecheci wraz z dziećmi i mło-
dzieżą. Podczas czuwania zaplano-
wana jest każdego dnia Msza święta 
o godz. 7.00, 12.00 i 18.00; Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, modlitwa 
różańcowa, Apel Jasnogórski, nocna 

JERYCHO  RÓŻAŃCOWE W KRZESZOWIE
od 7 do 13 maja 2014 r. przed Kongresem Eucharystycznym

modlitwa pokutna na kolanach oraz 
inne modlitwy, zatwierdzone przez 
Kościół. 

Regułą Jerycha Różańcowego jest 
to, że całodobowe czuwanie mod-
litewne przed Najświętszym Sakra-
mentem ofiarowane jest za pośred-
nictwem Niepokalanego Serca Maryi 
jako wynagrodzenie Panu Bogu za 
grzechy narodów Europy i świata oraz 
za grzechy Polaków; z prośbą o Polskę 
według Bożej Woli, o łaskę wiary dla 
narodów Europy i powstrzymanie zła, 
o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła 
Świętego i Polski, o obudzenie ducha 
pokuty w Polakach za grzechy całe-
go Narodu i misji rodziny. Modlić się 
również będziemy o skruszenie mu-
rów ludzkich serc. Szczególnie prosić 
będziemy Pana Boga za te serca, które 
stwardniały i zastygły; które bronią 
dostępu Pana Boga do swojej duszy. 
Będziemy się modlić za tych, którzy 
odeszli od Kościoła i od wiary oraz za 
tych, którzy się pogubili i ciągle Pana 
Boga szukają.

Przyjść lub przyjechać na czuwanie 
Krzeszowskiego Jerycha mogą wszy-
scy; zarówno mieszkańcy Krzeszowa 
i wierni z dekanatów Kamienna Góra 
jak również Przyjaciele naszego Sank-
tuarium. Wspólna modlitwa przed 
Najświętszym Sakramentem zjedno-
czy nas wszystkich dla pogłębienia 
jeszcze większej chwały Pana Boga. 
Zapraszamy do Krzeszowa wszystkich, 
którym leżą na sercu sprawy Ojczyzny, 
Kościoła i naszej Legnickiej Diecezji  
w roku Kongresu Eucharystycznego.

Ks. Marian Kopko
Kustosz z Krzeszowa

Ps. Jest możliwość przyjazdu na 
Jerycho Różańcowe do Krzeszowa. 
Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt z Biurem Obsługi Pielgrzy-
ma w Krzeszowie (tel. 75-742-32-79) 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
modlitwy!

PROGRAM JERYCHA
w KRZESZOWIE

od 7 do 13 maja 2014 roku:

I dzień Jerycha, środa 7 maja 2014:
• godz. 15.00 – Wystawienie Naj-

świętszego Sakramentu, Koronka 
do Bożego Miłosierdzia

• godz. 16.00 - Adoracja w ciszy 
i skupieniu

• godz. 18.00 - Msza Święta z kaza-
niem w Bazylice 

• godz. 19.00 - Różaniec – rozpoczę-
cie Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu 

• godz. 20.00 – Adoracja Najśw. Sa-
kramentu przez wyznaczone osoby

• godz. 21.00 - Apel Maryjny 
• godz. 22.00 - Różaniec – tajemnice 

światła
• godz. 23.00 - Różaniec – tajemnice 

chwalebne
• godz. 24.00 – Te Deum...

II dzień Jerycha i następne  
do wtorku 13 maja 2014 r:

• godz. 1.00 - Adoracja w ciszy i sku-
pieniu

• godz. 2.00 - Różaniec – tajemnice 
radosne 

• godz. 3.00 - Procesja pokutna na 
kolanach 

• godz. 4.00 - Różaniec – tajemnice 
światła

• godz. 5.00 - Różaniec – tajemnice 
bolesne
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU

Szanowni i Drodzy Czciciele 
Matki Bożej Łaskawej  w Krze-
szowie

Od kilku lat w Krzeszowie po-
dejmowana jest modlitwa Jerycha 
Różańcowego. Jest ona wielką siłą, 
która umacnia naszą wspólnotę 
parafialną. Celem tej modlitewnej 
inicjatywy jest zburzenie wszelkich 
murów oddzielających człowieka 
od Boga, które uniemożliwiają wy-
pełnienie woli Bożej. 

Od 14 maja 2014 roku  w na-
szym Sanktuarium Krzeszowskim 
po wielu przemyśleniach i modli-
twie podejmuje się inicjatywę: CA-
ŁODZIENNEJ ADORACJI  NAJ-
ŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
Od poniedziałku do piątku  zapra-
szamy do tej modlitwy wszystkich 
chętnych parafian. W  ciągu każ-
dego dnia czuwania  przed Naj-
świętszym Sakramentem chcemy 
wynagrodzić za grzechy nasze;  za 
grzechy świata oraz o odnowienie 
moralne naszej Ojczyzny i zwy-
cięstwo nad potęgą złego ducha 
w naszym życiu.  Czuwanie przed 

Najświętszym Sakramentem ma 
na celu ożywienie i  pobudzenie 
apostolstwa w naszej parafii. Mod-
litewne czuwanie jest odpowiedzią 
na rozpoczynający się w Diecezji 
Legnickiej z inicjatywy Ks. Bisku-
pa Ordynariusz Stefana Cichego: 
Kongres Eucharystyczny.

Pragniemy rozpocząć cało-
dzienną Adorację Pana Jezusa 
w czwartek 14 maja 2014  w Ka-
plicy Loretańskiej w godzinach od 
7.30 do 17.30 (z  przerwą na Eu-
charystię o godz. 12.00) 

Szczególną modlitwą objęte zo-
staną następujące intencje:
• wynagrodzenie za grzechy naro-

du i świata
• za papieża Franciszka, biskupów 

i kapłanów
• o nowe powołania do życia ka-

płańskiego i zakonnego
• w intencjach Biskupa Ordyna-

riusza Diecezji Legnickiej
• o nawrócenie nieprzyjaciół Koś-

cioła Świętego i Polski
• o obudzenie ducha pokuty 

w Polakach

• o odkrycie daru Eucharystii 
w życiu i misji rodziny

• o wynagrodzenie Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa i Maryi za 
zniewagi i profanacje

• o pogłębienie ducha modlitew-
nego w rodzinach

• w intencjach wspólnot katoli-
ckich działających przy parafii

Ps. Serdecznie zapraszamy Para-
fian oraz Przyjaciół naszego Sank-
tuarium na uroczyste rozpoczęcie 
Adoracji Najświętszego Sakramentu  
w środę 13 maja 2014 na godz. 
17.30 do Krzeszowskiej Bazyliki.  
Gościć będziemy Ks. Prała-
ta Roberta Kristmana, pro-
boszcza katedry legnickiej,  
który będzie na zakończe-
nie Jerycha Różańcowe-
go  przewodniczył Eucharystii  
i wygłosi okolicznościowe kazanie. 

Ks. Marian Kopko - Proboszcz 
i Kustosz Sanktuarium w Krzeszowie 

oraz Ks. Mateusz Rycek 
i Ks. Jerzy Jerka

• godz. 6.00 - Różaniec - tajemnice 
chwalebne 

• godz. 6.30 - Godzinki ku czci Nie-
pokalanego poczęcia NMP

• godz. 7.00 - Msza święta z kazaniem 
• godz. 8.00 - Różaniec - część rados-

na
• godz. 9.00 - Różaniec – tajemnice 

światła
• godz. 10.00 - Koronka do Chórów 

Anielskich
• godz. 11.00 - Adoracja w ciszy 

i skupieniu

• godz. 12.00 - Anioł Pański (oraz 
Msza Święta z kazaniem w Bazyli-
ce)

• godz. 13.00 - Różaniec – tajemnice 
bolesne

• od godz. 14.00 do 15.00 – Adoracja 
w ciszy

• godz. 15.00 - Koronka do Boże-
go Miłosierdzia oraz Modlitwa za 
zmarłych

• godz. 16.00 - Różaniec – tajemnice 
chwalebne 

• godz. 17.00 – Adoracja w ciszy

• godz. 17.30 - Nabożeństwo Majowe
• godz. 18.00 - Msza święta z kaza-

niem
• godz. 19.00 – Różaniec – tajemnice 

radosne
• godz. 20.00 - Różaniec – tajemnice 

światła
• godz. 21.00 - Apel Maryjny 
• godz. 22.00 - Różaniec – tajemnice 

bolesna
• godz. 23.00 - Różaniec – tajemnice 

chwalebne
• godz. 24.00 - Te Deum ...
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Szczerze mówiąc, nie mam absolutnie chęci do pisania, ale chcę to zrobić, bo wiem, że się martwicie 
o nas. Dopiero co wróciłem z Kijowa, z Majdanu. Cały wieczór i noc przynosili tam ciała zabitych, co 
chwila modliliśmy się… Dopiero teraz mija poczucie szoku!... Rozmawiałem z jednym mężczyzną, który 
opowiadał: „Jednej nocy było około dziesięciu ataków… Chociaż nie… na pewno więcej!... Nie było 
kwadransa, żeby coś nie wybuchło.

UKRAINA - ZAPIS DRAMATYCZNYCH DNI

WIDZIAŁEM MAJDAN

Zobaczyłem jednego zabite-
go i dziesiątki rannych. W pew-
nym momencie wydawało się, że 
to już koniec, bo ludzie zaczęli 
uciekać. Zebrało się jednak może 
ze dwadzieścia osób i zaczęli bić 
się z milicją i ci, którzy ucieka-
li, wracali i też zaczynali walczyć 
i milicja odstępowała”. Nie wiem, 
jak ci ludzie mogli to wszystko 
znosić?! Nie rozumiem! Przecież 
człowiek nie może znieść wię-
cej niż piętnaście czy dwadzieścia 
wybuchów granatu. Musi odejść, 
usunąć się, aby przeczekać, dopó-
ki nie przestanie mdlić w żołąd-
ku, nie ustanie ból głowy, powróci 
słuch… A oni stali! Nie potrafię 
tego inaczej nazwać jak cudem. 
Ten cud przypisuję Matce Bo-
żej Fatimskiej, której figura była 
umieszczona na scenie Majdanu 
od 17 lutego 2014 roku.  Figura ta 
pochodzi z naszego sanktuarium 
w Dowbyszu i od momentu, kie-
dy została ona tam przyniesiona, 
zaczęły się nasilone ataki ze strony 
milicji. Hałas. Strzały snajperów. 

Tak jakby diabeł się przestra-
szył. Ale cudów opieki Mat-
ki nie brakowało: wiatr cały 
czas wiał w stronę milicji, 
przez co spychał na nich tru-
jący dym z palonych opon. 
Prawie wszyscy najbardziej 
radykalni ludzie mieli na 
szyi lub na ręce różaniec. 
Tak rozpoznawali siebie 
w odróżnieniu od prowoka-
torów (tituszek) w tłumie. 
Jeśli tituszki nosili na ręce białą lub 
niebieską tasiemkę dla rozpozna-
nia swoich, to walczący o wolność 
mieli różaniec! Ktoś opowiadał, że 
został uratowany podczas ataku 
Berkutu tylko dlatego, że koledzy 
w dymie dostrzegli biały różaniec 
i wykrzyknęli: „To nasz!” i wyciąg-
nęli go za rękę. 

Ks. Mikołaj opowiadał inny 
przykład – mężczyzny, który po-
szedł na Berkut strzelający ostrą 
amunicją, mając w ręce różaniec 
i świece. Szedł pierwszy, za nim po-
zostali.  Nie wyobrażam sobie, co 
odczuwał berkut owiec trzymający 

kałaszniko-
wa, widząc 
m ę ż c z y -
znę idące-
go na niego 
z różańcem 
w ręku. 
Ksiądz opo-
wiadał, że 
widział tego 

mężczyznę modlącego się. Kie-
dy skończył rozmawiał o ataku, 
o grzechach Ukrainy, milionach 
aborcji, oraz o tym, że teraz poku-
tujemy za te grzechy ….

Bardzo trudno sobie uświa-
domić, co tak naprawdę się stało, 
ale połączenie triumfu z dzikim 
bólem nad zastrzelonymi, zgro-
madzonymi na jednym miejscu 
Majdanu, nie pozwala wrócić do 
dotychczasowego życia. Trudno 
pisać … Wielkie dzięki za wszyst-
ko, za modlitwę ! …  

Ps.
To tylko pierwsze zwycięstwo, 

ale nastąpiło ono w sobotę. Jestem 
przekonany, że wszystkie wystrze-
lone kule mają zdobić koronę Mat-
ki Bożej, która tak gorzką ceną 
spełniła swoje fatimskie obietnice 
na naszej ziemi.

Ks. Wiaczesław Gryniewicz  
misjonarz - pallotyn   

(„Gazeta Polska”  5 III 2014 )
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Spotkania przedpielgrzymkowe Grupy II 
Jeleniogórsko - Kamiennogórskiej:

Krzeszów
Parafia Wniebowzięcia NMP

Jelenia Góra
Parafia Św. Wojciecha

10 maja 2014, godz. 16.00
21 czerwca 2014, godz. 16.00

11 maja 2014, godz. 16.00
22 czerwca 2014, godz. 16.00

Główne Spotkanie
20 lipca 2014 – Jelenia Góra, Parafia Św. Wojciecha, godz. 16.00

Przewodnikiem Grupy nr „2” Jeleniogórsko - Krzeszowskiej
będzie Ks. Mateusz Rycek - wikariusz naszej parafii
Dodatkowe informacje i pytania:
e-mail: grupa2@pielgrzymka.legnica.pl

Do Jezusa przez Maryję

XXII Piesza Pielgrzymka
Jelenia Góra – Legnica – Jasna Góra

26 lipca - 7 sierpnia 2014

Jelenia Góra ● Wojcie
szó

w ● W
ilk

ów

 ● Legnica ● Ujazd Górny ● Tyniec Mały ● Oła

wa ●
 Lu

bs
za

 ●
 Po

kó
j ●

 B
ud

ko

wice Stare ● Zębowice ● Zborowskie Górn
e ●

 G
nas

zy
n 
● 

Ja
sn

a 
Gó

ra
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NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA
NASI UCZNIOWIE  

W GRONIE LAUREATÓW
16 marca dziewięciu uczestników de-

kanalnego konkursu Na Najpiękniejszą 
kartkę Bożonarodzeniową, uczestniczyło 
w Zespole Szkół Publicznych w Marciszo-
wie w rozstrzygnięciu zimowego konkur-
su. Wśród laureatów znaleźli się również 
uczniowie z naszej krzeszowskiej szkoły. 
W kategorii klas 4-6, III miejsce zajęły 
Kamila Grońska i Aleksandra Gajdosz, 
na wyróżnienie zapracowali; Jesica Ksep-
ko, Aleksandra Dul, Estera Mika, Julia 
Kędzierska i Adrian Dul. Uczestnikom 
gratulujemy zdolności artystycznych.

