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ŻYCZENIA
OD MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ  

Z KRZESZOWSKIEGO SANKTUARIUM

„Jezus przechodzi dzisiaj pośród nas...”
Radosnego oczekiwania i gotowości 

na przyjęcie Bożego Syna do swego życia, 
Mocy Ducha Świętego, 

Który pomoże Ci bardziej uwielbiać Boga 
I zasiewać ziarno pokoju wśród Bliskich, 

Wielu darów Bożych w Nowym 2015 Roku! 
I takiej wiary jaką miała Maryja, 

która nie rozumiejąc zaufała Słowu 
i pozwoliła, aby Bóg się Nią posłużył 

i dał ludziom szczęście i Ty też dawaj je innym.

Z wyrazami serdecznej modlitwy
przed Żłóbkiem Bożej Dzieciny

Ks. Marian Kopko – kustosz z Krzeszowa,
Ks. Mateusz Rycek, Ks. Jerzy Jerka,

Ks. Andrzej Bakun – współpracownicy
oraz Redakcja „Krzeszowskiej Pani”
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

STYCZEŃ – LUTY 2015 

•	 środa 31 grudnia 2014 godz. 24.00 – Pasterka Maryjna 
na rozpoczęcie Nowego 2015 Roku

•	 czwartek 1 stycznia 2015 – Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o dar pokoju na 
świecie. Msze św. w Bazylice: 7.30; 10.00; 12.00; 17.00 
(oraz 9.00 w Krzeszówku)

•	 od piątku 2 stycznia 2015 – Wizyta Duszpasterska 
w Krzeszowie - kolęda (szczegółowy plan kolędy podany 
jest w bieżącym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”)

•	 piątek 2 stycznia – I-piątek miesiąca; całonocna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. od 
godz. 17.00 do Mszy św. w sobotę do godz. 7.00

•	 niedziela 4 stycznia: I-niedziela miesiąca; Zmiana 
Tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 10.00;

•	 wtorek 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego 
– Trzech Króli. Msze Św. w Bazylice - tak jak w każdą 
niedzielę i święta; Opłatek dla Żywego Różańca o godz. 
14.00 w Obsłudze Pielgrzyma. Zapraszamy na wspólny 
śpiew kolęd.

•	 piątek-sobota-niedziela 16-17-18 stycznia 2015 roku 
– Festiwal Trzech Kultur (zapraszamy Czechów, 
Niemców i Polaków). Przegląd grup Jasełkowych 
i Kolędniczych w Krzeszowie;

•	 od poniedziałku 19 stycznia 2015 roku – Zimowe Ferie 
Szkolne 

•	 niedziela 25 stycznia – opłatek dla Rodziny Radia 
Maryja, początek na Eucharystii o godz. 12.00 
w Bazylice (gościć będziemy w Krzeszowie ELENI wraz 
z Zespołem);

•	 niedziela 25 stycznia – Msza Święta z Nabożeństwem 
Uzdrowienia godz. 17.00

•	 sobota 31 stycznia – Zabawa Karnawałowa organizowana 
przez Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła na Górze 
św. Anny w Krzeszowie;

•	 niedziela 1 lutego I-niedziela miesiąca. Zmiana 
Tajemnic Żywego Różańca – godz. 10.00

•	 poniedziałek 2 lutego - Uroczystość Ofiarowania 
Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej

•	 środa 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – 
Światowy Dzień Chorego;

•	 sobota-niedziela 14-15 lutego – ostatnia sobota 
i niedziela Karnawału

•	 środa 18 lutego – Środa Popielcowa – rozpoczęcie 
Wielkiego Postu

•	 piątek 20 lutego – Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych – godz. 16.30

•	 niedziela 22 lutego – pierwsze w tym roku Nabożeństwo 
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – godz. 16.00

poniedziałek 29 grudnia 2014 - dyżur na parafii 
– Ks. Proboszcz
• Lipienica: Ks. Jerzy i Ks. Andrzej (od godz. 10.00)
• Krzeszówek: Ks. Proboszcz i Ks. Mateusz
wtorek 30 grudnia 2014 - dyżur na parafii – Ks. Proboszcz
• Gorzeszów (cz. I) Ks. Proboszcz (od godz. 10.00)
• Gorzeszów (cz. II) Ks. Andrzej
• Jawiszów (cz. I) Ks. Jerzy
• Jawiszów (cz. II) Ks. Mateusz
piątek 2 stycznia 2015 - dyżur na parafii – Ks. Proboszcz
• ul. Sądecka (cz. I) Ks. Jerzy
• ul. Sądecka (cz. II) Ks. Andrzej 
• ul. Św. Anny i ul. Sportowa: Ks. Mateusz
sobota 3 stycznia 2015 - dyżur na parafii – Ks. Jerzy
• ul. Św. Józefa: Ks. Andrzej
• ul. Św. Jadwigi Śląskiej: Ks. Proboszcz
• ul. Benedyktyńska: Ks. Mateusz
poniedziałek 5 stycznia 2015 - dyżur na parafii – Ks. Jerzy
• ul. Piotra Brandla: Ks. Proboszcz
• ul. Młyńska i ul. Podklasztorna: Ks. Mateusz
środa 7 stycznia 2015 - dyżur na parafii – Ks. Jerzy
• ul. Bernarda Rosy: Ks. Proboszcz
• ul. Loretańska i ul. Englera: Ks. Mateusz
• ul. Kalwaria: Ks. Andrzej
czwartek 8 stycznia 2015 - dyżur na parafii – Ks. Jerzy
• ul. M. Willmanna: Ks. Proboszcz 
• ul. Nadrzeczna i ul. Zielna: Ks. Mateusz
• ul. Brokoffa: Ks. Andrzej
piątek 9 stycznia 2015 - dyżur na parafii – Ks. Jerzy
• ul. Betlejemska: Ks. Proboszcz i Ks. Andrzej
• ul. Osiedle: Ks. Mateusz
sobota 10 stycznia 2015 - dyżur na parafii – Ks. Jerzy
• ul. Cysterska (cz. I): Ks. Andrzej
• ul. Cysterska (cz. II): Ks. Mateusz
poniedziałek 12 stycznia 2015 - dyżur na parafii 
– Ks. Jerzy
• ul. Księcia Bolka I (cz. I) Ks. Proboszcz i Ks. Andrzej
• ul. Księcia Bolka I (cz. II) Ks. Mateusz
wtorek 13 stycznia 2015
• ul. Św. Jana Nepomucena: Ks. Mateusz 
• Uzupełnienie Kolędy – Ks. Proboszcz 

PS. Kolędę kapłani rozpoczynają od godz. 14.00; 
w sobotę od godz. 10.00. Bardzo prosimy, aby w każdym 
domu była w miarę możliwości rodzina w komplecie. Pro-
simy również o zabezpieczenie swoich ulubieńców; czyli 
piesków, kotków i innych zwierzątek… Dzieci i młodzież 
prosimy o przygotowanie zeszytów od religii.

Na czas Wizyty Kolędowej - Szczęść Boże!

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 
– KOLĘDY 

w Parafii Wniebowzięcia NMP 
w Krzeszowie

Grudzień 2014 - Styczeń 2015
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KSIĄDZ W DOM, 
BÓG W DOM?

Jest taki dzień w roku, kiedy nasze domy wyglądają nieco 
inaczej. Na stole zamiast pilota od telewizora i gazety pojawia się 
krzyż i Pismo Święte, starsze dzieci czekają z zeszytami do religii 
w ręku, a rodzice nasłuchują, czy kapłan już jest niedaleko.

Wizyta duszpasterska, popularnie 
zwana kolędą, niegdyś była świętem dla 
całej rodziny. Jak jest dzisiaj? Jak ludzie 
reagują na wizytę kapłana? Czekają na nią 
jak na ważne wydarzenie czy raczej mają 
nadzieję, że ksiądz przypadkiem nie za-
uważy ich drzwi?

Nietypowy gość 

„Kilkanaście lat temu, gdy byłam jesz-
cze dzieckiem, od rana czekaliśmy na 
wizytę księdza. Cały plan dnia był podpo-
rządkowany temu wydarzeniu. Wiedzie-
liśmy, że ksiądz «chodzi» od godz. 16.00, 
więc od tego czasu byliśmy ładnie ubrani, 
na stole był biały obrus, krzyż, świeczki, 
woda święcona i kropidło. Najważniejsza 
była dla mnie modlitwa, bo na co dzień 
w domu nie modliliśmy się razem. Pa-
miętam, że po wspólnie odmówionym 
Ojcze nasz ksiądz dawał nam do ucałowa-
nia krzyż - najpierw tacie, potem mamie, 

bratu i mnie. Wtedy w domu było inaczej, 
bardziej ciepło, odświętnie. Jako mała 
dziewczynka chciałam, żeby ta atmosfe-
ra trwała. Muszę przyznać, że mieliśmy 
też szczęście spotykać naprawdę dobrych 
kapłanów, którzy serdecznie i z troską py-
tali, co u nas słychać" - wspomina Mag-
da Wyszyńska, mieszkanka Warszawy, 
z pochodzenia szczecinianka. Dodaje, że 
dzisiaj w jej starej kamienicy nie trzeba 
już długo czekać na księdza - przyjmu-
ją go tylko trzy rodziny. Alina Bondar 
pochodzi z Ukrainy, od kilkunastu lat 
mieszka w Polsce. W jej rodzinnym mie-
ście kapłan nadal jest przyjmowany przez 
prawie wszystkie rodziny, choć widać 
już różnicę w podejściu. „Ludzie kiedyś 
byli bardziej wzruszeni kolędą, przygo-
towywali się. Może wynikało to stąd, że 
za czasów Związku Radzieckiego kolędy 
nie było. Razem z księdzem po kolędzie 
chodził cały tłum - starsze panie, dzieci, 
ja też chodziłam. Wszyscy starali się być 
tego dnia w domu, teraz jest już mniejsze 
zaangażowanie" - mówi Alina.

Co ksiądz myśli o kolędzie? 

O. Grzegorz Zakrzewski OSPPE pra-
cuje w parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Łęczeszycach. Parafia nie jest duża, li-
czy zaledwie 1200 osób. Paulin przyznaje, 
że kolęda to doświadczenie bardzo ubo-
gacające: „To niesamowite uczucie, kiedy 
wjeżdżając do wioski, jest się już witanym 
przez rodziny, a po modlitwie i błogosła-
wieństwie siadamy przy stole i rozmawia-
my o tym, co się dzieje w ich życiu, a także 
o Bogu". Z jego doświadczenia wynika, 
że wizyta duszpasterska to dobra oka-
zja, żeby zaangażować wiernych w życie 
parafii. Któregoś razu paulini posługu-
jący w tej parafii przeprowadzili ankietę, 
w której pytali, czy nabożeństwa w koś-
ciele są o odpowiedniej godzinie. Jaki był 
rezultat? „Podjęliśmy decyzję, żeby nabo-
żeństwo różańcowe było godzinę później. 
Okazało się, że po tej zmianie więcej osób 
przychodzi na różaniec. To daje wiernym 

rzeczywisty wpływ na życie parafii" - 
mówi o. Grzegorz. Podczas kolędy można 
również usłyszeć krytyczne opinie. „Kil-
ka moich parafianek w sędziwym wieku 
zwróciło mi uwagę, żebym głośniej mówił 
ogłoszenia. No i trzeba było się postarać" 
- wspomina paulin. Pytania parafian są 
różne. „Spotkałem się z ludźmi, którzy za-
dawali pytania dotyczące na przykład fi-
nansów kościoła, a także rzeczy, o których 
usłyszeli w mediach" - mówi o. Zakrzew-
ski. Ks. Kamil Falkowski swoje doświad-
czenie w kolędowaniu zdobywał w parafii 
w Zalesiu Dolnym. Przyznaje, że kolęda 
to dobry czas, żeby w parafii, w której są 
setki czy tysiące wiernych, spotkać się 
z jedną rodziną. „Tego oczekują ludzie, 
którzy nie chcą być traktowani jak dwu-
dziesta rodzina odwiedzana w ciągu dnia, 
ale jako jedyna rodzina. I choć ludzie 
z różnym nastawieniem przyjmują księ-
dza, kolęda to zawsze dobry czas na nor-
malne, ludzkie spotkanie z drugim czło-
wiekiem". Młody kapłan dodaje: „To nie 
jest tylko symboliczne przejście, żeby po-
kropić wodą święconą i wziąć kopertę na 
kościół, ale jest to naprawdę okazja, żeby 
zobaczyć, jak ludzie żyją, poznać ich bo-
lączki. Rodziny są bardzo różne, mają róż-
ne nastawienie do Kościoła i Boga. Cza-
sem od bardzo pobożnej rodziny wchodzi 
się do takiej, której członkowie patrzą 
ukradkiem na zegarek i zastanawiają się, 
kiedy ten ksiądz już sobie pójdzie”. Z do-
świadczenia ks. Falkowskiego wynika, że 
ludzie często czują się odtrąceni przez 
Kościół, a już na pewno przez Pana Boga. 
Po szczerej rozmowie z księdzem okazuje 
się, że wcale nie jest tak tragicznie, jak im 
się wydawało.

Praktyczny poradnik 

W polskiej rzeczywistości przyjęło się, 
że wizyta duszpasterska odbywa się raz 
w roku, w okolicach świąt Bożego Naro-
dzenia, dlatego potocznie zwana jest kolę-
dą. Coraz częściej jednak - ze względu na 
wielkość parafii i niewystarczającą liczbę 

W czasie kolędy pamiętaj, aby:

• wyłączyć telewizor, radio, 
komputer; 

• zgromadzić się wraz z całą rodziną; 

• wyjść po księdza lub poprosić 
sąsiadów o przyprowadzenie go; 

• przynieść przedmioty religijne, 
które przy okazji kolędy ksiądz 
może poświęcić; 

• na pozdrowienie „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus" 
odpowiedzieć: „Na wieki wieków. 
Amen"; 

• zaproponować kapłanowi coś do 
spożycia, szczególnie w porze 
obiadu czy kolacji; 

• zrobić znak krzyża, gdy ksiądz 
kropi cię wodą święconą; 

• odprowadzić księdza do sąsiadów 
po zakończeniu wizyty.
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pracujących w niej księży - kolęda odby-
wa się także w ciągu roku albo co dwa lata. 
Do wizyty duszpasterskiej przygotowuje 
się świece, kropidło, krzyż, wodę święconą 
i Pismo Święte, choć w różnych regionach 
kraju ten zestaw może się nieco różnić. O. 
Grzegorz Zakrzewski OSPPE relacjonuje 
przebieg wizyty następująco: „Najpierw 
mówię: «Pokój temu domowi!», później 

śpiewamy kolędę, modlimy się za do-
mowników za wstawiennictwem Świętej 
Rodziny, odmawiamy razem Ojcze nasz, 
po czym kropię dom i jego mieszkańców 
wodą święconą, a wtedy przechodzimy do 
rozmowy". Jak podkreślają księża, to, czy 
czekamy na kolędę i z jakim nastawieniem 
przyjmujemy kapłana, zależy od tego, czy 
wierzymy, że przychodzi on do naszych 

mieszkań w imieniu Boga, z Jego błogo-
sławieństwem i Jego słowem. Wydaje się 
więc, że wizyta duszpasterska i nasze do 
niej podejście pokazuje - przede wszyst-
kim nam samym - stan naszej wiary i wię-
zi z Panem Bogiem.

Anna Malec
Różaniec nr 12 (750)

Rozważania na temat Liturgii Świętej - Ks. Mateusz Rycek

„Przed Ołtarzem Pana”

„Święty, Święty, Święty…”
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. 

Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Bóg jest święty, stąd spotkanie 
z Nim powoduje w nas przerażenie. 
Dzieje się tak dlatego, że należymy 
do świata pełnego pomieszania tego, 
co piękne i kiczowate, dobre i złe, 
prawdziwe i fałszywe. Funkcjonu-
jemy w świecie, w którym cofa się 
raz wypowiedziane słowo, w którym 
w imię miłości krzywdzi się innych 
ludzi. Pan Bóg zaś jest jednoznacz-
ny, będąc krystalicznie czystym Do-
brem, Miłością, Prawda, Oddaniem. 
Musi nas przerażać Jego Świętość, 
bo nieustannie cofamy się przed jed-
noznacznym opowiedzeniem się za 
Miłością, Prawdą. Nasze życie (sądy, 
decyzje, odczucia) jest mało przej-
rzyste, stąd zaskakuje nas i onieśmie-
la Boskie Światło. Oczy nieprzywykłe 
do takiej jasności tracą zdolność po-
strzegania. Nie są w stanie ogarnąć 
absolutnego piękna. Światło staje się 
w nas mrokiem budzącym trwogę.

