DWUMIESIĘCZNIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W KRZESZOWIE
Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów • Lipiec – Sierpień 2014 Nr 4 (35)

Radio Maryja i TV Trwam w Krzeszowie, 5 maja 2014

Zespół Żołnierzy Rezerwy Rota ze Złotoryi

Procesja Liturgiczna pod przewodnictwem
ks. Bpa Marka Mendyka

W rozmowach niedokończonych wziął udział rektor
WSD w Legnicy ks. dr Piotr Kot i nasz przewodnik

O. Tadeusz Rydzyk, ks. Mateusz, reprezentantka
zespołu ROTA i O. Marcin z Radia Maryja

Transmisja TV Trwam odbyła się w kościele pw. św. Józefa w Krzeszowie

21 Festiwal PiosenkiKRZESZOWSKA
ReligijnejPANIi nrPatriotycznej
4 (35) - Lipiec / Sierpień 2014
Krzeszów 2 maja 2014

Rozdanie nagród

Uczestnicy oraz organizatorzy festiwalu

Jury festiwalu
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
WAKACJE 2014

• Od niedzieli 29 czerwca do środy 31 sierpnia 2014 –
Koncerty Organowe w Sanktuarium Krzeszowskim:
codziennie godz. 11.00 w Bazylice; godz. 15.30 –
w kościele św. Józefa.
• Od poniedziałku 30 czerwca do soboty 5 lipca
Rekolekcje z Postem wg. Św. Hildegardy
• W czwartek 3 lipca rocznica konsekracji Bazyliki
Krzeszowskiej (3 VII 1735)
• piątek 4 lipca – I-piątek miesiąca. Odwiedziny chorych.
Po Mszy św. wieczornej Nocna adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zakończenie adoracji w I-sobotę miesiąca
o godz. 7.00 (rano)
• niedziela 6 lipca – I-niedziela miesiąca. Zmiana
Tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00; natomiast
na godz. 12.00 do Krzeszowskiej Bazyliki zapraszają
MYŚLIWI z Koła Łowieckiego w Kamiennej Górze na
wspólną Eucharystię
• Piątek 11 lipca –Święto św. Benedykta, Opata, patrona
Europy – w tym dniu szczególnie modlimy się za nasze
Siostry Benedyktynki. Również w lipcu Rocznica
Zbrodni Ludobójstwa na Wołyniu,
• niedziela, 13 lipca – Ks. Grzegoż Gurnik - misjonarz
z Apostolstwa Dobrej Śmierci wygłosi kazania podczas
Mszy Św.: 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
• Środa 16 lipca – wspomnienie Matki Bożej z Góry
Karmel – comiesięczne spotkanie formacyjne Rodziny
Radia Maryja - początek godz. 15.00 i procesja Maryjna
po Kalwarii Krzeszowskiej.
• Środa 23 lipca – Święto św. Brygidy, zakonnicy –
patronki Europy.
• Sobota 26 lipca – czwartek 7 sierpnia XXII Piesza
Pielgrzymka z Jeleniej Góry i Krzeszowa do
Częstochowy (przewodnik Grupy nr 2 – Ks. Mateusz
RYCEK)
• niedziela 27 lipca – zapraszamy na Odpust ku
czci Świętej Anny godz. 14.30; przedtem na placu
przed Bazyliką poświęcenie wszystkich pojazdów
mechanicznych (rowerów, motocykli, samochodów,
traktorów) Kierowców zapraszamy na Eucharystię
o godz. 12.00; po Mszy św. poświęcenie pojazdów.
• piątek 1 sierpnia – Pierwszy Piątek Miesiąca; odwiedziny
chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramenty od
godz. 18.00 po Mszy wieczornej do godz. 7.00 (rano)
w I-sobotę miesiąca.
• niedziela 3 sierpnia – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana
tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00
• Środa 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego.
• Niedziela 10 sierpnia – Odpust w Krzeszówku ku czci
św. Wawrzyńca – początek godz. 14.00; po Eucharystii
Festyn Parafialny w Krzeszówku

• Od 14-17 sierpnia – Wielki Odpust Krzeszowski.
• Sobota 16 sierpnia – Zapraszamy na godz. 15.00 do
Bazyliki na comiesięczne spotkanie Rodziny Radia
Maryja i procesję Maryjną po Kalwarii Krzeszowskiej.
• Wtorek 26 sierpnia – Uroczystość NMP
Częstochowskiej.
• Niedziela 31 sierpnia – Rocznica Powstania NSZZ
„Solidarność” i podpisanie Umów Społecznych
w Gdańsku. Szczególny dzień modlitw w intencji
Ojczyzny.
• Poniedziałek 1 września - godz. 8.00 – Msza św. na
rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego.
• 5 września – Pierwszy Piątek Miesiąca; odwiedziny
chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 18.00 (po Mszy wieczornej) do godz. 7.00
(rano) w Pierwszą Sobotę.
• Sobota 6 września - Diecezjalna Pielgrzymka
Niepełnosprawnych do Krzeszowa.
• Niedziela 7 września – Pielgrzymka Podwórkowych
Kółek Różańcowych Dzieci do Krzeszowa z terenu
Dolnego Śląska (początek godz. 10.00)

PIELGRZYMKA MOTOCYKLISTÓW
do KRZESZOWA, 11 maja 2014
Na zaproszenie Ks. Marian Kopko Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w niedzielę przybyło do Krzeszowa 40 pasjonatów pojazdów dwukołowych w ramach
I-szej Pielgrzymki Motocyklowej. Po Eucharystii o godz.
12:00 odbyło się poświęcenie kierowców i ich pojazdów
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MARIAN KACHNIARZ

nasz parafianin - profesor doktor habilitowany
Pracownik naukowy Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości im. Łazarskiego
w Warszawie. Ekspert zewnętrzny sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP. W latach 1999-2006
pełnił funkcję starosty kamiennogórskiego. Za działalność naukową oraz
wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania w samorządzie terytorialnym został wyróżniony
w 2003 r. „Samorządowym Oskarem”.
Autor 2 książek naukowych, ponad 100
artykułów i rozdziałów w książkach.
Uczestnik licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Zainteresowania naukowe dra. hab. Mariana

Kachniarza koncentrują się wokół ekonomiki sektora publicznego, w szczególności samorządu terytorialnego.
Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
w dniu 13 czerwca 2014 r.
uchwałą nr 37/2014 nadała
dr Marianowi Kachniarzowi stopień
doktora habilitowanego
w obszarze nauk społecznych,
w dziedzinie nauk ekonomicznych,
w dyscyplinie: ekonomia, tym samym
uzyskał stanowisko profesora
Duszpasterstwo Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie oraz
Redakcja „Krzeszowskie Pani” składa

panu profesorowi Marianowi Kachniarzowi serdeczne gratulacje. Życzymy
mu wszyscy dalszych sukcesów naukowych, wiele zdrowia oraz zapewniamy
o pamięci modlitewnej przed Tronem
Łaskawej Matki Krzeszowskiej.
Ks. Marian Kopko,
Ks. Mateusz Rycek,
Ks. Jerzy Jerka
oraz Reakcja „Krzeszowskiej Pani”

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA w KRZESZOWIE
25 maja 2014
Lista Dzieci, które 25 maja 2014
roku przystąpiły do I Komunii Świętej
w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie.
Komunii Św. udzielił:
Ks. Proboszcz Marian Kopko
Przygotował:
Ks. Wikariusz Mateusz Rycek
1. Roksana Guśtak
2. Julia Roś
3. Marta Wysowska
4. Dominika Wysowska
5. Kinga Maciaszek
6. Agata Pawłowska
7. Karolina Nowak
8. Natalia Morawska
9. Martyna Motyka
10. Gabriela Bińkowska
11. Martyna Majerska
12. Dawid Mszański
13. Konrad Dubiel
14. Jakub Pach
15. Sebastian Ferenc
16. Ernest Bomba
17. Bartosz Trojan
18. Dominik Grzyb

19. Dawid Tomaszewski
20. Michał Serafin
21. Mateusz Krężel
22. Jan Bednarz
23. Karol Jesionka
24. Michał Pawlik
25. Jakub Kozajda
26. Wojciech Wierzbicki

27. Seweryn Łoza
28. Janusz Koszkul
29. Sebastian Danielecki
30. Stanisław Wondołowski
31. Jakub Kwolek
32. Maciej Kwolek
33. Kacper Selwiak
34. Sebastian Mika

Dz.-11
Ch.-23
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PROTOKÓŁ 21 - FESTIWALU
PIOSENKI RELIGIJNEJ i PATRIOTYCZNEJ
KRZESZÓW, dnia 2 maja 2014 r.
Komisja „JURY” w dniu 2 maja 2014 podczas 21 Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie
w składzie:
• dyrektor mgr Bronisław Pałys – POLEST - Wrocław –
przewodniczący JURY,
• mgr Barbara Skoczylas-Stadnik, dyrektor Muzeum –
Kamienna Góra
• Ks. mgr Mateusz Rycek - wikariusz z Parafii Wniebowzięcia NMP, Krzeszów - mgr Alicja Bielak - Dyrektor
Domu Kultury w Krzeszowie
• Redaktor Marek Zygmunt – „Nasz Dziennik” – Warszawa- Wrocław
Po wysłuchaniu 8 Zespołów Dziecięcych oraz 4 Zespołów
Młodzieżowych postanowiła przyznać nagrody n/w:
a) Kategoria dzieci:
I – miejsce: Dominik Budziński z Lubszy – archidiecezja
wrocławska
II – miejsce: Zespół „Trylki” z Paszowic – diecezja legnicka
III – miejsce: Schola „Małe AVE” z Bielawy – diecezja
świdnicka
Wyróżnienie: Schola „Małe Credo” z Soboty – diecezja legnicka
b) Kategoria młodzieżowa:
I – miejsce: - Chór Cantabile z Gimnazjum w Polkowicach
II – miejsce: - Zespół „Chcemy” z Kamiennej Góry
III – miejsce - Schola „AVE” z Bielawy
W imieniu wszystkich Organizatorów 21 Festiwalu
składamy wszystkim Dobrodziejom i Sponsorom nagród
serdeczne podziękowanie i zapewniamy o naszej gorącej
modlitwie oraz ogromnej życzliwości. Dzieciom i Młodzieży, prowadzącym zespoły i schole oraz kapłanom
przybyłym na tegoroczną edycję Festiwalu dziękujemy za
przyjazd i wzorowe uczestnictwo w Eucharystii na rozpoczęcie Festiwalu oraz za radosny udział w Domu Kultury
podczas przebiegu całego Festiwalu. Zapraszamy wszystkich na kolejny Festiwal w przyszłym 2015 roku
ZESPOŁY DZIECIĘCE
1. Natalia Budzińska, Lubusza
2. Dominik Budziński, Lubusza
3. Schola “Małe AVE”, Bielawa
4. Schola “Małe Credo”, Sobota
5. Schoda “Credo”, Sobota
6. Zespół TRYLKI, Paszowice
7. Schola z parafii Lubomierz
8. Zespół Wokalny – Szkolno – Parafialny, Świeradów
Zdrój

ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE
1.
2.
3.
4.

Schola “AVE”, Bielawa
Chór “CANTABILE”, Polkowice (Gimnazjum nr 1)
Paulina Dojlido, Paszowice
Zespół CHCEMY, Kamienna Góra

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE
1. Chór Parafialny, Witków Śl.
2. Zespół folklorystyczny MARYSIEŃKI, Radostów
3. Regina i Marian Przybyłkowscy – Radoniów k/ Lubomierza
4. Zespół folklorystyczno-ludowy “BOLKOWIANIE”,
Bolków
DOBRODZIEJE 21 FESTIWALU – KRZESZÓW 2014
1. Dyrektor Bronisław PAŁYS, Kawaler Grobu Bożego –
Wrocław
2. Poseł na Sejm RP – Marzena Machałek , Jelenia Góra
3. Dyrektor Krzysztof Tkaczuk, KGHM Polska Miedź Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”
4. Dyrektor Zygmunt Mackało, KGHM Polska Miedź Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”
5. Janina i Erwin Kempa z Zabrza
6. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
KGHM Polska Miedź - Zakłady Górnicze - Lubin;
Przewodniczący Bogdan Nuciński
7. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady Górnicze Rudna
8. Prezes Tadeusz Żmigrodzki, PGM z Polkowic
9. Prezes Bogusław Ksel – MERCUS – Polkowice
10. Prezes Leszek Kryński – Motor-Pol - Legnica
11. Anna i Janusz Chudyba - Warta Bolesławiecka
12. Zuzanna i Jan Bocheńscy - Krzeszów
13. Prezes Zarządu „SANDMIX” Piotr GAMOŃ - Krzeszów
14. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – Emilian Stańczyszyn
15. Burmistrz Wiesław Wabik z Polkowic
16. Starosta Marek Tramś, Starostwo Polkowickie,
17. Prezes Beata Betka, Aqua Park z Polkowic
18. Barbara Skoczylas-Stadnik, dyrektor Muzeum – Kamienna Góra
19. Regina i Marian Przybyłkowscy – Radoniów k/ Lubomierza
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WSPÓLNA ZABAWA i SZCZYTNY CEL

