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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2014
• sobota 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. w Bazylice godz. 7.30. 10.00 i 17.00. Wyjście
procesji z Bazyliki na Cmentarz Parafialny o godz.
11.30. Msza Święta Koncelebrowana na Cmentarzu Parafialnym - 12.00,
• niedziela 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Rozpoczęcie MODLITWY WYPOMINKOWEJ o godz. 16.30; Msza św. wieczorna godz.
17.00.
• niedziela 3 listopada – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00
• wtorek 4 listopada – św. Karola Boromeusza – patrona
Chrztu Św. Papieża Jana Pawła II,
• piątek 7 listopada – Odwiedziny Chorych w ramach
I-piątku miesiąca; po Eucharystii o godz. 17.00 całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• sobota 8 listopada godz. 15.00 - spotkanie Zelatorów
Żywego Różańca
• niedziela 9 listopada – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o godz. 10.00
• wtorek 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
Msze św. w Bazylice: godz. 7.00, 12.00 oraz 17.00
• niedziela 23 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa –
Króla Wszechświata,
• w sobotę 29 listopada 2014 roku - proponujemy Zabawy
Andrzejkowe. Jest to ostatni dzień przed rozpoczęciem
Adwentu,
• niedziela 30 listopada – Pierwsza Niedziela Adwentu
• od poniedziałku 1 grudnia Msze Roratnie o godz. 17.00.
Dzieci prosimy o przynoszenie lampionów,
• czwartek 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary – patronki górników.
• piątek 5 grudnia: Odwiedziny Chorych w ramach
I-piątku miesiąca; po Eucharystii o godz. 17.00 całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• sobota 6 grudnia – uroczystość Św. Mikołaja – patrona
dobroci
• niedziela 7 grudnia – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00
• poniedziałek 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP
• czwartek 11 grudnia – Warsztaty Edukacyjne dla Młodych prowadzone przez Radio Maryja
• sobota 13 grudnia – tragiczna rocznica wprowadzenia
Stanu Wojennego
• od czwartku 18 grudnia do niedzieli 21 grudnia
2014 r. - Rekolekcje Adwentowe
• czwartek 18 grudnia – Dzień Światła: rocznica Odnalezienia Cudownej Ikony,
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• środa 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia: Msza
Pasterkowa w Krzeszowie godz. 24.00; Msza w Krzeszówku – godz. 22.00
• czwartek 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia
– Zapraszamy parafian na Msze święte: godz. 7.30, 10.00
12.00 i 17.00 ( w Krzeszówku godz. 9.00)
• piątek 26 grudnia – Drugi Dzień Świąt: Św. Szczepana Msze jak w każda niedzielę,
• sobota 27 grudnia – wspomnienie św. Jana Ewangelisty
– poświęcenie wina,
• niedziela 28 grudnia – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa
• środa 31 grudnia – wspomnienie świętego Sylwestra
– papieża. Msza św. oraz Nabożeństwo Dziękczynno –
Błagalne za mijający rok o godz. 17.00,
• środa 31 grudnia 2013 – na godz. 24.00 zapraszamy Parafian oraz Pielgrzymów na Eucharystię Noworoczną
do Bazyliki Krzeszowskiej.
• Wizyta Duszpasterska - plan Kolędy zostanie podany
w styczniowym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2014
w Sanktuarium Krzeszowskim

Nauki poprowadzi Ksiądz Kanonik Kapituły Krzeszowskiej
Ks. Szymon Bajak – proboszcz
z parafii Chmieleń k/Lubomierza
Czwartek 18 grudnia 2014 rok
• WSPOMNIENIE ODNALEZIENIA OBRAZU MATKI
BOŻEJ ŁASKAWEJ
• godz. 17.00 - Msza św. z kazaniem i Nabożeństwo Światła
Piątek 19 grudnia 2014 rok
• godz. 12.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
• godz. 16.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną w Krzeszówku
• godz. 17.00 – Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
Sobota 20 grudnia 2014 rok – Dzień Spowiedzi
• godz. 11.30 - Spowiedź w Krzeszowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• godz. 12.00 – Msza Św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• godz. 15.45 - Spowiedź oraz Msza Św. w Krzeszówku
• godz. 16.30 - Spowiedź dla dorosłych w Krzeszowie
• godz. 17.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną
Niedziela 21 grudnia 2014 r.
• godz. 7.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia
NMP
• godz. 7.30 - Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dorosłych
• godz. 9.00 - Msza Św. z nauką w Krzeszówku dla wszystkich
• godz. 10.00 - Msza Św. z nauka Rekolekcyjną dla dzieci
• godz. 12.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
• godz. 17.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla wszystkich
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USŁYSZEĆ CISZĘ
Jerycho Różańcowe A.D. 2014. Adoracja. Siedząc lub ze zgiętymi kolanami, czasem wzrok utkwiony
gdzieś przed siebie, czasem zamknięte oczy szukają po omacku nadziei, gdy dłonie kurczowo trzymają
koraliki jak niewidomy laski ... a wszystko to przed samym Jezusem w … ciszy.
Trwałem na adoracji. Było już
dobrze po czwartej lub po piątej
rano. Panowała cisza. Pani Maria
– jedna z najstarszych mieszkanek Krzeszowa - siedziała w ławce
przede mną. Właśnie skończyliśmy
wspólnie mówić różaniec. Cisza
wypełniła całą Kaplicę Loretańską.
Kontem oka zaobserwowałem
mały ruch w prawym – tylnym
rogu kaplicy. Wytężyłem wzrok
skupiając go owym miejscu. Spod
krzesła stanowczym „krokiem”

wyszła mała mysz. Panowała taka
cisza, że myszce nawet do „głowy”
nie przyszło rozejrzeć się wokoło,
czy aby nie czyha gdzieś jakieś niebezpieczeństwo. Czując się jakby
u siebie skierowała się prosto pod
ławkę, na której ja siedziałem. Próbowałem się skupić ale... nieoczekiwany „gość” zaabsorbował moje
myśli. Mimo to trwałem w milczeniu i bezruchu.
Po jakiejś chwili spuściłem
wzrok ku dołowi, na swoje kola-

na i... zobaczyłem tę samą mysz
na moim kolanie. Zachowałem
spokój. Nie chciałem, aby dalej
po mnie biegała więc wykonałem
delikatne drgnięcie dłonią. To wystarczyło, aby ją wystarczająco wystraszyć i spłoszyć tak, aby uciekła.
Wybiegła z kaplicy przez lekko
uchylone drzwi.
W kaplicy zgromadziło się kilka osób może trzy lub pięć. Każdy
trwał na indywidualnej modlitwie.
Jakieś szeleszczące ruchy przerwały ciszę. Zaproponowałem wspólny różaniec. Pani obok mnie przecząco pokiwała głową. Ponownie
wszyscy zanurzyliśmy się w ciszę...
Od 14 maja 2014 roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie trwa całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do czwartku.
Mieszkańcy Krzeszowa sami czuwają w wyznaczonych godzinach.
Zazwyczaj są to dwie lub jedna
osoba. W czasie październikowego Jerycha Różańcowego (od 7 do
13. 10. 2014r.) ktoś powiedział do
mnie:
- Mało jest osób.
Odpowiedziałem, że nie…. Wystarczająco! Tym bardziej, że parafianie trwają na adoracji cały czas...
A efektem jest milczenie, które nie
krępuje. I cisza, która wypełniając wnętrze Kaplicy Loretańskiej
powoli wypełnia wnętrza naszych
serc.
Andrzej Ziółkowski
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Apel Komitetu ds. Należytego Użytkowania
Cmentarza Parafialnego skierowany do wszystkich mieszkańców
Krzeszowa i okolicznych miejscowości
Zarządca
Cmentarza
Parafialnego
tj.
Parafia
p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, informuje, że na podstawie art. 7. ust. 2 Ustawy z dnia 13.01.1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 1972 r. nr 47 poz. 298/ prowadzi
szczegółową inwentaryzację wszystkich grobów, które mogą
być użyte do chowania zmarłych po upływie 20 lat od pierwszego pochowania.
W celu uporządkowania ewidencji wszystkich grobów i zapobieżenia ponownemu użyciu grobu oraz wprowadzenia określonych prawem, zasad administrowania cmentarzem, prosimy
właścicieli wszystkich grobów o przekazanie informacji do
Obsługi Pielgrzyma w Krzeszowie do dnia 31 stycznia 2015
roku. Prosimy o uregulowanie zaległej promulgaty grobów
Waszych bliskich. Po tym okresie, brak informacji na temat grobów, będzie uważany, że groby te nie mają właścicieli.

Biuro Obsługi Pielgrzyma w Krzeszowie
czynne jest każdego dnia
od godz. 9.00 do 15.00.
Telefon: + 48 75 742 32 79
e-mail: sanktuarium.krzeszow@gmail.com;
www.opactwo.eu
Informujemy, że wszelkie prace budowlane na cmentarzu
w Krzeszowie i Krzeszówku (urządzanie nagrobków, remonty
nagrobków, ekshumacja) winny być zgłoszone do Administratora Cmentarza przez pośrednictwo pana Mariana Zająca, który
w imieniu Parafii zarządza i pilnuje porządku na Cmentarzu Parafialnym.

FESTIWAL TRZECH KULTUR

PRZEGLĄD GRUP JASEŁKOWYCH ORAZ GRUP KOLĘDNICZYCH w BAROKOWYM KRZESZOWIE
POLACY - CZESI - NIEMCY
Organizatorzy:
1. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
2. Dom Kultury w Krzeszowie
3. Wydział Programów Katolickich
i Patriotycznych PSE " Polest"
Termin: 16-17-18 styczeń 2015 roku
(piątek – sobota - niedziela)
Miejsce:
Krzeszów: Dom Kultury oraz Sanktuarium Krzeszowskie – Europejska Perła
Baroku
Zakwaterowanie:
Pokoje Gościnne na terenie Sanktuarium
w Krzeszowie u Sióstr Zakonnych
PROGRAM FESTIWALU
piątek 16 stycznia 2015
• przyjazd zaproszonych gości do godz.
15.00 (zakwaterowanie w Klasztorze

•
•
•
•

Sióstr Elżbietanek i Sióstr Benedyktynek)
godz. 16.00 - Uroczyste Otwarcie FESTIWALU w Domu Kultury w Krzeszowie
godz. 16.30 - Występ zaproszonego Teatru - Dom Kultury w Krzeszowie
godz. 18.00 - Kolacja u Sióstr Zakonnych
godz. 19.00 - Warsztaty w grupach tematycznych

Sobota 17 stycznia 2015 r.
• godz. 8.00 - śniadanie w Klasztorze
Sióstr Zakonnych
• godz. 9.00 - Przegląd Grup Jasełkowych
w
Domu
Kultury)
(czas trwania maksymalnie do 20 min)
• godz. 13.00 - Obiad w Obsłudze Pielgrzyma przy Bazylice
• godz. 14.30 - Przegląd Grup Kolędniczych (czas trwania do 10 min)
Dom Kultury w Krzeszowie

• godz. 16.30 - Ogłoszenie wyników
i rozdanie nagród – Dom Kultury
• godz. 18.00 - Kolacja w Klasztorze
Sióstr Zakonnych
• godz. 19.00 - Warsztaty w grupach tematycznych
Niedziela 18 stycznia 2015 roku
• godz. 9.00 - Śniadanie w Klasztorze
Sióstr Zakonnych
• godz. 10.00 - Występ zwycięskiej
Grupy Jasełkowej w Domu Kultury
w Krzeszowie oraz Podsumowanie
Warsztatów
• godz. 12.00 - Msza Święta w Bazylice
Krzeszowskiej (śpiewają Grupy Kolędnicze)
• godz. 13.30 – Obiad w Obsłudze
Pielgrzyma i zakończenie Festiwalu
Trzech Kultur
Ps. Karty zgłoszenia i regulamin można
pobrać na www.opactwo.eu
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PIELGRZYMKA MEĐUGORJE
W drugiej dekadzie września pod duchową opieką Ks. Mariana Kopko – kustosza i proboszcza Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie i Ks. Mariana Lewickiego – proboszcza i prałata Kościoła WNMP w Police nad
Metují w Republice Czeskiej, odbyła się autokarowa pielgrzymka do Međugorje, a naszym pilotem i przewodnikiem
była pani Katarzyna Krasoń. Organizatorem pielgrzymki było Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „Elżbieta”
z Legnicy.
Naszą pielgrzymkę zaczęliśmy Mszą
Św. w bazylice krzeszowskiej w piątek 12
września 2014 roku o godz. 12.00; a następnie wyruszyliśmy autokarem w drogę
przez Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację do Bośni i Hercegowiny, w której
znajdował się cel naszej wizyty: Međugorje. Na miejsce dotarliśmy rankiem 13
września. Po zakwaterowaniu, wyruszyliśmy pierwszy raz do Sanktuarium Św.
Jakuba w Međugorje. Popołudniu uczestniczyliśmy w spotkaniu z Ivanem Dragičevićem, jednym z sześciu świadków
objawień, które rozpoczęły się Bijakovići, koło Međugorje na Górze Objawień
(Podbrdo) od 24 czerwca 1981 r. Następnie był Różaniec tajemnice Radosne
i Bolesne, Msza Św. i Różaniec tajemnica
Chwalebna. Tak kończyliśmy prawie każdy dzień naszej pielgrzymki, czyli Różańcem i Mszą Św., a w czwartek 18 września
o godz. 19 uczestniczyliśmy w Adoracji
Najświętszego Sakramentu.

