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Kuria Legnicka
oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
Zapraszają Państwa w sobotę 2 maja 2015 roku na:

22 FESTIWAL PIOSENKI
RELIGIJNEJ i PATRIOTYCZNEJ
pod patronatem J.E. Ks. Bpa prof. Zbigniewa Kiernikowskiego
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DRODZY PRZYJACIELE
KRZESZOWSKIEGO SANKTUARIUM
Zapraszamy do Krzeszowa w 2015 roku Zespoły działające przy Parafiach oraz przy Szkołach Ponadpodstawowych. Prosimy o przyjazd
również Zespoły Regionalne działające przy
Ośrodkach Kultury Dolnego Śląska. Pragniemy w czasie trwania Festiwalu pokazać wartości, które będą hartować młodzież i dzieci
ku dobremu. W sposób szczególny pragniemy przez ten Festiwal wyśpiewać chwałę Panu
Bogu za dar wolnej Ojczyzny i prosić o wytrwanie w wierze „Ojców Naszych”

Rozpoczęcie Festiwalu na Eucharystii w Bazylice Krzeszowskiej w sobotę 2 maja 2015
o godz. 10.00
Rozpoczęcie Przeglądu Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych w Domu Kultury
w Krzeszowie 2 maja o godz. 11.00
Wszystkie inne informacje: regulamin oraz
karta zgłoszenia na stronie: www.opactwo.eu
Na zakończenie Święta Piosenki wspólnie wyśpiewamy znane piosenki Patriotyczne
i Maryjne
Ks. Marian Kopko wraz z Organizatorami
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
MAJ – CZERWIEC 2015

• piątek 1 maja – Msza św. w brackim kościele
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• czwartek 4 czerwca – Uroczystość Bożego Cia-

ła. Główna uroczystość z Procesją godz. 10.00

• piątek 5 czerwca – Wizyta Duszpasterska

u Chorych. Po Mszy wieczornej całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy
Loretańskiej

• sobota 6 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka

Żywego Różańca na Jasną Górę Zwycięstwa
Św. Józefa o godz. 12.00; zapraszamy na Nabożeństwa Majowe do bazyliki na godz. 17.30. • niedziela 7 czerwca – Festyn Rodzinny w Krzeszowie na Placu przed Bazyliką. Pielgrzymka
Wizyta Duszpasterska u chorych. CałonocNSZZ „Solidarność” z Dolnego Śląska do Krzena adoracja Najświętszego Sakramentu z racji
szowa
I-piątku miesiąca.
sobota 2 maja – XXII Festiwal Piosenki Reli- • poniedziałek 15 czerwca – Spotkanie Rodziny
Radia Maryja. Telewizja TRWAM i Radio Maryja
gijnej i Patriotycznej; rozpoczęcie na Mszy św.
w Bazylice Krzeszowskiej (początek godz.
o 10.00;
16.30. Eucharystia z programem artystycznym
niedziela 3 maja – Pierwsza Niedziela miesiąo godz. 18.00)
ca. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca po Mszy
• niedziela 21 czerwca – Pielgrzymka Podwórkośw. o godz. 10.00
wych Kół Różańcowych Dzieci do Częstochoponiedziałek 4 maja – NMP – Królowej Polski
wy
oraz wspomnienie św. Floriana, patrona straża• wtorek 23 czerwca – 750-rocznica śmierci
ków.
Księżnej Anny, żony Księcia Henryka Pobożod czwartku 7 maja do środy 13 maja – Jerycho
nego
Różańcowe
• od niedzieli 28 czerwca – Koncerty Organowe
sobota 9 maja – Pielgrzymka Osób Konsekrow Bazylice Krzeszowskiej przez lipiec i sierpień
wanych Diecezji Legnickiej do Krzeszowa

• niedziela 10 maja - Druga Pielgrzymka Moto-

cyklowa do Krzeszowa

• od czwartku 14 maja rozpoczęcie całodziennej

Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy
Loretańskiej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.30)

• sobota 16 maja – Kongres Rodzin Diecezji Leg-

nickiej

WYPOCZYWAMY
NAD MORZEM...

To będzie piąty wyjazd dzieci z naszej parafii
i
szkoły
na dwutygodniową kolonię na morzem.
ckiej Diecezji Legnickiej
Ustka... Ustronie Morskie... Jarosławiec... ze• czwartek 28 maja – 4-Rocznica Święceń Ka- brało się dużo wspomnień.
płańskich ks. Mateusza Rycka
Zapraszamy chętnych. W tym roku przy
• niedziela 31 maja – Uroczystość I-Komunii współpracy parafii z Caritas, nasze dzieci będą
Świętej w Krzeszowie (godz. 10.00)
odpoczywały w Jarosławcu w ośrodku Solar. Ter• wtorek 2 czerwca – Uroczystość Sakramentu min- od pierwszego dnia wakacji oczywiście (nie
ma co zwlekać z zasłużonym odpoczynkiem),
Bierzmowania w Krzeszowie (godz. 18.00)
27.06-10.07
• niedziela 24 maja – 20-rocznica Akcji Katoli-

Na okładce:
Fragment obrazu "Pożegnanie Św. Apostołów Piotra i Pawła przed śmiercią" znajdującego się w bazylice p.w. Wniebowzięcia NMP.

Informacji udziela p. Honorata Klimczak,
tel. 756106162
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JERYCHO RÓŻAŃCOWE W KRZESZOWIE
od 7 do 13 maja 2015 r.
PROGRAM JERYCHA w KRZESZOWIE

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma
Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej
po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue
otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.
Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup
osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni,
w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00
każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Czuwanie
Jerycha odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości
zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.
W nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed
Najświętszym Sakramentem w kaplicy Matki Bożej Loretańskiej w Bazylice Krzeszowskiej modlitwy są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:
1. Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy
i świata.
2. O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie
zła.
3. Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według
Bożej woli.
4. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
5. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
6. O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