Honorata Klimczak

ECHO REKOLEKCJI SZKOLNYCH...
Byliśmy nie lada wyzwaniem dla ojca 

rekolekcjonisty, który przyznał, że od 
dawna już nie uczy w szkole, a młodzieży 
gimnazjalnej nie uczył w ogóle. Trzydnio-
wy czas modlitwy, pracy, refleksji pod-
sumował słowami Ja starałem się mówić, 
wy staraliście się słuchać, a Pan Bóg zrobi 
swoje...

Wzorem lat ubiegłych zajęcia rekolek-
cyjne przeplatały szkołę z domem kultury 
i bazyliką. Młodzież gimnazjalna wraz 
z nauczycielami po raz kolejny pracowała 
nad palmami, które stały się ozdobą krze-
szowskiej bazyliki. Uczniowie szkoły pod-
stawowej przygotowywali ozdoby wielka-
nocne, grupa teatralna Jonasz wystąpiła 
z niezwykłym przedstawieniem o Krzyżu 

świętym. Gościliśmy również opiekuna 
scholi parafialnej. Pan Bogdan Niemasik 
z młodzieżą zaprezentował Misterium 
wielkopostne. Wierzymy, że dobrze prze-
żyty czas rekolekcyjnej pracy, wyda owoce 
w naszym codziennym życiu.

Honorata Klimczak
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NIEDZIELA PALMOWA - MŁODZI W LEGNICY

13 kwietnia ulicami Legnicy prze-
szedł VI Marsz dla Życia i Rodziny. W tę 
inicjatywę włączyła się również nasza 
młodzież. Pomimo licznych ogłoszeń, 
nasza grupa liczyła tylko 33 uczestni-
ków, 3 opiekunów i młodzież z Krzeszo-
wa (21os.), Jawiszowa (3), Kamiennej 
Góry (2), Kochanowa (3) i z Chełmska 
(2).  W uroczystości braliśmy udział po 
raz drugi. 

W Marszu, wraz z młodymi ludź-
mi i rodzinami, wzięli udział biskup 
legnicki Stefan Cichy i biskup pomoc-
niczy Marek Mendyk.

  Marsz przeszedł z Katedry do 
kościoła MB Królowej Polski na 
legnickim Osiedlu Kopernik. Tu, 
uczestnicy wzięli udział we Mszy św., 
odprawianej w gronie 40 ponad ka-
płanów, podczas której homilię wy-
głosił biskup Marek Mendyk.

„W dzisiejszą niedzielę, wpatruje-
my się w krzyż – mówił kaznodzieja 
- i towarzyszą nam słowa, wyznaczone 
do rozważania w pierwszym roku przy-
gotowań do Światowych Dni Młodzie-
ży w Krakowie: Błogosławieni ubodzy   
w duchu...”

Ksiądz Biskup przypomniał tu słowa 
papieża Franciszka, który podpowiada 
że to wezwanie, można rozumieć w tro-
jaki sposób. Po pierwsze – być wolnym 
od przywiązania do rzeczy. Po drugie 
– wszyscy potrzebujemy nawrócenia, 
uwrażliwienia w stosunku do ubogich, by 
im służyć w miłości. I po trzecie – sami 
możemy wiele uczyć się od ubogich. Roz-
wijając te myśli, ksiądz Biskup apelował: 
„Trzeba dobrze i mądrze w życiu wybie-
rać. Pozwólmy się prowadzić Jezusowi. 
Uczmy się pokory. Ewangeliczne ubó-
stwo, jest warunkiem, aby się rozwijało 
i rozprzestrzeniało Królestwo Boże. 
Bądźmy radośni, a ona niech płynie 
ze świadomości tego, że jesteśmy wol-
ni, wolni od grzechu. A tą radość, po-
nieście razem z krzyżem Światowych 
Dni Młodzieży jako znak miłości 
Boga do człowieka. Bądźcie świadka-
mi ukrzyżowanej Miłości!”

 Podczas liturgii, zebrana kolekta, 
ofiarowana została na akcję „Bilet 
dla brata”, która polega na zebraniu 

funduszy na opłacenie przejazdu na 
ŚDM do Polski, młodym ludziom miesz-
kającym w uboższych miejscach świata.  

Podczas Mszy św., przedstawiciele 
rejonowych ośrodków otrzymali z rąk Bi-
skupa Stefana Cichego, miniatury krzyża 
Światowych Dni Młodzieży i Ikony Mat-
ki Bożej Patronki tych Dni.

Ogłoszono także otwarcie nowej 
strony internetowej poświęconej tym 

przygotowaniom (www.domusmariae.
pl) oraz konkurs na diecezjalne logo 
ŚDM.

Natomiast przedstawiciele dekana-
tów, odebrali z rąk Biskupa legnickiego 
Kanonizacyjną Iskrę Mi-
łosierdzia, która następnie 
zostanie przekazana po-
szczególnym parafiom.

Wydarzenie zakończyło 
się koncertem pt. „Wierzy-
my Miłości”. Jego odtwór-
cami była młodzież, która 
wcześniej uczestniczyła 
w specjalnych warsztatach 
muzycznych, a także ucz-
niowie Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Legnicy oraz 
soliści: Anna Wolfinger 

i Katarzyna Bogusz. Koncert, w wykona-
niu młodzieżowej 40. osobowej orkiestry 
i 100 osobowego chóru, poprowadzili: 
kompozytor Hubert Kowalski oraz Paweł 
Bębenek. 

(wykorzystano informacje z:  www.
diecezja.legnica.pl/wydarzenia/rela-
cja/503 )

Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia 
w imieniu naszego dekanatu odebrali 

Basia Klimczak i Dominik Michalik. 
Lampion szczęśliwie przywieźliśmy 
do Krzeszowa przekazując księdzu 
Mateuszowi.

W dniu kanonizacji Jana Pawła 
II, czyli w Niedzielę Bożego Mi-
łosierdzia 27 kwietnia, Iskra trafi 
bezpośrednio do wiernych. Korzy-
stając z paschalików, świec, lampio-
nów, odbiorą ją i zaniosą do swoich 
rodzin. W ten sposób każda osoba 
będzie mogła doświadczyć blasku 
Bożego Miłosierdzia. Lampion z Ka-

nonizacyjną Iskrą Miłosierdzia znajdzie 
się także przy ołtarzu podczas uroczy-
stości kanonizacyjnych w Watykanie.

Honorata Klimczak
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Rozważania na temat Liturgii Świętej - Ks. Mateusz Rycek

„Przed Ołtarzem Pana”

Warto sobie uświadomić dość oczy-
wistą w sumie prawdę, że największe 
wzloty naszego ducha, najwspanialsze 
wyżyny mądrości, najbardziej imponu-
jące szczyty intelektu są związane z ca-
łym ogromnym kosmosem, ze światem 
przyrody. Nie tylko myślimy, kochamy, 
modlimy się, ale również jemy, oddy-
chamy, trawimy, wchła-
niamy ciepło, krótko 
mówiąc funkcjonujemy 
jako żywe organizmy. Je-
steśmy częścią przyrody, 
współtworzymy ją i dzię-
ki niej istniejemy. Ten 
współistotny świat jest 
nam dany jako prezent, 
ale o tyle nietypowy, że 
wymaga z naszej strony 
dużych inwestycji. Każ-
dy dzień jest podejmo-
wanym na nowo trudem 
przetwarzania świata, 
w którym żyjemy. Co-
kolwiek znajduje się na 
naszym stole, w czym-
kolwiek my znajdujemy schronienie i 
bezpieczeństwo: ubranie, dom, świat-
ło, woda w kranie, jest owocem połą-
czonych wysiłków przyrody i twórczej 
pracy człowieka. Dlatego też, kiedy 
podczas Mszy świętej stajemy przed 
Bogiem, składamy Mu w ofierze nie 
tylko nasze serca, myśli, pragnienia, 
to, co duchowe, ale też wszystko, co nas 
materialnie, fizycznie współtworzy,  
a co z kolei w naszych rękach ulega 
przemianie.

Gdy następuje moment ofiarowa-
nia, kapłan wznosi chleb i wino, wypo-
wiadając słowa: Błogosławiony jesteś, 
Panie, Boże wszechświata, bo dzięki 
Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, 
który jest owocem ziemi i pracy rąk 
ludzkich; Tobie go przynosimy, aby 
stał się dla nas chlebem życia. Następ-
nie: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże 

„Módlcie się aby moją i waszą ofiarę….”  
– Przygotowanie darów –

wszechświata, bo dzięki Twojej hoj-
ności otrzymaliśmy wino, które jest 
owocem winnego krzewu i pracy rąk 
ludzkich; Tobie je przynosimy, aby 
stało się dla nas napojem duchowym.  
A zatem świat przyrody uczestniczy w 
naszym ludzkim spotkaniu z Bogiem.  
Nie wisi gdzieś obok jak roboczy drelich, 

którego używa się jedynie do gorszych, 
mniej szlachetnych robót. Bo to właś-
nie owoc ziemi i prac ludzkich zostanie 
przemieniony w Ciało i Krew Jezusa 
Chrystusa. Chleb i wino wezmą udział  
w niezwykłym wydarzeniu pełnego mi-
łości zjednoczenia człowieka z Bogiem.

  W momencie składania Bogu 
mszalnych darów ma miejsce niepozor-
ny gest, pełen głębokiego znaczenia: mała 
kropla wody zostaje zmieszana z winem  
w kielichu. Staje się winem, zostaje w 
nie przemieniona. Inaczej dzieje się, 
gdy czasem do kielicha wpadnie, na 
przykład, mucha. O ile uda się jej ujść z 
życiem, nadal pozostaje tym, czym była 
przedtem. Co najwyżej pachnie inaczej, 
ma sklejone skrzydła i z lekka powięk-
szony brzuszek. Kropla wody upodab-
nia się zaś do swojego nowego środo-
wiska. Jaka jest wymowa tej przygody, 

której doświadcza ta odrobina wody?

Odpowiedź znajdziemy w słowach 
wypowiadanych przez kapłana podczas 
opisanej czynności: Przez to misterium 
wody i wina daj nam, Boże, udział  
w Bóstwie Chrystusa, który przyjął na-
sze człowieczeństwo. Te słowa mówią 

najpierw o Panu Jezusie. 
Kiedy przyjął On ludzkie 
ciało, to naprawdę stał się 
człowiekiem. Nie jest tak, 
że Bóg odwiecznie istnie-
jący przykrył się jedynie 
tym, co ludzkie: ciałem, 
temperamentem, charak-
terem, inaczej mówiąc 
był jak mucha pływająca 
w winie, ale On napraw-
dę jako Bóg stał się czło-
wiekiem. I to samo ma 
się teraz dokonać w dru-
gą stronę. Człowiek ma 
stać się Bogiem.

W chrześcijaństwie 
nie chodzi w pierwszym 

rzędzie o to, by być człowiekiem lep-
szym niż inni. Naszym powołaniem jest 
mieć udział w Bóstwie Jezusa Chrystu-
sa. On właśnie po to przyjął nasze czło-
wieczeństwo, by nas z sobą zjednoczyć. 
Po to zostaliśmy stworzeni przez Boga, 
żeby dzielić Jego życie, żeby Jego mi-
łość przepływała przez nasze serca jak 
krew matki, która nosi w sobie poczęte 
dziecko. Nie jesteśmy jak karzełki, które 
niegdyś chował na swoim dworze po-
tężny król, aby gdy ogarniała go nuda 
lub podczas przyjęć zabawiały go swy-
mi wygłupami. My jesteśmy dziećmi 
Boga, dziećmi Króla, które mają udział 
we wszystkim, co do Niego należy. A ta 
tajemnica dokonuje się właśnie podczas 
Mszy świętej. Przypomnijmy sobie jesz-
cze raz te ważne słowa: „przez to miste-
rium wody i wina daj nam Boże udział w 
Bóstwie Chrystusa”. Ilekroć więc przyj-
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mujemy Komunię świętą, jednoczymy 
się z Bogiem. A jest to możliwe dlatego, 
że On wcześniej zechciał zjednoczyć się 
z nami w osobie Jezusa Chrystusa. 

„Módlcie się, aby moją i waszą 
ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszech-
mogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z 
rąk twoich na cześć i chwałę swoje-
go Imienia, a także na pożytek nasz 
i całego Kościoła świętego”. Podczas 
Mszy ksiądz prosi swoich wiernych o 
różne rzeczy. W ramach ogłoszeń pa-
rafialnych zachęca do składania ofiar 
na naprawę dachu kościoła lub apeluje  
o zrobienie porządków wokół plebani. 
Gdy zwraca się do zebranych w Koś-
ciele ludzi słowami: „Módlcie się, aby 
moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec 
Wszechmogący”, prosi o sprawę nie-
porównywalnie ważniejszą niż bieżące 
problemy parafii. Wyznaje mianowicie 
przed swoimi braćmi i siostrami, że jest 
grzesznikiem niegodnym sprawować 
święte obrzędy. Że jest człowiekiem  
o nieczystych rękach, w których jednak 
z powołania Bożego ma zanieść przed 
oblicze po trzykroć Świętego ofiarę 
wspólnoty. Wierni zdają sobie sprawę, 

że ręce, które przedstawiają Bogu chleb 
i wino, mające stać się Ciałem i Krwią 
Pana, nie są dłońmi świętego.