Jednakże
moim
zdaniem, największym
duchowym przeżyciem
była Droga Krzyżowa,
w niedzielę 14 września, która znajduje
się na szlaku na Górę
Križevac na której od
1934 r. stoi krzyż. Była
to niezwykła i niezapomniana Droga Krzyżowa, z kilku powodów.
Po pierwsze odbyliśmy
ją w Niedzielę Podwyższenia Krzyża, po
drugie poprowadził i przygotował rozważania do Niej Ks. Marian Kopko oraz
po trzecie rozpoczęliśmy ją o 5.30 rano,
i w trakcie modlitwy widzieliśmy jak
budzi się kolejny dzień życia nad Međugorje. Wśród wielu wspaniałych chwil tą
Drogę Krzyżową zapamiętam do końca
życia. W niedzielę popołudniu w ramach

odpoczynku, byliśmy nad Wodospadami
Kravica niedaleko miejscowości Ljubuški.
Poniedziałek 15 września, był dniem
spotkań ze świadkami objawień i leczącą
się młodzieżą uzależnioną od alkoholu
i narkotyków. Na początek, rano spotkaliśmy się Vicką Ivankovič jedną z sześciu
świadków objawień, w kościele w Vionicy.
Zebranie było przygotowane specjalnie
dla pielgrzymów z Polski. Następnie po
śniadaniu, autokar zawiózł nas do Cenacolo, gdzie spotkaliśmy się z młodzieżą
leczącą się od uzależnień. Swoją historię
opowiedział nam chłopak z Polski, który
leczy się od narkotyków w Wspólnocie
Cenacolo oraz chłopak z Chorwacji, oglądaliśmy również, krótki film o inicjatywie siostry – matki Elviry, która zaczęła
zakładać przytułki dla młodzieży leczącej się od alkoholu i narkotyków. Po popołudniu przed Sanktuarium Św. Jakuba
uczestniczyliśmy ponownie w spotkaniu
z Ivanem Dragičevićem. W czasie naszej
pielgrzymki uczestniczyliśmy jeszcze
w jednym z spotkaniu, w czwartek 18
września w Wspólnocie Błogosławieństw
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Regina Pacis. Gdzie oprócz opowieści
siostry Barbary miała miejsce modlitwa
zawierzenia się Trójcy Świętej przez ręce
Maryi.
W środę 17 września weszliśmy na
Górę Objawień, po drodze odmawiając
tajemnicę Różańca, najpierw Radosne,
następnie Bolesne. A w trakcie zejścia
z góry tajemnice Chwalebne. Modlitwę
różańcową poprowadził Ks. Prałat Marian Kopko. Tajemnice Światła mogliśmy
odmówić prywatnie, na alejce koło Kościoła Św. Jakuba, co zresztą uczyniliśmy.
W alei znajduje się też posąg Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, z którego prawej
nogi wypływa od 1998 r. płyn. Było to
kolejne miejsce dla nas pielgrzymów na
modlitwę i pogłębienie wiary.
Oprócz modlitwy, mieliśmy również
kilka wyjazdów turystycznych. W środę
17 września byliśmy w nieoficjalnej stolicy Hercegowiny Mostarze, gdzie spacerowaliśmy po dzielnicy chrześcijańskiej
i muzułmańskiej m.in. zobaczyliśmy z ze-

wnątrz Katedrę Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła w Mostarze oraz Meczet
Mehmeta Paszy (chociaż ja wybrałem się
do wewnątrz, wszedłem też na minaret)
i sławny Stary Most. 16 września uczestniczyliśmy w Fish Picnic w Chorwacji, na
której udaliśmy się w rejs na Wyspę Hvar,
do miejscowości Sućuraj, gdzie Ks. Marian Kopko w Kościele Św. Jerzego odprawił dla nas Mszę Św., a kazanie wygłosił
Ks. Marianek z Potulic, jak go żartobliwe
podczas pielgrzymki nazywaliśmy. Podobnie było ostatniego dnia naszej wizyty
na Bałkanach, kiedy Ks. Marian odprawił
Mszę Św. w chorwackiej Częstochowie
Vepric koło Makarska, gdzie czci się Matkę Boską z Lourdes, a Ks. prałat Marian
Lewicki wygłosił kazanie. Vepric to cudne miejsce w Chorwacji z jednej strony
świątynia a z drugiej strony Morze Adriatyckie. Piątek przed wyjazdem do Polski
spędziliśmy w Splicie, gdzie oprócz plażowania i odpoczynku, zwiedziliśmy okolice Pałacu Dioklecjana.
W piątek o 21 ruszyliśmy przez Chorwację, Słowenię, Austrię i Czechy do
Polski. Na zakończenie naszej pielgrzymki odwiedziliśmy parafię Ks. Marianka
w Potulicach, której oprowadził nas po
kościele, gdzie jest proboszczem. O godz.
12.30, w sobotę 20 września byliśmy z powrotem przed Bazyliką WNMP w Krzeszowie. Dziękujemy księdzu kustoszowi
za modlitwę i za przeżycia duchowe, które
mieliśmy w czasie naszej pielgrzymki do
Međugorje. Serdeczne Bóg zapłać.
Mateusz Pazgan
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MSZA ŚW. Z MODLITWĄ
O UZDROWIENIE
W BAZYLICE KRZESZOWSKIEJ
W niedzielę 26 października 2014 r. w Bazylice Krzeszowskiej o godz. 17.00 odbyła się Eucharystia w intencji wszystkich
potrzebujących uzdrowienia duszy i ciała. Modlitewnym wprowadzeniem w przeżycie Mszy Świętej było rozważanie tajemnic
Różańca Świętego.
Naszej modlitwie przewodniczył ks. dr Piotra Zawadka,
teologa duchowości i formator w WSD w Legnicy.
W sposób szczególny zatrzymaliśmy się na podstawowym
orędziu Ewangelii Świętej:
Bóg Ojciec objawił nam najpełniej swoją miłość,
przez dar swego Syna Jezusa Chrystusa.
Jezus Syn Boży, biorąc na siebie los człowieka,
odkupił nas z niewoli grzechu i śmierci, przez Krzyż
i Zmartwychwstanie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami
i potrzebujemy Jezusa,
naszego Pana i Zbawiciela.
On żyje i działa w swoim Kościele,
który buduje i chroni mocą swojego Ducha.

Po Mszy św. uwielbialiśmy Boga przed Najświętszym Sakramentem za to, że:
dał nam Syna swego, Jezusa, Boskiego Lekarza,
dał nam Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
dał nam Kościół, w którym odradzamy się
do życia wiecznego,
dał nam Maryję, Uzdrowienie chorych
i Ucieczkę grzeszników.
We wszystkich tych Darach wysławiamy Boże Miłosierdzie
nad nami i Bożą Opatrzność.
Szczególne podziękowania składamy klerykom WSD w Legnicy, którzy swoim śpiewem i modlitwą ubogacili nasze spotkanie.
Ps. Następna modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2015 r. Początek na Eucharystii w Bazylice Krzeszowskiej o godz. 17.00
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A SŁYSZAŁA PANI ?...
(SŁÓWKO PRZED… WYBORAMI )
Opowiadał mi niedawno znajomy o zasłyszanej rozmowie
podczas pielgrzymki bankowców. - A słyszała Pani, że ponoć
współwłaścicielem Galerii Handlowej w […] jest biskup? - Niemożliwe, naprawdę? Widzi pani,
oni wszędzie są! No tak. Mają
kasę… Ciąg dalszy rozmowy to,
jak łatwo przewidzieć, dywagacje, czy prawda to czy nie, narzekania na „czarnych”, co to
wszędzie się pchają, krytyka Kościoła itp. Znajomy nie wytrzymał.
- Proszę pań, przecież to łatwo
sprawdzić. Wystarczy zajrzeć
do rejestru KRS, tam wszystko
jest czarno na białym napisane.
I dodał: - Dziwię się wam. Jesteście wykształcone, a powtarzacie
bzdury, którym karmi się pospólstwo. Wstyd!
Panie obrażone więcej już do
wątku nie wróciły. Uspokoiłem
znajomego, że to nic nowego.
Pamiętam, że w wieści gminnej
poprzedni biskupi byli już właścicielami banku, nawet niezidentyfikowanej (do niedawna, bo
okazało się, że jest to… prywatna
chlewnia) budowli na dawnych
popegeerowskich polach pod […].
Jeśli to było niezgodne z prawdą a było - tym gorzej dla prawdy.
„Dopóki nie skorzystałem
z Internetu, nie wiedziałem, że na
świecie jest tylu idiotów” - pisał
Stanisław Lem. Ja bym dodał jeszcze coś: dopóki nie stanąłem w kolejce, nie posłuchałem czekających
na wizytę w przychodni, co szepcą
po kątach w urzędach i sklepach,
nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu ludzi mających problemy z logicznym myśleniem i tak szczerze

nienawidzących swoich bliźnich.
Fala frustracji, agresji i głupoty zaczyna przypominać tsunami. Podgrzewane medialnymi doniesieniami wprawiają w dygot niemałe
rzesze rodaków. A emocje, które
w ten sposób powstają, stosunkowo łatwo skanalizować, stabloidyzować, znaleźć winnych przykrywając w ten sposób rzeczywiste
problemy.
Najsmutniejsze jest to, że atmosferę doskonale wyczuwają
najmłodsi - nienawiść im także zaczyna się udzielać, co widać
w szkołach i na ulicy. Zapytałem
kiedyś moich uczniów, dlaczego
niektórzy z nich zdejmują szkolne mundurki (z naszytym logo,
w którym na tarczy szkolnej jest
umieszczony krzyż) i przebierają
się w „cywilne” ubrania, gdy wracają po lekcjach do domu. Okazało się, że za strój i znak graficzny
na nim można nieźle oberwać na
osiedlu: w wersji łagodnej usłyszeć
obelgi i kpiny od rówieśników,
w wersji skrajnej - zostać skopanym. Być może są to przypadki
incydentalne, ale skądś się biorą.
W prywatnych rozmowach absolwenci gimnazjum mówią, że
chętnie rozpoczęliby naukę w Liceum Katolickim, cenią panującą
tam atmosferę, wysoki poziom
nauczania, ale się wstydzą kolegów. Bo to obciach chodzić do
„katolika”. Studenci w pewnych
środowiskach boją się przyznać,
że w niedzielę idą na Mszę św., aby
nie narazić się na ironiczne docinki kolegów. Wiceminister Michał Królikowski, o czym donosiły parę dni temu media - świetny
prawnik, autor wielu inicjatyw