I dzień Jerycha, czwartek 7 maja 2015:
• godz. 15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu,
Koronka do Bożego Miłosierdzia
• godz. 16.00 - Adoracja w ciszy i skupieniu
• godz. 18.00 - Msza Święta z kazaniem w Bazylice
• godz. 19.00 - Różaniec – rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu
• godz. 20.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu przez wyznaczone osoby
• godz. 21.00 - Apel Maryjny
• godz. 22.00 - Różaniec – tajemnice światła
• godz. 23.00 - Różaniec – tajemnice chwalebne
• godz. 24.00 – Te Deum...
II dzień Jerycha (i następne do środy 13 maja 2015 r):
• godz. 1.00 - Adoracja w ciszy i skupieniu
• godz. 2.00 - Różaniec – tajemnice radosne
• godz. 3.00 - Procesja pokutna na kolanach
• godz. 4.00 - Różaniec – tajemnice światła
• godz. 5.00 - Różaniec – tajemnice bolesne
• godz. 6.00 - Różaniec - tajemnice chwalebne
• godz. 6.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia
NMP
• godz. 7.00 - Msza święta z kazaniem
• godz. 8.00 - Różaniec - tajemnice radosne
• godz. 9.00 - Różaniec - tajemnice światła
• godz. 10.00 - Koronka do Chórów Anielskich
• godz. 11.00 - Adoracja w ciszy i skupieniu
• godz. 12.00 - Anioł Pański (oraz Msza Święta z kazaniem w Bazylice)
• godz. 13.00 - Różaniec – tajemnice bolesne
• od godz. 14.00 do 15.00 – Adoracja w ciszy
• godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz
Modlitwa za zmarłych
• godz. 16.00 - Różaniec – tajemnice chwalebne
• godz. 17.00 – Adoracja w ciszy
• godz. 17.30 - Nabożeństwo Majowe
• godz. 18.00 - Msza święta z kazaniem
• godz. 19.00 – Różaniec – tajemnice radosne
• godz. 20.00 - Różaniec – tajemnice światła
• godz.. 21.00 - Apel Maryjny
• godz. 22.00 - Różaniec – tajemnice bolesne
• godz. 23.00 - Różaniec – tajemnice chwalebne
• godz. 24.00 - Te Deum ...

KRZESZOWSKA PANI nr 3 (40) - Maj / Czerwiec 2015

W środę 13 maja 2015
roku zakończy się Jerycho
Różańcowe w Krzeszowskiej
Bazylice. Ale nasza przygoda
z Różańcem powinna trwać
przez całe życie. Wszyscy
mamy obowiązek modlitwy
za Kościół, Ojca Świętego,
Ojczyznę i Naród Polski. Jako
uczniowie Jezusa Chrystusa
każdego dnia jesteśmy wezwani
do dawania świadectwa wiary
swoją postawą.
To już 11 edycja modlitewna Jerycha Różańcowego w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej. Maryja nas
wspiera w trudzie nieustannej modlitwy. Człowiek nie jest w stanie
przyjmować Bożej łaski, przebywając
w ciemności. Dlatego potrzebujemy
otworzyć swoje zmysły na modlitwę.
Gdy uczniowie zmierzali do Emaus,
Jezus dołączył się do nich, rozpoznali Go jednak dopiero przy łamaniu
chleba. Również dzisiaj wiele osób
jest zaślepionych wątpliwościami czy
grzechami i nie widzi szansy na spotkanie z żywym Bogiem. Tymczasem,
jak wskazuje historia naszego Narodu, Chrystus i Jego Matka są w naszych dziejach od zawsze. Powinniśmy
być dumni, że jesteśmy Polakami, bo
wszystko, co jest historią naszego Narodu, jest darem miłości naszej Matki.

HISTORIA
POLSKI
JAK PACIORKI
RÓŻAŃCA

Nasz
pierwszy
h y m n
narodowy – pieśń
wojów
brzmiał: „Bogurodzica D z i e w i c a
Bogiem sławiena Maryja…”, a król
Jagiełło miał czas na uczestnictwo
w codziennej Mszy Świętej. Pamiętamy obronę Jasnej Góry i postać ojca
Kordeckiego; pamiętamy także Cud
nad Wisłą, Monte Cassino, Miednoje,
Katyń oraz wszystkich rannych i poległych w wojnach i w powstaniach. We
wszystkich znaczących wątkach naszej
historii obecna była Niepokalana i była
naszą najlepszą „Pielęgniarką”. Maryja
pomaga ukoić wielkie rany Narodu.
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Pamiętamy też o pięknej tradycji peregrynacji kopii Jasnogórskiej Ikony
Matki Bożej po polskich parafiach,
które jest znakiem, że Polacy
garną się do Serca Matki.
W naszym cierpieniu dokonuje się nasza wielka miłość do
Maryi. Matka Boża widzi nasze
zaangażowanie, tak jak to, które
dokonuje się właśnie na Jerychu Różańcowym. W dniu 13
maja 2015 skończymy Jerycho
Różańcowe w Krzeszowie, ale
nasza przygoda z Różańcem
powinna trwać przez całe życie. Pięknym przykładem może
być włączenie dzieci, rodziców
i nauczycieli w Podwórkowe Koła
Różańcowe - założone przez Magdalenę Buczek znaną nam bardzo dobrze w Krzeszowie. Kółka różańcowe
i wszelkie grupy modlitewne, które
opierają swoją modlitwę na Różańcu,
przypominają nam, że tylko modlitwą
i postem możemy zatrzymać wojny
i kataklizmy, a z modlitwą różańcową jesteśmy o wiele silniejsi. Różaniec
umacnia też więzi między poszczególnymi wspólnotami. Różaniec wspiera
Kościół i świat, ponieważ Maryja jest
po to, aby prowadzić do Jezusa Chrystusa.
Ks. Marian Kopko
Kustosz z Krzeszowa

ŚWIADECTWO UZDROWIENIA EWY
Z CHORWACJI
Parę lat temu pewien kapłan powiedział mi, żebym dziękował Maryi za wszystkie łaski uprzednio otrzymane.
- Co to znaczy? - Zapytałem.
Z wyjaśnienia zrozumiałem, że
Maryja wyprasza nam wszelkie łaski
i że otrzymujemy wszystko, co jest
nam niezbędne zanim jeszcze o to
poprosimy. My mamy za to dziękować. Historia uzdrowienia czteroletniej Ewy z Chorwacji jest tego dowodem. Otrzymujemy łaski nie dlatego,
że zmówimy takie czy owakie litanie
i nowenny. Maryja jest naszą Matką
i dobrze wie, o co dla nas prosić...

W dniu 4 września 2013 roku od
mojej siostry duchowej Niny - przyjaciela z Chorwacji otrzymałem wiadomość na e-mail – z prośbą o modlitwę
za czteroletnią Ewę, u której wykryto
dużego guza w brzuchu. Bez zwłoki
podjąłem się modlitwy w tej intencji.
Różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia ale czegoś brakowało. Taka
ważna intencja o życie dziecka i tylko
kilka „Zdrowasiek”! Czy to wystarczy?

