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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
MARZEC – KWIECIEÑ 2015 

•	 1 marca – Pierwsza Niedziela Miesiąca. Zmiana Tajem-
nic Żywego Różańca godz. 10.00. w całej Polsce zbiórka 
„do puszek” na potrzeby Kościoła w Afryce

•	 5-7 marca: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierw-
sza sobota miesiąca. Odwiedziny chorych wyjątkowo 
w piątek 13 marca od godz. 8.30. 

•	 6 marca – piątek – Droga Krzyżowa dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych godz. 16.30;  
po Mszy św. wieczornej całonocna Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu 

•	 Niedziela 15 marca – na Eucharystii o godz. 12.00 wy-
stąpi Chór z Opola i Nowej Rudy z koncertem pasyjnym

•	 19 marca – czwartek - Uroczystość Św. Józefa. Zaprasza-
my do kościoła brackiego św. Józefa na Eucharystię na 
godz. 12.00

•	 22 marca – Niedziela - Rozpoczęcie Rekolekcji Wielko-
postnych (szczegółowy program Rekolekcji jest wydru-
kowany w niniejszym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”)

•	 25 marca – środa - Uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go XXIII rocznica erygowania , Diecezji Legnickiej. Na-
rodowy Dzień Życia. 

•	 29 marca – Niedziela Palmowa. Konkurs Palm Wielka-
nocnych (z soboty na niedzielę przejście na czas letni 
– zmieniamy wskazówki zegara o godzinę prędzej)

•	 2 kwietnia – czwartek – 10 rocznica śmierci Św. Jana Pa-
wła II

• 9-11 kwietnia – pierwszy czwartek, pierwszy piątek 
i pierwsza sobota miesiąca. W piątek 10 kwietnia od-
wiedziny chorych; po Mszy św. wieczornej całonocna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

• 12 kwietnia – niedziela – Niedziela Miłosierdzia Bożego. 
Zakończenie Nowenny do Bożego Miłosierdzia – godz. 
15.00 w Bazylice. Godz. 17.00 Msza święta w Bazylice 
Krzeszowskiej z modlitwą o uzdrowienie

• 25 kwietnia – sobota - Dzień Imienin Ks. Bpa Marka 
Mendyka. 

• 26 kwietnia – Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie 
i Zakonne

• 27 kwietnia – poniedziałek – III rocznica kanonizacji 
Jana Pawła II

• 2 maja – sobota – XXII Festiwal Piosenki Religijnej i Pa-
triotycznej

Na pierwszej stronie:
"Sąd Piłata nad"Jezusem, M. Willmann
Obecnie znajduje się na emporze organowej w kościele  
p.w. św. Józefa, a pierwotnie znajdował się w kaplicy piłata.

TRIDUUM PASCHALNE
ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

w KRZESZOWIE
2 kwietnia 2015 - Wielki Czwartek

• godz. 16.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej w Krzeszówku
• godz. 17.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Krze-

szowskiej
• adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00

3 kwietnia 2015 - Wielki Piątek
• post ścisły
• od godz. 8.00 – rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa 

w Ciemnicy
• godz. 10.00 – Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszow-

skiej;
• godz. 15.00 rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosier-

dzia;
• godz. 16.00 - Liturgia Męki Pańskiej w Krzeszówku;
• godz. 17.00 - Liturgia Męki Pańskiej w Bazylice Krze-

szowskiej;
• Całonocna Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie. 

Wartę przy Bożym Grobie pełnią Strażacy w strojach 
galowych.

4 kwietnia 2015 - Wielka Sobota
• Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie przez cały dzień 

- godz. 10.00;
• 11.00 i 12.00 – poświęcenie pokarmów na stół wielka-

nocny w Bazylice;
• Poświęcenie Pokarmów na wioskach:

• Krzeszówek godz. 10.00,
• Gorzeszów k/świetlicy godz. 10.30;
• Jawiszów k/remizy godz. 11.00 

oraz przy pani Skrzekut – godz. 11.20;
• Lipienica godz. 12.00

• godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia
• godz. 20.00 - Uroczystości w Krzeszówku
• godz. 20.00 – Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego 

w Bazylice. Prosimy o przyniesienie świecy lub gromni-
cy. Po liturgii Paschalnej – Procesja Rezurekcyjna doo-
koła Placu Klasztornego

5 kwietnia 2015 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
• Msze Święte o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00 (w Krze-

szówku – godz. 9.00)

6 kwietnia 2015 – Poniedziałek Wielkanocny
• Msze Święte jak w każdą niedzielę i święta.
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1. 3 marca – wtorek 
Parafia Kamienna Góra 
godz. 8.00 i 16.30

2. 10 marca – wtorek 
Parafia Gostków 
godz. 9.00 i 16.00 

3. 17 marca – wtorek 
Parafia Czarny Bór 
godz. 9.00 i 15.00

4. 21 marca – sobota 
Parafia Marciszów 
godz. 8.30, 13.00

5. 23 marca – poniedziałek 
Witków Śląski 
godz. 9.00 i 16.00

6. 24 marca - wtorek 
Parafia Krzeszów:

• godz. 10.00 - Krzeszów – Bazylika
• godz. 15.30 - Krzeszówek,
• godz. 16.15 - Bazylika Krzeszów
7. 28 marca – sobota 

Parafia Ciechanowice  
godz. 8.30 i 15.00

SPOWIEDŹ W DEKANACIE
KAMIENNA GÓRA WSCHÓD

WIELKI POST 2015

Kamienna Góra 
Parafia NSPJ – 10 marca
Leszczyniec – 11 marca
Miszkowice – 17 marca
Kamienna Góra 
Parafia Matki Bożej Różańcowej 
– 18 marca

Informujemy drogich parafian 
i pielgrzymów, iż od tego roku uzy-
skaliśmy możliwość odpisu na rzecz 
Parafii w Krzeszowie 1% podatku do-
chodowego. 

Przypominamy jednocześnie, że 
1% z Państwa podatku trafia do tzw. 
Organizacji Pożytku Publicznego. Je-
żeli sami Państwo nie wskażą do jakiej 
organizacji ma trafić 1% podatku to 
zadecyduje o tym ktoś inny. A pamię-
tać należy, iż na liście Organizacji Po-
żytku Publicznego są instytucje, które 
jawnie występują przeciwko wartością 
chrześcijańskim i patriotycznym?

My zachęcamy do wskazania Ca-
ritas Diecezji Legnickiej a w „celu 
szczegółowym” Parafii w Krzeszowie.

Przekazując 1% podatku nie pono-
simy żadnych dodatkowych kosztów 
prócz naszego zaangażowania! 

1% mogą przekazać zarówno pra-
cownicy jak i emeryci i renciści! 

Biuro Obsługi Pielgrzyma od 
poniedziałku będzie przyjmo-
wać PIT  11 od osób pracujących 
oraz PIT  40 od emerytów i renci-
stów, którzy chcieliby rozliczyć się 
za pośrednictwem naszego biura 
w zamian za odpis podatku na rzecz 
naszej parafii. 

Środki pozyskane w ten sposób 
wspomogą dotychczasowe wspólne 
działania Parafii w Krzeszowie oraz 
Caritas Diecezji Legnickiej dzięki, 
którym od lat na rzecz najuboższych 
i potrzebujących pomocy. Najbardziej 
widocznymi formami współpracy są 
choćby wydawanie żywności najbar-
dziej potrzebującym czy organizacja 
kolonii letnich.

Jak przekazać 1% Parafii w Krze-
szowie? To proste! Wystarczy w ze-
znaniu PIT wpisać w pozycji:
124 – nr KRS „0000221535”
125 – 1% podatku (z poz. 120)
126 – tytuł „PARAFIA KRZESZÓW”
127 – zaznaczyć „X” wyrażam zgodę

1%

SPOWIEDŹ W DEKANACIE
KAMIENNA GÓRA ZACHÓD

WIELKI POST 2015
Chełmsko – 21 marca
Lubawka – 24 marca
Pisarzowice – 28 marca
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Poniedziałek 23 marca 2015 r.
• Zespół Ewangelizacyjny z programem 

pt. „Wierzę, w Ciebie Boże żywy” - sala 
gimnastyczna

• 8.oo do 8.50 - Gimnazjum (po progra-
mie zajęcia w Domu Kultury- wykony-
wanie palm konkursowych)

• 9.oo do 9.50 - klasy IV–VI ( 8.00-8.50 - 
zajęcia z wychowawcami, przygotowy-
wanie kartek, pisanek, stroików świą-
tecznych, zajęcia w klasach)

• 10.00 do 10.30 - klasy O-III (zajęcia 
z wychowawcami )

• Wydawanie zupy
• godz. 9.45 dla klas 0-3,
• godz. 10.00 dla klas 4-6 i gimnazjum

• 10.45 – Msza św. w Bazylice 
• 11.30 – odjazdy dzieci do domów

Wtorek 24 marca 2015 r.
• DZIEŃ SPOWIEDZI od godz. 10.00 

do 11.00
• godz. 8.00 - 8.45 - Nauka w szkole 

dla gimnazjalistów (później zajęcia 
w Domu Kultury- wykonywanie palm 
wielkanocnych)

• godz. 8.50 - 9.30 - Nauka w szkole dla 
dzieci klas IV-VI (8.00 - 8.50- zaję-
cia z wychowawcami, kartki, pisanki,  
stroiki świąteczne)

• godz. 9.45 - 10.15 - Nauka w szkole dla 
dzieci klas 0-III + dzieci z przedszkola 
(30 min.)

• Wydawanie zupy
• godz. 9.45 dla klas 4-6 i gimna-

zjum
• godz. 10.15 dla klas 0-3

V Niedziela Wielkiego Postu  
22 marca 2015 r.

• godz. 7.00 Godzinki ku czci Niepoka-
lanego poczęcia NMP

• godz. 7.30 Msza Święta z nauką dla do-
rosłych

• godz. 9.00 Msza Święta z nauką w Krze-
szówku

• godz. 10.00 Msza Święta z nauką dla 
dzieci i młodzieży

• godz. 12.00 Msza Święta z nauką dla 
dorosłych

• godz. 16.00 Gorzkie Żale – dla wszyst-
kich Parafian

• godz. 17.00 Msza Święta z nauką dla 
dorosłych

Poniedziałek 23 marca 2015 r.
• Zespół Ewangelizacyjny z programem 

pt. „Wierzę, w Ciebie Boże żywy” wy-
stąpi w szkole na sali gimnastycznej

• Nauki dla dorosłych godz. 12.00 i 17.00 
(w Krzeszówku godz. 16.00)

Wtorek 24 marca 2015 
• DZIEŃ SPOWIEDZI od godz. 10.00 

do 11.45 oraz od 15.30 do 17.45
• godz. 10.00 Spowiedź dla dzieci i mło-

dzieży oraz Nauczycieli 
• godz. 10.45 Msza Święta dla dzieci 

i gimnazjalistów 
• Autobus dla dzieci od godz. 11.30 – 

wyjazd dzieci do domów
• godz. 12.00 Msza św. z Nauką Rekolek-

cyjną
• godz. 15.30 – Spowiedź w Krzeszówku 

i Msza św. z Nauką Rekolekcyjną
• godz. 16.15 – Spowiedź dla dorosłych 

Parafian 
• godz. 17.00 Msza Święta z nauką dla 

dorosłych w Bazylice

Środa 25 marca 2015 r. 
Zwiastowanie Pańskie 
Dzień Świętości Życia

• godz. 7.00 Msza Święta w Bazylice
• godz. 12.00 – Msza św. z nauką reko-

lekcyjną 
• godz. 16.00 Msza św. z nauką rekolek-

cyjną w Krzeszówku
• godz. 17.00 Msza Święta z nauką 

w Bazylice dla dorosłych i zakończe-
nie Rekolekcji Adopcja Duchowa dla 
chętnych Parafian i Przyjaciół Krze-
szowskiego Sanktuarium 

• 10.00 - Spowiedź dla dzieci i młodzieży 
oraz nauczycieli 

• 10.45 – Msza św. w bazylice 
• 11.30 – odjazdy dzieci do domów

Środa 25 marca 2015 r. – Zwiastowanie 
Pańskie – Dzień Świętości Życia
• 8.15 - Apel w Domu Kultury i Konkurs 

Palm Wielkanocnych
• Misterium w wykonaniu szkolnej gru-

py teatralnej Jonasz
• Wydawanie zupy

• godz. 10.00 dla klas 0-3 
• godz. 10.15 dla klas 4-6 i gimnazjum

• 10.45 – Msza św. w Bazylice 
• 11.30 – odjazdy dzieci do domów

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015  
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 

W KRZESZOWIE
Rekolekcjom przewodniczy: Ks. dr Aleksander Radecki z Wrocławia, 

były Ojciec Duchowny Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej i Ojciec Duchowny 
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015
ZSP W KRZESZOWIE

Rekolekcjom przewodniczy: Ks. dr Aleksander Radecki

Ks. dr Aleksander Radecki
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Festiwal cieszy się ogromnym za-
interesowaniem. Na tegorocznych 
uczestników czekało kilka zmian. Po 
raz pierwszy w sobotę, 17 stycznia 2015 
roku odbył się jasełkowo-kolędniczy 
Festiwal Trzech Kultur - Polski, Czech 
oraz Niemiec. Podejmując tę inicjaty-
wę, chcieliśmy promować dziedzictwo 
kulturowe pogranicza polsko-czesko-
-niemieckiego, przybliżać mieszkań-
com tych terenów dzieje chrześcijań-
skiej tożsamości zjednoczonej Europy. 
Po latach zniewolenia, poprzez wspól-
ny śpiew kolęd i pastorałek, oraz przed-
stawienia jasełkowe chcieliśmy znowu 
nawiązać ze sobą zdrowe relacje przy-
jaźni i współpracy. 

Poprzez udział w tej imprezie dzieci 
i młodzież z naszych krajów mogła nie 
tylko zaprezentować swoje możliwości 
artystyczne, ale także zamanifestować 
patriotyzm i otwartość na współdziała-
nie z sąsiadami. 

Honorowy patronat nad Festiwalem 
Trzech Kultur objął: biskup legnicki 
Zbigniew Kiernikowski oraz członek 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
Tadeusz Samborski. Impreza odbyła się 
w sobotę 17 stycznia 2015 roku w Krze-
szowskim Domu Kultury.

Dobrodzieje Festiwalu Trzech Kultur
1. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 

w Krzeszowie
2. Zakłady Górnicze KGHM Polska 

Miedź w Lubinie
3. Dom Kultury w Krzeszowie

Patronat Medialny
1. Radio Maryja i Telewizja TRWAM
2. Nasz Dziennik z Warszawy
3. Tygodnik Niedziela „edycja Legni-

cka”
4. Tygodnik Gość Niedzielny – „edy-

cja Legnicka”
5. Radio Plus – Legnica 

Protokół z przebiegu Festiwalu 
Jasełkowego i Kolędniczego 

w Krzeszowie 2015 
17 stycznia 2015 r. w Domu Kultu-

ry w Krzeszowie, odbył się V Festiwal 
Jasełkowy i Kolędniczy, który w tym 
roku po raz pierwszy przeżywany był 
jako Festiwal Trzech Kultur. 

Nazwa festiwalu nawiązywała do 
przenikania się w tym miejscu trzech 
kultur, zatem do rywalizacji i wspól-
nego spotkania zaproszono również 
grupy z Niemiec i Czech. Celem tego 
przedsięwzięcia była Promocja Dzie-
dzictwa Kultury Pogranicza Polski, 
Czech i Niemiec.  Chcieliśmy przez 
wspólny śpiew kolęd i pastorałek oraz 
przez występy jasełkowe przybliżać 
ludziom mieszkającym na pograniczu 
trzech narodów - dzieje chrześcijań-
skiej tożsamości  – zjednoczonej Eu-
ropy. Festiwal był również szansą aby 
najmłodsi mogli poznać swoich ró-
wieśników z Republiki Czeskiej i Nie-
miec a zarazem zaprezentować swoje 
możliwości artystyczne. Zamanifesto-
wać swój patriotyzm ale także swoją ot-
wartość na współdziałanie z sąsiadami.

przedstawiciel JURY 
Ks. mgr Mateusz Rycek

FESTIWAL TRZECH KULTUR 2015

Od kilku lat w Krzeszowie odbywają się w styczniu przeglądy grup jasełkowych i kolędniczych. Przygotowywany 
przez Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Krzeszowski Dom Kultury oraz Wydział Programów Katolickich 
i Patriotycznych PSE „Polest” z Wrocławia.
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W festiwalu wystąpili:
• Zespół dziecięco-młodzieżowy 

“Iskierki Maryi” ze Szczawna Zdroju
• Szkolny zespół teatralny “Jonasz” 

z Krzeszowa
• „Dobroduszki” z Domaszkowa
• Zespół Szkolno-Przedszkolny 

z Radwanic
• Sala Maka Sinkis z Machova z Czech
• “Owieczki Boże” ze Szczawna 

Zdroju
• Natalia i Dominik Budzińscy z Lub-

szy (indywidualnie i w duecie)
• Grupa Olga z Kamiennej Góry
• Mali Krzeszowiacy z Krzeszowa
• Krzeszowiacy z Krzeszowa
PS. W ostatniej chwili zrezygnowali 
z przyjazdu nasi Przyjaciele z Niemiec 
z miejscowości RADOWAR k/ Budzi-
szyna (Obiecali przyjechać w przy-
szłym roku)

1. Zwycięzcami festiwalu w kategorii 
„Kolęda” została grupa kolędni-
cza: “Owieczki Boże” ze Szczawna 
Zdroju,

2. w kategorii „Jasełka” grupa jaseł-
kowa: „Dobroduszki” z Domasz-
kowa.