W tym momencie wszyscy stają 
w prawdzie i wstawiają się za niegod-
nym sługą Jezusa Chrystusa. Jeśli kto-
kolwiek z wiernych uczestniczących  
w Eucharystii na co dzień z niesma-
kiem opowiada o swoim duszpasterzu 
pikantne kawałki, jeśli w gronie znajo-
mych ze zgorszeniem omawia szczegóły 
proboszczowskiej toyoty i szpanerskiej 
plebani, gdy chętnie słucha domysłów  
i plotek o czarnych i skwapliwie im wtó-
ruje, to po słowach kapłana: „módlcie się, 
aby Bóg przyjął moją i waszą ofiarę”, po-
winien zmienić ton. Zamienić zgorszenie  
i plotkarskie frazy na modlitwę wstawien-
niczą. Będzie to szansa na zobaczenie  
w tym człowieku przy ołtarzu kogoś, 
kto, choć może nie dorasta do swojego 
powołania, jest mi dany przez Boga jako 
sługa. Potrzebuję jego rąk, aby dla mnie 
mocą Bożą sprawiał cud sakramental-
nej obecności Pana. Aby Bóg przyjmo-
wał ofiarę z jego rąk „na cześć i chwałę 
swojego Imienia, a także na pożytek nasz  
i całego Kościoła świętego”.

Jeśli zaczniemy przeżywać świado-
mie wstawienniczą modlitwę za kapła-
nów podczas Mszy, wówczas jest na-
dzieja, że znajdzie to swoje przedłużenie  
w codzienności. Jednym z powodów, dla 
którego ludzie odchodzą z Kościoła, jest 
całkowita zatrata nadprzyrodzoności w 
spojrzeniu na duchownych. Możemy 
ocalić obraz księdza jako Bożego sługi 
tylko wówczas, kiedy się za niego modli-
my. Przy tej okazji warto sobie zdać spra-
wę, że jakość życia duszpasterzy zależy  
w niemałym stopniu od duchowe-
go poziomu „owieczek”. Świętość lub 
grzeszność promieniuje na innych: 
pierwsza zapala do żywej wiary, druga 
powoduje duchową chorobę popro-
mienną. Najbardziej mobilizuje księ-
dza dojrzałość oczekiwań tych, którym 
służy. Jeśli ich obecność na Eucharystii 
to czysta formalność, coś z tej płycizny 
wiary udzieli się również kapłanowi. 
I odwrotnie. Bóg wzywa nas do wza-
jemnej odpowiedzialności za siebie w 
Kościele. Do świadectwa żywej wiary  
i otaczania jedni drugich modlitwą.

SPRÓBUJ POMYŚLEĆ

brat Stanisław

A czy to normalne, jak dzieci nie pa-
miętają o niedołężnych rodzicach i od-
wrotnie. Niech o dzieci martwi się dru-
ga połowa  albo niech sobie same radzą, 
mają swoje lata. Czy to jest normalne, 
że tyle lat po wojnie, a domy dziecka 
przepełnione? Najwygodniej winić za 
wszystko rządzących i duchownych. 
A kto tych rządzących wybrał? Już 25 
lat wolnej Polski. A na urzędach w par-
lamencie i w radach lokalnych tych sa-
mych „wspaniałych” spotykamy. Nie 
umywaj rąk jak Piłat, że to nie twoja 
zasługa. Znam miejscowość, w której 
żyły kilkanaście lat niewidoma matka 
i nieumiejąca chodzić córka. Sąsiedzi, 
sołtys i wójt im usługiwali. Nawet pod-

czas okupacji Niemcy ich nie zauważyli, 
bo by ich uśmiercili.

A duchownych to nam z Watykanu 
czy z Brukseli przywieźli? To często nasi 
bliscy, za których niejednemu nie chce 
się nawet modlić. A do oczerniania to 
jest armia. Wystarczy włączyć odbior-
nik TV. A papugi powtarzają na ulicach, 
przed kościołem też.

Jan Paweł II pisał do nas listy,  do 
dzieci, do młodzieży, do rodziców, do 
starszych i do chorych,  i wiele innych. 
Czy mamy je w sercu? Czy w życiu kie-
rujemy się według nich?

Kanonizacja Jana Pawła II to dla 
katolików, zwłaszcza polskich, wielka 
radość. Oby była zobowiązaniem wcie-

lania w życie jego nauki. Na pewno zo-
baczymy w pierwszych rzędach wielu 
dostojników państwowych, polskich 
też. Niejeden oglądający ich powie: 
„Gdzie wy macie honor i wstyd?”

Ostatnie protesty w Sejmie rodzi-
ców z dziećmi niepełnosprawnymi po-
kazują, że rządzą nami ślepcy na sercu 
i umyśle, a oni też słuchali Jana Pawła II, 
tylko nie słyszeli, co on mówił.

Na pewno niejeden powie, że w tak 
radosny czas to za ostre słowa. Jest takie 
przysłowie: Jak cię widzą,  tak o tobie pi-
szą. I ja tak robię.

Gdy piszę te słowa, za kilkanaście dni Jan Paweł II będzie ogłoszony Świętym. Rozmawiając z ludźmi, zadawano 
różne pytania. Usłyszałem i takie: Jak zostać świętym? Jeden pan odpowiedział: trzeba być normalnym katolikiem. I Jan 
Paweł II takim był. A być normalnym katolikiem to również być normalnym rodzicem, normalnym pracownikiem w 
każdym zawodzie i na każdym urzędzie. Św. Paweł przypomina, że pierwsze pamiętać o ubogich. 
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Zgromadzeni o 2 w nocy na parkin-
gu przed Bazyliką ruszyliśmy w długą 
podróż przez Czechy aż do Dolnej 
Austrii, gdzie znajdował się pierwszy 
punkt programu. Ze objęć snu, oko-
ło 7 wyrwały nas wspólne godzinki 
do Najświętszej Maryi Panny, aby od 
tego momentu przepełnić cały auto-
kar wonią modlitwy, ale i radosnych 
pieśni pątniczych, które towarzyszyły 
nam przez cały czas, aż do powrotu 
do Krzeszowa. Nasze zwiedzane roz-
poczęliśmy od opactwa w Lilienfeld, 
położnego w Dolej Austrii, wśród ma-
lowniczych, górskich szczytów. Zgod-
nie z zasadami cysterskimi klasztor 
umiejscowiono w jasnej dolinie, przy 
rzece, a całość otoczona była połacia-
mi pól i zagród. Przekraczając bramę 
wjazdową, ozdobioną figurami Maryi, 
św. Benedykta i Bernarda, weszliśmy 
na plac kościelny i naszym oczom uka-

zała się skromna fasada miejscowego 
kościoła. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od otaczających wirydarz krużgan-
ków, zbudowanych w stylu romań-
skim i gotyckim, które w całkowicie  
się zachowały. Kolumienki układały 
się w trifora i okna czteroczęściowe, 
co jak się okazało miało znaczenie 
symboliczne. Trzyczęściowe okienka, 
na pamiątkę Trójcy św. były od stro-
ny kościoła, a czteroczęściowe- sym-
bolizujące cztery strony świata, były 
np. od strony zachodniego skrzydła 
konwersów, którzy musieli ,,wycho-
dzić” do świata, w przeciwieństwie do 
zakonników zamkniętych w klauzu-
rowych murach. Kościół mający tytuł 
Bazyliki Mniejszej wzniesiony w sty-
lu romański i gotyckim, prezentował 
surowy, cysterski sposób budowania. 
Kontrastowało z nim kunsztowne wy-
posażenie, pochodzące z okresu baro-

kizacji świątyni. W ołtarzu głównym 
obraz przedstawiał Wniebowzięcie 
N.M.P., co jest charakterystyczne dla 
wszystkich kościołów opackich bia-
łych mnichów. W zwieńczeniu ołta-
rza znajdowała się grupa rzeźbiarska- 
Trójca święta oczekująca na Maryje, 
aby ukoronować ją na królową Nieba 
i Ziemi. W północnej części kościoła 
znajdowała się sklepiona kaplica św. 
Józefa z dekoracją rzeźbiarską przed-
stawiającą Trójcę Stworzoną- Jezusa 
Maryję i Józefa. To właśnie w Lilien-
feld w 1653r. powstało bractwo św. 
Józefa, na którym wzorował się opat 
Bernard Rosa, zakładając w 1669r. ta-
kową sodalicję w Krzeszowie. Impul-
sem miała właśnie być pielgrzymka 
do austriackiego opactwa, gdzie krze-
szowski opat miał zobaczyć obrazy, na 
których wzorował się M. Willmann 
malując freski w kościele św. Józefa. 
Jednak w kaplicy nie zobaczyliśmy 
żadnych malowideł przypominają-
cych chociażby po części te z Krzeszo-
wa. Pani przewodnik poinformowała 
nas, że takowe obrazy znajdują się 
w części klauzurowej. Mogliśmy na-
reszcie zobaczyć jeden z najważniej-
szych celów naszej pielgrzymki. 

Po obejrzeniu józefińskich obra-
zów, udaliśmy się na Mszę świętą do 
kapitularza, którego wygląd był ty-
powy dla tego typu cysterskich po-
mieszczeń. Podobne pomieszczenie 
zobaczyliśmy potem w Heiligenkreuz, 
przypominał także chociażby kapitu-
larz z Wąchocka.

Kapitularz robił niesamowite 
wrażenie, swoją surowością wnętrza 
i piękną rozetą z witrażem. Mszy prze-
wodniczył ks. Marian Kopko, opiekun 
krzeszowskiego bractwa św. Józefa, 
przy współudziale imiennika św. cie-
śli- ks. kanclerza Józefa Lisowskiego 
oraz księży Jerzego i Władysława.

PIELGRZYMKA DO AUSTRII
W sposób szczególny grupa krzeszowskich pątników przeżyła początek Wielkiego Tygodnia. Dnia 14 kwietnia 

br. czyli w Wielki Poniedziałek, 45 pielgrzymów razem ze swoimi duszpasterzami udało się na autokarową wyprawę 
do trzech austriackich świątyń w Lilienfeld, Heiligenkreuz i wiedeńskiej katedry św. Szczepana.

„Zaręczyny Józefa i Maryi” - Po lewej stronie obraz z opactwa cysterskiego  
w Lilienfeld, po prawej - z kościoła p.w. św. Józefa w Krzeszowie
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Kolejnym etapem naszej piel-
grzymki było opactwo w Heiligen-
kreuz. Wchodząc na osłonięty dzie-
dziniec przed kościołem poczuliśmy 
się jak w Krzeszowie, ogarnięci lo-
dowatym, wszechobecnym wiatrem. 
Mimo otoczenie zewsząd budynka-
mi hulał wśród klasztornych murów, 
zmuszając do szczelnego zapięcia kur-
tek. W opactwie modli się i pracuje 
95 cystersów, mając sporo powołań 
w szczególności z Niemiec. Oprowa-
dzał nas ojciec Roman, prowadząc 
najpierw do kościoła klasztornego. 
Ponownie naszym oczom ukazała się 
romańsko-gotycka świątynia z baro-
kowym wyposażeniem. Niesamowite 
wrażenie rozbiły stalle, o filigrano-
wych dekoracjach siedzisk, ozdobione 
popiersiami wszystkich stanów i grup 
społecznych, za których modlą się bia-
li mnisi. Nasz organista, p. Romuald 
Jała miał okazję wypróbować miej-
scowe organy, które ilością piszczałek 
przewyższały krzeszowskie, ale nie 
pięknością brzmienia i zachowaniem 
substancji zabytkowej. Fenomenalne 
zachowały się witraże, pochodzące 
z czasów budowy świątyni. W nie-
zwykły sposób rozświetlały wnętrze, 
czyniąc ukłon średniowiecznym mi-
strzom szkła i ołowiu. Warte uwagi 
były intarsjonowane ławki w świątyni 
i meble w zakrystii, wykonane w daw-
nych wiekach przez braci klasztor-
nych. Intarsje przedstawiały archi-
tekturę antyczną i gotycką, w ciekawy 
sposób komponując się z otaczającą 
przestrzenią. Nie sposób nie wspo-
mnieć o kaplicy św. Bernarda, gdzie 
zakonnicy modlą się w okresie zimo-

wym. W stallach, ozdobio-
nych motywami muszli i wi-
jących się kolumienek, leżały 
wielkie i grube brewiarze cy-
sterskie, ozdobione ślicznymi 
miedziorytami. W Heiligen-
kreuz i w Lilienfeld zapadły 
nam w pamięć klasztorne 
lawaterze w formie tryska-
jących fontann. Porośnięte 
zielenią, niczym przykryte 
patyną czasu, w dalszym cią-
gu wypuszczały wodę, która 
powoli płynie jak czas w cy-
sterskim klasztorze. 

Ostatnim etapem na pąt-
niczym szlaku była wiedeń-
ska katedra św. Szczepana. 
Swoją monumentalną bryłą 
wyznaczała przestrzeń wśród 
otaczających budowli. Ale po 
swoistym ,,przejedzeniu się” 
sztuką w cysterskich klasztorach nie 
wywierała tak wielkiego wrażenia. 
Witraże nawet nie umywały się do 
tych z Heiligenkreuz, a ołtarze z tymi, 
które zobaczyliśmy w Lilienfeld. Inte-
resująca była tylko ambona o cieka-
wej formie schodów. Po całym dniu 
wrażeń, czekała nas jeszcze długa po-
dróż powrotna, wypełniona modlitwą 
i śpiewem. 

Pielgrzymowanie do świątyń cy-
sterskich niesie ze sobą niezwykłe 
przeżycia duchowe i estetyczne. My, 
pątnicy z Krzeszowa mamy zadanie 
znacznie utrudnione, ponieważ za-
wsze patrzymy przez pryzmat naszych 
monumentalnych kościołów. Organy 
zawsze wydają się mniejsze od tych 
z bazyliki, obrazy nie tak piękne jak 

z kościoła św. Józefa, a wieże nie tak 
wysokie i ozdobne jak krzeszowskie. 
Ale nie tylko o sztukę chodzi. W tych 
starych romańskich murach moż-
na było wyczuć myśl św. Bernarda, 
aby kościoły nie były zdobione, aby 
w świątyniach był tylko krzyż i figura 
Matki Bożej. Takie tchnienie niezwy-
kłego sacrum dało się odczuć patrząc 
na surowe wnętrze kapitularza, czy 
patrząc na porośniętą fontannę, nad-
szarpniętą zębem czasu. Patrząc na to 
dziedzicowo cystersów w głębszy spo-
sób kołatała myśl, że Bóg nie miesz-
ka w świątyniach zbudowanych ręką 
ludzką, ale w sercach jego wyznawców.

