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• Sobota 1 listopada: Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w Krzeszowie: 7.30, 10.00, 12.00
(na Cmentarzu) i 17.00. Wyjście procesji z Cmentarza Klasztornego na Cmentarz Parafialny o godz.
11.30.

Ogłoszenia stałe dla Parafian

• piątek 5 września – Pierwszy Piątek Miesiąca: wiw Krzeszowie:
zyta duszpasterska u chorych; nocna Adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 7.00 • Kancelaria Parafialna: czynna w każdy wtorek od
(rano)
godz. 16.00 do 17.30 oraz w soboty od 8.00 do 9.00
• Sobota 6 września – XV Diecezjalna Pielgrzymka
Osób Niepełnosprawnych

• W każdy wtorek – Nabożeństwo do Świętego Józefa - godz. 17.30

• Niedziela 7 września – Regionalne Spotkanie Po- • W każdą środę – Nowenna do Matki Bożej Łaskadwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci (z terenu
wej - godz. 17.30
Dolnego Śląska – początek godz. 10.00)
• Codziennie: Koronka do Bożego Miłosierdzia • Niedziela 14 września – Odpust Podwyższenia
godz. 15.00
Krzyża Świętego i Dożynki Parafialne
• Od poniedziałku do czwartku: w Kaplicy Lore• Od 20 do 27 września: Warsztaty Plastyczne dla
tańskiej Adoracja Najświętszego Sakramentu od
dzieci i młodzieży
godz. 7.30 do 17.30
• Piątek 26 września: godz. 16.00 - Dziękczynienie na • W każdy piątek -do piątku 17 października: Msza
Górze św. Anny w 3-rocznicę konsekracji kościoła
Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu - na
Górze Św. Anny
• Sobota 27 września: dożynki Urzędu Gminy Kamienna Góra (w Domu Kultury)

• Niedziela 28 września – Spotkanie Popielgrzymkowe Grupy nr 2- początek godz. 12.00
• Od środy 1 października – Nabożeństwo Różańcowe – godz. 17.30
• Piątek 3 października – Pierwszy Piątek Miesiąca:
wizyta duszpasterska u chorych; nocna Adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 7.00
(rano)
• Sobota 4 października: Diecezjalna Pielgrzymka
Żywego Różańca (od godz. 10.00)
• Od 7 do 13 października: Jerycho Różańcowe
• Od 10 do 12 października – Rekolekcje z Radiem
Maryja i TV TRWAM
• Piątek 17 października: godz. 16.00 – ostatnia w tym
roku Eucharystia na Górze św. Anny w Krzeszowie
• Od 20 do 21 października zakończenie Sezonu Turystycznego: wyjazd Pracowników Obsługi Pielgrzyma oraz Przyjaciół do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa
• Czwartek 23 października: Ogólnopolski Dzień
Modlitwy Różańcowej o beatyfikację Sługi Bożej
Pauliny Jaricot; założycieli Żywego Różańca.
• Wtorek 28 października; Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Imieniny Pierwszego Biskupa Legnickiego J.E. Tadeusza Rybaka.

Różańcowe Jerycho w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
od 7 do 13 października 2014 roku
adoracja siedmiodniowa
w Kaplicy Loretańskiej

JERYCHO – to modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju na świecie, za Kościół Katolicki, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów oraz za
Ojczyznę i nawrócenie grzeszników.
•
• Rozpoczęcie Jerycha we wtorek 7 października
o godz. 17.30 w kościele brackim św. Józefa;
• Po Eucharystii przeniesienie w procesji Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Loretańskiej w Bazylice Krzeszowskiej.
• Przez siedem dni i sześć nocy – nieustanna
adoracja Pana Jezusa
• Zakończenie Jerycha na Eucharystii w Bazylice w poniedziałek 13 października o godz. 7.00
(rano)
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REKOLEKCJE dla Żywego Różańca Diecezji Legnickiej
ZE ŚW. FILIPEM NERI Z RZYMU I ŚW. CHARBELEM Z LIBANU
„WOŁAMY DO MARYI O POMOC W UŚWIĘCENIU I UZDROWIENIU”
2 – 4 października 2014 roku
Rekolekcjom będzie przewodniczył Ks. Dariusz Dąbrowski COr
z Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu
Czwartek – 2 października 2014
roku
• do godz. 16.00 – przyjazd uczestników Rekolekcji Różańcowych
• godz. 16.30 - Konferencja wstępna
w klasztorze Sióstr Elżbietanek
• godz. 18.00 - Msza święta w Bazylice
• godz. 19.00 - Kolacja
• godz. 20.00 - Nabożeństwo różańcowe do Matki Bożej rozwiązującej
Węzły w Kaplicy Sióstr Elżbietanek
Piątek 3 października 2014 roku
• godz. 8.00 - Śniadanie
• godz. 9.00 - Konferencja I i II
w klasztorze Sióstr Elżbietanek

• godz. 12.00 - Msza święta w Bazylice
• godz. 13.00 - Obiad
• godz. 15.00 - Koronka do Bożego
Miłosierdzia w Bazylice
• godz. 16.00 - Konferencja w klasztorze Sióstr Elżbietanek
• godz. 19.00 - Kolacja
• godz. 20.00 - Nabożeństwo o uświęcenie i uzdrowienie w Kaplicy
Sióstr Elżbietanek
Sobota 4 października 2014
Diecezjalna Pielgrzymka Żywego
Różańca do Krzeszowa
• godz. 8.00 - Śniadanie
• godz. 9.00 - Konferencja w klasztorze Sióstr Elżbietanek

• godz. 10.00 – program w Bazylice
Krzeszowskiej: Różaniec i Program
Artystyczny
• godz. 12.00 - Msza święta w Bazylice
• godz. 14.00 - Obiad i zakończenie
Rekolekcji u Sióstr Elżbietanek
Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium w Krzeszowie
Ps.
1. Zapisy pod nr telefonu: Obsługa
Pielgrzyma 75 – 742 – 32 – 79
2. Opłata za pobyt i wyżywienie: 130 zł.
3. Ilość miejsc ograniczona

REKOLEKCJE z Radiem Maryja
Telewizją Trwam i Naszym Dziennikiem
KRZESZÓW - DIECEZJA LEGNICKA
10 – 12 października 2014 r.
Rekolekcjom przewodniczy Ojciec z Radia Maryja w Toruniu
Hasło Rekolekcji: „Media katolickie w służbie Kościoła”
Piątek – 10 października 2014 roku
• Przyjazd i zakwaterowanie do godz.
15.00 (Klasztor SS. Elżbietanek
w Krzeszowie)
• godz. 16.00 - Msza św. na Górze Św.
Anny w Krzeszowie
• godz. 17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
• godz. 19.00 - Kolacja (w klasztorze
SS. Elżbietanek )
• godz. 20.00 - Nabożeństwo, Różaniec i Apel Jasnogórski

• godz. 12.00 - Msza święta w Bazylice Krzeszowskiej
• godz. 13.00 - Obiad (klasztor SS.
Elżbietanek)
• godz. 15.00 - Koronka do Bożego
Miłosierdzia w Bazylice
• godz. 16.00 - Konferencja (w klasztorze SS. Elżbietanek)
• godz. 19.00 - Kolacja (klasztor
SS. Elżbietanek)
• godz. 20.00 - Nabożeństwo, Różaniec i Apel Jasnogórski

Sobota - 11 października 2014 roku
• godz. 8.00 - Śniadanie (klasztor SS.
Elżbietanek)
• godz. 9.30 - Konferencja (w klasztorze SS. Elżbietanek)

Niedziela - 12 października 2014 roku
• godz. 8.00 - Śniadanie (klasztor
SS. Elżbietanek)
• godz. 9.00 - Konferencja (w klasztorze SS. Elżbietanek)

• godz. 12.00 - Msza święta w Bazylice i zakończenie Rekolekcji
• godz. 13.00 - Obiad i zakończenie
Rekolekcji
Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium w Krzeszowie
Informacje i zapisy:
Opłata za trzy-dniowe Rekolekcje
wraz z zakwaterowaniem i posiłkami:
150 zł.
Biuro Obsługi Pielgrzyma:
Tel.: 75 742 32 79
(termin zapisów do dnia 10 X 2014 r.)
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UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
W KRZESZOWIE
27 LIPCA 2014 ROKU
W niedzielę 27 lipca 2014 roku Duszpasterze Parafii oraz Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła na Górze
św. Anny zaprosili mieszkańców Parafii oraz Pielgrzymów i Turystów na Eucharystię z okazji wspomnienia
św. Anny. Podczas pięknej, słonecznej pogody, na Górę św. Anny przybyło wiele znakomitych gości oraz wiernych,
którzy chcieli oddać hołd naszej patronce.
nia w tym roku Eucharystia na Górze
św. Anny została zaplanowana na piątek 17 października 2014 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
w każdy piątek uczestniczą we wspólnej
modlitwie na Górze św. Anny i nadal
zapraszamy mieszkańców naszej parafii
oraz pielgrzymów i turystów do odwiedzania kościoła św. Anny.
Ks. Marian Kopko
proboszcz i kustosz z Krzeszowa
Głównym koncelebrantem tegorocznych uroczystości oraz kaznodzieją był Ojciec Augustyn Węgrzyn
– Cysters, były proboszcz w Krzeszowie. W koncelebrowanej Mszy Świętej
uczestniczyli liczni kapłani: Ks. Kanonik Ludwik Solecki proboszcz z Ciechanowic, Ks. dr Krzysztof Wiśniewski
- Ojciec Duchowny WSD w Legnicy,
Ks. Kanonik Bronisław Piśnicki z Kamiennej Góry, Ks. Kapelan Kanonik
Władysław Sługocki, Ks. Proboszcz dr
Paweł Oskwarek z Czarnego Boru oraz
Ks. Piotr – wikariusz; Ks. Włodzimierz
Szymkowicz z Białorusi, Ks. Julian
Kropp z Bukowiny Rumuńskiej, Ks. Jerzy Jerka - rezydent z Krzeszowa oraz
Ks. Marian Kopko – proboszcz i kustosz z Krzeszowa.
Wokół ołtarza zgromadzili się ministranci z Krzeszowa oraz Rycerz Bożego
Grobu z Jerozolimy mecenas Zbigniew
Świt. Na uroczystości odpustowe przybyli licznie mieszkańcy naszej krzeszowskiej parafii oraz Szanowni Goście z okolicznych miejscowości oraz
Pielgrzymi z Polski, Niemiec i Ukrainy.
Wielką radością na uroczystościach
odpustowych była obecność Rodziny

Radia Maryja z Jeleniej
Góry, Kamiennej Góry,
Krzeszowa i okolicznych miejscowości. Po
zakończeniu Eucharystii - Społeczny Komitet
Odbudowy Kościoła zaprosił wszystkich na Festyn Rodzinny, podczas
którego przygrywał Zespół Bogdana Niemasika z Kamiennej Góry.
Śpiewaliśmy pieśni religijne, patriotyczne oraz
piosenki biesiadne. Biesiadę ku czci św. Anny
zakończyliśmy wspólną
modlitwą: Apelem Jasnogórskim.
Proponujemy również, żeby 3-cią rocznicę
konsekracji kościoła św.
Anny, (którą dokonał
w dniu 25 września 2011
roku JE Ks. Biskup Marek Mendyk) przeżywać
na Eucharystii w piątek 26 września 2014
o godz. 16.oo. Ostat-
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ODPUST KU CZCI ŚW. WAWRZYŃCA
KRZESZÓWEK, 10 SIERPNIA 2014