3. Specjalne wyróżnienie otrzymał 
zespół: „Sala Maka Sinkis” z Re-
publiki Czeskiej z Machowa.

W 2015 roku w skład jury festiwalu 
wchodzili:

• Ks. mgr Mateusz Rycek – Wika-
riusz Sanktuarium Krzeszowskiego

• Pani Lidia Małuszek – Aktorka 
z Wałbrzycha,

• Pani mgr Alicja Bielak – Dyrektor 
Domu Kultury w Krzeszowie,

• Kl. Piotr Wyrzykowski – Alumn 
WSD w Legnicy.

W imieniu Organizatorów serdecz-
nie dziękujemy krzeszowskiej młodzieży 
oraz przedstawicielom Rady Parafialnej 
za ogromne zaangażowanie w przygoto-
wanie kolejnej edycji Festiwalu Kolęd-
niczego i Jasełkowego. Szczególnie dzię-
kujemy „Paniom z Kuchni” w Obsłudze 
Pielgrzyma za wykarmienie prawie 150 
osób: naszych gości i organizatorów. 
Bogu niech będą dzięki za wszystkich 
dobrodziejów oraz osobom z JURY za 
pracowity dzień przesłuchań festiwa-
lowych. Dziękujemy dziennikarzom 
i przyjaciołom z Telewizji TRWAM i Ra-
dia Maryja oraz Naszemu Dziennikowi 
z Warszawy; Tygodnikowi „Niedziela” 
i „Gość Niedzielny” – edycji legnickiej.

Ks. Marian Kopko 
Kustosz z Krzeszowa

Spotkanie Opłatkowe 
Służby Liturgicznej

W radosnej atmosferze ferii zimo-
wych 24 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 
odbyło się spotkanie opłatkowe dla Ro-
dziców i Ministrantów naszej Parafii. Była 
to wspaniała okazja do wypowiedzenia 
słów wdzięczności Ministrantom za ich za 
gorliwą służbę przy ołtarzu a także Rodzi-
com za ich wsparcie i troskę. 

Szczególne podziękowania otrzymali 
lektorzy, którzy bardzo mocno angażują 
się w prace w Bazylice min. w przygo-
towywaniu dekoracji z okazji świąt czy 
innych uroczystości parafialnych i diece-
zjalnych. Podczas spotkania zostały omó-
wione również bieżące wydarzenia z życia 
naszej wspólnoty, choćby ostatnia wy-
cieczka ministrantów do Aqua Parku, czy 
planowana wycieczka do Rzymu w kwiet-
niu tego roku. 

Na spotkaniu została podsumowana 
również tegoroczna kolęda, która w asy-
ście tak wielu ministrantów przeżywana 
była naprawdę w wyjątkowy sposób. Ks. 
Proboszcz na zakończenie wyróżnił mini-
strantów, którzy podczas wakacji najpil-
niej pełnili swoją służbę. Oto oni: Kacper 
Pietrzyk, Dawid Nowak, Michał i Miłosz 
Jała oraz Michał, Jan i Franciszek Wondo-
łowscy. 

Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście 
wspólnego kolędowania, któremu prze-
wodził oczywiście Ks. Proboszcz przygry-
wając na akordeonie. 

Bardzo dziękujemy Wszystkim za 
obecność a szczególnie Mamom za upie-
czenie przepysznego domowego ciasta. 

Ks. Mateusz Rycek  
Opiekun Służby Liturgicznej
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OPŁATEK RODZINY
RADIA MARYJA

W niedzielny poranek, dnia 25 stycz-
nia 2015r. biały puch lekko okrywał za-
budowania krzeszowskiego Sanktuarium. 
Pozorny powrót zimy przywodził na myśl 
świąteczną atmosferę wigilii i uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego. Ale znak od 
nieba nie był przypadkowy. Tego dnia do 
Naszej Łaskawej Pani przybyli pątnicy 
i pielgrzymi, aby razem świętować opłatek 
Rodziny Radia Maryja.

W samo południe, gdy z wież kościo-
ła mariackiego rozległ się śpiew Pozdro-
wienia Anielskiego, we wnętrzu świątyni 
swoją pieśń rozpoczęły monumentalne 
organy Michaela Englera, gdy procesja 
duchownych stąpała po piaskowcowej 
posadzce ku stopniom ołtarza. Krzeszow-

ska bazylika wypełniona była tłumem 
wiernych. Dzisiejszego, mroźnego dnia 
nie byli to wyłącznie parafianie, ale licznie 
przybyli słuchacze Radia Maryja. Drew-
niane ławki były szczelnie wypełnione, 
uginając się od zgromadzonych pielgrzy-
mów. W ciepłych słowach przywitał ich 
proboszcz i kustosz krzeszowskiego sank-
tuarium ks. prałat Marian Kopko, kolej-
no wymieniając pątników z Chojnowa, 
Zgorzelca, Bogatyni, Węglińca, Zaręby, 
Legnicy, Kamiennej Góry, Wałbrzycha, 
Wrocławia czy Jeleniej Góry. Eucharystii 
przewodniczył ojciec redemptorysta Mar-
cin Krupa, doskonale znany słuchaczom 
i widzom telewizji Trwam. Niedzielna li-
turgia postawiła przed oczyma postać Jo-

nasza, aby kulminacyjnie przemówić sło-
wami wędrującego po Galilei Mesjasza: 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 
O. Marcin w homilii ukazywał betlejem-
ski żłóbek z błogosławiącym Emanuelem. 
Wiara rodziła się w gruboskórnych paste-
rzach dzięki aniołom, a u trzech mędrców 
dzięki intelektowi. Stańmy się aniołami, 
gwiazdą betlejemską, która prowadzi do 
Jezusa, aby światło wpłynęło do serca- 
mówił redemptorysta.

Po zakończonej Eucharystii zgroma-
dzeni udali się licznie do niedalekiego 
Domu Kultury, aby w przestronnej sali 
usłyszeć koncert kolęd w wykonaniu 
znanej artystki Eleni. Wedle maksymy 
św. Augustyna Kto śpiewa, ten dwa razy 
się modli, dźwięki świątecznych pasto-
rałek unosiły się pod krokwie budynku. 
W ciepłej atmosferze, w pomieszczeniu 
zapełnionym po brzegi, publiczność do-
łączyła się do wspólnego kolędowania. 
Poszły mi łzy, gdy słuchałem jednej z ko-
lęd - przed zgromadzonymi zwierzył się 
ksiądz kustosz krzeszowskiego Domu 
Łaski Maryi. Przy symbolicznym opłat-
ku zebranej rodziny Radia Maryja ojciec 
Marcin apelował, abyśmy byli apostołami 
Dobrej Nowiny! Ucztę duchową wsparła 
agapa w postaci ciepłej herbaty i domo-
wego ciasta, upieczonego przez krzeszow-
skie gospodynie. O godzinie 15 spotkanie 
zakończyło wspólne odmówienie koronki 
do Miłosierdzia Bożego.

Krystian Michalik
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– Kolejny raz Rodzina Radia 
Maryja spotyka się w tej cudownej 
bazylice, w pięknej oprawie bożona-
rodzeniowej, bo chcemy tak jak Ma-
ryja wypełniać wolę Pana Boga, służyć 
Chrystusowi i drugiemu człowiekowi. 
Dlatego też słuchamy Radia Maryja, 
oglądamy Telewizję Trwam, czytamy 
„Nasz Dziennik”, z których uczymy się 
miłości, pokory i różnych form poma-
gania innym ludziom – powiedział ks. 
prałat Marian Kopko.

W homilii o. Marcin Krupa CSsR 
stwierdził m.in., że jest niesamowite iż 
my nawzajem dla siebie potrafimy być 
takimi aniołami, taką gwiazdą betle-
jemską, która przyprowadzi nas do 
Jezusa. – Niech właśnie to dzisiejsze 
spotkanie będzie okazją do podzięko-
wania tym, którzy nas przyprowadzili 
do Jezusa, i musimy się modlić, prosić 
Pana Boga, abyśmy mieli siłę iść da-
lej w tym kierunku – akcentował re-
demptorysta.

Po Eucharystii jej uczestnicy prze-
szli do Sali Widowiskowej Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego, gdzie ze 
specjalnym koncertem kolęd i pasto-
rałek wystąpiła Eleni. Jego uczestnicy 
nie kryli zadowolenia z faktu, że po 

raz kolejny dzięki – jak 
Go określano mistrzo-
wi i wspaniałemu ka-
płanowi, organizatoro-
wi – księdzu prałatowi 
Marianowi Kopko dol-
nośląska Rodzina Radia 
Maryja mogła spotkać 
się w Krzeszowie. – Ra-
dio Maryja jest moją ra-
dością, mocą do co-
dziennego życia. Życzę 
ojcu dyrektorowi i jego 
współbraciom zdrowia 
i siły potrzebnej do tak 
wspaniałego rozwoju 
i prowadzenia toruń-
skich dzieł – powiedzia-
ła przewodnicząca krze-
szowskiego Koła Radia 
Maryja Jadwiga Mary-
nowska.

Z kolei szef jeleniogórskiego Biu-
ra Radia Maryja działającego przy 
bazylice pw. św. Erazma i św. Pankra-
cego Marek Zagajewski podkreślił, że 
Radio Maryja daje możliwość wzra-
stania, odnajdywania się ponownie 
w swoim jestestwie, w życiu, a przede 
wszystkim jest instytucją, mechani-

zmem, który pomaga 
zbliżać się do Pana 
Boga i bardziej ko-
chać Ojczyznę. Zda-
niem poseł Marzeny 
Machałek z Prawa 
i Sprawiedliwości, 
krzeszowskie nowo-
roczne spotkania Ro-
dziny Radia Maryja 
są ważnym momen-
tem ukazującym, że 
jesteśmy wspólnotą 
w modlitwie za na-
szą Ojczyznę, rodziny 
i najbliższe otoczenie. 

WIELKA BOŻA RODZINA

– Są tutaj dzisiaj ludzie, którzy wiedzą, 
że trzeba się modlić za Ojczyznę, wal-
czyć o te najważniejsze sprawy, które 
są obecnie zagrożone: rodzinę, Koś-
ciół, naszą wspólnotę – powiedziała 
poseł. Dodała, że Radio Maryja jest 
wielkim dziełem ewangelizacyjnym.

Ksiądz Marian Kopko, przema-
wiając do zebranych, powiedział: – 
Nie byłoby nas dzisiaj tutaj, gdyby nie 
ten wspaniały redemptorysta ojciec 
dyrektor dr Tadeusz Rydzyk, który 
23 lata temu stworzył najpierw Ra-
dio Maryja, potem Telewizję Trwam 
i „Nasz Dziennik”, Wyższą Szkołę Kul-
tury Społecznej i Medialnej. – Rodzi-
na Radia Maryja jest naprawdę wielką 
Bożą Rodziną – akcentował, dziękując 
wszystkim za tak liczny udział w tym 
spotkaniu. 

Marek Zygmunt 
Artykuł opublikowany na stronie:

naszdziennik.pl

Rodzina Radia Maryja z całej metropolii wrocławskiej uczestniczyła w spotkaniu noworocznym zorganizowanym 
w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w niedzielę 25 stycznia 2015 roku. Zainaugurowała je Msza św. 
koncelebrowana pod przewodnictwem o. Marcina Krupy CSsR w intencji wszystkich dzieł powstałych przy Radiu 
Maryja.

O. Marcin Krupa podczas wygłaszania homilii

Eleni
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Trzynastego stycznia 2015 roku 
w dodatku niemieckiej gazety Westfa-
lenPost – dodatek Hagen, ukazał się ar-
tykuł, w którym podano liczby 
katolików i ewangelików, którzy 
w ostatnich dwóch latach wystą-
pili z Kościoła – czyli wykreślili 
się. Przytoczę tylko liczby – dane 
te dotyczą tylko miasta Hagen: 
„Z Kościoła Katolickiego wystą-
piło w zeszłym roku (2014) 383 
osoby, czyli o 113 lub 42 procent 
więcej niż w 2013 roku, w którym 
to było 270 wystąpień. W 2012 
roku miało 181 katolików zo-
stawić swój kościół.” Natomiast 
dane dotyczące Kościoła Ewan-
gelickiego są jeszcze większe.

Jakie by nie były argumenty 
za taką decyzją, to należy się sza-
cunek dla takiej odważnej decy-
zji wykreślających się z Kościoła 
(Katolickiego czy Ewangelickie-
go). Liczby te świadczą o wielkim 
kryzysie i są jakby wierzchoł-
kiem góry lodowej. Ukazują one 
nie tylko recesję, która dotknęła 
Kościół ale wskazują na kryzys 
samej istoty człowieka wierzące-
go. Człowieka, który przestał się 
modlić.

Parafrazując słowa św. Jana 
Pawła II możemy powiedzieć: że kryzys 
Kościoła, kryzys w rodzinie, mój własny 
kryzys to kryzys mojej modlitwy.

Możemy powiedzieć, że jesteśmy 
w kryzysie! Ale to nie jest ta sama recesja, 
o której słyszymy nieustannie już od wielu 
lat w telewizji. Skoro to nie jest ta sama 
destabilizacja, to w takim razie co to jest?

CZEMU NA JERYCHO?  
LUB WYPRAWA POD WŁASNE JERYCHO!

Święty Jan Chrzciciel najmniejszy 
z największych ten, który był głosem na 
pustyni, głosem Tego, który miał przyjść 

z mocą i ramieniem dzierżącym władzę, 
przez swój surowy tryb życia wydawać 
by się mogło, że był odporny na kryzysy. 
Twardy „człowiek pustyni”. Spękane sto-
py, spalona słońcem skóra, płomienne 
oczy i... zdawałoby się, że jest odporny na 
każde … zwątpienie. Nawołujący do na-
wrócenia, poza którym nie było większe-

go zrodzonego z niewiast, sam nagle zna-
lazł się w więzieniu, znalazł się w kryzysie.

Zimne, być może wilgotne lochy, 
ciemności i... jak nigdy wcześniej dopa-
dające go zwątpienie i samotność! Wśród 
piachów pustyni czuł się mniej samot-
ny niż tu. Czy dla Niego (Jezusa) warto 
było poświęcić swoje życie, czy warto dla 
Niego je oddać? Kryzys zrobił w Janie 
Chrzcicielu swoje. Będąc „w” i „za” mura-
mi – w więziennych lochach – powoli wy-
rastały inne, jego własne mury zwątpie-
nia. Ale on znalazł moc i siłę w tej nowej 
sytuacji. Nowej zarówno pod względem 
„przestrzeni”, w której się nieoczekiwanie 
znalazł, jak i nowej pod względem „wąt-
pliwości”, które go nawiedzały. Znalazł 

iskrę, która pozwoliła mu prze-
trwać i dać świadectwo. Tą mocą 
i siłą była jego modlitwa. Jeśli 
już nie mógł sam „rozmawiać” 
z Mesjaszem, to wysłał do niego 
swoich uczniów. Jego modlitwa 
zburzyła mury, które go niespo-
dziewanie otoczyły. Było to jego 
swoiste „Jerycho”.

Czyż my dzisiejsi - współcześ-
ni ludzie nie mamy takich pytań? 
Czy nie zamykamy się, albo czy 
pozwalamy wyrosnąć wokół nas 
niewidzialnej ścianie obojętności 
i zwątpienia, która zasłoni nam 
Boga i drugiego bliźniego? Czy 
nawet sami nie budujemy murów 
wokół siebie? Pragnienie samo-
stanowienia o sobie i o swoich 
działaniach, jak mrówki wznosi-
my mur lęku i obaw o przyszłość! 
Oddzielamy się obojętnością 
i pędzimy przed siebie w niezna-
ny horyzont, który zamiast się 
przybliżać i stawać coraz bardziej 
przyjazny z niewiadomych - dla 
nas – powodów oddala się i roś-
nie w zwątpienie i zniechęcenie. 
Sami wnosimy własne „mury Je-

rycha”, poza którymi już nic nie widzimy! 
Z przykładów takich własnych „budowli” 
możemy stworzyć gruby album pamiąt-
kowy, którego nikt nie zechce oglądać.