Świętość Boga można porównać 
do piękna matki oddanej bez reszty 
swojemu małemu dziecku. Jej miłość 
jaśnieje nad niemowlakiem poprzez 
proste czynności - przewijanie ką-
piel, karmienie. Najwyższy nie gardzi 
tym, co małe i pokorne. Uświada-
miamy to sobie, gdy podczas Mszy 
śpiewamy hymn: Święty, Święty, 
Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są 
niebiosa i ziemia chwały Twojej. Ho-

sanna na wysokości. Błogosławiony, 
który idzie w imię Pańskie. Pan idzie 
do nas nie w przytłaczającej wielko-
ści, ale poprzez proste, zwykłe rze-
czy: chleb i wino. Jest bardzo blisko 

w swojej przejmującej odmienności 
od naszego poranionego grzechem 
świata, ale wkracza weń dyskretnie, 
jak potrafi to uczynić jedynie praw-
dziwa Świętość.
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OPOWIEŚĆ NA WIELKI POST
W Środę Popielcową rano przy klasztorze  

Ojców Cystersów spotkali się:  
Post, Modlitwa i Jałmużna.

Wybieram się do Nieba - zaczął Post. 
- Myślę, że górą trzy dni i znajdę się tam. 
- Trzy dni! Też mi coś - prychnęła Jał-
mużna. - Ja zasłużę na Niebo w dwa dni! 
Modlitwa nic nie powiedziała, ale w du-
chu była przekonana, że już jutro będzie 
w Niebie. I tak, w Środę Popielcową pod 
klasztorem ojców Cystersów: Post, Modli-
twa i Jałmużna postanowili jak najszybciej 
zasłużyć na Niebo.

Tego dnia Post miał ułatwione zada-
nie. Ściśle przestrzegał tradycji. Środa 
Popielcowa - trzy posiłki, jeden tylko do 
syta, zero mięsa. Niewielkie śniadanie 
zjadł już wcześ-
niej. Nato-
miast na obiad 
była pyszna 
smażona ryba 
z ziemniaka-
mi i surówką. 
Najadł się, ale 
raz w ciągu dnia było 
mu wolno. Potem po-
szedł do sklepu po 
zakupy. Kupił słodki 
serek i rybkę wędzoną. 
A potem jeszcze za-
uważył nowy gatunek sera i też 
go kupił. To wszystko zjadł na 
kolację, pamiętając jednak, 
aby nie najeść się do syta. Nie-
stety, w czwartek rano nic się 
nie zmieniło. Post nie znalazł 
się w Niebie. Przy kubku kakao i bułce 
z marmoladą zastanawiał się, z czego by 
tu zrezygnować. Postanowił... nie jeść 
słodyczy. Schował głęboko do szafy to-
rebkę z cukierkami i pudełko z ciastkami. 
Szafę zamknął na klucz. - Mam to z gło-
wy - powiedział, zadowolony z własnej 
zaradności. Przez cały dzień nie zjadł nic 
słodkiego, nawet herbaty nie posłodził. 
To dopiero był post! - Jutro będę w Nie-
bie - rozmyślał w czasie kolacji, zajadając 
pieczoną nóżkę z kurczaka. Jednak to nie 
pomogło. W piątek obudził się we włas-
nym łóżku. - A może by tak spróbować 
radykalnie? - zastanawiał się. - Tylko 
woda! Piątek był dla niego bardzo ciężkim 

dniem. Post chodził rozdrażniony. Po-
kłócił się z sąsiadem, nawymyślał sprze-
dawczyni, pogonił bawiące się pod jego 
oknem dzieci. Ale wytrzymał cały dzień 
bez jedzenia. W sobotę rano nie mógł się 
obudzić. Czuł się źle, a to znaczyło, że na 
pewno nie był w Niebie. Jeżeli tak rady-
kalny post nie pomógł, to co jeszcze mógł 
zrobić?

Kiedy w Środę Popielcową Post po-
szedł do domu, Jałmużna udała się do 
banku. Miała trochę oszczędności. Po-
stanowiła część z nich wydać. - Chcia-
łam przelać pewną sumę na konto Urzę-

du Miasta - powiedziała przy 
okienku bankowym. - Żeby 
wszystkim nam żyło się lepiej 
- dodała z uśmiechem. - Tyl-
ko proszę zaznaczyć, że to 
ode mnie. Podpisała, co trze-
ba było podpisać i poszła do 

domu - przekonana, że 
w czwartek rano będzie 
w Niebie. Była przecież 
taka hojna! Myliła się 
jednak. W czwartek 
nadal znajdowała się 

na Ziemi. Trze-
ba było działać 
dalej. Wyjęła 
pieniądze z ku-
ferka, odliczyła 
kilka bankno-
tów i wyszła 

z domu. - Pani kochana, da pani na chleb - 
usłyszała głos staruszki-żebraczki. Nawet 
nie spojrzała. Minęła ją szybko i poszła do 
szkoły. - Tutaj są pieniądze na obiady dla 
biednych dzieci - powiedziała w sekreta-
riacie. Pani sekretarka z wdzięcznością 
podziękowała za dar. A Jałmużna stała 
dalej, jakby na coś czekała. - Słucham? 
- spytała uprzejmie sekretarka. - Czymś 
jeszcze mogę służyć? - Oczywiście! - obu-
rzyła się Jałmużna. - Niech pani zapisze 
w księdze ofiarodawców, że te pieniądze 
pochodzą ode mnie! Wszystko musi być 
zapisane. Inaczej, kto mi uwierzy, że je 
dałam. Jałmużna jeszcze przypilnowała, 
czy sekretarka wszystko dobrze zapisała, 

a potem poszła do domu. W piątek rano 
Jałmużnę oślepił blask światła. - Niebo... 
- wyszeptała, mrużąc oczy. Jakże była zła, 
gdy okazało się, że to tylko wiosenne słoń-
ce. - Jak to możliwe! - złościła się. - Tyle 
pieniędzy i nic?! Zdenerwowana usiadła 
przy biurku. Wyjęła książeczkę czekową 
i zaczęła pisać: jeden czek na schronisko 
dla zwierząt, drugi dla Kościoła, trzeci 
dla szpitala. Wypisała dziesięć czeków.  
Potem osobiście zaniosła je w odpowied-
nie miejsca, wszędzie wpisując się w księ-
gę ofiarodawców. Tyle pieniędzy jeszcze 
nigdy nie rozdała. Sobotni poranek był 
jedną z najgorszych chwil w życiu Jałmuż-
ny. ...Ciągle nie osiągnęła Nieba.

A co działo się w tym czasie z Modli-
twą? Jak ona chciała zasłużyć na Niebo? 
Zaraz po środowym spotkaniu z Postem 
i Jałmużną Modlitwa poszła do kościoła. 
Wyjęła różaniec, książeczkę do nabożeń-
stwa, uklęknęła i zaczęła się modlić: - Pa-
nie Boże, weź mnie do Nieba. Zobacz, ile 
czasu spędzam w kościele. Zobacz, jak 
długo klęczę. Weź mnie pierwszą. To ja 
bardziej zasługuję na Niebo niż Post i Jał-
mużna. Modlitwa klęczała tak cały dzień. 
Jak bolały ją kolana, siadała na chwilę 
w ławce, a potem znowu - na kolana. Wie-
czorem wróciła do domu. Przebrała się 
odświętnie. W Niebie chciała wyglądać 
jak najlepiej. W czwartek rano Modlitwa 
spojrzała na wygniecioną suknię. Już wie-
działa - nie zasłużyła na Niebo. Pewnie za 
mało się modliła. Tym razem poszła do 
katedry. "To takie dostojne miejsce. Może 
tutaj Bóg mnie wysłucha". Uklęknęła 
w pierwszej ławce, jak najbliżej ołtarza 
i mówiła: - Boże, czemu nie zabrałeś mnie 
do Nieba? Tyle czasu się modliłam. Tak 
Ciebie prosiłam. Zobacz, ludzie tutaj wpa-
dają tylko na pięć minut i zaraz wycho-
dzą, a ja klęczę tyle godzin. Rzeczywiście, 
wiele osób zaglądało do katedry na krótką 
chwilę. Czasami tylko przyklęknęli, szep-
nęli "dziękuję" i szli dalej. A Modlitwa 
wytrwale klęczała. Zdrzemnęła się tylko 
na moment, bo była już zmęczona, ale 
ciągle trwała. Niewiarygodne, ale i takie 
poświęcenie nie pomogło. W piątek Mod-
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litwa obudziła się nie w Niebie, a u siebie 
w domu. "Teraz Ci pokażę" - pomyślała. 
- "W piątek mam tyle możliwości..." Rano 
Modlitwa obeszła wszystkie kościoły 
w mieście. W każdym z nich modliła się 
pół godziny. Po obiedzie poszła do fran-
ciszkanów na drogę krzyżową dla dzieci. 
Potem na drogę krzyżową dla dorosłych 
do redemptorystów i jeszcze zdążyła na 
mszę wieczorną w katedrze. W domu wy-
czerpana położyła się spać. Kiedy w so-
botę rano znowu obudziła się w swoim 
łóżku, zrezygnowana poszła pod francisz-
kański klasztor. Zastała tam zniecierpli-
wioną Jałmużnę, a zaraz po niej przywlókł 
się wycieńczony Post.

- Oddałam tyle pieniędzy! - krzycza-
ła Jałmużna. – I nic! - Modliłam się trzy 
dni, prawie bez przerwy - żaliła się Modli-
twa. Post nie był w stanie nic powiedzieć. 
Zmęczony usiadł na ławce. Kiedy tak 
krzyczały i żaliły się na przemian, zoba-
czyły postać, idącą do nich uliczką. Nie 
znały jej, ale ona wyraźnie wiedziała, kim 
są. - Jestem Miłość - przedstawiła się po-
stać. - Przysłał mnie Bóg. Modlitwa i Jał-
mużna podeszły bliżej. Nawet Post wstał 
z ławki. - To przekaż Mu - zaczęła Jałmuż-
na - że mamy tego wszystkiego dosyć! 
- Sami Mu powiecie. - Uśmiechnęła się 
Miłość. - Jak tylko znajdziecie się w Nie-
bie. - O nie! - krzyknęła Modlitwa. - Mam 

dosyć klęczenia! - Ależ kochani - mówi-
ła Miłość. - Teraz już będzie inaczej. Do 
tej pory zabrakło wam jednego. Zabrakło 
wam Miłości. Bez Miłości nie można do-
stać się do Nieba. - Jak dawać pieniądze 
- Miłość zwróciła się w stronę Jałmużny 
- to z miłością i bezinteresownie. - Jak po-
ścić - ciągnęła - to z miłością i radośnie. 
- Jak modlić się... - Tak, wiem - wyszeptała 
Modlitwa. - Z miłością i nie na pokaz. Do 
Niedzieli Palmowej zostało jeszcze wiele 
dni. Post, Modlitwa i Jałmużna mieli dużo 
czasu, aby się zmienić. Pomogła im Mi-
łość. Razem zdobyli Niebo.

franciszkanska3.pl

ZAPROSZENIE 
na FESTIWAL TRZECH KULTUR

oraz na Warsztaty Jasełkowe i Kolędnicze 
w dniach od 16 do 18 stycznia 2015 roku (piątek, sobota i niedziela)

Zaproszenie skierowaliśmy do młodych  Polaków, 
Czechów i Niemców. Celem tego przedsięwzięcia jest 
„Promocja Dziedzictwa Kultury Pogranicza Polski, 
Czech i Niemiec”.

Zaprosiliśmy do Barokowego Krzeszowa również 
aktorów z Wrocławia, którzy poprowadzą z dziećmi 
i młodzieżą warsztaty aktorskie. Nasi goście: dzieci 
i młodzież zamieszkają przez dwa dni w pokojach goś-
cinnych Sióstr Elżbietanek i Sióstr Benedyktynek na te-
renie krzeszowskiego opactwa.

Zaproszenie kierujemy również do Mieszkańców 
i Przyjaciół Krzeszowskiego Sanktuarium. Zapraszamy 
Państwa do Domu Kultury w sobotę 17 stycznia 2015 
roku na występy Zespołów Jasełkowych. Natomiast 
w niedzielę 18 stycznia 2015 roku  najlepszy Zespół Ko-
lędniczy będzie swoim śpiewem i modlitwą wychwa-
lał wielkość Pana Boga, który objawił swoją miłość 
w przyjściu na świat swego Syna - Jezusa Chrystusa.

w imieniu Organizatorów serdecznie zaprasza:  
Ks. Marian Kopko - Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…

Muzyka zawsze była i będzie nieodzownym elementem wszelkiego świętowania. Symbolizuje radość 
i uświetnia wszelakie uroczystości. I tak z uroczystością Narodzenia Pańskiego łączy się śpiew specjalnych 
pieśni zwanych kolędami.

Barbara Ogrodowska w swojej książ-
ce „Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce” 
podaje, iż kolędy – to polska nazwa pieśni 
kościelnych i domowych o Bożym Narodze-
niu, wywodzących się z hymnów łacińskich 
o narodzeniu Chrystusa, komponowanych 
we Włoszech już w średniowieczu i rozpo-
wszechnianych w Europie przez rodziny 
franciszkańskie. Według legendy autorem 
pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asy-
żu. Najstarsze kolędy polskie, przełożone 
z kancjonałów łacińskich i czeskich, po-
chodzą z XV w. Zalicza się do nich ko-
lędę Zdraw bądź Królu Anielski (rękopis 
z 1424 r., uznawany za przekład z języka 
czeskiego) i kolędę-chorał Anioł paste-
rzom mówił (przetworzona z oryginału ła-
cińskiego). W XVII i XVIII w. rozwija się 
bujnie oryginalna, polska, twórczość ko-
lędnicza. W początkach XVII w. powstaje 
np. kolęda W żłobie leży pióra Piotra Skar-
gi, melodią nawiązującą do poloneza ko-
ronacyjnego króla Władysława IV, a także 
kolędy Hieronima Morsztyna i Wespa-
zjana Kochowskiego. Wiele kolęd o dużej 
wartości literackiej powstało w XVIII w., 
np. Gdy śliczna Panna, Jezus malusieńki, 

Ach ubogi żłobie, Tryumfy Króla Niebie-
skiego, Niechaj wesoło grają i  – w 1792 r. 
– wspaniała, uroczysta kolęda Bóg się ro-
dzi autorstwa Franciszka Karpińskiego. 
W XIX w. powstaje popularna dotąd ko-
lęda Teofila Lenartowicza Mizerna cicha 
stajenka licha i wiele innych kolęd, któ-
rych autorami byli pisarze i poeci, księża 
i zakonnicy. Kolędy śpiewano na melodię 
hymnów łacińskich, marszów, polonezów, 
tańców ludowych i kołysanek. Motywy 
kołysanki - kolędy Lulajże Jezuniu – zaad-
aptował w swej muzyce Fryderyk Chopin. 
Począwszy od XVII w. w kolędach poja-
wiają się wątki ludowe. W opowieść biblij-
ną o narodzeniu Jezusa zostają wplecione 
motywy folkloru polskiego. Najczęściej 
spotykany – to wędrówka pasterzy pol-
skich do żłobka z pokłonem i darami dla 
Dzieciątka Jezus. Te wesołe i skoczne ko-
lędy o tematyce pasterskiej, przesycone 
wątkami świeckimi, pełne realiów życia 
codziennego i humoru, zawierające ele-
menty gwary nazywa się pastorałkami. 
Pastorałki śpiewano głównie podczas za-
baw i spotkań sąsiedzkich, jasełek i ob-
chodów kolędniczych. Rozróżnienia na 

kolędy i pastorałki dokonał w XIX w. ks. 
Marcin Mioduszewski ze Zgromadzenia 
Misjonarzy, zbieracz i wydawca pieśni re-
ligijnych, autor największego zbioru kolęd 
polskich. W swym „Wielkim śpiewniku 
kościelnym” z 1838 r. wprowadził podział 
na „Pieśni o Bożym Narodzeniu”, do śpie-
wania w kościołach, oraz wydane później 
„Pastorałki i kolędy z melodiami” (1843 r.) 
śpiewane w domach i podczas obchodów 
kolędniczych.

Warto dodać, że najsłynniejszą kolędą 
jest Cicha noc, którą przetłumaczono na 
ponad 300 języków i dialektów. Powstała 
w roku 1818 w małym austriackim mia-
steczku Oberndorf bei Salzburg w Al-
pach. Jej autorami byli wikary miejsco-
wego kościoła ks. Józef Mohr oraz jego 
organista Franz Xaver Gruber.