Krystian Michalik

Msza święta odprawiona w kaplicy w Lilienfeld
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
CZY NADAL WIERZYMY W KRASNOLUDKI?

Pytanie postawione w tytule wydaje się absurdalne, tym bardziej, że nie mam zamiaru opisywać 
niedalekich Głazów krasnoludków w Gorzeszowie, a skarby związane z opactwem krzeszowskim. 
Od złotych kielichów, krzyży procesyjnych czy numizmatów zaczynając, po przedmioty o wartości 
niebotycznie większej, bo o znaczeniu dla kultury europejskiej. Co więc łączy wiarę w krasnoludki z wiarą 
w ukryte skarby?

Legendy o ukrytych skarbach 
zawsze rozpalały umysły poszuki-
waczy. Bogate klasztory, w których 
przechowywano bezcenne przed-
mioty wykonane z drogich ma-
teriałów przez najlepszych rze-
mieślników, a które jednocześnie 
często padały ofiarami najazdów 
obcych wojsk, zmuszały opatów do 
chowania najcenniejszych przed-
miotów i tworzyły podatny grunt 
pod legendy. Z takim podaniem 
spotykamy się już z związku z na-
jazdem husytów z 1426r., kiedy to 
opat Mikołaj V miał ukryć precjo-
za opactwa w lochach zamku w Ka-
miennej Górze, znajdującym się na 
ob. górze Zamkowej. Historycznie 
opowieść jest niezwykle mocno 
wątpliwa, zaczynają od faktu, ze 
opat przebywał w trakcie najazdu 
w Świdnicy, abstrahując od wielko-
ści najazdu (są nawet wątpliwość, 
czy rzeczywiście miał miejsce), 
czy biorąc pod uwagę rozmia-
ry ,,zamku” w Kamiennej Górze. 
Była to najprawdopodobniej tylko 
strażnica, o niewielkim znaczeniu 
militarnym i małych możliwoś-
ciach obrony. Ale oddziaływanie 
tej legendy było niezwykle silne, 
aż do XIX w., kiedy to pod pozo-
rem niwelacji i sprawdzenia terenu 
pod cmentarz dokładnie przeba-
dano i przeszukano fundamenty 
tej budowli. Inna legenda dotyczy 
starej plebanii w Kochanowie, kie-
dy to opat Bernard Rosa w 1667r. 
eksmitował pastora Hildebrandta. 
Miał on zakopać złote paramenty 

liturgiczne z miejscowego kościoła. 
Odnaleziono tylko krzyż procesyj-
ny z 62 kamieniami szlachetnymi, 
który przekazany do Wrocławia, 
miał zaginąć w trakcie walk o mia-
sto w 1945r. 

W tym miejscu dochodzimy 
do tytułowego pytania, co z tym 
wspólnego mają krasnoludki. Otóż 
wierzono, że ukrywały one skar-
by w swoich sztolniach, a czło-
wiek który posiadł taką tajemnicę, 
mógł stać się niewyobrażalnie bo-
gaty. Dziś zapewnie śmiejemy się 
z naiwności tamtych ludzi, ale czy 
obecnie coś się zmieniło? Napraw-
dę trudno znaleźć miejscowość 
w Sudetach, w której: ,, pod koniec 
wojny, późno wieczorem pojawił 
się konwój ciężarówek. Hitlerow-
cy kazali zasłonić okna, ale ukrad-
kiem spostrzeżono, że wjeżdżają 
one do okolicznej góry, a następnie 
usłyszano głośnią eksplozję. Na-
stępnego dnia miejscowi zobaczyli 
rumowisko skalne, które z czasem 
porosło drzewami”. Taką historię 
coraz rzadziej opowiada wiekowy 
staruszek, który „przyjechał na 
Ziemie Odzyskane w 1945r”., albo 
,,Niemcy go przywieźli na roboty”. 
Coraz częściej opowiada ją osoba, 
która kilkadziesiąt lat temu spotka-
ła taką osobę. Dzięki temu historia 
staje się nieśmiertelna. Przekazy-
wana z ojca na syna przetrwa dłu-
gie stulecia. Fascynujący jest fakt, 
że na własne oczy możemy obser-
wować narodziny ,,legendy o kras-
noludkach”. 

Jak łatwo się domyślić i w Krze-
szowie w tracie II wojny światowej 
pojawił się konwój ciężarówek, 
z których wypakowano około 1000 
skrzyń i ukryto na strychu kościoła 
św. Józefa. Tym jednak przypad-
ku historia jest prawdziwa, bo ten 
skarb odnaleziono po wojnie i jego 
najcenniejszą część przewieziono 
do Krakowa. Na strychu kościoła 
ukryto tzw. ,,berlinkę”, czyli frag-
ment zbiorów Pruskiej Biblioteki 
Państwowej z Berlina. Kolekcja za-
częła powstawiać w 1661r. z inicja-
tywy Fryderyka Wilhelma, szyb-
ko się rozrastając dzięki wsparciu 
i opiece kolejnych władców Prus. 
W momencie, kiedy Berlin był za-
grożony alianckimi bombardowa-
niami, w 1941r. władze III Rzeszy 
zdecydowały o ewakuacji zbioru na 
wschód Niemiec. Odpowiedzial-
nym za wykonanie tego zadania stał 
się dr Wilhelm Pöwe, który rozka-
zał 1 z 27 części kolekcji przewieść 
na zamek Książ. Kiedy wobec za-
mku naziści zaczęli mieć inne pla-
ny, skrzynie przetransportowano 
do Krzeszowa. Dołączono do nich 
kolekcję z wrocławskich bibliotek, 
liczącą również około 500 skrzyń. 
Transport miał miejsce najprawdo-
podobniej w lipcu 1944r. 

W 505 drewnianych skrzyniach 
z Berlina, opatrzonych wypalonym 
skrótem PSB (Preussische Staats-
bibliothek), znalazły się bezcenne 
muzykalia dla historii Europy. Naj-
cenniejsze zbiory specjalne zawie-
rały 8658 druków z XVI-XVII w. 
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oraz 524 rękopisy muzyczne, w tym 
ok. 100 manuskryptów średnio-
wiecznych oraz prawie 400 auto-
grafów dzieł największych kompo-
zytorów europejskich od XVII do 
XIX w. Najważniejsze z nich to 98 
dzieł Mozarta w tym Czarodziejski 
flet oraz III i IV akt Wesela Figara; 
z Beethovena- najsłynniejsza IX 
symfonia i jego listy; 12 dzieł Ba-
cha, z manuskryptów Mendelsona- 
oratorium Eliasz i Sen nocy letniej; 
13 rękopisów Haydna, 8 Cherubi-
niego, 3 Brahmsa oraz dzieła Schu-
berta, Schumanna, Paganiniego 
i Busoniego. Oprócz tych muzyka-
liów przechowywano tzw. kolekcję 
Jana Maurycego von Nassau o fau-
nie i florze Brazylii, 12 tysięcy zbiór 
starodruków (w tym 183 inkuna-
buły i ok. 5 tys. druków ulotnych) 
czy luźne rękopisy i autografy zna-
nych postaci jak Luter, Kalwin, 
Hegel, czy bracia Grimm. Kolekcja 
cenniejsza niż złoto, była doskonale 
zabezpieczona. Poszczególne dzie-

ła pakowano do niewielkich skrzy-
neczek, owijano je płótnem i wkła-
dano do dużych skrzyń odpornych 
na wilgoć. Właśnie w takiej formie 
zdeponowano je na strychu koś-
cioła św. Józefa, ponieważ tylko 
tam więźba dachowa pozwala na 
złożenie tak dużego zbioru, w prze-
ciwieństwie do mansardowego da-
chu bazyliki, gdzie więźba jest tak 
skomplikowaną konstrukcją, że 
uniemożliwia ,,upchnięcie” tam ja-
kiekolwiek większej ilości dużych 
skrzyń. ,,Berlinka” szczęśliwie do-
czekała w Krzeszowie zakończenia 
działań wojennych. Zgodnie z pra-
wem mienie niemieckie, zastane na 
Dolnym Śląsku, zostało uznane za 
opuszczone i przejęte przez Skarb 
Państwa Polskiego w oparciu o de-
kret z 8 marca 1946 r. Zbiór Pru-
skiej Biblioteki Państwowej został 
wywieziony do Krakowa do gma-
chu Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie 
znajduje się po dzień dzisiejszy. 
Tylko, że do Krakowa dotarło 490 

skrzyń- 15 skrzyń 
więc ,,gdzieś” zagi-
nęło między Krze-
szowem a Jagiellon-
ką. Dzięki czemu 
legenda może dalej 
żyć w umysłach po-
szukiwaczy. Zazwy-

czaj niedostępny strych kościoła 
św. Józefa mogą teraz zobaczyć 
nieliczni turyści. W sanktuarium 
powstała trasa ,,Szlakiem budow-
niczych i skarbów krzeszowskich”, 
gdzie w małych 10 osobowych gru-
pach przewodnik pokazuje miej-
sce ukrycia ,,berlinki” oraz inne, 
nieznane tajne schowki cystersów. 
Wędrówka po ciemnych strychach 
i podziemiach może być ciekawą 
formą spędzenia czasu w wakacyj-
ne miesiące, dla osób, które lubią 
niekonwencjonalne formy turysty-
ki.

Podobno do Krzeszowa przy-
wieziono także zbiór numizma-
tyczny z Wrocławia, czyli złote 
i srebrne monety i medale, które 
ojciec Nikolaus von Lutterotti na 
furmance wywoził w stronę góry 
św. Anny. Ile w tej legendzie jest 
prawdy- zapewnie niewiele, ale 
znakomicie wpisuje się w naszą 
wiarę o depozytach niemieckich. 
Dlatego i dziś kolejne pokolenie 
poszukiwaczy analizuje stare mapy 
i dokumenty, licząc na to, że na po-
żółkłych kartach papieru odnajdzie 
wskazówkę do ukrytego w Sude-
tach bezcennego skarbu hitlerow-
skich krasnoludków.

Krystian Michalik

Strych bazyliki (po 
prawej) oraz kościoła św. 
Józefa (na górze) można 
zobaczyć na nowej trasie 
turystycznej ,,Szlakiem 
budowniczych i skarbów 
krzeszowskich”
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

EUREKA! Znalazłam piękną perłę!
Czyli ciąg dalszy losów bł. Matki Kolumby Gabriel.

W Rzymie- błogosławionym zrządze-
niem Bożym- Matka wpadła od razu we 
właściwe ręce. Zamieszkała w rzymskim 
domu generalnym Nazaretanek, których 
przełożoną generalną i założycielką była 
błogosławiona dziś M. Franciszka Sied-
liska. Obie zakonnice od razu przypadły 
sobie do serca, a M. Siedliska poznawszy 
lepiej swego Gościa ani trochę nie uwie-
rzyła w lwowskie „rewelacje”. Chwała 
Nazaretankom za to!

Ogólną opiekę w Jej peregryna-
cjach po Kurii rzymskiej sprawować 
miał opat- prymas Benedyktynów 
O. Hildebrand de Hemptine, który 
był wtedy persona grata w Watyka-
nie, co dawało nadzieję. Kuratelę nad 
procesem sądowym Matki otrzymał 
jako zadanie generał Dominikanów  
O. Hiacynt Cormier, dziś także błogo-
sławiony. Na jego życzenie M. Siedliska 
tłumaczyła na język włoski artykuły 
z prasy lwowskiej na temat „skanda-
lu” M. Kolumby. Wszystko to dla po-
trzeb procesu, widać „czynniki sądowe” 
chciały wszechstronnie poznać sprawę. 
Poziom niektórych artykułów był taki, 
że M. Siedliska nie odważyła się ich po-
kazać M. Kolumbie, zważywszy na ich 
niewybredną treść. A tymczasem śledz-
two się wlokło, zasięgano wszelkich 
możliwych opinii, a ponieważ Kuria 
rzymska nie zna pośpiechu, więc trwa-
ło to aż do końca 1901 roku. Tak, więc 
w końcu nie znaleziono podstaw do 
usunięcia Matki z zakonu. I tak pojawił 
się problem nie lada: co zrobić z zakon-
nicą, która ma ważne śluby i formalnie 
dalej jest ksienią swego klasztoru (we 
Lwowie przez ten czas rządziły przeory-
sze), ma prawo aż do śmierci żyć w swo-
im klasztorze, ale… za żadną cenę wrócić 
tam nie powinna?! Oczywiście, najlepiej 
byłoby, gdyby wróciła do stanu świeckie-
go, poszła sobie i nie przysparzała więcej 
nikomu kłopotów.

Ale mądry O. Cormier wiedział i to 
pisał, że ta „nieszczęśliwa, udręczona, 
zamknięta w sobie dusza” ma wiele ta-
lentów. Uważał, więc że po przyjściu 
do równowagi może jeszcze wiele do-
brego zrobić dla Kościoła. I miał rację! 
Po wszechstronnych debatach i rozpa-
trzeniu sprawy wysunięto propozycję 
umieszczenia M. Kolumby w klasztorze 

Benedyktynek w Subiaco (gdzie- według 
tradycji- św. Benedykt zamieszkał przed 
wiekami jako pustelnik i gdzie zgroma-
dził potem pierwszych uczniów). Wszy-
scy zainteresowani udzielili potrzebnej 
zgody, tylko Benedyktynki z Subiaco po-
stawiły dwa warunki: 1) Matka odbędzie 
najpierw rok próby u nich 2) Matka przy-
wiezie ze sobą… posag! Z tym posagiem 
było najwięcej kłopotów, bo M. Kolumba 

swój „majątek” mieściła w jednej waliz-
ce. A tu tymczasem przysłano całą listę 
rzeczy, które powinna ze sobą „wnieść” 
do Subiaco. Było to np. 12 sztuk habitów, 
komplet mebli, a także koszul, ręczni-
ków, serwetek, bielizny pościelowej po 
12 sztuk i mnóstwo innych drobiazgów!