Różnica między nami a św. Janem 
Chrzcicielem jest taka, że On zaraz jak 
tylko znalazł się pod swoim „murem Je-
rycha”, to go zburzył – modlitwą! My ja-

Am 8, 11-12

„Oto nadejdą dni -  
wyrocznia Pana Boga -  

gdy ześlę głód na ziemię,  
nie głód chleba ani pragnienie wody,  
lecz głód słuchania słów Pańskich.  

Wtedy błąkać się będą od morza do morza,  
z północy na wschód będą krążyli,  

by znaleźć słowo Pańskie,.....”

Juan Fernández de Navarrete
"Święty Jan Chrzciciel w więzieniu"
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koś z dziwnym uporem trwamy pod nim, 
wpatrujemy się i...budujemy dalej myśląc, 
że to wystarczy. Przecież to wystarczy! 
Albo w proteście i pod wpływem emocji 
odchodzimy – obrażamy się jak dzieci 
w piaskownicy i zabieramy swoje „zabaw-
ki do domu”.

Mówimy, że wystarczy jak modlimy się 
na Mszy św. o pokój na świecie, o powo-
łania, za kapłanów, za siebie i za nawróce-
nie grzeszników, i o … rozwiązanie wielu, 
wielu różnych problemów współczesnego 
świata. Ale może powinienem zadać sobie 
pytanie, czy w takim razie skoro się o to 
wszystko modlę, to czemu tego nie mam? 

Czemu nie ma pokoju na świecie, dlacze-
go nie otrzymuję tego, o co proszę? Skąd 
wobec tego tyle zła, tyle przemocy? Nie-
nawiści i niesprawiedliwości społecznej 
i tyle krzywd? Czy na pewno tylko tyle 
modlitwy wystarczy?

Jesteśmy otoczeni murem. Stoimy 
pod murem. Nie można go przeskoczyć 
ani rozbić, tym bardziej własną głową! Za 
wysoki i za szeroki.

Zbudowaliśmy i budujemy wokół sie-
bie takie własne „Jerycha”. Nikt nie wej-
dzie i nikt nie wyjdzie. W środku panują 
chłód, ciemności, wilgoć i… samotność. 
Masz chleb, ale ciągle jesteś głodny! Masz 

wodę, ale ciągle jesteś spragniony!
Może już przyszedł czas, aby stanąć 

pod własnym „murem Jerycha” i ... pro-
sić aby runął! Prosić nie oznacza nic in-
nego jak modlić się i szukać Słowa Pań-
skiego...! Prosić o to Słowo Boga...! Ale 
prosić na modlitwie przed Nim Samym. 
A to można tylko przed Najświętszym 
Sakramentem.

Andrzej Ziółkowski

* H. Heuel. Austrittswelle schokiert die 
großen Kirchen. Westfalenpost. 13.01.2015 
Hagen. Tłumaczenie własne.

SPOTKANIE OPŁATKOWE PIELGRZYMÓW GRUPY NR 2 
JELENIOGÓRSKO-KAMIENNOGÓRSKIEJ W JEŻOWIE SUDECKIM

W homilii Ks. Przewodnik Mate-
usz Rycek dzielił się wspomnieniami 
i przeżyciami jakich mogli doświadczyć 
pielgrzymi w czasie zeszłorocznej piel-
grzymki. Oto fragment: „Pielgrzymkową 
drogę rozpoczęliśmy 26 lipca wychodząc 
z Jeleniej Góry w jubileuszowej bo 25 pie-
szej pielgrzymce, która wyruszyła z tego 
miasta. Przez 13 dni doświadczając tru-
dów drogi w upale i słońcu w deszczu 
i chłodzie z każdym dniem ośmielam się 
stwierdzić byliśmy nie tylko bliżej Jasnej 
Góry, ale przede wszystkim bliżej dru-
giego człowieka idącego obok. Z bagażem 
własnego życia, trudów codzienności, ale 
też i bagażem wypełnionym intencjami 
i nadzieją w sercu, że mój trud się opłaci, 
że odmieni się moje życie. Myślę, że wie-
lu, którzy przeszli tą drogę tego doświad-
czyło. Wrócili do domu odmienieni prze-
mienieni i pełni radości. Kiedy 7 sierpnia 
w godzinach południowych zdobyliśmy 
szczyt Jasnej Góry wielu nie dowierzało, 
że o własnych siłach i na własnych no-
gach doszli do celu. I chwila która zawsze 
wyciska łzy z oczu to moment spotkania 
z Matką Panią Jasnogórską… Jest to za-
ledwie kilka sekund ale jakże ważnych, 
bo w tym momencie na każdego z piel-
grzymów rozlewa się Boża łaska i można 
poczuć w sercu prawdziwy pokój i zapew-
nienie: będzie dobrze, nie martw się, two-
ja modlitwa została wysłuchana… Two-
ja Matka jest zawsze przy tobie!”.

Po Mszy Świętej dzięki wielkiej 
życzliwości i gościnności Ks. Andrze-
ja Szarzyńskiego – Proboszcza Parafii 
Św. Michała Archanioła w Jeżowie Su-
deckim wszyscy pielgrzymi spotkali 
się przy wspólnym stole aby ucieszyć 
się sobą, złożyć sobie życzenia oraz 
pośpiewać kolędy. Wszyscy moli rów-
nież posilić się przepyszną zupą gro-
chową oraz ciastem i owocami, które 
przygotowali miejscowi parafianie 
oraz pielgrzymi. 

Wszystkim dziękujemy za piękne 
spotkanie i do zobaczenia na pielgrzy-
mim szlaku…

Ks. Mateusz Rycek

W niedzielę 25 stycznia 2015 roku w Jeżowie Sudeckim, odbyło się spotkanie opłatkowe Pielgrzymów grupy nr 2 
Jeleniogórsko-Kamiennogórskiej, którzy w minionym roku na przełomie lipca i sierpnia pielgrzymowali w pieszej pielgrzymce 
na Jasną Górę. Podczas Eucharystii modliliśmy się w intencji wszystkich pielgrzymów oraz za tych, którzy może jeszcze się 
wąchają pójść na pielgrzymkę.



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (39) - Marzec / Kwiecień 201512

Rozważania na temat Liturgii Świętej - Ks. Mateusz Rycek

Kadzidło w Liturgii

„Przed Ołtarzem Pana”

Okadzenie jest gestem fakulta-
tywnym i można je stosować we 
wszystkich formach mszy świętej 
w następujących sytuacjach: 
a) podczas procesji wejścia;
b) na początku Mszy świętej, do 

okadzenia krzyża i ołtarza;
c) w czasie procesji przed Ewange-

lią i podczas jej głoszenia;
d) po złożeniu na ołtarzu chleba 

i kielicha – do okadzenia darów, 
krzyża, ołtarza, kapłana i ludu;

e) podczas ukazania Hostii i kieli-
cha w czasie konsekracji.

W Okresie Wielkanocnym obok 
ołtarza i krzyża okadza się także 
paschał. Okadzenie stosuje się wo-
bec Najświętszego Sakramentu 
– w czasie mszy świętej, wystawie-
nia i procesji, osób – celebransa, 
koncelebransów i zgromadzonego 
ludu, oraz przedmiotów – ołtarza, 
paschału, darów ofiarnych. Okadza 
się także trumnę z ciałem zmarłe-
go lub urnę z prochami osób zmar-
łych. Gest okadzenia jest znakiem 
czci, uwielbienia i błagania, sym-
bolem wznoszącej się do Boga 
modlitwy. 

Ogólne Wprowadzenie do 
Mszału Rzymskiego mówi 
o trzykrotnym rzucie kadzielni-
cy, gdy okadzany jest Najświętszy 
Sakrament, relikwie Krzyża 
świętego, obrazy Chrystusa Pana 
wystawione do publicznej czci, 
dary ofiarne, krzyż ołtarzowy, 
Ewangeliarz, paschał, kapłan i lud; 
oraz dwoma rzutami kadzielnicy, 
gdy okadza się relikwie i obrazy 
świętych wystawione do publicznej 
czci (por, OWMR, 277). Mowa jest 

także o okadzaniu ołtarza, którego 
dokonuje się pojedynczymi rucha-
mi kadzielnicy. 

Po przygotowaniu darów i ich 
okadzeniu, dokonuje się również 
okadzenia głównego celebransa 
wtedy wszyscy zgromadzeni na 
liturgii przyjmują postawę sto-
jącą. 

Ktoś jednak zapy-
ta: właściwie jakie znacze-
nie praktyczne ma używanie  
w liturgii kadzidła? Obmycie rąk 
jest dla oczyszczenia, użycie chleba 
- by go spożyć, ale po co kadzidło? 
Przecież jest ono drogie, po co 
marnować tak cenny dar natury? 

Otóż kadzidło nie ma żadnego 
zastosowania praktycznego: jest 
bezinteresownym darem dla Boga, 
miłosną rozrzutnością dla Uko-

chanego, czystą w motywacji i sz-
lachetną - właśnie przez pozorne 
marnotrawstwo! 

W piękny sposób pisał o tym 
Romano Guardini w książce: Zna-
ki święte: "Ileż w tym wzniosłego 
piękna, gdy jasne ziarenka 
kadzidła padną na żarzące się wę-
gle i gdy z rozkołysanego kadzidła 
popłynie wonny dym! Jest to czyn-
ność pozbawiona wszelkiego prak-
tycznego celu, czysta jak pieśń. 
Piękna rozrzutność drogocennych 
klejnotów. Ofiara, hojna, wszyst-
kiego wyrzekająca się miłość". 
Kadzidło symbolizuje więc naszą 
modlitwę i ofiarę, które rozżar-
zone miłością, wznoszą się jak 
dym kadzidła przed Boży tron.

Ks. Mateusz Rycek
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Wspomnienia z Rorat…

Podczas rorat dzieci mogły wylo-
sować, za pilny udział, różne nagrody. 
Wśród nich była oczywiście Figurka 
Matki Bożej, którą dzieci zabierały na 
jeden dzień do swojego domu. Oto 
wspomnienie z takiej jednej wizyty: 

„Co roku na Mszach roratnich 
udaje mi się wygrać największą na-
grodę – figurkę Matki Bożej. Mat-
ka Boża spędziła u mnie cały dzień. 
Modliłam się do niej wspólnie z ro-
dziną, śpiewaliśmy pieśni Maryjne, 
odmawialiśmy wspólnie różaniec. Ja 
swoją osobistą modlitwę kierowałam 
za osoby chore, cierpiące oraz za te, 
które samotnie spędzą święta Boże-
go Narodzenia. Bardzo się cieszę, że 
udało mi się przyjąć do domu tak 
wspaniałego gościa, jakim była Mat-
ka Boża”. Kinga Kurczewska.

Na zakończenie Rorat został rów-
nież rozstrzygnięty konkurs na naj-
piękniejszy lampion wykonany przez 
dzieci. Zwycięzcami okazali się: Kinga 
Kurczewska, Jakub Oleksy oraz Kinga  
i Julia Szpargała. Zwycięzcy otrzy-

mali bezcenną nagrodę: Relikwie Św. 
Jana Pawła II w postaci kawałka su-
tanny umieszczonego w specjalnym 
obrazku. 

Wszystkim Rodzicom i Dzieciom 
naszej Parafii dziękujemy za tak licz-
ny udział w tegorocznych roratach 

i ufamy, że czas spędzony na adwen-
towym poszukiwaniu nadziei wydał 
już piękne owoce i pomógł dobrze 
przygotować się do Świąt Narodzenia 
Pańskiego.

Ks. Mateusz Rycek

Czas Adwentu w tym roku liturgicznym przeżywaliśmy pod hasłem: „Nadziei nam trzeba tak samo jak 
chleba”. Razem z dziećmi szukaliśmy NADZIEI ukrytej w wyjątkowych miejscach Ziemi Świętej. Każdego 
dnia odwiedzaliśmy takie jedno cudowne miejsce gdzie żył i nauczał Pan Jezus.
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
JAKIE IMIONA 

NOSILI ARCHANIOŁOWIE?

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa 
zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji. 
(KKK 328). Jednak wbrew pozorom nasza wiedza o aniołach jest bardzo mała. Tym bardziej, jeśli chodzi o ich 
imiona. Chociaż Pismo Św. wzmiankując anioły wielokrotnie, to podaje zaledwie trzech z imienia. Ciekawszym 
staje się pytanie jak wiele wspólnego mieli archaniołowie z krzeszowskim kościołem pw. św. Józefa.

Święty Augustyn mówi na ich te-
mat: "«Anioł» oznacza funkcję, nie na-
turę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? 
– Duch. pytasz o funkcję? – Anioł. Przez 
to, czym jest, jest duchem, a przez to, co 
wypełnia, jest aniołem" (Św. Augustyn, 
Enarratio in Psalmos, 103, 1,15: PL 37, 
1348-49.). W całym swoim bycie anio-
łowie są sługami i wysłannikami Boga. 
Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze 
Ojca... który jest w niebie" (Mt 18, 10), 
są wykonawcami Jego rozkazów, "by 
słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103, 20). 
(KKK 329). Temat aniołów przez wieki 
fascynował ludzi. Nawet za bardzo. Już 
synody w Laodycei (361r.) i w Rzymie 
(492r. i 745r.) zezwalają tylko otoczyć 
kultem liturgicznym archaniołów Mi-
chała, Gabriela i Rafała, ponieważ tyl-
ko oni są wzmiankowani w Biblii. Ich 
wspomnienie liturgiczne przypada na 
29 września, ale do czasów reformy ka-

lendarza kościelnego z dnia 14 lutego 
1969r., dokonanego na Soborze Wa-
tykańskim II, każdy z wymienionych 
aniołów posiadał swoje oddzielne świę-
to: 24 marca- Gabriel, 24 października- 
Rafał, a archanioł Michał- 29 września. 
W kazaniu na uroczystość archanioła 
Michała św. Bernard z Clairvaux na-
pisał, że aniołowie są pośrednikami 
w oblubieńczym związku duszy ludz-
kiej i Boga. Właśnie ten temat najgłębiej 
rozważali dwaj śląscy duchowni spoty-
kający się w opactwie krzeszowskim. 

Szczególnym orędownikiem kultu 
aniołów był opat Bernhard Rosa. Wy-
nikało to zapewne z wielkiej przyjaźni 
z Johannesem Schefflerem, który przy 
konwersji przybrał imię Angelus. Jego 
anielskie inspiracje szczególnie po-
twierdza jego największe dzieło o zna-
miennym tytule Cherubinowy wędro-
wiec oraz pseudonim poety- Angelus 

Sielsius, czyli Anioł Ślązak. Wizerunki 
archaniołów pojawiają się w krzeszow-
skiej ikonografii kilkukrotnie. Dla wy-
budowanej w latach 1676-78 kaplicy 
loretańskiej Georg Schrötter stworzył 
7 figur archaniołów. Po rozbiórce goty-
ckiego kościoła klasztornego w 1728r. 
rzeźby trafiły do kościoła cmentarnego 
w Okrzeszynie, a obecnie są przechowy-
wane w kościele Matki Bożej Różańco-
wej w Kamiennej Górze. Wyjątkiem jest 
posąg archanioła Michała, który trafił 
do Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu. Kolejny komplet takowych rzeźb, 
ale o dużo mniejszych rozmiarach,  
G. Schrötter wyrzeźbił do tabernaku-
lum. Obecnie zostało one wkompono-
wane w rokokowy ołtarz główny w krze-
szowskim kościele św. Józefa. Ponownie 
brakuje archanioła Michała, który naj-
prawdopodobniej został skradziony. 
Co istotne w tym przypadku oprócz 
atrybutów, każdy z nich został podpi-
sany. 7 archaniołów przedstawia jeden 
z miedziorytów umieszczony w Brewia-
rzu śląskiej prowincji cystersów, wyda-
nym w 1687r. w oficynie Andreasa Pegi. 
Opat Bernhard Rosa często współpra-
cował z owym wydawnictwem, z niego 
pochodziło np. pierwsze wydanie krze-
szowskiej księgi pasyjnej. 