Do naszych czasów w całej Polsce po-
wszechnie śpiewa się kolędy w kościołach 
i w domach. W okresie świątecznym Bo-
żego Narodzenia koncerty kolęd i pasto-
rałek odbywają się w kościołach, teatrach 
i w ośrodkach kultury.  Dzisiaj już wiele 
popularnych dawniej kolęd i pastora-
łek zostało zapomnianych, a do tradycji 

wchodzą następne. Nie zaprze-
paśćmy jednak tego, czego doko-
nali nasi przodkowie, doceńmy 
ich niełatwą pracę w zbieraniu 
naszego dorobku artystycznego. 
Niech w każdym polskim domu 
w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia nie zabraknie tak pięknej 
tradycji – tradycji śpiewania ko-
lęd i pastorałek. W Krzeszow-
skim Sanktuarium przez trzy dni 
od 16 do 18 stycznia 2015 odby-
wać się będzie Festiwal Trzech 
Kultur. Przybędą młodzi ludzie 
z Polski, Czech i Niemiec, aby 
wzięć udział w warsztatach tea-
tralnych i promować kulturę ka-
tolicką naszego Euro-Regionu.

Iwona Wirzewska
z Nowej Rudy
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Ulica Wpłynęło Jest rodzin Wpłaty (zł) Ile rodzin dokonało 
wpłaty (w %)

Bernarda Rosy 10 20 1400 50%
Betlejemska 14 37 2000 38%

Osiedle 13 22 2250 59%
Księcia Bolka I 21 54 3600 39%

Św. Józefa 11 17 1500 65%
Nadrzeczna 7 10 890 70%

Zielna 7 16 1050 44%
Sportowa 3 4 450 75%
Brokoffa 1 6 150 17%

Loretańska 4 9 600 44%
Englera 2 5 300 40%

Kalwaria 4 10 550 40%
Św. Jana Nepomucena 13 25 1660 52%

Benedyktyńska 12 36 1600 33%
Św. Anny 7 13 1050 54%
Sądecka 20 44 3150 45%

Młyńska i Podklasztorze 14 24 2050 58%
Św. Jadwigi 13 18 1850 72%

Brandla 12 22 2100 55%
Willmanna 10 24 1400 42%
Cysterska 41 80 6600 51%
Lipienica 13 35 1950 37%
Razem 252 531 38.150 47%

Krzeszówek - 32 - 0%
Gorzeszów 1 72 150 1%
Jawiszów 19 70 2750 27%
Razem 20 174 2900 11%

Razem 272 705 41.050 39%

Szanowni Państwo,
Drodzy Parafianie !

We wrześniu 2013 roku został 
przedstawiony Apel Komitetu ds. Re-
montu Cmentarza Parafialnego do 
wszystkich mieszkańców Krzeszowa 
i okolicznych miejscowości. Sanktu-
arium Krzeszowskie pięknieje z dnia 
na dzień dzięki wsparciu, między in-
nymi, Unii Europejskiej i Legnickiej 
Kurii Biskupiej. W ostatnim czasie 
odbudowano z inicjatywy Społeczne-

go Komitetu Odbudowy Kościoła na 
Górze św. Anny - zrujnowany koś-
ciół p.w. Św. Anny. Zawdzięczamy to 
ogromnemu zaangażowaniu byłych 
i obecnych mieszkańców Krzeszowa, 
osób prywatnych oraz wielu okolicz-
nych firm.

Staraniem Komitetu Cmentarnego 
jest, aby nadać odpowiedni charakter 
miejscu spoczynku naszych najbliż-
szych zmarłych, żeby na naszym 
cmentarzu parafialnym wykonać pra-

ce polegające na ułożeniu chod-
ników z kostki betonowej oraz 
postawić ołtarz do celebracji 
Mszy Świętej podczas uroczysto-
ści na naszym cmentarzu. Zwra-
caliśmy się z gorącą prośbą do 
wszystkich mieszkańców Krze-
szowa i okolicznych miejscowo-
ści, którzy mają groby swoich 
bliskich na naszym cmentarzu 
o wsparcie finansowe (150 zł od 
każdej rodziny naszej parafii).
Do dnia 7 grudnia 2014 roku na 
Remont Cmentarza Parafialne-
go zaledwie 39% mieszkańców 
złożyło swoje ofiary. Tabelkę 
ofiar przedstawiamy Państwu 
powyżej. Nie spłaciliśmy do tej 
pory jeszcze wszystkich zaległo-
ści. Dlatego też nie mogliśmy 
w tym roku dokończyć budowy 
drogi wjazdowej. Nie mogliśmy 
również odbudować ogrodzenia 
cmentarnego.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Krzeszowa !
Bardzo prosimy o systema-

tyczną promulgatę grobów na 
naszym Cmentarzu Parafialnym. 
Ofiary z tej promulgaty prze-
znaczone są na wywóz śmieci, 

opłaty za korzystanie z wody oraz 
bieżące naprawy. Opłaty za promul-
gatę Cmentarza Parafialnego w Krze-
szowie i w Krzeszówku - proszę skła-
dać osobiście do Obsługi Pielgrzyma 
w Krzeszowie - każdego dnia od godz. 
9.00 do 15.00

Komitet ds. Remontu
Cmentarza Parafialnego

Krzeszów, dnia 7 grudnia 2014 r.

OFIARY NA REMONT CMENTARZA W KRZESZOWIE 
2013/2014 (STAN NA DZIEŃ: 7 XII 2014)
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CUD ZA SPRAWĄ ŁASKAWEJ 
PANI KRZESZOWSKIEJ

We wrześniu 2009 roku stwierdzono u mojej siostry – Agaty - chorobę nowotworową – wykryto guza 
na jelicie grubym. Diagnoza nie pozostawiała złudzeń -  rak esicy. Przeprowadzono operacje i poddano ją 
przez rok chemioterapii.

W październiku czasie badań kontrol-
nych następnego roku (tj. 2010) okazało 
się, że są przerzuty i rak zaatakował lewe 
płuco. Siostra została poddana kolejnej 
operacji, w czasie której wycięto kawałek 
płata płucnego zaatakowanego chorymi 
komórkami rakowymi. Natychmiast po 
zabiegu chirurgicznym zastosowano dal-
sze leczenie czyli kolejny rok chemii. Po 
czym siostra powróciła do pracy.

W sierpniu 2012 moja siostra udała 
się na profilaktyczne badanie kontrolne 
tomografii komputerowej jamy brzusz-
nej i miednicy małej, które wykazało dwa 
guzy w 7/8 płacie wątroby. Przeprowa-
dzono wówczas cały cykl testów. Jednym 
z nich był rezonans magnetyczny, który 
potwierdził złowieszcze podejrzenia. Dla 
pewności rozpoznania choroby wykona-
no jeszcze dodatkową analizę - badanie 
potocznie nazywane PET. Diagnoza była 
podobna. Guzy na wątrobie. Rak wątroby! 

Na koniec października 2012 roku le-
karze wyznaczyli trzecią już operację i za-
planowano o dalszej chemioterapii - tym 
razem wątroby.

Wiadomość o rozwoju choroby no-
wotworowej mojej siostry przyjąłem… 
mimo tragicznej jej zawartości, z jakimś 
silnym wewnętrznym spokojem z… z uf-
nością w Bożą Opatrzność i zdanie się na 
Jego Wolę. Nie było w tym najmniejszego 
desperackiego poddania się. Ani na mo-
ment nie przychodziły mi myśli, że coś się 
przegrało…

Od początku trwania tej choroby – 
tj. od września 2009 roku – moja siostra 
położyła swoja ufność w Bogu. Przecież 
leżąc w szpitalach, czy to po operacjach, 
wszelkich badaniach, czy w czasie przyj-
mowania chemii, dotykała i spotykała się 
z ludzkim cierpieniem i tragedią. Widzia-
ła zarówno „wygrane” jak i „przegrane” 
walki z ta chorobą. Tylko wiara ją trzyma-
ła i częste uczestnictwo we Mszy Świętej 
i przyjmowanie Komunii Świętej. Gdyby 
nie to, to zapewne dawno by się poddała 
w walce z rakiem. I to Pan Bóg dał jej siłę 

do walki oraz pomógł zrozumieć to, 
że wierząc, człowiek jest w stanie wie-
le udźwignąć. Przecież On nas kocha, 
daje nam tyle ile możemy unieść.

W dniu 29 września 2012 roku 
w Święto Michała Archanioła zamó-
wiłem Mszę św. o godz. 18.15 z prośbą 
o Łaski Boże dla Agaty - mojej siostry. 
Codziennie w modlitwie prosiłem 
o Wolę Boża w tej sprawie. Mam kilku 
przyjaciół, na których mogę polegać, 
jeśli chodzi o wsparcie modlitewne. 
Mimo ogromnej odległości, rożnych 
sfer czasowych i języków wspieramy 
się modlitewnie w rożnych sytua-
cjach. I tym razem również zwróci-
łem się do nich o takie wsparcie. Sam 
również modliłem się i trwałem na 
kolanach... i prosiłem Boga o łaskę 
i siłę. Tylko On mi został – zresztą nie 
pierwszy już raz. Tym bardziej, że już 
nie miałem nic do zaoferowania. Taki 
własny Ogrójec. W październiku te-
goż roku w czasie urlopu pojechałem 
na Jerycho różańcowe do Sanktua-
rium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. 
Na rozpoczęcie „Jerycha” przyjechałem 
razem z siostrą jej mężem i synem. Głów-
ną intencją była prośba o łaski zdrowia dla 
mojej siostry Agaty. Tam też otrzymałem 
książeczkę od siostry Zosi – prowadzą-
cej „Jerycho” o nabożeństwie „Nowenny 
pompejańskiej” – nabożeństwo różań-
cowe do Matki Bożej. Następnego dnia  
tj. 8 października 2012 roku rozpocząłem 
to nabożeństwo.

Ten jeden dzień, to nie była zwłoka. 
Z czci dla Boga nie chciałem podejmować 
się żadnych dodatkowych nabożeństw, 
których bym potem zaniechał czy porzu-
cił z braku czasu itd…. Nowenna ta trwa 
przez 54 dni i składa się z części błagalnej 
i części dziękczynnej. A ja mam ważne in-
tencje za swoją rodzinę. Ten jeden dzień 
potrzebny był na zmianę harmonogramu 
dnia, wartości i priorytetów. Ten dzień 
był potrzebny na wzrost mojego zaufania 
do Boga. Przecież ma się stać Jego, Jego 

Wola. Jego Wola zarówno w czasie jak 
i przestrzeni.

Muszę powiedzieć, że od czasu do cza-
su przystępuję i praktykuję różne nowen-
ny i nabożeństwa, które trwają po wiele 
dni i nie traktuje ich, jako handel z Panem 
Bogiem. Ja to, a Ty, Panie Boże mi dasz 
tamto czy owamto. Wiem i mam świado-
mość, że jestem prochem i grzesznikiem 
całkowicie zależnym od Woli Bożej. I On 
wie najlepiej, co, jak i kiedy. I gdy jest cięż-
ko ufam Mu. Również wtedy, kiedy jest 
dla mnie niezrozumiały, kiedy Jego logi-
ka jest dla mnie niejasna i nie klarowna 
(czytaj inna niż moja) – chociaż, to akurat 
(zaufanie Bogu) wówczas przychodzi naj-
trudniej.

Tak więc 8 października 2012 roku 
rozpocząłem „Nowennę pompejańską” 
w intencji – o łaski zdrowia dla Agaty – 
mojej siostry. W czasie odprawiania tej 
modlitwy miało miejsce pewne zdarzenie. 
Otóż nowenna ta składa się z dwóch czę-
ści; błagalnej i dziękczynnej. Pierwotnie 
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PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDATÓW 
NA MINISTRANTÓW

W niedzielę Jezusa Chrystusa Kró-
la Wszechświata na Mszy Św. o godz. 
10.00 w Krzeszowskiej Bazylice do 
grona Kandydatów na Ministrantów 
zostało włączonych 7 uczniów klasy 
II Szkoły Podstawowej w Krzeszowie:

1. Michał Kuczyński
2. Dawid Lewandowski
3. Jakub Michalik
4. Marcel Michalik
5. Jakub Ogorzałek
6. Mikołaj Ogórek
7. Jakub Powązka

Gratulujemy im serdecznie i życzy-
my wielu łask Bożych na czas wzrasta-
nia i uczenia się bycia ministrantem.

Ks. Mateusz Rycek

operacja siostry była zaplanowana na 29 
października 2012 roku – a więc w cza-
sie trwania tej pierwszej części błagalnej. 
Pomyślałem wówczas sobie, że byłoby 
dobrze gdyby operacja siostry odbyła się 
kilka dni później, jak rozpocznę te część 
dziękczynną. I nagle lekarze przesunęli 
termin operacji z 29 października na 5 li-
stopada. Drugi dzień części dziękczynnej 
tej nowenny.

Tego też dnia w czasie modlitw bar-
dzo intensywnie przychodziła mi na myśl 
błogosławiona Aniela z Foligno. Często 
proszę ją, aby towarzyszyła mi w modli-
twie, abym nie był sam… bo gdzie dwaj 
albo trzej są zgromadzeni na modlitwie 
tam... Agata czekając na operację, modli-
ła się o łaski jakie Bóg uważa za stosowne 
i prosiła, żebym umiała przyjąć wolę Bożą 

z pokorą. Dzień przed operacją uczestni-
czyła we Mszy świętej, przyjęła komunię 
i sakrament namaszczenia chorych. Była 
spokojna, wierzyła, że Bóg jest z nią. Na-
stępnego dnia tj. 6 listopada 2012 roku, 
kiedy zadzwoniłem do siostry po operacji 
usłyszałem wiadomość, która w brzmie-
niu była jakby ze snu...!

Usłyszałem, że: podczas operacji le-
karze stwierdzili, iż na wątrobie nie ma 
żadnych guzów. Są tylko dwie blizny – 
dwa jakby ślady po guzach - w miejscach, 
które wszystkie wcześniejsze badania po-
twierdzały istnienie guzów raka. Lekarze 
nie wierząc własnym oczom postanowili 
przeprowadzić dodatkowe badania na 
otwartej jamie brzusznej - usg śródopera-
cyjne na wątrobie, które również nic no-
wego nie wykazało. 

Wszyscy w szpitalu byli bardzo, ale to 
bardzo... zdziwieni, tak że doszło do tego, 
iż lekarze zbytnio nie chcieli o zaistniałej 
sytuacji rozmawiać.

Dla mnie od razu, bez najmniejszego 
wahania jasnym się stało, że był to cud od 
Boga i łaska wyproszona przez Maryję. 
Mojej radości nie było końca... Bóg sam 
wie, co jest dla nas dobre i jak, i kiedy. 
Jemu chcę podziękować przez Maryję. 
W dniu 12 stycznia 2013 roku odbyła się 
Msza św. dziękczynna o godz. 18.15 w tym 
samym kościele, w którym zamówiłem 
Msze św. błagalną. Natomiast moja siostra 
wraz z całą swoją rodziną uczestniczyła 
we Mszy św. dziękczynnej w Sanktuarium 
Matki Boże Łaskawej w Krzeszowie.

Bogu Niech będą dzięki!
Andrzej Ziółkowski
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ZNACZENIE MILCZENIA W LITURGII
Liturgia, w której uczestniczymy a zwłaszcza Msza Święta, daje nam tę łaskę uczestniczyć już tutaj na 

ziemi w liturgii nieba. I mimo, że pozostajemy jeszcze na ziemi to już oczami wiary możemy przebywać  
w niebie. Dlatego chcemy podjąć wysiłek aby jak najlepiej uczestniczyć w tej modlitwie i ją coraz bardziej 
rozumieć. Podczas tej krótkiej katechezy, chcemy zastanowić się nad znaczeniem milczenia, które powinno 
być zachowywane w czasie sprawowania Mszy Świętej.

Czym jest cisza i milczenie?

Cisza i milczenie wprow-
adzają nas w inną rzeczywistość 
i mają pomóc człowieko-
wi spotkać się z Panem 
Bogiem. Trwać w ciszy, to 
słuchać Stwórcy i usunąć 
to wszystko, co jest prz-
eszkodą w Jego słuchaniu. 
Pismo Święte przypomina, 
że Pan nie był w wichrze, 
w ogniu, w gwałtownej 
burzy, w trzęsieniu ziemi, 
ale „w szmerze łagodnego 
powiewu” (1 Krl 19, 12). 

Cisza, jak podkreśla 
Romano Guardini, otwi-
era źródło wewnętrzne,  
z którego wypływa Słowo. 
Trwanie w ciszy rodzi za-
tem pragnienie Słowa. Jest 
to postawa słuchaczy Je-
zusa w synagodze w Naz-
arecie: „Zwinąwszy księgę 
oddał słudze i usiadł; 
a oczy wszystkich w syna-
godze były w Nim utkwi-
one” (Łk 4, 20).

Przepisy liturgiczne 
z Ogólnym Wprow-
adzeniem do Mszału 
Rzymskiego podają 
wyraźnie miejsca milcze-
nia podczas liturgii Mszy Świętej.