Akurat byłem w trakcie rozpoczętej już Nowenny Pompejańskiej
jednakże obiecałem Maryi, że zaraz,
bezpośrednio po zakończeniu obecnie trwającej modlitwy różańcowej,
bez zwłoki przystąpię do nowenny w intencji: o łaski dla Ewy. Do
tego czasu będę starał się codziennie
modlić jakąś cząstką różańca albo
Koronką do Bożego Miłosierdzia.
(Ciąg dalszy na kolejnej stronie)
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(Ciąg dalszy z poprzedniej strony)
Natychmiast
poinformowałem
Ninę o swoim wsparciu modlitewnym i o osobach, które przyłączyły
się do tej intencji oraz o planowanej
w tej intencji Nowennie Pompejańskiej.
Następnego dnia, zaraz po zakończeniu trwającej już modlitwy
różańcowej (według mojej wcześniejszej intencji) rozpocząłem Nowennę Pompejańską za Ewę. Jej
zakończenie wypadło na 27 albo 28
grudnia 2013.
Musze przyznać, że znacznie
wcześniej też podzieliłem się z Niną
tą radosną wiadomością o cudownym uzdrowieniu mojej siostry
Agaty z 2012 roku z długoletniej
choroby nowotworowej. Wcześniej

też ją również prosiłem o modlitwę
i wsparcie różańcowe: - o łaski dla
mojej siostry.
W kilka dni po rozpoczęciu
modlitw ale jeszcze przed samą
Nowenną Różańcową otrzymałem
wielce radosną informację, że guz
Ewy nagle zmniejszył się z 10 cm
do 2,5 cm x 1,7 cm!
Dodatkowo w październiku 2013
roku uczestniczyłem w Jerychu Różańcowym w Krzeszowie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie
do wspólnych intencji dodawałem
tę z Chorwacji - o zdrowie dla Ewy.
Natomiast w czasie kolejnego Jerycha Różańcowego w maju następnego roku tj. 2014 trwaliśmy już
wszyscy w dziękczynieniu za otrzymane łaski dla czteroletniej Ewy.

Jak pisała mi - sama Nina, jak
i cała rodzina Ewy trwała na modlitwie z wielką ufnością co do decyzji
Boga. Cokolwiek by się wydarzyło,
cokolwiek, co by to było, wiedzieli, że to będzie dobrze. Pisała mi
też: czułam pokój, miłość i wielkie
poczucie bezpieczeństwa... co do
decyzji Boga. Jej rodzinna modlitwa była wielką siłą przynoszącą
niespodziewane bezpieczeństwo,
mimo ogromnego zagrożenia dla
Ewą – ich dziecka. Są wdzięczni
Bogu i dziękują wszystkim za modlitwy.
Ewa jest teraz zdrowa, bawi się
z dziećmi... A jej choroba jest daleko, daleko za nią. Bogu niech będą
dzięki.
Andrzej Ziółkowski

OSTATNIA KRUCJATA
Książką o tematyce prorockiej i apokaliptycznej
Jest ona zarówno ostrzeżeniem, jak i przejmującym wołaniem. Oto nastał czas, kiedy Królestwo Boże
jest na wyciągnięcie ręki. Właśnie teraz Jezus i Maryja mają wprowadzić świat w nowe czasy - czasy pokoju
i tryumfu, które będą owocem ich zwycięstwa nad siłami ciemności. Nieliczna armia pozostaje na miejscu,
mimo to jej członkowie tworzą ważną krucjatę, skoncentrowaną wokół Eucharystii i Różańca. Ta krucjata
będzie początkiem tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Wizja św. Jana Bosko ma wkrótce
stać się rzeczywistością. Cały świat
cierpi w bólach rodzenia, oczekując
objawień synów i córek Bożych, podczas gdy wokół toczy się walka między
siłami światła i ciemności. Z jednej
strony szatan spycha świat ku krawędzi nuklearnego zniszczenia, z drugiej
Jezus i Maryja oraz owa cząstka Kościoła (która modli się, klęczy i płacze)
czynią wszystko, by go powstrzymać.
Mimo to, rozdarty wewnętrznie i poddawany atakom z zewnątrz, Kościół
katolicki zostanie podtrzymany przez
Maryję za sprawą Różańca i przez Jezusa dzięki Eucharystii. A wtedy Ich
bliźniacze Serca zatryumfują.

Dr Thomas Petrisko jest czystym
prorockim głosem, jednym z nielicznych dziś autorów, którzy oferują
głęboką wiedzę, wnikliwość i rzeczowość, jakże potrzebne w dzisiejszych
niepewnych czasach. Jest to „Ostania
krucjata”. Jednak broń, ów łańcuch,
którym w ostatecznej bitwie zostanie
związany wielki smok, będzie składać
się z modlitwy, szczególnie zaś z modlitwy różańcowej. To właśnie w niej
i dzięki niej możemy odczytać plan
Ojca, doświadczyć w naszych sercach
Miłość Syna i zostać uzdolnionymi
do życia w jednym duchu z Jezusem
i Maryją. Jak z właściwą sobie elokwencją pisze dr Petrisko, ten sam

łańcuch, który zniewoli wroga, będzie
zarazem łańcuchem wyzwolenia dzieci Bożych, gdyż na świecie zapanuje
pokój.
O. Bill McCarthy, MSA
My Fathers House
8 września 1996 r.
WSPANIAŁA WIZJA
ŚW. JANA BOSO
Św. Jan Bosko miał wieczorem 26
maja 1862 roku widzenie, które tu
(w skrócie) podamy, ze względu na
jego wielkie znaczenie dla naszych
czasów.
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„Ujrzałem siebie na małej, skalistej
wysepce na morzu. Szalała straszliwa burza. Wtem ujrzałem olbrzymi
okręt, potężnie miotany na wszystkie