Najważniejszym przedstawieniem  
7 archaniołów jest fresk Michaela Will-
manna na sklepieniu prezbiterium koś-
cioła p.w. św. Józefa, przedstawiający 
chwałę niebios. W centrum przestawio-
no w zbroi rycerskiej archanioła Mi-
chała, z kluczem w dłoni, strącającego 
zbuntowanego anioła. Jest to malarska 
interpretacja fragmentu Apokalipsy: Po-
tem ujrzałem anioła, zstępującego z nie-
ba, który miał klucz od Czeluści i wiel-
ki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, 
Węża starodawnego, którym jest diabeł 

Wnętrze tabernakulum znajdującego się w kościele p.w. św. Józefa
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i szatan, i związał go na tysiąc lat. (Ap 
20, 1-2) Imię Michael oznacza Któż jak 
Bóg i wedle tradycji z takimi słowami 
archanioł miał zaatakować szatana. Po 
bokach Trójcy św. widać dwóch archa-
niołów. Gabriel, którego imię oznacza 
Mąż Boży, tradycyjnie trzyma białą lilię. 
Naprzeciw niego ukazano archanioła 
Rafała z kijem podróżnym. W księdze 
Tobiasza wędrował razem z tytułowym 
bohaterem, a pod koniec historii ule-
czył ojca Tobiasza i dziewczynę, którą 
chłopak poślubił. Imię Rafał w języku 
hebrajskim tłumaczy się jako Bóg ule-
czył. Owa księga wspomina również, że 
archanioł jest jednym pośród siedmiu: 
Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu anio-
łów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą 
przed majestat Pański. (Tb 12,15). 

Pozostałych czterech archaniołów 
namalowano po bokach archanioła 
Michała. Inspirowano się ponownie 
wizją apokaliptyczną Siedmiu Duchów, 
które są przed Jego tronem. (Ap 1, 4). 
Ich imiona stanowią przedmiot sporu 
od starożytności. Wymieniają ich pis-
ma apokryficzne- np. Księga Henocha; 
zajmował się nimi św. Grzegorz Wiel-
ki i oczywiście Pseudo- Dionizy, autor 
najbardziej znanego dzieła o aniołach, 
czyli Hierarchii anielskiej. Każda z wy-
mienionych pozycji podaje inny ,,ze-
staw” imion anielskich, konsekwentnie 
trzymając się naturalnie trzech imion 
biblijnych. W przypadku krzeszowskich 
przedstawień imiona i atrybuty zostały 
zaczerpnięte z pism gnostyków chrześ-
cijańskich. Nie powinno to dziwić, 
ze względu na postać zgorzeleckiego 
szewca Jakuba Böhme, będącego ojcem 
nowożytnego gnostycyzmu i śląskiego 
mistycyzmu. 

Postać archanioła Uriela przedsta-
wiono z kociołkiem, z którego jarzą się 
płomienie. W języku hebrajskim imię 
Uriel oznacza Ogień Boży albo Świat-
ło Boga. Sealtiel ma złożone ręce do 
modlitwy. Jego imię tłumaczy się jako 
Modlitwa Boga albo Prośba Boga. Przy-
porządkowanie atrybutów w przypad-
ków tych dwóch archaniołów nie budzi 
wątpliwości. Barachiela przedstawiono 
z kwiatami, które symbolizują boże bło-
gosławieństwo. Jego imię można przeło-
żyć jako Błyskawica Boża. Jehudiel wy-
stępuje z koroną w ręce i biczem . Jego 
imię oznacza Chwała Boga. Trzymana 
korona symbolizuje nagrodę za udany 
trud duchowy, a drugim jego atrybutem 
jest bicz o trzech końcach, bo kogo mi-

łuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każ-
dego, którego za syna przyjmuje.(Hbr 
12, 6) Połączenie znaczenia imienia 
i atrybutów Jehudiela może tłumaczyć 
inny passus z listów św. Pawła: Dlatego 
chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, 
Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził 
nam szatan. Ale jakaż jest nasza na-
dzieja albo radość, albo wieniec chwały? 
Czyż nie wy nią będziecie przed Panem 
naszym Jezusem Chrystusem w chwili 
Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla 
nas chwałą i radością. (1 Tes 2, 18-20 
-tłum. wg BT) Inne tłumaczenia pro-
ponują zamiast słowa wieniec właśnie 
wyraz korona. 

W krzeszowskim kościele p.w. św. 
Józefa twórcą programu ikonograficz-
nego zdarzało się sięgać do apokryfów. 
Nie należy absolutnie traktować tego 
jako herezji, ale jako ugruntowaną tra-
dycję. Podobnie jak imiona rodziców 
Najświętszej Maryi Panny- Joachima 
i Anny, również nie występują w Piśmie 
Św., tak i nie wszystkie imiona aniołów 
Biblia podaje. W przypadku Krzeszowa 
przedstawienia archaniołów stanowią 
interesujący temat dociekań dla teolo-
gów, historyków i historyków sztuki. 

Krystian Michalik

Fragment fresku na sklepieniu prezbiterium kościoła p.w. św. Józefa
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Misje święte wczoraj i dziś
Papież Jan Paweł II o misjach

Na łamach Krzeszowskiej Pani rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych misjom świętym. Z okazji  
10 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, którą będziemy obchodzić 2. kwietnia, warto przypomnieć, co papież 
wyniesiony przed niespełna rokiem na ołtarze pisał na ten niezwykle istotny temat dla całego Kościoła. Jan 
Paweł II idei krzewienia chrześcijaństwa poświęcił Encyklikę RedemptorisMissio(O stałej aktualności powołania 
misyjnego), do której wprowadzenie zamieszczamy poniżej.

1. MISJA CHRYSTUSA ODKUPIC-
IELA, powierzona Kościołowi, nie zos-
tała jeszcze bynajmniej wypełniona do 
końca. Gdy u schyłku drugiego tysią-
clecia od Jego przyjścia obejmujemy 
spojrzeniem ludzkość, przekonujemy 
się, że misja Kościoła dopiero się roz-
poczyna i że w jej służbie musimy zaan-
gażować wszystkie nasze siły. To Duch 
Święty przynagla do głoszenia wielkich 
dzieł Bożych: „Nie jest dla mnie powo-
dem do chluby to, że głoszę Ewangelię. 
Świadom jestem ciążącego na mnie 
obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii!” (2 Kor 9, 16). W imieniu 
całego Kościoła muszę powtórzyć to 
wołanie świętego Pawła.

Od samego początku mojego ponty-
fikatu zdecydowałem się podróżować aż 
po krańce ziemi, by dać wyraz tej trosce 
misyjnej, i właśnie bezpośredni kontakt 
z ludami, które nie znają Chrystusa, 
przekonał mnie bardziej, jak pilna jest 
ta działalność, której poświęcam ninie-
jszą Encyklikę.

Sobór Watykański II zamierzył 
odnowę życia i działalności Kościoła 
zgodnie z potrzebami współczesnego 
świata: podkreślił „misyjność” Kościoła, 
opierając ją w sposób dynamiczny 
wprost na misji trynitarnej. Impuls 
misyjny należy zatem do wewnętrznej 
natury życia chrześcijańskiego i stanowi 
również natchnienie dla ekumenizmu: 
„Aby wszyscy stanowili jedno (...), aby 
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 
17, 21).

2. Sobór przyniósł już liczne 
owoce misyjne: wzrosła wszędzie 
liczba Kościołów lokalnych mających 
własnych biskupów, duchowieńst-
wo i osoby oddające się apostolst-
wu; wspólnoty chrześcijańskie głębiej 
włączają się w życie narodów; komunia 
pomiędzy Kościołami prowadzi do ży-
wej wymiany dóbr duchowych i darów; 
ewangelizacyjne zaangażowanie świec-
kich dokonuje zmian w życiu kościel-
nym; Kościoły partykularne otwierają 
się na spotkanie, dialog i współpracę 

z wyznawcami innych Kościołów 
chrześcijańskich i innych religii. Przede 
wszystkim dochodzi do głosu nowa 
świadomość: mianowicie, że misje 
dotyczą wszystkich chrześcijan, wszyst-
kich diecezji i parafii, instytucji i orga-
nizacji kościelnych.

Tym niemniej, w tej „nowej wiośnie” 
chrześcijaństwa nie da się ukryć ten-
dencji negatywnej, do przezwyciężenia 
której pragnie się przyczynić niniejszy 
dokument: te specyficzne misje wśród 
narodów wydają się być zahamowane, 
co z pewnością nie odpowiada ws-
kazaniom Soboru i posoborowego 
Magisterium. Trudności wewnętrzne 
i zewnętrzne osłabiły gorliwość misy-
jną Kościoła względem niechrześcijan 
i fakt ten musi niepokoić wierzących 
w Chrystusa. W dziejach Kościoła 
bowiem rozmach misyjny był zawsze 
oznaką żywotności, tak jak jego osłabie-
nie jest oznaką kryzysu wiary1.

W dwadzieścia pięć lat od zakończe-
nia Soboru i od ogłoszenia Dekretu 
o działalności misyjnej Kościoła Ad 
gentes, w piętnaście lat od Adhort-
acji Apostolskiej Evangeliinuntian-
di nieodżałowanej pamięci Papieża 
Pawła VI pragnę, kontynuując specy-
ficzne Magisterium moich poprzed-
ników2, wezwać Kościół do odnowy 
zaangażowania misyjnego. Jest ono 
nastawione przede wszystkim na cel 
wewnętrzny: odnowę wiary i życia 
chrześcijańskiego. Misje bowiem odna-
wiają Kościół, wzmacniają wiarę 
i tożsamość chrześcijańską, dają życiu 
chrześcijańskiemu nowy entuzjazm 
i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia 
się, gdy jest przekazywana! Nowa 
ewangelizacja ludów chrześcijańskich 

Jan Paweł II w Kenii
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znajdzie natchnienie i oparcie w odda-
niu się działalności misyjnej.

Do tego jednak, by głosić na-
glącą potrzebę ewangelizacji misy-
jnej, w większym jeszcze stopniu 
skłania mnie fakt, że stanowi ona 
pierwszą posługę, jaką Kościół może 
spełnić względem każdego człowieka 
i całej ludzkości w dzisiejszym świecie, 
któremu nieobce są wspaniałe osiągnię-
cia, ale który, jak się wydaje, zatracił 
sens spraw ostatecznych i samego ist-
nienia. „Chrystus Odkupiciel — jak 
napisałem w pierwszej Encyklice — 
objawia w pełni człowieka samemu 
człowiekowi (...). Człowiek, który chce 
zrozumieć siebie do końca (...), musi 
przybliżyć się do Chrystusa (...). Odk-
upienie, które przyszło przez Krzyż, 
nadało człowiekowi ostateczną godność 
i sens istnienia w świecie”3.

Nie brak też innych przyczyn 
i celów: odpowiedź na liczne proś-
by o dokument tego rodzaju, jakie 
do mnie dotarły; rozwianie wątpli-
wości i niejasności co do misji wśród 
narodów; utwierdzenie w gorliwości 
tak zasłużonych synów i córek odd-
ających się pracy misyjnej oraz tych 
wszystkich, którzy im pomagają; 
budzenie powołań misyjnych, zach-

ęcenie teologów do pogłębiania i sys-
tematycznego wyjaśniania różnych as-
pektów misji; ożywienie misji w sensie 
specyficznym, zachęcając Kościoły 
partykularne, zwłaszcza młode, do 
wysyłania i przyjmowania misjonarzy; 
zapewnienie niechrześcijan, a w szc-
zególności władz krajów, ku którym 
kieruje się działalność misyjna, że ma 
ona tylko jeden cel: służenie człowie-
kowi, ukazując mu miłość Bożą, która 
objawiła się w Jezusie Chrystusie.

3. Narody wszystkie, otwórzcie drz-
wi Chrystusowi! Jego Ewangelia nicze-
go nie odbiera wolności człowieka, 
należnemu poszanowaniu kultur, ani 
temu, co dobre w każdej religii. Przy-
jmując Chrystusa, otwieracie się na os-
tateczne Słowo Boga, na Tego, w którym 
Bóg dał się w pełni poznać i który wska-
zał nam drogę wiodącą do Niego.

Liczba tych ludzi, którzy nie zna-
ją Chrystusa i nie należą do Kościoła, 
stale wzrasta, a od zakończenia Soboru 
niemal się podwoiła. Dla tej ogromnej 
liczby ludzi, umiłowanych przez Ojca, 
który dla nich zesłał swego Syna, oczy-
wista jest nagląca potrzeba misji.

Z drugiej strony, nasze czasy dają 
w tej dziedzinie Kościołowi nowe oka-
zje: upadek niosących ucisk ideologii 

i systemów politycznych; otwarcie 
granic i kształtowanie się świata bardziej 
zjednoczonego dzięki większym możli-
wościom wzajemnych kontaktów; wz-
rastające uznanie wśród narodów dla 
owych wartości ewangelicznych, które 
Jezus urzeczywistnił w swym życiu 
(pokoju, sprawiedliwości, braterstwa, 
opieki nad najmniejszymi); pewna for-
ma bezdusznego rozwoju gospodarcze-
go i technicznego, która jednak skła-
nia do poszukiwania prawdy o Bogu, 
o człowieku, o sensie życia.

Bóg otwiera przed Kościołem hory-
zonty ludzkości lepiej przygotowanej 
na ewangeliczny zasiew. Mam wraże-
nie, że nadszedł moment zaangażowa-
nia wszystkich sił kościelnych w nową 
ewangelizację i w misję wśród narodów. 
Nikt wierzący w Chrystusa, żadna ins-
tytucja Kościoła nie może uchylić się 
od tego najpoważniejszego obowiązku: 
głoszenia Chrystusa wszystkim ludom.

Wszystkich czytelników Krzeszows-
kiej Pani zachęcamy do zapoznania się 
z treścią całej Encykliki Redemptoris 
Missio.

Wprowadzenie: Jan Paweł II
Opracowanie: Anna Ferenc

MODLITWA PRZED PRACĄ

Boże, daj mi dzisiejszego dnia:
energię potrzebną do zmierzenia się 
z moją pracą, 
wytrwałość potrzebną do tego, żeby 
wykonywać ją dobrze,
samodyscyplinę, która pomoże mi 
pracować ciężko;
- nawet jeśli nikt mojej pracy nie zo-
baczy
- nawet jeśli nikt mojej pracy nie po-
chwali
- nawet jeśli nikt mojej pracy nie usza-
nuje
samodyscyplinę, która pozwoli mi 
wszystko zrobić najlepiej jak potrafię,
uprzejmość, która pozwoli, że będzie 
ze mną łatwo żyć i pracować.

Pomóż mi dzisiejszego dnia być otu-
chą dla smutnych,
pomóż mi dzisiejszego dnia być przy-
jacielem dla samotnych,
pomóż mi dzisiejszego dnia zachęcić 
tych, którzy są zniechęceni,
pomóż mi dzisiejszego dnia pomóc 
tym, którzy są w potrzebie,
pomóż mi dzisiejszego dnia wzmoc-
nić tych, którzy są słabi.
Niech Twój Święty Duch doda mi sił 
i odwagi
przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

(Modlitwę odnalazła
Jadwiga Gabrowska)

Krzeszowski Benedyktyn podczas codziennej pracy ►
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„WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ”
CIERPIENIE I NADZIEJA

O ile łatwe jest do zrozumienia i wykonania polecenie, np. „Głodnych nakarmić”, czy „Strapionych 
pocieszać”, o tyle trudne jest do spełnienia „Więźniów pocieszać”, wszak są to ludzie głęboko zdemoralizowani 
i znajdujący się w więzieniu na własne życzenie. A jednak chciałbym przekonać czytelników, że warto…

Oto prawdziwa historia człowieka 
(nie wymyślona), którego życiorys 
był dość typowy: rozbity dom, on wy-
chowany przez ulicę, któraś z bójek 
zakończona poranieniem człowie-
ka. Była to dla niego równia pochyła 
w dół, wyrzucająca go poza margines 
społeczny. Finałem był poprawczak. 
To był pierwszy upadek w jego życiu. 
Ile ich miało być – wtedy nie wiedział.

Po kilku latach wyszedł z popraw-
czaka. Dobrze jest, gdy człowiek po 
wywrotce znajdzie pomocne dłonie, 
które pomogą stanąć na nogi. Co 
jednak zrobić, gdy jest się samemu, 
jak na bezludnej wyspie. Można tyl-
ko wtedy wejść do knajpy, zamówić 
piwo i ruszyć na dworzec, wsiąść do 
pociągu i jechać w otchłań przyszło-
ści. Chciał wrócić do normalnego 
życia. Przez lata poprawczaka uczył 
się życia z gazet i książek. Chciał jak 
inni mieć dom, żonę i pracę. Powta-
rzał sobie w kółko, że musi być kimś 
i wierzył, że mu się uda. Trzeba tyl-
ko mądrze zacząć. Od razu wskoczyć 
na głęboką wodę i obmyć się z prze-
szłości. Do domu nie chciał wracać. 
Po co? Żeby wrócić do tego samego? 
Stanął na środku hali dworcowej i po-
myślał: gdy głos z megafonu wymie-
ni jakieś dużo miasto, to tam pojadę. 
I tak zrobił. 

W pociągu szybko usnął. Obudził 
się w pustym przedziale. Przez chwi-
lę nie wiedział, gdzie jest. Wyjrzał 
przez okno i zorientował się, że wa-
gon stoi na bocznicy. Zarzucił plecak 

na ramiona i wyszedł z wagonu. Szedł 
przez plątaninę torów w kierunku 
dworca. Gdy minął jeden z wagonów 
w świetle latarni zobaczył plecy po-
licjanta i sokisty. Rzucił się więc do 
panicznej ucieczki, choć przecież był 
czysty. Wreszcie wśród plątaniny to-
rów i drzemiących wagonów znalazł 
wyjście do miasta. 