Tymczasem Matka- przygotowawszy 
się- jechała do Subiaco jak na ścięcie. 

Był to zapewne stan głębokiej depre-
sji psychicznej. Przygniotły Ją wszelkie 
dotychczasowe przeżycia, a i w Subia-
co- jak się wnet okazało- przyjęto Ją 
z podejrzliwością i dużą rezerwą. A nuż 
zechce tutaj także uwodzić jakiego bi-
skupa!? Jakże inaczej zrobiły Nazare-
tanki! Opinie o Matce, jakie się z tego 
czasu zachowały są sprzeczne: jedne 
siostry chwaliły, inne ganiły, a wszel-
kie razem nie szczędziły „dobrych rad”, 
a to: żeby się uczyła (pewnie włoskiego), 
żeby się ćwiczyła w pokorze, posłuszeń-
stwie i ascezie, no i żeby… otrząsnęła 
się z melancholii, jakby można się było 
z tego po prostu „otrząsnąć” niczym 
pies z wody.

Tymczasem niezastąpiony  
O. Cormier widząc Matkę głęboko 
nieszczęśliwą na nowym miejscu, pro-
wadził ożywioną korespondencję w Jej 
sprawie z Arcybiskupem lwowskim Jó-
zefem Bilczewskim (dziś świętym) 
o ewentualnym powrocie Matki do ja-
kiegoś innego klasztoru poza Lwowem, 
ale w Galicji. Tymczasem Ks. Arcybi-
skup nie chciał nawet o tym słyszeć. Tar-

gi te okazały się w końcu bezprzedmioto-
we, bo M. Kolumba zaczęła sobie powoli 
zdawać sprawę z tego, że nie zdoła się już 
nagiąć do życia w ścisłej klauzurze.

Zrezygnowano, więc z szukania dla 
Niej nowego klasztoru i kazano wracać 
do Rzymu. Po rocznych doświadczenia 
z Subiaco zapewne nie zwlekała długo 
z powrotem. I co dalej robić z „Czarną 
Owcą”? Arcybiskup Bilczewski zapro-

Bohaterka naszych kolejnych odcinków, M. Kolumba Gabriel, opuszczając w 1900r. macierzysty klasztor we 
Lwowie miała 42 lata. Po trzech dniach podróży znalazła się w Rzymie wraz ze swoim bratem, który Ją tam odwoził. 
Wiedziała wówczas, że musi najpierw „zdać sprawę z włodarstwa swego” przed odpowiednimi instancjami 
w Watykanie, gdyż zostało wniesione przeciwko Niej formalne oskarżenie – więc musiał być i proces sądowy. 

Błogosławiona Kolumba Gabriel
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s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

TEN SIĘ ŚMIEJE… KTO SIĘ ŚMIEJE…

Na lekcji angielskiego:
- Zosiu, jak powiesz po angiel-

sku: księżniczka?
- Princessa- odpowiada Zosia.
- A książe?
- Prince polo.

Mały Szkot prosi tatę:
- Tato, kup mi bilet na karuzelę.
- Cicho, Józiu- odpowiada oj-

ciec.- Nie wystarczy ci, że Ziemia 
się kręci?

Chłopak czatuje z blondynką:
-Piszemy do siebie już od dwóch 

tygodni, moglibyśmy się spotkać 
w realu? – pyta chłopak

- Ale u mnie nie ma Reala. Mo-
żemy się spotkać w Biedronce?

Podczas kazania:
- Małżeństwo to jak spotkanie 

w porcie dwóch okrętów…. 
- To ja chyba trafiłem na okręt 

wojenny- szepcze jeden z męż-
czyzn.

Blondynka po powrocie z urlo-
pu rozmawia z przyjaciólką.

-Miałam fatalną podróż po-
wrotną. Siedziałam tyłem do kie-
runku jazdy, a wiesz doskonale, jak 
żle to znoszę. 

- To nie mogłaś się z kimś za-
mienić miejscami?

- Niestety, byłam sama w prze-
dziale.

W tramwaju starsza pani zwra-
ca się do młodego człowieka: - Jak 
dostać się do filharmonii?

- Trzeba ćwiczyć babciu, trzeba 
dużo ćwiczyć.

W szkole:
- Mój syn skarży się, że pani go 

prześladuje!
- Tak?.... To zaraz pan zobaczy 

na czym to prześladowanie pole-
ga… Kaziu podejdź do nas. Po-
wiedz tatusiowi, ile jest pięć razy 
osiem?

- O, widzisz tato?! Pani znowu 
zaczyna.

ponował, że skoro do Galicji wrócić nie 
może, a w klasztorze zagranicznym się 
nie odnalazła, więc najlepszym wyjściem 
będzie dla Niej rok eksklaustracji (popyt 
poza klasztorem) a potem sekularyzacja 
(przejście na stałe do życia świeckiego). 
Na ten rok eksklaustracji otrzyma ze 
Lwowa 1000 lirów, a potem musi sobie 
radzić sama! Wkrótce też otrzymała od-
powiedni dekret (1903).

Przez ten czas pilnie utrzymywała 
kontakt z O. Cormierem, który z kolei 
„urzędowo” zaświadczał od czasu do 
czasu o Jej dobrym prowadzeniu się. 
Pośrednikiem finansowym między Nią 
a Lwowem był niejaki Ks. Azbijewicz; to 
na jego ręce wysyłano pieniądze dla Mat-
ki, on zaś powiadamiał, kogo trzeba, że 
Ona jeszcze żyje i że nic złego o Niej nie 
słychać. Z tego okresu są jedynie ślady 
wzmianek o pobycie Matki w Rzymie. 
Była więc, jakby Jej nie było. Jak się póź-
niej okazało: dojrzewała wówczas do no-
wej służby.

Tymczasem we Lwowie nagonka na 
Matkę, a przy okazji na całe duchowień-
stwo, trwała długo. Ale kiedy zaintereso-
wanie „skandalem” przygasło, inicjatorzy 
rozejrzeli się za nową „ofiarą”. I nagle: 
eureka! Znaleźli! Przecież w Kurii siedzi 
jeszcze najspokojniej w świecie Bp We-

ber, jeden z „kochanków” Matki Kolum-
by. A więc hajże na Webera!! W uspoko-
jeniu napastników nie pomógł ani list 
pasterski ordynariusza w obronie Bi-
skupa, ani artykuły w prasie katolickiej, 
ani protesty diecezjan, którzy wreszcie 
zaczynali spostrzegać, że kampania ta 
jest zbyt przerysowana, by była praw-
dziwa. W końcu Bp Weber skapitulował. 
Poprosił o zwolnienie z funkcji Biskupa 
pomocniczego (zastąpić Go miał Ks. 
Twardowski- późniejszy Ordynariusz). 
Wyjechał do Rzymu już w kwietniu  
1906 roku, więc- jak widać- zaszczuto 
Go skutecznie. Jeszcze tego samego roku 
wstąpił w Rzymie do nowicjatu Księzy 
Zmartwychwstańców. I tam po raz kolej-
ny pokazał swą klasę! W chwili wstąpie-
nia miał 50 lat! Ale w nowicjacie stanął 
w rzędzie młodzieniaszków, poddając się 
ogólnym rygorom i nie wykorzystując 
faktu, że był Biskupem. Bo prawdziwy 
klejnot, choćby go nie wiem jak poma-
zano błotem, zawsze w końcu zabłyśnie! 
Trzy lata po ślubach wieczystych przeło-
żeni wysłali Go na placówkę do Kanady. 
Tam zmarł w 1918 jako Arcybiskup.

Czy M. Kolumba spotykała się w Rzy-
mie z Bpem Weberem? Nie ma na ten te-
mat najmniejszych wzmianek i śladów. 
Zapewne bali by się nowych posądzeń 

a poza ty poruszali się po zupełnie innych 
rejonach Rzymu: Biskup najpierw w Wa-
tykanie, potem u Zmartwychwstańców, 
zaś Matka mieszkała przeważnie w dziel-
nicach zamieszkałych przez biedotę.

Załatwiając swoje sprawy Matka 
poruszała się po Rzymie pieszo- dla 
oszczędności- choć tramwaje już wów-
czas były. Przy okazji tych swoich wę-
drówek poczyniła pewne obserwacje: 
otóż wszędzie spotykała mnóstwo zanie-
dbanych dzieci, nieuczących się czytać 
i pisać, ani katechizmu, ale buszujących 
przez cały dzień bez opieki. Podczas 
wspomnianej wcześniej intensywnej ko-
respondencji między Rzymem a Lwo-
wem na temat, co zrobić z eks-ksienią, 
sama eks-ksieni zastanawiała się tylko 
nad jednym: jakie są plany Boże wzglę-
dem Niej, i co Bóg chce, by zrobiła? I oto 
przyglądając się tym opuszczonym dzie-
ciom doznała pewnie olśnienia, a w głębi 
serca zawołała: eureka! Znalazłam! Roz-
bitek nareszcie dotarł do portu!

Ps. W jednym z poprzednich nume-
rów zamieściliśmy zdjęcie portretu bea-
tyfikacyjnego M. Kolumby, dziś podaje-
my autentyczne zdjęcie Matki z czasów 
rzymskich.
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KATOLIKU  
UWAŻAJ!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

Bioenergoterapia
Bioenergoterapia (bioterapia, 

energoterapia, healing) – jedna 
z najpopularniejszych metod me-
dycyny niekonwencjonalnej. Jej 
istotą – według zwolenników tej 
praktyki – jest przekazywanie pa-
cjentowi energii, w którą ma być 
wyposażony bioenergoterapeuta 
(bioterapeuta, energoterapeuta, 
biotronik, healer). Energia ta nie 
jest znana nauce, jednak bioener-
goterapia zakłada jej istnienie na-
zywając ją bioenergią (bioprądem, 
bioplazmą, energią witalną, bio-
magnetyzmem, praną, ki, czi, qi). 

Historia

Wiara w leczniczą moc do-
tyku została zapoczątkowana 
przez Franza-Antona Mesme-
ra (1736-1815), który uważał, że 
wiele chorób wynika z zabloko-
wania przepływu niewidzialnej 
i nieuchwytnej substancji, którą 
nazwał  uniwersalnym fluidem 
magnetycznym, a później  magne-
tyzmem zwierzęcym. Wg niego, 
nierównomierne rozmieszczenie 
fluidu w organizmie, prowadzi do 
choroby. Sam fluid miał ulegać 
wpływom księżyca, przypływów 
i odpływów, planet, gwiazd. Zdro-

wie miały przywrócić liczne sean-
se, podczas których występował 
tzw. kryzys (drżenia, wstrząsy cia-
ła), słabnący z każdym kolejnym 
spotkaniem. Mesmer został oskar-
żony o szarlatanerię, a jego metody 
zostały zbadane na zlecenie Ludwi-
ka XVI. Komisja 
badawcza orzekła, 
iż nie ma dowo-
dów na istnienie 
fluidu zwierzęce-
go, a skuteczność 
terapii Mesmera, 
należy przypisać 
wyłącznie wyobraźni. Leczenie 
tzw. mesmeryzmem było jed-
nak potajemnie kontynuowane, 
a w XVIII wieku dało początek 
hipnozie.

Badania współczesne

Do dziś nie ma żadnych na-
ukowych badań potwierdzających 
istnienie bioenergii. Pomimo wy-
raźnych skutków oddziaływania 
uzdrowicieli na ludzi (począwszy 
od uzdrowień, przez zmiany w fi-
zjologii organizmu), nieznany jest 
mechanizm przyczynowo-skutko-
wy. Robert Tekieli w swoim “Lek-
sykonie Zagrożeń Duchowych” 

podaje:  Sami bioenergoterapeuci 
twierdzą, że oddziaływanie uzdro-
wiciela nie zawsze musi być z ko-
rzyścią dla chorego. 

Podłoże (para)naukowe

Pierwsze Sympozjum Stowa-
rzyszenia Radiestetów w Warsza-
wie (1981) wyróżniło następujące 
właściwości bioenergii:
• własna inteligencja przewyższa-

jąca inteligencję człowieka
• psychiczne i genetyczne cechy 

charakteru człowieka od którego 
pochodzi

• brak barier materialnych, fi-
zycznych i odległości (posiada 
możliwość przechodzenia przez 
wszystkie przeszkody)

• integruje wszechobecny system 
wartości i sił metafizycznych 
wszechświata
Demonolog, teolog, znawca 

problematyki okultyzmu i ezote-
ryzmu, o. Alek-
sander Posacki 
podkreśla stanow-
czo:  Jest to nie 
tylko jakaś ideolo-
gia, ale wyznanie 
wiary w jakiegoś 
b e z o s o b o w e g o 

boga (zwanego ‘Energią’), pewien 
rodzaj ateizmu, skoro termin te-
izm jest wiarą w Boga osobowego, 
co także jest grzechem przeciwko 
pierwszemu przykazaniu (KKK, 
2123 – gdzie ateizm określony jest 
jako brak wewnętrznej łączności 
z Bogiem, oczywiście Bogiem oso-
bowym).

Bioenergoterapeuci korzysta-
ją z terminologii niejasnej, nie-
zdefiniowanej naukowo, często 
wspólnej dla okultyzmu i ducho-
wości Wschodu. Mówią o ciele 
astralnym,  ciele eterycznym,  wi-
bracjach,  ektoplazmie,  aurze; aby 
przybliżyć bioenergoterapię do 
metody naukowej często obrazuje 
się zaistniałe procesy poprzez  sy-

Bioenergoterapeuci korzysta-
ją z terminologii niejasnej, nie-
zdefiniowanej naukowo, często 
wspólnej dla okultyzmu i ducho-
wości Wschodu.
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stem energetyczny, potencjał ener-
gii, i inne. Równie częste są odwo-
łania do Biblii, a w szczególności 
do Ducha Świętego (traktuje się tu 
Ducha Świętego jako energię, a nie 
jako Osobę, co jest podstawowym 
wypaczeniem chrześcijańskiej 
prawdy wiary, mówiącej o trzech 
Osobach Boskich – Bogu, Jezusie 
Chrystusie i właśnie Duchu Świę-
tym). Przez te zabiegi zamazuje się 
granicę doktryny chrześcijańskiej 
z innymi religiami i praktykami, co 
jest wspólne dla idei New Age’u czy 
antropozofii.