FESTYN PARAFIALNY 2014
W niedzielę 1 czerwca 2014 roku
w Dzień Dziecka; w Krzeszowskiej
Parafii przeżywaliśmy Festyn Rodziny oraz Zabawę Fantową.
Organizatorami tegorocznego
Festynu byli:
1. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
2. Centrum Biblioteczno-Kulturalne – Dom Kultury w Krzeszowie
3. Zespół Szkół w Krzeszowie oraz
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
4. Stowarzyszenie
„Optymistów
Krzeszowskich”
A wszystko po to aby wspólnie
spędzić czas i przy dobrej zabawie
uczynić coś dobrego. I tak też się stało. Dzięki zaangażowaniu wielu Osób,
Dobrodziei oraz Sponsorów przeżyliśmy piękne niedzielne popołudnie
i wsparliśmy blisko 80 Dzieci i Młodzieży, którzy będą mogli wyjechać na
kolonie letnie do Ustronia Morskiego
na przełomie czerwca i lipca b.r.
Program festynu obejmował m.in.
występy muzyczno - wokalne dzieci
z Zespołu Szkół w Krzeszowie, a także
młodzieży. Ponadto uczestnicy festynu mogli podziwiać pokaz ratownictwa i pierwszej pomocy w wykonaniu
Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzeszowa. Przez cały czas trwania imprezy można było wziąć udział w loterii,
w której do wszystkich losów przyporządkowano nagrody rzeczowe.
Można było również skosztować domowych wypieków przygotowanych
przez członkinie Stowarzyszenia Optymistów Krzeszowskich. Najmłodsi
uczestnicy festynu mogli sprawdzić
swoje umiejętności w konkurencjach
sprawnościowych, które przygotowała i przeprowadziła młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Niewątpliwą atrakcją dla dzieci było
spotkanie z policją, która przyjechała
na białych motorach, które były używane podczas pielgrzymki Papieża
Jana Pawła II do Wrocławia. Odbyła
się także zabawa zręcznościowa dla
dorosłych „Rzut o wino mszalne”. Całość tej rodzinnej uroczystości poprowadził nasz parafianin: Stanisław Wesołowski przy współudziale Bogdana
Niemasika oraz „Scholi - Hej Jezu”
z Kamiennej Góry, który zapewnił
oprawę muzyczną całej zabawy.
Szczególnie emocjonującym momentem było losowanie głównych
nagród loterii fantowej. Główną
Nagrodę Pielgrzymkę do Medjugorie
wygrała Pani Danuta Mika z Krzeszowa. Drugą nagrodę: Serwis do Kawy
wylosowała Pani Danuta Jała z Krzeszowa. Trzecia nagroda: Album „Historia Chrześcijaństwa” powędrowała do Pani Moniki Trojan z Krzeszowa
i ostatnia czwarta nagroda: Album
w oprawie skurzanej o Sanktuarium
Krzeszowskim trafił do Pani Barbary
Stefańskiej również z Krzeszowa.
Gratulujemy Wszystkim zwycięzcom a Wszystkim Parafinom
i Gościom składamy gorące podziękowania za wspólnie przeżytą zabawę!
Duszpasterze Krzeszowskiej Parafii wraz z Organizatorami wyrażają serdeczne podziękowania sponsorom i dobrodziejom Festynu.
Ks. Mateusz Rycek
Podajemy listę Dobrodziejów Festynu Rodzinnego 2014
• Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne ,,ELŻBIETA” z Legnicy,
• Sołectwo Krzeszów
• Caritas Diecezji Legnickiej
• Zakłady Górnicze KGHM Polska
Miedź S.A. Oddział ZG Lubin

• NSZZ Związek Zawodowy „Solidarność” Zakłady Górnicze „Lubin”
• Edycja Legnicka – Tygodnika
„Niedziela”
• Jelenia-Plast – Firma z Jeleniej
Góry
• Państwo Janina i Jerzy Zwatrzko
z Jeleniej Góry
• Państwo Dorota i Jacek Pieńkoś
z Krzeszowa
• Państwo Krystyna i Henryk Kopko z Nowej Rudy
• Biuro Obsługi Pielgrzyma przy
Sanktuarium Krzeszowskim
• Roman Uznański z Krzeszowa
• oraz Sponsorzy indywidualni
z Krzeszowa i okolicy
OFIARY z FESTYNU
RODZINNEGO I WIELKIEJ
ZABAWY FANTOWEJ
Ofiary zebrane podczas Festynu:
1. Ciasta w wykonaniu „Krzeszowskich Optymistek” - 550 zł.
2. Rzut do „wina mszalnego” - 230
zł.
3. Gril plus grochówka wojskowa 746 zł.
4. Wata cukrowa - 50 zł.
5. Ofiary z Wielkiej Zabawy Fantowej 5.550 zł
Razem: 7.126 zł.
(słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych)
Wszystkie
ofiary
przeznaczone zostaną na Kolonie Letnie
dla dzieci i młodzieży z naszej Parafii.
Wszystkim mieszkańcom naszej
Parafii oraz Gościom, którzy byli
obecni w Sanktuarium składamy
serdeczne Bóg Zapłać !
Galeria zdjęć z festynu na przedostatniej stronie

8

KRZESZOWSKA PANI nr 4 (35) - Lipiec / Sierpień 2014

PRZEWODNIK ODPOWIADA:

DROGA 5 RADOŚCI ŚWIĘTEJ ANNY
w KRZESZOWIE
Do krzeszowskich zabudowań klasztornych prowadziły trzy drogi pielgrzymkowe. Największym założeniem
są 33 stacje kalwarii, związane z misterium Męki Pańskiej i zamienieniem opactwa w Nową Jerozolimę.
Fragmentarycznie zachowały się słupy 14 Wspomożycieli, które łączyły klasztor z kościołem w Ulanowicach Lubawce, gdzie wybudowano sanktuarium poświęcone świętym Orędownikom. Najmniejsza to droga św. Anny,
prowadząca do leśnego kościoła.
Szczególnym kultem otaczali cystersi postać św. Anny, patronki małżeństw, górników złota, ale przede
wszystkim tkaczy, bowiem właśnie
z tkactwa utrzymywała się miejscowa
ludność. Pierwszą kaplicę, poświęconą św. Annie, wzniósł opat krzeszowski Franciszek Büthner w 1517r.,
którą przebudował opat Bernard Rosa
w 1686r. Świątynia okazała się niewystarczająca dla napływających pielgrzymów, którzy przywilejem papieża
Klemensa XI, mogli uzyskać odpust
zupełny za uczestnictwo w procesji
i Mszy św. Przywilej ten, nadany za
opata Dominika Geyera, implikował
budowę nowej, obszerniejszej świątyni w latach 1721-1722. Krzeszowski
kościół św. Anny nie jest jedynym, powstałym w opactwie. Budowle, ulokowane na wzgórzach obok wsi i miast

Kapliczka (IV) Narodzenia NMP

klasztornych, wzniesiono w Lubawce,
Chełmsku Śl., Witkowie i Starych Bogaczowicach.
Z ikonografią kaplic związane były
przedstawienia 5 radości św. Anny.
W Krzeszowie obraz Neunhertza,
o tej tematyce, wisiał na sklepieniu
kaplicy św. Anny (najprawdopodobniej spłonął w trakcie XIX wiecznego
pożaru świątyni) oraz tym motywem
ozdobiono 5 słupów, prowadzących
do leśnego sanktuarium. W 1719 r.
na drodze do kaplicy w Chełmsku Śl.
wzniesiono 5 słupów z rzeźbiarskimi
przedstawieniami radości św. Anny.
W Starych Bogaczowicach freski sklepienne, autorstwa Franza Heigela,
również ukazują radości matki Maryi.
Pięć słupów z wizerunkami radości św. Anny, powstało jako integralne
uzupełnienie krzeszowskiej kaplicy na
Górze św. Anny poświęconej świętej
patronce. Służyły jako drogowskazy,
symboliczne latarnie, prowadzące do
leśnego sanktuarium.
I. Św. Anna i Niepokalane poczęcie
NMP. – słup usytuowany przy skrzyżowaniu ulic M. Willmanna i Kalwarii. Na żłobkowanej kolumnie umieszczono sześcienną latarnię z czterema,
późniejszymi obrazami: św. Anny
z Maryją, krzeszowskiej Cudownej
Ikony; św. Józefa i św. Jerzego. Całość
nakryto ośmiospadowym dachem, na
środku którego umieszczono dwuramienny krzyż - symbol egzempcji
krzeszowskiego opactwa.
II. Archanioł Gabriel poucza św.
Annę, kim będzie jej córka - nieistniejąca kapliczka, której lokalizacja
i wygląd jest nieznany.

III. Ofiarowanie NMP w Świątyni nieistniejący słup obok mostu na ulicy
św. Jana Nepomucena. Na kolumnie
z czterema wgłębieniami umieszczono latarnie z jedną niszą, w której
umieszczono grupę ukrzyżowania.
W pozostałych polach były trzy obrazy, jeden z przedstawianiem św. Anny.
Nakryta czterospadowym dachem
z krzyżem.
IV. Narodzenie NMP- kapliczka zlokalizowana na wzgórzu, przy punkcie
widokowym. Jako jedyna nie jest kolumną, tylko słupem na rzucie kwadratu, co sugerowałoby późniejszą,
zapewnie XIX- wieczną, rekonstrukcję obiektu.
V. Św. Anna wraz z Maryją piastują
dzieciątko Jezus. Słup obok kościoła
św. Anny. Na kolumnie z kanelurami,
umieszczono sześcienną latarnię, nakrytą koroną, co mogłoby sugerować
dach stożkowaty.
Jako jedyna w pełni odnowiona
jest tylko pierwsza kaplica. Dwa kolejne słupy nie istnieją. Kaplicę IV, odnowiono w 1992r., obecnie nadszarpnięta jest zębem czasu. Ostania kaplica
jest w najgorszym stanie technicznym,
nie odnawiana od dziesięcioleci, potrzebuje pilnej konserwacji. Kościół
św. Anny, po dewastacji i latach zaniedbań, odnowiony z ruin. Odnowienie
i zrekonstruowanie słupów radości
matki - Maryi, sprawi, że sanktuarium
odzyska drogę pielgrzymkową, swoiste latarnie dla pątników, wędrujących
do kościoła św. Anny.
Krystian Michalik
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MUZYKA
DAWNYCH
MISTRZÓW
Letnie Koncerty Organowe w Bazylice
pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
oraz w kościele św. Józefa.
Koncerty odbywają się codziennie w dniach:
29 czerwca – 31 sierpnia 2014
Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP
- organy Michaela Englera. godz. 11.00
Kościół pw. św. Józefa. godz. 15.30
Zagrają studenci i absolwenci
wydziału edukacji muzycznej
specjalność muzyka kościelna i wydziału
instrumentalnego poniższych uczelni:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu

SPOTKANIE KURSOWE KAPŁANÓW
WYŚWIĘCONYCH we WROCŁAWIU w 1981 r.
Krzeszów to również miejsce spotkań
„kursowych” prezbiterów naszej archidiecezji wrocławskiej.
W poniedziałek 26 maja 2014
w Krzeszowie spotkali się księża
z rocznika 1981 r. Dla wielu z nich była
to również okazja do nowego odkrycia
Krzeszowskiego Sanktuarium.
Wśród kapłanów dziękujących za „33
lata kapłaństwa” był również proboszcz
naszej parafii ks. prałat Marian Kopko.
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki
Bożej Loretańskiej w Bazylice Krzeszowskiej od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 17.30
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