Św. Wawrzyniec zajmuje szczególną
pozycję pośród świętych i błogosławionych czczonych przez Ojców Cystersów.
Dlatego też często był on umieszczany
w ikonografii a w Opactwie Krzeszowskim poświęcono Mu całą świątynię.
Kościół w Krzeszówku pamięta czasy
fundacji przez księżną Annę - klasztoru Benedyktynów, który zresztą miał
również nosić wezwanie św. Wawrzyńca
Diakona i Męczennika.
W niedzielę 10 sierpnia 2014 roku
o godz. 14.00 w kościele filialnym
w Krzeszówku odbył się odpust ku
czci św. Wawrzyńca; a po uroczystej
Eucharystii parafianie uczestniczyli
w rodzinnym pikniku zorganizowanym przez Państwa Zuzannę i Jana
Bocheńskich w ich posiadłości w Krze-

szówku. Zespół Bogdana Niemasika
przewodził wspólnej modlitwie i melodiom biesiadnym. Eucharystii przewodniczył proboszcz z Mieroszowa
ks. kanonik Krzysztof Cebula, homilie wygłosił proboszcz z Dobromierza
ks. kanonik Andrzej Walerowski. Swoją obecnością zaszczycili nas prezbiterzy: ks. prałat Edward Bigos z Kamiennej Góry, ks. kanonik Ludwik Solecki
z Ciechanowic, ks. kanonik Czesław
Barczewski z Leszczyńca, ks. proboszcz
dr Janusz Ospa z Witkowa Śl.,
ks. Edward Hodurek - Pallotyn z Warszawy, ks. kapelan kanonik Władysław
Sługocki, ks. Jerzy Jerka, ks. Mateusz
Rycek i ks. proboszcz Marian Kopko
z Krzeszowa.
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O „JERYCHU RÓŻAŃCOWYM” INACZEJ
ŚWIĘTO. Radość wszystkich i radość dla wszystkich. Radość, z którą chcemy podzielić się z każdym
spotkanym człowiekiem. Zapominamy wówczas na chwilę o kłopotach, zmartwieniach. Chcemy się
cieszyć.
Dla mnie takim świętem jest „Jerycho Różańcowe”. Dni, w których możemy na moment zapomnieć o sprawach, mimo że toczą się one dalej bez
świątecznego nastroju . Możemy stanąć
obok nich, możemy je „opowiedzieć”
Jezusowi, Maryi jak w czasie jakiegoś
przyjacielskiego spotkania.
Jest to święto dla wszystkich. Dla
tej pani w okienku pocztowym, która
znudzona pracą, samą sobą i swoim życiem myśli o przerwie na kawę. I dla tej
pani w sklepie z kwiatami, pachnącym
różami, a która uśmiechem próbuje
przykryć szarą codzienność. Święto
dla wszystkich. Również dla tych panów czekających na poranne otwarcie
sklepu, bo po wczorajszym „ucztowaniu”, mają jakieś dziwne, silne pragnienie. Święto dla wszystkich. Wystarczy
przyjść.
Jakbyś świętował, co byś ty zrobił,
gdyby przyjechała do twojego
miasteczka królowa angielska, albo jakaś inna królewska persona? Wyszedłbyś, wyszłabyś
z uśmiechem, aby
pomachać wiązanką kwiatów
przejeżdżającemu konduktowi?
B y n aj -

mniej. Jeśli nie w ten sposób to, przynajmniej przed telewizorem oglądałabyś transmisję. Przecież odwiedziny
takiej królowej pokazują bez mała
niemalże wszystkie stacje TV i jest to
główna wiadomość dnia.
Tymczasem na „Jerycho Różańcowe” przychodzi sam Król Wszechświata z Prawdziwą Królową Ziemi i Nieba,
i z całym orszakiem aniołów i świętych.
I to przychodzi specjalnie dla ciebie,
dla mnie. Można Go, Ją zobaczyć. I to
nie przez chwilę, jak przejeżdża ulicami
w limuzynie z zaciemnionymi szybami.
To jest Święto dla ciebie, dla mnie.
Nie szukaj wymówek. To zbędne. Nie
usprawiedliwiaj swojego braku świątecznego nastroju kłopotami w pracy,
w domu czy sprzeczką z sąsiadami.
Ciesz się tą chwilą i raduj. Bo to jest
prawdziwe ŚWIĘTO. Święto radości
wszystkich i dla wszystkich. Również
dla ciebie i dla mnie.
Od trzech lat, dwa razy w roku,
przyjeżdżam na „Jerycha Różańcowe” do Sanktuarium Łaskawej Pani
w Krzeszowie. Najpierw nie czułem
tego „świątecznego” nastroju. Przytłoczony swoimi sprawami rodzinnymi
i zawodowymi prosiłem tylko o pomoc,
żeby jakoś „posklejać” to co rozbiłem.
Tu też bardzo szybko zrozumiałem, że
na to „Święto” , to nie wypada przychodzić z butami „upapranymi gnojem”
i zacząłem przepraszać za swoje grzechy i ich konsekwencje. Wszelkie długi,
te życiowe i ekonomiczne zniewalają
jak grzech. Ale tylko Prawdziwy
Król ma moc i możliwość
ogłoszenia „amnestii”, tylko

On może skruszyć te kajdany. Tylko On
może przywrócić świąteczną radość,
która nie zniknie następnego poranka.
Więc klęczałem i przepraszałem.
I ta Łaskawa Pani nie kazała długo
czekać. Podniosła mnie z kolan, wyprostowała i postawiła na nogi. Zrozumiałem wówczas, że wszystko co otrzymujemy jest Łaską, za którą należą się Królowi i Prawdziwej Królowej Nieba i Ziemi nieustanne dziękczynienia. Czasem
wszystko tracimy, aby zobaczyć jak
niewiele nam potrzeba do życia. I teraz
mówię – dziękuję – nawet wtedy, kiedy
oczy niespodziewanie stają się wilgotne
i żal zagląda do serca, gdy ja zaproszony
na Audiencję próbuję jakoś to wszystko
Mu opowiedzieć, porozmawiać...
Teraz przychodzę na „Jerycha” ze
świątecznym nastrojem, w którym dominuje nadzieja. Wiem, że nie wszystko od razu się poukłada. Nie od razu
znajdzie się zagubioną drachmę albo
zbłąkana owca da się odnaleźć. Ale
wiem... nie, ufam i wierzę, że ten mój
Król i Pani Królowa chcą, abym świętował razem z Nimi... i z tymi, których
gdzieś, kiedyś zgubiłem.... I ta Łaskawa
Pani nie kazała długo czekać. Podniosła mnie z kolan, wyprostowała i postawiła na nogi. W moim życiu nagle zaczęły się dziać rzeczy dobre. Cudowne
uzdrowienie mojej siostry z choroby
nowotworowej czy prowadzenie moich
spraw. Wszystkie, ale to wszystkie moje
sprawy, znajdują pozytywną finalizację, jakiej ja bym nawet nie przypuszczał. Zakończenia toczących się wiele
lat przypadków pozbawione są złości,
zawiści czy poczucia jakiejkolwiek niesprawiedliwości. To również cud i zasługa Łask wyproszonych przez Krzeszowską Panią.
Andrzej Ziółkowski
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PRYMAS CZECH GOŚCIEM KRZESZOWSKIEGO ODPUSTU
Matka, która łączy narody
15 sierpnia 2014 roku - uroczystość Wniebowzięcia NMP - to patronalne święto krzeszowskiego
sanktuarium maryjnego. W tym dniu do Domu Łaski Maryi przybyło ponad siedem tysięcy pielgrzymów
na doroczny odpust. Tym razem wspólnej modlitwie przewodniczył Prymas Czech, kardynał Dominik
Duka.

Prymas Czech, kardynał Dominik Duka

Uroczysta Eucharystia została
odprawiona w południe w krzeszowskie bazylice. Przy ołtarzu stanęli: biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, biskup Marek Mendyk,
biskup senior Stefan Cichy, kilkunastu księży, w tym również goście
z Czech. Obecni byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz lokalnych, związkowcy, rycerze Zakonu
Bożego Grobu, siostry zakonne i kilka tysięcy wiernych, którzy przybyli
na tę uroczystość na różne sposoby.
Wielu przyjechało samochodami,
nie brakowało też pielgrzymów pieszych, którzy z okolicznych miejscowości przyszli do Matki Bożej.
Warto wspomnieć, że na uroczystości odpustowe do Krzeszowa
trzy dni wcześniej wyruszyła pie-

sza pielgrzymka z Legnicy. Ponad
100 pątników, dorosłych, młodzieży i dzieci wędrowało blisko 80 kilometrów, nawiedzając po drodze
maryjne kościoły i lokalne sanktuaria.
W wigilię uroczystości dotarli
do Krzeszowa, gdzie powitał ich ks.
Marian Kopko, gospodarz miejsca.
Pielgrzymi wzięli udział w nocnej
procesji po kalwarii krzeszowskiej,
w której niesiono ikonę Matki Bożej, a następnie w pasterce maryjnej o północy.
Tradycyjnie już uroczystości
odpustowe poprzedziła procesja
z ikoną Matki Bożej Łaskawej, która wyruszyła z kalwarii krzeszowskiej, z Domu Piłata. Przewodniczył jej bp Zbigniew Kiernikowski

oraz kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks. Marian
Kopko.
W
homilii
podczas
Mszy św. odpustowej Prymas Czech przypomniał, że
„Krzeszów łączy ludzi różnych narodów i kultur. To
mówi nam, że Europa jest
kontynentem bogatym etnicznie, kulturowo, że jej
wspólnymi korzeniami jest
chrześcijaństwo i wspólna
wiara, która łączy pokolenia”. Tak było przed wiekami,
kiedy do Domu Łaski Maryi przybywali Polacy, Czesi
i Niemcy, tak jest i dzisiaj. To
miejsce, a szczególnie ikona
z wizerunkiem Matki Chrystusa pomaga przekraczać
granice i bariery językowe.
W tym miejscu wszyscy mówią tym samym językiem, językiem miłości i wiary do Matki i Jej
Syna.
„Razem z chrześcijaństwem do
naszych krajów przyszedł także
kult maryjny. Wiele świątyń maryjnych zdobi wasz kraj. Dziś przeżywamy Jej święto. Pamiętamy, że
nasza wiara jest żywa, ale nie zamyka oczu na rzeczy ostateczne.
W tej perspektywie możemy widzieć śmierć, jako coś tragicznego,
ale też, jako pojednanie z naszym
Ojcem. Życie człowieka nie kończy
się śmiercią, pokazał nam to Jezus,
który umarł i zmartwychwstał.
Również Wniebowzięcie NMP
ukazuje nam naszą przyszłość” –
mówił kardynał Duka.
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PS. W czwartek 14
sierpnia 2014 powitaliśmy na progach naszego Sanktuarium ponad 100 osobowa grupę
pątników, którzy przez
trzy dni pielgrzymowali
z Legnicy do Krzeszowa
pod kierownictwem Ks.
dr Mariusza Majewskiego; głównego Dyrektora
Pielgrzymki Legnickiej.
W imieniu Duszpasterstwa Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie pragnę bardzo
serdecznie podziękować
rodzinom z naszej parafii,
którzy przyjęli pątników
na nocleg w swoich doOd lewej: biskup senior Stefan Cichy, biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, biskup Marek Mendyk
mach. Oto nazwiska tych
krzeszowskich
rodzin:
Po wspólnej modlitwie przygo- z audio-przewodnikiem kościół
towano agapę dla wszystkich piel- św. Józefa, Bazylikę, Kaplicę Lore- państwo Stanek z ul. Cysterskiej
grzymów. Na placu klasztornym tańską, Kaplicę Marii Magdaleny 5, państwo Stanek z ul. Cysterskiej
odbył się koncert patriotyczno- z Grobem Pańskim oraz Mauzole- 7, państwo Sobocińscy z ul. Benedyktyńskiej, państwo Leśniak z ul.
-muzyczny pt. „Gaude Mater Po- um Piastów Śląskich.
Cysterskiej oraz państwo Klimczak
lonia” w wykonaniu zespołu Spiriks. Waldemar Wesołowski z ul. Księcia Bolka I.
tuals Singers Band z udziałem Olgi
Szomańskiej. Natomiast
w kościele św. Józefa można było wysłuchać koncertu organowego. Po południu, o g. 17 w bazylice
odprawiona została Msza
św. z okazji 70 rocznicy
Powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych
Sił Zbrojnych z udziałem
Grupy Rekonstrukcji Historycznej.
W ramach trwających
kilka dni uroczystości
przygotowano
również
wiele atrakcji dla pielgrzymów i turystów. Można
było wejść na wieżę bazyliki i podziwiać z góry
piękne okolice Krzeszowa.
Z przewodnikiem można było zwiedzić muzeum
opactwa, w którym zgromadzono
najcenniejsze
skarby. Jak zawsze można też było zwiedzić wraz
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DWUDZIESTY PIĄTY RAZ NA JASNĄ GÓRĘ
ŚWIADECTWO UZDROWIENIA

Pielgrzymi ziemi jeleniogórsko – kamiennogórskiej dotarli w dniu 7 sierpnia 2014 roku do Jasnogórskiej Pani.
Niemal 100 osób pielgrzymowało do Matki Bożej Częstochowskiej, by oddać Matce Bożej zawierzone intencje.
Naszej grupie 2 patronował Święty Franciszek z Asyżu.
Na pątniczym szlaku doznaliśmy duchowych przeżyć przez wspólną modlitwę różańcową, koronkę do Miłosierdzia
Bożego, konferencje, śpiewy chórku przy
gitarach kleryka Kamila, brata Bogdana i tańce. Każdy dzień uwieńczył nam
Apel Jasnogórski. Ksiądz Mateusz Rycek
– przewodnik naszej grupy zadziwiał nas
swoim rzetelnym przygotowaniem do
pielgrzymowania, okazywał nam swoją
życzliwość, łagodność, wprowadzał poczucie humoru, dodawał otuchy i wiary.
Obchodziliśmy 25 urodziny pielgrzymowania z tortem i śpiewem 100 lat. Założycielem naszej grupy był ks. Jarosław
Olejnik, który odwiedził nas w Sośnicy.
Uczestniczyliśmy w Mszach Świętych,
Adoracjach przed Najświętszym Sakramentem i Jutrzni.W kościele w Budkowicach Starych braliśmy udział w Nabożeństwie Światła. Nasza grupa przygotowała
pantomimę, krótką scenkę nawiązującą
do wydarzeń „Drogi do Emaus” . Uczciliśmy 70 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego, modliliśmy się w intencji
Ojczyzny, a wieczorem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.