Zagrożenie duchowe  
w bioenergoterapii

Uzdrowienie bioenergoterape-
utyczne diametralnie różni się od 
charyzmatycznego uzdrowienia 
chrześcijańskiego (gdzie uzdrowi-
cielem jest Jezus). Uzdrowiciele, 
którzy zostali poddani egzorcy-
zmom, w swoich świadectwach 
twierdzą, iż to nie oni posiadali ‘cu-
dotwórcze’ moce, ale że to właśnie 

Zbigniew Nowak - bioenergoterapeuta. Prowadził program „Ręce, które leczą” na antenie telewizji Polsat, 
potem TV4. Obecnie prowadzi program w Superstacji.

te moce miały ich. Zastanawiający 
jest również fakt, iż uzdrowiciele ci 
tracą swoje właściwości lecznicze 
po nawróceniu. Osoby, które żyją 
w Łasce Uświęcającej i gorącym 
życiem wiary, a które podjęły chęć 
skorzystania z pomocy bioener-
goterapeuty mówią o niemożno-
ści ingerencji uzdrowiciela w ich 
życie. Bioenergoterapeuci ze zde-
nerwowaniem sugerują im rzeko-
mą niechęć skorzystania z mocy 
uzdrawiania oraz “złą energię”, 
która im (pacjentom) towarzyszy.

Dr Samuel Pfeifer (za: Posacki, 
“Bioenergoterapia”) stwierdza, iż 
jedną z przyczyn skuteczności le-
czenia bioenergoterapeutycznego 
może być fakt, iż pacjent uzdrawia-
ny jest przez bezpośrednie działa-
nie mocy okultystycznych. Z kolei 
cechą inicjacji okultystyczno-spi-
rytystycznej jest przekazywanie 
realnych mocy, czy zdolności para-
normalnych, również związanych 
z uzdrawianiem. W doktrynie 
chrześcijańskiej jedynym praw-
dziwym Panem życia i śmierci jest 

Jezus Chrystus – osobowy Bóg, 
nie inny człowiek czy nieokre-
ślona energia. Poza Nim nie ma 
uzdrowienia, gdyż On poza ciałem 
uzdrawia także duszę człowieka. 
Pomijanie tego faktu, jest popada-
niem w zabobon, jako wypaczenie 
postawy religijnej oraz praktyk, 
jakie ona zakłada. Doświadczenie 
egzorcystów i byłych pacjentów 
bioenergoterapeutów pokazuje, iż 
ostatecznym niebezpieczeństwem 
bioenergoterapii jest okultystyczna 
inicjacja, której konsekwencjami 
są grzechy okultyzmu, zniewole-
nia, niedające się leczyć farma-
kologicznie depresje, destrukcja 
więzi rodzinnych, seryjne niepo-
wodzenia życiowe i inne. Prakty-
kę bioenergoterapii trzeba z pełną 
stanowczością zaliczyć do działań 
zagrażających nie tylko zdrowiu 
psychicznemu czy somatycznemu, 
ale przede wszystkim życiu ducho-
wemu, a w konsekwencji wieczne-
mu.

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

Eucharystyczny rachunek sumienia 
świadomego chrześcijanina

Ks. Aleksander Radecki

Być może nigdy nie zdobyliśmy 
się na takie ustawienie „zwierciadła 
duszy”, czyli rachunek sumienia, by 
przeegzaminować siebie wobec Eu-
charystii. Do zmierzenia się z poda-
nymi poniżej pytaniami zachęcam 
osoby odważne i … uczciwe, gdyż 
tylko wtedy ta rewizja życia przy-
niesie błogosławione owoce nawró-
cenia.
•	 Dlaczego bierzesz( lub nie) udział 

w Eucharystii?
•	 Ile razy w roku zamawiasz Mszę 

św. we własnych (rodzinnych) in-
tencjach?

•	 Czy prosisz o Msze św. we własnej 
parafii, także w trosce o potrzeby 
pracujących w niej duszpasterzy, 
czy –jeśli już- uciekasz poza swój 
Kościół lokalny?

•	 Czy wasz Kościół domowy( ro-
dzina) ma zwyczaj spotkać się 
przy stole eucharystycznym z ra-
cji swoich rodzinnych uroczysto-
ści?

•	 Czy wiesz, jaka jest zwyczajowa 
(regionalna) wysokość stypen-
dium mszalnego w waszej parafii?

•	 Czy jeszcze (już) wiesz, co to są 
Msze gregoriańskie?

•	 Czy zdarzyło ci się prosić o od-
prawienie Mszy św. w intencjach 
świadczących o twym zatro-
skaniu o sprawy innych i dobro 
wspólne (Ojczyzna, Ojciec św., 
pokój, parlament, głodując, mi-
sje św. w świecie, dusze w czyść-
cu cierpiące, nowe powołania do 
służby Bożej, sieroty, nawrócenia 
grzeszników, spełnienie próśb 
Modlitwy Pańskiej, przebaczenie 
winowajcom)?

•	 Czy masz jakiś pomysł na to, by 
w twojej parafii więcej ludzi brało 
udział we Mszy św. – także w dni 
powszednie?

•	 Wysyłasz swoje dzieci „do koś-
cioła” czy idziesz modlić się wraz 
z nimi?

•	 Tęskniłeś kiedyś za Mszą św.?
•	 Nie przeszkodziłeś nikomu swo-

im wyglądem, zapachem i zacho-
waniem podczas liturgii?

•	 Idziesz na nabożeństwo zawsze 
punktualnie, czyli 5 minut wcześ-
niej?

•	 Czy znasz jakieś lekarstwo dla 
spóźnialskich?

•	 Pozwalasz swoim dzieciom jeść, 
pić i żuć gumę w kościele, biegać 
i rozmawiać?

•	 Zabierasz na nabożeństwa modli-
tewniki i korzystasz z niego?

•	 Ile razy w dni powszednie bie-
rzesz udział w Eucharystii?

•	 Jesteś w stanie pójść do kościoła 
bez komórki, mp3? A jeśli nie, 
czy umiesz te urządzenia w porę 
zupełnie wyłączyć, schować?

•	 Umiesz krytycznie ocenić gesty 
swojej pobożności (znak krzyża, 
klękanie, składanie rąk, zajmowa-
nie miejsca w ławce itp.)?

•	 Masz swoje optymalnie wybrane 
miejsce w kościele?

•	 Jak wygląda twoje zaangażowanie 
podczas Mszy św. (śpiew, aklama-
cje, postawy ciała, znak pokoju, 
słuchanie słowa Bożego itd.)?

•	 Na ile twoja wspólnota parafialna 
wyraża już od strony zewnętrznej 
zrozumienie dla tajemnicy jed-
ności zgromadzenia liturgiczne-
go?

•	 Jak zachęciłbyś do wejścia do 
kościoła tych, którzy permanen-
tnie pozostają na zewnątrz Domu 
Bożego podczas nabożeństw?

•	 Ile uzdolnionych muzycznie dzie-
ci i młodzieży mogłoby stanowić 
liturgiczne zespoły muzyczne 
w waszej parafii? Ilu powinniście 
mieć organistów, kantorów, psał-
terzy stów, chórzystów, komenta-
torów? Czy ty( twoje dzieci) nie 
mogłyby dzięki swoim talentom 
zmniejszyć tego deficytu?

•	 Jak należałoby ocenić śpiew 
w waszej wspólnocie Kościoła lo-
kalnego i co zrobić dla jego dal-
szego rozwoju?

•	 Jaka jest kondycja waszej para-
fialnej męskiej służby liturgicznej 
ołtarza?

•	 Ilu powinniście mieć w parafii 
świeckich nadzwyczajnych sza-
farzy Eucharystii? A Ty-mężczy-
zna – nie chciałbyś w ten sposób 
służyć Jezusowi? Tak- dlaczego? 
Nie- dlaczego?

•	 Czy Twój kościół parafialny nie 
jest wciąż „wrogo nastawiony” do 
ludzi poruszających się na wóz-
kach ( małych dzieci i osób nie-
pełnosprawnych) oraz do osób 
starszych, niedosłyszących, nie-
dowidzących, niewidomych?

•	 Czy twoi duszpasterze mogą mieć 
świadomość, że razem z nimi 
tworzysz naprawdę żywy Koś-
ciół?

•	 Czy wracasz w modlitwie, roz-
mowie ( zwłaszcza z domowni-
kami) do tematu przeniesionego 
przez liturgię Słowa, listy paster-
skie i ogłoszenia duszpasterskie?
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•	 Czy pozytywne nastawienie do 
słuchania Słowa Bożego- od cze-
go (kogo) ono zależy?

•	 Czy zdarzyło ci się podziękować 
księdzu za kazanie, które szcze-
gólnie do ciebie trafiło?

•	 Czy modlisz się o światło Ducha 
Świętego dla kaznodziejów i dla 
siebie jako słuchacza?

•	 Czy potrafisz złożyć na ołtarzu 
w geście duchowej ofiary obok 
darów chleba i wina?

•	 Czy ofiarowałeś kiedyś świece do 
kościoła albo przyniosłeś kwiaty 
z własnego ogrodu lub te, któ-
rymi zostałeś obdarowany, dla 
ozdobienia ołtarzy?

•	 Ile pieniędzy potrafisz złożyć na 
ofiarę podczas Eucharystii i z ja-
kim nastawienie wewnętrznym to 
czynisz?

•	 Czy nie przechowujesz ( w sercu, 
w myśli, w notesie) jakiejś „czar-
nej listy” swoich wrogów, jedno-
cześnie uczestnicząc w Eucha-
rystii? Czy naprawdę wiesz, na 
czym polega przebaczanie wro-
gowi, nieprzyjacielowi? Czy wiesz 
już, że nienawiści i nieprzebacze-
nie skutecznie zamyka ci drogę 
do Eucharystii i jego owoców? Jak 
długo potrafisz nosić w swoim 
sercu urazy i pamiętać wyrządzo-
ne ci krzywdy- jak długo dajesz 
się prosić o przebaczenie swoim 
winowajcom?

•	 Ile serca wkładasz w gest prze-
kazywania znaku pokoju- może 
przed nim jesteś w stanie uciekać 
( za filar, na chór, na plac przykoś-
cielny) lub potrafisz ukłonić się 
nawet … ścianie?

•	 Czy na każdej Mszy św., w której 
uczestniczysz, przyjmujesz Ko-
munię św.? Jeśli tak- dlatego? Jeśli 
nie- dlaczego? Jak długo potrafisz 
„wytrzymać” bez Komunii św.?

•	 Czy dbasz o regularną, systema-
tyczną spowiedź św., aby na co 
dzień trwać w łasce uświęcającej, 
w przyjaźni z Bogiem i nie ryzy-
kować niegodnego przyjmowania 
Ciała i Krwi Pańskiej?

•	 Kiedy się spowiadasz: podczas Eu-
charystii i nabożeństw czy w czasie 
do tego specjalnie przeznaczonym?

•	 Czy nie przesadziliście ( jako 
rodzice) w zewnętrznej opra-
wie Pierwszej Komunii Świętej 
w swoich dzieci?

•	 Czy dbasz o to, by chorzy z two-
jego otoczenia mogli regularnie 
przyjmować Komunię św. tam, 
gdzie cierpią?

•	 Czy centralnym i najwyższym 
punktem dnia świątecznego jest 
dla ciebie i twojej rodziny godzi-
na Eucharystii we własnym koś-
ciele parafialnym?

•	 Czy wiesz, że możliwy jest udział 
we Mszy św. niedzielnej już w so-
botę wieczorem?

•	  Czy- podejmując wyjazdy lub 
odwiedziny w dni świąteczne – 
bierzesz pod uwagę zaplanowanie 
czasu i miejsca na uczestniczenie 
w liturgii Eucharystii?

•	 Czy masz odwagę zaproponować 
swoim gościom wspólny udział 
we Mszy św. niedzielnej?

•	 Czy niedziela i święta są dla cie-
bie okazją do poświęcenia Panu 
Bogu większej ilości czasu (na-
bożeństwa poza Mszą św., lek-
tura Pisma Świętego, czasopism 
religijnych, korzystanie z audycji 
i programów katolickich itd.?

•	 Czy w okresie choroby (także 
pobytu w szpitalu) korzystasz 
z transmisji Mszy św. 
przez radio lub TV- czy 
proponujesz to swoim 
bliskim w takiej sytuacji?

•	 Czy w dni świąteczne 
stać cię na odwiedziny 
osób chorych, starszych, 
samotnych?

•	 Czy dni święte wykorzy-
stujesz także do spotkań 
rodzinnych, odwiedzin, 
na pisanie listów, na roz-
mowy telefoniczne z bli-
skimi osobami?

•	 Czy w twoim domu pod-
czas odwiedzin i posił-
ków musi być włączony 
telewizor? Czy w waszej 
rodzinie pielęgnowany 
jest „obrzęd” wspólnego 
uroczystego, świąteczne-
go obiadu? Czy potrafisz 
rozmawiać ze wszystkimi 

swoimi domownikami?
•	 Czy nie musisz się wstydzić za 

klimat wieczerzy wigilijnej: wol-
ne miejsce przy stole, którego nikt 
nigdy nie zajął, szczerość podczas 
łamania się opłatkiem, post, stan 
łaski uświęcającej, śpiew, kolęd..?

•	 Jaki masz pomysł na swój (twoich 
bliskich) niedzielny i świąteczny 
wypoczynek?

•	 Czy i dlaczego dokonujesz w dni 
świąteczne zakupów, handlujesz, 
chodzisz na giełdy, sprzątasz, pie-
rzesz, naprawiasz, remontujesz, 
myjesz samochód?