strony. Na nim zobaczyłem Papieża,
kardynałów, biskupów, księży, zakonników i wielu ludzi. I zrozumiałem:
oznacza to Święty Kościół Katolicki.
Wokół tego wielkiego okrętu-Kościoła widziałem wiele innych potężnych
okrętów i były to mniej lub bardziej
agresywne statki, które atakowały
okręt Kościoła, wyrządzając mu wiele szkód. Równocześnie nieprzyjaciele zarzucali okręt papieski olbrzymią
ilością książek i broszur. W czasie
szczególnie gwałtownego ataku zobaczyłem, że sam Papież został ciężko
ranny i że umarł wskutek upływu krwi.
Jednak znajdujący się na jego okręcie
kardynałowie wybrali zaraz nowego
Papieża. Wiadomość o śmierci jednego Papieża i o wyborze jego następcy
została natychmiast podana światu.
Ów nowy Papież podjął bardzo trudne zadanie. Ciężko uszkodzony okręt
Kościoła zdawał się być zgubiony wobec szalonej przemocy wrogów; sądzili, że odnieśli oni zwycięstwo. Lecz
wtedy zobaczyłem, jak nagle z ciemności wzburzonego morza wyłaniają
się w górę dwie świetlane kolumny.
Nad pierwszą dojrzałem u góry unoszącą się ogromną, jaśniejącą Hostię,
a na szczycie kolumny zobaczyłem
tablicę z napisem Salus Credentium,
to znaczy ratunek: Ratunek dla wierzących. Na drugiej, nieco mniejszej
kolumnie, znajdującej się trochę dalej,
dojrzałem u góry statuę Niepokalanej
Matki Bożej - Maryi oraz tablicę z na-

pisem: Auxilium Christianorum, to
znaczy: Wspomożenie chrześcijan.
Kiedy wśród burzy i ciemności, w największej potrzebie i udręce- rozbłysło to cudowne
zjawisko świetlne, wszyscy na
okręcie Kościoła
zapałali nową nadzieją. A nowo
wybrany Papież
wydał polecenie,
by skierować się
ku tym dwóm
świetlanym kolumnom,
aby
przytwierdzić do
nich okręt Kościoła. Kiedy to nastąpiło, burza uciszyła się, ustąpiły
ciemności i nastał wspaniały dzień.
Wówczas zobaczyłem, jak wrogie
okręty popadły w największy zamęt,
zderzały się ze sobą, tonęły w głębinach wód lub wylatywały w powietrze.
Inne oddalały się i znikały
z pola widzenia. Wielu rozbitków z tych zniszczonych
okrętów pływało na szczątkach statków, kierując się ku
niosącemu ratunek okrętowi
Kościoła. Przyjmowano ich
tam z litością i udzielano im
pomocy”.
Św. Jan Bosko często opowiadał o tej wizji i dodawał
wyjaśnienie:
„Nieprzyjacielskie okręty oznaczają prześladowania
Kościoła. Ciężkie go czekają
przeprawy. Jego dotychczasowe cierpienia są niczym
w porównaniu z tym, co
jeszcze nastąpi. Scena ta
oznacza, że Papież zwycięży wrogów Kościoła dzięki
doskonałemu nabożeństwu
do Matki Najświętszej, którym rozpali cały Kościół,
czego następstwem będzie
powszechny, gorący kult do
Eucharystii w całym Kościele i to da zwycięstwo Papieżowi. Kościół będzie przeżywał ciężkie chwile, także
dozna wielu szkód, ale samo
Niebo przyjdzie mu z pomo-
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cą. Ciężkie czasy skończą się i zapanuje pokój. Dla Kościoła będzie to
nowy, wspaniały rozkwit”.
Od czasu tej wizji, która miała
miejsce ponad 100 lat temu, Kościół
przechodził ciężkie chwile, ale wszystko pokonał z pomocą Bożą. Pokona
on także dzisiaj natarcie całego Piekła.
Także obecnie; jak już nieraz w historii Kościoła bywało - ratunek przyniosą mu dwie kolumny. Jedna oznacza
Najświętszy Sakrament Ołtarza,
a druga - Najświętszą Maryję Pannę.
Będą to najskuteczniejsze środki, aby
wytrwać w obliczu nadchodzących
prób i doświadczeń.
Thomas W. Petrisko „Ostatnia
Krucjata” (1966). Z języka angielskiego przełożył Anatol Kaszczuk.
Pragniemy tę książkę od tego wydania drukować w odcinkach w dwumiesięczniku: „Krzeszowska Pani”.
cdn…
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ZAPROSZENIE
W niedzielę 7 czerwca 2015 roku, w 18 - Rocznicę Koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej
przez św. Jana Pawła II - zapraszamy Państwa na Eucharystię w Bazylice o godz. 7.30, (9.00 w Krzeszówku),
10.00, 12.00 oraz o godz. 17.00
Wraz z Radą Parafialną i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży przygotowujemy

FESTYN PARAFIALNY
oraz WIELKĄ ZABAWĘ FANTOWĄ
Planujemy przygotować półtora tysiąca losów. Jeden los
będzie w cenie 5 złotych. Wszystkie zakupione losy będą
wygrane i nagrodę można będzie odebrać w dniu zakupu. Jednocześnie informujemy, że wszystkie LOSY wezmą
udział w losowaniu GŁÓWNEJ NAGRODY w niedzielę 7 czerwca około godz. 16.30. Główną nagrodą w tym
roku będzie:
Autokarowa pielgrzymka
do Maryjnych Sanktuariów Europy
we wrześniu 2015 roku dla jednej osoby. Podczas Festynu Krzeszowskiego będą występować Zespoły Wokalne
dzieci i młodzieży oraz przewidujemy pokazy Strażackie,
pokazy Policji z Kamiennej Góry i inne niespodzianki
Całkowity dochód z Festynu Parafialnego zostanie
w całości przeznaczony na dofinansowanie Kolonii Letnich w Mrzeżynie k/Kołobrzegu organizowanych przez
Sanktuarium wraz z Caritas Diecezji Legnickiej - dla
dzieci z rodzin wielodzietnych.
Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do pomocy i zaangażowanie się w Uroczystości Festynu Krzeszowskiego. Bardzo prosimy ze swoich rodzinnych
zbiorów o darowanie różnych przedmiotów, souvenirów i gadżetów na Fanty 2015. Będzie to jednocześnie wielka wspólna zabawa i przede wszystkim
solidarność z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy. Wszystkie darowizny proszę przynosić do Biura