Stał na ruchliwej ulicy i zastana-
wiał się, co ze sobą zrobić. Nie miał 
nawet łóżka, w którym by wylądował 
tej pierwszej nocy. Głupia sytuacja! 
Wtedy dopiero zrozumiał, że zacząć 
wszystko od początku, to nie takie 
proste, jak sobie wyobrażał leżąc na 
wyrku w poprawczaku. Przerażała go 
myśl, że pierwszą noc będzie musiał 
spędzić na dworcowej ławce. Próbo-
wał znaleźć miejsce w hotelu. Cho-
dził od jednego do drugiego i zawsze 
to samo: brak wolnych miejsc. 

Kiedy był już bliski załamania, 
olśniło go. W szkole średniej był 
w tym mieście na wycieczce. Poznał 
wtedy fajnego kolegę. Mieszkał bli-
sko posterunku, dlatego zapamiętał 
adres. Pomyślał, że coś zmyśli i może 
przez noc przechowa. Rano poszuka 
jakiegoś pokoju i pójdzie do urzędu 
pracy. 

Długo stał przed drzwiami. 
Z mieszkania dobiegała muzyka. 
Jednak lęk przed noclegiem na ulicy 
przeważył. Zastukał. Otworzyła ład-
na dziewczyna. Skąd mógł jednak 
przypuszczać, że będzie jego następ-
nym upadkiem.

Ona studentka medycyny, on 
zwykły robociarz, bez domu, bez ro-
dziców, zawieszony w próżni. Zna-
jomość trwała pół roku. Chciało mu 
się wtedy żyć. Wynajął mieszkanie 
u pewnej staruszki. Jej pierwszej po-
wiedział, że ma za sobą poprawczak. 
Wcale się tym nie przeraziła. Nie raz 
mu tylko mówiła: „Pamiętaj, synku, 
nie zawsze przeszłość jest najważ-
niejsza. Musisz żyć teraz tak, aby ona 
już nie wróciła.” No cóż, starał się jak 
mógł. Miał własny kąt, robotę i miał 
dziewczynę. 

Dziś, gdy myśli o tamtym czasie, 
wie, że popełnił błąd. Za bardzo jej 
wierzył, ale przecież wyszedł z po-
prawczaka, nie miał rodziców, nikt 
go dotychczas nie kochał. A tak bar-
dzo chciał mieć kogoś. Chciał mieć 
wokół siebie ludzi życzliwych, chciał 
być kochany. Miał więc dziewczynę. 
Sądził, że mu się w końcu udało. Po 
kilku miesiącach otworzyła mu oczy. 
Pokazała, kim jest. Szkoda, że musiał 
zapłacić za to tak dużą cenę. 

A było tak. Poszli razem na 
przyjęcie do kolegi. Był tam taki je-
den dziennikarzyna. Wyszczekany, 
skarbnica kawałów. Imponował jego 
dziewczynie. Ona wolała jego i z nim 
tańczyła. Tuliła się do niego. On był 
lepszy. Ale czy to jego wina? W po-
prawczaku nikt nie uczył go baletów. 
Wszystko w nim kipiało. Chciał mu 
wlać. Ale czy był sens? On przecież 
był wolny, ona powinna się nie dać. 
Miała jego. Kochali się i miał nawet 
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dla niej pierścionek zaręczynowy, 
a ten drań wszystko zburzył. Wtedy 
sięgnął po alkohol. Gdy rano się obu-
dził. Jego dziewczyny w domu nie 
było. Poszła z tym gryzipiórkiem.

Wziął od kolegi adres dziennika-
rza i wybiegł z domu. To wyjście było 
znów wejściem na pochylnię. Poszedł 
pod wskazany adres. Gdy rywal wy-
chodził z mieszkania z jego dziew-
czyną, rzucił się na niego. Dziewczy-
na przerażona uciekła, a dziennikarza 
ciężko pobitego zabrało pogotowie. 
Jego samego kilka ulic dalej zatrzy-
mał radiowóz. 

Tym razem był kilkuletni wyrok 
i drzwi zamykanej celi więzienia. Był 
bliski załamania i przestał wierzyć 

ludziom. Był przekonany, że tak już 
musi być, że nie da się wyrwać z tego 
przeklętego kręgu.

Był jednak ktoś, kto w niego 
wierzył i chciał mu pomóc. W wię-
zieniu odwiedzała go babcia. Tak 
nazywał staruszkę, u której wy-
najął pokój. Przyszła i powiedzia-
ła, że w niego wierzy i że będzie 
czekała na niego z mieszkaniem, 
aż wyjdzie z więzienia. Chciał ją 
wtedy wyściskać, ale przeszka-
dzała szyba, która ich rozdzielała. 
Zrobił to, gdy wyszedł na wolność. 
Ona, maleńka i drobna, czeka-
ła przed bramą. Stała z bukietem 
kwiatków. Płakał wtedy jak małe 
dziecko.

Dziś wszystko to, co ma jej właś-
nie zawdzięcza. Ma teraz mieszkanie, 
żonę i synka i matkę, bo tak babcię 
traktuje. Sposób, w jaki teraz żyje, to 
spłata długu, jaki u niej zaciągnął. 
A synka chce wychować tak, aby to 
wszystko, co on przeżył znał tylko 
z opowiadań. Jemu dzieciństwo się 
nie udało i to z nie jego winy. Po pro-
stu zabrakło rodziców. A teraz chce 
synkowi dać przede wszystkim mi-
łość. I musi się udać.

Ks. Kanonik Władysław Stępniak, 
były proboszcz w Czarnym Borze, 

obecnie proboszcz parafii Św. Michała 
Archanioła w Wykrotach

„ŚW. IWO” WRÓCIŁ DO POLSKI
SŁYNNY OBRAZ ZAGINĄŁ W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Obraz Jacoba Jordaensa „Św. Iwo wspomaga biednych”, który przed II wojną światową znajdował się 
w zbiorach wrocławskiego Muzeum Sztuk Pięknych, powróci do stolicy Dolnego Śląska. Po sześciu latach 
starań ministerstwo kultury sprowadziło XVII-wieczny obraz do Polski.

W 2008 r. obraz został odnaleziony 
w domu aukcyjnym Sotheby's w Londynie 
– poinformował rzecznik Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ma-
ciej Babczyński. – Na wniosek MKiDN 
został on wycofany z aukcji, a jednoznacz-
ne potwierdzenie pochodzenia dzieła 
przyniosły oględziny wykonane przez 
polskich ekspertów – podał Babczyński.

Dzieło Jordaensa, który uważany jest 
– obok Rubensa i van Dycka – za jednego 
z trzech głównych przedstawicieli Złotego 
Wieku malarstwa flamandzkiego, powsta-
ło w XVII w. Obraz wykonany techniką 
olejną na desce dębowej przedstawia Św. 
Iwo – sędziego z Rennes i Treguier, pro-
boszcza w Louannec (1253-1303). Artysta 
ukazał go wśród grupy ubogich we wnę-
trzu architektonicznym.

Dzieło wraca na Dolny Śląsk
W sprowadzeniu dzieła do Polski bra-

ło udział również Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Pełnomocnik ministra 
spraw zagranicznych ds. restytucji dóbr 
kultury prof. Wojciech Kowalski podkre-
ślił, że dzieło Jordaensa ma bardzo dużą 

wartość, w szczególności dla Dolnego Ślą-
ska. – Było tu od bardzo dawna. Wiemy, 
że w XVIII w. znajdowało się w zbiorach 
opactwa w Krzeszowie, później trafiło do 
Wrocławia – powiedział.

Dodał, że odzyskane dzieło jest ukoń-
czonym szkicem obrazu, sygnowanym 
przez Jordaensa. – 
Obraz, który powstał 
na podstawie tego 
szkicu znajduje się dziś 
w muzeum w Brukseli – 
przypomniał profesor.

Skarb Muzeum 
Narodowego 

we Wrocławiu
Odzyskany obraz 

trafi do zbiorów Mu-
zeum Narodowego we 
Wrocławiu. Dyrektor 
muzeum Piotr Oszcza-
nowski powiedział, że 
dzieło Jordaensa będzie 
jedną z najcenniejszych 
ozdób wystawy stałej 
„Sztuka europejska XV-

-XX w.”. – Bardzo się cieszę, że po raz ko-
lejny udaje się odnaleźć i przywrócić do 
zbiorów zaginiony w czasie działań wo-
jennych obraz – dodał dyrektor.

tvp.info
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

„Kogo mam posłać?”
Czyli Elżbieta Maria Izydora Kaliska Ksieni dwudziesta 

trzecia klasztoru Sióstr Benedyktynek we Lwowie.

I zwykle znajduje takiego „szaleńca 
Bożego”, który z całego serca odpowie 
Bogu: „Oto ja !Poślij mnie!”(Iz 6,8). Tym 
razem Jezusowe „znalezisko” było raczej 
zadziwiające, bo nie dość, że była 
to 16-latka, to jeszcze… Żydów-
ka!

Faktycznie nazywała się El-
żbieta Maria Cohn , a pocho-
dziła z wielodzietnej żydowskiej 
rodziny bankierskiej, osiadłej 
we Lwowie, głęboko wierzącej 
w judaizmie(ojciec jej Izydor 
Cohn pochodził z rodu kapłań-
skiego). Ojciec ów urodził się 
w Warszawie, gdzie wszech-
stronnie się kształcił (znał do-
brze kilka języków), a wkrótce 
potem wyjechał na 10 lat do 
Anglii, gdzie miał „manufaktu-
rę”. Zaś matka bohaterki nasze-
go odcinka- Lamza Thom- po-
chodziła ze znanego we Lwowie 
rodu młynarza Józefa Thoma. 
Zapewne przez jakieś towarzy-
skie kontakty wysłano fotografię 
Thomównej do Anglii.

Spodobała się młodemu 
Cohnowi, który wkrótce przy-
jechał do Lwowa, gdzie odbył 
się huczny ślub. Oboje młodzi 
osiedli we Lwowie, gdzie młody 
małżonek miał udziały w róż-
nych interesach, a przez ostatnie 
cztery lata życia był bankierem. 
Oboje Cohnowie byli bardzo od-
dani rodzinie i dzieciom, których 
mieli siedmioro. 

Mała Elżbieta Maria uczęsz-
czała do szkół prywatnych, 
gdzie uzyskała- jak sama pisze- „pod-
stawy nauki i głębszego myślenia”. To 
„głębsze myślenie” charakteryzowało ją 
od najmłodszych lat: gdy zmarł jej bra-
ciszek, skomentowała ten fakt: „( ….) 
gdyby Adam nie zgrzeszył, Fredzio byłby 
nie umarł”. Dość nietypowy sposób my-

ślenia jak na 7-letnią dziewczynkę! Gdy 
miała 14 lat zmarł- mający zaledwie 43 
lata- ojciec, co bardzo przeżywała. Był to 
rok 1884.

Niedługo po śmierci ojca młoda El-
żbieta Maria zetknęła się z p. Wandą Mo-
dzelewską, nauczycielką w szkole Bene-
dyktynek, która dawała lekcje jej młodszej 
siostrze, a potem ją samą przygotowała do 
klasy VIII. To był pierwszy punkt zwrot-
ny w życiu i nawróceniu Elżbiety Marii. 

O drugim opowiada później ona sama, 
już jako Ksieni Izydora. Otóż przez długie 
lata brała lekcje muzyki u jednej z nauczy-
cielek, przy czym idąc na lekcje musiała 

przechodzić koło Katedry lwow-
skiej. Ponieważ od dzieciństwa 
ciekawiły ja sprawy wiary, więc 
z ciekawości wstępowała do 
Katedry, trwała tam przez całe 
nabożeństwo ( jeśli jakieś było) 
i aby się nie wyróżniać w tłumie 
wykonywała te same gesty co 
inni, zupełnie ich nie rozumie-
jąc.

W tym czasie przeżyła śmierć 
drugiego braciszka i to tak moc-
no, że sama się poważnie roz-
chorowała. Opiekowała się nią 
w chorobie p. Modzelewska, któ-
ra wiele z nią rozmawiała o Bogu 
i chrześcijaństwie. W kryzysie 
choroby p. Modzelewska po-
stanowiła ją ochrzcić „z wody”- 
rzecz jasna za zgodą chorej. Od 
tego czasu- jak sama później pi-
sała- coraz bardziej kochała Pana 
Jezusa i równocześnie pobierała 
naukę wiary. Ten katechumenat 
trwał 4 lata, oczywiście w tajem-
nicy przed rodziną: wiedziała 
o tym tylko młodsza siostra Ka-
rolcia. Teraz opiekę nad katechu-
menką objęła p. Zarzycka, przez 
jakiś czas dyrektorka szkoły Be-
nedyktynek. Były wtedy nawet 
projekty, by Elżbieta Maria ucie-
kła z domu, bo wówczas – będąc 
niezależna od rodziny-mogłaby 
być oficjalnie przyjęta do Koś-
cioła katolickiego. Na szczęście 

zrezygnowano z tego awanturniczego po-
mysłu.

Już wtedy młoda Elżbieta Maria co-
raz częściej myślała ożyciu zakonnym, 
choć –jak sama określała później – w spo-
sób naiwny, bo wszystko było dla niej 
nowe i nieznane. Szukała w różnych 

Pan Bóg każdemu z nas przeznacza jakieś  zadania do wykonania podczas trwania życia ludzkiego, ale czasem ma taką 
specjalną funkcję, do której potrzebuje specjalnego wykonawcę, jakim była np. przedstawiana wcześniej na łamach „Krzeszow-
skiej Pani” błog. M. Kolumba Gabriel. Wyobrażam sobie wówczas ,jak to Pan Jezus wędruje po ziemi -  a w przypadku dzisiej-
szej bohaterki odcinka M. Izydory Kaliskiej – po Lwowie i raz po raz woła słowami proroka Izajasza:  „Kogo mam posłać? Kto 
by Nam poszedł?”(Iz 6,8).

Elżbieta Maria Izydora Kaliska



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (39) - Marzec / Kwiecień 2015 21

SPRÓBUJ POMYŚLEĆ

I nie pomyliłem się, w prawie nic się 
nie zmieniło. A ustawę o zamknięciu kil-
ku kopalń napisano i uchwalono w ciągu 
kilku dni. To bardzo ciekawe i pouczające. 

Obecnie cały tak zwany „zachodni 
świat” cierpi z powodu terroryzmu islam-
skiego. Wiele sił i środków skierowano na 
zapobieganie i zwalczanie tego strasznego 
zjawiska. Ale mało jest tych, i ich głosy się 
lekceważy, którzy wskazują przyczyny ter-
roryzmu islamskiego.

Św. Paweł pisze: „Wszystko wolno, ale 
nie wszystko przynosi korzyść. Wszyst-
ko wolno, ale nie wszystko buduje ” 1 
Kor.10;23

Zapewne pisząc te słowa, św. Paweł 
nie przypuszczał, że będą one jednymi 
z najczęściej przekręcanych słów z całego 
Nowego Testamentu. Powiem prościej – 
w głowie mu się nie mieściło, że można 

je zrozumieć tak, jak interpretuje je dzisiaj 
wielu podających się za chrześcijan ludzi! 
Prawda jest taka, że wolno nam wszyst-
ko oprócz tego, co jest grzechem, czego 
nam zdecydowanie nie wolno! Całe Pis-
mo Święte pokazuje nam wyraźnie, czego 
nie powinniśmy robić, a co powinniśmy, 
jeśli chcemy podobać się Bogu. Czym są 
przykazania - nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 
kradnij, czcij ojca i matkę itd.

Rewolucja francuska zaleca tylko dwa 
pierwsze słowa św. Pawła „Wszystko wol-
no”. A więc wszystko można wykpić, 
oczernić. Człowieka uznającego inne 
wartości obrażać, nazywając go ZACO-
FANYM itd. itp.

Wszystko to, co dobre, to, co jest moim 
prawem i wolnością, wolno mi czynić, 
lecz nie zawsze będzie to, w danym mo-
mencie, dobre i pożyteczne dla innych.  

Myślę, że w takim duchu rozumiał te 
sprawy Paweł oraz inni nauczyciele Pana. 
Musimy podejmować wiele różnych de-
cyzji w naszym życiu. Czasami jest bardzo 
ciężko rozpoznać, co jest w danej sprawie 
dobre, a co złe. Może być np. sytuacja, że 
nawet wypicie przy kimś jednego piwa, 
czego Biblia nie zabrania, może być złe 
i niepożyteczne w jakimś konkretnym 
przypadku.