BARONESSA POLACCA
czyli dokończenie historii życia
bł. Matki Kolumby Gabriel
Poprzedni odcinek historii Benedyk- w utrzymaniu, pracach porządkowych, w ciąży. Matka osobiście wybrała się do
tynek lwowskich kończył się wzmianką, gospodarczych, wolność przebywania. „narzeczonego”, aby przemówić mu do
iż Matka Kolumba znalazła wreszcie dla Centrum takiego domu (i wszystkich in- rozumu. Sprawa zakończyła się ślubem.
siebie pole działania: katechizowała dzie- nych później powstających) zawsze była Elena – została porzucona przez swoją
matkę zaraz po urodzeniu. Do końca życi pozostające bez opieki podczas pracy kaplica z Najświętszym Sakramentem.
rodziców. Robiła to w kilku punktach
A Matka – mimo że formalnie seku- cia pozostała w Casa, nawet wówczas, gdy
Rzymu, przebiegając codziennie (pieszo!) laryzowana – wciąż chodziła po Rzymie na skutek choroby – pozostawionej jej
odległości między nimi. Oczywiście, ro- w habicie benedyktyńskim. Uprawomoc- przez biologiczną matkę – straciła wzrok,
słuch i mowę. I tak dalej, i tak dabiła to za zgodą i zezwoleniem
lej: masa ludzkiego nieszczęścia.
odnośnych władz m.in. proboszA Matka Kolumba – w ramach
czów parafii. Przeżycia lwowskie
profilaktyki – chadzała często
oduczyły Ją raz na zawsze dziaw miejsca, gdzie zwykle wałęsały
łania na własną rękę. Odtąd już,
się bezdomne dziewczęta i zabiedo końca swego życia, każda Jej
rała je do Casa Famiglia. Osobidecyzja będzie zaopatrzona we
ste interwencje stosowała Matka
wszelkie konieczne pisma, pietakże wobec pracodawców swoczątki i podpisy i radzić się będzie
ich dziewcząt, negocjując z nimi
wielu, zanim podejmie decyzję.
godziwe warunki pracy. Rzec by
Jednakże dla energii i dynamożna: wyprzedzała działalność
mizmu Matki te niewielkie grupki
związków zawodowych. Mając
dzieci – to było za mało. Potrzedużo taktu, kultury i szacunku
bowała takiej służby, która by Ją
dla obu zainteresowanych stron,
angażowała dniem i nocą, ekszwykle uzyskiwała to, co chciała.
ploatowała wszystkie Jej siły i taJej maniery i styl bycia były tak
lenty, obejmowała potrzeby ciała
nienaganne, że wkrótce zaczęto
i ducha podopiecznych. Ale Pan
Ją nazywać „baronessa polacca”,
Bóg czuwał na swoją służebnicą,
choć baronessą nie była.
bo oto w swej codziennej biegaW tych początkach swej
ninie Matka często zatrzymywała
działalności
Matka wielokrotnie
się w kościółku Matki Bożej na
Rzym. Pierwszy dom «Casa Famiglia» założony przez matkę Kolumbę.
zmieniała lokal, bo liczba mieszPiazza Navona. Pewnego razu
kanek rosła. Gdy zachodziła taka
spotkała tamtejszego proboszcza
o. Vincenzo Cerosi (późniejszego pracow- niono to, czyniąc Ją oblatką jakiegoś be- potrzeba Matka kwestowała po całym
nika Kurii rzymskiej i wielkiego protekto- nedyktyńskiego klasztoru. Taki sam status Rzymie, pisała listy z prośbami o wsparra Matki), który od dłuższego czasu miał miały te dziewczęta, które w przyszłości cie, podania o pomoc finansową. Ciekawa
wielkie zmartwienie: słuchając spowiedzi wraz z Nią zechcą poświęcić się służbie jest lista dobroczyńców dzieła: jest na niej
papież Pius X, który osobiście interesodziewcząt przyjeżdżających „za chlebem” podopiecznym „Casa Famiglia”.
do Rzymu, spotykał się z niejednym draO pierwszych przyjętych dziewczę- wał się nowym dziełem, królowa – matka
matem, któremu zaradzić nie mógł i nie tach nic nie wiemy, ale dom stopniowo Margaritha, królowa Helena, kardynałoumiał. Tak się złożyło, że po przypad- zapełniał się mieszkankami o najprze- wie kurialni, artyści, ale i posługiwaczki,
kowej rozmowie z Matką - podczas któ- różniejszych losach. Na przykład pan- właściciel kina, urzędnicy. Jest też na tej
rej zorientował się , że ma do czynienia na Irida Pascatori uciekła z domu przed liście anonimowa jałmużna z dopiskiem
z kimś nieprzeciętnym – spontanicznie prześladowaniami macochy – stała się „od pewnych osób z Polski”.
W tym czasie zaczęły pojawiać
zaproponował Matce zajęcie się takimi wkrótce bliską współpracownicą Matki.
dziewczętami, pozostającymi na obcym Potem wyszła za mąż, ale kontakty z Mat- się pierwsze kandydatki do przyszłegruncie zupełnie bez opieki.
ką utrzymywała do końca, a jej córka ze- go zgromadzenia. Na razie zatwierNie minęło dwa miesiące, jak Mat- znawała wiele lat później na procesie be- dzono je jako oblatki regularne beka przedstawiła ideę i plan działania. atyfikacyjnym Matki Kolumby. Melanię nedyktyńskie tzn. żyjące wg Reguły
Dom dla takich dziewcząt, którego z kolei Matka dosłownie oderwała od po- św. Benedykta, we wspólnocie, na wzór
zresztą jeszcze wówczas nie było, miał ręczy mostu, z którego ta chciała się rzucić zakonny. Takie pozwolenie było już łasię nazywać „Casa Famiglia” („dom ro- do rzeki z powodu braku zdrowia, pracy twiej uzyskać, bo Matka Kolumba był
dzinny”), gdzie wszystko miało być i domu. Elodia mieszkała jakiś czas w Casa już w kościelnym Rzymie znana i ceniowłaśnie jak w domu rodzinnym: udział Famiglia i wówczas okazało się, że jest na. Odtąd – przez resztę Jej życia – bę-
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Z czasem działania wojenne przeniodzie dwoma osobami w jednym ciele: we liła siostrom czytać biografii św. Gemmy
Lwowie będzie miała opinie skandalistki, Galgani, mawiała natomiast: „Siostry! Nie sły się na teren Włoch i do ofiar trzęsienia
w Rzymie osoby Bożej, a przy tym wielce myślcie o ekstazach! A gdyby wam coś ta- ziemi doszły ofiary działań wojennych.
kiego do głowy przyszło, to – na miłość Już po wojnie w 1920 roku, nowa ojczyzna
utalentowanej.
I tak powoli zaczęło się kształtować Boską – łapcie za miotłę i zamiatajcie: to wyraziła Matce wdzięczność wręczając
zgromadzenie Matki, choć zawsze wiele wam o wiele lepiej zrobi”. Razu pewne- uroczyście dyplom za ofiarność na rzecz
z kandydatek odchodziło po jakimś cza- go powiedziała do swych sióstr dobitnie poszkodowanych. To właśnie tamta diesie, bowiem Matka wprowadziła zasadę i stanowczo: „Siostry, ilekroć umiera za- cezja rozpoczęła starania przygotowujące
starannego odsiewu: „Niech ich będzie łożycielka jakiegoś zgromadzenia, zakon- do procesu beatyfikacyjnego Matki. Pomało, ale dobre” – mawiała często. Wie- nice wariują, żeby ją kanonizować. Wy się tem dopiero dołączyły się siostry. Pamięć
my z zapisków, że np. jedną z kandyda- tak nie wygłupcie!” Posłuchały Ją i w tym o Jej dobroci przetrwała wiele następnych
lat, bo jeszcze podczas procesu pamiętano
tek usunęła za kłamstwo. Grupka Matki także, bo inicjatywę tę podjął kto inny.
A było to tak. W 1914 roku wybuchła o Niej.
rozrastała się więc powoli, ale za to późMatka pomagała innym, ale owi inni
niejsze efekty były znaczące. Zachował się I wojna światowa, w której Włochy opolist Matki z 1914 roku, w którym bliżej wiedziały się przeciw Austro – Węgrom, też umieli o Niej pamiętać. Nigdy nie
nieokreślonym adresatkom listu pisze, iż choć walki toczyły się początkowo poza miała większych trudności ze zdobyciem
utworzyła zgromadzenie czynne pod na- Italią. W 1915 roku w styczniu miało środków finansowych. Prawda, że i Ona
zwą: Siostry Benedyktynki od Miłosier- miejsce straszliwe trzęsienie ziemi, któ- potrafiła wzruszać ludzi niespodziewanyre dotknęło głównie Włochy centralne mi małymi prezentami i w sposób uroczy
dzia (i taka nazwa jest do dziś).
Matka z zasady była surowa i wyma- z epicentrum na wschód od Rzymu. Już pamiętać o ofiarodawcach. Oto np. jakiś
ofiarny dobrodziej zdziwił się
gająca wobec swoich dziewcząt.
mocno, gdy otrzymał kilka świeWbrew stanowisku o. Ceresiego
żych jajek od nowicjackich kur.
(sympatyka i opiekuna) wymaMatka zawsze lubiła dawać drobgała np. codziennej obecności na
ne prezenty.
Mszy św. Potrafiła ukarać za nieIntensywne i wyczerpujące
obecność. Znana jest historyjka
życie spowodowało, że z czao tym, jak jedna z nich na pytasem Matka zaczęła czuć się conie, czy była na Mszy św. odporaz gorzej: dokuczały nerki,
wiedziała: „Matko byłam obecna
bolało i słabło serce. W końcu
duchem”, na co usłyszała: „Więc
20 września położyła się na dona miasto też wyjdziesz duchem”.
bre, była już wtedy po większej
Z czasem te rygory zbladły, dziaczęści nieprzytomna. Siostry
łała już osobowość Matki, Jej
zdążyły jednak usłyszeć i zanoprawdziwa i bezwarunkowa mitować wskazówkę Matki: „Bądźłość do sióstr i wychowanek. Ale
cie dobre! Jeśli będziecie domimo takich czy innych rygorów
bre, wszyscy was będą wzywać
atmosfera w „Cassa Famiglia”
i wszyscy wam pomogą!” Tak
nie była sztywna. Matka słynęła
się złożyło, że w czasie, kiedy
z talentu bawienia towarzystwa.
Matka dożywała swoich dni,
Ponadto – jak matka – wysłuchiw najbliższej okolicy zorganizowała wszystkich kłopotów swowano wielki festyn. Kiedy dowieich dziewcząt, radziła, pielęgnodziano się, ż Madre umiera – odwała w chorobie, interweniowała
Cudownie uzdrowiony pan Albano Sguotto przy grobie Matki Kolumby.
wołano całą imprezę. Zmarła 24
w trudnościach, równocześnie
września 1926 roku wieczorem.
prowadząc formację i zajęcia
Na zakończenie Czytelnicy zapytaz kandydatkami do zgromadzenia, zabie- tego samego dnia, na wieść o katastrofie,
gała też o finanse. Nigdy się nie oszczę- Matka nakazała opróżnienie całego jed- ją pewnie: a co z Pawełkiem Podruckim:
dzała, mieszkała razem z dziewczętami nego piętra ich domu, żeby przygotować przyczyną i sprawcą całego zamieszania?
we wspólnej sali; dopiero później, na sku- miejsce dla poszkodowanych, bezdom- W końcu lutego 1908 roku dotarła do
tek choroby, dziewczęta wymogły na Niej, nych i osierociałych ofiar. Rozmiary klę- Rzymu wiadomość, że Podrucki - odby zamieszkała osobno w przystosowa- ski i cierpienia powiększała zima, która siedziawszy karę – wyszedł na wolność.
nym… schowku na narzędzia. Ubóstwo w Abruzzach jest dość ostra, a grozy do- I w tym momencie niefortunny podJej było przysłowiowe: miała tylko jeden dawały watahy wilków w górach. Akcję opieczny Matki znika z historii tu opohabit – w tym klimacie – mogła prać wie- ratowniczą na tym terenie prowadził też wiedzianej, by nie pojawić się już nigdy.
czorem a rano go ubierać. Miała też jedną znany dziś wszystkim ks. Orione, który Podobno widziano go jeszcze przed 1920
rokiem we Lwowie, ale co się potem stało
parę obuwia, która zachowała się do dziś: zajął się dziećmi.
Przez „Cassa Famiglia” przepływały – nie wiadomo.
trzewiki do kostek, łatane własnoręcznie
I tak dramatyczne, trudne, pracowiprzez Matkę. Stąd także płynął Jej ogrom- dziesiątki rozbitków; dla jednych trzeba
ny autorytet. Jej ulubione powiedzenie było odnaleźć rodziców, sieroty osadzić te i święte życie Matki Kolumby Gabriel
brzmiało: bądźcie dobre! a siostry wie- w nowej „rzeczywistości”. Matka w tym znalazło swój finał 16 maja 1993 roku
działy, że Ona sama wkładała wszystkie czasie kilkakrotnie zwracała się o pomoc w Rzymie, gdzie święty papież Jan Paweł
finansową do papieża Benedykta XV, któ- II ogłosił Ją błogosławioną.
swe siły w czynną dobroć.
Była nadto zakonnicą „krzepkiej ry znany był z głębokiej wiary ale i z wielwiary” – jak to określił o. Ceresi. Wobec kiej dobroci serca, toteż nigdy dwa razy
wszelkich „cudowności” przyjmowała po- nie prosiła a zawsze otrzymywała więcej,
stawę wielce podejrzliwą np. nie pozwo- niż chciała.
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

12 KRZESZOWSKA PANI nr 4 (35) - Lipiec / Sierpień 2014

o wierze. Jeśli nawet wspomina się o Bożym Narodzeniu czy Wielkanocy, to raczej w sposób spłycony, w kontekście
zwyczajów, potraw, choinki czy zwierząt
w szopce. Święta katolickie są ciągle porównywane do świąt występujących w innych religiach, promując pogląd o równości wszystkich religii.

KATOLIKU
UWAŻAJ!!!
czyli zagrożenia
duchowe

Demoralizacja
w podręcznikach
Obserwując dyskusję medialną na temat nowego „darmowego”
podręcznika, większość z nas zauważyła już, że w całej batalii najmniej
chodzi o roztropne wychowanie kolejnego pokolenia dzieci czy jak
najrzetelniejsze przekazywanie wiedzy. Ważniejszym elementem jest
otoczka polityczna i wpajanie dzieciom konkretnych ideologii, które
zwykle nie mają nic wspólnego z poglądami rodziców. W przyszłości jednak
zaowocują uformowaniem sprawnych konsumentów, uzależnionych od
aparatu państwowego.

Przede wszystkim podręczniki narzucane są przez kuratorium czy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rodzice
nie uczestniczą w procesie doboru podręczników, podobnie jak nie mają nic do
powiedzenia przy ustalaniu podstawy
programowej. Niestety, większość rodziców zupełnie też nie interesuje się tym,
do jakich podręczników będą zaglądały
ich dzieci. Choć nawet przy dobrej woli
i chęci sprawdzenia treści w nich zawartych rodzice nie mają możliwości kontroli przed dokonaniem zakupu. Większość
dość drogich przecież podręczników
sprzedawana jest w folii, na zdjęcie której
nie zgadzają się księgarze czy wydawcy.
Czym jest i jak się objawia demoralizacja dzieci w podręcznikach? Przyjrzyjmy się kilku cechom współczesnych
książek do klas 1-3 szkoły podstawowej,
czyli tych, których odbiorcami są 6-, 7-,
8- i 9-latki.

nie buduje poczucia estetyki i piękna, za
to uczy dziecka łatwego reagowania na
dostarczane z zewnątrz coraz intensywniejsze bodźce. Pociągające dla ucznia
staje się to, co jest atrakcyjniej przedstawione, nie to, co lepsze.
Ponadto coraz częściej używaną formą narracji jest język potoczny, który
wyparł literacką polszczyznę. Treści są
niespójne, brak im ciągłości, nie przedstawiają logicznego sensu, są abstrakcyjne i niezrozumiałe dla dziecka. Dobrym
przykładem jest tu podręcznikowy wiersz
Małgorzaty Strzałkowskiej „Wyznanie”.
Przez współczesne podręczniki dzieci przechodzą w towarzystwie wyimaginowanych stworów, spersonifikowanych
zwierząt, ufoludków, smoków, a nawet
myszy komputerowej, nie w towarzystwie
życzliwych osób dorosłych ani w towarzystwie rodziców. Osoby znaczące zastępowane są nieistniejącymi.