Obsługi Pielgrzyma, które czynne jest codziennie od
godz. 9.00 do 18.00 przy Bazylice Krzeszowskiej – do
końca maja 2015 r.
Na czas zbliżających się Uroczystości Krzeszowskich
życzymy wszystkim Parafianom i przybyłym Pielgrzymom wiele łask Bożych oraz dużo radości i pokoju ducha na każdy dzień wspólnej wędrówki przez życie.
w imieniu Organizatorów
Ks. Marian Kopko - Proboszcz Parafii
Ks. Mateusz Rycek – wikariusz;
Ks. Jerzy Jerka – rezydent;
Ks. Andrzej Bakun – rezydent
oraz Rafał Stanek – Wiceprzewodniczący Rady Parafialnej
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – WIELKI
W kwietniu i maju 2015 r. przypada kilka rocznic związanych ze św. Janem Pawłem II. Gdyż 18 maja
będziemy obchodzić 95 rocznicę jego narodzin, 2 kwietnia 10 rocznicę jego śmierci, a 27 kwietnia pierwszą
rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. Mimo, że życiorys Papieża – Polaka, jest znany, warto z tych okazji
przybliżyć, kilka faktów z życia świętego.
Karol Józef Wojtyła urodził się
18 maja 1920 r. w Wadowicach, które do czasu narodzin papieża słynęły
tylko i wyłącznie ze znanego doby
odrodzenia profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego księdza Marcina Wadowity (1567-1641). I już tutaj mamy
niebywałe zbieżności. Ks. Karol Wojtyła również był swego czasu profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Ale co jeszcze ciekawsze
ks. Marcin Wadowita, jak i ks. Karol
Wojtyła służyli przez krótko posługą kapłańską na Parafii Św. Floriana
na krakowskim Kleparzu. Kościół
św. Floriana był trzecim i ostatnim
miejscem posługi duszpasterskiej wikariusza ks.
Karola Wojtyły. Służył tam
na parafii w latach 19491951. Wcześniej bo w latach
1948-1949 pracował na
parafii w Bochni. A pierwszą parafią, w którym był
wikariuszem to oczywiście
Kościół
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
w Niegowici.
Karol Wojtyła urodził
się w rodzinie mieszczańskiej, miał starszego brata
Edmunda Antoniego urodzonego 27 sierpnia 1906 r.
w Krakowie. Wtenczas młode małżeństwo Emilii i Karola Wojtyłów mieszkało w Krakowie, dopiero
później przeniosło się do Wadowic.
Wiązało się to z rodzicami Emilii urodzonej w 1884 r. Była ona córką Feliksa Kaczorowskiego uciekiniera z Królestwa Polskiego tzw. Kongresówki
do Galicji i Marii Scholz. Początkowo
Feliks osiadł w Krakowie zainspirowany działalnością pracy organicznej
Andrzeja Artura Zamoyskiego, który
niestety niedługo później zmarł (1874
r.). Nie mogąc znaleźć pracy w Krakowie przeniósł się do Białej Krakowskiej (po połączeniu w 1951 r. miasto

obecnie nazywa się Bielsko-Biała),
gdzie poznał swoją przyszłą żonę Marię Scholz. Po kilku latach powrócili
do Krakowa, gdzie na ul. Smoleńsk
15 Feliks Kaczorowski otworzył sklep,
w którym sprzedawał powozy konne
oraz trudnił się czeladnictwem siodlarskim i rymarskim. Tam też narodziła się ich córka Emilia, która poznała przyszłego męża Karola.
Rodowód ojca Karola również jest
ciekawy i interesujący. Karol Wojtyła senior urodził się 18 lipca 1879
r. w Lipnikach (obecna dzielnica
Bielska-Białej). Był synem Macieja
Wojtyły i Anny Marianny Przeczek.

Karol Wojtyła z ojcem

W czasie I wojny światowej był podoficerem Armii Austro-Węgierskiej.
Przebywał na froncie w okolicach
Hranic na Morawach. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości w 1918 r.
i uchronieniu jej od bolszewickiej zarazy w 1920 r. służył w 12 Pułku Piechoty stacjonującej w Wadowicach.
Od 1924 r. pełnił funkcje kancelaryjne w Powiatowej Komendzie Uzupełnień, gdzie dosłużył się stopnia kapitana. W 1927 r. przeszedł na rentę
wojskową i zaczął pracę urzędniczą.
Wraz z rozpoczęciem studiów Karola
Wojtyły juniora przeniósł się do Kra-

kowa, gdzie 18 lutego 1941 r. zmarł.
Rodzice Emilia, Karol oraz Edmund
pochowani są na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Jak widzimy już rodowód papieża
jest bardzo bogaty. Ale wróćmy do samego Karola Wojtyły. Przyszły papież
przeżył w młodym wieku dwie wielkie
tragedie. 13 kwietnia 1929 r. zmarła
jego matka Emilia, a 4 grudnia 1932
r. starszy brat Edmund, który zaraził
się wówczas nieuleczalną szkarlatyną
(płonicą). A nie dane było mu poznać
swojej siostry Olgi, która urodziła się
i jednocześnie zmarła 7 lipca 1916 r.
W taki sposób Karol Wojtyła pozostał
sam.
Mimo tego był bardzo
dobry uczniem, lubianym
przez kolegów, towarzyskim, uwielbiał sport i turystykę a w wolnym czasie
poświęcał się czytaniu literatury i pisaniu wierszy,
opowiastek. W 1930 r. rozpoczął w Gimnazjum im.
Marcina Wadowity w Wadowicach naukę, zakończoną w 1938 r. maturą z odznaczeniem. W tym czasie
również został ministrantem, członkiem lokalnych
stowarzyszeń Sodalicji Mariańskiej czy Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej.
W 1938 r. wraz z ojcem opuścił rodzinne Wadowice i wyjechał na studia
do Krakowa. W roku akademickim
1938/1939 studiował na pierwszym
roku filologii polskiej. Studia przerwał wybuch wojny z Niemcami
(1 września 1939 r.) i Związkiem Sowieckim (17 września 1939 r.).
Dalsza część życia św. Jana Pawła II
w kolejnych numerach „Krzeszowskiej
Pani”.
Mateusz Pazgan
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BYĆ JAK KSIĄDZ JERZY
W Polsce narasta kampania antykatolicka. Księża są lżeni i publicznie obrażani. Nie tylko przez anonimowych
nienawistników, ale i przez polityków z socjallibertyńskich środowisk. Powołani do tego, by poświęcić się
niepodzielnie Panu, kapłani jako pasterze Kościoła oddani na służbę Bogu i ludziom muszą stawić czoła
mainstreamowej niechęci.
W epoce społeczeństwa zabawy, zatrutego libertyńskimi ideologiami zła,
w sposób szczególny potrzebujemy takich
kapłanów jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko,
będących z jednej strony wiarygodnymi
świadkami, autorytetami i jasnymi drogowskazami w naszym, coraz bardziej
relatywistycznym i pozbawionym przewodników życiu, z drugiej –bohaterskich
i żyjących na co dzień tak, jak głoszą.
W bałaganie postmodernistycznych
antywartości istnieje potrzeba mówienia,
co jest dobre, a co złe. Dzięki odwadze
kapłanów my także stajemy się odważni, możemy działać dla prawdy, bo wiemy, że przed nami kroczą duszpasterze
w pełni zdecydowani ponieść najwyższą
ofiarę. W świecie rozmytych wartości
i podupadłych autorytetów heroiczny
kapłan może jednoczyć wokół siebie całą
wspólnotę, i to nie tylko ludzi należących