W czasie Eucharystii po wez-
waniu do aktu pokuty i po wez-
waniu „Módlmy się” każdy sku-
pia się, aby uświadomić sobie, że 
stoi w obecności Pana, i by w mod-

litwie osobistej wypowiedzieć 
swoje prośby, dziękczynienia czy 
uwielbienia. Taka chwila milcze-
nia winna być tak długa, aby ucze-

stnicy liturgii mogli obudzić akt 
skruchy lub skupić się na modlit-
wie. 

Ponadto należy dążyć do mil-
czenia po czytaniach lub po 
homilii, aby uczestnicy mogli 

rozważyć to, co usłyszeli. Po Ko-
munii Świętej należy również 
zachować święte milczenie aby 
w sercu swoim uwielbić Pana, dz-

iękując Mu za otrzymane 
łaski. Dopiero po chwili 
ciszy, należy wyśpiewać 
pieśń uwielbienia za dar 
zbawienia, dziękując Bogu 
Ojcu za dar Jezusa Chrys-
tusa.

Z pewnością potrze-
ba ciszy w liturgii jest 
znakiem czasów, nowe-
go rozumienia tajemnic 
dokonujących się w litur-
gii. Człowiek współczesny 
ciągle się śpieszy i zdany 
na samego siebie budu-
je życie nietrwałe. Dlat-
ego też rodzi się potrze-
ba ciszy. Cisza w liturgii 
nie jest czasem zmar-
nowanym, pustym, bez-
sensownym, lecz jest ciszą 
twórczą, wypełnioną 
wewnętrznym skupi-
eniem i osobistą roz-
mową z Bogiem. Ma być 
zbieraniem wewnętr-
znych sił. Jest także wyr-
azem niewystarczalności, 
słuchaniem i oczekiwan-
iem w miłości na Miłość. 

Jest Świętym momentem łas-
ki, w której milczy człowiek, ale 
mówi sam Bóg.

Ks. Mateusz Rycek

Święta Anna, fresk z Faras
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Mamy kolejne Boże Narodzenie i kolejny Nowy Rok, i kolejny Popielec itd.

Boże Narodzenie to nie dla wszystkich radość, nawet patrząc tylko historycznie. Dla Heroda to nie była 
radosna nowina. A słowa wypowiedziane przez starca Symeona do Maryi: „a serce twoje miecz przeni-
knie” o czym mówią? Na pewno nie o beztroskim świętowaniu.

Przyglądając się swoim liniom 
papilarnym, zauważymy, że na każ-
dej napisane M., a co to znaczy? Od-
powiedź jest jedna „Memento Mori” 
(pamiętaj, że umrzesz). Pan Bóg nam 
to wypisał na dłoniach, byśmy o tym 
pamiętali. Ale czy my chcemy o tym 
wiedzieć? Czytając Żywoty Świętych 
Pańskich, widzimy, że to przyjaciele 
Boga. Nasuwa się pytanie: Dlaczego 
przyjaźń musi boleć?

Przyjaciel, jak powiada biblijny 
mędrzec Syrach, jest lekarstwem życia 
(por. Syr 6, 16). Dlaczego więc przy-
jaźń boli? 

Jak pisze w necie ks. Jacek Prusak 
SJ Tylko „sterylna” przyjaźń nie boli…

…Przyjaźń jest więzią, która an-
gażuje całego człowieka, a boli to, że 
musi wzrastać i dojrzewać. Przyjaźń, 
tak jak życie, ma swoje cykle i pory 
roku. I choć są one przewidywalne, to 
nie znaczy, że można je kontrolować. 
Przynoszą one ze sobą nie tylko ra-
dość, ale i smutek. „Nawet, jeśli mamy 
to szczęście i posiadamy jednego, 
dwóch lub trzech ukochanych i «naj-
lepszych przyjaciół», przyjaźnie – jak 
uczy nas tego życie – to w najlepszym 
razie więzi z rodzaju niedoskonałych”.  
Warto o tym pamiętać, ale jednocześ-
nie troszczyć się o nie.

brat Stanisław

• • •

Znaleźli Maryję, Józefa i Niemow-
lę leżące w żłobie. Żłóbek pasterzy 
zawarty jest w tej garści słów. Jednak 
jest to żłóbek prawdziwy, zawierają-
cy wszystko, co istotne, żłóbek, który 
„działa”.

Mój żłóbek przysparza mi kłopo-
tów. Ciągle dokupuję nowe figury, 
lampki, zwierzęta, a on nie działa. 
Mam wrażenie, że wszystko się w nim 
rozwija, zwierzęta rosną. Dzieciątko 
natomiast niepokojąco słabnie, chud-
nie w oczach. Było to bolesne do-
świadczenie. W końcu wszystko oka-
zało się jasne. Okrutnie jasne.

Przyszedł do mnie człowiek w roz-
paczy, odprawiłem go w pośpiechu. 
Idąc na „moją” mszę, spotkałem cy-
gankę. Na ręku trzymała dziecko, nie 
miałem drobnych (a poza tym, kiedy 
ci ludzie wezmą się do pracy). Z dale-
ka zauważyłem gbura, z którym wczo-
raj wieczorem gwałtownie się pospie-
rałem. Obszedłem go z daleka, by go 
nie pozdrowić.

Byłem świadkiem wielkiej niespra-
wiedliwości, powinienem interwenio-
wać, narazić się.

Milczałem. Szedłem swoją drogą. 
Nie potrafiłem dostrzec potrzebują-
cych, zrozpaczonych itd.

Wykreśliłem Dzieciątko. 
Nie zdawałem sobie sprawy, że je-

dynie zaangażowanie się dla potrze-
bujących (nie tylko materialnie) oży-
wi mój żłóbek. Bóg ma cztery tysiące 
twarzy. Dzieciątko wyznacza mi spot-
kanie z tymi ludźmi. Trasa prowadzą-
ca do Niego prowadzi przez wszystkie 
drogi świata. Jedynie „tracąc czas” 
z ludźmi i dla ludzi, mam pewność, że 
punktualnie stanę przed nim.

Jeżeli nie rozpoznam Dzieciąt-
ka w czterech milionach ludzi, 
w pijakach, żebrakach, zrozpaczo-
nych, zgorszonych itd., mój żłóbek na 
zawsze pozostanie wspaniałym żłób-
kiem, który nie działa.

Z książki Aleksandro Pronzato 
„Niewygodne Ewangelie”

wybrał brat Stanisław

Ps. Zamyślając się nad tym Żłób-
kiem, mogę powiedzieć: tylko Boże 
miłosierdzie może mój Żłóbek uru-
chomić.

ŻŁÓBEK NIE DZIAŁA
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
PASTERKA W KAPLICY BETLEJEMSKIEJ

Ciemności ogarnęły zabudowania 
krzeszowskiego opactwa, przesiąk-
nięte milczeniem synów św. Bernar-
da- ciszą nakazaną im przez regułę. 
W oknach klasztoru płonęło światło 
świec. W poszczególnych celach mod-
lili się zarówno młodzi klerycy i no-
wicjusze, jak i starcy, których skronie 
zdobił siwy wieniec włosów. Poruszali 
wargami, lecz ich usta nie wydawały 
żadnego dźwięku.

Nadszedł czas, aby założyć czar-
ną, ciepłą kukullę na habit z owczej 
wełny, a głowę ukryć w mrokach głę-
bokiego kaptura. Na niego powoli 
opadał z nieba puch, gdy zakonnicy 
stąpali po całunie zimy, zmierzając ku 
brackiej świątyni św. Józefa. Przed jej 
fasadą stały dwie grupy klasztornych 
studentów. Zmarznięci, naciągali na 
uszy futrzane czapki. Obok ich opie-
kuna pojawił się lekko ospały cysters. 
Miał ze sobą niewielkie, przenośne 
organy. Instrument przed siedemdzie-
sięcioma laty sprowadził opat Bernard 
Rosa, aby uświetniał swym dźwiękiem 
pobożne procesje. Gdy mnich rozpo-

czął uderzać w klawisze, stłoczone 
powietrze roztańczyło się wewnątrz 
niewielkich wieżyczek z cyny i ołowiu. 
Stary pozytyw, wygrzebany na podda-
szu, wydał z siebie tę samą melodię, 
którą Dzieciątko usłyszało przed wie-
kami, gdy stajenkę otoczyła świetlista 
orkiestra z alabastrowymi skrzydłami.

Gdy minęli wieczernik, gwałtow-
ne tchnienie południowego wiatru 
uniosło świeże płatki śniegu. Lecz tej 
cichej nocy lodowaty podmuch nie 
przeszywał wątłych ciał nowicjuszy 
i śpiewających chłopczyków o obli-
czach cherubów. W tę świętą noc pod-
sycał on w ich sercach wątły płomień, 
który zmienił się w radosną, śląską 
pieśń: Transeamus usque Bethlehem, 
et videamus hoc verbum quod fac-
tum est! Dziecięce głosiki połączyły 
się z tenorem i basem wypływającym 
z płuc mnichów. Opat Benedykt Sei-
del, przyodziany we wspaniałą kapę, 
ornat, dalmatykę i tunikę, wyszywane 
złotymi i srebrnymi nićmi, przyłą-
czył się do śpiewu: Mariam et Joseph 
et Infantem positum in praesepio. 

Wraz z orszakiem białych mnichów 
do leśnej kaplicy podążali miesz-
kańcy okolicznych wsi i miasteczek. 
Wzdłuż żwawego potoku Cedron szły 
obok siebie starowinki z książeczką do 
modlitwy w jednej dłoni, a różańcem 
w drugiej. Jak kolejne paciorki połą-
czone lnianym sznureczkiem, włącza-
li się do śpiewu mężczyźni w sile wie-
ku, o głosie donośnym jak największy 
dzwon opactwa- Emanuel. Śliczna 
dziewczyna o kasztanowych włosach, 
której mróz sparaliżował policzki 
układając usta w tajemniczy uśmiech, 
dokończyła: et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis.

Wszystkich prowadziła jaśniejąca 
gwiazda, która zatrzymawszy się nad 
betlejemską kaplicą, przyglądała się 
swojemu odbiciu w tafli stawu. Lecz 
to mnogie światło bijące od świec 
trzymanych przez pątników rozświet-
liło niewielką polanę. Naród kroczący 
w ciemnościach ujrzał światłość wielką. 
Kolejne wersety proroka Izajasza kan-
tor zaintonował rozpoczynając Mszę 
św.: Albowiem Dziecię się nam naro-
dziło. Niewielkie dzwony na sygnatur-
ce betlejemskiej kaplicy umilkły, gdy 
opat zbliżył się do żłóbka, w którym 
pośród blasku świec leżało Dzieciąt-
ko. Księża, ubrani w odświętne, złote 
ornaty, zgromadzili się przy ołtarzu. 
Uroczysty śpiew Chwała na wysokości 
Bogu wypełniał pomieszczenie, gwał-
townie zabrzmiały dzwonki, którym 
wtórowały piszczałki niewielkich or-
ganów. Subdiakon w śnieżnobiałej tu-
nice otworzył księgę, zerkając jeszcze 
na żłóbek, wypowiadał słowa, które 
św. Paweł skierował do swojego ucznia 
Tytusa: Ukazała się łaska Boga, która 
niesie zbawienie wszystkim ludziom. 
W kaplicy nastała błoga cisza. Dia-

Święta noc roku Pańskiego 1738 była zimna, lecz niezwykle piękna. Miliardy 
gwiazd rozświetliły się na firmamencie czarnego nieba, otaczając jasny księżyc.

Kaplica Narodzenia Pańskiego
- Betlejem
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LISTOPADOWA MODLITWA
ZA ZMARŁYCH

Odszedłeś tak szybko Niespo-
dziewanie! Dlaczego? Nawet nie 
zdążyłem się z Tobą pożegnać. Tyle 
miałem Ci jeszcze do powiedzenia. 
A Ty poszedłeś gdzie indziej do 
innego lepszego życia. Zostawiłeś 
mnie!

Ciężko mi bez Ciebie, tak mocno 
wpisałeś się w moje życie. Nie po-
trafię bez Ciebie żyć. Ale co zrobić? 
Takie jest życie: rodzimy się żyjemy 
umieramy i idziemy dalej do innego 
świata.

Kiedy staję nad Twoim grobem 
zastanawiam się jak Ci tam jest? 
Czy jesteś szczęśliwy? Mam nadzie-
ję, że tak. Bo tutaj jest różnie: co-
dzienna praca  obowiązki… zresztą 
Ty sam wiesz najlepiej jak mi się tu 
żyje.

Wiesz, tęsknię za Tobą i mam 
nadzieję, że kiedyś spotkamy się 
w niebie…

z homilii Ks. Mateusza Rycka 
na dzień Wspomnienia 

Wszystkich Wiernych Zmarłych 
2.11.2014.

Żywiąc w sercu gorącą miłość 
ku drogim nam Zmarłym, jak co 
roku podczas nabożeństw wy-
pominkowych polecaliśmy Bogu 
tych, którzy przeszli już na drugą 
stronę życia. Dziękujemy wszyst-
kim Parafianom i Pielgrzymom, 
którzy uczestniczyli w tej wyjątko-
wej modlitwie.

Oto wykaz ulic z których 
wypłynęły kartki wypominkowe:

ul. Cysterska – 36 szt.
ul. Betlejemska – 10 szt. 
ul. Brokoffa – 1 szt. 
ul. Piotra Brandla –12 szt. 
ul. Bernarda Rosy – 9 szt. 
ul. Benedyktyńska – 14 szt. 
ul. Św. Anny – 4 szt.
ul. Kalwaria – 3 szt. 
ul. M. Englera – 2 szt.
ul. Św. Jana Nepomucena – 10 szt. 
ul. Loretańska – 3 szt.
ul. Św. Józefa – 6 szt.
ul. Św. Jadwigi Śląskiej – 7 szt. 
ul. Młyńska – 7 szt. 
ul. Podklasztorna - 1 szt. 

ul. Księcia Bolka I – 21 szt. 
ul. Zielna – 6 szt. 
ul. Nadrzeczna – 7 szt.
ul. Sportowa – 0 szt. 
ul. Osiedle – 13 szt. 
ul. Michała Willmanna – 11 szt. 
ul. Sądecka – 22 szt. 
Wypominki bez podanych ulic – 
29 szt.  
Lipienia – 19 szt.
Krzeszówek – 15 szt.
Gorzeszów – 17 szt.
Jawiszów – 15 szt.

Razem: 293 szt.

kon, trzymając w zmarzniętych dło-
niach Ewangeliarz, rozpoczął śpiewać: 
W owym czasie wyszło rozporządzenie 
Cezara Augusta, żeby przeprowadzić 
spis ludności w całym państwie. Kolej-
ne wersety spisane przez św. Łukasza 
unosiły się pod kolebkę sklepienia. 
Wymknęły się przez niedomknięte 
okienko na zewnętrz, rozbrzmiewa-
jąc wśród ludu Bożego: W tej samej 
okolicy przebywali w polu pasterze 
i trzymali straż nocną nad swoją trzo-
dą. Tak samo jak przed wiekami, teraz 
również klasztorni pasterze, rolnicy 
i rzemieślnicy opuścili swoje trzody 
i gospodarstwa, aby przywędrować 
do Betlejem, składając pokłon nowo-

narodzonemu Dzieciątku. Gdy uro-
czyście śpiewano Credo, zgromadzeni 
padli na kolana wypowiadając słowa: 
I za sprawą Ducha św. przyjął ciało. Jak 
Maryja urządziła żłóbek dla Dzieciąt-
ka, tak księża przygotowali na ołtarzu 
wszystko na nadejście niebiańskiego 
Emanuela. Niebawem ołtarz stał się 
Jego tronem, gdy na ciche słowa opa-
ta chleb zamienił się w Ciało, a wino 
w Krew Zbawiciela. Wnętrze kaplicy 
wypełnione było wonią kadzidła.

Zapłonęły wierzchołki świerków 
od światła jutrzenki, kiedy Książe 
Pasterzy wyszedł do swojego ludu. 
U stopni ołtarza spotykali się roz-
modleni chłopcy i powabne dziew-

częta, uśmiechnięte dzieci i siwi star-
cy. Padali na kolana w natchnionym 
zachwycie, aby Pan Wieczności w Ko-
munii Św. wkroczył do ich serc.

[Artykuł  jest luźnym tłumacze-
niem i streszczeniem tekstu o. Niko-
lausa von Lutterottiego Transeamus 
Das Hirtenamt in der Bethlehemer 
Waldkapele. Co warte zaznaczenia, 
pieśń Transeamus usque Bethlehem, 
którą benedyktyn cytuje jako śpiewa-
ną w trakcie procesji, można znaleźć 
w Internecie w wykonaniu wielu za-
granicznych chórów.]