Namnożyło się poprawiaczy po Panu 
Bogu. Np. edukacja seksualna. Wielu tak 
zwanych postępowych myślicieli stawia 
za wzór Wielką Brytanię. Ale o owocach 
tej edukacji nie wspomina, a owocami 
jest wielki wzrost zachodzących w ciążę 
dziewczyn poniżej 15 lat.

 
brat Stanisław

ROK TEMU PISAŁEM: W pierwszych dniach stycznia tego roku pijani kierowcy zabili kilka osób. W mediach wielki szum. 
Pytania: dlaczego? kto winien? i jak temu zapobiegać? Wśród winnych wymieniano i Kościół. Posłowie i prawnicy zastanawiali 
się, czy na ławę oskarżonych nie należałoby posadzić również tych, którzy z pijanym kierowcą pili itd. I już wszystko ucichło. 
PEWNIE BĘDĄ KILKA LAT MYŚLEĆ, JAKIE USTANOWIĆ PRAWO? Ale kto to prawo ma ustanawiać, jak posłowie też po 
pijanemu kierują autami?

zgromadzeniach ( nie wszystkie bowiem 
przyjmowały neofitki), aż w końcu p. 
Modzelewska(znów!) doradziła jej Bene-
dyktynki, jako że sama miała zamiar do 
nich wstąpić.

W wieku 20 lat Elżbieta Maria otrzy-
mała Sakrament Chrztu Świętego, który 
miał się odbyć w kościele Benedykty-
nek. I w tym miejscu spotykamy nasze-
go starego znajomego z poprzednich 
odcinków- Ks. Józefa Webera(wówczas 
Kanclerza Kurii), który był – jak wia-
domo- spowiednikiem Benedyktynek 
i p. Modzelewskiej a od momentu Chrztu 
św. wziął pod swoją opiekę także nową 
chrześcijankę. Po obrzędzie Chrztu przy-
stąpiła do Komunii św.

Na tę uroczystość stawiła się do Be-
nedyktynek bardzo wcześnie rano w to-
warzystwie służącej tylko, a w tajemnicy 
przed rodziną, zwłaszcza przed mamą. 
Wiele lat później notowała, wspomina-
jąc:(…) Tulę do serca Jezusa, czuję się 
silną jak lew i niczego się teraz nie boję. 
Wszak z tym pokarmem niebiańskim szli 
pierwsi chrześcijanie na śmierć. Czegoż 
bym się bała? Choćby mnie z domu wy-
rzucono, nie lękam się. Pan Jezus jest ze 
mną”.

Po radości Komunii świętej nastą-
pił kubeł zimnej wody, czyli powrót do 
domu. Wracała około 7,30 rano. Przy 
wejściu do mieszkania stała zdenerwowa-
na i zrozpaczona mama i – choć Elżbie-
ta Maria miała już 20 lat- została zdaje 
się spoliczkowana przez mamę, choć 
później- wspominając – określiła to de-
likatnej: „otrzymałam razy”. Trudno się 
dziwić reakcji matki. Nie były to czasy 
samodzielności panienek, a poza tym nie 
wiadomo było gdzie zniknęła tak rano. 
Tymczasem Elżbieta odczekała, aż mama 
się uspokoi i dopiero wtedy powiedziała: 
„Jestem chrześcijanką”. Niestety –a było 
to do przewidzenia- nie znalazła zrozu-
mienia u mamy, która nie przyjęła tego 
do wiadomości. Sytuacja stała się wręcz 
kłopotliwa i trzeba było zdecydować się 
na opuszczenie domu rodzinnego. Znów 
powróciła myśl o klasztorze.

Udała się więc po radę do Ks. Webera, 
który – widząc że postanowienie Elżbiety 
jest prawdziwe, skierował ją do Benedyk-
tynek z ustnym poleceniem, że „(….)” on 
poleca, by mnie przyjąć”.

We wspomnieniu późniejsza Ksieni 
Izydora pisze, że w klasztorze wyszły ją 
powitać ówczesna Przeorysza i Mistrzyni 

Nowicjatu. Ta ostatnia (S. Elekta Kauf-
mann ) i kandydatka Elżbieta będą nale-
żeć później do najbliższych współpracow-
nic błog. M. Kolumby.

Potem kandydatkę Elżbietę Marię 
poprowadzono do pokoju „ksieńskiego”, 
gdzie staruszka Ksieni Hatalówna powi-
tała ją serdecznie. Od początku stała się 
– rzecz można – ulubienicą („beniamin-
kiem”) dla ksieni , S. Elekty i Ks. Webera, 
choć sama Ksieni miała często wątpli-
wości, czy Elżbietę jako Żydówkę moż-
na przyjąć. Wątpliwości jak zwykle roz-
strzygnął Ks.Weber- polecił przyjąć! a od 
jego decyzji nie było odwołania! Jako spo-
wiednik znał wartość duchową Elżbiety 
i skarby, jakie kryły się w tej wątłej osobie.

O tym, że nowa kandydatka to Ży-
dówka wiedziało niewiele sióstr (zapewne 
te, które stanowiły władzę w klasztorze), 
część się domyślała, a część w ogóle nie 
miała pojęcia.

Na wszelki wypadek zmieniono jej 
urzędowo nazwisko z „Cohn” na „Kali-
ska” i Zgromadzeniu przedstawiono już 
jako Elżbietę Marię Kaliską. Stary świat 
został za kratą zakonną.
cdn.

s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka
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BŁOGOSŁAWIONY PAPIEŻ PAWEŁ VI A POLSKA

Giovanni Battista Montini czyli 
papież Paweł VI, w ciągu całego życia 
miał kilkakrotnie kontakty z Polską 
i Polakami. Dość wspomnieć, że z jego 
rąk na konsystorzu w 1967 r. nomina-
cję kardynalską otrzymał arcybiskup 
krakowski Karol Wojtyła, czyli póź-
niejszy papież Jan Paweł II. Mimo tego 
chciałbym w tym artykule przybliżyć 
dwa wydarzenia, które Paweł VI miał 
w swoim życiorysie dotyczące bezpo-
średnio Polski a nie Polaków. Jeden 
fakt doszedł do skutku, a drugi niestety 
nie, z powodu sprawowania w Polsce 
władzy po 1945 r. przez komunistów.

Mało kto wie, że Paweł VI, jako 
26-letni ksiądz Montini był w Polsce. 
W Polsce, która po 123 latach od-
zyskała niepodległość. Dokładnie 
w maju 1923 r. przyjechał do Warsza-
wy jako sekretarz nuncjatury apostol-

skiej i współpracownik 
nuncjusza arcybiskupa 
Lorenzo Lauriego. Jak 
dyplomata watykański, 
uczestniczył w przygo-
towaniu konkordatu 
między Stolicą Apostol-
ską a Rzeczpospolitą 
Polską, którą obie stro-
ny podpisały 10 lutego 
1925 r. w Rzymie. Było 
to już po wyjeździe ks. 
Montiniego z Polski, 
gdyż w naszym kraju 
przebywał przyszły pa-
pież tylko 6 miesięcy, 
do października 1923 r. 
Taki krótki pobyt spo-
wodowany był jak sam 
mówił „zimnym pol-
skim klimatem”. Mimo 
to w czasie swojego pół-
rocza w Polsce, wielo-
krotnie podróżował po 
kraju, m.in. zapoznał się 
ze środowiskiem akade-
mickim Uniwersytetu 
Lubelskiego, powstałej 
Alma Mater w 1918 r., 
czyli obecnemu Katoli-
ckiemu Uniwersytetowi 

Lubelskiemu im. Jana Pawła II. Dużo 
czytał o historii Polski, uczył się języ-
ka polskiego, zapoznawał się z naszą 
kulturą. To wszystko wpłynęło na po-
zytywny obraz naszego kraju w oczach 
ks. Montiniego, z którym wrócił do 
Rzymu. Miał nadzieję, że kiedyś tu 
wróci.

Niestety już nie było mu dane od-
wiedzić Polski, mimo dogodnej okazji 
jakim było 1000-lecie Chrztu Polski 
w 1966 r. Był wtenczas już papieżem 
od prawie trzech lat. W maju 1965 r. 
kardynał Stefan Wyszyński pojechał 
do Rzymu, aby zaprosić papieża na 
obchody 1000-lecia Chrztu Polski. Pa-
weł VI bardzo chętnie odpowiedział 
na prośbę Episkopatu Polski. I wszyst-
ko było by w porządku, gdyby polskie 
władze partyjno-państwowe nie od-
mówiły papieżowi wjazdu do Polski. 

Rządzony kraj przez I sekretarza KC 
PZPR Władysława Gomułkę, był nie-
chętny wobec wizyty papieża Pawła VI 
w Polsce, a dodatkowo organizował 
własne obchody, pod nazwą 1000-le-
cie Państwa Polskiego. Złożyło się na 
to wiele wydarzeń z poprzednich lat, 
jak i orędzie biskupów polskich do 
biskupów niemieckich z 18 listopada 
1965 r. Po przejęciu władzy przez eki-
pę Gomułki w 1956 r., nastąpił krótki 
czas, kiedy relacje z Kościołem były 
poprawne. Trwał mniej więcej rok. 
Szybko nastąpił nawrót do wrogich 
stosunków państwa wobec Kościoła, 
czego symbolicznymi wydarzenia-
mi były tzw. walka o krzyż na Nowej 
Hucie, dzielnicy Krakowa 27 kwietnia 
1960 r., oraz mniej znane ale również 
słynne wydarzenia zielonogórskie z 30 
maja 1960 r., kiedy komuniści chcieli 
przejąć Dom Pielgrzyma znajdujący 
się przy Parafii Matki Bożej Często-
chowskiej w centrum Zielonej Góry. 
W tych pierwszych uczestniczył bi-
skup Karol Wojtyła, w tych drugich 
biskup Wilhelm Pluta. Papież Paweł 
VI wielokrotnie zresztą interesował 
się sprawą budowy kościoła na Nowej 
Hucie w czasie rozmów z kardynałem 
Wojtyłą. 

Ostatecznym gwoździem do trum-
ny, odmawiającym wizyty papieża Pa-
wła VI w Polsce było wydanie przez 
Episkopat Polski 18 listopada 1965 r. 
„Orędzie Biskupów Polskich do ich 
Niemieckich Braci w Chrystusowym 
Urzędzie Pasterskim”, bo tak brzmiał 
oficjalnie ten list. Był to traktat filozo-
ficzno-historyczny, napisany przez ar-
cybiskupa rezydencjonalnego miasta 
Wrocławia Bolesława Kominka, w któ-
rym przedstawił dzieje relacji polsko-
-niemieckich na przestrzeni dziesięciu 
wieków. Zakończony słynnym zda-
niem: „przebaczamy i prosimy o prze-
baczenie”. Dla rządzących komunistów 
tego było już za wiele, rozpoczęto na-
gonkę na Kościół, biskupów, przy oka-
zji odmawiając przyjazdu papieża Pa-
wła VI do Polski na 1000-lecie chrztu 
Polski.

W 2014 r. papież Franciszek wyniósł na ołtarze trzech swoich poprzedników. 27 kwietnia ogłosił świętymi Jana 
Pawła II i Jana XXIII, a 19 października ogłosił błogosławionym Pawła VI. Giovanni Battista Montini urodził się 
26 września 1897 r. w miasteczku Conesio koło Brescii, we Włoszech, a zmarł 6 sierpnia 1978 r. w letniej rezydencji 
papieży w Castel Gandolfo.

Papież Paweł VI
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W następstwie tych wydarzeń Pa-
weł VI 13 stycznia 1966 r. wziął udział 
w obchodach inauguracji 1000-lecia 
Chrztu Polski w Rzymie. W marcu 1966 
r. kardynał Wyszyński ponowił prośbę 
do władz o zgodę na przyjazd papie-
ża do Polski na Jasną Górę. Ponownie 
uzyskał odpowiedź odmowną. Osta-
tecznie 3 maja 1966 r. w trakcie cen-
tralnych obchodów 1000-lecia Chrztu 

Polski na Jasnej Górze postanowiono 
wyłożyć pusty tron papieski portretem 
Pawła VI. W tym samym dniu sam 
papież odprawił Mszę św. w intencji 
polski w podziemiach bazyliki waty-
kańskiej. A 15 maja 1966 r. odbyły się 
centralne uroczystości z okazji obcho-
dów 1000-lecia chrztu Polski w Waty-
kanie, gdzie papież Paweł VI wygłosił 
oficjalne przemówienie do Polski i Po-

laków, które później przeczytano we 
wszystkich parafiach w Polsce.

Serdeczność papieża Pawła VI 
do Polski nigdy nie zmalała, dlatego 
z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy 
fakt, że papież Franciszek ogłosił do 
błogosławionym, a być może niedługo 
również świętym.

Mateusz Pazgan

APOSTOŁ KAZACHSTANU
Stolica Apostolska uznała heroiczność cnót ks. Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu, 

więźnia sowieckich łagrów. Teraz do beatyfikacji Sługi Bożego potrzebne jest zatwierdzenie cudu.

Proces diecezjalny na temat do-
mniemanego cudu za jego wstawien-
nictwem odbył się w ubiegłym roku 
w Karagandzie w Kazachstanie. Teraz, 
po ogłoszeniu dekretu o heroiczności 
cnót tego kandydata na ołtarze, odbę-
dzie się faza rzymska procesu w spra-
wie cudu.

Jak zauważa o. dr hab. 
Szczepan Praśkiewicz, 
promotor sprawiedliwo-
ści w etapie diecezjalnym 
procesu dotyczącego do-
mniemanego cudu otrzy-
manego za przyczyną 
Sługi Bożego ks. Buko-
wińskiego, trudno jeszcze 
mówić o terminach, ale 
ten etap może być kwestią 
kilku miesięcy.

- Beatyfikacja ks. Bu-
kowińskiego jest bardzo 
oczekiwana, byłby on pierwszym 
błogosławionym Kościoła łacińskie-
go w Kazachstanie – podkreślał o. dr 
hab. Szczepan Praśkiewicz.- Ta bea-
tyfikacja zwróciłaby oczy świata ku 
tamtym terenom, uświadamiając, że 
żyją tam chrześcijanie. Wiara prze-
trwała tam także w najtrudniejszych 
czasach dzięki kapłanom, którzy po-
sługiwali za cenę więzień, łagrów, cze-
go doświadczył sam ks. Władysław 
Bukowiński, Czcigodny Sługa Boży, 
bo taki tytuł przysługuje mu od chwi-
li ogłoszenia dekretu o heroiczności 
cnót – zaznacza. Dla wiernych posia-

danie własnego patrona, orędownika, 
apostoła Kazachstanu, jak nazywany 
jest ks. Bukowiński, będzie wielkim 
zaszczytem i otuchą.

Proces beatyfikacyjny dotyczący 
ks. Władysława Bukowińskiego zain-
augurowano w Krakowie 19 czerwca 
2006r. Zgromadzone materiały w po-

staci Positio zostały złożone w Kon-
gregacji Spraw Kanonicznych w 2012r.

Jan Paweł II tak mówił o Słudze 
Bożym: „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 otwar-
ty na wszystko, co mogło dać oparcie 
w wierze i w cierpieniu tym, których 
Pan Bóg powierzył jego pieczy”. Za 
namową ks. kard Stefana Wyszyńskie-
go Sługa Boży ks. Bukowiński spisał 
swoje przeżycia we „Wspomnieniach 

z Kazachstanu”. Tekst zakończył sło-
wami: „Wiem tylko jedno, iż słodkie 
jest jarzmo Chrystusowe, a brzemię 
Jego jest lekkie”.

Ksiądz Władysław Bukowiński 
urodził się 1904r. w Berdyczowie. Stu-
diował prawo i teologię na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Jako młody kapłan 

pracował w Rabce i Suchej 
Beskidzkiej. W 1936r.udał 
się na Kresy. Został wy-
kładowcą w Seminarium 
Duchownym w Łucku na 
Wołyniu. W 1939r. został 
mianowany proboszczem 
katedry w Łucku. Rok 
później po raz pierwszy 
doznał represji, uwieziony 
przez NKWD.

Osiem lat przebywał 
w obozach pracy w Cze-

labińsku i Dżezkazganie. 
Do Karagandy został zesłany w 1954 
roku. Mimo przymusowych prac 
cały czas poświęcał się tajnemu dusz-
pasterstwu. W 1955r. zrezygnował 
z możliwości wyjazdu do Polski. Po-
został w Związku Sowieckim, by tam 
służyć ludziom jako kapłan. W 1958r. 
został aresztowany i skazany na trzy 
lata łagrów. Sługa Boży zmarł w opinii 
świętości 3 grudnia 1974r., jego ciało 
spoczęło w Karagandzie.

Małgorzata Bochenek
Nasz Dziennik 24/25 01.2015

Ks. Władysław Bukowiński w swojej kaplicy w Kazachstanie
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BALLADA 
NA PODOLU PŁACZE KAMIEŃ

Na Podolu płacze kamień, hen pod lasem jest ten kamień 
Podolanka siadła na nim, samiusieńka jak ten kamień. 
Siedzi, szlocha, ręce łamie. Gdzie jest prawda, a kto kła-
mie? 
Oczy we łzach, głos się łamie. Jaka prawda i kto kłamie? 
 