•	 Czy- w świetle powyższych pytań 
i odpowiedzi- możesz stwierdzić, 
że Bóg jest w twoim życiu na 
pierwszym miejscu i rzeczywi-
ście kochasz Go „z całego serca, 
z całej duszy i ze wszystkich sił 
swoich”?

•	 Czy twoje zachowanie w życiu 
codziennym świadczy o tym, 
że potrafisz w dojrzały sposób 
uczestniczyć w Eucharystii?
Po przeczytaniu tych pytań połóż 

rękę na swoim sercu i powiedz głoś-
no sam do siebie: „Ja nie ma z czego 
się spowiadać”.
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Co sądzisz o pornografii? Zło czy nic złego? Jeszcze nie tak dawno temu pojawiała się tylko w śladowych ilościach, 
przemycana z Zachód i wstydliwie podawana z ręki do ręki. Dzisiaj „legalna”, wszędzie dostępna - w kioskach, na 
stacjach benzynowych, w telewizji, Internecie. Jedno z osiągnięć zachodniej kultury?...

O PORNOGRAFII

Słyszymy opinię, że pornografia to 
nic złego, a nawet dobro. Kiedy spot-
kasz kogoś tak twierdzącego, zapytaj go, 
czy chciałby, żeby jego siostra wystąpiła 
w porno filmie, skoro to nic złego... Albo 
czy chciałby, żeby jego córką zabawiali się 
jacyś faceci, a inni oglądali to w Internecie 
i onanizowali się.

Czujesz chyba, że seks - a nawet na-
gość - to nie jest coś do fotografowania 
czy filmowania dla kasy i ku uciesze in-
nych gotowych zapłacić za takie igrzyska? 
Seks to coś znacznie, znacznie poważniej-
szego. To sfera święta, obszar szczególnej 
obecności Boga. Zupełnie nie temat na 
widowisko. I żadne osiągnięcie „zachod-
niej kultury”, nieprawdaż? Osiągnięcia 
zawsze wiążą się z wysiłkiem, a cóż to za 
wysiłek ściągnąć majtki?

Grzech popełniony w sercu
Zapytałem na początku, co Ty sądzisz 

o pornografii. Ważniejsze byłoby jednak 
zapytać, co Pan Bóg sądzi na ten temat. 
Nam się zdarzają głupie opinie, prawda? 
Kierujemy się emocjami, a nie rozumem, 
czasami mówimy coś pod publiczkę, żeby 
się nie narazić, itp. A zresztą nie możemy 
wiedzieć lepiej niż Pan Bóg, co jest dobre, 
a co złe. Duch Święty - poprzez Kościół 
- tak mówi o pornografii: „Znieważa ona 
czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie 
aktu małżeńskiego, wzajemnego intym-
nego daru małżonków. Narusza poważnie 
godność tych, którzy jej się oddają (akto-
rzy, sprzedawcy, publiczność), ponieważ 
jedni stają się dla drugich przedmiotem 
prymitywnej przyjemności i niedozwo-
lonego zarobku. Przenosi ona ich wszyst-
kich w świat iluzoryczny. Władze cywilne 
powinny zabronić wytwarzania i rozpo-
wszechniania materiałów pornograficz-
nych” (KKK 2354).

Natomiast Pan Jezus wypowiedział ta-
kie słowa: „Słyszeliście, że powiedziano: 
nie cudzołóż. A ja wam powiadam: każ-
dy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już 
się w swoim sercu dopuścił z nią cudzo-
łóstwa” (Mt 5, 27-28). Dokładnie w takim 
celu robi się wszelkie erotyczne materiały 
- żeby sprowokować pożądliwe patrzenie. 
W żadnym innym. Ciężki grzech cudzo-

łóstwa można popełnić „w swoim sercu”. 
Jeśli jeszcze do tego pożądliwego patrze-
nia dojdzie masturbacja, czyli namiastka 
współżycia, mamy nawet coś więcej niż 
cudzołóstwo w sercu.

Pan Jezus jedno, diabeł drugie. Po któ-
rej stronie stoją ci, którzy robią pornogra-
fię, chwalą ją, legalizują itp.?... Jezus ma 
swoich uczniów - o tym wiemy i chcemy 
do nich należeć, ale i diabeł ma swoich. 
Wydaje się im, że są wolni, nowocześni, 
postępowi, że walczą z zacofaniem i ciem-
nogrodem. W rzeczywistości prowadzeni 
są na postronku przez demona; mówią to, 
co on chce, i działają według jego instruk-
cji.

Pornografię robią również zdeklaro-
wani sataniści, świadomie służący Złemu. 
Odkrył to pewien egzorcysta - co gorsza, 
okazało się, że nakładają jeszcze jakieś 
przekleństwa na wszystkich wchodzących 
na ich strony internetowe. Egzorcysta 
modlił się o uwolnienie od dręczeń demo-
nicznych dla osoby, która tylko raz weszła 
na taką stronę...

Odciąć się od zła
Powróćmy do słów Chrystusa. A więc 

najpierw mówi o cudzołóstwie (do czego 
nakłania pornografia), a następnie powie 
coś, co wzbudza protesty wielu (nie wy-
łączając niektórych teologów). Pan Jezus 
często mówił i robił rzeczy wzbudzające 
protesty wielu (nie wyłączając niektórych 
uczniów). Jednak nigdy niczego nie od-
woływał, bo Prawda nie przyjmuje kom-
promisów. Warto przypomnieć te słowa, 
ponieważ być może w przyszłości nie 
będzie wolno (pod karą) ich cytować ani 
nawet wspominać... Zostaną zdelegalizo-
wane przez tych, którzy legalizują różne 
śmiertelne grzechy, aby popełniający je 
zbytnio się nie stresowali. Podobnie na-
zywanie homoseksualizmu zboczeniem 
zostało już zdelegalizowane tu i ówdzie 
na świecie. Wygląda na to, że zmierzamy 
ku nowoczesnej formie „wolności słowa” 
i „demokracji”. Ich pierwowzór to Sodo-
ma i Gomora...

Po tym przydługim wstępie już sam 
cytat:  „Jeżeli więc prawe twoje oko jest 
ci powodem do grzechu, wyłup je i od-

rzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla 
ciebie, gdy zginie jeden z twoich człon-
ków, niż żeby całe twoje ciało miało być 
wrzucone do piekła. I jeżeli prawa twoja 
ręka jest ci powodem do grzechu, ode-
tnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem 
jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 
członków, niż żeby całe twoje ciało mia-
ło iść do piekła” (Mt 5, 29-30).

Bóg jest miłością! Teraz też, kiedy 
padają słowa na temat piekła?... Zawsze! 
Przestrzeganie jest przecież wyrazem mi-
łości. Lekarz przestrzega swoich pacjen-
tów, policja - kierowców, GOPR - tury-
stów w górach, rodzice - dzieci. Milczenie 
wobec niebezpieczeństwa wiecznego po-
tępienia byłoby skrajnym brakiem miło-
ści. Pan Jezus musiał o tym powiedzieć.

Oczywiście, Jezusowi nie chodzi o ja-
kiekolwiek samookaleczenie. Przeciwnie 
- zależy Mu, byś miał oboje oczu, obie 
ręce i obie nogi. Bez wątpienia! Chce 
powiedzieć coś innego - że ciężki grzech 
to niezwykle poważna sprawa. Trwanie 
w grzechu prowadzi do wiecznego potę-
pienia. Dlatego musimy być gotowi nawet 
na wielkie ofiary, żeby zawsze żyć w stanie 
łaski uświęcającej. Męczennicy woleli od-
dać życie niż przekroczyć Boże Prawo.

Odciąć zaś trzeba wszystko, co pro-
wadzi do grzechu. Może należałoby zin-
terpretować powyższe słowa Jezusa w na-
stępujący sposób: Jeśli Internet jest dla 
Ciebie powodem do grzechu - odetnij 
go. Jeśli telewizja kablowa jest dla Cie-
bie powodem do grzechu - odetnij ją. 
Jeśli koledzy nakłaniają Cię do grzechu 
- odsuń się od nich.

Nowi bogowie
Królowa Blanka mawiała do swego 

syna Ludwika (późniejszego króla Fran-
cji): „Synu mój, wolałabym raczej zoba-
czyć cię na katafalku aniżeli w grzechu 
śmiertelnym”. A dzisiaj?... Już papież Pa-
weł VI stwierdził, że największym grze-
chem (czyli złem) współczesności jest 
zanikanie poczucia grzechu. Niestety, kie-
dy słabnie wiara w Boga, ludzie samych 
siebie zaczynają uważać za bogów. Sami 
chcą określać, co jest dobre, a co złe. Ule-
gają prastarej, pierwszej pokusie - węża 
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z ogrodu Eden: „(...) tak jak Bóg będziecie 
(...)” (Rdz 3, 5). Dzisiaj wielu ludzi nie boi 
się żyć w śmiertelnych grzechach. Wprost 
przeciwnie: uważają, że tak właśnie jest 
dobrze. Pan Bóg jedno, oni drugie. Nowi 
bogowie... Przedmałżeński seks?... Jest 
przecież przyjemnie, miło, kochamy się 
- cóż w tym złego? Antykoncepcja? Oczy-
wiście, dlaczego nie ułatwić sobie życia. 
Mieszkanie razem przed ślubem? Jasne! 

Dzisiaj żyje się już inaczej ... Na impre-
zach „kręci się pornole”, panowie posyłają 
sobie przez Internet co ciekawsze zdjęcia 
lub filmiki... Sodomici robią z siebie bo-
jowników o wolność, równość i demokra-
cję. „Czarne jest białe, białe jest czarne”, „2 
* 2 = 22, 5+1=51” - mówią bez zmrużenia 
oka, z uśmiechem, pewni, że mają rację... 
Tak się przejawia zanik poczucia grzechu, 
największe zło współczesnego świata, 

skutek oddalania się od Boga, a przez to 
zbliżania się do Złego.

Zło zawsze pozostanie złem, grzech 
- grzechem, niezależnie od tego, co kto 
sądzi. Słowa Jezusa nigdy nie przeminą 
zawsze są aktualne i zawsze obowiązują.

Cdn…

Jan Bilewicz

Telefon zaufania dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz 
ich rodzin

Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441

Czynny całą dobę !!!

Trzeźwymi bądźcie

DDA i DDD

Termin ten dotyczy tych wszyst-
kich dorosłych i samodzielnych osób, 
które wyrosły w domach z problemem 
uzależnienia, przemocy lub innej dys-
funkcji. Dzieci w rodzinach z prob-
lemem uzależnienia są zakładnikami 
alkoholizmu lub innego patologicz-
nego zachowania, które zmusza je do 
życia w nieszczęściu i rozpaczy. Są 
zakładnikami jednego lub obojga ro-
dziców, którzy sami nie wiedzą, że są 
uzależnieni lub to negują. I co gorsza- 
są zakładnikami społeczeństwa, które 
oferuje im bardzo niewiele szans.

Podczas gdy odpowiedzialni do-
rośli odwracają  wzrok, mali zakład-
nicy spędzają młodość w walce na 
psychologicznym polu bitwy, jakim 
są ich własne rodziny. Jest rzeczą zu-
pełnie niemożliwą, by dziecko wyszło 
z rodziny uzależnionej od substancji 
chemicznej nie ponosząc szwanku. 
Dzieci-zakładnicy wyznaczają włas-
ne linie frontu, wznoszą barykady 
i walczą, by przeżyć  w niewiarygod-
nie nierównych zmaganiach z potęż-
nym światem dorosłych. Dzieci często 
wpadają w zasadzkę nagłych zmian 
nastrojów, typowych dla alkoholika, 

wtedy, gdy się tego najmniej spo-
dziewają.  Wychodzą okaleczone 
z wojny psychologicznej, na którą 
składają się sprzeczne komunikaty, 
niekonsekwencja, nieprzewidywal-
ność, zdrada i oszustwo. Są pod 
względem emocjonalnym poturbo-
wane i zmaltretowane przez prze-
moc, której są  świadkami, a wiele 
z nich nosi również ślady bicia i wy-
korzystywania seksualnego. Prak-
tycznie wszystkie cierpią wskutek 
ran zadanych ich psychice, zupełnie 
jak żołnierze ogłuszeni hukiem armat 
i wyczerpani bitwą; cierpią- zupełnie 
jak dorośli- na zespół stresu poura-
zowego taki sam, jak żołnierze, którzy 
brali udział w wojnie.

Pomimo upływu lat dorośli ludzie, 
wychowani w patologicznych rodzi-
nach, nadal przeżywają strach, wstyd 
i  poczucie winy za picie i zachowa-
nie swoich rodziców.  Nadal trudno 
jest im pozostawić krzywdy, jakich 
doznali, kiedy byli jedynie bezbron-
nymi dziećmi. Nadal przeżywają kło-
poty emocjonalne, interpersonalne 
i zdrowotne. Dorastając DDA i DDD 
nauczyły się: Nie mów - nie ufaj - nie 

czuj! Żyli w domu gdzie nikt ich nie 
słuchał. Powiedziano im, że ich uczu-
cia były złe. Musieli robić to, czego nie 
chcieli robić.  Robili czasami trudne 
rzeczy jako dzieci, aby przeżyć.

Teraz kiedy prowadzą samodzielne 
życie nadal nie potrafią wyjść z tamte-
go wzorca funkcjonowania.

Dorosłe Dzieci Alkoholików 
i Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcjonalnych

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 prze-
trwanie. W mieście 100 tys. mieszkańców 
daje to ok. 4.000 dzieci; W mieście 25 tys. 
mieszkańców daje to ok. 1.000 dzieci; 
W gminie 10 tys. mieszkańców daje to ok. 
400 dzieci
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ŚWIĘCI PIOTR I PAWEŁ - KSIĄŻĘTA KOŚCIOŁA
 Wspomnienie 29 czerwca

Książęta Kościoła
Kościół umieszcza w jednym dniu 

uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem 
nie dlatego, aby równał go w prymacie 
z pierwszym zastępcą Chrystusa. Cho-
dzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apo-
stołowie byli współzałożycielami gminy 
chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym 
mieście oddali dla Chrystusa ży-
cie swoje oraz że w Rzymie są ich 
relikwie i sanktuaria. Najwięcej 
jednak zaważyła na połączeniu 
pamiątki obu Apostołów w jed-
nym dniu opinia, dzisiaj uznawa-
na za mylną, że obaj Apostołowie 
ponieśli śmierć męczeńską tego 
samego dnia. Już w roku 258 ob-
chodzono święto obu Apostołów 
razem dnia 29 czerwca, tak na Za-
chodzie, jak też i na Wschodzie, 
co wskazywałoby na powszech-
ne przekonanie, że był to dzień 
śmierci obu Apostołów. Taki bo-
wiem był bardzo dawny zwyczaj, 
że święta liturgiczne obchodzono 
w dniu śmierci męczenników, 
a potem także (od w. IV) - wy-
znawców.