Budowa podręcznika
Spróbujmy rozpocząć od analizy formy. W większości podręczników przede
wszystkim zauważa się ogromną ilość
obrazków, kolorów, najogólniej mówiąc
– bodźców, które mają przyciągnąć uwagę dziecka. Rodzic przeglądający kolejne
strony podręcznika ma wrażenie oglądania katalogu reklamowego. Dodatkowo
większość z prezentowanych obrazków
jest po prostu brzydka. W żaden sposób

Odrywanie dzieci od Boga
Demoralizacja w podręcznikach
szkolnych dla najmłodszych polega na
takim kształtowaniu woli dziecka, aby
nie kierowała się ona szukaniem dobra,
a raczej szukaniem przyjemności. Aby
to osiągnąć, konieczne jest oderwanie
dzieci od Pana Boga i kultury chrześcijańskiej. W książkach nauczania początkowego słowo „Bóg ” nie występuje. Nie
ma mowy ani o świętach katolickich, ani

Odrywanie dzieci od rodziny
Podręcznikowa rodzina przeważnie
przedstawiana jest w sposób wypaczony.
Czytanki mówią o odejściu jednego z rodziców, alkoholizmie, nowym związku
mamy czy taty. Pointa jednego z opowiadań mówi o nowym „partnerze” mamy
w taki sposób: „Teraz wszyscy w klasie mi
zazdroszczą, bo prócz mamy i taty mam
jeszcze Jacka, na którym zawsze mogę
polegać”. Skutki rozwodu rodziców, który –jak wynika z badań – jest dla dziecka
bardziej traumatyczny niż śmierć jednego
z nich, nagle zyskują pozytywne światło.
Kult przyrody i nauki, magia
W związku z odsuwaniem się od wiary i od Kościoła katolickiego wszelkie
potrzeby religijności zastąpione zostały
pewnego rodzaju ubóstwieniem przyrody i nauki. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, dziecko zaproszone zostaje do
bezpiecznego świata spersonifikowanych
zwierząt. W miejsce świąt katolickich
wprowadzone zostały rocznice odkryć
naukowych, Dzień Ziemi czy pierwszy
dzień wiosny. Zamiast uczyć się o zjawiskach czy sytuacjach, z którymi dziecko
ma na co dzień do czynienia, wpaja mu
się wiedzę o mikroorganizmach, kwaśnych deszczach czy zjawiskach fizycznych występujących na innych planetach.
Autorom podręczników nie przeszkadza
jednak łączenie elementów czysto naukowych z elementami magicznymi czy
okultystycznymi, jak alchemia, wróżenie
z wosku czy wierszyki o znakach zodiaku.
Materializm i konsumpcjonizm
W duchu utylitaryzmu dziecko od
małego uczone jest, jak być przydatnym
elementem społeczeństwa. Wytwarza się
w nim pewne postawy konsumpcyjne
zarówno w aspekcie przedmiotów, jak
i relacji. Nauka matematyki nie odbywa
się już na przykładzie jabłek czy gruszek,
ale na papierowych czy plastikowych
modelach pieniędzy. W podręcznikach
możemy spotkać się z małymi modelami
złotówek i euro, których dzieci mają używać jako pomocy przy ćwiczeniach z matematyki. Powoduje to wtopienie dziecka
w świat zmysłowo-materialny, kultu pieniądza i wiary w decydujący wpływ ekonomii na życie.
Usunięcie patriotyzmu
Ostatnim ciekawym zagadnieniem,
jakie możemy zaobserwować we współ-
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czesnych podręcznikach, jest usunięcie
z nich elementu polskości. Wcześniej powiedzieliśmy, że nie występują już święta
katolickie albo są one infantylizowane
i przedstawiane jako niemające głębszego
sensu zwyczaje. Trzeba tu jednak dodać,
że w taki sam sposób potraktowane zostały święta patriotyczne. Całe zagadnienie tożsamości narodowej sprowadza się
przede wszystkim do wpajania dziecku,
że jest Europejczykiem. Na kartach podręczników znajdziemy bardzo mało na
temat naszej Ojczyzny, jej kultury, sztuki,
tradycji. Z drugiej jednak strony spotkamy się z przeróżnymi informacjami na
temat innych narodowości. Próbuje się
w ten sposób oderwać dzieci od tego,
co polskie, „zacofane”, „nieeuropejskie”,
a zainteresować je wszelkimi możliwymi
ciekawostkami dotyczącymi innych kultur.

Zakończenie
Podsumowując, należałoby powiedzieć, że
przedstawione problemy
rysują nam bardzo niepokojącą wizję współczesnego szkolnictwa,
gdzie liczy się przede
wszystkim programowa indoktrynacja, a nie
dobro czy nawet wiedza dziecka. Forsowane
w podręcznikach idee
nie zakładają ani rozwoju małych czytelników, ani zgodności z przekonaniami
ich rodziców. Państwo wyznacza „nowoczesne” treści i wartości ważne i słuszne
dla naszych dzieci. Jeśli my, rodzice, nie
przerwiemy tego eksperymentu we własnych rodzinach, z całą pewnością nikt nie
zrobi tego za nas, a jak pokazuje przykład

„Naszego Elementarza”, państwo ciągle
ma jeszcze czym nas zaskoczyć…

Nasz Dziennik,
Poniedziałek, 2 czerwca 2014

O PORNOGRAFII cz. 2
Grzech - AIDS duszy
„W świetle wiary nie ma większego
zła niż grzech i nic nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników,
dla Kościoła i dla całego świata” (KKK
1488). Katechizm Kościoła mówi w tym
fragmencie o skutkach grzechu w teraźniejszości. Tu i teraz nic nie powoduje
gorszych konsekwencji niż grzech. Pismo
Święte porównuje grzech między innymi
do trądu. Trąd jest chorobą ciała. Ciało
chorego rozkłada się już za życia. Odpadają uszy, nos, mięśnie nóg, rąk... Czym
trąd dla ciała, tym grzech dla duszy. Ten
obraz można by trochę uwspółcześnić
i powiedzieć: czym AIDS dla ciała, tym
grzech dla duszy.
Trudno opisać wszystkie skutki AIDS.
Potrzeba by na to kilkudziesięciu czy
kilkuset stron. Opisanie skutków życia
w grzechu jest jeszcze bardziej skomplikowane. Weźmy tylko jeden aspekt sprawy.
Pornozniewolenie
Ciało kobiety jest superatrakcyjne.
Oglądanie erotycznych materiałów wyjątkowo przyjemne. Pytanie tylko, czy wynika z tego coś dobrego... Wynika z tego
między innymi uzależnienie. Pornografia bardzo szybko zniewala wyobraźnię,
myślenie i działanie. Konsekwencje psy-

chiczne i społeczne takiego uzależnienia
są równie tragiczne jak innych uzależnień
- na przykład alkoholu czy narkotyków.
Oto krótkie świadectwo z dokumentalnego filmu Frondy pt. Pornozniewolenie: «Ojciec trzymał w domu materiały
pornograficzne, zatem mój kontakt z pornografią był bardzo wczesny - gdy miałem
kilkanaście lat. W miarę jak uzależnienie ojca od pornografii zaczęło narastać
i w domu pojawiały się materiały coraz
bardziej ostre, wyraziste, twarde, nałóg
mój, moje uzależnienie od porno też zaczęło się pogłębiać. Kiedy miałem 21 lat,
uzależnienie to było już ugruntowane
- znajdowałem się w całkowitym, zaślepiającym nałogu. Bywało, że chodziłem
do sex shopu i pożyczałem 3-4 filmy na
noc... Tak działo się przez pięć - sześć dni
z rzędu. Zabierało mi to dużo czasu, energii i pieniędzy. Osiągnąłem w pewnym
momencie już taki poziom, że nie byłem
w stanie kontrolować swego nałogu. To
była narastająca potrzeba, tak silna, jak
potrzeba kokainy u narkomana.
Kiedy miałem 18 lat, po raz pierwszy
obejrzałem twardą pornografię. Początkowo film pornograficzny podziałał na mnie
odurzająco, zarazem jednak usidlił mnie
i cały czas obrazy z tego filmu pojawiały
się w mojej wyobraźni. Moja świadomość

była nimi wypełniona po brzegi i w pewnym momencie przyjęła je jako swoje.
Doprowadziłem się do takiego stanu, że siedziałem na brzegu łóżka i nie
mogłem wykonać żadnego ruchu. Nie
mogłem się zebrać; byłem rozbity, nie
mogłem nawet wstać i się ubrać. To było
jak paraliż. Pamiętam, że nie byłem nawet
w stanie wypełnić czeków, zanieść ich na
pocztę i zapłacić. I w końcu przez pornografię zrujnowałem swoje małżeństwo.
Nawet teraz, mimo że udało mi się
przerwać zamknięty krąg nałogu, prowadzę walkę z jego pozostałościami. Jeśli
chodzi o pieniądze, które wydałem na te
materiały, to było ich bardzo dużo. Nałóg zabiera również wiele czasu i energii,
których lepiej użyć na pożyteczne rzeczy.
Pornografia zmienia seksualność w jakąś
mroczną siłę. Nie jest już tym, co zostało
nam dane przez Boga, ale staje się niszczącą siłą. Niszczy intymność, która miała być darem dla nas. Niszczy czystość
myśli. Pornografia tworzy nierealistyczne oczekiwania w stosunku do roli życia
seksualnego. Co się dzieje? Próbujemy
odnaleźć w seksie satysfakcję, jakiej seks
dać nie może. W życiu mamy najróżniejsze potrzeby, seks nie może zaspokoić ich
wszystkich”.
Jan Bilewicz
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ZAŚLUBINY JÓZEFA i MARYI
Małżeństwo w Starożytnym Izraelu - W jednym z proroctw zapowiadających wieczne przymierze Boga z człowiekiem prorok Ozeasz w następujący sposób opisuje wydarzenie:
„I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość
i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana” (Oz 2,21-22).
Autorzy wielu ksiąg biblijnych
odwołują się do obrazu „oblubieniec- oblubienica” dla zobrazowania relacji pomiędzy Stwórcą a Narodem Wybranym. Jednak prorok
Ozeasz jest jednym z pierwszych,
który wykorzystuje małżeński
aspekt życia do ukazania piękna eschatologicznej więzi Boga
i człowieka. Rabini żydowscy
z doskonałego obrazu miłości oblubieńczej zaprezentowanej przez
Ozeasza wyprowadzają siedem
warunków, do których zachowania
zobowiązani są mężczyzna i kobieta łączący się węzłem małżeńskim.
Zgodnie z przekazem prorockim
„wieczność”,
„sprawiedliwość”,
„prawo”, „miłość”, „ miłosierdzie”
oraz „wierność” określają zadania
mężczyzny, natomiast „poznanie
Pana” jest wymogiem stawianym
kobiecie. Mędrcy żydowscy w następujący sposób uzasadniają zobowiązania małżonków:
- wybór „na wieki”- żeby mężczyzna nie zaręczał się z zamiarem
odrzucenia kobiety po jakimś czasie;
- sprawiedliwość – żeby mąż nie
zniesławiał żony, stwarzając w ten
sposób pretekst do oddalenia jej
od siebie;
- kierowanie się prawem- żeby
mąż nie łamał podjętych zobowiązań, zwłaszcza jeśli są one jasno
określone przez Prawo Boże;
-miłość – żeby postępowanie
męża nie było podyktowane jedynie chęcią realizacji obowiązujących norm społecznych, lecz aby

było nacechowane dobrocią i łagodnością odpowiednią dla miłości;
- miłosierdzie- żeby
mąż nie dawał swej żonie
tego, co jest jej potrzebne
jedynie wówczas, gdy o to
poprosi, lecz aby szukał
sposobności obdarowywania jej, zanim ona wyjawi swe pragnienia;
- wierność- żeby nie zaistniała
sytuacja, w której mąż będzie fizycznie obecny przy swojej żonie,
ale w sercu zwróci się ku innej kobiecie;
- obowiązek „ poznania Pana” –
żeby z głębokiej postawy religijnej
małżonki wypływała troska o przestrzeganie w rodzinie przykazań
Bożych i zachowanie tradycji oraz
chęć dobrego wychowania dzieci.
W starożytnej tradycji żydowskiej obrzęd zawarcia małżeństwa
składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich nazywał się „ Qiddushin”
(przeznaczyć kogoś) lub „Erusin”
(zobowiązania), natomiast drugi –
„Nissu’in”(przyjęcie)
„Qiddushin” to w rzeczywistości akt uroczystych zaręczyn.
Narzeczony w domu swojego teścia podpisywał kontrakt (tzw. „ketubba”), na mocy którego zobowiązywał się do zachowania jasno
sformułowanych przyrzeczeń małżeńskich oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu życia przyszłej
rodzinie. Określano również stan
majątkowy narzeczonych, przez co
teść zabezpieczał przyszłość swej

córki w przypadku nagłej utraty
męża. Treść kontraktu małżeńskiego była uzależniona od wielu
okoliczności, między innymi od
statusu narzeczonej. Jeśli wybranka była dziewicą, wówczas wartość
posagu, który wnosił narzeczony,
była o wiele wyższa. Po sporządzeniu kontraktu następowały kolejne
rytuały: nałożenie obrączki i odmówienie przez narzeczonego specjalnej formuły małżeńskiej, błogosławieństwo kielicha z winem
oraz odczytanie zobowiązań. Narzeczony mógł również obdarować
narzeczoną cennym prezentem
oraz przekazać jakiś upominek jej
ojcu (w epoce przed wygnaniem
babilońskim była to ściśle określona suma wykupu, tzw. „mohar”).
od tego momentu narzeczeni byli
uważani w społeczności Izraela
za poślubionych. Choć nie mogli
jeszcze mieszkać pod jednym dachem, to jednak w przypadku zerwania kontraktu rozstanie miało
rangę rozwodu……
Ciąg dalszy w książce Ks. Piotra Kota
„Radości i smutki Świętego Józefa”
Książka do nabycia w Obsłudze
Pielgrzyma. Polecamy
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Pustynia – szkoła miłości
„Wyprowadzę cię na pustynię i będę mówić do twojego serca” (por. Oz 2,16)
– znaczenie tych słów odkryłam dopiero na misjach.
Tekst: Sylwia Grzęda
Wyprowadzona Na Pustynię
Jestem córką Boga. Kochający
Ojciec wysyła mnie na rok do Piura w północno- zachodnim Peru,
aby uczyć mnie w swojej szkole
miłości. Co to w ogóle znaczy ‘miłość’? Świat bezmyślnie nadużywa
tego określenia. Najczęściej dla
własnych korzyści. Jak kochać,
skoro sama nie wiem czy potrafię?
„Wyprowadzę cię na pustynię
i będę mówić do twojego serca.”
Ten fragment z Księgi Ozeasza
ktoś wcisnął mi w dłoń na miniaturowym skrawku papieru pięć
miesięcy przed wyjazdem na misje. Jednak znaczenie tych słów
odkryłam dopiero na miejscu.
Słodki Szept Jezusa
Moja misja to slumsy na pustyni. To góry kolorowych śmieci
i tumany kurzu tańczące na wietrze. Ciasno przyklejone do siebie
domki, zręcznie sklecone z tektury,
kawałków blachy i wysuszonych
mat trzcinowych. To silny zapach
rozkładającego się zdechłego kota
i pomyj wylanych przed dom. To
kombinacja dźwięków salsy, szczekania bezpańskich psów i śmiechu
dzieci. To kłótnie pijanych rodziców i wystrzały z pistoletu, po których niebo rozdziera lament matki
po stracie syna narkomana. To spękane stopy grzęznące w gorącym

piachu. Smak dojrzałych mango
i surowej ryby nasączonej sokiem
z limonki oraz słone łzy i słodki
szept Jezusa słyszany w sercu. Pan
Bóg czuje się dobrze w slumsach.
Ja też.

myślenia utrudniały komunikację.
Moim słownikiem stało się serce
i jak nigdy dotąd wyostrzone zmysły.