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

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

szym Sakramencie. Przychodzi do was
przez ich dłonie, dlatego całujcie je z pobożnością”.
Wzór wciąż aktualny
Delikatny, bezbronny kapłan, szykanowany, zastraszany i nękany przez
zbrodniczy system zła, oddał swoje życie
w obronie prawdy i pokazał, czym jest bohaterstwo i heroiczność cnót kapłańskich.
Moc tę czerpał wprost ze źródła, jakim
jest Chrystus. Siłę – i to już zadanie dla
nas na dziś – dawały Mu miłość i oddanie
całej wspólnoty katolickiej, która kochała
swojego Księdza Jerzego.
Gdy 6 czerwca będziemy wspominali kolejną rocznicę beatyfikacji bł. ks.
Jerzego Popiełuszkę, prośmy za Jego
wstawiennictwem za kapłanów, aby nie
lękali się, nie dali się zastraszyć, sprostali próbom codzienności, stanowili wzór
dla świeckich i byli gotowi ofiarnie oddać
swoje życie za prawdę. W zmieniającym
się świecie mód wierni, w tym ludzie młodzi, doceniają wartość rozsądku, pewności, zrównoważenia, medytacji, miejsca

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

NASZE WOTUM WDZIĘCZNOŚCI W TORUNIU
Pielgrzymi z Rodziny Radia Maryja, którzy uczestniczyli w obchodach rocznicowych powstania Radia Maryja
(w sobotę 29 XII 2014 roku) mieli okazję zobaczyć efekt prac wykonanych na budowie świątyni - wotum wdzięczności
za dar życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II.
Wielką radością przybywających na
plac budowy świątyni p.w. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła
II - jest tempo prac. Jest ona budowana
w „Centrum Polonia in Tertio Millennio”, gdzie znajduje się również kampus
akademicki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zbliżając się na teren
budowy, mijałam wiele pątniczych grup.
Każda z napotkanych osób nie kryła zachwytu i ogromnej radości, że tak wielkie
dzieło powstaje w szybkim tempie.
– Przeżywamy wielkie święto Kościoła i Polski. Bo Radio Maryja jest głosem
Polaków kochających Pana Boga, Ojczyznę i bliźnich. Patrząc na to przepiękne
dzieło, jakim jest wznoszona świątynia,
widzimy, że członkowie Rodziny Radia
Maryja są wspólnotą ludzi solidarnych
i otwartych.
Gości uroczystości rocznicowych „witał” z otwartymi ramionami św. Jan Paweł
II. Jego pomnik znajduje się w centrum
fontanny z przejściem nad nią.

Pielgrzymi mieli okazję zobaczyć
także wykończony białym granitem plac
celebry, a także m.in. architektoniczne
portale będące tajemnicami Różańca
Świętego.
Odwiedzający budowę świątyni wyrażali ogromny podziw dla jej budowniczych i wszystkich osób zaangażowanych
w powstanie tego wyjątkowego wotum
wdzięczności. Realizacja kolejnych etapów budowy świątyni nie byłaby możliwa
bez determinacji Ojców Redemptorystów
i ofiarności Polaków.
- Tak powinna być
budowana Polska. Ta
świątynia
powstaje
dzięki ofiarności Polaków. Polacy chcą, by
nasza Ojczyzna się rozwijała, piękniała, tylko
trzeba dać im działać –
podkreślali uczestnicy
autokarowej pielgrzymki z Jeleniej Góry, Krze-

Kościół Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II ►

szowa i okolicznych miejscowości, którzy
już kolejny raz przybyli na rocznicę Radia
Maryja.
Izabela Kozłowska, Toruń
NaszDziennik.pl
Ps.
W krzeszowskiej bazylice od maja
2015 roku będzie można składać dobrowolne ofiary na świątynię w Toruniu do
specjalnej skarbony, która znajduje się
w kaplicy św. apostołów Piotra i Pawła.
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
GDZIE W KRZESZOWIE ZNAJDOWAŁA
SIĘ SZKOŁA EWANGELICKA?
Pytanie postawione w tytule jest drobną prowokacją, ponieważ tym obiektem jest obecny budynek
gimnazjum na ul. Betlejemskiej. W zeszłym roku przypadała okrągła rocznica 80 – lecia budowy owego
przybytku nauki. Historia jego wzniesienia jest na swój sposób fascynująca, ponieważ wmieszał się w nią
wątek praw własności do monumentalnego gmachu krzeszowskiego klasztoru.
Początki szkolnictwa dla świeckiej ludności Krzeszowa sięgają roku
1669, kiedy została założona szkoła
łacińska przez opata Bernarda Rosę.
70 biednych, ale zdolnych uczniów
z włości opactwa, mogło się w niej
kształcić sumptem klasztoru. Szkoła
została ulokowana w budynku prostopadle przylegającym do browaru,
w zachodnio – południowym rogu
placu kościelnego. 5 – osiowy, piętrowy obiekt, kryty namiotowym
dachem, występuje na miedziorycie H. Tscheringa z 1678r. i rysunku
F. B. Wernera z ok. 1740r. W 1800r.
klasztorną szkołę przemianowano na
gimnazjum i założono seminarium
nauczycielskie. (według innych dokumentów seminarium funkcjonowało
już od 1790r.). Obecnie po tej szkole
ludowej pozostały tylko fundamenty.
Od momentu sekularyzacji rząd pruski nie mógł zagospodarować gmachu
klasztoru, wiec właśnie do niego przeniesiono krzeszowskich uczniów oraz
mieszkania dla nauczycieli. Jeszcze
przed I wojną światową podnoszono głosy o przestarzałości budynku
do celów edukacyjnych i sugerowa-