legislacyjnych, pomimo młodego
wieku (37 lat) posiadający tytuły
naukowe (habilitacja i profesura
UW) - zostaje zwolniony z pracy.
Szefostwo nawet nie próbuje ukrywać, że powodem decyzji jest jego
katolicyzm i fakt bycia oblatem
benedyktyńskim (forma życia dla
świeckich, oparta na regule „módl
się i pracuj”). To „nie pasuje” do
nowoczesnego rządu sporego państwa europejskiego.
Sorry, taką mamy Polskę. Skołowaną, zarządzaną, formowaną
przez ludzi z wypaczonymi sumieniami, często wewnętrznym bałaganem i z tego powodu serdecznie
nienawidzącymi wszystkiego, co
przypomina o konieczności zaprowadzenia tam ładu.
Mówi się, że nie ma w Polsce
prześladowań religijnych. Owszem, nie płoną kościoły jak w Iraku, Sudanie czy Nigerii. Ale cicha
walka toczy się cały czas. Subtelniejsza niż w siermiężnej komunie, przykryta hasłami o wolności i tolerancji. Toksyny krążą
w tkance społeczeństwa, wirusem
nienawiści zakażeni są tzw. zwykli
Polacy. W ich umysłach i sercach
on się dalej multiplikuje i infekuje
coraz młodsze pokolenia.
Naszym zadaniem jest znaleźć skuteczną szczepionkę. Nie
dać się zastraszać, nie pozwolić na marginalizowanie swoich
przekonań. Lepiej przyglądać się
ludziom, którym powierzamy
władzę w środowisku lokalnym
i w Polsce. A przede wszystkim
śmielej stawić czoła głupocie.
Nauczyciel
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DZIECI KLAS II
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
OTRZYMAŁY NOWE RÓŻAŃCE!

12 października 2014 roku w ramach przygotowania do Pierwszej
Komunii Świętej Uczniowie klas II
Szkoły Podstawowej w Krzeszowie
razem z Rodzicami uczestniczyli
we Mszy Św. o godz. 14.00.
W homilii razem z dziećmi zastanawialiśmy się nad rodzajem
różnych narzędzi, które używają ludzie wykonując swoją pracę.
Doszliśmy również do wniosku,
że różaniec jest także pewnym narzędziem, które służy do modlitwy.
Każdy otrzymując taki różaniec
staje się fachowcem, bo może za
pomocą różańca uczynić wielkie
rzeczy.
Na zakończenie Eucharystii,
każde dziecko otrzymało swój
nowy różaniec oraz mogło ucałować Relikwie Św. Jana Pawła II
z okazji Dnia Papieskiego.
Ks. Mateusz Rycek
Katecheta ZSP w Krzeszowe

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY NA EPILOGU
PIESZEJ PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ!
20 września 2014 na zakończenie "Tygodnia Wychowania" uczniowie Zespołu Szkół Publicznych
w Krzeszowie wzięli udział w Epilogu Pieszej Pielgrzymki na Jasną

Górę z Legnicy do Legnickiego
Pola.
Pielgrzymując do Legnickiego
Pola, młodzież naszej szkoły zawierzyła rozpoczynający się rok

szkolny wstawiennictwu św. Stanisława Kostki oraz św. Jadwidze Śląskiej. Była to również dobra okazja
do spotkania z innymi młodymi
ludźmi, którzy nie boją się wyznawać swojej wiary. Poprzez trud
pielgrzymowania, każdy uczestnik
mógł choć trochę zasmakować wyjątkowej atmosfery, jaka panuje na
pielgrzymce. Dlatego już teraz zachęcam i zapraszam Wszystkich
uczestników na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku.
Ks. Mateusz Rycek
Przewodnik Grupy II
Jeleniogórsko-Kamiennogórskiej
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DZIEŃ PAPIESKI W KRZESZOWIE!
Dnia 21 października 2014 roku w całej Polsce obchodziliśmy XIV Dzień Papieski pod hasłem:
„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.
Dzień Papieski jest przede
wszystkim dniem duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy
za Jego przyczyną. Jest również
szansą aby pogłębić swoją wiedzę,
na temat Jego osoby i nauczana,
które zawarte jest w homiliach, encyklikach oraz innych dokumentach papieskich.
Podczas Dnia Papieskiego organizowana jest także publiczna
zbiórka pieniędzy pod hasłem
„Dzielmy się miłością”. Zebrane

środki przeznaczone są na fundusz
stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.
Młodzież z naszego Gimnazjum
również włączyła się w obchody
Dnia Papieskiego. Jako wolontariusze zbierali ofiary na fundusz
stypendialny ale również uczestniczyła we Mszy Św. podczas której
mogli uczcić Relikwie Św. Jana Pawła II i pomodlić się za Jego przyczyną. Dobrym przygotowaniem
do tego dnia, stały się piątkowe

zajęcia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, podczas których
oglądaliśmy film o Floribeth Mora
Diaz, której uzdrowienie wybrano
jako cud do kanonizacji Jana Pawła
II.
Jako organizator tego wydarzenia bardzo dziękuję młodzieży
z naszej szkoły, za aktywne włączenie się w obchody Dnia Papieskiego!
Ks. Mateusz Rycek
Katecheta ZSP w Krzeszowe

Pochwała dla Uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie!
Dnia 21 października 2014 roku
w całej Polsce obchodziliśmy XIV
Dzień Papieski pod hasłem: „Jan
Paweł II – Świętymi Bądźcie”.
Młodzież z naszej Szkoły również włączyła się w obchody Dnia
Papieskiego. Jako wolontariusze
zbierali ofiary na fundusz stypendialny ale również uczestniczyła
we Mszy Św. podczas której mogli
uczcić Relikwie Św. Jana Pawła II
i pomodlić się za Jego przyczyną.
W sposób szczególny dziękuję następującym Osobom i proszę
Wychowawców o wpisanie oceny
wzorowej z aktywności:
1. Gabriela Pawlik III A
2. Aleksandra Wojtuń III A
3. Patrycja Trojan III A
4. Wojciech Bomba III A
5. Natalia Struska II A
6. Ilona Mittelstadt II A
7. Klaudia Padlewska II A
8. Paula Lech II A
9. Natalia Struska II A
10. Zuzanna Sikora I A

11. Barbara Klimczak I A
12. Klaudia Jakobschy I A
13. Julia John I A
14. Klaudia Nowak I A
15. Marcelina Morawska I A
16. Emilia Gamoń 6 b

Jako organizator tego wydarzenia bardzo dziękuję młodzieży
z naszej szkoły, za aktywne włączenie się w obchody Dnia Papieskiego!
Ks. mgr Mateusz Rycek
Katecheta ZSP w Krzeszowe
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„Przed Ołtarzem Pana”

Rozważania na temat Liturgii Świętej - Ks. Mateusz Rycek

„Wielka Modlitwa Eucharystyczna”
Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu
naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie,
Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie...
Dzieci reagują na prezenty
w dwojaki sposób: rzucają się na
otrzymane, powiedzmy, puzzle
i zaraz zaczynają je układać bądź
rzucają się ojcu na szyję, po czym
razem zabierają się do zabawy.
Umiejętność dziękowania za to,
co otrzymujemy, jest świetnym
sprawdzianem, na ile kochamy
darowane nam rzeczy, a na ile tego,
kto je podarował.
Świat, w którym żyjemy,
jest prezentem od Pana Boga.
W nim żyjemy, korzystamy zeń,

przetwarzamy go. Chodzimy
po ziemi, oddychamy mniej
lub bardziej zanieczyszczonym
powietrzem,
pijemy
wodę,
grzejemy się w słońcu. Jemy
płody ziemi, a ci, którzy nie są
wegetarianami również mięso.
Przy
odrobinie
wrażliwości
zachwycamy się górami, morzem,
kwiatami. Jesteśmy obsypani
Bożymi podarunkami. I można
korzystać z tego całego bogactwa,
jak gburowaty żarłok, który
pochłania wszystko, co jest na

stole, potrząsając podwójnym
podbródkiem.
Można
jednak
zachować
się inaczej. Rzucić się na szyję
Ojcu, który nas tak fantastycznie
obdarował,
i
ukochać
Go
z wdzięczności. Takiej właśnie
postawy uczymy się na Mszy
świętej. Okazją jest niemal każda
chwila spędzona przy ołtarzu,
ale szczególnie ten moment,
który nazywa się modlitwą
Eucharystyczną. Greckie słowo
eucharistein oznacza właśnie
dziękczynienie. Kapłan mówi:
W górę serca, dzięki składajmy
Panu Bogu naszemu. W górę
serca - oderwijmy je na chwilę
od niedzielnego kotleta, który
zaraz po Mszy zapachnie w naszej
kuchni i pomyślmy o Tym, dzięki
któremu ów kotlet może w ogóle
zaistnieć. Wiemy jednak że nie
samym kotletem żyje człowiek.
Wznosimy więc serca jeszcze
wyżej, aż do serca Boga, który
uzdolnił nas do miłości. Tam
widzimy również, że Boże serce
zostało zranione przez nasz
egoizm, zazdrość, nienawiść, że
zostało zdruzgotane na krzyżu za
grzechy świata. Dziękujemy Mu
za to, że pokonał te ciemności
i zmartwychwstając przywrócił
nam prawdziwe życie, które jest
wieczne. Te wszystkie niepojęte
dzieła Boga opowiada modlitwa
Eucharystyczna, która wprowadza
nas w swój zachwyt zaproszeniem:
Dzięki składajmy Panu Bogu
naszemu.
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Jest taki dzień w roku, gdy prawie każdy Polak, wierzący i niewierzący, nawiedzi cmentarz. Niesie
najpiękniejsze kwiaty, znicze itp. Gdy zapytamy dlaczego, usłyszymy - z wdzięczności. Na pytanie, czy
temu zmarłemu te kwiaty pomogą wejść do wiecznej radości? – odpowiedzi brak.
Mnie łzy się cisną do oczu, jak na
Mszy św. pogrzebowej do komunii św.
nie przystępują najbliżsi krewni, nie
tylko ci, co nie mogą. Nasuwa się pytanie, jaka jest nasza wiara? Rodzice co
niedziela uczestniczą w pełni we Mszy
św., a dzieciom Kościół wrogiem.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem
to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo:
nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka
jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry
człowiek z dobrego skarbca swego serca
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości
serca mówią jego usta…” (Łk 6,43-49)
Znajomi mówi: gdy przed wielu laty mówiłem, że nie ma dobrych
rodzin, to chciano mnie zlinczować. Niedawno to powtórzyłem, to
milcząco pokiwano głowami. Nikt
nie zaprzeczał. Niewiele jest rodzin,
z których wyszły same dobre owoce,
czytaj dzieci i wnuki. Każdy Katolik
powinien zrobić bardzo dokładny Rachunek Sumienia - jakie rodzi owoce.
Czy można rodzić dobre owoce, gdy
się lekceważy codzienną modlitwę
i niedzielną Mszę św.? Gdy kapłanów
się oczernia i oszczerstwa powtarza?
Itd., itp.
•
Wśród pasażerów pociągu do Warszawy rozwinęła się dyskusja na temat
śmierci i jej konsekwencji. Starszy pan
zadał pytanie: dlaczego ludzie się jej
boją, czy słusznie się boimy śmierci?
Myślałem, że zapadnie cisza, ale rozwinęła się ciekawa dyskusja. Młoda
pani mówi tak: wielu ludzi nie myśli
logicznie, wiedza o życiu po śmierci