Smak Sukcesu
Poznałam smak sukcesu, kiedy
Smak Porażki
nadpobudliwy Sixto, który nigdy
Posmakowałam porażki, gdy nie przychodził do kościoła, po setpo kilku miesiącach uczenia dzie- kach zaproszeń w końcu zaskoczył
ci podstawowych zasad gramaty- mnie swoją obecnością na Mszy
ki, piętnastoletnia Mariana nadal Świętej. Potem, wskazując palcem
nie odróżniała rzeczownika od na krzyż, zapytał: kim jest ten
czasownika. Miałam gęsią skórkę, człowiek? Bolały mnie wszystkie
gdy Joel wyznał, że przed chwilą mięśnie od uścisków setek dzieci
banda złodziei przystawiła mu nóż przychodzących na misję i upomido gardła, aby przywłaszczyć sobie nających się o odrobinę czułości.
jego komórkę. Widziałam posinia- Łzy wzruszenia cisnęły się do oczu,
czoną Nayeli, którą bił tata, a po- gdy Gladys wyznała, że jestem dla
tem łzy w jej oczach, kiedy umarł. niej jak mama.
Widziałam samotną matkę, przykutą do pryczy chorobą i błagającą
Oaza Miłości
o pomoc dla trójki swoich dzieci.
W slumsach nauczyłam się kochać. Musiałam wyjechać na drugi
Słownik Serca
koniec świata, aby odkryć, że to nie
Ale jak w tym wszystkim na- piach tworzy pustynię, ale próżne
uczyć się kochać? Widoki slum- i pyszne serce. Zrozumiałam, że
sów nie sprzyjają miłosnym unie- największym nieszczęściem człosieniom. Na szczęście Bóg nie wieka nie jest głód i tragiczne
jest zwolennikiem pustej teorii. warunki mieszkaniowe, lecz brak
Praktyka jest skuteczniejsza. Pod- Boga. Dziękuję mojemu Ojcu, że
stawa to Eucharystia i modlitwa. pokazał mi, jak Go kochać w druA potem praca i życie wśród ludzi, gim człowieku i jak zrobić Mu
których ciężko zrozumieć. Nie ze miejsce w sercu. Dziękuję za misję
względu na inny język. To raczej i szkołę miłości.
peruwiańskie zwyczaje i sposób
Misje Dzisiaj nr 3 rok XXXIII
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PLURINOS ANNOS…CZYLI JUBILEUSZ SETNYCH URODZIN
SIOSTRY CELESTYNY KOZICZUK BENEDYKTYNKI
z OPACTWA SIÓSTR BENEDYKTYNEK z KRZESZOWA
Kiedy 31 maja 1946 roku, po szesnastodniowej tułaczce, benedyktynki łac. ze Lwowa przybyły do
Krzeszowa na Dolnym Śląsku, była wśród nich 22 – letnia Kazimiera Celestyna Koziczuk, rodem z Nadwórnej k. Stanisławowa. Starsza generacja rodu Koziczuków wspomina żartobliwie, że powołanie
zakonne S. Celestyny było absolutnie oczywiste.
Od młodych lat skłaniała się do
oddania swego życia Bogu, ale rodzina była temu przeciwna, więc Kazia

posłusznie dostosowała się do woli
rodziców. Pojawił się nawet tzw. starający się, który wkrótce stał się narzeczonym panny Kazi. Ale kiedy ów
narzeczony zachorował na zapalenie
płuc i po dwóch tygodniach rozstał
się z tym światem, Kazia natychmiast
zrozumiała, że to Bóg powiedział
wyraźnie swoje zdanie co do Jej losu.
Wstąpiła więc do benedyktynek
łac. i tak zaczęła się dla Niej owa
benedyktyńska Szkoła Służby Pańskiej, w której Kazia – o zakonnym
imieniu Celestyna – była jedną z lepszych uczennic. Bezkompromisowo
przestrzegała Reguły, była absolutnie posłuszna przełożonym, co wynikało z jej prostej, dziecięcej wiary.
Skupiona zawsze na tym, co w danej
chwili robiła, cała tkwiła w tym i nic
poza tym dla Niej nie istniało w tym
czasie, tak że współsiostry nazywały ją żartobliwie „świętą dłubaczką”.
Nie interesowała się nigdy sprawa-

mi, które dla swego życia duchowego
uważała za niepotrzebne np. polityką. Kiedy swego czasu jedna z sióstr
z odrobiną zniecierpliwienia zapytała Ją: co,
siostra o tym nie wie?
Odpowiedziała z całym
spokojem: nie wiem,
kury mi o tym nie powiedziały (zajmowała
się wtedy kurami).
Rodzinną cechą był
talent malarski. Malowane przez nią kopie
Matki Bożej Łaskawej
z Krzeszowa znajdują
się w wielu miejscach
w Polsce i na świecie
(seminarium w Legnicy, Bad Wimpfen). Kopie te malowała zawsze na klęczkach, bo malowała
z Oryginału.
W 2012 roku S. Celestyna doczekała się 75 rocznicy swoich ślubów
zakonnych, znalazłszy się tym samym w pierwszej dziesiątce „rekordzistek” w 400 – letniej historii naszego klasztoru.
I tak – w służbie Bogu i ludziom
– nadszedł setny rok urodzin S. Celestyny (3 czerwca). Jubileusz obchodziłyśmy już
kilka dni przed
tą datą, zarówno
w klasztorze jak
i w parafii. 31 maja
rano uczestniczyłyśmy we Mszy
Świętej odprawianej w celi S. Celestyny. Odprawiał
ja w koncelebrze

Ks. Jan Mrowca – dawny przedszkolak Siostry z czasów, kiedy prowadziła przedszkole Caritasu, który – dziękując Bogu za dar życia
S. Celestyny ze wzruszeniem wracał we wspomnieniach do swoich
czasów przedszkolnych. Podkreślił
wówczas, że choć tamte przedszkolaki to dziś ludzie ze szronem we
włosach, choć nie majac już poobijanych kolan i usmarkanych nosów,
ale wciąż dobrze pamiętają dobroć
i cierpliwość swojej przedszkolanki.
Tego samego dnia o godz. 12.00
w Bazylice Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie odprawiona została
uroczysta Msza św. dziękczynna za
sto lat życia Jubilatki, i choć był to
dzień roboczy (piątek), to stawiło się
na tej uroczystości wielu przyjaciół
i sympatyków klasztoru i S. Celestyny. Byli więc przedstawiciele Kurii
legnickiej m.in. Ks. Mariusz Majewski, spowiednik sióstr Ks. Krzysztof
Wiśniewski, Ks. Sławomir Kowalski
prefekt WSD i Krzeszowianin Ks. Jan
Pazgan. Ks. Krzysztof wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na różnicę
między radością, jaką daje tzw. świat,
a radością chrześcijańską, płynącą
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z wiary i świadomości Opatrzności
Bożej. Kto znał S. Celestynę lub choć
raz ją spotkał – mówił Ks. Krzysztof – ten zobaczył w Jej oczach taką
właśnie radość Bożą.
Gościłyśmy też przedstawicieli Urzędu Miasta Kamienna Góra
w osobach P. Kazimierza Kawy z-cy
burmistrza i P. Arkadiusza Wileńskiego sekretarza miasta. W sam
dzień urodzin odwiedził S. Celestynę
wójt Kamiennej Góry P. Szmajdziński. Obie instytucje zawsze były nam
życzliwe i wiele im zawdzięczamy.
Oczywiście nie zabrakło najbliższego nam i najmilszego środowiska
naszej parafii z jej proboszczem Ks.

Marianem Kopko, księżmi pracującymi w parafii i wieloma parafianami.
Najwięcej sympatycznego zamieszania narobiły panie reprezentujące
Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku z Kamiennej Góry, które
przyjechały z dyrektorką P. Lulek
i jednoosobową „orkiestrą”. Pani grająca na akordeonie i pięknie śpiewająca, robiła to z takim talentem i temperamentem, że o mało koncert nie
zamienił się w „hulanki i swawole”.
No i oczywiście nie zabrakło rodziny S. Celestyny bardzo licznie
zgromadzonej, jak również naszych
oblatów benedyktyńskich. W roli

opieki medycznej wystąpiła P. Marysia Szczecina – Szara dobry duch
naszych chorych i jednocześnie dyplomowana pielęgniarka.
Wszystkim, którzy dziękowali
Bogu i świętowali razem z nami –
serdeczne Bóg zapłać.
Siostry Benedyktynki
P.S. Na stronie internetowej
www.opactwo.eu są teksty gazetki
„Krzeszowska Pani”, m.in. numer
1 z 2012 roku, gdzie jest zamieszczona wierszowana biografia S. Celestyny.

SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
M yśli wakac yjne
Przeżyliśmy wspaniałą Uroczystość Kanonizacji Jana Pawła II. To miłe i ważne, ale najważniejsze jest
to, co zostanie w naszych głowach i w sercu, w naszych marzeniach i dążeniach z nauk i stylu życia Naszego
Rodaka.
Obecnie
jest
moda
na
powoływanie
się
na
opinie
internautów. Przeczytałem i takie
zdanie: „Kanonizacja JP II to ostatnia
impreza Katolików z JP II” Pomyśleć,
o czym ludzie marzą często mieniący
się katolikami. Nie pamiętają, że
polskim duchownym,
zwłaszcza
biskupom, nikt ust nigdy nie zamknął.
Byli za to poniewierani zsyłani,
poniżani i gnębieni. Nie zapomnę
nigdy „jaśnie pana” Władysława
Gomułki i tego, co mówił po słynnym
liście biskupów polskich do biskupów
niemieckich.
Mamy wolną Polskę. Czy bez pielęgnowania patriotyzmu przez duchowieństwo, bez duchowieństwa roztropności i cierpienia Polska byłaby
wolną?
Przypominają mi się słowa poety
Zygmunta Krasińskiego: Niczym Sybir, niczym knuty. I cielesnych tortur król! Lecz narodu duch otruty.
To dopiero bólów ból!

Ten poeta znał ten ból, bo jego ojciec ducha zatrutego miał.
Dodam jeszcze, że ostatni z hrabiów Krasińskich (kawaler) normalnie żył podczas okupacji hitlerowskiej
w swojej posiadłości w Opinogórze
do dnia, w którym stanął w obronie
pobitego przez Niemców jednego
z mieszkańców Opinogóry, za to zamordowany został w Oświęcimiu. Tak
mi opowiadali mieszkańcy Opinogóry (dwa lata mieszkałem w tej parafii).
Wierzę mocno i o to się modlę,
że mieszkańcy żadnego miasta, które
nawiedzał Jan Paweł II, nie zapomną
o tym i rocznice tych odwiedzin i słowa przez Niego wypowiadane będą
pielęgnować, a duchowieństwo będzie
o tym przypominać. Wierzę i modlę
się o to, by nikt, kto był na spotkaniu
z Janem Pawłem II, nie dał nikomu
pomniejszać zasług naszego papieża w posługiwaniu Kościołowi Powszechnemu, a szczególnie Kościołowi w naszej Ojczyźnie.

Nadchodzi upragniony czas wakacji, czas wypoczynku i rozrywki.
Od Boga nie ma wakacji, to doskonały czas, aby umacniać się w wierze.
Święty Jan Paweł II mówił: „wolność
mamy daną i zadaną”. Umiemy z niej
korzystać?
Droga młodzieży, wyruszycie na
wycieczki, poznacie nowych przyjaciół, niech to wszystko, co się w wakacje przydarzy, służy zbliżeniu do
Boga. Warto do plecaka zapakować
coś z przebogatej spuścizny naszego
Wielkiego Świętego, aby w pochmurne, deszczowe dni ubogacać się tym
słowem
A może ktoś zorganizuje podążanie szlakiem pielgrzymek Naszego
Rodaka po Polsce? Myślę, że redakcja
„Krzeszowskiej Pani” wspomnienia
z tak spędzonych i przeżytych wakacji
z przyjemnością opublikuje.
brat Stanisław
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PAMIĘĆ o ANNIE ŚLĄSKIEJ
W diecezji legnickiej podjęte zostały starania zmierzające do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II
Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny Śląskiej. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy jest wnioskodawcą w tej sprawie i często wraca do tej sprawy. Tragiczna śmierć księcia Henryka w bitwie z Tatarami pod Legnicą w 1241 r. przesłania – we
współczesnym odbiorze – zasługi, cnoty i katolickie charyzmaty jakimi odznaczała sie księżna Anna.
Jej niezwykłą osobowość, historię
oraz dzieła duchowej i materialnej posługi, jaką świadczyła swoim poddanym
przedstawiła w listopadzie 2013 roku na
spotkaniu Duszpasterstwa Ludzi Pracy’90
dr Anna Sutowicz, historyk z Wrocławia,
która wygłosiła odczyt pt. „Księżna Anna
Śląska – pomiędzy pamięcią a kultem”.
Poprzedzony on został Mszą św. odprawioną w intencji zmarłych Przyjaciół DLP
’90. Na jej zakończenie uczestnicy spotkania tradycyjnie (poczynając od grudnia
2011 r.) odmówili modlitwę o potrzebne
łaski za przyczyną Henryka Pobożnego
i jego małżonki Anny. Modlitwę tę celebrans o. Stanisław (franciszkanin) zakończył słowami, że dziś też są potrzebni
tacy mężowie stanu, jak Henryk Pobożny,
który umiał przeciwstawić się pochodowi
tatarskich hord niszczących chrześcijaństwo i jego małżonka Anna.
Początki kultu
Księżna Anna urodziła się w 1204 r.
jako córka Przemysława Ottokara I, króla
Czech, oraz Konstancji, córki króla węgierskiego. Zmarła natomiast 26 czerwca
1265 r. jako wdowa po Henryku II, księciu śląskim, krakowskim i wielkopolskim.
W kręgu jej krewnych znalazły się trzy
kobiety, które wywarły ogromny wpływ
na obraz świętości w jej epoce i kręgu
kulturowym: ciotka Elżbieta – księżna turyńska, siostra Agnieszka – klaryska praska oraz teściowa Jadwiga z niemieckiego
rodu Andechs. Przełomem w życiu Anny
stała się śmierć jej męża na polu legnickim, po której na krótko objęła samodzielne rządy w księstwie. Po tym okresie
księżna oddała się bez reszty dziełom charytatywnym i wspieraniu licznych fundacji, zwłaszcza klasztorów klarysek i franciszkanów we Wrocławiu oraz szpitala
św. Elżbiety, znajdującego się pod opieką
krzyżowców z czerwoną gwiazdą. W tych
środowiskach należy poszukiwać pierwszych śladów tradycji o jej świątobliwym
życiu. Nie zachowały się natomiast żadne
ślady starań w kierunku wzbudzenia i rozwoju kultu księżnej ze strony członków
dynastii. Ani w tym okresie, ani później,
gdy za sterem Kościoła wrocławskiego zasiadali potężni Piastowie. Pamięć o wiel-

kiej indywidualności księżnej nie uległa
jednak zapomnieniu. Z początku XIV w.
pochodzi jej żywot Vita Annae Ducissae
Silesiae rozpoczynający się od słów Anna
beatissima. Dokument ten stanowił podstawę przechowania pamięci o jej pobożności i licznych fundacjach zakonnych.
Używa się w nim kilkakrotnie określenia
sancta (święta) wobec księżnej Anny. Jednak trudno odpowiedzieć na pytanie, czy