no wzniesienie nowej szkoły.
Dopiero zakończenie konfliktu
zbrojnego i przybycie benedyktynów do Krzeszowa uczyniło
z tego projektu swoistą kartę
przetargową.
W 1919r. czarni mnisi naturalnie pragnęli uzyskać pełne
prawo własności do obiektu.
Problemem były nieprzychylne nastawienie protestanckich
oponentów w rejencji legnickiej
i rządzie pruskim. Intensywne rozmowy trwały przez cały 1921 i 1922r.,
ich skutkiem było powołanie spółki
Deutsche Kunst- und Kulturgesellschaft Benediktinerkonvent Grüssau
G.m.b.H., która posiadając osobowość prawną, przedstawiła państwu
pruskiemu ofertę zakupu budynków.
W wyniku umowy z dnia 20 listopada 1922r. benedyktyni otrzymali
4,264 ha, a w zamian zobowiązali się
utworzyć 4 klasową szkołę i 4 mieszkania dla nauczycieli. Pomimo zwarcia wstępnej umowy z rejencją, były
problemy z jej realizacją, ze względu
na ciężkie warunki gospodarcze i szalejącą inflację. Na dzień 14 września

szkoła łacińska

1923r. wyznaczono negocjacje w Berlinie, na których stronę klasztoru reprezentował o. Alexander Schlachta.
Potrzymano warunki umowy z 1922r.
ale budowę szkoły przesunięto do
momentu, kiedy zaistnieją sprzyjające warunki gospodarcze. Do końca
1923 r. wybudowano mieszania dla
nauczycieli, ponieważ dawniej były
zlokalizowane również w gmachu
klasztoru. Ich wzniesienie umożliwiło
z ostatnim dniem roku wprowadzenie
klauzury. Na budowę nowej szkoły
uczniowie czekali jeszcze dekadę.
W 1934r. ze względu na przynaglanie rejencji i łatwiejszy przydział publicznych środków, benedyktyni mogli
podjąć się budowy szkoły. Miejscowa
gmina zatroszczyła się o wzniesienie
ewangelickiej szkoły, a ze względów
oszczędnościowych połączono projekty obu placówek. Wspólny budynek szkolny został wewnętrznie podzielony, miał zatem dwa oddzielne
wejścia wraz z odpowiednimi oddzielnymi salami lekcyjnymi. Plan przygotował radca budowlany Loewe z Legnicy, który zaprojektował piętrowy, 6
– osiowy budynek z użytkowym poddaszem. Prowadzenie budowy powierzono architektowi Weigerowi z Wał-

KRZESZOWSKA PANI nr 3 (40) - Maj / Czerwiec 2015 13

brzycha, który dnia 2 czerwca 1934r.
położył kamień węgielny, a 7 lipca
nastąpiła uroczystość zawieszenia
wiechy. Jak na owe czasy szkoła była
nowoczesna, posiadając odpowiednio
duże pomieszczenia, dobrze doświetlone przez światło naturalne oraz
elektryczne. Budynek miał centralne
ogrzewanie i łazienki, tym samym
spełniał wszystkie wymogi, które nakładano na szkołę. Dnia 22 stycznia
1935r. zakończono budowę obiektu
i został on poświęcony. Dokonał tego
przedpołudniem proboszcz o. Alban
Dreiner, z udziałem dzieci szkolnych,
a następnie o godz. 9 odprawiono
o w kościele p.w. Wniebowzięcia
NMP uroczystą Mszę św. z udziałem
benedyktynów. Świecką część uroczystości świętowano następnie w szkole
i w gospodzie Klosterhof , czyli obecnym budynku GOK-u. Brali w nich
udział, oprócz członków klasztornego
konwentu i władz gminy, także przedstawiciele rejencji i powiatu.

Na zakończanie jeszcze drobna dygresja.
Krzeszowscy benedyktyni
posiadali szerokie kontakty z pastorami, którzy
przybywali od klasztoru,
aby ,,dotknąć” liturgii
rzymskiej, chorału gregoriańskiego i życia monastycznego,
którymi
przesiąknięte były klasztorne mury. Corocznie
przyjeżdżali
uczniowie
protestanckiej
szkoły
kaznodziejskiej z Nowogrodźca.
Biblioteka klasztorna posiadała
pokaźny zbiór książek służących
do badań nad protestantyzmem
o tematyce historycznej i egzegetycznej. Czy połączenie w jednym
budynku obu szkół było tylko gospodarczym przymusem czy może,
zapewnie nieświadomym, drobnym
gestem ekumenicznym? Pytanie to
pozostawię otwartym.

Wspomnień Czar

Budowa szkoły

Obecnie pozostałością po dwóch
wyznaniach w krzeszowskiej szkole
są dwie pary drzwi wejściowych. Zapewne niewielu uczniów i absolwentów placówki zdawało sobie sprawę,
że nie były one tylko troską o wyjście
ewakuacyjne, ale są reliktem dawnej,
burzliwej historii.
Krystian Michalik

Ten temat wraca często…
temat wdzięczny i radosny…
przedszkole prowadzone przez siostry
Benedyktynki z Krzeszowa…
Takiego przedszkola daleko szukaćwspomina pan Ignacy Buszkiewicz (na
zdjęciu wśród dzieci), żadne inne temu
się nie równa, wszystko zorganizowanemówi. Pamiętam, mama mnie przyprowadzała, a ja wchodziłem do toalety i przez
okno uciekałem do domu. Bywało, że byłem w domu szybciej niż mama. Nie uciekałem, bo było źle, tak po prostu chciałem
być z mamą- opowiada.
Zapraszamy do wspomnień absolwentów sprzed pięćdziesięciu- już będzie, lat.
Uśmiechają się? Tak, wspomnienie przedszkola, które mieściło się w małej salce
przy budynku obecnego Domu Sióstr Elżbietanek, budzi refleksje i uśmiech.
Honorata Klimczak
Osoby, które pragną podzielić się
wspomnieniami dotyczącymi tego zdjęcia prosimy w imieniu Redakcji o kontakt
z Biurem Obsługi Pielgrzyma każdego dnia
od godz. 9.00 do 18.00
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CAMINO DE SANTIAGO
z Krzeszowa do… Hiszpanii
Historia Dróg św. Jakuba
Szlak św. Jakuba prowadzi do Hiszpanii, gdzie w katedrze w Santiago de Compostela według tradycji
pochowany jest św. Jakub Starszy Apostoł. Miejsce to zostało cudownie odkryte w IX wieku. Santiago de
Compostela stało się celem pielgrzymów, pokutników i rycerzy, którzy przybywali, do św. Jakuba, aby ten
wstawiał się za nimi.
Do Hiszpanii wędrowano szczególnie w średniowieczu, kiedy pielgrzymowanie było rozpowszechnione.
Najsłynniejszym polskim pielgrzymem, był ojciec króla Jana III - Jakub
Sobieski, który dotarł do Santiago
w 1611 r. W późniejszych wiekach
szlaki pielgrzymkowe zostały zapomniane z powodu wojen i konfliktów
w Europie. O odnowienia Dróg do św.
Jakuba apelował św. Jan Paweł II, gdy
9 XI 1982 r. w Santiago de Compostela
ogłosił Akt Europejski. Już 5 lat później Rada Europy uznała Drogę św.
Jakuba za pierwszy Europejski Szlak
Kulturowy. W roku 1993 wpisano ją
na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W Polsce udostępniona została w 2005 r. Dolnośląska
Droga św. Jakuba z Jakubowa koło