Krystian Michalik
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PROSIŁ TYLKO O MODLITWĘ
Księdza Władysława Bukowińskiego, dzisiaj już Sługę Bożego, zmarłego 3 grudnia 1974 roku, na cmentarz 

w sowieckiej wtedy Karagandzie odprowadzała garstka wiernych. U schyłku swego siedemdziesięcioletniego życia 
zdążył jeszcze napisać, iż nie wie, jaka jest przyszłość kapłanów i katolików w Związku Sowieckim, jak Opatrzność 
Boża będzie czuwać „nad naszym Kościołem w tym kraju”

Po ludzku nie do wyobrażenia było, 
iż zaledwie ponad ćwierć wieku póź-
niej do stolicy Kazachstanu przybędzie 
Następca św. Piotra i wypowie słowa: 
„Znam cierpienia, którym wielu z was 
zostało poddanych, kiedy poprzedni 
totalitarny reżim wyrwał was z własnej 
ziemi ojczystej i deportował do rozpacz-
liwych warunków i strasznej nędzy”. 
A następnie dodał, iż „wiele mówił mi 
o was niezapomniany ks. Władysław Bu-
kowiński, którego wielokrotnie spotyka-
łem i zawsze podziwiałem za kapłańską 
wierność i apostolski zapał”. Ksiądz kar-
dynał Karol Wojtyła spędził wiele czasu 
na rozmowach z ks. Bukowińskim, gdy 
pod koniec lat 60. XX wieku apostoło-
wi Kazachstanu udało się przyjechać do 
Polski.

W Krakowie zatrzymywał się wtedy 
u państwa Stanisława i Anny Pruszyń-
skich. W ich księdze gości zachował się 
wpis: „Rozmowy płytkie pozostawiają 
pustkę, a nieraz i niesmak. Rozmowy 
pogłębione mają wartość nieprzemi-
jającą. Najpiękniejsze są rozmowy na-
tchnione miłością Boga i ludzi. Ufam, 
że coś z tego było w naszych rozmowach 
prowadzonych w waszym gościnnym 
domu na szlaku Karaganda-Kraków. Ks. 
Władysław Bukowiński. 9 października 
1969 roku”. Te słowa dobrze oddają jego 
charakter, gdyż jak wspomina Anna Pru-
szyńska, wiele razy powtarzał, że „życie 
jest za krótkie, aby przeżyć je byle jak”.

„Przemoc ma swoje granice”

Władysław Bukowiński pochodził 
z Berdyczowa (urodził się w 1904r.). 
Ukończył prawo i teologię na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. W katedrze wawel-
skiej z rąk księcia metropolity Adama 
Stefana Sapiehy przyjął święcenia ka-
płańskie. Duszpasterzował w parafiach 
w Rabce i Suchej Beskidzkiej, a następ-
nie został wykładowcą w Seminarium 
Duchownym w Łucku na Wołyniu. Już 

po sowieckiej agresji ksiądz 
biskup Adolf Szelążek mia-
nował go proboszczem łu-
ckiej katedry. Wkrótce został 
uwięziony przez Sowietów, 
uniknął jednak rozstrzelania 
i doczekał wkroczenia Niem-
ców. Ponownie został areszto-
wany przez NKWD w stycz-
niu 1945 roku. Po dwuletnim 
więzieniu w Łucku i Kijowie 
przez następne osiem lat 
przebywał w obozach pracy 
w Czelabińsku i Dżezkazga-
nie leżącym 500 km od Kara-
gandy, do której został przy-
musowo zesłany w 1954 roku. 
„Opatrzność Boża działa nie-
raz i przez ateistów, którzy zesłali mnie 
tam, gdzie ksiądz był potrzebny” – pisał 
we wspomnieniach.

Jako zesłaniec musiał obowiązkowo 
pracować, ale zatrudnił się jako stróż 
nocny na budowach, by jak najwięcej 
czasu móc poświęcić duszpasterzowaniu. 
W 1955 roku dobrowolnie zrezygnował 
z możliwości wyjazdu do Polski i pozo-
stał w Związku Sowieckim, aby służyć 
ludziom jako kapłan. Już od następnego 
roku zaczął odbywać podróże misyjne, 
których było osiem. Cztery wiodły do 
Turkiestanu, na granicy z Afganistanem, 
w okolice Ałma Aty, dwie do Aktiubińska 
oraz jedna do Semipałatyńska i okolic. 
Połowę wypraw zakończył pomyślnie, 
pozostałe zostały przerwane przez wła-
dze. „Wyruszając na wyprawę misyjną, 
biorę paszport i zaświadczenie, że jestem 
księdzem katolickim, bo w paszporcie 
jestem zapisany jako ’raboczyj’. Biorę 
opłatki i wino mszalne oraz wszystko, co 
jest niezbędne dla odprawiania Mszy św. 
i do udzielenia sakramentów”.

W 1958 roku został aresztowany 
i skazany na trzy lata więzienia, ale jak 
pisał: „Przemoc ma także swoje grani-
ce. Któż może mi zabronić się modlić? 
Ten najwyżej może się sam ośmieszyć. 

Modlić się można naprawdę zawsze 
i wszędzie. Byle tylko była dobra wola ku 
temu. Ciało można zamknąć i nawet ca-
łymi latami trzymać w pojedynczej celi 
więziennej, lecz nie uwięzi się ducha, 
który i stamtąd znajduje drogę do Boga. 
Prześladowanie wiary nie jest najwięk-
szym niebezpieczeństwem. Jest nim od-
separowanie dzieci i młodzieży, by one 
nigdy nie miały możności poznać Boga. 
Wprawdzie łaska Boża niepojętymi dla 
nas ludzi drogami dociera i do takich 
jednostek, tym niemniej sam Syn Czło-
wieczy Jezus Chrystus woła do nas ’Żni-
wo wielkie – robotników mało. Proście 
tedy Pana żniwa, aby posłał robotników 
na żniwo swoje’”.

Nie żyć byle jak

W 1965 roku księdzu Bukowińskie-
mu po raz pierwszy udało się przyjechać 
do Polski, potem gościł w niej jeszcze 
dwukrotnie. Nie miał nawet sutanny, od 
ks. infułata Ferdynanda Machaya z koś-
cioła Mariackiego przyniósł ją Stanisław 
Pruszyński. Nie spędzał bezcelowo ani 
chwili.

– W kieszeniach zawsze miał ołówki 
i karteczki, na których notował. Zawsze 

Ks. Władysław Bukowiński
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powtarzał, że trzeba się uczyć, uczyć 
i jeszcze raz uczyć, poznawać polską hi-
storię, czerpać z tradycji, aby być goto-
wym do odbudowy Ojczyzny. Uważał, iż 
chrześcijanin nigdy nie może być bierny, 
nigdy nie rozpaczał, nie skarżył się na 
swój los – zapamiętała Anna Pruszyń-
ska. Nabierał tutaj sił i oddychał Polską, 
mimo że był to czas ostrych ataków na 
Kościół za rządów Władysława Gomuł-
ki w okresie uroczystości millenijnych. 
Spotkanie z ks. Bukowińskim było dla 
niej ogromnym darem. – Sama rozmowa 
z nim powodowała, iż człowiek wznosił 
się na duchowe wyżyny, stawał się lepszy, 
ale tak emanuje miłość i dobro – pod-
kreśla. Przed kilkunastu laty Anna Pru-
szyńska zachorowała na chorobę nowo-
tworową, były już przerzuty. Modliła się 
za wstawiennictwem ks. Bukowińskiego. 
Jej prośby zostały wysłuchane… Kil-
kanaście lat spędzonych w sowieckich 
łagrach, więzieniach, na zesłaniu nie 
pozostały bez wpływu na jego zdrowie. 
Kardynał Wojtyła sugerował, aby po-
został w Krakowie. Wtedy odpowiadał: 
„Nie mogę zostawić swych wiernych, 
muszę wracać, oni czekają”. – Podążał 
tym wspaniałym szlakiem najszlachet-
niejszych polskich kapłanów, którzy ni-

gdy nie opuścili swych parafian, jak ks. 
Tadeusz Fedorowicz ze Lwowa, który do-
browolnie w 1940 roku pojechał do Ka-
zachstanu, aby duszpasterzować wśród 
wywiezionych tam Polaków, czy ks. Jan 
Cieński. Miałam szczęście i dar znać ich 
wszystkich – dodaje Anna Pruszyńska. 
Ksiądz Cieński był jej wujem, po 1945 
roku pozostał w Złoczowie, a w latach 
sześćdziesiątych został sekretnie wy-
święcony na biskupa.

Nie idzie w zapomnienie

Ksiądz Bukowiński za namową Pry-
masa Polski ks. kard. Stefan Wyszyń-
skiego podczas pobytów w Polsce spi-
sał swe przeżycia, wydane następnie 
w Paryżu pod tytułem „Wspomnienia 
z Kazachstanu”, a następnie przedruko-
wane w niezależnych wydawnictwach. 
Tekst zakończył słowami: „Wiem tylko 
jedno, iż słodkie jest jarzmo Chrystu-
sowe, a brzemię Jego jest lekkie”. Gdy 
wiadomość o śmierci kapłana dotarła 
do Krakowa, państwo Pruszyńscy zajęli 
się przygotowaniem ręcznie wykona-
nych nekrologów, karteczek, telefono-
wali do znajomych. Poczta pantoflowa 
działała w tamtych czasach skutecznie 

i krakowski kościół św. Floriana wypeł-
nił się wiernymi. Przybyli, aby połączyć 
się w modlitwie za duszę niezłomnego 
apostoła Kazachstanu. Stawili się licznie 
pozbawieni swej ojczyzny Kresowianie, 
wielu z tak tragicznie doświadczonego 
Wołynia, gdzie przed wojną posługiwał 
ks. Władysław, wyzuci z własności zie-
mianie, wszyscy, którym wcześniej przy-
szło zetknąć się z ks. Bukowińskim. Nie 
mogło zabraknąć ks. kard. Karola Wojty-
ły, który powiedział wtedy: „Cieszmy się, 
że Opatrzność tak wielki dar misyjny, 
misyjnego apostoła złożyła w sercu pol-
skiego kapłana”. Kilkadziesiąt lat później 
już jako Ojciec Święty Jan Paweł II napi-
sał: „Cieszę się, że postać tego bohater-
skiego kapłana nie idzie w zapomnienie. 
Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście 
poznać, budować się jego świadectwem 
i wspierać w każdy możliwy w tamtych 
czasach sposób. Nigdy oprócz modlitwy 
nie prosił o nic dla siebie, ale zawsze był 
otwarty na wszystko, co mogło dać opar-
cie w wierze i w cierpieniu tym, których 
Pan Bóg powierzył jego pieczy”.

Dr Jarosław Szarek, IPN Kraków
Nasz Dziennik, 3 XII 2014 r.

l.p. parafia termin
1. Kamienna Góra -  św. Apostołów Piotra i Pawła 2-6 wrzesień 2015
2. Krzeszów - Wniebowzięcia NMP 6-9 wrzesień 2015
3. Czarny Bór – NSPJ 9-13 wrzesień 2015
4. Witków Śląski – Zwiastowania NMP 3-16 wrzesień .2015
5. Gostków – Świętej Rodziny 16-20 wrzesień 2015
6. Marciszów – Niepokalanego Serca NMP 20-23 wrzesień 2015
7. Ciechanowice – Św. Augustyna 23-27 wrzesień 2015

PEREGRYNACJA 
OBRAZU ŚW. JÓZEFA

W DEKANACIE KAMIENNA GÓRA – WSCHÓD
WRZESIEŃ 2015 ROKU
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Historia wydarzyła się w Krakowie 
w sklepie Lidl na os.Strusia. W tym 
okresie moja rodzina miała bardzo 
ciężką sytuację finansową, mąż stra-
cił pracę i ledwo wystarczało nam aby 
wiązać koniec z końcem, nie mówiąc 
już, aby móc spełnić jakieś zachcian-
ki naszych pociech. Wybrałam się 
na większe zakupy razem z dziećmi. 
Wszystkie zakupy z kalkulatorem 
w ręku, żeby się nie przeliczyć przy 
kasie. Zachodzimy do kasy, wykła-
dam produkty. Ważne dla historii - za 
mną w kolejce ustawił się jakiś młody 
chłopak, nie wiem, około 20 paru lat, 
rozmawiający przez telefon, używając 
czasem niecenzuralnych słów. Za tym 
chłopakiem była starsza kobieta wiel-
ce zbulwersowana zachowaniem chło-
paka który przeklinał. Gdy to robił 
ewidentnie ściszał głos; Babcia jak na 
niego nie huknie - ty taki owaki - na 
cały głos (tak solidnej wiązanki daw-
no nie słyszałam). Młody człowiek 
nie specjalnie się tym przejął i roz-
mawiał dalej. W miedzyczasie pani 
kasjerka skończyła kasować nasze 
zakupy i o zgrozo zabrakło mi ponad 
15 zł. Nie wiedziałam co powiedzieć. 
Musiałam odłożyć co było dla dzieci, 
jak widziałam ich twarze aż mi serce 
pękało. I wiecie co, babcia zaczęła ko-
mentować to w stylu "Jak plebs nie ma 
pieniędzy to niech bachorów pier... 
sobie nie robi i w domu siedzi". Myśla-
łam że się tam zaraz rozpłaczę i wtedy 
ten chłopak skończył rozmawiać. Bez 
słowa dał kasjerce 20 zł do zakupów na 
które mi właśnie brakowało, odwró-
cił się w stronę babci i rzekł "No i tu 
pani marnuje energię na darcie ryja, 
że wszyscy poje, a tylko pani biedna, 
nieszczęśliwa bo 3 min dłużej w kolejce 
postoi, żal mi cię kobieto, masz smutne 
życie". Mniej więcej taki był sens tego 
co powiedział. Byłam w takim szoku 
i tak zamurowana że nie wiedziałam 

co powiedzieć i nie zauważyłam jak 
ten chłopak w między czasie spako-
wał swoje i moje zakupy! Zapytał czy 
pomóc nieść mi to bo widzi, że bardzo 
ciężkie. Totalnie byłam zdezoriento-
wana całą sytuacją, odpowiedziałam 
tylko "tak, dziękuję". W drodze ochło-
nęłam i zaczęłam mu bardzo dzięko-
wać i nie wiem jak mu się odwdzię-
czę. Stwierdził tylko "Spoko, nie ma 
tematu". Zaczeliśmy ot po prostu roz-
mawiać. Opowiedział, że właśnie jest 
na urlopie, że gdzieś tam w Norwegii 
pracuje, że za chwilę jedzie do War-
szawy do dziewczyny zanim wyleci. 
Ja mu coś tam powiedziałam o swo-
ich problemach, że maż stracił pracę 
i tak dalej, że ogólnie ciężko. Wyniósł 
nam zakupy do samej góry. Strasznie 
mu podziękowałam. Chciałam oddać 
mu te 20 zł bo mieliśmy jeszcze coś 
w domu. Tylko stwierdził; "Niech pani 
lepiej dzieciom coś kupi. Cieszę się, że 
mogłem jakoś pomóc". I wiecie, że 
nawet nie wiem jak miał na imię? Na 
tym sytuacja mogła by się zakończyć 
ale... Następnego dnia jakoś po połu-
dniu ktoś zapukał do drzwi. Zobaczy-
łam przez wizjer, nikogo nie było, ale 
pod drzwiami coś leżało. Matko jak 
to zobaczyłam po prostu się z mężem 

poryczeliśmy. 5 ogromnych siatek! 
Kosmetyki, żywność, mało tego, były 
tam też zabawki dla naszych dzieci. 
Boże, naprawdę nie wierzyłam w to 
co się dzieje. Staliśmy tak z mężem 
jak osłupieni. Wtargaliśmy te siatki. 
W jednej z nich była karteczka z in-
formacją: "Generalnie moje życie nie 
było różowe z powodu Matki. Niech 
pani będzie cudowna dla swoich dzie-
ci. Pieniądze są i były u państwa w ro-
dzinie też się polepszy. Życzę powo-
dzenia K".