jest dostatecznie duża, ażeby się jej nie
bać, a nawet za nią tęsknić. Otworzyła
brewiarz i czyta: św. Cyprian tak pisze: „Zawsze powinniśmy pamiętać,
że mamy czynić wolę nie swoją, ale
Boga, według słów Pana, który nam
polecił modlić się o to codziennie.
Jakże to sprzeczne i nierozumne, że
chociaż sami prosimy o spełnienie
się woli Boga, to jednak kiedy poleca i wzywa do odejścia z tego świata,
nie chcemy poddać się natychmiast
Jego rozkazom. Sprzeciwiamy się,
wzbraniamy i jak opornych niewolników wiodą nas w smutku i rozżaleniu
przed Pana…
…Jakiż wędrowiec nie chciałby
powrócić do ojczyzny? Naszą ojczyzną jest niebo…”
Pani w średnim wieku dodaje,
nam się wydaje, że śmierć przychodzi
zawsze nie w porę, ale ja na sobie doświadczyłam, że Bóg wie co robi. Miałam bardzo pracowitą matkę, była dobrą krawcową, mieliśmy trochę ziemi,
tato harował w polu, matka w domu.
Dobrze się nam powodziło i mieliśmy wspaniałe dzieciństwo, była nas
czwórka. Mama się przeziębiła i zmarła. Ja, najstarsza, miałam 14 lat. Tato
wydzierżawił jeszcze kilka hektarów
pola i musieliśmy ciężko pracować,
nauczyliśmy się pracować, szanować
każdy grosz. W wieku 22 lat wyszłam
za mąż i wyjechałam ze wsi. Dziś, gdy
przyjadę do swojej miejscowości, widzę swoich rówieśników. I ci, którzy
mieli beztroskie życie, to przeważnie
zeszli na manowce, i myślę, że śmierć
matki nas od tego uchroniła, matka
była nadopiekuńcza, musieliśmy być
najlepiej ubrani i mieć najlepsze zabawki itp.
Niedawno zadałem znajomym pytanie. CZY SŁUSZNIE SIĘ BOIMY
ŚMIERCI? Jeden pan mi odpowie-

dział tak: ŚMIERCI BOJĄ SIĘ POGANIE, JA JESTEM KATOLIKIEM.
Myślę, że to piękna i słuszna odpowiedź.
„Życie jest mostem, dlatego nie buduj
na nim domu.”
BUDDA
„W sercu osoby wierzącej nie mogą razem istnieć miłość do świata i do życia
przyszłego, tak jak w tym samym dzbanie nie mogą być razem woda i ogień.”
AUTOR NIEZNANY
„Życie każdego człowieka jest nieprzerwaną wędrówką ku świętości.”
JAN PAWEŁ II
„Ludzie nie myślą o niczym innym,
jak tylko o rzeczach tego świata: gdyby
choć trochę myśleli o tamtym świecie,
kroczyliby łatwiej na tym. Ludzie myślą, że życie ziemskie nie powinno nigdy się skończyć, a przecież to życie jest
tylko zapowiedzią – i to króciutką.”
GRAZIA DELEDDA
( jest laureatką Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury za rok 1926)
„Każdy jest malarzem własnego życia:
wola jest podkładem, cnoty – kolorami,
a Jezus Chrystus – oryginałem do otworzenia”.
ŚW. GRZEGORZ Z NYSY
brat Stanisław
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
JAK WYGLĄDAŁ POGRZEB CYSTERSA
W KRZESZOWIE?
Mors ianua viatae - Śmierć bramą życia. Taki łaciński napis znajduje się nad bramą wejściową na dawny
cmentarz koło wrocławskiej bazyliki p.w. św. Elżbiety. Pisarze chrześcijańscy wielokrotnie podkreślali,
że chwila śmierci na ziemi jest momentem narodzin dla nieba. Podobnie wierzyli i krzeszowscy cystersi,
dlatego będąc w klimacie listopadowego święta zmarłych warto zarysować jak wyglądał obrządek
pogrzebowy w opactwie.
W średniowiecznym Roczniku
krzeszowskim mniejszym odnotowywano daty śmierci zakonników.
Więc już od samych początków
opactwa szczególne znaczenie miało pozostawienie informacji o zmarłych członkach konwentu, a mnisi
mieli zwyczaj odprawiania codziennej Mszy Świętej za nich. W barokowym kościele opackim podziemia przygotowano jako krypty dla
zmarłych zakonników. Cystersów,
którzy mieli święcenia kapłańskie
chowano pod prezbiterium. Powstała także tradycja, że opatów
umieszczano w południowej części
krypty. W tym miejscu zachowała
się w dobrym stanie trumna opata
Placyda Mundferinga, ozdobiona
rokokowymi dekoracjami. Konwersów najprawdopodobniej chowano

pod nawą główną. W dwóch miejscach w posadzce znajdują się płyty
piaskowcowe służące do wchodzenia do tych podziemi. W samych
kryptach nie ma połączenia między
poszczególnymi częściami kościoła.
Osobne wejście posiada prezbiterium, transept i nawa gówna. Jako
budulec wykorzystano kamieniarkę dawnego, gotyckiego kościoła
klasztornego. Zachowały się pozostałości szalunków z czasów budowy oraz dekoracyjne licowanie
piaskowcem filarów i fragmentów
ścian. Trumien w głównej części
krypty zachowało się 76. W niewielkim, oddzielnym pomieszczeniu znajdują się jeszcze szczątki, ale
niektóre trumny są tak uszkodzone,
że nie można policzyć złożonych
tam osób (co najmniej 10).

Krypta pod prezbiterium bazyliki

Sam obrządek pochówku cystersa związany jest z szerszym
kontekstem liturgicznym. Cystersi
mieli własną liturgię, ale po soborze trydenckim przyjęli ryt rzymski, zachowując jedynie własny
brewiarz. Praktycznie do końca
XVIII wieku cysterski ryt Mszy św.
zanikł, pomimo faktu, że przywilejem bulli Quo primum papieża
Piusa V cystersi mieli prawo do
zachowania swojego tradycyjnego
rytu. Jak więc wyglądały egzekwie
w Krzeszowie?
W przeddzień pogrzebu trumnę umieszczano w kościele opackim w kaplicy św. Franciszka
Ksawerego. Kiedy rozpoczynał się
pogrzeb, w procesji przenoszono
ciało, idąc środkiem świątyni. Zatrzymywano się przed kratą oddzielającą chór zakonny od
konwersów (obecnie w tym
miejscu stoi ołtarz soborowy) do momentu zakończenia pieśni. Po przejściu
pod figurą Ducha Świętego
trumnę umieszczano na katafalku najprawdopodobniej pomiędzy stallami. Przy
podchodzeniu do stopni ołtarza głównego opat wykonywał ukłon, odmawiał Ojcze Nasz, i całując portatyl
ściszonym głosem wypowiadał: Aufer a nobis Domine
iniqitates nostras. Ut mereamur puris mentibus introire ad sancta sanctorum.
Per Christum Dominum
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Inskrypcja na trumnie opata Placyda

nostrum. [Zgładź nasze nieprawości, prosimy Cię, Panie, abyśmy
z czystym sercem mogli wejść do
miejsca najświętszego. Przez Chrystusa, Pana naszego.] i żegnał się
znakiem krzyża. Rozpoczynała się
Msza Święta trydencka z mszału pogrzebowego. Charakterystyczne dla takowej Eucharystii
było odśpiewanie introitu Requiem aeternam dona eis Domine et
lux perpetua luceat eis [Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im
świeci] i nie wykonywano doksologii Gloria Patri [Chwała Ojcu].
Co ciekawe, kapłan czytając Ewangelię zwracał się twarzą w kierunku
północnym (inspirowano się Jer 3,
12). Jako ostatni etap ziemskiej węMonogram imienia Maryja na jednej
z trumien

drówki, znoszono ciało do krypty pod prezbiterium. Wejście do
niej znajduje się przed
samymi balaskami.
Cystersa chowano
w drewnianej trumnie, na której wieku
malowano na biało
krzyż, na niemalże
całej jej długości. Na
najmniejszym boku
widniał Chrystogram
(IHS), a na przeciwległym - monogram
imienia Maryja. Zakonnicy pochowani
byli w habicie, z kapturem na głowie i bez
butów. Ręce składano na krzyż na klatce piersiowej.
Na każdej trumnie nad Chrystogramem umieszczano tabliczkę
z charakterystycznym łacińskim
napisem dotyczącym zmarłego.
Interesująca jest forma zapisu słowa obitus - zmarł, ponieważ użyto
zniemczonej formy obÿt. Reprezentatywna jest np. zachowana inskrypcja o ojcu Augustynie Kose
(zdjęcie poniżej):
Anno 1743 die 31 Maji pie in
Domino obÿt Adm Reverendus
Religios Doctissimus ac venerabilis Pater Augstinus Kose Sacrac

Sempti Ord Cisterciensis in Domo
Gratiae Beatissima Virginis MRA
di Gissovia Proffesus Senior aetati
sua an 65 Profes 49 Sacd 41 Requiescat in Pace Amen [Roku 1743
dnia 31 maja zmarł w Panu, przewielebnego wyznania uczony i dostojny ojciec Augustyn Kose senior
zakonników świętego wyjętego zakonu cysterskiego w Domu Łaski
Błogosławionej Dziewicy Maryi
w Krzeszowie w wieku swoim 65,
profesji 49, święceń kapłańskich
41. Niech spoczywa w pokoju
Amen]
Od dwóch wieków piaskowcowe płyty strzegące wejścia do
krypty białych mnichów pozostają
nietknięte. W ciszy i spokoju spoczywają doczesne szczątki tych,
dzięki którym powstały wspaniałe
krzeszowskie kościoły. Ale pozostawili po sobie nie tylko budynki
wzniesione ręką ludzką, ale swoisty duch miejsca, którym przesiąknięte są mury. Wyraża go łacińska
sentencja: Vitae comes mors est,
cuius terrore carere, qui cupis ac
recte vivere, vive Deo [Towarzyszką życia jest śmierć; a ty, który
pragniesz być wolnym od strachu
przed nią i żyć właściwie, żyj Bogiem.]
Krystian Michalik
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DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO

15 października na całym świecie od
20 lat, w Polsce od 2004 roku – obchodzony jest Dzień Pamięci Dziecka Utraconego. Jest okazją do wspólnego wspominania, modlitwy, podzielenia się przeżyciami
i bólem rodziców, którzy utracili swoje
dzieci zanim zdążyły się narodzić. Strata
upragnionego dziecka, poronienie, martwy poród, śmierć tuż po narodzeniu jest
traumatycznym przeżyciem dla rodzi-

ców, który pozostawia ślady
na całe życie. Utracone dziecko, to jednocześnie stracone
nadzieje i marzenia. Wiele
matek, które doświadczyły
straty, nie otrzymuje żadnego
wsparcia od najbliższych. Ich
ból jest często niezrozumiały
dla otoczenia. Przy braku pomocy, życzliwości i wsparcia,
taka sytuacja może prowadzić
do długotrwałej depresji i załamania. Idea 15 października jest związana z potrzebą
zmiany sposobu postrzegania
przez społeczeństwo problemów, z jakimi borykają się rodzice po
stracie dziecka. W Polsce wciąż nie ma
społecznego przyzwolenia na przeżywanie przez rodziców żałoby po wczesnej
utracie dziecka (poronieniu samoistnym).
Także śmierć dziecka, które żyło na tyle
krótko, że nie miało szans zaistnieć społecznie, jest wręcz negowana przez otoczenie, które odbiera rodzicom prawo do