Na ostatnim apelu ksiądz Mateusz podziękował wszystkim pielgrzymom. Dzięki naszemu przewodnikowi mogliśmy
złożyć u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej
piękne słoneczniki.
W naszej wspólnocie panowały przyjazne relacje, pomimo różnego wieku
pątników – a połączyła nas Wiara. Posługiwali nam wspaniali księża: Kazimierz Piwowarczyk, Bogdan Klinkowski, Tomasz
Galik, Piotr Filipek i Damian Konieczny,
którzy przyczyniali się do wzrostu pogłębiania naszej wiary. Ksiądz Kazimierz
Piwowarczyk – ojciec duchowny grupy
2, dbał o naszą duchowość, a także opowiadał nam na dobranoc bajeczki. W naszej grupie pielgrzymowały również dwie
wspaniałe siostry zakonne – siostra Magdalena ze zgromadzenia sióstr Magdalenek i siostra Alicja ze zgromadzenia sióstr
Serafitek. Mieliśmy najwspanialsze siostry
pielęgniarki: Agnieszkę Suską, Jolantę Lorek i Barbarę Lepka. Służby porządkowe
dbały o nasze bezpieczeństwo.
W czasie drogi pielgrzymkowej wysłuchaliśmy fenomenalnej konferencji o świętości życia, która utkwiła nam

w pamięci, przygotował ją i przedstawił
diakon Robert z grupy Salezjańskiej. Tuż
po wysłuchanej konferencji otrzymaliśmy informację o narodzeniu dziecka
i przeprowadziliśmy wzruszającą rozmowę telefoniczną z ojcem dziecka, który
w ubiegłym roku pielgrzymował w naszej
grupie.
Były też osoby, które podjęły Adopcję
Dziecka Poczętego i Krucjatę Wyzwolenia
Człowieka.
Gościliśmy w naszej grupie ks. bp.
Zbigniewa Kiernikowskiego, który powiedział do nas: „wiara przenosi góry”, a nasza
wiara połączyła dwie góry jeleniogórską
i kamiennogórską.
Na naszej drodze spotkaliśmy bardzo
religijnych ludzi, którzy przygotowywali nam posiłki i żegnali nas ze łzami
w oczach.
W czasie drogi pielgrzymkowej modliliśmy się w naszych intencjach. W naszej
grupie pielgrzymowała siostra Irena Weyrauch, która ma 66 lat i mieszka w Niemczech. Oto jej słowa:
„Od 5 lat wybierałam się na pieszą
pielgrzymkę do Częstochowy. Marzyłam
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o tym. Pół roku temu miałam wylew. Tydzień leżałam w szpitalu, w tym czasie coś
mi podpowiedziało, aby iść na pielgrzymkę na Jasną Górę podziękować. Moja
rodzina była temu przeciwna. Mimo to
wyruszyłam. Pierwszy dzień przeszłam
sama wszystkie etapy. Byłam bardzo zmęczona i nie mogłam siadać. Od początku
szłam o kulach. Ludzie z naszej grupy
pomagali mi, rozkładali namiot, podawali herbatę. Pomagali starsi i młodsi.
Przez trzy dni z rzędu upadałam. Kilka
razy podwoziło mnie auto. Następnego
dnia idąc do Lubszy zostawiłam kule.
W Lubszy po Mszy Świętej, było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Klęczałam, modliłam się, mówiłam: „Panie
Jezu Ty doskonale wiesz, że ja chcę dojść
o swoich siłach na Jasną Górę – podziękować Twojej Matce, że ten wylew skończył się tak cudownie”. Płakałam przed
Najświętszym Sakramentem. Te kilka dni
były dla mnie jak droga krzyżowa. Miałam problemy z ubieraniem się i nie mogłam wstać. Po mojej modlitwie wróciłam
do namiotu i położyłam się spać. W nocy

miałam sen, słyszałam głos, który mówił:
„rano wstaniesz o własnych siłach”. Słowa
te usłyszałam dwa razy. Po przebudzeniu pamiętałam sen, ale nie wierzyłam,
że się spełni. Wtedy podparłam się rękoma, klęknęłam, wstałam i zawołałam do
swojej grupy: „zobaczcie wstałam sama”.
Wieczorem na apelu podeszłam do mikrofonu i opowiedziałam moje cudowne wyznanie mojej grupie. Dziś jestem
szczęśliwa, bo chodzę o własnych siłach.
Podziękowałam Najświętszej Panience

za wyzdrowienie.” Naszej siostrze za świadectwo podziękowaliśmy oklaskami.
Ksiądz Mateusz przewodnik naszej
grupy zaproponował rozpoczęcie popielgrzymkowego spotkania Mszą Świętą
w Krzeszowie w niedzielę 28 września
2014r., o godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.
Przyjedziemy !!!
dr Agata Nidrych, Justyna Radomska,
Magdalena Krzeszowiec, Joanna Mackieło

CHARAKTERYSTYKA GRUPY NR II
JELENIOGÓRSKO-KAMIENNOGÓRSKIEJ
Siostry i bracia poświęćcie nam chwilę
gwarantujemy, że spędzicie ją mile.

Kiedy ranne wstają zorze i godzinek przyjdzie czas
już Ksiądz Damian swoim głosem wprost urzeka nas.

„Dwójeczki” historię chcemy wam przedstawić
i przy okazji trochę was rozbawić.

Gdy Ksiądz Kazimierz bajki na dobranoc opowiada
to Ksiądz Tomasz swe okulary do sutanny wkłada.

25- latek już tak sobie chodzimy
śpiewamy, tańczymy i do Maryi się modlimy.

Gdy Agnieszka, Basia, Jola punkt medyczny otwierają
wnet pacjenci przybiegają i pęcherze przebijają.

O Franciszku pamiętamy i o nim śpiewamy,
ale jedynego Boga w sercach swoich mamy.

Bo pęcherze wszystkich bolą, lecz wyjątek też istnieje
jak na przykład kleryk Kamil, który się po prostu śmieje.

Nasze siostry i bracia tworzą rodzinę wspaniałą
wypełnioną radością, miłością i oczywiście wiarą.

A Ksiądz Bogdan maszeruje, dzielnie idzie razem z nami
idąc lasem i bagnami i polskimi ulicami.

Jemy razem śniadania
bo to okazja do wspólnego świętowania.

Serafitką jest Alicja, Magda Magdalenką jest
nasze siostry dwie zakonne pocieszą cię jeśli tylko chcesz.

Nasza schola nam pomaga śpiewem chwalić Boga
kiedy słońce i upały lub gdy sroga jest pogoda.

Karol, Mikołaj, Łukasz i Szymon- te imiona pamiętajcie
to oni tak często krzyczeli: Przyspieszajcie.

Na czele naszej grupy idzie dzielny Ksiądz Mateusz
przewodnik jest on naszym a na głowie ma kapelusz.

Chcemy pielgrzymować jeszcze długie lata
tak długo aż do skończenia świata.

Kiedy smutno kiedy źle i gdy żal ogarnia cię
z kawałami już Ksiądz Piotr w twoją stronę szybko mknie.

Jeśli chcecie za rok wędrować z nami
to dwójeczki zostańcie pielgrzymami.
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LIST KS. WŁODZIMIERZA Z BIAŁORUSI
DO MIESZKAŃCÓW KRZESZOWA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Krzeszowianie i Przyjaciele Krzeszowskiego Sanktuarium!
Nie sposób wyrazić słowami mojej
ogromnej wdzięczności za wszelkie
okazane mi dobro; a jednak spróbuję to uczynić. Najpierw pragnę podziękować Panu Bogu za wielki cud
istnienia Barokowego Sanktuarium

w Krzeszowie pod opieką Matki Bożej
Łaskawej i św. Józefa. Razem z Wami,
Drodzy Bracia i Siostry, wznoszę
moją modlitwę do Boga za wszystkich
ludzi, którzy fundowali i budowali
Krzeszowskie Sanktuarium. Pragnę
wyrazić moją szczególną wdzięczność

Waszemu Ks. Proboszczowi za okazaną życzliwość i wielkie serce do mojej
osoby, jak również zrozumienie dla
potrzeb parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Dubrownie na Białorusi,
gdzie duszpasterzuję na co dzień.
Dziękuję Czcigodnym Kapłanom:
Ks. Kapelanowi Sióstr Benedyktynek, ks. Jerzemu oraz Ks. Mateuszowi,
którego miałem szczęście spotkać na
Jasnej Górze, na zakończenie Pieszej
Pielgrzymki Legnickiej – dziękuję za
stałe towarzyszenie mi w spełnianiu
funkcji kapłańskich. Mówię serdecznie „Bóg Zapłać” S. Bronisławie – zakrystiance; dziękuję pani Ani oraz
Paniom w kuchni; wszystkim Przewodnikom i Pracownikom Obsługi
Pielgrzyma za każdy gest życzliwości
i dobroci raz jeszcze mówię „dziękuję”.
W sposób szczególny pragnę podziękować za każdy dar serca – za
Wasze cegiełki – na budowę kościoła
w Dubrownie na Białorusi. Pragnę
zapewnić o odpowiednim przeznaczeniu zebranej kwoty pieniężnej
w niedzielę 3 sierpnia 2014 roku. Bóg
zapłać również za Waszą modlitwę,
wiarę i pobożność; za każde dobre słowo i wypowiedziane życzenia.
Musze przyznać, że ze smutkiem w sercu i łzami w oczach opuszczałem Wasze Sanktuarium w Krze-

szowie. Ale mam nadzieję, że jeszcze
kiedyś do Was powrócę, jeśli mnie zaprosicie do Łaskawej Pani Krzeszowskiej. Obiecuję modlitwę za Waszą
całą Wspólnotę oraz bardzo proszę
o modlitwę za siebie i naszą parafię
oraz dzieło budowy kościoła.
Raz jeszcze „Bóg Zapłać” wszystkim za wszystko i życzę Wam Szczęść
Boże !
z wyrazami wdzięczności
Ks. Włodzimierz Szymkowicz,
proboszcz Parafii M.B. Fatimskiej
w Dubrownie na Białorusi
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DZIECI Z KRZESZOWA NA KOLONIACH CARITAS
W USTRONIU MORSKIM
28 CZERWCA – 11 LIPCA 2014
Po zakończeniu roku szkolnego dzieci i młodzież z Krzeszowskiej Parafii wraz z opiekunami wyjechała na
kolonie letnie Caritas do Ustronia Morskiego. W tym roku dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu osób, blisko 80
dzieci mogło spędzić piękne wakacje nad polskim morzem.
Kolonie z Panem Bogiem…
Najważniejszym punktem każdego
dnia była Msza Św., w której uczestniczyli wszyscy koloniści. Warto dodać, że
towarzyszyła jej piękna oprawa zarówno
liturgiczna jak i muzyczna gdyż w grupie
uczestników było ponad 20 ministrantów
i osób śpiewających w scholii. Wspólna modlitwa stanowiła istotę tego czasu,
dlatego nie brakowało jej także przed i po
posiłkach oraz wieczorem śpiewając Apel
Jasnogórski. Naszym krzeszowskim zwyczajem nie mogło także zabraknąć „piżamowego” różańca, który odmawiały dzieci przed pójściem spać.
Kolonie z drugim człowiekiem…
W tym roku nasze kolonie przeżywaliśmy w gronie parafialnym co zaowocowało pogłębieniem naszej zażyłości.
Większość uczestników kolonii zna się
bardzo dobrze z podwórka i na co dzień
chodzi do tej samej szkoły, jednak dopiero wspólne wyjazdy sprawiają, że wszyscy
mogą się naprawdę poznać i zaprzyjaźnić.
Wspólne zabawy, choćby budowa zamków na plaży, gry i tańce na pewno nam
w tym pomogły.