Ludzie, ja naprawdę sądzę że to 
chyba Bóg zesłał tego młodzieńca na 
naszą drogę. BARDZO CI DZIĘKU-
JEMY, NIGDY SIĘ ZA TO NIE WY-
WDZIĘCZYMY!!! Najgorsze jest to 
że nie wiemy jak on ma na imię i czy 
w ogóle to przeczyta ale jeszcze raz 
bardzo dziękujemy. Do tej pory nie 
wierzę, że istnieją tacy ludzie. Prze-
praszam, że tak bardzo się rozpisałam 
ale to po prostu to jest niesamowi-
te! Mam nadzieję że los ci tę dobroć 
wynagrodzi z nawiązką. Jeszcze raz 
serdecznie ci dziękujemy, mamy na-
dzieję, że to przeczytasz. Jesteśmy 
wdzięczni do końca życia.

wspaniali.pl/1162

POMOC OD NIEZNAJOMEGO
Witajcie. 8 stycznia 2014 roku na zawsze zapadnie mi w pamięci. Wtedy chyba Bóg zesłał całe dobro 

jakie miał dla mnie na resztę życia. 
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Atmosfera, która cechuje opowiadanie świętego Łukasza o narodzeniu 
Jezusa w Betlejem, została dobrze oddana przez Michała Willmanna na 
fresku przedstawiającym pokłon pasterzy. Warto zauważyć, że malarz 
nie zinfantylizował narracji biblijnej. Stworzył on obraz przemawiający 
językiem symboliki, kolorów i światła. Patrząc nań, warto zwrócić uwagę na 
kilka szczegółów.

Na pierwszy plan wysuwa się wiara 
ubogich mieszkańców Betlejem klęczą-
cych przed leżącym w zwierzęcym żło-
bie synem Józefa i Maryi. Taka postawa 
w czasach starożytnych charakteryzowała 

ludzi zbliżających się do monarchy. Pa-
sterze rozpoznali w małym Dziecku „Ky-
riosa” - Pana i Władcę całego stworzenia. 
Warto zauważyć, że widok Syna Bożego 
nie napełnił ich strachem. Na fresku pa-

POKŁON PASTERZY
nuje atmosfera radosnego uniesienia. Mi-
chał Willmann podkreślił w ten sposób 
fakt, że wraz z narodzeniem Jezusa na 
świat przyszła „Miłość zbawiająca”, któ-
ra nie powinna nikogo napawać  lękiem. 
Pogodny nastrój udziela się nawet zwie-
rzętom adorującym Mesjasza. Obecność 
wołu i osła to stały motyw na freskach 
w kościele świętego Józefa. Dzięki nim 
Michał Willmann zwraca uwagę na fakt, 
że w Jezusie spełniają się zapowiedzi pro-
roka Izajasza (Iz 1,3).

W scenie obrazującej pokłon paste-
rzy trzeba zauważyć jeszcze jeden, dotąd 
niespotykany symbol. W centralny punk-
cie fresku malarz wyeksponował postać 
białego baranka skupiającego na sobie to 
samo światło, którym emanuje leżące na 
sianie Dziecko. Dzięki temu malarz łączy 
moment adoracji Jezusa z proroctwem 
Izajasza o Słudze Pańskim i ogłasza Jego 
przyszłą misję:

„Jak baranek na rzeź prowadzony, jak 
owca niema wobec strzygących ją, tak 
On nie otworzył ust swoich(…). Spra-
wiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, 
ich nieprawości On sam dźwigać będzie” 
(por. Iz 53,7.11).

Józef, Maryja i betlejemscy pasterze 
są zatem świadkami przyjścia na świat 
Baranka Bożego, który już niedługo na 
krzyżu złoży ofiarę ze swego życia i dzięki 
temu połączy w uścisku miłości stworze-
nie ze Stwórcą.

Ciąg dalszy w książce Ks. Piotra Kota 
„Radości i smutki Świętego Józefa”

„Radości i smutki Świętego Józefa” oraz inne pozycje 
do nabycia w Obsłudze Pielgrzyma. Zapraszamy.

Promocja świąteczna ważna do 15 stycznia

Książka "Radości i smutki 
Świętego Józefa"
Ks. Piotr Kot

Album
"Kościół p.w. Świętego Józefa"
Grzegorz Żurek

Modlitewnik
"Ucieczka Nasza"
Dorota Krawczyk

Album
"Krzeszowskie Sanktuarium" 
Tadeusz Prociak

Gromnice 20,-  15,- zł

20,-  17,- zł 15,-  12,- zł 12,-  10,- zł 75,-  69,- zł
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KOLEJ NA ŚW. MIKOŁAJA

Tegoroczne wspomnienie św. biskupa 
z Miry krzeszowianie zapamiętają szcze-
gólnie. Otóż na nieczynną stację kolejową 
PKP Krzeszów wjechał ,,pociąg ze świę-
tym Mikołajem", na powitanie którego 
przybyły dzieci z rodzicami. - Tak dużej 
frekwencji podczas mikołajek jeszcze nie 
było - mówi ks. Marian Kopko, miejsco-
wy proboszcz.  Mikołaj przywieziony 
został drezyną, którą zbudowali człon-
kowie fundacji Kolej Karkonoska. Oni to 
we współpracy z parafią, oraz Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnym zorganizowali 
darmowe jazdy drezynami oraz pojazdem 
z dwóch połączonych rowerów.

Krzeszów połączenie koleją otrzymał 
w 1899 r. Ruch pasażerski zawieszono 
w 1954 r. Pociągi towarowe dojeżdżały 
do Krzeszówka, a linię eksploatowano do 
1990 roku, kiedy to ruch całkowicie wy-
gasł.

Ostatni pociąg specjalny relacji Legni-
ca- Krzeszów przyjechał tędy 15 sierpnia 
2002 r. Od tamtej pory teren stacji kole-

Oprócz prezentów dla najmłodszych gość podarował drugie życie stacji kolejowej Krzeszów.

jowej w Krzeszowie porosły krzaki, gęsta 
trawa. 6 grudnia 2014 r. to dzień wielkich 
zmian, dzień inauguracji ruchu kolejowo-
-drezynowego w Krzeszowie.

Kolej Karkonoska działa od 2012 r. 
i jest organizacją non-profit, która dzia-
ła na rzecz reaktywacji nieczynnych linii 
kolejowych m.in. Kamienna Góra- Jelenia 
Góra (przez Kowary), Mysłakowice- Kar-
pacz, czy właśnie Kamienna Góra- Krze-
szów.

- Od sierpnia rozpoczęliśmy starania 
o ożywienie linii kolejowej do Krzeszowa. 
W ostatnich latach kompleksowi klasz-
tornemu przywrócony został dawny jego 
blask. Wznowienie ruchu kolejo-
wego na 7,5 km odcinku Kamienna 
Góra-Krzeszów ułatwiłoby tury-
stom dotarcie do Bazyliki. Sanktu-
arium Matki Bożej Łaskawej to cel 
podróży dla pielgrzymów z całego 
świata, ale także niekwestionowana 
perła architektury baroku, Stano-
wi jedną z najważniejszych atrak-

cji turystycznych na Śląsku. Połączenie 
kolejowe Krzeszowa z Kamienną Górą 
w korelacji z istniejącymi połączeniami 
kolejowymi Kamiennej Góry z Czechami 
w znaczący sposób ułatwiłoby podróż tu-
rystom i pielgrzymom z tego kraju - mówi 
Jacek Chorągwicki ze Stowarzyszenia 
"Kolej Karkonoska - przywracamy krwio-
obieg regionu".

Zainteresowani mogą sięgnąć do stro-
ny na faceboku: „Pociągiem do Krzeszo-
wa”. Tam można śledzić wszystkie prowa-
dzone działania.

legnica.gosc.pl
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WYDATKI JAKIE SANKTUARIUM
KRZESZOWSKIE PONIOSŁO W 2014 ROKU
Szanowni i Drodzy Parafianie!

Mało kto wie jakie to wydatki ponosi 
Parafia Krzeszowska w związku z prowa-
dzeniem swojej działalności statutowej. 
Często słyszy się, że „Kościół” nie płaci 
podatków. Wtedy zwykle odpowiadam, 
że to nieprawda bo znam miliony człon-
ków kościoła, którzy podatki płacą. Wte-
dy pada zarzut, „że księża to nie płacą”, nic 
bardziej mylnego. Księża płacą zarówno 
podatek dochodowy jak i składki ZUS. 
A jak rzeczywiście wyglądają finanse pa-
rafii? Postanowiliśmy Państwu przybli-
żyć to zagadnienie na podstawie Parafii 
w Krzeszowie, która z jednej strony jest 
zwykłą małą parafią wiejską ale z drugiej 
strony jest administratorem diecezjalnego 
sanktuarium.

Jak każda parafia tak i Parafia Krze-
szowska płaci obowiązkowe składki po-
datku dochodowego i składki ZUS za 
pracujących w niej księży. Podatek do-
chodowy Ks. Proboszcza wynosi: 560 zł/
rocznie; Składki zdrowotne i ZUS Ks. 
Proboszcza wynoszą: 3 500 zł/rocznie.

Każda parafia odprowadza również 
stosowne składki na rzecz Kurii Bisku-
piej, Wyższego Seminarium Duchownego 
oraz Caritas Diecezji Legnickiej. Skład-
ki są naliczane od ilości zameldowanych 
na terenie parafii mieszkańców. W przy-
padku Krzeszowa i okolicznych wiosek 
(Lipienica. Jawiszów, Krzeszówek i Go-
rzeszów) jest to liczba 2430 osób (stan 
na dzień 1 stycznia 2014 r.) Należałoby 
tu jednak jeszcze wspomnieć o tym, że 
według liczenia wiernych, na niedzielną 

Mszę Świętą uczęszcza: średnio 25,5%. 
To dzięki ich ofiarności parafia może po-
kryć wydatki na Legnicką Kurię Biskupią, 
Wyższe Seminarium Duchowne i Dom 
Księży Emerytów w wysokości ok. 1800 
zł. miesięcznie.

Podajemy Państwu również inne wy-
datki, które Parafia w Krzeszowie musi 
opłacić, abyśmy wszyscy mogli normal-
nie funkcjonować: 
• Energia elektryczna kościoły i Dom 

Opata – 42 000
• wydatki liturgiczne (zakup świec, wina 

mszalnego, komunikantów, sprzętu 
liturgicznego) – 8 000

• Wywóz nieczystości stałych – 1 050 zł
• Utrzymanie kuchni parafialnej – 4.800 

(miesięcznie za 5-ciu księży)
• Koszty związane z Parafialnym Zespo-

łem Caritas i działaniami charytatyw-
nymi – 5 200 zł

• Koszty administracyjne – 3 250 zł

Parafia jest również administrato-
rem cmentarzy parafialnych w Krzeszo-
wie i Krzeszówku. Od 2008 roku zostały 
wprowadzone opłaty prolongacyjne dla 
utrzymania porządku i czystości w ich ob-
rębie. W 2014 roku opłaty wniosło ok 200 
zobowiązanych do tego parafian. Koszty 
roczne wyniosły:
• Wywóz nieczystości stałych – 5 050 zł
• Woda – 200 zł
• Ubezpieczenie – 440 zł
• Konserwacja ogrodzenia – 2 600 zł
• Energia elektryczna (wieczernik) – 

340 zł

Wiele wydatków Parafia nie mogłaby 
ponieść bez prowadzenia działalności go-
spodarczej (sklep i restauracja) oraz bez 
ofiar i darów serca od turystów i pielgrzy-
mów.

A oto pozostałe koszty jakie ponosi 
Krzeszowskie Sanktuarium:
• Koszty osobowe – 292 000 zł
• Koszty bieżących remontów i napraw 

– 46 600 zł
• Koszty administracyjne – 8 800 zł
• Działania promocyjne – 25 650 zł
• Utrzymanie zieleni i porządku otocze-

nia kościołów – 7 200 zł
• Opał (węgiel, drzewo) – 15 400 zł
• Obsługa imprez – 25 100 zł
• Energia elektryczna (pozostałe) - 

22 200 zł
• Zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

antywłamaniowe – 32 000
• Ubezpieczenie zabytkowych obiektów 

– 23 300 zł
• Podatek od nieruchomości – 5 500 zł
• Środki transportu (paliwo, ubezpie-

czenie) – 19 900 zł

Parafia wraz z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała 
dwa zadania: Konserwacja barokowego 
malowidła nad kaplicą Emmanuela oraz 
Konserwacja barokowych balustrad na 
emporach południowych. Łączny koszt 
zadań wyniósł 323 000 zł.

Ks. Marian Kopko
Proboszcz Parafii

Już od stycznia 2015 będzie 
można umawiać się z osobą, 
która w Państwa imieniu roz-
liczy PIT z 2014 rok pod wa-
runkiem odpisu 1% na rzecz 
Caritas Diecezji Legnickiej. 
Dzięki temu będziemy mogli 

pozyskać środki na dofinan-
sowanie kolonii letnich dla 
dzieci z naszej parafii. Szcze-
gółowe informacje od stycznia 
na naszej stronie internetowej  
www.opactwo.eu oraz biurze 
Obsługi Pielgrzyma.
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH
MODLITWA O SŁOMĘ

Czyli lwowskie Benedyktynki 
podczas wojny polsko-ukraińskiej

Listopad 1918 roku już po ostatecznej klęsce Austrii i Prus, a przed oficjalnym podpisaniem pokoju 
(11 XI) we Lwowie spragnionym pokoju ze zdwojoną siłą zagrzmiała kanonada. Tym razem Ukraińcy, 
z dawana przygotowani, wykorzystali chaos, by objąć Władzina wyzwolonych spod Austrii terenach, 
a przede wszystkim we Lwowie. Zajęli magazyny wojskowe i uzbroili kilka tysięcy swoich żołnierzy, 
którzy w euforii zwycięstwa jeździli po ulicach i strzelali do polskiej ludności, ot tak, dla pokazania „kto 
tu rządzi”.

Ze strony polskiej zaskoczenie było 
wielkie. W mieści pozostała zaledwie 
garstka legionistów i to rozproszona po 
domach. To wokół nich zaczęli się gro-
madzić cywile, przede wszystkim mło-
dzież, „uczniaki kilkunastoletnie a na-
wet dziewczęta” – czytamy w kronice 
o „Lwowskich Orlętach”.

Rozpoczęły się zażarte walki, tym 
groźniejsze dla Benedyktynek, że na 
Wysokim Zamku u podnóża którego 
był nasz klasztor, stało centrum ukra-
ińskiej artylerii. Siostry nie były pewne 
dnia ani godziny. Strat materialnych 
spowodowanych tym ostrzałem było 
wiele, ale – na szczęście – nie było strat 
w ludziach. Kronikarka na początku 
walk skrupulatnie wyliczała owe straty 
(nie zapomniawszy nawet o zranionej 
pociskiem kurze), ale potem nawała wo-
jenna spowodowała, że nawet nie było 
czasu by wszystko wyliczać. Jeszcze za-
konnice nie oprzytomniały po jednych 
nieszczęściach, a już waliły się następ-
ne. Do ciągłego strachu przed kulami 
czy granatami dołączyło wnet widmo 
głodu, bo Lesienice – klasztorne źródło 
prowiantu - były niedostępne. „Ale Bóg 
czuwa nad nami” – oddycha z ulgą kro-
nikarka, bo jakiś znajomy otrzymawszy 
przepustkę, wziął dwie służebne z klasz-
toru i przywiózł około stu kwintali to-
waru: buraki, kukurydzę, fasole. Zakon-
nice doceniły dar Boży i poświęcenie 
człowieka, choć – jak napisano – „daw-
niej może nawet nie popatrzyłybyśmy 
na to”.

Zażarte walki doprowadziły w końcu 
do tego, iż 22 listopada o 3 nad ranem 
zakonnice zobaczyły polską chorągiew 
na ratuszu! Zniszczenia były straszne, 
a jeszcze na domiar złego pod koniec 
listopada wybuchł pożar w mieście, któ-

ry strawił wiele budynków, wielu ludzi 
spaliło się żywcem. Ale – jak się okazało 
– zwycięstwo polskie było częściowe, bo 
Lwów – choć wolny – z trzech stron był 
otoczony przez Ukraińców, a to ozna-
czało nie tylko nękanie artyleryjskie, ale 
coraz większy głód. Doszło do tego, że 
zakonnice, by pożywić kilka sztuk byd-
ła, które miały przy klasztorze, oddawa-
ły słomę ze swoich sienników. Miastu 
zabrakło wody i częściowo elektrycz-
ności. Podczas wybuchających pożarów 
ludzi nosili wodę z ulicznych studni 
lub nabierali śnieg, który akurat spadł 
obficie. Siostry – na szczęście – miały 
studnie na podwórzu, „której istnienie 
teraz dopiero doceniłyśmy” – przyznała 
kronikarka.