Święty Piotr

Powołanie na apostoła
Święty Piotr Apostoł Właś-

ciwe imię Piotra to Szymon (Sy-
meon). Pan Jezus zmienił mu imię 
na Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż 
miało ono symbolizować jego przyszłe 
powołanie. Pochodził z Betsaidy, miejsco-
wości położonej nad Jeziorem Genezaret 
(Galilejskim). Był bratem św. Andrzeja, 
Apostoła, który Szymona przyprowadził 
do Pana Jezusa niedługo po chrzcie w rze-
ce Jordan, jaki Chrystus Pan otrzymał 
z rąk Jana Chrzciciela (Mt 10, 2; J 1, 41). 
To, że Chrystus Pan zetknął się z Andrze-
jem i Szymonem w pobliżu rzeki Jordan, 
wskazywałoby, że obaj bracia byli ucznia-
mi św. Jana (J 1, 40-42). Ojcem Szymona 
Piotra był Jona (Jan), rybak galilejski. Kie-
dy Chrystus Pan włączył Piotra do grona 
swoich uczniów, ten nie od razu przystał 
do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się pracą 
rybaka. Dopiero po cudownym połowie 
ryb definitywnie został przy Chrystusie 

w charakterze Jego ucznia wraz ze swoim 
bratem, Andrzejem (por. Łk 5, 1-11).

Kiedy Piotr przystąpił do grona ucz-
niów Pana Jezusa, był już człowiekiem 
żonatym i mieszkał w Kafarnaum u teś-
ciowej, którą Pan Jezus uzdrowił (Mk 1, 
29-31; Łk 4, 38-39). Tradycja wczesno-
chrześcijańska wydaje się potwierdzać, że 

miał dzieci, gdyż wymienia jako jego cór-
kę św. Petronelę. Nie jest to jednak pewne.

Powołanie na następcę Chrystusa
Święty Piotr Apostoł Jezus bardzo 

wyraźnie wyróżniał Piotra wśród Apo-
stołów. Piotr był świadkiem - wraz z Ja-
nem i Jakubem - wskrzeszenia córki Jaira 
(Mt 9, 23-26; Mk 5, 35-43; Łk 8, 49-56), 
przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 
1-13; Mk 9, 2-13; Łk 9, 28-36) i krwawego 
potu w Getsemani (Mt 26, 37-46; Mk 14, 
33-42; Łk 22, 41-46). Kiedy Jezus zapytał 
Apostołów, za kogo uważają Go ludzie, 
otrzymał na to różne odpowiedzi. Kiedy 
zaś rzucił im pytanie: „A wy za kogo Mnie 
uważacie?” - usłyszał z ust Piotra wyzna-
nie: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywe-
go”. Za to otrzymał w nagrodę obietnicę 

prymatu nad Kościołem Chrystusa: „Bło-
gosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew nie objawiły ci 
tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr 
(czyli skała), i na tej skale zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 
I tobie dam klucze królestwa niebieskie-

go; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie roz-
wiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).

Można byłoby wymienić jesz-
cze inne historie związane z Pio-
trem. Jezus ratuje Piotra, kiedy to-
nął w Jeziorze Galilejskim (Mt 14, 
28-31). Piotr płaci podatek za Je-
zusa i za siebie monetą, wydobytą 
z pyszczka ryby (Mt 17, 24-27); 
od Piotra Pan Jezus zaczyna my-
cie nóg Apostołom przy Ostatniej 
Wieczerzy (J 13, 6-11). Przed poj-
maniem Mistrza Piotr zapewnia 
Go o swojej dla Niego wierności 
(Mt 26, 33). W Getsemani wy-
stępuje w obronie Jezusa i ucina 
ucho słudze arcykapłana, Malchu-
sowi (Mt 26, 51-54; Mk 14, 47; Łk 
22, 49-50; J 18, 10-11). On jeden, 
wraz z Janem, idzie za Chrystu-
sem aż na podwórze arcykapłana. 
Jednak tu, rozpoznany, wyrzeka 
się ze strachu Jezusa i trzykrotnie 
potwierdza zaparcie się przysięgą. 

Kiedy zapiał kogut, przypomniał 
sobie przepowiednię Chrystusa i gorzko 
zapłakał (Mt 26, 69-75; Mk 14, 66-72; Łk 
22, 54-62; J 18, 15-27).

Święty Piotr otrzymuje klucze 
Królestwa 
Przed odejściem do nieba Pan Jezus 

zlecił Piotrowi najwyższą władzę paste-
rzowania nad Jego Apostołami i pozosta-
łymi wiernymi wyznawcami (J 21, 15-19). 
Apostołowie od początku podjęli te słowa 
i uznali w Piotrze pierwszego spośród 
siebie. We wszystkich wykazach apostol-
skich Piotr jest zawsze stawiany na pierw-
szym miejscu (Mt 10, 2; Mk 3, 16; Łk 6, 
14; Dz 1, 13). Pisma Nowego Testamentu 
wymieniają go 150 razy. Piotr proponu-
je Apostołom przyłączenie do ich grona 
jeszcze jednego w miejsce Judasza (Dz 1, 

El Greco, Święci Piotr i Paweł

 Część I - Święty Piotr
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Na podstawie Żywotów Świętych 
opacowała: Anna Ferenc

15-26). Piotr pierwszy przemawia do tłu-
mu w dzień Zesłania Ducha Świętego i po-
zyskuje sporą liczbę pierwszych wyznaw-
ców (Dz 2, 14-36). Uzdrawia chromego 
od urodzenia i nawraca kilka tysięcy lu-
dzi (Dz 3, 1-26). Zakłada pierwszą gminę 
chrześcijańską w Jerozolimie i sprawuje 
nad nią władzę sądowniczą (Dz 5, 1-11). 
To jego Chrystus poucza w tajemniczym 
widzeniu, że ma także przyjmować pogan 
i nakazuje mu udać się do domu oficera 
rzymskiego, Korneliusza (Dz 10, 1-48). Na 
Soborze apostolskim Piotr jako pierwszy 
przemawia i decyduje, że należy iść także 
do pogan, a od nawróconych z pogaństwa 
nie należy żądać wypełniania nakazów ju-
daizmu, obowiązujących Żydów (Dz 15, 
1-12). W myśl zasady postawionej przez 
Pana Jezusa: „Uderzę pasterza, a rozproszą 
się owce stada” (Mt 26, 31) - właśnie Piotr 
stał się głównym przedmiotem nienawi-
ści i pierwszym obiektem prześladowań. 
Został nawet pojmany i miał być wydany 
przez króla Heroda Agryppę I Żydom na 
stracenie. Jednak anioł Pański wybawił go 
cudownie od niechybnej śmierci (Dz 12, 
1-17).

Niebawem po uwolnieniu Piotr udał 
się do Antiochii, gdzie założył swoją stoli-
cę (Ga 2, 11-14). Stamtąd podążył do Ma-
łej Azji i Koryntu (2 P 1, 1), aby wreszcie 
osiąść na stałe w Rzymie. Tu także poniósł 
śmierć męczeńską za panowania cesarza 
Nerona ok. 64 roku, umierając na krzyżu, 
jak mu to zapowiedział Chrystus (J 21, 
18-19). O pobycie Piotra w Rzymie i jego 
śmierci piszą między innymi: św. Klemens 
Rzymski (+ ok. 97), List do Koryntian, 5; 
św. Ignacy z Antiochii (+ ok. 117), List do 
Rzymian 4, 3; św. Dionizy z Koryntu (+ 

160); św. Ireneusz (+ 202); Euzebiusz - Hi-
storia Kościoła 2, 25, 8; św. Kajus Rzymski 
(+ 296) i wielu innych.

Pisma Księcia Apostołów
Święty Piotr Apostoł Św. Piotr zosta-

wił dwa listy, które należą do ksiąg Pisma 
świętego Nowego Testamentu. Dyktował 
je swojemu uczniowi Sylwanowi (1 P 5, 
12). Wyróżniają się one niezwykłą plasty-
ką i ekspresją. Jako zwierzchnik Kościo-
ła Piotr ma odwagę przestrzec wiernych 
przed zbyt dowolnym tłumaczeniem pism 
Pawła Apostoła (2 P 3, 14-16). Pierwszy 
list Piotr pisał ok. 63 r., przed prześlado-
waniem wznieconym przez Nerona. Pisał 
go z Rzymu. Drugi list, pisany również 
z Rzymu, prawdopodobnie został zre-
dagowany w więzieniu, gdyż Piotr pisze 
o swojej rychłej śmierci. Tak więc list po-
wstał w 64 lub 67 roku (2 P 1, 14).

Apokryfy
O wielkiej popularności św. Piotra 

świadczą liczne apokryfy. Na pierwszym 
miejscu należy do nich Ewangelia Piotra, 
której fragment udało się przypadkowo 
odnaleźć w roku 1887 w Achmin w Gór-
nym Egipcie. Mogła powstać już w latach 
120-130 po Chrystusie. Kerygma Piotra 
- to rodzaj homilii. Powstała ona również 
ok. roku 130 i ma zabarwienie gnostyckie. 
Apokalipsa św. Piotra należała kiedyś do 
najbardziej znanych apokryfów. Pochodzi 
ona również z początków chrześcijań-
stwa, odnaleziona została w roku 1887 
wraz z Ewangelią Piotra. Zawiera opis 
sądu i losu dusz po śmierci. Wreszcie apo-
kryf już znacznie późniejszy, z V w., Dzie-
je Piotra i Pawła. Autor tak niepodziel-

nie łączy losy obu Apostołów, że 
oznacza datę ich śmierci nie tylko 
w jednym roku, ale nawet w jed-
nym dniu. Nadto według auto-
ra obydwaj Apostołowie zostali 
pochowani w jednym miejscu. 
Wyznaczoną przez autora tego 
apokryfu datę śmierci przyjęło 
Martyrologium Rzymskie.

Męczeńska śmierć i zachowane 
relikwie 

Śmierć św. Piotra Apostoła Św. 
Piotr poniósł śmierć męczeńską 
według podania na wzgórzu wa-
tykańskim. Miał być ukrzyżowa-
ny według świadectwa Orygenesa 
głową w dół na własną prośbę, 
gdyż czuł się niegodnym umierać 
na krzyżu jak Chrystus. Cesarz 
Konstantyn Wielki wystawił ku 
czci św. Piotra nad jego grobem 

bazylikę. Obecna bazylika Św. Piotra 
w Rzymie pochodzi z wieku XVI-XVII, 
zbudowana została w latach 1506-1629. 
Teren wokół bazyliki należy do Państwa 
Watykańskiego, istniejącego w obecnym 
kształcie od roku 1929 jako pozostałość 
dawnego państwa papieży. Liczy ono 
0,44 km2 powierzchni i zamieszkuje je 
ok. 1000 ludzi. Bazylika wystawiona na 
grobie św. Piotra jest symbolem całego 
Kościoła Chrystusa. Rocznie nawiedza 
ją kilkanaście milionów pielgrzymów 
i turystów z całego świata. W czasie prac 
archeologicznych przeprowadzonych 
w podziemiach bazyliki św. Piotra w la-
tach 1940-1949 znaleziono pod konfesją 
(pod głównym ołtarzem bazyliki) grób 
św. Piotra.

Oprócz tej najsłynniejszej świątyni, 
wystawionej ku czci św. Piotra Apostoła, 
w samym Rzymie istnieją ponadto: koś-
ciół św. Piotra na Górze Złotej (Montorio), 
czyli na Janikulum, zbudowany na miej-
scu, gdzie Apostoł miał ponieść śmierć 
męczeńską; kościół św. Piotra w Oko-
wach, wystawiony na miejscu, gdzie św. 
Piotr miał być więziony; kościół świętych 
Piotra i Pawła; kościółek „Quo vadis” przy 
Via Appia, wystawiony na miejscu, gdzie 
Chrystus według podania miał zatrzymać 
Piotra, usiłującego opuścić Rzym.

Św. Piotr, pierwszy papież, jest patro-
nem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, 
Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Dusz-
ników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, 
Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, 
Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także bla-
charzy, budowniczych mostów, kowali, 
kamieniarzy, marynarzy, rybaków, ze-
garmistrzów. Wzywany jako orędownik 
podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąsze-
nia przez węże.

Ikonografia
W ikonografii św. Piotr ukazywany 

jest w stroju apostoła, jako biskup lub pa-
pież w pontyfikalnych szatach. Od IV w. 
(medalion z brązu - Watykan, mozaika 
w S. Clemente) ustalił się typ ikonogra-
ficzny św. Piotra - szerokie rysy twarzy, 
łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta 
broda. Od XII wieku przedstawiany jest 
jako siedzący na tronie. Atrybutami Księ-
cia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klu-
cze symbolizujące klucze Królestwa Boże-
go, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, 
zwój, pastorał, ryba, sieci, skała - stano-
wiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, 
tiara w rękach.

◄Peter Paul Rubens, Święty Piotr jako papież



KRZESZOWSKA PANI nr 3 (34) - Maj / Czerwiec 201430

Z  NOWYM  TESTAMENTEM  „NA  TY”

Maria Magdalena spotyka Jezusa, J 20, 11-18
Wykreśl z diagramu wypisane niżej słowa, a litery, które zostaną, utworzą hasło.

ogrodnik, Jezus, Maria, anioł, cud, kobieta, uczniowie, grób, ciało
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Wielki Czwartek
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Wigil ia Paschalna

Wielki Piątek c.d.