żałoby. Brak pomocy psychologicznej,
uregulowań prawnych w Polsce w zakresie
pogrzebu i wydawania ciał przedwcześnie
urodzonych dzieci oraz brak procedur
w szpitalach w sytuacjach przegranych
narodzin (jak choćby kładzenie matek
na salę z kobietami z dziećmi) oznacza,
iż temat śmierci dzieci wciąż jest unikany
i nie rozumiany. Obecny rozwój medycyny niewątpliwie pomógł wielu dzieciom
i ich rodzicom. Wiedza lekarzy i specjalistyczna aparatura umożliwiają wyleczenie
wielu chorób, będących dawniej wyrokiem śmierci. Jednak mimo najwspanialszego postępu medycyny, dzieci będą
umierać zawsze. Tym ważniejsze jest, by
takie tragedie nie były tematem tabu, by
nie pozostawiać osieroconych rodziców
w społecznej próżni, lecz by umożliwić im
pełne przeżycie żałoby i uwrażliwić społeczeństwo na problemy i uczucia rodziców
po stracie.
prolife.com.pl

PROFESOR CHAZAN DZIĘKUJE
Ponad 142 tys. osób poparło petycję w obronie prof. Bogdana Chazana. Ukarany za odmową
współudziału w zabiciu nienarodzonego pacjenta profesor dziękuje wszystkim, którzy wyrazili swą
solidarność z nim.
Do niektórych podpisów pod
petycją dołączone były prywatne wiadomości. Pisały pacjentki
i całe rodziny, wdzięczne za pomoc
i opiekę, pisali studenci medycyny,
którym profesor dodał odwagi, pisały tysiące osób, które chciały wyrazić swoją wdzięczność i zapewnić o modlitwie.
Oto list prof. Chazana do popierających go sygnatariuszy petycji:
•
Szanowni Państwo, Drodzy
Przyjaciele
List ten kieruję do 141 984 osób,
które nadesłały do mnie, za pośrednictwem CitizenGO listy z poparciem i otuchą. Pragnę serdecznie

wszystkim podziękować. To wsparcie bardzo pomaga przetrwać niełatwy czas, zwolnienie z pracy w Szpitalu Św. Rodziny w Warszawie,
potwarze i niewybredne ataki.
Czuję się wzmocniony mając
dowody, że tak wielu ludzi myśli
podobnie jak ja. Cieszę się, że tak
wielu uznaje prawo każdego, nawet
nie w pełni sprawnego człowieka do
urodzenia się i życia. Nie pozwólmy
odebrać sobie tych podstawowych
dla ludzi praw. Nie lękajmy się, wyrażajmy śmiało swoje poglądy. Muszą być one szanowane a lekarze,
pielęgniarki i położne powinni móc
wykonywać zawód w zgodzie z powołaniem i sumieniem.

Wzajemnie życzę siły, odwagi
i wiele dobra. Pamiętam w modlitwie.
Dziękuję Pani Magdalenie Korzekwie i Panu Zbigniewowi Kaliszukowi z CitizenGO za przygotowanie i przekazanie mi dwóch
tomów zawierających nazwiska
i imiona Osób, które przekazały
swoje poparcie oraz księgi o imponującej objętości, w której znajdują
się listy od Was. Ta książka okazuje
się najlepszym lekiem na chwile słabości.
Bogdan Chazan
info.wiara.pl
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ILE NAS W KOŚCIELE?
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2013
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Miał czworo rodzeństwa. Jego
kuzynką jest Ewa Błasik, wdowa po
gen. Andrzeju Błasiku. Absolwent
Akademii Medycznej w Warszawie. W 1998 uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Prezydent
RP Aleksander Kwaśniewski dnia
2 lipca 1998 przyznał Bogdanowi
Chazanowi tytuł naukowy profesora. Od 1978 był uczniem, następnie
współpracownikiem prof. Michała
Troszyńskiego, a później został jego
następcą na stanowisku Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie.
W latach 2004–2014 był dyrektorem ginekologiczno-położniczego
Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. W tym
okresie w tej placówce zwiększyła się
trzykrotnie liczba porodów, dwukrotnie liczba operacji, czterokrotnie liczba porad ambulatoryjnych.
Jest zadeklarowanym przeciwnikiem dokonywania zabijanie dzieci
nienarodzonych oraz propagatorem
naprotechnologii w Polsce. Został
promotorem zmian w polskim położnictwie ukierunkowanych na potrzeby rodzin i działaczem na rzecz
prozdrowotnej edukacji społeczeństwa. W sierpniu 2014 nakładem Wydawnictwa WAM ukazała się książka
wywiad-rzeka z Bogdanem Chazanem autorstwa Macieja Müllera
pt. Prawo do życia. Bez kompromisu.
Pani Prezydent Warszawy odwołała Pana Profesora z funkcji dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny
w 2014 roku.

2009

Życiorys
Profesora Chazana

K

C

Na prośbę Episkopatu Polski liczenie wiernych odbyło się
w niedzielę 19 października 2014 r.
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TRADYCJE WIGILIJNE
Wielkimi krokami zbliżają się oczekiwane przez cały rok święta Bożego Narodzenia. Czytelnikom
Krzeszowskiej Pani przypominamy tradycyjne polskie potrawy wigilijne oraz tradycje naszych sąsiadów
na Ukranie, Czechach i Słowacji.
Nasi czytelnicy hołdujący tradycjom
przodków na pewno nie wyobrażają sobie wigilijnego wieczoru bez pierwszej
gwiazdki, modlitwy przed wieczerzą oraz
dzielenia się opłatkiem wraz z wypowiadanymi życzeniami.
A później… następuje degustacja
dań, które tak dobrze smakują tylko raz
w roku.
W zależności od regionu i tradycji
rodzinnych zestaw wigilijnych potraw
jest różny, ale zwyczajowo na wigilijnym
stole powinny znaleźć się wszystkie płody
ziemi, a potraw powinno być dwanaście.
Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do najbardziej typowych należą: barszcz z uszkami (wymiennie w niektórych regionach
Polski z białym żurem, zupą grzybową,
zupą owocową lub zupą rybną), ryby,
przyrządzane na różne sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem smażonym
i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, kasza
z suszonymi grzybami, fasola z suszonymi śliwami, paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, kluski
z makiem, cukrem i miodem, makiełki,
chałka z kompotem z suszonych owoców,
zupa migdałowa czy z tradycji wschodniej
kulebiak, gołąbki i kutia. Na Śląsku potrawami wigilijnymi są także moczka i makówki. Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne, czyli
bezmięsne i bez użycia tłuszczów zwierzęcych. Post wigilijny jest zwyczajem dość
powszechnie przestrzeganym, mimo że
w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie
jest nakazany. Biskupi łacińscy zachęcają
do zachowania tego zwyczaju "ze względu
na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce”.
A teraz kilka słów, jak ten wyjątkowy
dzień świętują nasi najbliżsi sąsiedzi.

Ukraina
Na Ukrainie Wigilia świąt Bożego
Narodzenia nazywana jest "SwiatyjWeczir"
(СвятийВечір),
"BahatyjWeczir" (БагатийВечір), "Bahata Kutia"
(БагатаКутя) albo "Wilija" (Вілія),
obchodzi się ją 6 stycznia. wg. kalendarza juiańskiego
Obchodzona jest podobnie jak w Polsce. Pod stół wigilijny zawsze wkłada się
siano, które ma się tam znajdować aż do
święta Jordan. Wieczerzę rozpoczyna się
wraz z ukazaniem się pierwszej gwiazdy
- modlitwą, następnie głowa domu składa
życzenia wszystkim gościom, dzieląc się
z nimi prosforą - specjalnym chlebkiem
poświęconym w cerkwi. Podczas wieczerzy na stole znajduje się 12 potraw, między
innymi gołąbki z kaszą gryczaną i gołąbki
z ziemniakami, sos grzybowy, ryba, kompot z suszonych owoców, barszcz, jednak
najważniejszym z dań jest kutia. Przyrządza się ją zwykle z gotowanych ziaren
pszenicy lub jęczmienia (wyjątkiem jest
południe Ukrainy, gdzie robi się ją z ryżu)
z dodatkiem miodu, maku i bakalii. Na
deser podaje się ciasto i pączki.
W większości domów przygotowuje
się świątecznie dom i podwórko. Wigilia
gromadzi wszystkich domowników niezależnie od tego, kto kim jest i gdzie chodzi się modlić lub jakie święta obchodzi.
Msze św. pasterskie w ukraińskich kościołach są zazwyczaj o północy, a jeżeli kapłan ma kilka świątyń, gdzie sprawuje posługę, to mogą być one trochę wcześniej.
Święta Bożego Narodzenia to święta
rodzinne. Na Kresach w domach Polaków, a także Ukraińców tradycja śpiewania kolęd jest bardzo żywa. Jeżeli chodzi
o domy polskich rodzin, to w nich pielęgnowane są jeszcze stare tradycje świąteczne. W kościołach wierni śpiewają
kolędy w czasie świąt, aż do Matki Bożej
Gromnicznej. Wszystkim odwiedzinom

gości w świątecznym czasie w domach
katolickich towarzyszą kolędy. Można
powiedzieć, że bez kolęd nie ma świąt.
W niektórych miejscowościach po domach chodzą też kolędnicy.
Czechy i Słowacja
Czeska Wigilia była od dawna związana z magicznymi wierzeniami. Pług pod
stołem zapewniał dobry urodzaj. Łańcuch
owinięty wokół nóg stołu wyobrażał krąg,
który zapewniał jedność rodziny. Słoma
była symbolem płodności. Z kolei rośliny strączkowe, zboża, czosnek i cebula na
stole zapewniały dostatek i bogactwo. Pod
stół kładziono pieniądze, by nie zabrakło
ich w nadchodzącym roku.
Dawniej na Wigilię dzielono się również jabłkiem, co miało zapewnić rodzinie powodzenie. Ten zwyczaj przetrwał
zresztą do dziś. Siedzący przy wigilijnym
stole rozcinają jabłka i z układu pestek
wróżą przyszłość. Jeśli nasiona mają
kształt gwiazdki to przez cały rok będzie
dopisywało zdrowie. Wróży się również
z orzechów. Trzeba rozłupać cztery włoskie orzechy i jeśli owoce będą zdrowe,
taki sam będzie również nadchodzący
rok. Popularne jest również lanie wosku.
Tradycyjnego karpia Czesi kupują najczęściej w wielkich kadziach ustawianych
na ulicach miast. Zgodnie z czeską tradycją, niektóre karpie zostają wrzucane z powrotem do stawów. Wigilijną choinką jest
najczęściej sosna. Przed kolacją wszyscy
łamią się opłatkiem z miodem. Najważniejszą potrawą jest zupa grzybowa i karp
podawany z sałatką ziemniaczaną. Na
deser podaje się chałkę z bakaliami oraz
małe, kruche ciasteczka “vanocznicukrovi” pieczone przez panią domu. Takich
ciasteczek o różnych kształtach powinno
być 12 rodzajów, tyle, ile miesięcy w roku.
Najbardziej popularne mają kształt rogalików (“vanilkoverohliczky”).
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Po kolacji dzieci dostają prezenty, ale
nie od Świętego Mikołaja, ale od Jeżiszka,
czyli Jezuska. Również na Słowacji święta
stanowią okazję do rodzinnych spotkań.
Opłatek wigilijny jest okrągły i jasnobrązowy. Podaje się go razem z miodem
(symbolem słodkiego życia) i czosnkiem
(symbolem zdrowia). Jako pierwsza na
wigilijnym stole pojawia się kapustnica:
zupa z kiszonej kapusty, do której dodaje
się kiełbasę z papryką. Jest również ryba
podawana z sałatką ziemniaczaną.
Nie brakuje gotowanej kiełbasy, ćwikły
z chrzanem i kompotu z suszonych owoców. Pojawia się “vanoczka” - białe ciasto
przypominające wyglądem i smakiem
chałkę z bakaliami. Słowacy przywiązują ogromną wagę do suszonych owoców.
Na stołach stawia się niekiedy naczynia
z ziarnem zbóż i drobnymi monetami,
które po świątecznym posiłku zostają tam
do Trzech Króli.
A na zakończenie kilka przepisów:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karp w jarzynach
1 karp
2 marchewki
3 duże cebule
2 pietruszki
0,5 selera
6-8 ziemniaków
masło
żółty ser
wegeta, sól, pieprz

Przygotowanie:
Oczyszczonego i pokrajanego na
dzwonki karpia średniej wielkości nacieramy solą. Jarzyny: dwie marchewki, trzy
duże cebule, dwie pietruszki, ½ selera;
obieramy, myjemy i drobno siekamy. 6-8
ziemniaków po obraniu kroimy w plastry, zalewamy wrzątkiem i osączamy na
sicie. Naczynie żaroodporne smarujemy
wewnątrz masłem, układamy połowę jarzyn i ziemniaków, posypujemy solą i pieprzem. Teraz układamy dzwonka karpia
i oprószamy je vegetą. Całość przykrywamy pozostałymi ziemniakami i jarzynami. Danie pokrywamy suto wiórkami
masła, posypujemy posiekaną natką pietruszki i 3 łyżkami utartego żółtego sera.
Naczynie przykrywamy folią aluminiową

i zapiekamy rybę w gorącym piekarniku
przez około 1 godzinę. Doskonałe danie
na gorąco na wigilię i nie tylko.