Słyszał głośny płacz młodzieniec, piękny był to Ukrainiec 
Dam ci serce, ty daj wieniec, chętnie z tobą się ożenię. 
Czule szepce wciąż dziewczynie, słodko gra na mandoli-
nie 
Śpiewa po całej krainie, słychać go w każdej dolinie. 
 
Chętnie bym ci wianek dała, może bym i pokochała 
Dałabym ci wianek, dała, gdybym ciebie się nie bała. 
Nie bójże się moja luba, nie bój mnie się moja luba. 
Polkę żonę mieć to chluba, taką żonę mieć to chluba. 
 
Potem do niej szeptał skrycie, kochać będę cię nad życie 
Dbać o dzieci należycie, przecież kocham Cię nad życie. 
Wysłuchała… Przemyślała… całkowicie zaufała 
Całym sercem pokochała i swą rękę mu oddała. 
 
Przyszła wojny zawierucha, ta wojenna zawierucha, 
Odmieniła serce zucha, już rozkazów innych słucha. 
Zapiał kur czerwony we wsi, pieje kur raz trzeci we wsi 
Wpadło zuchów sto czterdzieści, koszmar w głowie się nie 
mieści. 
 
Szarpie wiatr kościelne dzwony, bije wiatr w kościelne 
dzwony 
Z dymem poszły wszystkie domy, pogrom prawie ukoń-
czony. 
Wkoło piękne są panienki, urodziwe Ukrainki. 
Nie chce zuch za żonę Polki, chętnie pozbył by się żonki. 
 
Jeden złapał ją za głowę, drugi trzymał ją za nogę 
Trzeci przeciął na połowę, że aż śpiewać już nie mogę. 
Ogień strawił dom jak w hucie, maż nie kiwnął palcem 
w bucie 
Wypaliło się uczucie, lepsze miał samopoczucie. 
 
Wieś zagłady była bliska, wkoło płacz aż serce ściska 
Wystraszyły się ludziska i uciekły w las dzieciska. 
Z Polskich kresów wyjechały, w nowej Polsce zamieszkały 
Choć spokoju nie zaznały, końca wojny doczekały. 
 
Piękny wyrósł tam młodzieniec, Polak to czy Ukrainiec? 
Jakże piękny ten młodzieniec, Polak to czy Ukrainiec? 

Jedzie szukać grobu matki, szuka wsi i grobu babki 
Nie ma grobów, żadnej chatki, gdzie wieś była rosną kwiatki. 

Ujrzał hen ogromny kamień, Skądże tu czerwony kamień? 
Siada, płacze, głos się łamie, gdzie jest prawda a kto kłamie? 
Słyszy cała Ukraina, usłyszała płacz dziewczyna 
Pytać chłopca się zaczyna, jaka łez twych jest przyczyna? 
 
On historię opowiada, swą historię przez łzy składa 
A dziewczyna całkiem blada, na kamienia skraju siada. 
Znów po chwili przerażona, osunęła się zemdlona 
Wpadła jemu wprost w ramiona, choć historia nieskoń-
czona. 
 
Nie raz o tym już słyszała, cicho niania pieśń śpiewała 
Nie wierzyła, zaprzeczała, że się tak historia miała. 
Chociaż wtedy byłam mała, w tobie ojca dziś ujrzałam 
Czasem we śnie cię widziałam, mego brata rozpoznałam. 
 
Nie chcę mieć za ojca kata! Hańby ojca w oczach świata! 
Dziś mam rodzonego brata, niechaj spłonie mordu szata. 
Jam tu wiosną siała kwiatki, niezapominajki, bratki 
Nie dla mojej tylko matki, dla sąsiada dla sąsiadki. 
 
Tak to Ukraińska grupa, OUN banderowska UPA 
Zamiast ziarna siała trupa i udaje dzisiaj głupa. 
Biały kamień wciąż czerwony, zamiast biały, wciąż czer-
wony 
Krwią niewinną przesączony, jakby rosą był zroszony. 
 
Kresów Polskich kres w Katyniu, na Podolu, na Wołyniu 
Małopolska śpi w Katyniu, rzeź ukryta na Wołyniu. 
Zakłamania nadszedł koniec, musi stanąć tam grobowiec 
By zobaczył go światowiec, by nie rządził banderowiec. 
 
Cały w kresach płacze kamień, zamień go na serce zamień 
Cała prawda wryta w pamięć, odmień serce, odmień ka-
mień. 
Tylko prawda chwałę głosi, hańba dziś o piętno prosi 
Krew niewinnych modły rosi, niech się krzyż nad groby 
wznosi.
 

Autor nieznany

Ps. Znajoma mi napisała: Nuciła ją moja babcia

Balladę można znaleźć na Youtube wyszukując "na Podolu 
płacze kamień"
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kazanie Boże: Nie zabijaj, które dzisiaj 
jest tak lekceważone, pomijane lub 
odsuwane. I trzeba czynić, co tylko 
możliwe, by zapobiec rozlewowi krwi. 
Kiedy jednak kandydat na prezydenta 
ze strony PiS Andrzej Duda zauważył, 
że trzeba zastanowić się nad sprawą 
Ukrainy, propaganda koalicji rzą-
dzącej od razu zarzuciła mu, że chce 
wprowadzić polskie wojsko na ten te-
ren. A przecież istnieją inne sposoby 
pomocy Ukrainie, a także możliwości 
wpływu na Rosję, by zaniechała agre-
sywnych działań w stosunku do wol-

O SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ
Wśród wielu podejmowanych tematów sprawa Ukrainy mimo wszystko jest priorytetowa. Tam toczy się wojna. 

Separatyści- terroryści z wojskami rosyjskimi napadają na suwerenny kraj, tuż za naszą granicą. 

nego kraju. Ukraina i jej mieszkańcy 
mają prawo zachować swój sposób 
życia i swoje myślenie, które biegnie 
ku zachodniej Europie. To przejaw 
wolności, sprawiedliwości i bardzo 
potrzebnego umiaru w stosunkach 
między krajami. Rosyjscy zwierzch-
nicy mają jednak swoje plany, dlatego 
dokonują działań zaborczych. 

Europa wykazuje się zwyczajnym 
egoizmem i poszukiwanie różnego 
rodzaju interesów gospodarczych, co 
widać m.in. w braku solidarności kra-
jów UE oraz w przedziwnej polityce 
wobec Rosji m.in. Francji, Niemiec 
i Grecji. Polacy zawsze stosowali się 
do tego, co zawierało się w haśle: „ Za 
wolność waszą i naszą”. Wydaje się, że 
dzisiaj szczególnie powinniśmy wszy-
scy je sobie uświadamiać. To wiodący 
temat dla Europy: pokój na Ukrainie. 
I, jak przypominała Matka Boże w Fa-
timie, modlitwa o to, żeby Rosja się 
nawróciła.

Ks. Ireneusz Skubiś 
Honorowy Redaktor Naczelny  

Tygodnika „Niedziela” 
Niedziela, 8 lutego 2015 nr 6 

Ostatnie nagrania, które udostęp-
niła nam telewizja, pokazują, jak trak-
towani są ukraińscy żołnierze wzięci 
do niewoli: są bici, kopani, upokarza-
ni; rozmawia się z nimi, przykładając 
im nóż do szyi, mają twarze czerwone 
od uderzeń. Na oczach całego świata 
w XXI wieku można tak traktować 
człowieka…

W naszej ojczyźnie obchodzimy 
70. rocznicę wyzwolenia hitlerow-
skiego obozu zagłady Auschwitz- Bir-
kenau. Do Oświęcimia przybył wielu 
znakomitych polityków, aby wyrazić 
potępienie dla niemieckich zbrod-
ni. Podkreślają oni, że należy czynić 
wszystko, by nigdy się to nie powtó-
rzyło. Przybywając dają świadectwo 
szacunku dla godności człowieka. 
Ale przecież i dzisiaj podobne sy-
tuacje mają miejsce na całym świe-
cie. Obrazy bestialstwa widzimy na 
Ukrainie, islamiści zabijają chrześci-
jan na Bliskim Wschodzie, w Afry-
ce, w Pakistanie, oglądamy tragiczne 
sceny z udziałem dżihadystów, którzy 
torturują niewinnych. Krew Abla roz-
lewa się po całym globie- Kain zdaje 
się panować nad światem. Dokonuje 
się także zbrodni na nienarodzonych, 
starych, chorych i niedołężnych. Nie-
ustannie trzeba przypominać V przy-

Proklamacja niepodległości "tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej" 12 maja 2014

Ruiny międzynarodowego lotniska w Doniecku
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Tabletka ellaOne była już dostęp-
na w aptekach, jednak warunkiem jej 
otrzymania była recepta. Uczynienie 
z niej specyfiku ogólnie dostępnego 
stanowi niewątpliwie nową odsłonę 
w starciu dwóch cywilizacji: śmierci 
i życia, o której tak wiele mówił Jan 
Paweł II. W dramatyczny sposób fakt 
ten potwierdza diagnozę Jana Pawła 
II sprzed dwudziestu lat. W ogłoszo-
nej w 1995 r. encyklice „Evangelium 
Vitae” papież rozróżnił wprawdzie 
między antykoncepcją a aborcją, 
stwierdzając, że są to z moralnego 
punktu widzenia dwa zasadniczo róż-
ne rodzaje zła: „jedno jest sprzeczne 
z pełną prawdą aktu płciowego jako 
właściwego wyrazu miłości małżeń-
skiej, drugie niszczy życie ludzkiej 
istoty”. Jednak zaraz dodał: Mimo tej 
odmiennej natury i ciężaru moralne-
go pozostają one bardzo często w ści-
słym związku, niczym owoce jednej 
rośliny” (EV 13).

W ostrej dyskusji medialnej od-
nośnie tej kwestii rzuca się w oczy 
przede wszystkim brak rzetelności in-
formacyjnej. Zakładając, że wypowia-
dający się eksperci nie są ignorantami, 
trudno nazwać tę kampanię dezinfor-
macyjną inaczej jak zawoalowanym 
kłamstwem. Obok nieprawdziwych 
sugestii, jakoby kraje członkowskie 
były zmuszone do wprowadzenie 
w życie dyrektywy Komisji Europej-
skiej i nie miały w tej materii żadnego 
wyboru, informacyjny zamęt dotyczy 
przede wszystkim mechanizmu dzia-
łania ellaOne. W dyskusjach medial-
nych podkreśla się, że jest to preparat 
wyłącznie antykoncepcyjny. Zarzuty 
środowisk pro life opierają się zatem, 
jak się twierdzi, na braku wiedzy, 
a pigułka może być wielkim dobro-
dziejstwem, gdyż pozwoli znacznie 
zmniejszyć liczbę aborcji.

Entuzjaści decyzji Komisji Europej-
skiej podkreślają, że ellaOne „nie po-
woduje przerwania istniejącej” ciąży. 
Taki dobór słów jest nieprzypadkowy. 
Stoi za nim określona definicja ciąży, 
która za jej początek traktuje zagnież-
dżenie embrionu w macicy. Wszystko, 
co dzieje się wcześniej, a więc od za-
płodnienia do zagnieżdżenia, a więc 
w pierwszych kilku dniach życia emb-
rionu, gdy wędruje on w jajowodzie 
w kierunku macicy intensywnie się 
rozwijając, nie podpada tu pod defini-
cję ciąży. Powstały już embrion, a więc 
istota ludzka, która rozpoczęła swoje 
unikalne i jedyne życie, jest traktowa-
ny jako lekko zmodyfikowana (bo za-
płodniona) komórka jajowa, której nie 
trzeba poświęcać wiele uwagi. Zabicie 
takiego wczesnego embrionu nie bę-
dzie wiec także traktowane jako dzia-
łanie wczesnoporonne.

Gdy szuka się na fachowych porta-
lach internetowych odpowiedzi na py-
tanie, czy ellaOne ma działanie wczes-
noporonne, można znaleźć np. takie 
wyjaśnienie: „Nie. Tabletka ellaOne 
zapobiega ciąży, zapobiegając owula-
cji lub opóźniając ją lub utrudniając 
zagnieżdżenie się zarodka / zapłod-
nionego jajeczka w macicy. Jeśli uzna-
jemy, że początek życia to powstanie 
zarodka, to stosowanie tego środka 
będzie dla nas kontrowersyjne”. Praw-
da jest więc zgoła inna: owszem, el-
laOne może mieć działanie antykon-
cepcyjne (przeciwpoczęciowe), ale 
jedynie wtedy, gdy kobieta przyjmie ją 
przed owulacją. Gdy uczyni to w trak-
cie lub po owulacji, pigułka spowodu-
je na zniszczenie rozpoczętego życia 
nowej istoty ludzkiej, a więc będzie 
formą aborcji. Owszem, ellaOne po-
zwoli zmniejszyć liczbę późniejszych 
aborcji, zwiększając jednocześnie licz-
bę wcześniejszych aborcji. Będą one 

teraz anonimowe, dokonywane już 
nie w gabinetach ginekologicznych, 
ale w zaciszu domowym. Przy takim 
podejściu wartość życia istot ludzkich 
w pierwszej fazie ich istnienia równa 
jest zeru. Nie trzeba wiele wyobraź-
ni, by dostrzec konsekwencje takiego 
podejścia także w obszarze innych za-
gadnień bioetycznych, np. zapłodnie-
nia in vitro. Jeżeli poczęty na drodze 
naturalnej i wędrujący w jajowodzie 
embrion jest niczym i może być bez 
problemu uśmiercony, dlaczego ktoś 
miałby się przejmować takimi samy-
mi embrionami wyprodukowanymi 
w laboratorium i używanymi do za-
płodnienia in vitro, a potem ponosić 
wielkie nakłady finansowe, by trzy-
mać embriony nadliczbowe w zamra-
żarkach?

ellaOne to doprawdy pigułka 
pogardy dla najsłabszych, których 
śmierć już nawet nie zasługuje na za-
rejestrowanie w wykazie dokonanych 
aborcji. Pośrednio dyskusja ta rzuca 
światło także na rzekomą niezawod-
ność nowoczesnych metod antykon-
cepcji. Zdaniem zwolenników nowej 
generacji pigułek, jej upowszechnie-
nie i udostępnienie jest konieczne. 
Dlaczego? Bo, jak się okazuje, inne 
środki antykoncepcyjne zbyt często 
zawodzą….

W zatarciu różnicy między anty-
koncepcją a aborcją widać, jak pro-
rocza była diagnoza Jana Pawła II. 
W tym przypadku są to faktycznie 
dwa owoce jednej rośliny ‒ mental-
ności antynatalistycznej. Różnica ta, 
obecna jeszcze niedawno w każdej 
dyskusji na temat antykoncepcji, nie 
odgrywa tu już żadnej roli.

Ks. Marian Machinek MSF
wiara.wm.pl

PIGUŁKA POGARDY

Decyzja Komisji Europejskiej by pigułkę ellaOne, należącą do środków tzw. antykoncepcji postkoitalnej 
czy awaryjnej, określaną także jako tabletka „po”, była w aptekach dostępna bez recepty, wywołała z jednej 
strony euforię środowisk propagujących antykoncepcję, a z drugiej liczne protesty środowisk broniących 
życia.
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KATOLIKU  
UWAŻAJ!!!

czyli zagrożenia 
duchowe

Opętanie
Czy dostrzegalne zainteresowanie działalnością szatana, 

powiększająca się liczba egzorcystów oraz publikacji na ten 
temat są wynikiem większej aktywności złego ducha, czy 
może jedynie modą?

Odpowiadając na to pytanie, 
które nurtuje coraz większą licz-
bę osób, pewnie zaskoczę, pisząc, 
że nie czuję się „fachowcem” od 
szatana. Wiem, że zły duch istnie-
je i na wszelkie sposoby próbu-
je odciągnąć człowieka od Boga. 
To wystarczy, żeby rozpoznać 
jego działanie, ale za mało, żeby 
stwierdzić np. opętanie. Mimo że, 
za radą egzorcysty z kilkuletnim 
stażem, podchodzę ostrożnie do 
takich doniesień, bo przypadki 
prawdziwych opętań nie są częste, 
to jednak potrafię sobie wyobra-
zić, że są możliwe i że się zdarzają. 
Czy częściej niż wcześniej? W ka-
płańskiej młodości, a mam już po-
nad 20-letni staż, w ogóle o ta-
kich przypadkach nie słyszałem, 
a egzorcyzm wyobrażałem sobie, 
jako starą, zaniechaną już kościel-
ną praktykę. Od kilku lat jednak 
w Kościele mówi się o nich więcej. 
Nawet się do nich powraca, i to nie 
tylko w Polsce, ale także w krajach 
zachodnich, gdzie kształci się spe-
cjalnie księży do walki ze złym du-
chem, ponieważ jest coraz więcej 

potrzebujących tego typu posługi. 
To fakt, któremu trudno zaprze-
czyć. Ludzie coraz częściej i ła-
twiej wpadają w sidła złego ducha. 
Można nawet powiedzieć, że ba-
gatelizując pewne zagrożenia, np. 
okultyzm, sami pchają się w jego 
ręce. Traktują to jako zabawę, któ-
ra zwykle kończy się płaczem, i to 
nie tylko samego nie-
roztropnego człowieka, 
ale i całej jego rodziny.