Kolonie to czas wypoczynku i przyjemności…
Na naszych koloniach dzięki życzliwości wielu dobrych ludzi, mogliśmy cieszyć
się różnymi atrakcjami, między innymi:
wycieczką do Kołobrzegu i Zieleniewa,
kąpielą w Aquaparku, zwiedzaniem muzeum ryb morskich, rejsem statkiem po
morzu, wizytą w skansenie chleba, przejażdżką miejscową ciuchcią, lodami i goframi w pobliskiej cukierni…
Za Kolonie dziękujemy…
Dziękujemy Ludziom dobrego serca,
na czele z naszym Ks. Proboszczem Marianem Kopko, którzy pomogli nam zrealizować w tym roku to dzieło. Wszystkim
Sponsorom i Parafinom, którzy poprzez
udział w festynie rodzinnym dołożyli swoją cegiełkę. Dyrektorowi Caritas
Diecezji Legnickiej Ks. dr Czesławowi
Włodarczykowi oraz Wszystkim pracownikom legnickiej Caritas. Wielkie słowa
uznania należą się naszym Paniom wychowawczyniom za piękną pracę z dziećmi i stworzenie przewspaniałej atmosfery,
prawdziwie rodzinnej kolonii.

Wszystkim Dobrodziejom pięknie
dziękujemy i obiecujemy naszą pamięć
w modlitwie przed wizerunkiem Krzeszowskiej Pani! Zakończenie naszej
wdzięczności za „dar Kolonii” planujemy
w niedzielę 7 września podczas Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Żywego Różańca
Dzieci w Sanktuarium Krzeszowskim.
Ks. Mateusz Rycek, Wikariusz Parafii
Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
ARCHETYPY IKONOGRAFICZNE
KRZESZOWSKICH PRZEDSTAWIEŃ
RADOŚCI I SMUTKÓW ŚW. JÓZEFA.
Freski w kościele św. Józefa w sposób niezwykły wpływają na oglądających je widzów, przytłaczając swoim
monumentalizmem i niemalże impresjonistycznymi pociągnięciami pędzla. Dzieło Willmanna, z drugiej strony
przepełnione jest głębokim programem ikonograficznym, którego genezę zarysowuje niniejszy artykuł.

Tematy do poszczególnych obrazów czerpał opat Bernard Rosa z hymnu z Nieszporów na uroczystość św.
Józefa Misces gaudia fletibus:

doskonale apokryfy i średniowieczne legendy, stworzył podwalinę pod
dzieła malarskie tworzone ręką Willmanna
W przypadku cykl obrazów z Lilienfeld nieporównywalny jest jednak rozmiar
Józefie, niech ciebie sławi całe niebo
i klasa artystyczna tych
I świata mieszkańcy składają Ci hołdy,
dzieł. Austriackie są średBo Ty zasłużyłeś, aby czysty węzeł
nich rozmiarów obrazami
Połączył Ciebie z Maryją.
przedstawiającymi bardzo
dobrą, ale rzemieślniczą
Gdy na Nią patrzyłeś, jak nosiła Dziecię,
klasę artystyczną. Nie jest
Przejęty zwątpieniem opuścić Ją chciałeś,
to absolutnie określenie
Lecz Boży posłaniec we śnie Cię pouczył,
pejoratywne, ale widać,
Że Ona z Ducha poczęła.
że dużo więcej miał do
Zrodzone Dzieciątko niosłeś w swych ramionach, powiedzenia opat niż malarz. Większość przybiera
Chroniłeś w ucieczce do ziemi egipskiej,
typową, utartą, niemalże
Gdy został w świątyni, z płaczem Go szukałeś
średniowieczną kompoI odnalazłeś z radością.
zycje i sposób przedstaDla innych wybranych śmierć jest bramą chwały, wiania postaci, ale były
i obrazy niesamowicie noGdy wchodzą do raju, by cieszyć się Panem;
watorskie w sposobie wyLecz Ty już na ziemi oglądałeś Boga
razu. Krzeszowskie freski
Tak wyróżniony przez Niego.
Willmanna, to malarstwo
monumentalne o najwyżNiech Bóg jeden w Trójcy raczy nas wysłuchać
szej klasie artystycznej.
I da nam w niebiosach przebywać z Józefem,
Aż prosi się o porównanie
By pieśnią wdzięczności wielbić Pana wiecznie
kilku obrazów z Lilienfeld
Za wielką łaskę Wcielenia. Amen.
i Krzeszowa. Zaręczyny
św. Józefa i Maryi są poOpat pielgrzymował również do dobne, w austriackim przedstawianiu
kościoła w Lilienfeld, gdzie znajdował widoczny jest baldachim, który rozsię najważniejszy ośrodek bractwa św. kładano nad Młodymi, w KrzeszoJózefa w monarchii Habsburskiej, za- wie jego funkcję pełni postać Ducha
łożonego w 1653r., przez opata Mate- św. Obrazy: Wątpliwości św. Józefa
usza. Bractwo lilienfeldzkie przywile- macierzyństwem Maryi, Nawiedzejem papieskim mogło zakładać swoje nie św. Elżbiety, Pokłon trzech króli,
suwerenne filie, dlatego opat Bernard Obrzezanie Dzieciątka, Ofiarowanie
Rosa, eryguje w 1669r. takową so- w świątyni, Odnalezienie dwunastodalicję w Krzeszowie. Cykl obrazów letniego Jezusa, czy Ucieczka do Egipz Lilienfeld przedstawiających żywot tu są kompozycyjnie i ikonograficzne
św. Józefa jest uderzająco podobny do bardzo zbieżne i zdecydowanie wicyklu krzeszowskiego pod względem doczna jest inspiracja lilienfeldzkim
ikonograficznym. Opat rozważając pierwowzorem oraz często typowe,
motywy ewangeliczne, znając również utarte przedstawienie tematu.

Podobieństwo można dostrzec
także w scenie jak Anioł objaśnia św.
Józefowi tajemnicę macierzyństwa
Maryi. Gotowość udania się w podróż
w austriackim dziele przedstawiono
poprzez wiązanie onucy przez św. Józefa, a w Krzeszowie święty wskazuje
dłonią na kapelusz i kostur. W ucieczce do Egiptu w obu przypadkach w tle
upada postać pogańskiego bóstwa.
Pokłon Pasterzy ukazuje w obu przypadkach niezwykle światło bijące od
Dzieciątka. Na obrazie Willmanna,
bije ono także od baranka, nadając scenie znaczenie symboliczne.
W przypadku malowidła z Lilienfeld
zastosowano nowatorski i genialnie użyty tenebryzm, tak, że Dzieciątko jest jedynym źródłem światła
i oświetla twarze otaczających osób.
Ale najciekawszym porównaniem jest
scena Poszukiwania noclegu w Betlejem. W Lilienfeld posiada przestarzałą kompozycje, na pierwszym planie
przedstawiono brzemienną Maryję i stojącego obok Józefa, dopiero
w tle na miniaturze namalowano jak
małżeństwo karczmarzy odmawia
noclegu. Willmann, stworzył całkowicie nową kompozycję, na pierwszy
plan wysuwając karczmarza, który na
obrazie jest równie ważny jak św. Józef, a mającą niebawem urodzić Maryję przedstawia w tle, jako nie mającą wpływu na wydarzenia. Sięga to
głębszego zamysłu twórcy, który pozostawił tu swój autoportret, jako etap
nawrócenia, dlatego nie kopiuje programu ikonograficznego z Lilienfeldt.
Interesująca jest również Śmierć św.
Józefa, ponieważ identyczne przedstawienie odnajdziemy nie tylko w Krzeszowie, ale nawet w Bardzie.
Niestety nie wiadomo, gdzie pierwotnie eksponowano józefińskie
obrazy w austriackim opactwie, co
uniemożliwia pełną ich interpretację
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i właściwe odczytanie programu. Być
może wisiały w nieistniejącym kościele parafialnym. Nie mamy także
pewności czy zachowały się wszystkie płótna. Niektóre przedstawiania
lilienfeldzkie, które posiadały standardową wielkość obrazu, w Krzeszowie zostały zredukowane do funkcji
przedstawienia posiłkującego, nie mającego swojej monumentalnej formy.
Rozmieszczono je na antependiach
i ambonie w kościele św. Józefa. Dobrym tego przykładem jest Nawiedzenie św. Elżbiety, przedstawione
w formie antependium, czy pomoc
Jezusa swoim rodzicom w pracy, które
uzyskało rzeźbiarską formę przedstawienia tematu. W Lilienfeld są one
równoważne i takiej samej wielkości,
jak pozostałe obrazy.
Kwestią otwartą staje się także
sposób w jaki sposób programy ikonograficzne poszczególnych scen trafiły z Lilienfeld do Krzeszowa. Czy
była to literacka notatka opata, czy
może wysłał swojego cystersa Jakuba
Arleta, żeby ten wykonał szkice. Rodzi to pytanie czy Willmann na żywo
widział te obrazy zanim przystąpił do
prac przy kościele św. Józefa. Dopiero
głębsza kwerenda archiwalna mogłaby odpowiedzieć na to pytanie.
Fascynujący cykl Radości i smutków św. Józefa skrywa jeszcze wiele
tajemnic. Szczęśliwie, dzięki otwarciu
granic w Europie możliwe są podróże
porównawcze, w poszukiwaniu pierwowzorów miejscowych przedstawień. Szerokie kontakty i inspiracje
cystersów krzeszowskich pokazują,
że w sposób niemalże idealny można
łączyć myśl powstałą w odległym opactwie z rodzimymi śląskimi warunkami.

Porównanie wybranych fresków z kościoła pw. św. Józefa w Krzeszowie (po
lewej) i obrazów z opactwa w Lilienfenfeld (po prawej)

Wątpliwości św. Józefa macierzyńskim stanem Maryi

Śmierć św. Józefa

Krystian Michalik

Św. Józef szukając gościny
w Betlejem, nie znajduje jej. ▼

Św. Józef ofiarowuje Jezusa w świątyni
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RÓŻAŃCOWY PAŹDZIERNIK
Szczęść Boże,

Mam nadzieję, że październik kojarzy się prawie każdemu z Was z różańcem. Krytyka tego sposobu modlitwy
wskazuje na pełne niezrozumienie Bożego zamysłu.
Przypomnę nieco złośliwy dowcip
sytuacyjny: na spotkaniu dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej ksiądz proboszcz pewnej parafii
tłumaczył i historię różańca i obietnice
związane z jego odmawianiem jakie znamy z różnych objawień, i różne sposoby
posługiwania się tym sposobem
modlitwy, dodając, że profesor
wyższej uczelni może z różańca skorzystać w zupełnie inny
sposób niż właściciel warsztatu
samochodowego, jeszcze inne
wartości zauważy w niej osoba
niepełnosprawna czy bezdomny
z przytułku. Dodał na koniec, że
to wspaniała modlitwa, która dostosowuje się do poziomu i możliwości człowieka, który pragnie
się nią posłużyć. Po kilku chwilach
jeden z mężczyzn wstał, wykrzyknął: „Widzę, że to modlitwa dla
głupców!” i wyszedł. Jego żona do końca
spotkania siedziała zaczerwieniona i nic
nie mówiła zawstydzona jego autoprezentacją.
Czy wiecie, że różaniec zrodził się
z tęsknoty prostych ludzi za odmawianiem brewiarza, do którego nie mieli do-

stępu i ze względu na brak czasu i na to,
że nie umieli czytać? Psalmów jest 150
i przez stulecia tyle samo razy powtarzano
Pozdrowienie Anielskie.
Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, a najlepszym sposobem jej osiągnięcia
jest wpatrywanie się w Pana Jezusa i Jego

Matkę. Tymczasem Różaniec to streszczenie Ewangelii, bo treścią poszczególnych
tajemnic są najważniejsze wydarzenia
tam opisane. To, co powiedział i zrobił
Jezus Chrystus, Ewangeliści skrupulatnie
opisali, abyśmy szukali w tych słowach
odpowiedzi na nasze pytania, abyśmy

mogli korygować nasze postępowanie
i przypominać sobie Boże obietnice.
A sceny ewangeliczne są nazywane tajemnicami, bo tajemnicą na dzisiaj jest to, co
przez te wydarzenia chce mnie i Tobie Pan
Bóg powiedzieć. Ci, na których spojrzymy
(takich przykładów mamy w tym numerze sporo), odkryli w swym życiu
treść niejednej Bożej Tajemnicy.
Różaniec to przedziwna forma medytacji, w której słowami
„Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna...”
odmierzamy czas na zadumę
o wielkości człowieka stworzonego
i odkupionego przez Pana Boga.
Sceny wyjęte z Ewangelii dają się
„przyłożyć” do naszej codzienności, a przez to można je zastosować
w naszym życiu. Mam nadzieję, że
znajdziecie myśli, które mogą zainspirować Wasze przemyślenia…
Z całego serca zachęcam do
tego, by zawsze mieć różaniec w kieszeni
albo na palcu i by mądrze z niego korzystać każdego dnia.
Ks. Zbigniew Kapłański
dwumiesięcznik: Nasza Droga X-2013