Pierogi z kapustą i grzybami

•
•
•
•

Kapusta wigilijna
1 kg kiszonej kapusty
1 szklanka fasolki
2-3 ziemniaki
ziarenka kminku

Przygotowanie:
1 kg kiszonej kapusty odcisnąć z soku.
Sok zachować, kapustę zalać wodą i gotować. Oddzielnie gotujemy szklankę fasolki, najlepiej perłówkę. Tę fasolkę gotujemy w niewielkiej ilości wody. Gdy
fasolka jest miękka, rozgniatamy ją widelcem i wlewamy do kapusty. Kapustę doprawiamy cebulką przysmażoną na maśle.
Po ugotowaniu do zagęszczenia dodajemy
do kapusty 2-3 ugotowane i utłuczone
ziemniaki. Nie zapominamy o soli. Dobrze jest dodać do gotowania kapusty kilka ziarenek kminku, ale nie każdy to lubi.
Jeśli trzeba, dodajemy jeszcze sok, który
pozostał nam po odciśnięciu kapusty. Tak
przyrządzona kapusta jest kwaskowata
i orzeźwiająca.

•
•
•
•

Zupa śledziowa
4 śledzie matiasy
1,5 litra przegotowanej wody
4 cebule
ocet

Przygotowanie:
Śledzie matiasy kroimy w kawałki.
Następnie zalewamy zimną wodą. Kroimy w kostkę cebule i wrzucamy do wody
ze śledziami. Do smaku dodajemy ocet
i pieprz. Zupa w takiej postaci musi stać
co najmniej 4 godziny. Podajemy z gorącym puree z ziemniaków.

•
•
•
•

Ciasto:
3 szklanki mąki
1 jajko
1 łyżeczka masła
¾ l ciepłej wody

•
•
•
•
•

Nadzienie:
50 dag kiszonej kapusty
4 dag suszonych grzybów
2 cebule
6 łyżek oliwy
1 jajko

Przygotowanie:
Grzyby umyć i namoczyć w przegotowanej wodzie. Odstawić na całą noc.
Kolejnego dnia kiszoną kapustę i wymoczone grzyby włożyć do garnka i zalać
wodą. Dodać 4 łyżki oliwy i gotować do
miękkości. Po ugotowaniu i ostudzeniu, kapustę z grzybami osączyć z wody
i mocno wycisnąć. Cebulę obrać, drobno
pokroić, usmażyć na oliwie na złoty kolor i dodać do farszu. Składniki nadzienia
wymieszać, przełożyć na rozgrzaną patelnię i podsmażyć, by nadzienie trochę
zgęstniało. Następnie dodać jajko, wymieszać, doprawić do smaku solą i pieprzem.
Ciasto:
Z mąki, rozmąconego jajka, szczypty
soli i łyżeczki miękkiego masła zagnieść
ciasto, dodając około ¾ litra ciepłej wody.
Gotowe ciasto cienko rozwałkować. Wycinać szklanką krążki ciasta, na każdy nakładać po łyżeczce farszu i zlepiać brzegi.
Zagotować duży garnek wody, lekko posolić. Do gotującej wody wkładać stopniowo pierogi, tak aby woda nie przestawała
wrzeć. Gotować 5-7 min. od wypłynięcia.
Wyjmować łyżką cedzakową. Najlepiej
podawać z cebulką podsmażoną na złoty
kolor.
Tradycje oraz przepisy zebrała
Anna Ferenc
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH
„Najlepiej ucieknijcie się do Najsłodszego Serca Jezusowego”
czyli dzieje Benedyktynek lwowskich
w czasie I wojny światowej.
28 czerwca w czasie niedzielnej rekreacji Benedyktynki dowiedziały się o zamordowaniu w Sarajewie
następcy tronu Austrii. Nie bardzo wzięły sobie do serca gromadzące się zagrożenie, dopiero kiedy
30 lipca o 11.00 w nocy przyszedł na furtę żołnierz zarekwirować konie, dotarło do nich, że jest wojna.
Pierwszą myślą Przeoryszy Józefy
Lassnig było natychmiastowe sprowadzenie do Lwowa kilku zakonnic, przebywających wówczas w Lesienicach
(podlwowskim majątku klasztornym),
oraz – w miarę możliwości – przywiezienie całego dobytku tamtejszego
klasztoru, a przede wszystkim żywności.
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że od wyjazdu ostatniej Ksieni M. Kolumby Gabriel ze Lwowa do
Rzymu Zgromadzeniem rządziły przeorysze. Zakaz wyboru ksieni miał być
dla Wspólnoty karą za „aferę” z Matką
Kolumbą.
Tymczasem w Lesienicach Siostry
załadowały kilka wozów sprzętem
i żywnością, same zasiadły na szczycie
pakunków ostatniego wozu i wyruszyły spiesznie do Lwowa, ze strachem, by
im po drodze nie zarekwirowano zarówno koni jak i żywności. Za wozem
szedł służący, który miał czuwać nad
ich bezpieczeństwem, a od czasu do
czasu wołał na woźnicę: „Halt! masło
się leje!” albo „Halt! cukier się sypie!”.
Poprawiwszy pakunki spiesznie ruszały do Lwowa.
Zaraz na początku wojny Przeorysza kazała w salach szkolnych urządzić
lazaret, który mógłby przyjmować rannych. Napisała też do Ks. Arcybiskupa
Bilczewskiego list z zapytaniem, co
mają czynić w tej krytycznej chwili?
Otrzymawszy odpowiedź, zebrały się
na rekreacji pod kasztanem Sobieskiego, by zapoznać się z decyzją Ordynariusza. W liście Ks. Arcybiskup zdecydował, że która zakonnica chce, może
wyjechać, ale kilka starszych powinno
zostać w klasztorze. „A najlepiej – pisał
Ordynariusz – ucieknijcie się do Najsłodszego Serca Jezusowego”. Zostały
wszystkie.

1 września 1914 roku do Lwowa
wkroczyli Rosjanie. Zakonnice – na
wszelki wypadek - pochowały co
cenniejsze rzeczy i żywność pozakopywały, ale oczekiwana rewizja jakoś
nie nadchodziła, a zakopana żywość
zdążyła się zepsuć. Przywieziono natomiast rannych, tak Rosjan, jak i jeńców
austriackich, bo zacięte walki toczyły
się niedaleko Lwowa. Zajęli przygotowany lazaret, który został obsypany
pochwałami przez Rosyjski Czerwony
Krzyż. Sanitariuszka Rosjanka „klasycznie otyła” (wedle wyrażenia kronikarki) pooglądała wszystko i z zadowoleniem powtarzała, że wszystko jest
„charaszo” i „tres bien”.
Kronikarka podkreśla, że ranni byli
wprawdzie najróżniejszych narodowości, ale wszyscy jednako tęsknili za
końcem wojny i za swoimi rodzinami.
Wielu modliło się, prosiło o spowiedź.
Zabawna jest historyjka pobożnego
młodego Słoweńca, który chciał koniecznie iść w niedzielę na Mszę św.
Gdy ubierał płaszcz wojskowy, powstała mała konsternacja. Okazało się,
że w płaszczu jest mnóstwo „egipskich
baranków”. Dopiero jedna z Sióstr wykadziła płaszcz siarką i Słoweniec mógł
wystroić się do kościoła.
Było szczytem taktu i cierpliwości Sióstr, że opanowały ten chaos,
zwłaszcza, ze na klasztorny korytarz przed refektarzem zapobiegliwa
S. Ludgarda wprowadziła swoje krowy dla ochrony przed pociskami
i kradzieżą. Najważniejsi jednak byli
ranni, którym Siostry służyły jak najlepiej, niosąc także pociechę duchową
i pilnując pojednania się z Bogiem.
Było przy tym głodno, bo transport
z Lesienic nie był możliwy, w sklepach
pusto, a dostawy rosyjskie dla rannych
– nieregularne. Nadto, w Lesienicach,

ludzie ze wsi, korzystając z nieobecności Sióstr i leśniczego doszczętnie
obrabowali klasztorek. Na szczęście
później musieli to zrabowane dobro
oddać, bo rosyjski gubernator Lwowa
niejaki Szeremetiew, „człowiek kultury i europejski” wydał rozkaz, że kto
nie odda zrabowanych rzeczy – będzie powieszony. O „przewróconym
sumieniu” napisała kronikarka, kiedy
do rozmównicy we Lwowie zgłosił się
chłop z Lesienic, żądając „coś za fatygę”, bo okazało się, że „schował” u siebie szafę klasztorną, a potem ją solidnie i „uczciwie” odniósł do klasztoru.
Mimo tych kłopotów, Przeorysza –
litując się nad ludzką nędzą i głodem
– nakazała wydanie codziennie około
50 obiadów, kosztem – rzecz jasna –
uszczuplenia racji dla zakonnic. Nie
pierwszy to raz i nie ostatni dzieliły się
– czasem dosłownie – kromką chleba,
albo talerzem cienkiej zupy.
W grudniu 1914 roku zmarła jedna z bardziej zasłużonych zakonnic
– S. Gertruda Sternal. Kondukt pogrzebowy, idąc ulicą św. Piotra i Pawła, napotkał kilkutysięczny oddział
wojska rosyjskiego. Żołnierze rozstąpili się i oddając honory wojskowe,
czekali aż kondukt przejdzie. Skąd
ta wojskowa atencja? Wedle naszego
starego obyczaju trumna zakonnicy
zawsze jest przykryta białym całunem
z czerwonym krzyżem. Być może żołnierze dlatego wzięli ten pogrzeb za
kondukt jakiegoś dostojnika wojskowego i stąd pewnie te honory! A S.
Gertruda za życia podobno panicznie
bała się Moskali.
Wojna wciąż trwała, ze wszystkimi
swoimi dramatami i lękami. Najgorsze
były dni, kiedy Lwów przechodził z rąk
Rosjan do Austriaków i odwrotnie, bo
wtedy była szczególnie silna „bombar-
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dacja”. Mimo tragedii wojennej, zakonnice starały się, by życie zakonne toczyło się w miarę normalnie
i nigdy nie zaniedbywały modlitwy.
Pilnowały bardzo liturgii zakonnej,
która nieraz musiała odbywać się
w klasztornej piwnicy. Nie zaniedbywano też uroczystości związanych
z obłóczynami i ślubami wieczystymi. Wśród zakonnic dopuszczonych
wówczas do tych uroczystości były
już i te znane nam dzisiaj, a które już
leżą na krzeszowskim cmentarzu np.
Matka Janina Szymańska – Ksieni, S.
Bernarda Tropak, S. Michalina Kucharska, S. Paula Lisieniecka, S. Jadwiga Dziedzic i inne.
W wrześniu 1915 roku, a potem
jeszcze kilka razy w ciągu trwania
wojny zawitali do Lwowa i odwiedzili Benedyktynki mnisi z Opactwa Emaus w Pradze, powołani do
austriackiego wojska. Opowiadali
Siostrom o swoim Opactwie, odprawiali Msze św., głosili konferencje
duchowe i pocieszali strapione zakonnice. Był to chyba pierwszy kontakt tych klasztorów, które pół wieku później poznają się bliżej, jako że
w 1919 roku z Emaus przejdą ci mnisi
do Grussau, a po 1945 roku osiądą tam
właśnie Benedyktynki ze Lwowa.
W miarę upływu działań wojennych nędza i głód coraz boleśniej doskwierały. Na każdy wyjazd do Lesienic
konieczne było zezwolenie, a także na
przywóz produktów żywnościowych,
które przeważnie były rekwirowane
na potrzeby wojska. Szalała drożyzna,
toteż Siostry starały się same zaradzać
potrzebą np. szyły obuwie ze szmat,
wyrabiały mydło z kasztanów itp. Po
niektóre „kartkowo” produkty trzeba
było stać przed sklepem godzinami,
a i to – jak napisała kronikarka – przyniesiony chleb zawierał wszystko tylko
nie mąkę.
Mimo tych utrapień kronikarka
nie zaniedbywała swoich obowiązków
notując skrupulatnie nie tylko wydarzenia klasztorne. W c.k. austriackim
władztwie nie mogło zabraknąć wieści z życia dworu cesarskiego. Toteż
w 1916 roku opisała obszernie o śmierci cesarza austriackiego Franciszka Józefa I. Cesarz chowano w kościele OO.
Kapucynów we Wiedniu obok żony