Nie ma nic gorsze-
go niż wpaść w ręce 
szatana. I wcale nie 
chodzi tylko o spekta-
kularne działanie złe-
go, ale o takie zwykłe,  
którego skutkiem jest 
uwikłanie w grzech. 
Jak się przed tym bro-
nić? Ratunek jest je-
den. W Bogu. Trzeba 
być blisko Niego. Przez 
modlitwę, a zwłasz-
cza przez sakramenty.  
Egzorcyści powiadają, 
że szatan szczególnie 
chętnie atakuje w kon-

tekście Męki Pana Jezusa. Wie-
rzę im, bo doświadczyłem tego 
na własnej skórze. Kilka lat temu 
z młodzieżą przygotowywaliśmy 
misterium pasyjne. Na jego koniec 
do kościoła wszedł mężczyzna. 
Z głośników akurat leciała pieśń 
„Święte imię Jezusa”. Mężczyzna 
zaczął walić pięścią w głośniki. 
Używając trochę siły, wyprowa-
dzono go z kościoła. Wyszedłem 
za nim i, słuchając jego bluzgów 
przeciw Bogu, wezwałem policję. 
Starsze panie zachęcały do odmó-
wienia Różańca, ale – przyznaję 
ze skruchą- zbagatelizowałem te 
radę. Policja przyjechała. Wyle-
gitymowała mężczyznę. Zabrała 
go na komisariat i – wydawałoby 
się – sprawa się skończyła. Jed-
nak półtora tygodnia później, 
gdy odprawiałem niedzielną, po-
południową Mszę św. mężczyzna 
pojawił się znowu. Wykrzykiwał 
bluźnierstwa przed grobem Pań-
skim. Nie chcąc afery w kościele, 
przerwałem sprawowanie Eucha-
rystii i zacząłem odmawiać Róża-
niec. Zadziałało. Ta modlitwa go 
uspokoiła.

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Szatan, grafika Gustawa Doré



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (39) - Marzec / Kwiecień 201528

Trzeźwymi bądźcie

Alkohol nie wybiera

Choroba alkoholowa dotyka ludzi róż-
nych zawodów, również księży. - Nie jest to 
żadną sensacją - mówi ks. Andrzej Kieli-
szek, terapeuta, który od lat pracuje z alko-
holikami. - Sutanna czy święcenia kapłań-
skie nie chronią przed chorobami, w tym 
także przed chorobą alkoholową - zaznacza.

Stereotypy
Zapytany, jak ludzie, parafianie rea-

gują na księdza-alkoholika, podkreśla, 
że w naszym społeczeństwie uwarunko-
wane jest to często poprzez stereotypowe 
postrzeganie pijaństwa. - Alkoholik jest 
odbierany nie tyle jako człowiek chory, 
co jako degenerat czy ktoś z marginesu 
społecznego. Nie patrzy się na alkoholizm 
w wymiarze chorobowym, diagnostycz-
nym, przeważnie od razu dokonujemy 
oceny moralnej - tłumaczy ks. Andrzej, 
który od lat pomaga osobom uzależnio-
nym. - To jest też powód, przez który 
alkoholikowi trudno się przyznać, że jest 
alkoholikiem i zdecydować się na leczenie 
odwykowe. To dotyczy każdego człowie-
ka, także księdza czy nawet szczególnie 
księdza. Niewątpliwie procentowo alko-
holików wśród duchownych jest mniej 
niż wśród osób świeckich, dlatego, że 
w środowisku kapłanów rzadziej używa 
się alkoholu. 

Inne powody
Badania mówią, że 20% populacji 

to ludzie skłonni do uzależnień. Ujawni 
się ono wtedy, kiedy ktoś będzie używał 
środka odurzającego. W przypadku księ-
ży to ryzyko jest mniejsze, bo i okazji nie 
mają aż tylu. Jednak ksiądz alkoholik nie 
ma ani łatwiej, ani trudniej. Jeżeli od-
mówi wypicia, zdziwienie jest mniejsze 
niż w przypadku człowieka świeckiego. 
Z drugiej strony często jest sam, z dala 
od rodziny, a musi być wsparciem dla 
parafian. Dlatego sięganie po alkohol dla 
rozluźnienia czasem przeradza się w na-
łóg. Mechanizm jest taki sam, jak w przy-
padku człowieka świeckiego. Jeżeli już 

zdecyduje się na zmianę swego życia, na 
życie w abstynencji, problemem może być 
odprawianie Mszy św. Dlatego istnieje 
możliwość uzyskania dyspensy od bisku-
pa diecezjalnego, na mocy której można 
odprawiać Mszę na soku z winogron. Nie 
wszyscy księża z tego korzystają.

- Często tak jest, że ksiądz odprawia 
Msze św. na minimalnej ilości wina - wy-
jaśnia ks. Kieliszek. - A ponieważ patrzy 
na to przez pryzmat wiary i widzi w kieli-
chu nie tyle wino, co Krew Chrystusa, nie 
sprawia to, iż wpada w jakieś picie nie-
kontrolowane, w jakiś ciąg alkoholowy.

Wiara pomaga zawsze
W ruchu AA podkreśla się, że samemu 

bardzo trudno uporać się z problemem i - 
oprócz wsparcia fachowców - potrzebna 
jest wiara. Księża alkoholicy są doskona-
łym przykładem, jak bardzo Bóg pomaga 
w walce z uzależnieniem.

- Ksiądz będzie miał większą skłon-
ność do ukrywania się ze swoim alkoho-
lizmem, do wstydu, będzie głębiej odczu-
wać poczucie winy z powodu picia czy 
zachowań nim spowodowanych - mówi 
ks. Kieliszek. - Z drugiej strony ma wiarę, 
Boga, jest z nim blisko, a to bardzo poma-
ga - podkreśla. Jednak, jak zaznacza, nie 
jest zwolennikiem tworzenia ośrodków 
odwykowych specjalnie dla księży: - Jeżeli 
ktoś jest na terapii, musi swoje kapłań-
stwo w pewnym sensie odłożyć na bok, 
zrównać się z innymi, bo inaczej nic z tego 
nie wyjdzie. Spotykam się czasami z tym, 
że ksiądz niezbyt dojrzale podchodzi do 
terapii, bo niby jest na terapii, a robi wra-
żenie, jakby zbierał materiały do swojej 
pracy duszpasterskiej, żeby lepiej trafić 
do innych pijących. Bywa też, że kapłan 
skupia się nie na sobie, by swój problem 
rozwiązać, lecz na rozwiązywaniu prob-
lemów religijno-moralnych innych pa-
cjentów. A przecież tu trzeba wszystko 
odłożyć, skoncentrować się na swoich 
problemach, dać sobie pomoc. Tylko przy 
takim podejściu terapia poskutkuje.

Wystarczy zrozumieć
Jak zauważa ks. A. Kieliszek, ksiądz 

należy do zawodów, które - według tera-
peutów - uchodzą za szczególnie oporne 
na leczenie, podobnie jak np. nauczyciele, 
lekarze, prawnicy. - Chodzi o takich lu-
dzi, którzy z racji wykonywania swojego 
zawodu są nastawieni na to, by pomagać 
innym, pouczać ich, a w chorobie alko-
holowej trzeba się trochę zniżyć, nabrać 
pokory, podporządkować się zaleceniom 
- zaznacza ks. Andrzej.

W przypadku pijącego kapłana, który 
sam nie radzi sobie z problemem może in-
terweniować biskup. I takie przypadki się 
zdarzają. Jest duże zrozumienia ze strony 
naszego biskupa - zaznacza ks. Kieliszek. 
- Byłem zaskoczony, kiedy bp Zbigniew 
Kiernikowski, tuż po tym jak objął swoje 
stanowisko, przyjechał do mnie do Krze-
ska w sprawie pewnego kapłana. Pytał, 
jak ja to widzę, interesował się sprawą 
i wykazał pełne zrozumienie dla księdza 
- wspomina i dodaje, że równie duże zro-
zumienie dla księży alkoholików panuje 
w środowisku świeckim. - W Krzesku 
prowadzone są różne spotkania i zaję-
cia terapeutyczne dla byłych pacjentów 
oddziałów odwykowych. Czasami przy-
jeżdżali tam też księża, którzy razem 
z innymi korzystali z zajęć. Pamiętam 
jednego - przyjechał na takie weekendo-
we zajęcia i w niedzielę odprawiał ze mną 
w koncelebrze Mszę św. Na koniec zabrał 
głos i po prostu powiedział ludziom, że 
jest tutaj razem z alkoholikami, bo sam 
nim jest i korzysta ze wsparcia Ośrodka 
Trzeźwości w Krzesku, że jest wdzięczny 
parafianom za to, że alkoholicy mogą do 
Krzeska przyjeżdżać, że mogą korzystać 
z obiektów parafialnych, że spotykają się 
z taką życzliwością ze strony tutejszych 
mieszkańców. Powiedział to w tak szczery 
sposób, od serca, że ludziom aż łezka się 
zakręciła w oku - opowiada ks. Kieliszek.

NOT JAG. Za : Echo Katolickie.

Kościół katolicki co roku, na początku sierpnia wzywa do abstynencji. Niektórzy księża mówią wprost: „wiem, 
co to alkoholizm, bo sam jestem alkoholikiem”.
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POKUSY
Po raz kolejny w naszym życiu rozpoczęliśmy przed kilkoma dniami czterdziestodniowy Wielki Post. To czas 

przygotowujący nas na święto Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To czas szczególniejszej zadumy, 
wyciszenia, refleksji, postu, wyrzeczeń, jałmużny praktykowania pobożnych uczynków i odrzucenia pokus. Może to 
czas zwrócenia szczególnej uwagi na kuszenie Jezusa Chrystusa zanotowane przez Ewangelistę.

Należy sobie wyraźnie uświado-
mić, że człowiek od samego począt-
ku swojego istnienia narażony jest 
na pokusę rozróżniania dobra i zła 
bez Boga, obok Boga, a nawet wbrew 
Bogu, zwłaszcza gdy w grę wchodzi 
to wszystko, co symbolizuje chleb 
i „przepych królestw świata”. Człowiek 
współczesny, pochłonięty doczesnymi 
pragnieniami i troskami, jest gotów 
zapomnieć o Panu Bogu i oddać się 
szatanowi. Tymczasem jest jasno na-
pisane w Ewangelii: „Panu, Bogu swe-
mu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz.(Łk 4,8).

Pokusy przypominają nam prawdę 
o naszej grzeszności, słabości i braku 
silnej woli skażonej przez grzech pier-
worodny. Pokusy należy odrzucać, ale 
nie można ich całkowicie wyelimino-
wać. Jednocześnie zmuszają one czło-
wieka do pokory wobec wszechmo-
gącego Boga, Stwórcy świata i Pana 
wszechrzeczy.

Jezus, jako Syn Boży oraz jedyny 
Zbawiciel człowieka i całego świata, 
odrzuca szatańskie pokusy. Odważnie 
i śmiało idzie drogą cierpienia, krzyża 
i miłości. To jest jedynie słuszna dro-
ga. Także dla każdego z nas.

„Dla mnie pokusy są zawsze do-
skonałym sposobem na odkrywanie 
prawdy o sobie. Prawdy o mojej sła-
bości, bezbronności, braku silnej woli. 
Prawdy o mojej grzesznej naturze 
skłonnej do podążenia za złem. Poku-
sy upokarzają, dlatego są takie przy-
kre, ale przecież w drodze do Boga 
chodzi o to, byśmy byli coraz bardziej 
pokorni. Pokusy mogą być pomocne 
na drodze pokory.”

„Pokusy odwołują się niejako do 
ciemniejszej strony naszej egzysten-
cji- do naszego egocentryzmu, pychy, 
uprzedzeń, chorobliwych ambicji. 
Ich wspólną cechą charakterystyczną 

jest to ,że pragną w nas zniekształcić 
prawdę o nas samych, a zwłaszcza 
o naszej relacji do Boga. Pokusy mogą 
być uśpione, ale nie są całkowicie nie-
obecne w naszym życiu; mogą być 
przezwyciężone, można się im prze-
ciwstawić, ale nie można ich całkowi-
cie usunąć.”

„Jezus decyduje się na drogę, któ-
ra jest ciężka: na drogę krzyża. Krzyż 
ukazuje kierunki tej drogi. Jego oś po-
dłużna pokazuje kierunek ku Bogu. 
Chce kochać Ojca, być Mu posłusz-
nym nawet wtedy, gdy podaje kielich 
cierpienia. A belki poprzeczne krzyża 
wskazują na bliźnich, na miłość do 
wszystkich wokół Niego, szczegól-
nie do pogardzonych, skompromito-
wanych, niepożądanych. Jezus idzie 
więc drogą miłości, którą ukazuje 
w dobrych i złych dniach. Także nas 
otaczają pokusy, żeby starać się być 
ważnym i podziwianym, sprawować 
władzę i chodzić w życiu tymi droga-
mi, które przynoszą ziemski sukces. 
Ale kto chce iść cichą drogą miłości 
do Ojca i ludzi, ten wie, kogo musi się 
trzymać.”

„Jeśli Biblia niekiedy mówi o ku-
szeniu ze strony Boga, to tylko w zna-
czeniu próby-i to w imię miłości. Bóg 
chce doświadczyć naszej wiary i za-
wierzenia. Dopuszczając do tego, że 
jesteśmy poddawani próbom, Bóg 
chce oczyścić nasze serce i jak złoto 
oczyścić naszą wiarę oraz poznać na-
szą miłość. W tym sensie pokusa, któ-
rą Bóg na nas dopuszcza, jest rodza-
jem egzaminu, ale taka próba nigdy 
nie przekracza sił człowieka umocnio-
nych łaską Bożą.”

Zadbajmy zatem o dobre przeżycie 
okresu wielkopostnego, który się rozpo-
czął w Środę Popielcową. Niech ten czas 
właściwy i upragniony przybliży nas do 
miłosiernego i kochającego Boga.

Skorzystajmy więc z następujących 
wskazówek na Wielki Post: czas ten 
przeżyjmy w skupieniu, krótsze niech 
będą nasze rozmowy, skromniejsze 
nasze posiłki, więcej czuwajmy nad 
sobą. Weźmy te słowa do swojego 
serca i starajmy się tak właśnie prze-
żyć czterdziestodniowy czas pokuty. 
A wtedy radość ze zmartwychwstania 
Chrystusa będzie autentyczna i wiel-
ka.

Ks. Krzysztof
List nie tylko do Parafian,

Wrocław nr 3 (134) marzec 2014

Fragment przęsła Admirabilis
w krzeszowskiej bazylice
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE

Mazurek kajmakowy
Składniki:
• 300 dag mąki pszennej
• 150 g zimnego masła
• 100 g cukru pudru
• szczypta soli
• 1 duże jajko
• 1 łyżka lodowatej wody

Dodatkowo:
• 400 g masy krówkowej
• migdały w płatkach
• orzechy laskowe
• kandyzowana skórka pomarańczowa
• daktyle

Przygotowanie:
Składniki ciasta kruchego zagniatamy(można to 

zrobić w robocie). Ciasto zawijamy w folię spożyw-
czą i wkładamy do lodówki na 1 godzinę. Schłodzone 
ciasto rozwałkowujemy na papierze do pieczenia na 
cienki prostokąt. Ze skrawków ciasta formujemy rant. 
Ciasto nakłuwamy widelcem i pieczemy ok. 30 min. 
W temp. 180 st.

Na wystudzonym cieście rozsmarowujemy masę 
krówkową. Dekorujemy bakaliami.

Babka ucierana
Składniki:
• 5 jajek
• 1 szklanka cukru
• 1 cukier waniliowy
• 1 kostka margaryny
• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 szklanka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Przygotowanie:
Margarynę utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym. 

Nie przerywając ucierania dodawać po jednym jajku, 
wyrobić jednolita masę. Dosypywać po łyżce mąki 
pszennej i ziemniaczanej, ciągle ucierając, na koniec 
dodać proszek do pieczenia. Dokładnie wymieszać.

Foremkę do babki, najlepiej z kominem, dokładnie 
wysmarować tłuszczem. Przełożyć ciasto, wyrównać 
i wstawić do piekarnika. Piec 45 min. w temp. 170 
stopni.

Niedziela nr 15
13 kwietnia 2014

POTRAWY NA WIELKANOC
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