W całej tej przerażającej atmosferze 
zakonnice pilnie przestrzegały zakon-
nych obowiązków w chórze (oratorium). 
Odmawiały regularnie pacierze, choć 
często w coraz to innych miejscach, tam 
gdzie zdawało im się, że są bezpieczniej-
sze. Próbowały nawet otworzyć szkołę, 
lecz matki nie chciały wypuszczać dzie-
ci z domów, a poza tym były one wy-
mizerowane przez niedożywienie. Już 
w styczniu 1919 roku odbyła się w klasz-
torze konsekracja monastyczna sied-
miu zakonnic, a potem w następnych 
miesiącach bywały obłóczyny i śluby 
Sióstr, znanych już tu w Krzeszowie np. 
S. Paula Lisieniecka, S. Felicja Rzepe-
cka, S. Modesta Cielińska, S. Agnieszka 
Maciąg, S. Jadwiga Dziedzic, S. Justyna 
Wiącek, S. Magdalena Kuraś, S. Elżbieta 
Żmija i S. Stanisława Moszkowicz. Przy 
tym wszystkim stałą pociechą były wi-
zyty Ks. Arcyb. Twardowskiego, który 
często zjawiał się w klasztorze i pocie-
szał Siostry jak mógł. „Jak prawdziwy 
pasterz” – orzekła kronikarka.

Jeszcze w 1919 roku nastąpiło chwi-
lowe wytchnienie. do Lwowa zjechała 
międzynarodowa misja koalicyjna go-
dzić zwaśnione strony. Lwowianie ode-
tchnęli. Niestety nie na długo, bo już 
w lutym tego roku znów rozległ się huk 
i świst przelatujących pocisków. Kilka 
dni później straszliwy łomot wstrząs-
nął murami klasztoru. Siostry przerwa-
ły pacierze i pobiegły zobaczyć, co się 
stało. Okazało się, że granat wpadł do 
rozmównicy. Pod gruzami leżało strasz-
liwie poszarpane ciało służącej Władzi, 
która akurat tam była. Siostra Weronika 
zajęła się zbieraniem szczątków, które 
złożono w prześcieradło, a następnego 
dnia przyszła komisja i zabrano je „do 
anatomii”.

Kanonada wyrządzała coraz to więk-
sze szkody. A to granat spadł na podwó-
rze i uszkodził mur domu, a to powy-
padała od huku i wstrząsu większość 
szyb, a to granat przebił sklepienie czę-
ści nowicjackiej i rozwalił jedną z cel, na 
szczęście pustą wtedy. Na domiar złego 
ów granat był napełniony gazem trują-
cym. „Straszna była to godzina! Huraga-
nowy huk wstrząsał powietrzem, ziemia 
drżała (…) istny obraz dnia sądnego”! 
– czytamy w kronice. Jeszcze bardziej 
przygnębiał głód, brak wody i elektrycz-
ności. Na szczęście – z Opatrzności Bo-
żej – zawsze znalazł się jakiś ofiarodaw-
ca, który wsparł Benedyktynki. Głównie 
był to Ks. Arcybiskup czy ówczesny 
klasztorny Kapelan. Ksiądz Arcybiskup 
wspomagał żywnością, oczywiście pod 
warunkiem, że sam ją skądś otrzymał. 
Było tak ciężko, że Przeorysza kazała 
zakonnicom modlić się w intencji co-
dziennych potrzeb. Pewnego razu, jed-
na ze starszych zakonnic, przeczytawszy 
kartkę pod krzyżem (gdzie były ogłosze-
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nia), powiedziała ze zdumieniem; „Jesz-
cześmy nigdy nie modliły się o słomę”!

W sam dzień Wielkanocy tego roku 
rozpoczęła się kolejna ofensywa, ale 
była to już ofensywa polska. Odebrano 
Ukraińcom kilkanaście wsi podlwow-
skich, w tym nasze Lesienice. Spustosze-
nie klasztoru było wielkie. Granat wy-
pełniony kulkami ołowiowymi wybuchł 
na dachu, a kulki rozpryskując się tak 
podziurawiły dach, że woda deszczo-
wa przeciekała na podłogę korytarza. 
„Straszne spustoszenie i ruina” – rozpa-
czała kronikarka.

Praktycznym skutkiem tej polskiej 
ofensywy było stopniowe uruchamia-
nie wodociągów i elektryczności. Sio-
stry - choć ze strachem – rozpoczęły 
uprawę przyklasztornego ogrodu. Do 
pracy stanęły także Siostry chórowe 
z Przeoryszą Lassnig na czele. Po kilka 
Sióstr wyjeżdżało do Lesienic, usiłując 
tam coś zdziałać. Siostry szkolne roz-
poczęły naukę. Jeden z ojców klasztor-
nych uczennic objął kierownictwo prac 
przy naprawianiu szkód. Aby zdobyć 
konieczne fundusze sprzedano nieco 
ziemi, podpisano umowy na sprzedaż 
drzewa z kuchajowskich lasów, podwyż-
szono też taksę opłat szkolnych.

Z początkiem października 1919 
roku zachorowała Przeorysza Lassnig, 
która tak dzielnie prowadziła Zgroma-
dzenie w tym ogromnie ciężkich cza-
sach. Została częściowo sparaliżowana, 
na szczęście później paraliż ustąpił. Ale 
był to pierwszy sygnał 
końca. Wieczerza wigi-
lijna tegoż roku smako-
wała zakonnicom jak ni-
gdy. Serca radowały się 
spokojem i tym, na co 
w normalnych warun-
kach i czasach nie zwró-
ciły by uwagi. A jak sma-
kowały karpie po kilku 
latach niedojadania! Jak 
zwykle do rozmównicy 
przybył z życzeniami Ks. 
Arcybiskup Twardow-
ski, w Nowy Rok od-
prawił uroczystą Sumę 
u Benedyktynek.

W początkach 1920 
roku doszła do Sióstr 
wiadomość o Benedyk-
tynach z Emaus (Praga). 
Czesi – pisała kronikar-
ka – po odzyskaniu nie-
podległości z nienawiści 
do Niemców kazali im 

opuścić Czechy. Ich klasztor zamienio-
no na konserwatorium muzyczne. Pozo-
stać tam mogło tylko kilku zakonników, 
którym oddano do dyspozycji niewielką 
część klasztoru. Reszta mnichów musia-
ła opuścił Emaus i Czechy i przeniosła 
się… do Krzeszowa na Dolnym Śląsku.

Jeszcze jedno wydarzenie, które 
choć nie miało nic wspólnego z wielką 
polityką – wstrząsnęło zakonnicami. 
Otóż 15 marca 1920 roku o godz. 14.45 
(dokładnie to zanotowano) runął na zie-
mię kasztan zasadzony w klasztornym 
ogrodzie ręką króla Jana III Sobieskiego 
i w obecności prawie wszystkich zakon-
nic. Okazało się, że pochodne korzenie 
były silne i zdrowe, lecz macierzysty 
całkiem spróchniały. „Widziałyśmy jak 
drzewo się zachwiało – opowiada kro-
nikarka – usłyszałyśmy trzask korzeni 
i olbrzym padł majestatycznie (…) każ-
dej mimo woli zrobiło się smutno, bo to 
drzewo zasadzone ręką Sobieskiego (…) 
i tyle pokoleń pod nim przesiadywało”. 
Długość samego pnia tego olbrzyma 
wynosiła 18 metrów, a średnica korze-
nia 4 metry.

I tak toczyło się życie codzienne-
-niecodzienne Sióstr Benedyktynek 
wśród wielkich wydarzeń politycznych 
i prozy dnia powszedniego. Czytelni-
ka kroniki uderza zadziwiający fakt, że 
brak jest zupełnie opisów czy uwag na 
temat bardzo ważny, mianowicie najaz-
du sowieckiego na Polskę w 1920. Jeśli 
się jednak dobrze przyjrzeć kronice, to 

zobaczymy, że w miejscu gdzie kilka 
słów o Piłsudskim urywa się w pół zda-
nia są wycięte kartki w kronice. Starsze 
Siostry wyjaśniły mi, że w czasie agresji 
sowietów w 1939 Siostry pousuwały te 
fragmenty, które narazić by je mogły na 
represje w razie rewizji.

Jeszcze ciekawostka nawiązująca do 
naszej współczesności. Otóż kronikarka 
opisuje, iż 17 marca 1921 roku uchwa-
lono Konstytucję II Rzeczypospolitej, 
a po zakończeniu uroczystego aktu, ów-
czesny marszałek Sejmu Trompczyński 
powiedział: „A teraz, zanim przystąpi-
my do dalszego porządku, udamy się – 
wedle zwyczaju przodków naszych – do 
katedry, aby Panu Bogu złożyć podzię-
kowanie za łaskę, której pozwolił na nas 
spłynąć”. Wtedy to powstał pomysł bu-
dowy kościoła Opatrzności Bożej, „ (…) 
by spełnić ślub narodowy”.

Rok 1922 przyniósł nowe smutne 
zdarzenie: zmarła na wylew krwi do 
mózgu zasłużona dotychczasowa Prze-
orysza Józefa Lassnig, która dźwigała 
na swoich barkach ciężar tych trudnych 
lat: wojny, walk z Ukraińcami, a potem 
trudów odbudowy. Siostry szczerze ża-
łowały swoje Przeoryszy. Po jej śmierci 
rządy objęła zwyczajowo ówczesna Pod-
przeorysza S. Izydora Kaliska – postać 
ciekawa i nietuzinkowa. Pełniła obo-
wiązki Przeoryszy aż do nowych wybo-
rów.

s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

Kasztan Sobieski
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Trzeźwymi bądźcie

„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa 
od wszystkiego co się tej nadziei może

 sprzeciwić.”

Te słowa to drogowskaz wpisany 
w nasze serca na kolejnych Krzeszow-
skich Spotkaniach Trzeźwościowych. 
Słowa poddane  refleksji na kolejnych 
XXII dniach skupienia które odby-
wają się corocznie u stóp Matki Bożej 
Łaskawej,  Pani Krzeszowskiej – która 
kształtuje nasze serca zawierzając je  
Bożemu Miłosierdziu.

Charakter i cel naszych spotkań 
jest zawsze jeden – wspólna pra-
ca nad swoją osobowością i ducho-

wością, to odbudowa 
własnego człowieczeń-
stwa. Wspólnie stajemy 
w Prawdzie na  stacjach 
Drogi Krzyżowej. Ko-
lejne stacje z Jezusem 
Cierpiącym – to nasz 
ból cierpienia, to prawda 
którą przyjmujemy nio-
sąc swój krzyż uzależnie-

nia  - to odzyskiwanie wewnętrznego 
spokoju – to Miłość Jezusa Cierpiące-
go.

Przez te lata spotkań przyjeżdżały 
osoby z różnych zakątków Polski i za-
granicy by wspólnie przeżywać te dni 
skupień. Opiekunem naszych spotkań 
jest ks.Bronisław Piśnicki – Diecezjal-
ny Duszpasterz Trzeźwości, wspie-
ra nas też Ojciec Paweł Tarnowski 
Franciszkanin z Legnicy . Kazania na 
mszach św. wykłady, Mitingi, wspól-

ne rozmowy budują nasze serca i dają 
z większą nadzieją przyjmować dary 
trzeźwości.

My organizatorzy zapraszamy też 
całe rodziny – żony, dzieci – by wspól-
nie w Duchu Prawdy i Miłości podej-
mować działania wspólnego pojedna-
nia, by ta Boża terapia była wspólnym 
odradzaniem się w każdej rodzinie.

Zapraszamy na następne spotka-
nia, na otwarte mitingi, na rozmowy 
i wspólną modlitwę już niedługo-za 
rok!!! 

Terminy rekolekcji, spotkań, piel-
grzymek i relacje z wydarzeń :
www.trzezwosc.diecezja.legnica.pl

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
i Pogodnego 2015 Roku !!!

POGODY DUCHA
Wiesław

BEZ KOMENTARZA
Niedzielna Eucharystia

Anonimową ankietę wypełniło 93 uczniów, których rodzice wyrazili życzenie uczestnictwa dzieci na lekcjach 
religii. W badaniu wzięła udział młodzież z klas I-III  Publicznego Gimnazjum w Krzeszowie.

Na pytanie: Czy brałeś udział w nie-
dzielnej Mszy świętej (druga niedziela 
adwentu),
TAK - odpowiedziało: 48 osób
NIE - 45 

Jako przyczynę nieobecności ucznio-
wie wskazali: 
• choroba - 5,
• nikt mi nie kazał, nie przypomniał - 2,
• nie chodzę w niedzielę na Mszę św. - 2,

• lenistwo - 18,
• inna przyczyna – 18 (zakupy w super-

markecie..? goście..? wyjazdy..?)

Na 100% badanych uczniów 51,61% 
uczestniczyło, a 48,39% nie uczestniczyło 
w niedzielnej Mszy św. Spośród uczniów 
nieuczestniczących w niedzielnej Mszy 
św.:
• 5,38% za powód podało chorobę,

• 2,15% stwierdziło, nikt nim nie kazał, 
nie przypomniał,

• taki sam % uczniów stwierdziło, że nie 
chodzą w niedzielę na Mszę św.

• blisko 20% przyznało się, że powodem 
nieobecności było lenistwo; Taki sam 
procent respondentów wskazało inny 
nieokreślony powód.
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KALWARIA JUŻ NIEDŁUGO
Z NOWYMI REPRODUKCJAMI

Chcąc na nowo ożywić kult Męki Pańskiej w Krzeszowskim Sanktuarium pragniemy wyposażyć  kaplice Kalwarii 
Krzeszowskiej w reprodukcje obrazów. Reprodukcje będą wykonane na trwałym materiale na podstawie bądź 
oryginalnych zachowanych obrazów, bądź miedziorytów z Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej.

Inwestycja przewiduje oprócz wykonania reprodukcji obra-
zów, również oznaczenie trasy krzeszowskiej kalwarii a także 
wydanie Modlitewnika, który zostanie opracowany na podsta-
wie Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej przez ks. dr Piotra Kota – 
rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Zapraszamy zatem Państwa do fundacji poszczególnych re-
produkcji w kaplicach kalwarii dla uczczenia Męki Pana Jezusa, 
dla rozwoju krzeszowskiego sanktuarium jak również dla pozo-
stawienia po sobie namacalnej pamiątki.

Poniżej prezentujemy wykonany prototyp takiej reprodukcji 
zaś listę wolnych fundacji można znaleźć na naszej stronie inter-
netowej (www.opactwo.eu) wraz z wartościami cegiełek na ich 
powstanie. Państwa Nazwiska zostaną umieszczone zarówno na 
reprodukcji jak i w samym Modlitewniku.

Fundacje można rezerwować:
w Biurze Obsługi Pielgrzyma

pod nr tel. 75 742 32 79
lub poprzez wiadomość e-mail:

sanktuarium.krzeszow@gmail.com
Rezerwacje będą aktywne przez 14 dni, w których będziemy 

czekać na wpłynięcie ofiary na konto:
Parafia Rzym.-Kat. PW. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie,
Pl. Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów
Bank Spółdzielczy 32 8395 0001 0016 3529 2006 0001
Przewidywane terminy:
• Zakończenie inwestycji 30 marca 2015
• Pierwsza Droga Krzyżowa po nowowyposażonej Kalwarii 

Krzeszowskiej 3 kwietnia 2015 roku – Wielki Piątek

Liczba uczniów:
1. uczestniczących we Mszy św: 48 (51,61%)
2. nie uczestniczących we Mszy św: 45 (48,39%)

Liczba uczniów, którzy jako 
przyczynę nieobecności podali:
1. choroba: 5 (5,38%)
2. nikt mi nie przypomniał, 

nikt mi nie kazał: 2 (2,15%)
3. nie chodzę w niedzielę na 

Mszę św: 2 (2,15%)
4. lenistwo: 18 (19,35%)
5. inna przyczyna: 18 (19,35%)

Honorata Klimczak
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Sakrament Chrztu w Parafii 
p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Krzeszowie w 2014 roku

1. Emilia Olczak z Krzeszowa
2. Szymon-Stanisław Fałkowski z Jawiszowa
3. Krzysztof-Dariusz Bednarski z Czadrowa
4. Stanisław-Tadeusz Piechota z Gorzeszowa
5. Stanisław-Michał Łyczkowski z Gorzeszowa
6. Dominika-Danuta Mika z Krzeszowa
7. Julia Urban z Kamiennej Góry
8. Wojciech-Jakub Turski z Lipienicy
9. Zofia-Julia Kraszewska z Jawiszowa
10. Hubert Cebula z Przedwojowa
11. Miłosz- Jan Wyrostek z Lipienicy 
12. Mikołaj Ditterla-Kasperski  z Przedwojowa
13. Sarah-Mikołaj Lamb z Kanady
14. Michał-Franciszek Praski z Gliwic
15. Krzysztof-Franciszek Wojtyczka z Wrocławia
16. Szymon-Marcin Sipiora z Krzeszowa
17. Dominik Leśniak z Kamiennej Góry
18. Alicja Homoncik z Krzeszowa
19. Marcel Salawa z Krzeszowa
20. Aleksandra-Anna Janor z Krzeszowa
21. Adam-Tobiasz Rzepiński z Krzeszowa
22. Wiktoria-Łucja Ksok z Warszawy
23. Michał-Jan Michalik z Krzeszowa
24. Filip-Paweł Klimczak z Krzeszowa
25. Antoni-Jakub Florczak z Oleśnicy
26. Hanna-Magdalena Florczak z Oleśnicy
27. Natasza Pastwa z Wrocławia
28. Izabela Matusik  z Krzeszowa
29. Ignacy- Mikołaj Papierz z Krzeszowa
30. Zofia-Marta Boroń z Kamiennej Góry
31. Natalia Kosmalska z Krzeszowa
32. Agata Faustyna Serafin z Krzeszowa
33. Julia Monika Tołysz z Anglii
34. Klaudia Pacyna z Anglii