Anna Śląska i Henryk II Pobożny

sporządzono go z myślą o przyszłym procesie kanonizacyjnym. Pisarz skupia swą
uwagę przede wszystkim na jednej z cech
pobożności żony Henryka Pobożnego:
naśladowaniu przez księżną swej teściowej, księżnej Jadwigi. Młodsza księżna
słuchała we wszystkim rad swej teściowej,
naśladując jej wzorcową pokorę i ascezę,
przekraczającą nawet standardy średniowieczne, skoro raziły swą surowością nie
tylko otoczenie, ale i spowiedników. Pomimo pewnych wątpliwości wobec tych
zachowań świętej Jadwigi, Anna pozostała jej doskonale posłuszna. Wychowywała
dzieci według jej wskazań, razem z nią
uczestniczyła w nabożeństwach i z całą
pewnością od niej uczyła się hojności
w kontakcie z miejską biedotą. Te rysy
duchowości obydwu kobiet, czyniące je
niezwykle podobne do siebie, można odnaleźć w ich żywotach.

Dzieła miłosierdzia
Księżna Anna, zgodnie z duchem epoki, odznaczała się wielką wrażliwością na
ludzką biedę. Szczególnie po śmierci swego małżonka oddała się z zapałem dziełom miłosierdzia: osobiście odwiedzała
chorych, trędowatych, którym sama przygotowywała odzienie. W Boże Narodzenie nawet jadała z nimi przy jednym stole.
Dbała także o biedniejszych duchownych
i zakonnice, wzorując się i w tym postępowaniu na św. Jadwidze. Ponadto
święta kobieta tamtego okresu powinna
była krzewić nową duchowość, najlepiej
poprzez fundacje klasztorów z kręgu
zakonów żebrzących. Temu wzorcowi
pozostały wierne wszystkie świątobliwe
księżne współczesne księżnej Annie: Salomea, Kinga, Jolanta, które zapisały się
w dziejach jako fundatorki klasztorów
klarysek w swoich dzielnicach.
Pobożność
Od szlachetnej niewiasty oczekiwano
również ascezy zewnętrznej, którą propagowali szczególnie gorliwie franciszkanie.
Zgodnie z tym nakazem kultury religijnej
księżna Anna wysłuchiwała więc Mszy św.
bez zwyczajowych ozdób książęcych, a na
co dzień ubierała lniane szaty, dając przykład naśladownictwa pokory i świętości
swojej teściowej. Oddawała się surowym
postom i częstej modlitwie brewiarzowej.
Pod szatami natomiast nosiła włosiennicę
pokutną. Te cechy pobożności wskazują na niezwykle ścisły związek duchowy
obydwu księżnych śląskich, w którym
jednak Anna do końca zachowała miejsce
uczennicy, wprowadzając jednak zaobserwowane obyczaje ascetyczne z umiarem
i bez znamiennej dla księżnej Jadwigi
przesady. Taki sam umiar wykazywała
w sprawach małżeńskich. W jej żywocie
brakuje świadectwa ślubu czystości książęcej pary. Jego autor ograniczył się jedynie do krótkiego stwierdzenia, że Anna
żyła ze swym mężem zgodnie z radami
braci mniejszych. Na ten rys pobożności
księżnej warto zwrócić szczególną uwagę.
Wyróżnia on bowiem żonę Henryka Pobożnego spośród postaci wzorcowych dla
tego okresu. Wszystkie małżonki wielkich
książąt współczesnych Annie wyniesione
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na ołtarze składały w pewnym momencie
swego małżeństwa na ręce Kościoła ślub
czystości. Postępowały w tym za radą największych osobowości epoki. Św. Klara
zalecała usilnie ideał dziewictwa swojej
uczennicy, św. Agnieszce (siostrze Anny)
w jednym ze swoich listów. Osiągnięcie
tej cnoty warunkowało w jej rozumieniu
możliwość pełnego zjednoczenia z Boskim Oblubieńcem. Takie postrzeganie
dziewictwa domagało się również czystości w małżeństwie, co w obliczu obowiązków dynastycznych książęcych małżonek
podnosiło wartość ich poświęcenia i świętości. Św. Jadwiga złożyła ślub czystości
już po urodzeniu dzieci i pouczała swoją synową, by zachowywała te zasadę ze
specjalnym upodobaniem. Opieranie się
temu wzorcowi z całą pewnością nie stawiało żony Henryka Pobożnego w pierwszym szeregu wyróżniających się świętością kobiet tego czasu.
Przypomniana świętość
Pomimo zastrzeżeń co do jakości
wzorca osobowego reprezentowanego
przez księżną, związanych z oporem
wobec niektórych praktyk ascetycznych stanowił on dostatecznie silną

przesłankę dla rozpoczęcia jej kultu.
Spisanie żywota księżnej w początkach
XIV w. może świadczyć o pierwszych
próbach w tym zakresie. Jednak
proces kanonizacyjny Anny Śląskiej
zatrzymał się na bardzo wczesnym etapie rozwoju jej kultu. Złożyło się na
to kilka przyczyn natury społeczno-religijnej, w szczególności słabość kulturalna i polityczna oraz upadek życia
duchowego ośrodków zakonnych, które
wykazywały zainteresowanie promowaniem czci Anny. Winny był też postęp
reformacji i zmiana trendów religijnych
w całym Kościele katolickim, w którym
karierę rozpoczął nowy wzorzec świętej
kobiety i nowy typ zakonów żeńskich.
To samo zjawisko przyczyniło się do
konwersji wśród członków dynastii
Piastów śląskich, jeszcze jednej grupy
społecznej, która była zdolna do nacisku na finalizację procesu kanonizacyjnego, nawet po wielu latach od śmierci księżnej. Obecnie swiętość księżnej
i jej małżonka jest podnoszona przede
wszystkim w środowisku legnickim.
Ale przez liczne publikacje, sesje popularno-naukowe i informacje w mediach
zdobywa sobie coraz większe uznanie

również w wielu środowiskach laikatu
całego kraju.
Wiem, że ona jest świętą
Podczas długiej dyskusji po wykładzie zadawano bardzo ciekawe pytania:
jak wyglądało życia rodzinne książęcej
pary; czy księżna miała wpływ na pobożność męża; czy bywała w Legnicy; jakie
są powody powrotu do pamięci o księżnej w obecnych czasach; czy zachowanie
się jej grobu w stanie nienaruszonym –
mimo całkowitego zniszczenia w czasie
ostatniej wojny kościoła sióstr Urszulanek
we Wrocławiu , w którym się znajdował
– nie jest cudem). Świadczą one nie tylko
o wielkim zainteresowaniu tematyką wykładu, ale przede wszystkim o dobrej jej
znajomości. Cieszy, że to zainteresowanie
wyrażają także ludzie młodzi. Na spotkanie przybyła bowiem młodzież z Gimnazjum nr 5 w Legnicy, która poszukuje
świadectw pobożnego życia księcia Henryka i aktywnie uczestniczyła w dyskusji.
Dr Anna Sutowicz zakończyła ją osobistym świadectwem, mówiąc o bohaterce
wykładu: „Wiem, że ona jest świętą”.
Adam Maksymowicz

ARCYBISKUP
ZYGMUNT ZIMOWSKI
w KRZESZOWIE
19.06.2014

J.E. Arcybiskup
Zygmunt Zimowski
i Kustosz z Krzeszowa
Doktor teologii, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.
Na stałe rezyduje w Watykanie.
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> pierwszy kontakt i pomoc osobom uzależnionym
> wsparcie dla członków rodziny z problemem alkoholowym
> pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych w rodzinie
> dodatkowe dyżury terapeutów uzależnień
z Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze
> książki i materiały edukacyjne
> www.trzezwosc.diecezja.legnica.pl

GOŚCIE z WATYKANU
w KRZESZOWIE

Arcybiskup Piero Marini z Watykanu, przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych
Kongresów Eucharystycznych, były
Mistrz Ceremonii Liturgicznych
oraz Arcybiskup Konrad Krajewski
- były ceremoniarz papieża Jana Pawła II, obecnie papieski jałmużnik
20 czerwca 2014 roku nawiedzili Bazylikę Mniejszą w Krzeszowie. Gospodarzem gości z Watykanu był kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej ks.
prałat dr Józef Lisowski.
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SIERPNIOWE ŚWIĘTOWANIE
Sierpień jest wyjątkowym okresem dla Polaków. W tym miesiącu przypadają ważne święta religijne i państwowe.
Matka Boska Zielna obchodzona 15 sierpnia, powszechnie w Polsce używana nazwa święta Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, obchodzonego w Kościele od około VII w.; zamieszkujący Polskę wyznawcy prawosławia
nazywają je świętem Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej. Według legend i podań, uznawanych przez Kościół,
śmierć Matki Boskiej przypominała bardzo głęboki sen, a Jej dusza i ciało, wolne od wszelkiego grzechu, zostały
w cudowny sposób, na skrzydłach aniołów zaniesione do nieba.
W tym dniu we wszystkich kościołach święci się płody ziemi, przede wszystkim zioła i kwiaty, dojrzałe
zboża, warzywa oraz owoce. Obyczaj
święcenia ziół i płodów ziemi w święto Wniebowzięcia jest znany także w innych krajach Europy, m.in.:
w Czechach (święto Matki Boskiej
zwanej Korzenną), Niemczech, (MB
Kwietną), Estonii, (MB Żytnią), na
Sycylii a także na Kaukazie. Święto
Matki Boskiej Zielnej w Polsce wyznacza zwyczajowy termin zakończenia żniw. Dary ziemi przynoszone do
kościołów były i do tej pory są wyrazem hołdu składanego Matce Bożej
w dniu Jej święta, po zakończeniu
najważniejszych, w ciągu całego roku
prac gospodarskich. Bukietom zielnym przypisywano różne właściwości
dobroczynne, lecznicze i czarodziejskie, które potęgowały się dzięki ich
poświęceniu w kościele i łaskawości
Matki Boskiej. Do bukietu wkładano
wiele różnych ziół, m.in. bylicę, dziurawiec, piołun, miętę, macierzankę,
krwawnik, dziewannę i inne, mające
właściwości lecznicze. Większość tych
roślin znajduje zastosowanie w medycynie oficjalnej, a od wieków używano ich w terapii ludowej. Do bukietów
brano również sezonowe kwiaty ogrodowe – malwy, mieczyki czy nagietki i wkładano rośliny bardzo ważne
w gospodarstwie domowym takie jak
makówki, len, konopie, a także wbite
na patyk jabłko, ziemniak, marchew,
oraz dodawano gałązki leszczyny
z orzechami, owoce jarzębiny i gałązki
dębowe z żołędziami.
Poświęcony w kościele bukiet miał
liczne zastosowania i ważne znaczenie
w domostwach. Wierzono na przykład, że może zabezpieczyć ziemniaki,

kapustę, rzepę i inne warzywa przed
szkodnikami. W domu przechowywano bukiet bardzo staranie, najczęściej
za obrazem z wizerunkiem świętych.
Wykruszone z bukietu zioła, parzone, gotowane, lub spalane na rozżarzonych węglach, były używane w leczeniu wszystkich w zasadzie chorób
u ludzi i bydła. Wkładano je m.in. do
kąpieli leczniczych dla chorych cierpiących na gruźlicę i choroby płuc.
Wszystkie rośliny wchodzące w skład
bukietu miały zastosowanie przy odczynianiu uroków. Już sama obecność
poświęconego bukietu miała odwracać zły urok. Dymem z palonego,
święconego ziela okadzano chorych
ludzi i zwierzęta, jeśli podejrzewano, że ich chorobę spowodowało „złe
spojrzenie” lub inne uroki. Bukiety
święcone na Matki Boskiej Zielnej
wkładano w posłanie konających,
aby skrócić ich cierpienie i dawano je
zmarłym do trumny pod głowę, aby
spoczywali w pokoju. Wierzono też
powszechnie, że bukiety te chronią
też od uderzeń pioruna i od pożarów.
Wykruszonymi z nich ziołami okadzano domy albo palono je pod kuchnią, aby wychodzący kominem dym
odpędzał błyskawice.
W obecnych czasach Matce Boskiej Zielnej również składa się w ofierze płody ziemi, zioła, kwiaty, owoce,
zboże itp. W tym dniu liczne sanktuaria maryjne, kościoły i kaplice, wypełniają się wiernymi i pielgrzymami.
W tym właśnie dniu najsłynniejsze
maryjne sanktuaria mają swe odpusty. Szczególnie oblegana jest przez
pielgrzymów Częstochowa i Kalwaria
Zebrzydowska oraz pobliskie Wambierzyce i nie tak odległy od Kotliny
Kłodzkiej Krzeszów. We wszystkich

kościołach obchodzone są uroczyste
Msze Święte.
Warto wiedzieć, że dogmat o Wniebowzięciu, ogłoszony został przez
papieża Piusa XII w dniu 1 listopada
1950 roku bullą Munificentissimus
Deus. Wśród próśb o ogłoszenie dogmatu był także list polskich biskupów
z 1936 roku. Papież, ogłaszając dogmat, zamknął długi okres wyjaśniania
i dojrzewania prawdy o ostatecznym
uwielbieniu Matki Odkupiciela. Prawdą objawioną jest, że: Niepokalana
Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica
Maryja po zakończeniu biegu życia
ziemskiego została z ciałem i duszą
wzięta do niebieskiej chwały.
Iwona Wirzeska z Nowej Rudy