Niektóre Siostry w czasie I wojny:
Pierwszy rząd od lewej: S. Julianna Dyduszyńska, S. Józefa Lassnig,
S. Gertruda Sternal, S. Ludgarda Stachów, S. Edyta Pawlikowska (pochowana
już w Krzeszowie).

i syna. Kiedy orszak pogrzebowy stanął przed drzwiami kościoła, mistrz
ceremonii zapukał. „Kto tam?” – padło
spoza drzwi. „Najjaśniejszy Pan, cesarz
austriacki, Franciszek Józef I” – odpowiedział mistrz ceremonii. „Nie znam”
– rozległo się spoza drzwi. Mistrz ceremonii powtórnie zapukał. „Kto tam?”.
„Cesarz austriacki Franciszek Józef I”.
„Nie znam go” – zabrzmiało znowu
spoza drzwi. Pukanie powtórzyło się
po raz trzeci. Tym razem na pytanie
zakonnika mistrz ceremonii odpowiedział: „To nasz brat Franciszek prosi
o wpuszczenie”. Wtedy drzwi się otwarły i trumnę wniesiono.
Jeszcze w 1918 roku zarekwirowano
Benedyktynką na potrzeby wojny także dzwony kościelne i cynowe rejestry
z organów. Do tej wojennej „apokalipsy” doszła jeszcze groźna grypa zwana
„hiszpanką”, które w całej Europie zebrała obfite śmiertelne żniwo.
Ale prze cały czas wojny Benedyktynki konsekwentnie modliły się
każdego wieczoru po Komplecie w intencji konających i ginących z powodu
wojny.

I tak nadszedł wreszcie październik
1918 roku i upragniony koniec wojny. Monarchia Austro-Węgier zaczęła
się powoli rozpadać. Mniejsze narody
jak Polacy, Czesi, Węgrzy czy Słoweńcy, korzystając z osłabienia monarchii
i sprzyjającego układu politycznego
ogłosiły swoją niezależność. Wtedy to
Ks. Arcybiskup Bilczewski zarządził
powszechne nabożeństwo pokutno
– błagalne dla uproszenia błogosławieństwa Bożego dla powstającego po
latach niewoli Państwa Polskiego. Ludność Lwowa, w tym i Benedyktynki,
żyła nadzieją na jaśniejsze dni.
Tym czasem w nocy z 31 października na 1 listopada Rusini (Ukraińcy)
otworzyli ogień opanowawszy ratusz
i co znaczniejsze urzędy, wywiesili
swoje żółto – niebieskie chorągwie, na
znak, że we Lwowie jest już Ukraina.
Zaczęły się znów walki, ale o tym w następnym odcinku.

s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka
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Serdecznie zapraszamy Parafian
oraz Przyjaciół Krzeszowskiego Sanktuarium
na Autokarową Pielgrzymkę do

NAJWIĘKSZYCH SANKTUARIÓW
MARYJNYCH W EUROPIE
(12 -27 WRZEŚNIA 2015)

Ponadto w programie:
AVILLA, BURGOS, SALAMANKA , CARCASSONE, BATALHA, ALCOBACA, ALTOTTING, EISIEDELN, MONTSERRAT,
MADRYT, AVIGNON, ARS, BARCELONA,

12.09. sobota
Wyjazd z Krzeszowa o godz. 06:00.
Przejazd przez Czechy, Niemcy do
Atotting w Niemczech. Nawiedzenie
najważniejszego sanktuarium Maryjnego w Niemczech. Nocleg.
13.09 niedziela
Po sniadaniu przejazd przez Monachium, Bregenz nad jeziorem Bodenskim do najważniejszego sanktuarium Maryjnego w Szwajcarii
w Einsiedeln. Obiadokolacja i nocleg.
14.09. poniedziałek
Po sniadaniu dzienny przejazd
przez Szwajcarie (Berno, Lozanna,
Genewa, Grenoble) do najwyżej
położonego Sanktuarium Maryjnego na swiecie w La Salette (1820 m
n.p.m). Zakwaterowanie w Domu
Pielgrzyma,obiadokolacja i udział
w wieczornej procesji w pieknej scenerii alpejskiej.
15.09. wtorek
Śniadanie. Przejazd do Lourdes,
w drodze spacer po Carcassonne.
Obiadokolacja, udział w wieczornej
procesji różańcowej i nocleg.
16.09. środa
Śniadanie. Dzień z Matką Bożą
w Lourdes (śladami św. Bernadetty,

procesja Eucharystyczna, czas na
indywidualną modlitwę). Obiadokolacja, wieczorna procesja i nocleg
w Lourdes
17.09 czwartek
Śniadanie i przejazd do Salamanki (Hiszpański Krakow). W drodze obejrzymy najpiekniejsza gotycka katedre Hiszpanii w Burgos.
Po obiadokolacji spacer po pieknie
oświetlonym, pełnym zabytków Starym Miescie w Salamance. Nocleg.
18.09. piątek
Śniadanie. Zwiedzanie Salamanki
i przejazd do Fatimy w Portugalii. Po
zakwaterowaniu udzial w wieczornej procesji .Obiadokolacja i nocleg
19.09. sobota
Po śniadaniu zwiedzanie najpiękniejszych miejsc w Fatimie, miejsce
urodzenia i życia trojga pastuszków,
muzeum Fatimskie. Obiadokolacja
i wieczorna procesja. Nocleg
20.09. niedziela
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Nazare i odpoczynek nad
Oceanem Atlantyckim. Po drodze
zwiedzanie Alcobaki i Batalhii (najpiękniejszych kościołów Portugalii).
Powrót do Fatimy, udział w wieczornej procesji maryjnej, obiadokolacja
i nocleg

21.09. poniedziałek
Po śniadaniu przejazd na nocleg
do Hiszpani. W drodze zwiedzanie
miasta Sw Teresy Avilli. Krótkie
zwiedzanie Madrytu. Obiadokolacja
i nocleg w okolicach Madrytu
22.09. wtorek
Po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Montserrat (najważniejszego sanktuarium Katalonii). Obiadokolacja i nocleg w Lloret
de Mar na Costa Brava.
23.09. środa
Śniadanie i przejazd do Barcelony.
Zwiedzanie miasta (Sagrada Familia
i dzielnica Ramblais). Obiadokolacja i nocleg w Lloret de Mar.
24.09.czwartek
Po śniadaniu przejazd do Francji,
w drodze do Ars zatrzymujemy się
w Avignon ( Palac Papieski z ogrodem, słynny most na Rodanie i mury
obronne Avignon) . Obiadokolacja
i nocleg w Ars.
25.09. piątek
Śniadanie. Nawiedzenie miejsca zycia i śmierci Sw Jana Marii Vianneja.
Przejazd do Paryża. przejazd statkiem po Sekwanie. Zakwaterowanie
obiadokolacja
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26.09. sobota
Po śniadaniu zwiedzanie Paryża.
Msza św. w kaplicy Cudownego Medalika na Rue de Bac, Katedra Notre
Dame, Sacre Coeur, wieża Eiffla.
Obiad i wyjazd do Polski w godzinach wieczornych
27.09. niedziela
Przyjazd w godzinach południowych do Krzeszowa.

Cena: 1480 zł. plus 520 Euro
Cena zawiera:
• 14 noclegów w hotelach
(pokoje 2 - 4 osobowe)
• 14 śniadań

•
•
•
•
•
•

14 obiadokolacji
Opieka pilota
przewodnika na trasie
Śpiewnik, identyfikator
Ubezpieczenie NW i KL
Przejazd autokarem klasy lux

Pierwsza wpłata będzie jednocześnie rezerwacją miejsca w autokarze. Zapisy można również rezerwować w Obsłudze Pielgrzyma
w Krzeszowie (każdego dnia od
godz. 9.00 do 15.00)

Na bilety wstępu należy przygotować 40 euro(wstępy, metro i statek
w Paryżu, miejscowy przewodnik,
lampiony w Lourdes i Fatimie, Sagrada Familia w Barcelonie). W każdym dniu pielgrzymki Msza św.
Ps.
Zapisy prowadzi Ks. kustosz Marian
Kopko. Proponujemy wpłaty ratalne
(np. 200 zł każdego miesiąca).