ANATOL KASZCZUK ŚWIADKIEM WIARY
„Anatol Kaszczuk świadkiem wiary” – pod tym hasłem odbywało się w 2013 roku w Wyższym Seminarium
Duchownym w Elblągu spotkanie poświęcone Anatolowi Kaszczukowi – wiernemu i niestrudzonemu apostołowi
Maryi – twórcy Jerycha Różańcowego.
Spotkanie organizowała Diecezjalna
Wspólnota Nieustającego Różańca Świętego w Elblągu z okazji 10-lecia swojego
istnienia. Patronat nad spotkaniem objął
Ks. Biskup Jan Styrna z Elbląga.
– Celem naszego spotkania jest przede wszystkim zebranie świadectwa wiary
z życia Anatola Kaszczuka, którego miałam okazję poznać w 1984 roku. Chcemy pokazać wielkie dziedzictwo, jakie
nam pozostawił po sobie – powiedziała
w rozmowie z Naszym Dziennikiem.pl -

Zofia Szczur z „Grupy spod Jerycha” z Zamościa, jedna z prelegentek sympozjum
o Anatolu Kaszczuku.
Zofia Szczur wyjaśniła, że Anatol
Kaszczuk zachwycał nie tylko wiedzą, ale
także siłą duchowego przekazu. – Do dziś
pamiętam sposób, w jaki mówił o Panu
Bogu i Matce Przenajświętszej. Był wspaniałym przekazicielem idei zawierzenia
i do końca swoich dni służył Maryi.
Anatol Kaszczuk zmarł w niedzielę,
4 września 2005 roku, w godzinie Apelu

Jasnogórskiego. Dzięki jego poświęceniu i niestrudzonej modlitwie wiele osób
w całej Polsce kontynuuje stworzone
przez niego dzieło różańcowe i naśladuje
go, zawierzając Maryi wszystkie sprawy
Ojczyzny i własne.
– Jako „Grupa spod Jerycha” jesteśmy
organizatorami wielu Jerych Różańcowych na terenie całej Polski min. w Krzeszowie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W Elblągu, istnieje Diecezjalna
Wspólnota Nieustającego Różańca Świę-
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tego. To wszystko jest dziedzictwem Anatola Kaszczuka. A przy okazji jubileuszu
wspólnoty wskazujemy, kto wpłynął na
nas, że „zapaliliśmy się” do kontynuacji
tego dzieła. Ta osoba przyniosła samym
sobą i w sobie to wielkie światło duchowe
– podkreślała Zofia Szczur.

Twórca Legionu Maryi na
terenie Polski zanim zaczął
tworzyć modlitewną armię oddaną bez reszty Matce Bożej,
był oficerem Armii Andersa.
Po śmierci Anatola Kaszczuka
wielokrotnie podkreślano, że
zamienił broń na różaniec.
– Takim wielkim dla nas
przykładem opieki, jaką Maryja otaczała Anatola, jest fakt, że
w czasie II wojny światowej zamiast pod
Monte Cassino został wysłany na szkolenia lotnicze. Wielu jego przyjaciół poległo
na włoskiej ziemi. On przeżył, by później
w naszej Ojczyźnie krzewić całkowite zawierzenie się Matce Bożej i sam całym życiem służył Maryi.

Rowerowa
pielgrzymka

Krzeszów - Jasna Góra

Na życie Anatola Kaszczuka miał
także wpływ Święty Jan Paweł II. Ojciec
Święty błogosławił jego posłudze. Święty
Jan Paweł II jest niestrudzonym nośnikiem mocy Ewangelii i Różańca. Anatol
Kaszczuk organizował „armię różańcową”, aby wszystkie wizyty zagraniczne
Ojca Świętego Jana Pawła II były nią obstawione – wyjaśniła nasza rozmówczyni.
Jak dodała, Anatol Kaszczuk jest dla niej
niestrudzonym nauczycielem wiary, który
nie jest do końca odkryty.
Izabela Kozłowska,
13 kwietnia 2013, „Nasz Dziennik”
Ps. Zapraszamy na Jerycho Różańcowe do Krzeszowskiej Bazyliki od 7 do 13
października 2014 roku.

Uczestnicy pielgrzymki rowerowej na
Jasną Górę, od lewej: Radek, Zygmunt,
Adam, Leszek, Piotr, Andrzej, Piotr,
Krzysztof, Mariusz, Ania i Roman

20 lat później

Pomysł narodził się wśród byłych
organizatorów Pieszej Pielgrzymki
z Krzeszowa na Jasną Górę. Początkowo miała to być trzyosobowa, niewinna
wyprawa starym szlakiem, jednak podczas uroczystości odpustowych na górze św. Anny w Krzeszowie, inicjatywa
znalazła wielu zwolenników - wspomina Andrzej Gamoń, jeden z jedenastu
uczestników pielgrzymki rowerowej.
Nie zdając sobie sprawy z trudu,
jaki miał ich czekać, grupa śmiałków
wspomagana przez trójkę nastolatków

(Anię – zawodniczkę MTB Lubawka,
Krzysia i Adama) (notabene – kolejne
pokolenie byłych uczestników i organizatorów pieszej pielgrzymki), w piątek,
1 sierpnia, po porannej Mszy świętej
i błogosławieństwie księdza Kustosza
krzeszowskiego sanktuarium, wyruszyła pokłonić się Czarnej Madonnie.
Drugiego dnia na pątniczą drogę, dołączyło jeszcze dwóch uczestników.
Trzy dni starym szlakiem pieszej
pielgrzymki z Krzeszowa na Jasną Górę
– 20 lat później. Pierwszy dzień 140 km

– nocleg pośród pieszych pielgrzymów
Diecezji Legnickiej. Dzień drugi – 120
km, trzeci 40 km ukoronowany Mszą
świętą o godz. 12,00 na Jasnej Górze
w niedzielę.
Na Jasną Górę zawieźli intencje
swoich rodzin i parafii. Czy w przyszłym roku powrócą na pielgrzymkowy
szlak?

Wspomnienia zebrała
Honorata Klimczak
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O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ

ZAKOSZTOWAĆ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Kiedy czcigodny sługa Boży Jan Paweł II rozpoczynał dwudziesty piąty rok swego pontyfikatu,
postanowił, aby ten wyjątkowy, bo jubileuszowy czas, w całym Kościele upłynął pod znakiem modlitwy
różańcowej.
Ogłosił zatem Rok Różańca (od
października 2002 do października 2003 roku) i wydał z tej okazji
specjalny dokument od Różańcu
świętym: list apostolski Rosarium
Virginis Mariae. W tym niewielkim
dokumencie Ojciec Święty przypomniał, że istotą modlitwy różańcowej jest kontemplacja, a następnie
wskazał na metodę, czyli sposób,
jaki pomoże dobrze się modlić na
różańcu. Nade wszystko jednak bardzo serdecznie wszystkich zaprosił
do odmawiania tej modlitwy, pisząc
między innymi, że różaniec jako
modlitwa tak łatwa, a równocześnie
tak bogata, naprawdę zasługuje, by
wspólnota chrześcijańska ponownie
ją odkryła. Zwrócił się z tą zachętą
do braci w biskupstwie, kapłanów
i diakonów, teologów, osób konsekrowanych, a wreszcie napisał: ,,Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na
Was, młodzi: weźcie znów ufnie do
rąk koronkę różańca, odrywając ją
na nowo w świetle Pisma Świętego,
w harmonii z liturgią, w kontekście
codziennego życia”. I dodał jeszcze
słowa, które dzisiaj brzmią jak jego
testament:,, Oby ten mój apel nie
popadł w zapomnienie niewysłuchany!” (RVM, 43).
Wiemy dobrze, że Jan Paweł II
miał prawo tak apelować, ponieważ
sam wiele modlił się na różańcu.
Tak często widzieliśmy go z koronką
różańca w ręku! Tak często słyszeliśmy go powtarzającego ,,zdrowaśki”,
zwłaszcza kiedy nawiedzał sanktuaria maryjne. A i w tym cytowanym
już dokumencie o Różańcu daje
świadectwo, czym dla niego osobiście była modlitwa różańcowa. Pi-

sze: ,,Od lat młodzieńczych
modlitwa ta miała ważne
miejsce w moim życiu duchowym (…) Różaniec towarzyszył mi w chwilach
radości i doświadczenia.
zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”
(RVM, 2). Nie dziwi zatem
pragnienie papieża, aby to
jego doświadczenie modlitwy różańcowej stało się
także naszym doświadczeniem. Abyśmy niejako posmakowali piękna i mocy
tejże modlitwy, a następnie
zapragnęli jeszcze więcej
i jeszcze lepiej modlić się na
różańcu. Doprawdy szczęśliwi są ci, którzy tak właśnie
zakosztowali modlitwy różańcowej, a teraz na nowo
tej modlitwy szukają i ciągle
na nowo jej doświadczają.
I spełnia się w ich życiu ewangeliczna zasada: ,,Kto ma, temu będzie
dodane” (por. Mt 13,12). Natomiast
biedni są ci, którzy nawet jej nie zakosztowali.
Dobrze, że z okazji Roku Różańca ukazało się wiele książek zawierających wypowiedzi w formie
świadectwa osób modlących się na
różańcu. Czasem są to opisy wydarzeń wręcz nadzwyczajnych, nadprzyrodzonych, które- jak wierzą te
osoby- zaistniały dzięki modlitwie
różańcowej. Innym razem wydawać
by się mogło, że są to sprawy, bardzo zwyczajne. Czy jednak do końca
zwyczajne? Oto wypowiedź Kingi,
która wspomina dzień swego wyjazdu z rodzinnej miejscowości do
miasta, gdzie miała podjąć dalszą

naukę. Tego dnia od babci- jakby na
drogę- otrzymała różaniec i usłyszała: Niech to będzie Twój ratunek, gdy
wszyscy cię opuszczą, zaufaj Matce
Bożej, Ona nigdy cię nie opuści”. Te
słowa utkwiły jej głęboko w pamięci.
I modliła się na różańcu… Jednak
kiedy weszła w życie dorosłe, wypełnione pracą, jakoś o tej modlitwie
zapomniała. Któregoś dnia, podczas spotkania z babcią, wybuchła
płaczem z żalu, że dorosłość wcale
nie jest taka, jaka się jej wcześniej
wydawała, że gdzieś się zagubiła, że
nie wie, jak sobie dać radę, Babcia,
słysząc to, powiedziała tylko: ,,Dziecko. a czy ty codziennie odmawiasz
różaniec? Bo jeśli nie, to ja też nie
potrafię Ci pomóc”. Pisze dalej Kinga: ,,Zrobiło mi się wstyd. Wróciła
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to tej modlitwy. I chociaż życie nie
od razu stało się prostsze, to od zaraz zaobserwowałam w sobie napełnianie się pokojem. Wieczorem
przed snem brałam różaniec do ręki,
a modlitwa uspakajała mnie. Spałam
mocno, a rano, pełna energii i pozytywnego nastawienia stawiałam czoło trudom dnia. Minęło wiele lat od
tego zdarzenia, ale pamiętam słowa
babci i nie rozstaję się z różańcem,
zwłaszcza gdy napotykam trudności, które wydają się mi się niemożliwe do rozwiązania. Wielokrotnie
bywa tak, że rozwiązanie <<samo>>

się znajduje” (Pokochać różaniec,
Świadectwa, Sandomierz 2004,
s. 75-76).
Jednak to słowo ,,samo” Kinga
umieszcza w cudzysłowie. Ma świadomość, że samo to tak naprawdę nic
się nie rozwiąże. To właśnie w różańcu jest moc, o której mówi św. Paweł:
,,Wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia” (Flp 4,13). I tak jest! Jeśli
modlę się z wiarą, jeśli modlę się
z ufnością dziecka, które jest przekonane, że ojciec da mu to, co najlepsze. Nawet gdy nie spełni każdej
zachcianki swego potomka- bo dzie-

ci proszą o różne rzeczy i często nie
mają rozeznania, czy w ogóle proszą
o dobre rzeczy- da dziecku to, co jest
mu najbardziej potrzebne. Także my,
dzieci Boże, w taki właśnie sposób
prosimy naszego najlepszego Ojca
w niebie przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej. I taka modlitwa czyni cuda!
Rozważania różańcowe,
[opr.] J. Glapiak, Poznań 2014.
Książka do nabycia
w Obsłudze Pielgrzyma.
Polecamy

PODDAJĘ SIĘ TOBIE
JAN PAWEŁ II

Panie, od ponad 65 lat dajesz mi
bezcenny dar życia; od momentu
moich narodzin nieustannie spływała na mnie Twoja łaska i nieskończona miłość. Minione lata
były mieszaniną wielkich radości,
prób, postępów, porażek, problemów zdrowotnych i zmartwień,
w sposób właściwy każdemu z nas.
Z Twoją łaską i pomocą mogłem
pokonywać te przeszkody i zdążać
do Ciebie. Dzisiaj czuję się ubogacony moim doświadczeniem i tą
wielką pociechą, którą jest bycie
przedmiotem Twojej miłości. Moja
dusza wyśpiewuje Tobie dziękczynienie.
Jednak codziennie w moim otoczeniu spotykam osoby starsze,
które poddałeś ciężkiej próbie: są
sparaliżowane, ułomne, niedołężne
i często nie mają wystarczających
sił, aby modlić się do Ciebie. Inni
utracili możność posługiwania się
swoimi zdolnościami umysłowymi
i nie potrafią już wyjść ze swojego
nierzeczywistego świata i iść do
Ciebie. Spoglądam na nich i mówię
do siebie: „A gdybym to był ja?”.