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
obraz w bazylice krzeszowskiej
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BYĆ JAK KSIĄDZ JERZY
Na początku czerwca obchodziliśmy rocznicę beatyfikacji Kapelana „Solidarności”
W Polsce narasta kampania antykatolicka. Księża są lżeni i publicznie
obrażani. Nie tylko przez anonimowych nienawistników, ale i przez polityków z socjallibertyńskich środowisk. Powołani do tego, by poświęcić
się niepodzielnie Panu, kapłani jako
pasterze Kościoła oddani na służbę
Bogu i ludziom muszą stawić czoła
mainstreamowej niechęci.
W epoce społeczeństwa zabawy,
zatrutego libertyńskimi ideologiami
zła, w sposób szczególny potrzebujemy takich kapłanów jak bł. ks. Jerzy
Popiełuszko, będących z jednej strony wiarygodnymi świadkami, autorytetami i jasnymi drogowskazami
w naszym, coraz bardziej relatywistycznym i pozbawionym przewodników życiu, z drugiej –bohaterskich
i żyjących na co dzień tak, jak głoszą.
W bałaganie postmodernistycznych
antywartości istnieje potrzeba mówienia, co jest dobre, a co złe. Dzięki odwadze kapłanów my także stajemy się
odważni, możemy działać dla prawdy,
bo wiemy, że przed nami kroczą duszpasterze w pełni zdecydowani ponieść
najwyższą ofiarę.
W świecie rozmytych wartości
i podupadłych autorytetów heroiczny
kapłan może jednoczyć wokół siebie

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

całą wspólnotę, i to nie tylko ludzi należących do Kościoła, ale wszystkich
ludzi dobrej woli.
Prorządowe media i elity władzy
liczą na to, że staniemy przeciwko
nim, że poddamy się prymitywnej
propagandzie agresji. Niestety, sami
księża mogą pobłądzić, występując
publicznie przeciwko swoim biskupom, a w świetle reflektorów mediów
promujących tak zwany Kościół otwarty i tolerancyjny zdarza się, że
atakują podstawowe dogmaty wiary,
sieją zgorszenie, napadają na współtowarzyszy kapłańskiej drogi życia.
Pomimo stałej nagonki na naszą
wspólnotę katolicką polscy katolicy
nie dają się wciągnąć w spiralę nienawiści, ponieważ dostrzegają istotność
i sensowność mocno ugruntowanej
nauki społecznej, eklezjalnej i doktrynalnej Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła katolickiego i co najważniejsze – bronią swoich biskupów i księży.
Spektakularne zmiany, których domaga się świat, naciskając również na
stanowisko Kościoła w wielu aspektach jego wewnętrznych spraw, a więc
działalności duszpasterskiej, pogłębiania u wiernych wiary, wzmacniania mocy Tradycji, pomimo naporu
nigdy nie zostaną przeforsowane.
Zdrowa gleba kapłańskiej
świętości
Z okazji pięćdziesięciolecia swoich święceń kapłańskich
w książce „Dar i Tajemnica” św.
Jan Paweł II snuje refleksję na temat swojego powołania. Papież
próbuje odpowiedzieć na pytanie,
kim powinien być kapłan w dzisiejszym świecie, czego od niego
oczekuje współczesny Kościół,
a więc również wierni świeccy.
Wedle słów nauczania Jana Pawła II, powołanie kapłańskie jest
misterium, tajemnicą „szczególnej wymiany” pomiędzy Bogiem
a człowiekiem. Człowiek służy

Bogu na ziemi, stając się narzędziem
zbawienia, Chrystus zaś czyni człowieka swoim zastępcą, swoim alter ego
na ziemi. Istnieje ścisły związek pomiędzy kapłaństwem a sakramentem
Eucharystii, bowiem jest to „wielka
tajemnica wiary”, działająca w całym
Kościele, wśród kapłanów i wiernych.
Kapłan służy zgromadzeniu wiernych
jako szafarz „Bożych tajemnic”, jako
szafarz miłosierdzia w tajemnicy sakramentu pojednania obcuje w sposób szczególny ze świętością Boga, co
stanowi jego powołanie do bycia świętym w dzisiejszym zsekularyzowanym
świecie. „Tylko z gleby kapłańskiej
świętości może wyrastać skuteczne
duszpasterstwo – cura animarum”.
Kapłan stanowi niejako centrum
lokalnych wspólnot, jest organizatorem katolickich działań. Prezbiter,
człowiek powołany do służby w zachowaniu świeżości i młodości Kościoła, powinien dbać o zdrową relację z wiernymi. Kapłani z radością
powinni dążyć do bycia świadkami
Chrystusa, z dumą i ufnością podążając za Jezusem, winni wyrzekać się
wszystkiego, co światowe, żeby służyć
światu z miłością i pokorą. W czasie
kryzysu chrześcijaństwa w Europie
polscy kapłani mają szczególne zadanie dzielenia się licznymi powołaniami ze światem, jak powiedział
Benedykt XVI w Warszawie: „Kapłani polscy, nie bójcie się opuścić wasz
bezpieczny i znany świat, by służyć
tam, gdzie brak kapłanów i gdzie wasza wielkoduszność przyniesie wielokrotne owoce!”.
Kapłani są na pierwszej linii boju
o Królestwo Boże. Są z tego powodu
głównym celem ataku. W Kolumbii,
Meksyku, Syrii i Iraku są zabijani,
w Tanzanii, Pakistanie okaleczani,
w Chinach, Wietnamie i Uzbekistanie wtrącani do więzień, w Nigerii,
Kamerunie i Republice Środkowoafrykańskiej uprowadzani, w Indiach
napadani i bici, nawet w Wielkiej
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Brytanii są wściekle zwalczani. Dzielą tym samym los prześladowanych
chrześcijan, dzielą los swego Mistrza
i apostołów.
Dlatego szanujmy kapłanów,
módlmy się za nich. Jako duszpasterze wspólnoty powołanej przez Ducha Świętego, ale budowanej przez żywych ludzi, są szczególnie narażeni na
pokusy i ataki szatana. Jako wierzący
nie mówmy o nich złego słowa, występując przeciwko ósmemu przykazaniu, bo dotyka ich to boleśnie, rani
i demoralizuje. W tej demoralizacji
i zgorszeniu mamy także swój udział,
gdy przyłączamy się do grupy szyderców. Ponadto przez złe i fałszywe słowo, żart, kpinę stajemy się ich oprawcami na równi z wrogami Kościoła,
Boga i wartości chrześcijańskich. Słowo leczy i uzdrawia, ale słowo może
ranić i zabijać. Podczas rekolekcji
warszawskich o. James Manjackal
mówił o konieczności wspierania
kapłanów, stawania za nimi murem.
Charyzmatyk z Indii, kraju, gdzie
trwa brutalna rozprawa z Kościołem,
powiedział: „Nie krytykujcie ich, jak
robi to świat, brońcie ich, wstawiajcie się za nimi w modlitwie, zanoście

dziękczynienie za nich do Boga, bo
dzięki ich dłoniom i wypowiadanym
słowom podczas Przeistoczenia macie
u siebie tak blisko zmartwychwstałego
Pana w Najświętszym Sakramencie.
Przychodzi do was przez ich dłonie,
dlatego całujcie je z pobożnością”.
Wzór wciąż aktualny
Delikatny, bezbronny kapłan, szykanowany, zastraszany i nękany przez
zbrodniczy system zła, oddał swoje życie w obronie prawdy i pokazał,
czym jest bohaterstwo i heroiczność
cnót kapłańskich. Moc tę czerpał
wprost ze źródła, jakim jest Chrystus.
Siłę – i to już zadanie dla nas na dziś
– dawały Mu miłość i oddanie całej
wspólnoty katolickiej, która kochała swojego Księdza Jerzego. Gdy dziś
wspominamy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, prośmy za Jego wstawiennictwem za kapłanów, aby nie lękali się,
nie dali się zastraszyć, sprostali próbom codzienności, stanowili wzór dla
świeckich i byli gotowi ofiarnie oddać
swoje życie za prawdę.
W zmieniającym się świecie mód
wierni, w tym ludzie młodzi, doceniają wartość rozsądku, pewności,

zrównoważenia, medytacji, miejsca
odpoczynku od gwaru świata, które
odnajdują w Kościele. Ta „konserwatywna staromodność” w wykonaniu
Kościoła jest bardziej jego walorem
niż wstydem. Warto to podkreślać,
ponieważ istnieje niebezpieczeństwo
podejmowania przez katolickich wychowawców, w tym przede wszystkim księży, metod przypodobania
się młodzieży, bycia „cool” i „spoko”,
przybierających postać żenującej nieudolności. A jednym z przykładów
powagi kapłaństwa jest właśnie posługa w służbie miłości, posłuszeństwie,
ofiarności i całkowite wyrzeczenie
się świata na wzór Jezusa Chrystusa,
ponieważ to w Nim istnieje mocny
i niewzruszony fundament. Ataki na
Kościół i jego kapłanów trwają od
wieków, ale nasza solidarna współpraca z duszpasterzami jest dziś szczególnym wyzwaniem i zadaniem, a jak
podkreśla w swoich homiliach i wykładach ks. prof. Tadeusz Guz, jedyną
odpowiedzią na zło, nienawiść i agresję jest miłość.
Dr Tomasz M. Korczyński,
Nasz Dziennik 6 VI 2014

MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA
KSIĘDZA DAMIANA
W niedzielę 22 czerwca 2014
roku przeżywaliśmy Mszę Świętą
prymicyjną Ks. Damiana Koniecznego, który w zeszłym roku we
wrześniu odbywał w naszym Sanktuarium praktykę duszpasterską.
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ŚWIĘCI PIOTR i PAWEŁ - KSIĄŻĘTA KOŚCIOŁA
Część II - Święty Paweł
Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji Mała Azja (Dz 21, 39; 22, 3). Urodził się
jako obywatel rzymski, co dawało mu
pewne wyróżnienie i przywileje. W naglących wypadkach umiał z tego korzystać
(Dz 16, 35-40; 25, 11). Nie wiemy, jaką
drogą Paweł to obywatelstwo otrzymał:
być może, że całe miasto rodzinne cieszyło się tym przywilejem; możliwe, że rodzina Apostoła nabyła lub po prostu kupiła
sobie ten przywilej, bowiem i tą drogą
także można było otrzymać obywatelstwo
rzymskie w owych czasach (Dz 22, 28).
Narodziny i pochodzenie
Szaweł urodził się w Tarsie ok. 8 roku
po narodzeniu Chrystusa (niektórzy badacze podają czas między 5 a 10 rokiem).
Jego rodzina chlubiła się, że pochodziła
z rodu Beniamina, co także i Paweł podkreślał z dumą (Rz 11, 1). Dlatego otrzymał imię Szaweł (spolszczona wersja
hebrajskiego Saul) od pierwszego i jedynego króla Izraela z tego rodu (panował
w wieku XI przed Chrystusem). Rodzina
Szawła należała do faryzeuszów - najgorliwszych patriotów i wykonawców prawa
mojżeszowego (Dz 23, 6). Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Po
ukończeniu miejscowych szkół - a trzeba
przyznać, że Paweł zdradza duże oczytanie (por. Tt 1, 12) - w wieku ok. 20 lat udał
się Apostoł do Palestyny, aby w Jerozolimie „u stóp Gamaliela” pogłębiać swoją
wiedzę skrypturystyczną i rabinistyczną
(Dz 22, 3). Nie znał Jezusa. Wiedział jednak o chrześcijanach i szczerze ich nienawidził, uważając ich za odstępców i odszczepieńców. Dlatego z całą satysfakcją
asystował przy męczeńskiej śmierci św.
Szczepana (Dz 7, 58). Nie mając jednak
pełnych lat 30, nie mógł wykonywać wyroku śmierci na diakonie. Pilnował więc
szat oprawców i zapewne pilnie ich zachęcał, aby dokonali egzekucji (Dz 7, 58-60).
Nawrócenie i chrzest
Nawrócenie pod Damaszkiem Kiedy tylko Szaweł doszedł do wymaganej
pełnoletności, udał się do najwyższych
kapłanów i Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku. Dowiedział
się bowiem, że uciekła tam spora liczba
chrześcijan, chroniąc się przed prześladowaniem, jakie wybuchło w Jerozolimie
(Dz 9, 1-3). Gdy Szaweł był blisko murów
Damaszku, spotkał go Chrystus, powalił
na ziemię, oślepił i w jednej chwili objawił
mu, że jest w błędzie; że nauka, którą on

Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP
Obraz Pożegnanie Św. Apostołów Piotra i Pawła przed śmiercią
tak zaciekle zwalczał, jest prawdziwą; że
chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza; że Chrystus nie
jest bynajmniej zwodzicielem, ale właśnie
tak długo oczekiwanym i zapowiadanym
Mesjaszem. Było to w ok. 35 roku po narodzeniu Chrystusa, a więc drugim po
Jego śmierci.
Po swoim nawróceniu Szaweł został
ochrzczony przez Ananiasza, któremu
Chrystus polecił to w widzeniu (Dz 9, 1018). Po chrzcie Szaweł rozpoczął nową erę
życia: głoszenia Chrystusa. Najpierw udał
się na pustkowie, gdzie przebywał prawdopodobnie kilka miesięcy. Tam Chrystus
bezpośrednio wtajemniczył go w swoją
naukę (Ga 1, 11-12). Paweł przestudiował
i przeanalizował na nowo Stare Przymierze. Następnie, po powrocie do Damaszku, przez 3 lata nawracał jego mieszkańców. Zawiedzeni Żydzi postanowili
zemścić się na renegacie i czyhali na jego
zgubę. Zażądali więc od króla Damaszku
Aretasa, by wydał im Szawła. Szaweł jednak uciekł w koszu spuszczonym z okna
pewnej kamienicy przylegającej do muru
miasta. Udał się następnie do Jerozolimy
i przedstawił się Apostołom. Powitano
go ze zrozumiałą rezerwą. Tylko dzięki
interwencji Barnaby, który wśród Apostołów zażywał wielkiej powagi, udało się
przychylnie nastawić Apostołów do Pawła. Ponieważ jednak także w Jerozolimie
przygotowywano na Apostoła zasadzki,
musiał chronić się ucieczką do rodzinnego Tarsu.