Trzeźwymi bądźcie
Droga z ciemności do światła....
Moje pokaleczone dzieciństwo miało wielki wpływ na dalsze moje życie, na
kształtowanie się mojej osobowości. Libacje alkoholowe ojca, awantury, ciągłe
upokorzenie, wstyd, bicie, ciągły strach
i niepewność jutra to namiastka mojego
piekła, którego doświadczałem w młodym wieku. Wskutek tego narodziła się
złość i nienawiść do świata i ojca ciągle
pijanego, do całej mojej pokaleczonej rodziny. Oparcia szukałem na ulicy, która
uczyła mnie pychy i chamstwa, pogardy
do wszystkiego i wszystkich, ulicy która
na przeżywany prze ze mnie ból dała mi
złote lekarstwo - Alkohol....
Już wówczas nastąpił mój proces
umierania podsycany alkoholem. Długotrwała walka leczenia w przychodniach,
szpitalach, kolejne upadki, rozpacz moja
i mojej rodziny...Leczenie antikolem,
następne wszywki to dalsze bezowocne
próby utrzymania abstynencji. Niekiedy
dłuższe przerwy w piciu to uczenie się
miłości od żony, od dzieci – miłości którą
tak bardzo pragnąłem poczuć w rozdartym i chorym sercu oraz tęsknota za ciepłem rodzinnym którego nie znałem i nie

umiałem stworzyć. Nie było mi dane na
tamten czas być człowiekiem trzeźwym.
Moja pycha, egoizm, chore uczucia doprowadziły mnie do kolejnego upadku.
Znalazłem się na samym dnie choroby
alkoholowej, kiedy omamy słuchowe
i wzrokowe pokazywały mi przedsionek
piekła.... Byłem upadłym alkoholikiem,
wykończonym potężną i zwodniczą siłą
alkoholu.
Ludzka siła nie była w stanie mi pomóc. Jednak żyłem! Kolejny raz zawołałem nocą do Boga o pomoc! Dziś wierzę
że tamtej nocy doznałem przebudzenia
duchowego. Cząstka która się tliła w mym
sercu, cząstka Miłości Bożej którą żadna
siła nie może zniszczyć dała mi siłę bym
z tego dna spojrzał na krzyż mojej wiary, na Jezusa Cierpiącego, bym powstał
i z wielką pokorą i żalem w sercu błagał
o trzeźwe życie, o ratunek dla siebie, człowieka słabego, upadłego. Pan w swym miłosierdziu ofiarował mi „Dar Trzeźwości”
- wysłuchał modlitw: mojej mamusi, mojej rodziny i moich błagań.
Bardzo ważnym jest dla mnie ciągły
rozwój duchowy i religijny. Pomaga mi

w tym bezgraniczna ufność Bożemu Miłosierdziu a także udział w rekolekcjach,
dniach skupienia, pielgrzymkach trzeźwościowych w miejscach takich jak: Częstochowa, Licheń, Góra św. Anny, Krzeszów - przystankach na mojej drodze do
Boga. Przystankach dających mi wolność
i otwartość serca na drugiego człowieka.
Dzisiaj wiem, że Bóg działa w moim życiu, podnosi w momentach mojej słabości – to Boża terapia którą wdrażam każdego dnia mojego życia. Dziś nie pytam
się Boga dlaczego to ja mam nieść krzyż
choroby alkoholowej, dziś pytam dokąd
mam iść i w modlitwach mówię: Niech się
dzieje Toja wola Panie!
Wdzięczny Bogu za dar Trzeźwości
Wiesław

Telefon
zaufania
dla
osób
uzależnionych od alkoholu oraz ich
rodzin
Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441
Czynny całą dobę !!!
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REKOLEKCJE DLA OSÓB
UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
W
dniach
10-12.10.2014
w Zagórzu Śl. w Diecezjalnym
Ośrodku "CARITAS" odbyły się
rekolekcje dla osób uzależnionych
i ich rodzin. Tematem przewodnim były słowa św. Pawła : KU
WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ
NAS CHRYSTUS"
Jesienne rekolekcje odbyły
się pod duchowym przewodnictwem kapłanów: ks. Bronisława,
O. Pawła, O. Andrzeja, ks. Roberta i ks. Sławomira. Rekolekcje były
zorganizowane wspólnie z KRUCJATĄ WYZWOLENIA CZŁOWIEKA [KWC], której założeniem
jest: "Dobrowolna abstynencja,

jako skuteczny środek do osiągnięcia celu, jakim jest zwalczanie
społecznej klęski alkoholizmu".
Rekolekcje były spotkaniem
człowieka z prawda osobie samym,
z Bogiem, który daje wolność
i pięknem przyrody, która w Zagórzu Śl. zawsze wzbogaca nasze pragnienie życia w harmonii z cudem
Bożego wyzwolenia.
Już teraz czekamy na kolejne,
wiosenne rekolekcje, a za te, które
właśnie się zakończyły.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
UCZESTNICY REKOLEKCJI
" JESIEŃ 2014 "
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KATOLIKU
UWAŻAJ!!!
czyli zagrożenia
duchowe

Halloween czy tradycja
Wszystkich Świętych
Obyczajem szeroko rozpowszechnionym w kulturze europejskiej jest importowane z obszaru
kultury amerykańskiej "święto" Halloween, które w polskich realiach
wyraźnie kontrastuje z chrześcijańską tradycją Wszystkich Świętych.
Halloween (ang. hallow – uświęcić,
uświęcać, poświęcić) to tradycja
przejęta z USA, obecnie trwale zakorzeniona w zachodniej kulturze.
Pierwotnie zwyczaj ten nawiązuje
do magiczno-satanistycznych kultów celtyckich kapłanów (druidów),
praktykujących spirytyzm (kontakt
z duchami zmarłych osób), a nawet
składanie ofiar z ludzi ku czci bóstwa śmierci.
Niektóre hipotezy wiążą go ze
starożytnym świętem ognia, gdy na
wzgórzach palono wielkie ogniska
w celu odstraszenia złych duchów.
Termin "Halloween" jest skrótem
dwóch nazw: All Hallow Day (Dzień
Wszystkich Świętych) i All Hallow Evening (Wieczór Wszystkich
Świętych). Zwyczaj ten obchodzi się
31 października. Według ludowych
przekonań dusze zmarłych mają
tego dnia odwiedzać swoje domy.
Z czasem to jesienne "święto" nabiera ponurych skojarzeń z duchami,
wiedźmami, koboldami, czarnymi
kotami, czarownicami, demonami,
stając się okazją do przebłagania
nadprzyrodzonych sił rządzących
przyrodą.

Symbol Halloween
Tę pogańską tradycję zawłaszczają sataniści, którzy noc Halloween
(z 31 października na 1 listopada)
łączą z "czarnymi mszami" i orgiami
seksualnymi, związanymi z demonicznym kultem. Od średniowiecznych czasów wierzono, że przed
piekielną mocą czarownic i wszelkiego rodzaju złem chroni zapalenie
świecy w wydrążonej dyni, która po
dziś jest symbolem Halloween i jednocześnie zabawowym rekwizytem.
Nosi ona nazwę Jack-o`-lantern,
od przezwiska nocnych strażników
lub imienia człowieka ukaranego
za paktowanie z diabłem (według
irlandzkiej legendy), noszącego
w jesienne noce latarnię z dyni aż do
dnia Sądu Ostatecznego. Wydrążona
dynia ma kształt demonicznej głowy
z zapaloną świecą w środku.
Poważne zagrożenie duchowe
Pozornie Halloween wydaje się
niewinnym "świętem" zaspokajającym jedynie potrzeby tajemniczości,
czemu sprzyja przebieranie się za czarownicę, wampira, ducha czy diabła,
zainteresowanie rzeczami budzącymi grozę, strach, lęk. Jest odpowiednim momentem dla wróżb dotyczących małżeństwa, szczęścia, zdrowia
i śmierci. Tego dnia wzywa się pomocy szatana. Faktycznie Halloween
może stanowić formę wtajemniczenia
w okultystyczno-demoniczny świat.

Będąc sztucznym tworem, zlepkiem różnych tradycji obcych
chrześcijaństwu, kojarzy się z niebezpiecznymi wierzeniami i kultami
(ma konotacje satanistyczne). Znaki
używane podczas tego "święta", jak
śmierć, krew, duchy (przebieranie
się w kostiumy ma na celu zmylenie,
oszukanie duchów nawiedzających
ludzi ostatniego dnia października),
otwierają na duchową rzeczywistość przekraczającą wymiar psychologiczny, odnosząc się do sfery
światopoglądowej czy religijnej.
Halloween dobrze zadomowił się
w polskiej kulturze. Jest obchodzony
w domach kultury, szkołach i często
łączy się z propagowaniem okultyzmu, ezoteryki (wróżbiarstwo, spirytyzm). Z religijno-filozoficznego
punktu widzenia praktykowanie
tego zwyczaju stanowi poważne zagrożenie duchowe.
Podsumowując
zagadnienie
"święta" Halloween, warto podkreślić, że zachowania magiczne stanowią istotną część tego obrzędu.
Myślenie i działanie okultystyczno-ezoteryczne koncentruje się nie
tylko wokół spraw dotyczących
ziemskiego życia, ale sięga znacznie
dalej, w duchową sferę człowieka,
otwierając go na niebezpieczną rzeczywistość, prowadzącą do utraty
relacji z Bogiem, samym sobą i innymi ludźmi.
Paweł Szuppe
katoliki.pl
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TEN SIĘ ŚMIEJE…
KTO SIĘ ŚMIEJE…
- Babciu, dlaczego tak się cieszysz?
- Bo spadł mi kamień z serca.
- A potem będziesz się dziwić, skąd się biorą
kamienie w nerkach.
- Co, robiliście, kiedy byłam w pracy? – pyta mama.
- Ja zmywałem naczynia – odpowiada Jasiu.
- Wspaniale! A ty, Kaziu, co robiłeś?
- Ja wycierałem naczynia.
- Naprawdę, jesteście kochani, chłopcy! A ty Zosiu?
- A ja zbierałem skorupki…..
W autobusie:
- Czy ten autobus jedzie do Pawłowic? – pyta babcia
siedzącego obok studenta.
- Tak, proszę pani – odpowiada student.
- Ale czy na pewno jedzie do Pawłowic?
- Tak, proszę pani, jedzie do Pawłowic.
- Jest pan pewien?
- Tak, jestem pewien!
- A może jednak nie pojedzie do Pawłowic?
- Nie! Pojedzie do Las Vegas!
- Ale przez Pawłowice?....
W środku nocy żona budzi męża:
- Co się stało? – pyta zaspany mąż.
- Zapomniałeś wziąć tabletki na sen.
- Jasiu, jaki jest twój ulubiony kwiat?
- Róża.
- To napisz to słowo na tablicy.
- To ja wolę fiołki, proszę pani.
Przechodzień do wędkarza:
- Biorą?
- Biorą, biorą. Nawet plecak mi zabrali.
Na lekcji geografii:
- Jasiu, pokaż Ocean Spokojny.
Jaś pokazuje na mapie wszystkie oceany.
- Przecież miałeś pokazać tylko jeden ocean – mówi
zniecierpliwiona nauczycielka.
- Wiem, ale na tej mapie wszystkie oceny są
spokojne…..

Z NOWYM TESTAMENTEM
„NA TY”

Człowiek chory spuszczony przez dach
Mt 9,1-8; Mk 2,1-12; Łk 5,17-26
Rozwiąż krzyżówkę.

1. Miejsce, gdzie pracują sędziowie, prawnicy i adwokaci. Tam rozstrzyga się spory i wymierza się sprawiedliwość.
2. „Nakrycie" domu.
3. Gdy w słowie „miara" zamienisz „m" na „w", wówczas powstanie nowe słowo..................
4. Osoba lecząca ludzi.
5. Dokończ przysłowie: „Sport to..................
6. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
7. Miał na imię Gabriel, przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej narodziny Jezusa.
8. Chrzest, bierzmowanie, pokuta, Eucharystia...
9. Lokal, do którego chodzi się na obiady i w którym
obsługują cię kelnerzy.
10. Miejsce w kościele, gdzie przechowywany jest
Najświętszy Sakrament.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: s. dr. Edyta Wójcik benedyktynka, Honorata Klimczak, ks. Mateusz Rycek, Anna Ferenc,
Mieczysław Gabrowski, Przemysław Groński, Maria Bijak, Mateusz Pazgan,
Korekta: Monika Stanek-Gamoń
Parafia Wniebowzięcia N.M.P., Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów,
fax. 75 742 35 91
www.opactwo.eu • sanktuarium.krzeszow@gmail.com
marian.kopko@gmail.com
Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79

Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych 6.09.2014
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19 pażdziernika 2014 roku mineła 30 rocznica męczeńskiej śmierci
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez
ówczesne władze komunistyczne.

Niech Bóg przyjmie ofiarę życia tego Kapłana, którego śmierć, mało
powiedzieć tragiczna - biorąc pod uwagę jej okoliczności - poruszyła
ludzi nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech, w różnych krajach Europy i na
całym świecie. Ta śmierć jest także świadectwem. Modlę się za ks. Jerzego
Popiełuszkę, a jeszcze bardziej modlę się o to, ażeby z tej śmierci wyrosło
dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie.
Święty Jan Pawel II
Audiencja dla Polaków
5 listopada 1984 roku