Oto już dzisiaj, Panie kiedy
mogę jeszcze samodzielnie się
poruszać i jestem w pełni moich
władz umysłowych, już zawczasu deklaruję przed Tobą przyjęcie
przeze mnie Twojej świętej woli
i jeśli ta czy inna spośród tych prób
miałaby dotknąć i mnie, to pragnę,
aby służyła Twojej chwale i zbawieniu ludzkości. Od tej chwili proszę
Cię też, byś z Twoją łaską był pomocą dla tych, którzy będą mieli
niewdzięczne zadanie pielęgnowania mnie.
Jeżeli pewnego dnia stanie się,
że choroba dotknie mego umysłu i zaciemni rozum, to już teraz
poddaję się Tobie tym poddaniem,
które potem zyska swoją kontynuację w milczącej adoracji. Gdybym
pewnego dnia miał się położyć na
długo, pozostając bez świadomości, to pragnę, aby każda godzina,
którą dane mi będzie w taki sposób przeżyć, była nieprzerwanym
dziękczynieniem, a moje ostatnie
tchnienie było także tchnieniem
miłości. Wówczas w takiej chwili moja dusza, prowadzona ręką

Maryi, stanie przed Tobą, aby na
wieki wyśpiewywać Twoją chwałę.
Amen.

Modlitwa
zaczerpnięta przez Wilfrida Stinissena
OCD z belgijskiego czasopisma karmelitańskiego „Kerit”,
nr 139/1998. W numerze tym nie
zamieszczono noty o źródle, ale
prawdopodobnie modlitwa powstała w trakcie pielgrzymki Ojca
Świętego do Belgi, 18 maja, kiedy to
papież w dniu swoich urodzin przebywał w miejscowości Mechelen.
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My odejdziemy – wspomnienia pozostaną
Jubileusz 100 rocznicy urodzin siostry Celestyny zbiegł się z 68 rocznicą przybycia Sióstr Benedyktynek do
Krzeszowa oraz z 69 rocznicą osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych (datą osiedlania pierwszych osadników jest
dzień 10 czerwca 1945r.). Korzystając z okazji chcemy w imieniu tak Przedszkolaków jak i pokolenia naszych
rodziców i dziadków wyrazić wdzięczność siostrom Benedyktynkom za ich serdeczność i za ich wielką miłość do
Boga i ludzi.
Krzeszów przed 69 laty był Ziemią
Obiecaną - szansą na spełnienie snów
wyniszczonego okropnościami wojny
narodu. Chociaż ciągle byli tu oczekujący na transport Niemcy, to już
w czerwcu 1945r. przybywały pierwsze
grupy Polaków. Jeszcze nieufni wypatrujący wroga, rozpalali ogień w swoich
domach, zawieszali przywiezione jako
cenne pamiątki – święte obrazy. Dla
wszystkich ważny był własny dom ale
dla większości najważniejsza była ziemia. Posiadanie kawałka własnej ziemi
dawało im poczucie bezpieczeństwa,
oddalało widmo głodu i poniewierki –
czego tak ciężko doświadczyli w latach
przedwojennych i w okresie okupacji.
Od samego początku, tak jak w każdej społeczności, życie w Krzeszowie
toczyło się wokół kościoła i w kościele
pod duchowym przewodnictwem ojca
Mateusza z Tyńca. Do dzisiaj widać, że
byli to ludzie silnej wiary, jadąc w nieznane zaufali nie tylko losowi ale przede
wszystkim Bogu. To ich dzieci wychodząc do szkoły były żegnane przez matkę BOŻE PROWADŹ, oni ciężką pracę
rolnika pozdrawiali słowami SZCZĘŚĆ
BOŻE, uczyli swoje dzieci szacunku dla
chleba znacząc na nim znak krzyża lub
całując upuszczoną kromkę – dla nich
to nie były tylko gesty czy puste słowa.
Pomimo różnych antagonizmów wszyscy, chociaż uważali swój pobyt za tymczasowy, budowali nowe życie. Pomimo biedy i niedostatku cechowała ich
wiara w lepsze jutro, zaczynali wierzyć
w swoją szczęśliwą gwiazdę a życie obfitujące w radości i smutki powracało do
normy. Przybywało nowych mieszkańców już nie osadników ale tu urodzonych. Siostry Benedyktynki nadawały
nowy rytm życiu, nie tylko duchowemu
ale i kulturalnemu wsi. Z prostych spracowanych ludzi potrafiły zrobić świetnych aktorów. Przedstawiali i wspólnie
przeżywali prawie corocznie „Jasełka” a także Misterium Męki Pańskiej,

było też Odnowienie Ślubów
Jasnogórskich, Przysięga Króla
Kazimierza, był chór i wspólne
opłatki – tu nie było podziałów
na My i Oni. Swoją wdzięczność
kierujemy przy tej tak pięknej
okazji do wszystkich przybyłych
wówczas zakonnic. Nie byłoby
tylu wspomnień i wzruszeń bez
niezapomnianych sióstr Ewangelisty i Gertrudy. To dzięki nim
i wielu innym wspaniałym zakonnicom zaczynali wierzyć w swoją
szczęśliwą gwiazdę i życie powracało do normy
Siostra Celestyna to osoba o wielkim sercu, ostatnia ze
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek przybyłych ze Lwowa w 1946
r. a zarazem świadek i jednocześnie aktywny uczestnik przemian
powojennego Krzeszowa, której
przypadło szczególne zadanie:
powierzono Jej prowadzenie
Przedszkola. Opiekowała się
najmłodszymi mieszkańcami i wykonywała to z radością. Nam, emerytowanym
już Przedszkolakom, można
pozazdrościć
wspomnień
z dzieciństwa, bo to było niezwykłe przedszkole. Nie było
placu zabaw, mechanicznych
zabawek, komputerów, telewizji, filmów i bajek na DVD
i innych osiągnięć techniki.
Była piaskownica, obracana
karuzela, lalki i inne proste
zabawki i zawsze uśmiechnięte, i życzliwe – siostra
Celestyna i siostra Elekta a siostra Barbara dbała
o pyszny obiadek. Była też
modlitwa przed i po posiłkach, były pogadanki o tym
co dobre a co złe, o szacunku
wobec rodziców i dziadków,
i że trzeba być życzliwym
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Siostry były niezmordowane w przygotowywaniu przedstawień, w których każdy mógł
się wykazać talentem aktorskim. Dzisiaj jak wspominamy to Ela była królową a Halinka
księciem, Tereska Aniołem Stróżem a Ula i Marian dziećmi zbierającymi grzyby. Były też
inne okazyjne inscenizacje

dla wszystkich. Siostra Celestyna opowiadała nam bajki ale mówiła też dużo
o Bogu i ojczyźnie, każdy znał wierszyk „Kto Ty jesteś Polak Mały”, dużo
czasu poświęcano rozmowom o tradycjach panujących w naszych domach.
Chętnie wspominamy wspólne zabawy
a także wycieczki kiedy jedna z zakon-

nic dźwigała za nami kosz pełen smakołyków.
Dla nas były to wówczas wielkie
przeżycia a teraz są to piękne wspomnienia, które odżyły w czasie uroczystych obchodów 70-lecia Ślubów Zakonnych naszej Jubilatki w 2007r.

W tym uroczystym dniu urodzin dostojną Jubilatkę odwiedził wójt Stanisław
Szmajdziński, przewodniczący rady gminy Zygmunt Homoncik, skarbnik gminy Regina
Kachniarz oraz Tomasz Berg, kierownik Inspektoratu ZUS w Kamiennej Górze. Po
odczytaniu listów gratulacyjnych od Premiera Donalda Tuska i Wojewody Tomasza
Smolarza, siostra Celestyna otrzymała kwiaty, życzenia i nagrodę pieniężną od gospodarzy
gminy. ▼

W tym miejscu kierujemy serdeczne podziękowania dla siostry Edyty
ówczesnej Matki Ksieni, dzięki której
mogliśmy się po tylu latach spotkać
i powspominać dziecięce lata. Była to
przepiękna uroczystość poprzedzona
Mszą św. oraz wspólny obiad, na którym zgodnie z lwowską tradycją odśpiewaliśmy kantatę - hymn pochwalny
o życiu naszej Jubilatki a wspomnieniom i radości ze spotkania nie było
końca.
Siostry Benedyktynki na trwałe
wpisały się w historię powojennego
Krzeszowa, możemy być dumni, że to
nam przypadło w udziale być ich małymi wychowankami a później uczniami
bo nie można tu zapomnieć o siostrze
Michalinie – katechetce, której pracę
kontynuowały także siostra Celestyna
i Bronisława.
Również w dniu urodzin nie mogło
nas zabraknąć. Kiedy spotkaliśmy się
przy Jej łóżku i spojrzeliśmy w tę nadal
uśmiechniętą i pogodną twarz powróciły wspomnienia, na krótką chwilę poczuliśmy się tamtymi małymi dziećmi
ufnie czekającymi co nam jeszcze opowie. Pomimo tak podeszłego wieku zachowała dawną radość i pogodę ducha
i nie ukrywała szczęścia, że ukochane
przedszkolaki, które rozpoznawała nie
zapomniały o Niej. Mamy nadzieję, że
doczekamy jeszcze następnych jubileuszy siostry Celestyny i że będzie okazja wrócić do wspomnień. Dzisiaj pozostaje nam tylko dziękować Bogu, że
tak wspaniałą osobę postawił na naszej
drodze .
Msza św. dziękczynna za 100 lat życia siostry Celestyny została odprawiona w dniu 15 czerwca br. o godz. 12-tej
a delegacja Przedszkolaków chcąc na
trwałe wpisać się w historię sióstr Benedyktynek a szczególnie w historię kochanej siostry Celestyny podarowała Jej
wspólną fotografię wraz z życzeniami
na dalsze lata życia i wyrazami wdzięczności za Jej piękne życie. My przeminiemy, ale historia i jej pamiątki pozostaną a o przemijaniu świadczą groby na
miejscowych cmentarzach, tych którzy
spoczęli w swojej ziemi obiecanej. My
i następne pokolenia jesteśmy im winni pamięć za ich hart ducha i odwagę.
Za to, że pomimo różnych przeciwności i zakrętów dziejowych zachowali
swą polskość i wiarę przodków, za to
że stworzyli nam po stokroć lepsze od
swojego życie.
Teresa Wojtuń
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KRZESZÓW

PRZYSTANEK W DRODZE PIELGRZYMA
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie jest ważnym punktem nie tylko mojej drogi życia
i pielgrzymowania. W lutym 2011 roku nasi znajomi i Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce wyruszyli na pieszą
pielgrzymkę z Polski do Ziemi Włoskiej na beatyfikację papieża Jana Pawła II.

W tym czasie, na znak łączności
z „naszymi ”Romeros z Wrocławia, grupa 9 osób z Wrocławia, Legnicy, Lubania, podjęła trud wspólnego pielgrzymowania z Krzeszowa do Lubania, aby
tam pierwszego maja zakończyć 5 dniową pielgrzymkę i uczestniczyć chociaż
w transmisji mszy świętej beatyfikacyjnej
naszego błogosławionego Jana Pawła II.
Na prowadzonym blogu śledziliśmy przebieg ich trasy i wydarzeń ..... też by się tak
chciało doznawać trudów, ale i cudów......