Działalność apostolska
Święty Paweł Apostoł Stamtąd wyprowadził Pawła na szerokie pola Barnaba. Razem udali się do Antiochii, gdzie
chrześcijaństwo zapuściło już korzenie.
Tamtejszej gminie nadali niezwykły rozwój przez to, że kiedy wzgardzili nimi
Żydzi, oni udali się do pogan. Ci z radością przyjmowali Ewangelię tym chętniej, że Paweł i Barnaba zwalniali ich od
obrzezania i prawa żydowskiego, a żądali
jedynie wiary w Chrystusa i odpowiednich obyczajów. Zostali jednak oskarżeni
przed Apostołami, że wprowadzają nowatorstwo. Doszło do konfliktu, gdyż obie
strony i tendencje miały licznych zwolenników. Zachodziła obawa, że Apostołowie w Jerozolimie przychylą się raczej
do zdania konserwatystów. Sami przecież
pochodzili z narodu żydowskiego i skrupulatnie zachowywali prawo mojżeszowe.
Na soborze apostolskim jednakże (4950 r.) miał miejsce przełom. Apostołowie,
dzięki stanowczej interwencji św. Piotra,
orzekli, że należy pozyskiwać dla Chrystusa także pogan, że na nawróconych
z pogaństwa nie należy nakładać ciężarów prawa mojżeszowego (Dz 15, 6-12).
Było to wielkie zwycięstwo Pawła i Barnaby. Od tej pory Paweł rozpoczyna swoje
cztery wielkie podróże. Wśród niesłychanych przeszkód tak natury fizycznej,
jak i moralnej, prześladowany i męczony,
przemierza obszary Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii i prawdopodobnie
Hiszpanii, zakładając wszędzie gminy
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chrześcijańskie i wyznaczając w nich swoich zastępców. Oblicza się, że w swoich
czterech podróżach, wówczas tak bardzo
wyczerpujących i niebezpiecznych, Paweł
pokonał ok. 10 tys. km dróg morskich i lądowych. Pierwsza wyprawa miała miejsce w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem
z Barnabą i Markiem; druga - w latach
50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem;
trzecia - w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Aresztowanie i śmierć męczeńska
Aresztowany został w Jerozolimie
w 60 r. Kiedy namiestnik zamierzał wydać
Pawła Żydom, ten odwołał się do cesarza.
Przebywał jednak w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata, głosząc
i tam Chrystusa. W drodze do Rzymu
statek wiozący więźniów rozbił się u wybrzeży Malty. Na wyspie Paweł spędził
trzy zimowe miesiące, w czasie których
nawrócił mieszkańców. W Rzymie także jakiś czas spędził jako więzień, aż dla
braku dowodów winy (Żydzi z Jerozolimy się nie stawili) został wypuszczony na
wolność. Ze swojego więzienia w Rzymie
Paweł wysłał szereg listów do poszczególnych gmin i osób. Po wypuszczeniu
na wolność zapewne udał się do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a stamtąd powrócił do
Achai. Nie wiemy, gdzie został ponownie
aresztowany. Jednak sam fakt, że go tak
pilnie poszukiwano, wskazuje, jak wielką
powagą się cieszył.

Święty Paweł Apostoł Ok. 67 (lub 66)
roku poniósł śmierć męczeńską. Według
bardzo starożytnego podania św. Paweł
miał ponieść śmierć od miecza (jako obywatel rzymski). Nie jest znany dzień jego
śmierci, za to dobrze zachowano w pamięci miejsce jego męczeństwa: Aquae Salviae za Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało
Męczennika złożono najpierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze Ostyjskiej.
W roku 284 za czasów prześladowania,
wznieconego przez cesarza Waleriana,
przeniesiono relikwie Apostoła do katakumb, zwanych dzisiaj katakumbami
św. Sebastiana przy drodze Apijskiej. Być
może na krótki czas spoczęły tu także relikwie św. Piotra. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313) ciało św. Piotra
przeniesiono do Watykanu, a ciało św.
Pawła na miejsce jego męczeństwa, gdzie
cesarz wystawił ku jego czci bazylikę pod
wezwaniem św. Pawła.
Apokryfy
Z pism apokryficznych o św. Pawle można wymienić: Nauczanie Pawła
o zabarwieniu gnostyckim. Dzieje Pawła
w przekładzie koptyjskim odnalazł i opublikował C. Schmidt w roku 1905. Autor
opisuje w nim wydarzenie znane z Dziejów Apostolskich, dołącza na pół fantastyczne dzieje św. Tekli oraz apokryficzną
korespondencję św. Pawła z Koryntianami,
wreszcie opis męczeństwa Apostoła. Według Tertuliana dzieje te napisał pewien kapłan z Małej Azji około roku 160-170. Au-

tor za podszywanie się pod imię Apostoła
został kanonicznie ukarany. Apokalipsa św.
Pawła to opis podróży Pawła pod przewodnictwem anioła w zaświaty. Opisuje spotkanie w niebie z osobami, znanymi z Pisma świętego Starego i Nowego Przymierza,
oraz w piekle - z osobami przewrotnymi.
Dzieło to odnalazł Konstantyn Tischendorf w roku 1843 na Górze Synaj w tamtejszym klasztorze prawosławnym. Wreszcie
dużą wrzawę wywołał kiedyś spór o Korespondencję św. Pawła z Seneką. Nawet św.
Hieronim i św. Augustyn błędnie opowiedzieli się za autentycznością tego dzieła.
Pisma
Święty Paweł Apostoł Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich,
włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad
Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.
W czasie pontyfikatu papieża Benedykta XVI Kościół obchodził Rok św. Pawła w związku z jubileuszem 2000 lat od
narodzin Apostoła Narodów (2008-2009).
Ikonografia
W ikonografii przedstawiany jest
w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.
Na podstawie Żywotów Świętych
opacowała: Anna Ferenc

NOWI LEKTORZY, MINISTRANCI i KANDYDACI
22 czerwca 2014
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Trzeźwymi bądźcie
Przebaczenie silniejsze od nienawiści
Świadectwo Tima Guenarda ma moc odmienić ludzkie życie
Tim Guenard marzył o tym, by zostać bokserem i zabić ojca - alkoholika., który go maltretował. Część tego marzenia się spełniła: został mistrzem Francji w boksie. Drugiej części zrealizować nie zdążył, bo wcześniej poznał Big
Bossa - tak nazywa Jezusa Chrystusa.
Wybudował kilka domów, aby móc
przyjmować zagubionych młodych
ludzi. Jest często zapraszany w różne
zakątki świata, aby opowiadać historię swojego życia (w lutym br. gościł
podczas kolejnej „Katechezy audiowizualnej’ w bazylice oo. Bernardynów
w Rzeszowie). Głoszone przez niego
świadectwo ma moc odmienić ludzkie życie.
Droga do gangu

Tim Guenard
Tym, którzy słuchają świadectw
Tima, trudno uwierzyć, że jeden
człowiek doświadczy tak wielkiego
cierpienia. Jego historia jest głęboko
poruszająca, dramatyczna, ale z dobrym zakończeniem. Stanowi kolejny
dowód na to, że nie ma takiego bagna, z którego Bóg nie wydobyłby tych,
którzy tego szczerze pragną. Tim ma
56 lat. Urodził się we Francji, ale ma
podwójne obywatelstwo francusko
- kanadyjskie. Jego korzenie sięgają
plemion indiańskich: jest dumnym
ze swego pochodzenie Irokezem.
Mieszka obecnie niedaleko Lourdes.
Posiada kochającą rodzinę- żonę,
czworo dzieci i wnuki. Zajmuje się
pszczelarstwem, prowadzeniem gospodarstwa i resocjalizacją młodzieży.

Do miejsca, w którym jest obecnie,
przebył daleką drogę. Drogę przez
piekło na ziemi. Kiedy miał trzy lata,
porzuciła go matka: przywiązała go
do słupa przy jednej z polnych dróg
i odeszła. Zziębniętego i wystraszonego chłopca znalazła nad ranem
policja. Tim trafił w ręce agresywnego ojca- alkoholika, który bezlitośnie
znęcał się nad nim. W piąte urodziny
ojciec pobił go tak mocno, że Tim ledwie przeżył. Po tym ciężkim pobiciu
spędził w szpitalu, przykuty do łóżka,
ze zmiażdżonymi nogami, ponad trzy
lata. Przez cały ten czas nikt go nie odwiedził, poza pielęgniarkami podającymi zastrzyk.
Po wyjściu ze szpitala nie miał
dokąd pójść. Był dzieckiem niechcianym, pozostającym w rękach państwa.
Przeszedł przez takie instytucje jak:
szpital psychiatryczny, dom dziecka,
dom starców, rodzina zastępcza i poprawczak. Trzy marzenia trzymały go
przy życiu: że wyrzucą go z poprawczaka, że zostanie szefem bandy i że
zabije ojca. Ostatnie wielkie marzenie,
jako jedyne się nie spełniło.
Po usunięciu z poprawczaka 13letni Tim znalazł się na ulicach Paryża
jako bezdomny włóczęga. Zamieszkał

pod wierzą Eiffla. To była prawdziwa
szkoła przetrwania. Obsesyjna chęć
zemsty na ojcu nadawała upiorny
sens jego życiu, chroniła go przed samobójstwem. Kiedyś w Paryżu odkrył
szkołę boksu. Ten sport dał Timowi
możliwość rozładowana destrukcyjnych uczuć. Trenował, wyobrażając
sobie, przy każdym zadawanym ciosie, że katuje swojego ojca. Dzięki
temu szybko odniósł sukces. Został
nawet mistrzem Francji. Młodym,
zdolnym bokserem zainteresował się
świat przestępczy. To utorowało mu
drogę do spełnienia swojego drugiego marzenia- zostania szefem gangu.
Uciekł w przemoc i hulaszcze życie.
Droga do Chrystusa
Pod maską twardziela kryła się
jednak ogromna tęsknota za miłością, rodziną i dobrym życiem. A Big
Boss zaczął stawiać na jego drodze ludzi o dobrym sercu. Spotkania z nimi
pomału sprowadzały go na właściwą
drogę. Pierwszym z nich był spotkany na paryskiej ulicy mężczyzna
o imieniu Leon, który okazał Timowi
wiele ciepła; dzięki niemu chłopak nauczył się czytać.- Pewnego dnia jeden
z dziennikarzy zapytał mnie: „jak pan
może wierzyć w Boga, mając taką historię życia?”. Odpowiedziałem mu:
„Bóg? Przecież ja Go spotkałem na
ulicy i nawet usiadłem koło Niego”tak Tim wspominał tamto spotkanie.
Decydujące okazało się spotkanie, a w jego następstwie przyjaźń z o.
Thomasem Philippe, dominikaninem,
przyjacielem życiowym rozbitków,
współzałożycielem ARKI.- Odwiedzałem go często - wspomina Tim
w Rzeszowie. - Za każdym razem mó-
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wił mi o tym, że Jezus przebaczył mi
i innym ludziom.
Ludzie przestrzegali ojca Thomasa, że odwiedza go człowiek, który jest
szefem bandy.- Powiedział, że chce,
żebym do niego przyjeżdżał. Nigdy
mnie nie porzucił. Spojrzał na mnie
z większą wiara niż ja sam na siebieodpowiada Tim.
Dzięki o. Thomasowi trafił do
wspólnot ARKA, założonych przez Jeana Vaniera. W ARCE Tim nawiązał
kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Przebywając wśród nich poznał,
co to jest bezwarunkowa akceptacja
i miłość, poczuł się potrzebny. Miłość przezwyciężyła nienawiść. Wtedy przyszła pora na „przekroczenie
siebie”: przebaczenie. Przebaczył ro-

dzicom (zwłaszcza ojcu).- Pojechałem do mojego ojca i powiedziałem,
że mu przebaczam i żebyśmy zaczęli
wszystko od początku- opowiadał
w Rzeszowie Tim.- Ojciec przyjął
moje przebaczenie, ale wstydził się
tego wszystkiego, co mi zrobił i nie
potrafił spojrzeć mi w twarz.
Przebaczenie krzywd, które wyrządził mu ojciec, przyniosło Timowi wyzwolenie i otworzyło mu drogę
do szczęśliwego i spełnionego życia.
Tim kocha Big Bossa i podczas spotkań w kościołach opowiada o swojej
przemianie. Jest chrześcijaninem,
przyjacielem wielu religii. Miłuje różnorodność, sam siebie określa
„globtroterem różnic”. Dzieje swojego
nawrócenia opisał w niezwykle popu-

larnej książce autobiograficznej „Silniejszy od nienawiści”.
Jaromir Kwiatkowski
dziennikarz, mąż, ojciec i dziadek;
mieszka w Rzeszowie; La Salette,
Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej
nr. 3/2014

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

XVI PIESZA MIĘDZYDIECEZJALNA
PIELGRZYMKA TRZEŹWOŚCI
W INTENCJI TRZEŹWOŚCI NARODU
DIECEZJI LEGNICKIEJ i DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
KOWARY - KRZESZÓW 14 - 15 CZERWCA 2O14
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Z STARYM TESTAMENTEM „NA TY”
Historia Saula, 1 Sm 8-31; 2 Sm 1-2
Przeskakując co trzy pola, odczytasz hasło.
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Poznajemy Dawida, 1 Sm 16, 1-23
Wykonaj działania matematyczne i dopasuj do wyniku odpowiadający mu wyraz, a następnie odczytaj hasło.
(czytaj hasło z góry na dół).
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
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Festyn Parafialny, 1 czerwca 2014
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Do Jezusa przez Maryję
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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

11 maja 2014, godz. 16.00

21 czerwca 2014, godz. 16.00

22 czerwca 2014, godz. 16.00

Główne Spotkanie
20 lipca 2014 – Jelenia Góra, Parafia Św. Wojciecha, godz. 16.00
Dodatkowe informacje i pytania:
e-mail: grupa2@pielgrzymka.legnica.pl
Grupę krzeszowską poprowadzi ks. Mateusz Rycek - wikariusz Parafii w Krzeszowie