Sakrament Małżeństwa
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  

w Krzeszowie w 2014 roku
1. Eugeniusz Kos z Jawiszowa oraz Maria-Teresa 

Gruszczyńska z Jawiszowa (5 kwietnia)
2. Jerzy Szczepanek z Kobierna oraz Halina 

Chrobot z Kobierna (23 kwietnia)
3. Konrad-Antoni Wojtkowiak z Weston-Super 

(Anglia) oraz Patrycja-Katarzyna Mysłowska 
z Weston- Super (Anglia) (26 kwietnia)

4. Marek Mika z Lipienicy oraz Danuta-Maria 
Baran z Lipienicy (31 maja)

5. Sławomir-Piotr Jaśkiewicz z Wałbrzycha oraz 
Joanna-Helena Felesiak z Wałbrzycha 
(7 czerwca)

6. Krzysztof- Marcin Korytko z Przemyśla oraz 
Marcelina Seidel z Lubawki (7 czerwca)

7. Marcin-Paweł Kostka z Wrocławia oraz Barbara 
Faryniarz z Wrocławia (14 czerwca)

8. Bartosz- Piotr Bagiński z Hrubieszowa oraz 
Wioleta Łokuciejewska z Boguszowa Gorc  
(21 czerwca)

9. Peter- John Glifford z Dublina oraz Kinga-Julia 
Pawlukiewicz ze Stary Śleszów (21 czerwca)

10. Łukasz-Piotr Czajka z Boguszowa Gorc oraz 
Katarzyna-Teresa Barczyk  z Krzeszowa  
(21 czerwca)

11. Krzysztof-Wiesław Ławniczak z Leszna Górnego 
oraz Joanna-Anna Grobelna z Wrocławia 
(21 czerwca)

12. Tomasz-Dariusz Wierzba ze Świebodzic oraz 
Justyna-Natalia Karbowniczek ze Świebodzic 
(28 czerwca)

13. Marcos-Brando Margulies z Wrocławia oraz 
Magdalena-Anna Gałganek z Kamiennej Góry 
(10 lipca)
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Po nagrodę wieczną z Parafii
p.w. Wniebowzięcia NMP

w Krzeszowie w 2014 odeszli:
1. ur. 15.01.1948r.-Kazimierz Wańczyk-zm. 15.01.2014r.
2. ur. 03.08.1932r.-Wincenty Dumański-zm. 03.02.2014r.
3. ur. 11.12.1964r.-Jan Oleksy-zm. 09.02.2014r.
4. ur. 09.06.1936r.-Felicja Małgorzata Górka  

-zm. 11.02.2014r.
5. ur. 29.09.1928r.-Marcin Pełechaty-zm. 21.02.2014r.
6. ur. 20.05.1967r.-Elżbieta Barbara Szajb 

-zm. 06.03.2014r.
7. ur. 20.01.1938r.-Józefa Borowiec-zm. 16.03.2014r.
8. ur. 07.10.1960r.-Krystyna Maria Ziobroń  

-zm. 22.03.2014r.
9. ur. 05.04.1926r.-Irena Maria Knobloch (s. Magdalena 

Benedyktynka)-zm. 03.04.2014r.
10. ur. 21.05.1976r.-Piotr Dariusz Michalik  

-zm. 29.03.2014r.
11. ur. 10.04.2014r.-Marek Tomaszewski-zm. 10.04.2014r.
12. ur. 16.02.1928r.-Czesława Niewczas-zm. 20.04.2014r.
13. ur. 17.03.1939r.-Bronisław Józef Jała-zm. 23.04.2014r.
14. ur. 29.06.1964r.-Piotr Stanisław Winter 

-zm. 26.04.2014r.
15. ur. 06.12.1950r.-Jan Mikołaj Kuncewicz  

-zm. 07.05.2014r.
16. ur. 04.12.1948r.-Halina Majewska-zm. 21.05.2014r.
17. ur. 18.09.1938r.-Michał Jeleń-zm. 27.05.2014r.
18. ur. 02.04.1935r.-Ryszard Malik-zm. 27.06.2014r.
19. ur. 04.06.1975r.-Jerzy Mirosław Waniołek 

-zm. 21.06.2014r.
20. ur. 14.02.1944r.-Stanisław Jan Paluch-zm. 25.06.2014r.
21. ur. 06.05.1938r.-Stanisław Gondek-zm. 27.06.2014r.
22. ur. 01.12.1956r.-Czesław Trojan-zm. 29.07.2014r.
23. ur. 05.09.1925r.-Maria Nowak-zm. 01.08.2014r.
24. ur. 20.11.1946r.-Wiesław Krzak-zm. 19.08.2014r.
25. ur. 27.12.1948r.-Lucjan Ireneusz Czajnik  

-zm. 23.08.2014r.
26. ur. 22.05.1950r.-Maria Aniela Chudzik 

-zm. 05.09.2014r.
27. ur. 16.06.1955r.-Jan Bednarz-zm. 15.09.2014r.
28. ur. 12.12.1952r.-Ireneusz Ciejak-zm. 18.09.2014r.
29. ur. 23.06.1966r.-Zofia Majewska-zm. 25.09.2014r.
30. ur. 10.12.1948r.-Ida Sobczyk-Oleksy-zm. 15.10.2014r.
31. ur. 09.01.1948r.-Czesława Kiełek-zm. 07.11.2014r.
32. ur. 10.11.2014r.-Nadia Kosmalska-zm. 12.11.2014r.
33. ur. 24.10.1947r.-Stanisław Salamon-zm. 18.11.2014 r.
34. ur. 14.04.1927r. - Jakub Motak-zm. 8.12.2014 r.

14. Krzysztof-Paweł Kołodziejczyk z Mieroszowa 
oraz Magdalena-Andżelika Smolec z Mieroszowa 
(19 lipca)

15. Damian-Grzegorz Jasiurkowski z Jaczkowa oraz 
Agata Malinowska z Szarocina (19 lipca)

16. Paweł-Jarosław Mól z Irlandii oraz Aneta-Anna 
Laskowska z Irlandii (26 lipca)

17. Dominik Kędroń  z Grząd  oraz Katarzyna 
Łękawska z Chełmska Śląskiego (26 lipca)

18. Jan Schlotbohm z Lienen (Niemcy) oraz Marta 
Glejzer z Lienen (Niemcy) (2 sierpnia)

19. Łukasz Sergiel z Wałbrzycha oraz Anna-
Magdalena Budniewska z Kamiennej Górze 
(2 sierpnia)

20. Paweł-Krzysztof Trojan z Tauton (Anglia) oraz 
Katarzyna-Magdalena Jaracz z Tauton (Anglia) 
(9 sierpnia)

21. Artur-Franciszek Wodnicki z Krzeszowa oraz 
Danuta-Jadwiga Mroczek z Kamiennej Góry 
(16 sierpnia)

22. Przemysław-Jan Borowiec  z Leeds (Anglia) oraz 
Małgorzata Geresz z Leeds (Anglia) (16 sierpnia)

23. Grzegorz Chojnacki z Jeleniej Góry oraz 
Katarzyna-Anna Jusza z Jeleniej Góry 
(16 sierpnia)

24. Aleksander-Jacek Olczak z Krzeszowa oraz  
Justyna-Krystyna Sowa z Krzeszowa  
(23 sierpnia)

25. Radosław-Wojciech Winiarski z Bergheim 
(Niemcy) oraz Jolanta-Anita Boroń z Krzeszowa 
(30 sierpnia)

26. Rafał Pancewicz z Krzeszowa oraz Joanna-
Małgorzata Kwiatek z Krzeszowa (6 września)

27. Adrian Kosmalski z Kowar oraz Joanna-Mariola  
Gromala z Krzeszowa (6 września)

28. Klaudiusz-Krzysztof Ditterla z Nordkirchen 
(Niemcy) oraz Anna-Małgorzata Nowik 
z Nordkirchen (Niemcy) (13 września)

29. Krzysztof-Aleksander Uznański z Kamiennej 
Góry oraz Katarzyna-Mirosława Putyra 
z Kamiennej Góry (13 września)

30. Marcin-Wiktor Węgłowski z Prochowic oraz 
Katarzyna-Maria Hatlaś z Krzeszowa 
(20 września)

31. Jakub-Jerzy Florczak z Oleśnicy oraz Magdalena- 
Agata Burdzy z Oleśnicy (27 września)

32. Krzysztof Baran ze Świdnicy oraz Kamila 
Kamińska z Wałbrzycha (4 października)

33. Paweła Stanisław Augustowski oraz Monika 
Anna Mordak z Boguszowa-Gorc

34. Paweł Filip oraz Justyna Gryzło z Chełmska Śl.
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POTRAWY NA NOWY ROK
ŁOSOŚ W MAJONEZIE ŚLEDZIE KORZENNE

SKŁADNIKI
NA 10 PORCJI:
• 2,8 kg sprawionego lososia
• sól, ziarnisty pieprz
• 4 listki laurowe, 1 cebula
• 4 lyżki octu winnego
• słoiczek majonezu
• 3 łyżki koperku
• 2 dag żelatyny
• 1 ogórek wężowy

PRZYGOTOWANIE:
1. Wyjąć metalową kratkę 
z garnka do gotowania ryb. 
Do garnka wlać zimną wodę 
do połowy jego wysokości. 
Dodać 2 łyżki soli, 12 ziaren 
pieprzu, listki laurowe, ta-
larki cebuli i ocet. 2. Łoso-
sia ułożyć na kratce i wsta-
wić do garnka. Gdy wywar 
się zagotuje, zmniejszyć 
ogień, podgrzewać minu-
tę. Zdjąć z ognia, przykryć 
i odstawić na 2 godziny, aż 
ryba będzie tylko trochę 
ciepła. 3. Kratkę z rybą wy-
jąć z wywaru, osączyć. Rybę 
przykryć dużym kawałkiem 

SKŁADNIKI
NA 8 PORCJI:
• 50 dag filetów śledzio-

wych
• 2 łyżeczki cukru pudru
• mielony cynamon,
• goździki, ziele angielskie 

i pieprz
• 4-5 pokruszonych i roz-

tartych liści laurowych
• posiekany świeży korzeń 

imbiru (kawałek wielko-
ści orzecha włoskiego)

• 3-4 cebule
• 3-4 łyżki koncentratu po-

midorowego
• 2-3 łyżki oleju
• sól, pieprz, cukier

PRZYGOTOWANIE:
1. Cukier puder dokładnie 
utrzeć ze wszystkimi przy- 
gotowanymi przyprawa-
mi. Filety śledziowe umyć, 
osuszyć, ułożyć w salaterce. 
Posypać korzenną miesza-
niną. Przykryć przezroczy-
stą folią kuchenną, wstawić 
do lodówki na całą noc. 

przezroczystej folii i odwró-
cić tak, aby leżał na folii. 
Usunąć ości i skórę. Przy-
kryć i wstawić na godzinę 
do lodówki. 4. Odłożyć 
dwie łyżki majonezu. Resz-
tę wymieszać z posiekanym 
koperkiem, oziębić. Ło-
sosia ułożyć na półmisku, 
posmarować majonezem. 
Żelatynę rozpuścić i dodać 
do 600 ml wywaru z ryby. 
Na łososiu ułożyć plaster-
ki ogórka (w formie łuski), 
a kiedy wywar z żelatyną 
zacznie gęstnieć, posmaro-
wać rybę. Gdy zastygnie, 
położyć jeszcze jedną war-
stwę. Można udekorować 
pozostałym majonezem, 
plasterkami cytryny, papry-
ką, krewetkami.

Czas przygotowania:
2 godziny i 15 minut
1 porcja: 770 kcal

Łosoś dostarcza cynku 
i tiaminy

2. Cebulę obrać, pokroić 
w cienkie plasterki, zeszklić 
na oleju. Dodać koncentrat 
pomidorowy, przyprawić 
do smaku solą, pieprzem 
i cukrem. Dokładnie wy-
mieszać i przestudzić. 3. Na 
półmisku ułożyć pokrojone 
śledzie korzenne i przykryć 
je warstwą cebuli. Przy-
stawkę wstawić do lodówki 
jeszcze na godzinę. Przed 
podaniem udekorować ga-
łązkami natki.

Czas przygotowania:
30 minut (bez oczekiwania)
1 porcja: 130 kcal

Śledzie zawierają 
wit. A i niacynę
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE

Z  NOWYM  TESTAMENTEM
„NA TY”

Zwiastowanie narodzin Jana Chrzciciela, Łk 1, 5-25
Wpisz odpowiedzi i odczytaj hasło.

hasło:

Zwiastowanie narodzin Jana wniosło w życie 
Zachariasza i Elżbiety

.......................................................

Pionowo
1. Inaczej: prezent.
3. Mama św. Jana Chrzciciela.
4. Niemiecki, polski, angielski albo włoski.
5. Imię archanioła, który zwiastował Zachariaszowi 

narodziny Jana Chrzciciela.
7. Rozmowa człowieka z Panem Bogiem.
8. O brzydkim kaczątku, o dziewczynce z zapałkami lub 

o Kopciuszku.

Poziomo
2. Czas przed Bożym Narodzeniem. Trwa cztery tygodnie.
6. W legitymacji szkolnej zapisane przed nazwiskiem.
8. Inaczej: Pismo Swięte.
9. Miejsce, gdzie Zachariasz składał Bogu ofiarę i gdzie 

pojawił się archanioł.
10. Inaczej: naród wybrany.

VII

III1

2 3

4

5 6 7

8

9

10

VIII

I

II

IV

V
VI

TEN SIĘ ŚMIEJE… 
KTO SIĘ ŚMIEJE…

- Jasiu, wymień pory roku.
- Wiosna, jesień, zima – wylicza Jaś.
- A co z latem?- pyta nauczycielka.
- No właśnie patrzę za okno i też się zastanawiam!

Mały jeż cały dzień chodził dookoła beczki. Wresz-
cie zatrzymał się i zapytał sam siebie: „Kurczę kiedy 
ten płotek się skończy?”.

Na przystanku autobusowym kobieta widzi 
umorusanego i zasmarkanego małego chłopca.
- Chłopczyku, czy ty nie masz chusteczki?
- Mam, ale obcym nie pożyczam.

Siedzi Baca przed domem.
- Co robicie, baco? – pyta turysta.
- A, tak sobie siedze i myśle.
- A to wy zawsze tak?
- Ni, ino jak mom czas.
- A jak nie macie czasu?
- To sobie ino siedze.

- Baco, gdzieście się nauczyli tak drzewo rąbać?
- Na Saharze.
- E, baco, kłamiecie! Przecież Sahara to pustynia.
- No, teraz to już pustynia.

- Dlaczego blondynka złamała nogę, jak grabiła liście?
- Bo spadła z drzewa!

Dzwoni telefon. Odbiera zdenerwowany dopełniacz?
- Czego?
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SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W KRZESZOWIE,  
SERDECZNIE ZAPRASZA

W NIEDZIELĘ 25 STYCZNIA 2015 ROKU

ŻYWY RÓŻANIEC ORAZ RODZINĘ RADIA MARYJA
NA SPOTKANIE OPŁATKOWE

SZCZEGÓLNIE PRAGNIEMY W NIEDZIELĘ 25 STYCZNIA 2015 ROKU  DZIĘKOWAĆ 
PANU BOGU I MATCE ŁASKAWEJ ZA 23-LATA DZIAŁALNOŚCI RADIA MARYJA 
DLA OJCZYZNY I KOŚCIOŁA W POLSCE ORAZ ZA JEGO ZAŁOŻYCIELA OJCA 

DYREKTORA DR TADEUSZA RYDZYKA Z TORUNIA.
PROGRAM:

• godz. 12.00 - Eucharystia w Bazylice Krzeszowskiej

• godz. 13.00 - Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu 
ELENI w Domu Kultury

• godz. 14.30 - Dzielenie się Opłatkiem

• godz. 14.45 - Agapa w Domu Kultury w Krzeszowie 
(poczęstunek)

• godz. 15.00 - Modlitwa Koronki do Bożego 
Miłosierdzia

w imieniu Organizatorów:
Ks. Marian Kopko

proboszcz i kustosz z Krzeszowa