- i na tej naszej Sudeckiej Drodze świętego
Jakuba też działo się dużo dobrego!
Później, w rocznicę tej pielgrzymki
ponawialiśmy trasę z Krzeszowa do Lubania w intencji rychłej kanonizacji Papieża Polaka, odkrywaliśmy coraz to nowe
miejsca i doglądaliśmy kilku posadzonych przez nas „papieskich jodeł” w Rudawskim Lesie.
Aż ogłoszono datę kanonizacji Papieża.... i znowu dusza się rwie do pielgrzymowania. Trwają we Wrocławiu spotkania
organizacyjne osób chętnych do pieszej
pielgrzymki do Rzymu na kanonizację –
tym razem jest już 18 osób chętnych. Co
zrobić? Też bym chciała......
Przyjechałam do Krzeszowa, poszłam na ścieżki Drogi Krzyżowej, szukałam podpowiedzi przed obrazem
Matki Bożej Łaskawej.... IDŹ! :). Było to
19 stycznia 2014 r. na spotkaniu opłatkowym Rodziny Radia Maryja w Krzeszowie.
I poszłam – ale nie z wrocławską
grupą, lecz z Lubania, z pielgrzymami,
którzy wyruszyli 28 stycznia z Miłosławia k/Gniezna oraz z kolegą Andrzejem
z Wrocławia i drogami świętego Jakuba
dotarli do Lubania 8 lutego 2014 r. Dalej, do Rzymu poszliśmy już razem; odprowadzani „do granicy” przez rodzinę
i znajomych.

Moja pielgrzymka do Rzymu na kanonizację świętych papieży Jana Pawła
II i Jana XXIII to cudownych 77 dni
w DRODZE, każdy dzień inny, ale zawsze
pełen ufności, „że dobra Opatrzność Boża
opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego na świecie nie było” [frag. Z Dekalogu
Jana XXIII- Tylko dzisiaj....]
Radość, otwartość przeprowadziły nas
przez Niemcy, Czechy, Bawarię, Austrię
i przez Przełęcz Brennera w Alpach do
Włoch – Brixen, Trento, Rovereto, Ala,
Fidenza, Lukka, Siena, Bolsena, Viterbo,
Sutri....Rzym! Do Rzymu i na plac św.
Piotra weszliśmy w czwartek 24 kwietnia
2014 r.
Radość osiągnięcia celu była i w dalszym ciągu jest wielka! Ale ważna też jest
Droga i odnalezienie Boga i siebie!
Do domu wróciłam 1 mają z autokarową pielgrzymką z Lubania, a już 5
maja byłam w Krzeszowie podziękować
za wszystkie otrzymane łaski. Była wtedy
msza święta dziękczynna za kanonizację
papieża Jana Pawła II z Radiem Maryja
i Telewizją Trwam....
I wciąż dziękuję, proszę, przepraszam….. i wciąż pielgrzymuję!
Szczęść Boże!
Krystyna Zabrocka
z Lubania, 5.08.2014 r.
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SWOJE ŻYCIE ZAWDZIĘCZAM PAPIEŻOWI
Dnia 3 czerwca 1997 r. w czasie pielgrzymki do Polski - Jan Paweł II przejeżdżał obok jednego
z poznańskich szpitali. Znajdowało się w nim wiele ciężko chorych dzieci. Ojciec Święty pobłogosławił
szpital. Następnego dnia stan małych pacjentów znacznie się polepszył…

Katarzyna Potarzycka, teraz siedemnastoletnia dziewczyna, była jednym
z nich. Liczącej zaledwie 2 dni dziewczynce lekarze dawali tylko 3 procent szans na
przeżycie…
W środę 22 października będziemy
przeżywali wspomnienie Świętego Jana
Pawła II. Przez dwadzieścia siedem lat
swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II uczył nas miłości do najsłabszych.
Wskazywał, że mamy obowiązek pochylać
się nad chorymi i cierpiącymi. Walczył, by
godność osoby ludzkiej była szanowana
w każdym poczętym dziecku. Jan Paweł II
pozostawił nam odpowiedzialne zadanie,
jakim jest obrona nienarodzonych dzieci.
W encyklice „Evangelium vitae” napisał:
„Obrona i promocja życia ludzkiego jest
przejawem uczestnictwa w misji królewskiej Chrystusa i dlatego powinna mieć
charakter posługi miłości, która wyraża
się przez świadectwo osobiste, różne formy wolontariatu, działalności społecznej
i zaangażowania politycznego”.
W Polsce stale wzrasta armia obrońców życia, którzy realizując papieskie
zadanie, głoszą światu cywilizację życia
i miłości. Z całą pewnością należy do
nich Katarzyna Potarzycka, autorka bloga
„Młodzi Chrystusowi” i inicjatorka akcji
Szturm Modlitewny STOP ABORCJI.
Historia życia Katarzyny nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zbliżającego się wspomnienia Św. Jana Pawła II.
– Przyszłam na świat w 30. tygodniu ciąży.
Ważyłam zaledwie 1240 gramów. Z ludzkiego punktu widzenia nie miałam szans
na przeżycie, a już na pewno nie na pełnię zdrowia. To, że jestem osobą sprawną umysłowo i fizycznie, jest ogromnym
cudem, jest realizacją Bożego planu. Moi
rodzice w czasie licznych Eucharystii zawierzali mnie i moje życie Panu Bogu.
Przez całą ciążę moja mama musiała leżeć, żeby mnie nie stracić, i było to z jej
strony ogromne poświęcenie. Kiedy już
przyszłam na świat żywa – co było zaskoczeniem – lekarze dawali mi zaledwie 3
procent szans na przeżycie. Kilka razy byłam reanimowana, a podczas przetacza-

nia krwi dostałam wstrząsu. Kiedy miałam zaledwie
dwa dni, lekarze wykryli
u mnie sepsę i zapalenie
płuc – opowiada Katarzyna
Potarzycka. Ta wiadomość
była wstrząsająca dla jej rodziców. Katarzyna wierzy,
że ogromny wpływ na to, że
żyje, miał sam Jan Paweł II.
– 3 czerwca 1997 roku, czyli zaledwie dzień po moich
narodzinach, w drodze z lotniska na Mszę
św. Papież Jan Paweł II przejeżdżał obok
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Mijając szpital, w którym leżałam, papieski
samochód zwolnił, a Ojciec Święty błogosławił dzieci, rodziców i personel medyczny. Moja mama była przy mnie i przyjęła
to błogosławieństwo. Następnego dnia
lekarze i pielęgniarki mówili, że poprawił
się stan zdrowia wszystkich ciężko chorych dzieci. W grupie tych dzieci byłam
także i ja. Od tamtego czasu minęło prawie 17 lat, lecz przeżycia te są dla mnie
i mojej rodziny wciąż żywe i bardzo wzruszające –podkreśla nasza rozmówczyni,
która sama aktywnie działa na rzecz obrony każdego poczętego życia.
– Chciałabym, żeby moja historia dodawała siły wszystkim rodzicom, których
dzieci walczą o życie w szpitalach, a także
pokazywała potęgę modlitwy i cudów dokonywanych za wstawiennictwem bardzo
ważnego dla mnie człowieka, Jana Pawła
II – mówi Katarzyna.
– Jestem Mu niezmiernie wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobił. Bóg
obdarzył mnie ogromną wrażliwością
na krzywdę drugiego człowieka. Dał mi
też możliwość wychwalania Go śpiewem
w poznańskim chórze Gospel Joy – wierzę w to, że Bóg to zaplanował. Słowo
„gospel” znaczy Ewangelia i wykonywanie takiej właśnie muzyki przyczynia się
do wielu zmian w sercach ludzi, zarówno
słuchających, jak i samych chórzystów.
Dlatego wychwalanie Boga w tym chórze

jest dla mnie bardzo ważne i wywołuje
we mnie wiele emocji. Cieszę się, że swoim talentem mogę służyć Bogu i ludziom
– podkreśla Katarzyna. – Wielu osobom
może wydawać to się dziwne, ale dla mnie
Pan Bóg jest najlepszym Przyjacielem.
Wiem, że każdego dnia On mi towarzyszy,
wspiera mnie w moich decyzjach, a czasem – jak na Ojca przystało – przywołuje
mnie do porządku. Co więcej, w swoim
codziennym życiu dostrzegam Jego działanie, to jest niesamowite – wyznaje Katarzyna i dodaje: – Pan Bóg uczynił wiele
zmian w moim życiu.
Młoda obrończyni życia zaznacza, że
w codziennej modlitwie dziękuje Panu
Bogu za to, że dał jej szansę na życie. –
Swoim zachowaniem chcę dawać świadectwo wiary. Chcę krzyczeć do ludzi,
że Bóg jest, że zmienia serca ludzi, że jest
ponad całe otaczające nas zło i że za Jego
przyczyną dzieją się cuda. Dziękuję Bogu
także za moich rodziców, bo oni ten Boży
plan realizują, opiekując się mną i otaczając modlitwą. Moi rodzice nigdy nie brali
pod uwagę aborcji, mimo że życie mojej
mamy było zagrożone, a ja – zakładając,
że przeżyłabym – miałam być upośledzona –wskazuje nasza rozmówczyni.
Jako rodacy Jana Pawła II – niestrudzonego i gorliwego obrońcy każdego
poczętego życia – musimy realizować to
zadanie pozostawione przez Niego i otaczać ochroną tych najsłabszych, którzy
sami bronić się nie mogą.
Izabela Kozłowska,
Nasz Dziennik, 25 kwietnia 2014
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Trzeźwymi bądźcie
DDA i DDD
Dorosłe Dzieci Alkoholików
i Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcjonalnych cz. 2
Kiedy byli dziećmi przyjmowali obronne role, które dawały im chwile oddechu. Teraz kiedy są dorośli nadal te
role odgrywają.
Dziecko Bohater
Dziecko: Zwykle (ale nie zawsze) jest
to najstarsze dziecko w rodzinie. Bierze
na siebie odpowiedzialność za sprawne
funkcjonowanie całej rodziny. Jest gorliwym pomocnikiem w domowych pracach i obowiązkach. Czasami mając kilka
lat gotuje obiady, sprząta, pilnuje rodzeństwa. Nieraz staje się Rodzicem dla młodszego rodzeństwa. Cały czas jest w pełnej
gotowości, sprawdza i obserwuje stan
emocjonalny rodziców. Kiedy rodzice są
niewydolni z powodu picia, koncentracji
matki na piciu męża staje się także opiekunem swoich rodziców. Poświęca się dla
rodziny. Czasami rezygnuje z kariery zawodowej, własnej rodziny.
Dorosły: Jako dorosły jest nad wyraz ambitny i nadgorliwy. Stara się udowodnić,
że zasługuje na to, aby pracować, zarabiać,
piastować ważne stanowisko. Żyje przez
to w stałym napięciu. Wyczuwa potrzeby innych, jest zależny od opinii innych,
zwłaszcza ważnych osób. Trudno nawiązuje relacje z ludźmi i bliższe znajomości.
W kontaktach zawodowych jest nieustępliwy. Staje się ciężkim pracoholikiem.
Chętnie przejmuje kontrolę nad innymi.
Z trudem także rozpoznaje i wyraża uczucia. Wpada w panikę w sytuacjach spontanicznych i bliskości intymnej. Potrafi
dużo dawać, ale nie umie przyjmować.
Kozioł Ofiarny
Dziecko: Jest tym dzieckiem w rodzinie,
najczęściej średni z rodzeństwa, na którym skupiają się frustracje i problemy
rodzinne. Odreagowuje je w konfliktach
w świecie „zewnętrznym”. To on ma złe
stopnie w szkole, to on rozbija ulubione

kryształy, wazony, to on nieszczęśliwie
kopie piłkę w okna sąsiada lub niechcący
wpada rowerem na jego nowy samochód.
W szkole trudno mu usiedzieć w ławce.
To on jest w szkole tym najbardziej dającym się we znaki uczniem przez co staje
się nielubianym uczniem dla nauczycieli... itp. itd. Jest także w ciągłym konflikcie
z rodzeństwem i reszta rodziny. Popada
w konflikty z prawem. Często jako jedyny który dostrzega prawdziwe przyczyny
problemów w rodzinie. Kozioł ofiarny
obarczany przez innych odpowiedzialnością za kłopoty rodzinne. Broni się okazując złość; Stara się być „mocny”; Zastąpi
„bohatera”, gdy go zabraknie.
Dorosły: W dorosłym życiu nadal jest
nieprzystosowany do samodzielnego, dorosłego funkcjonowania. Wobec najbliższych i całego społeczeństwa jest pełen
złości i lęku. W pracy ciągle ma niepowodzenia. Zachowuje się jak mityczny
„Syzyf ” biorąc na siebie sprawy „nie do
załatwienia”. Często zostaje samotnym,
outsiderem. Szybko się uzależnia (alkohol
itp..). Pierwszy odchodzi z domu i staje się
niezależny.
Błazen
Dziecko: Często najmłodsze dziecko.
Najłatwiej przez uzależnionego akceptowane. Jest roześmiany i kpiarski na zewnątrz, a wewnątrz płacze. W sprawach
rodzinnych okłamywany „dla jego dobra”.
Bywa błaznem klasowym podobnie jak
kozioł ofiarny. Lubiany przez wszystkich
wokół. Przez rodzinę wysyłany w razie
konfliktów do „uzależnionego” jako rozjemca. Często staje się ofiarą molestowania seksualnego ze strony uzależnionego.

Dorosły: W dorosłym życiu nadal stara
się zostać duszą towarzystwa, to jednak
nikt w otoczeniu nie traktuje ich poważnie. W pracy są uważani za nierzetelnych.
Pomijani są przy awansach. Oni także nie
potrafią być poważni. Czasami są postrzegani jako wieczni chłopcy. Mają kłopoty
ze swoją seksualnością. Ich relacje z ludźmi są powierzchowne.
Dziecko we mgle
Dziecko: To także najczęściej najmłodsze
dziecko. Po chwilowym zafascynowaniu
jego przyjściem na świat rodzice o nim
zapominają- bo tak dobrze sobie radzi,
bo z nim nie ma nigdy kłopotów. Typowy
„Kevin sam w domu” niedostrzegany i samotny. Nikt nie wie gdzie jest, co robi, co
myśli i czuje. Żyje w wymyślonym świecie
fantazji. W szkole niezauważalny i zapomniany. Zawsze sam organizuje swój czas.
Czuje się inny niż pozostali. Nie radzi sobie w grupie. Odsuwa się od rodziny.
Dorosły: W dorosłym życiu także pozostaje małomówny i samotny. Nie umie
pracować w zespole. Pomijany przy podwyżkach i nagrodach. Niezauważany
przez kolegów i zwierzchników. Nie umie
pozostawać w długotrwałym związku.
Czasami takie odsunięcie owocuje rozwojem zaburzeń psychicznych, uzależnień.
Psychoterapia DDA i DDD
Odzyskiwanie samego siebie jest
żmudną i bolesną drogą. Kiedy po raz
pierwszy się nabiorą odwagi aby poprosić o pomoc, najczęściej stwierdzają że:
… z nimi jest coś nie tak, to on są beznadziejni, do niczego i to tylko oni rozbijają
swoją nową rodzinę...
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Pierwszym szokiem jest uzmysłowienie sobie, że te niechciane cechy zostały
wyrobione w nich już we wczesnym dzieciństwie, że to w domu byli znieważani,
maltretowani fizycznie, zaniedbywani.
Drugim szokiem jest odkrycie, że to zarówno ojciec jak i matka przyczynili się
do ich niskiego poczucia własnej wartości, poczucia osamotnienia, ułomności.
Gdy już zaczynają mówić, ufać i czuć,
pracują nad uczuciami, których nie pozwalali sobie wyrażać w naszych własnych rodzinach. Robią to przez dzielenie
się "tym co się stało" i "tym, co dzieje się
teraz" w bezpiecznym i kochającym oto-

czeniu. Na psychoterapii DDA znajdują bezpieczeństwo i miłość pozwalające
przeżyć to, czego nie pozwalali sobie czuć
i wyrażać wcześniej. Po raz pierwszy odkrywają przekonania, które rujnowały ich
osobiste życie i życie innych bliskich osób.
Trzecim szokiem jest odkrycie, że to oni
byli krzywdzeni w domu, a nie winni picia
czy agresji swego rodzica. Czasami jest to
trudne do przyjęcia, takie nowe widzenie
siebie i świata. Często towarzyszy temu
ból, złość, nienawiść. Wreszcie czwartym
szokiem jest dojście do zrozumienia, że
jedynie przebaczenie swoim prześladowcom jest droga do uwolnienia siebie z wię-

mgr Jacek Telesfor Kasprzak
superwizor-specjalista psychoterapii
uzależnień, psycholog kliniczny
www.trzezwosc.diecezja.legnica.pl

Telefon
zaufania
dla
osób
uzależnionych od alkoholu oraz ich
rodzin
Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441
Czynny całą dobę !!!
Tobie, Ty koledze. Niezbyt skomplikowane
i żaden wstyd. Przeciwnie - mądra przezorność. Zrobienie tego jest konieczne. Jeśli
ktoś upadał wcześniej, założenie blokady
jest wręcz warunkiem dobrej spowiedzi.
Zrobiony został konkretny krok, aby zapobiec upadkowi w przyszłości. Nie wolno świadomie i dobrowolnie żyć w bezpośredniej okazji do grzechu.

KATOLIKU
UWAŻAJ!!!
czyli zagrożenia
duchowe

O PORNOGRAFI cz. 3
Uzdrowienie
Nie wymyślono jeszcze lekarstwa na
AIDS ciała, ale istnieje lekarstwo na AIDS
duszy. Tym lekarstwem jest sakrament pokuty i Eucharystia. Kościół nazywa spowiedź sakramentem uzdrowienia. Oczyszcza ona dusze z wirusa zła, gdy zdarzy się
nam nim zainfekować. Im szybciej oczyścimy się, tym lepiej. Im dłużej się zwleka, tym
większe spustoszenie wywołuje wirus i tym
dłuższa - w rezultacie - rekonwalescencja.
Z tej uzdrowicielskiej pomocy Ducha Świętego należy jednak korzystać właściwie. Lekarstwo stosowane w nieprawidłowy sposób nie przyniesie oczekiwanych skutków,
mało tego - może zaszkodzić. Znasz warunki dobrej spowiedzi: starannie zrobiony
rachunek sumienia, żal za grzechy wyrażający się w mocnym postanowieniu poprawy, potem szczere wyznanie grzechów
i zadośćuczynienie. Jeżeli nie są spełnione
wszystkie te warunki, spowiedź nie będzie
dobra, a nawet może być świętokradcza.
Chciałbym zwrócić tym razem uwagę
na warunek, który nazywamy «mocnym
postanowieniem poprawy». Takie postanowienie to nie jakaś mglista nadzieja, że
nie popełnimy więcej grzechu. Zakłada,
że zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
aby do tego nie doszło. Trzeba więc się
zastanowić, jakie konkretne kroki należy
podjąć, i pójść do spowiedzi z konkretnym

zów skrzywdzenia. Czasami jest to długa
droga. Jednak droga, która prowadzi do
pełnej wolności i rozwoju.

programem działania, tak aby móc odpowiedzieć na ewentualne pytanie spowiednika: co zamierzasz zrobić (co już zrobiłeś),
aby nie doszło do powtórzenia grzechu?
W przypadku pornografii podstawowe znaczenie ma odcięcie źródeł pokus,
czyli - jak mówimy - unikanie okazji do
grzechu. Jeśli są one na wyciągnięcie ręki,
istnieje duże prawdopodobieństwo, że się
po nie sięgnie. Pokusy są wtedy niezwykle
silne. Im więcej było upadków wcześniej,
tym łatwiej o kolejne. Nie ma co udawać
jakiegoś giganta, a potem być wściekłym
na siebie, że się nim nie jest. Trzeba być
realistą. Nie ma zbyt wielu gigantów, jeśli
chodzi o pornografię, zwłaszcza kiedy jest
się chłopakiem i ma się naście lat. Jesteśmy
słabi, co nie znaczy, że niewiele da się zrobić. Wszystko da się zrobić!
Jeśli ktoś ma słabość do alkoholu, to
czy powinien trzymać w swoim pokoju na
przykład skrzynkę whisky? Oczywiście - nie
powinien, bo sięgnie po nią wcześniej czy
później. Jeżeli ktoś ma słabość do pornografii, czy może mieć w swoim pokoju dający do niej nieograniczony dostęp Internet?
Wystarczy tylko kliknąć o dowolnej porze
dnia lub nocy - igrzyska są zawsze otwarte, miliony stron pornograficznych czekają na klientów. Jaka na to rada? Konieczne
jest założenie blokad. Łatwo je znajdziesz.
Ktoś musi je jeszcze zahasłować. Kolega

Duchowa walka
Dobrze przygotowana spowiedź, Eucharystia, codzienna modlitwa, samodyscyplina w realizacji planu dnia - wszystko
to jest bardzo skuteczną bronią w duchowej walce, w którą każdy ochrzczony jest
uwikłany (niektórzy jednak próbują zdezerterować albo wywieszają szybko białe
flagi na znak kapitulacji i oddają się w niewolę, a jeszcze inni przechodzą na stronę
przeciwnika). Uczestniczymy w walce
Dobra ze Złem, cywilizacji miłości z cywilizacją śmierci. Ta walka rozpoczęła się
już na początku istnienia świata i będzie
trwała do ostatniego jego dnia. Jeśli pójdziesz przez życie z Chrystusem, będziesz
zwyciężał. Im bliżej Niego, tym bezpieczniej. W modlitwie otwierasz się na Jezusa
i jednoczysz z Nim. W sakramentach On
jeszcze bardziej udziela Ci swej siły i światła. O co się toczy ta walka?... Po pierwsze
- o wieczność. Po drugie - o kształt Twojego życia tu i teraz. Masz je tylko jedno.
Od Ciebie zależy, czy będzie piękne, szlachetne, niepowtarzalne i szczęśliwe. Przyjemność to nie szczęście. Grzech nie daje
szczęścia, wprost przeciwnie - rani, niszczy, degeneruje, poniża, zniewala... Taka
jest natura zła. Szczęście, radość, wolność
i rozwój związane są z dobrem, a o nie
trzeba powalczyć. Bądź więc jak żołnierz
- twardy, wytrwały, mądry strateg. „Weź
udział w trudach i przeciwnościach jako
dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” - pisał św. Paweł do młodego Tymoteusza
(2 Tm 2, 3). To są także słowa do Ciebie!
Jan Bilewicz
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AUTORYTET XXI WIEKU

Tylu dookoła, co to siebie sami
Nazywają narodów, ludów przywódcami.
I rzucają wszędzie słowa, słowa, słowa.
Lecz jakaś pusta, mętna jest to mowa.
I tylko jeden – Ojcem Świętym zwany
Jest przez tak wielu wciąż i wciąż słuchany.
I pędzi ciągle lądem, morzem, niebem
By słowem karmić zgłodniałych – jak chlebem.

Dwudziesty pierwszy wiek już mamy
Teleskopami w dal gdzieś spoglądamy
W kosmos do planet rakietą pędzimy
I przez Internet świat cały łączymy.

Miej wciąż nadzieję! Pokochaj bliźniego!
Szukaj zła najpierw u siebie samego!
Pokochaj tego, co przyniósł zbawienie!
Powierz Matce Najświętszej każde swe cierpienie!

Ale choć tyle osiągnięć już mamy
To siebie samych wciąż dobrze nie znamy.
Na tyle pytań brak jest odpowiedzi
I nie wie Człowiek, co w tym drugim siedzi.

Słowa tak proste i od wieków znane,
A gdy przez Niego są wypowiadane,
To brzmią inaczej i do serc trafiają,
I plon miłości na ten świat wydają.

Dlatego pytamy, dlatego szukamy
I za kimś takim wciąż się oglądamy,
Który pozwoliłby nam poznać siebie.
Który dałby nadzieję i pomógł w potrzebie.

Jan Kuzański

Z NOWYM TESTAMENTEM „NA TY”
Cud w Kanie Galilejskiej, J 2, 1-12
Wpisz odpowiedzi i odczytaj hasło.

1
2

Pionowo:
1. 100 centymetrów to jeden ......................
2. Rozmowa człowieka z Panem Bogiem.
3. Na rozkaz Pana Jezusa słudzy nalali ją
do stągwi.
4. Przyjęcie organizowane z okazji ślubu.
6. Po ślubie goście składają państwu
młodym ......................
9. Maryja to ...................... Pana Jezusa.
11. Inaczej: ksiądz.
13. Siedzi na nim król.
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE

hasło:

2

3

4

Poziomo:
3. 100 lat to jeden ......................
4. W Kanie Galilejskiej Jezus przemienił
wodę w ......................
5. Ziarna, którymi - według zwyczaju
- obsypuje się parę młodą tuż po ślubie.
7. Tam idziesz na grzyby.
8. Inaczej: prezent.
10. Trwa czterdzieści pięć minut i kończy
się wraz z dzwonkiem
12. Sala z dużym ekranem, gdzie
wyświetlane są filmy.
14. Liczba pojedyncza rzeczownika: słudzy.
15. Ewangelia to inaczej: Dobra
.....................
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