Głogowa do Zgorzelca. A w latach
2008-2010 Fundacja Wioski Franciszkańskiej przygotowała Sudecką Drogę
św. Jakuba.
Jak zacząć pielgrzymkę Drogą św.
Jakuba w Krzeszowie?
Z Krzeszowa do Santiago jest 3290
km. Z Krzeszowa do Lubania „prowadzi” tzw. Droga Sudecka. Mierzy ona
105 km długości. Nawiązuje do historycznych traktów prowadzących
na zachód przez południową część
Dolnego Śląska. Sudecki Szlak rozpoczyna się w jednym z głównych dolnośląskich sanktuariów. Wyruszając
z bazyliki Wniebowzięcia NMP pielgrzymi kierują się przez główną bramę
zespołu klasztornego. Po lewej stronie
mijamy tablicę informacyjną na temat

Katedra w Santiago de Compostela

Sudeckiej Drogi św. Jakuba. Możemy
zobaczyć też pierwszy znak muszli
(żółta muszla na niebieskim tle), który będzie prowadził nas przez Sudety
Zachodnie. Po wyjściu z terenu opactwa skręcamy w lewo i przechodzimy
koło przystanku autobusowego. Tam
natrafiamy na zielony szlak turystyczny i alejką obok rozległego parkingu
wchodzimy na ścieżkę Krzeszowskiej
Kalwarii. Po stu metrach skręt w prawo na drogę asfaltową (towarzyszą
nam zielony szlak pieszy i żółty szlak
rowerowy) i dalej po 200 metrach
w prawo na drogę polną (podobnie,
jak żółty szlak rowerowy). Mijając kolejne kaplice kalwaryjskie wchodzimy
w las i po dalszych 150 metrach skręcamy w prawo. Po przejściu kolejnych
200 metrów, przy kaplicy „Dom Annasza” kierujemy się na prawo, w kierunku Krzeszowa, a następnie w lewo
w ul. Loretańską (osiedle domów
jednorodzinnych), która doprowadza
nas do ulicy Betlejemskiej. Tu idziemy
w lewo i wraz z czerwonym oraz żółtym szlakiem pieszym dochodzimy po
ok. 1000 metrach do Betlejem. Trasa
z Betlejem do Kamiennej Góry prowadzi przez górskie łąki i jest przeznaczona wybitnie dla turystów pieszych.
Trzymając się oznaczonego szlaku
Drogi Sudeckiej (żółta muszla) oraz
żółtego szlaku docieramy do miasta
Kamienna Góra (od Krzeszowa - 9,5
km). Z XIII wiecznego miasta ruszamy ul. Jedwabną w stronę Pisarzowic
(15,5 km). Następnie Droga prowadzi
do Czarnowa i do Kowar (26,5 km).
Dalej pielgrzymujemy przez Jelenią
Górę, do Wrzeszczyna. Potem piel-

KRZESZOWSKA PANI nr 3 (40) - Maj / Czerwiec 2015 15

grzymujemy w kierunku Lubomierza.
Z tego miejsca udajemy się przez Gryfów do Lubania (105 km). Na dawnej
granicy Dolnego Śląska i Górnych Łużyc Droga łączy się z innymi trasami
Camino de Santiago w Polsce: Drogą
św. Jakuba Gniezno-Zgorzelec-Praga
oraz Drogą św. Jakuba „Via Regia”.
Szlak ten jest, zatem swego rodzaju
„dopływem” do Camino, który pozwala podkarkonoskim pielgrzymom
wędrować dalej na zachód do Zgorzelca. Przewodnik po Drodze Sudeckiej
można nabyć w Obsłudze Pielgrzyma
na placu przy bazylice w Krzeszowie.
Pielgrzymka inna niż wszystkie
Camino po hiszpańsku znaczy
droga. Wędrowanie Drogami św. Jakuba odmienia człowieka. Uczy cierpliwości, otwarcia na innych ludzi, Boga,
przyrodę i samego siebie. Pozwala wy-

ciszyć się, usłyszeć swój wewnętrzny
głos i w rytmie kroków zamienianych
na modlitwę zbliża pielgrzymów do
świętości. Pielgrzym może po drodze
modlić się, ma czas na wznoszenie
swojego serca ku górze. Pielgrzymowanie do św. Jakuba jest inne niż znane
nam wędrowanie na Jasną Górę czy do
innych znanych świętych miejsc. Do
Hiszpanii idzie się w małych grupach
po kilka osób, a często możemy spotkać pojedyncze osoby idące szlakiem
do celu. Wiele osób mówi, że jest to
wymagające i trudne pielgrzymowanie. Mimo to, z roku na rok przybywa
chętnych, aby wyruszyć na Camino.
Drogi do św. Jakuba są coraz bardziej
znane i odkrywane przez ludzi szukających spokoju i kontaktu z Bogiem.
Powstają również pieśni na cześć św.
Jakuba, które śpiewają pielgrzymi, dodając sobie wiary i sił podczas drogi:

1.
Codziennie rano ruszamy w drogę,
każdego ranka idąc dalej,
Dzień po dniu wzywa nas droga, to
jest głos z Composteli.
Ultreia! Dalej! Naprzód! Ultreia!
Boże wspieraj nas!
2.
Droga ziemska i droga naszej wiary,
tysiącletnia droga Europy Mleczna
Droga Karola Wielkiego
To droga wszystkich "Jakubów"
3.
A tam, na krańcu kontynentu
czcigodny Jakub na nas czeka,
Jego uśmiech unieruchamia słońce,
które umiera na Finisterre.
Kleryk Piotr

Misje święte wczoraj i dziś
Krzeszowscy Benedyktyni w Brazylii
Benedyktyni są zakonem kontemplacyjnym, a nie misyjnym. Starali się osiedlać w oddaleniu od miast, aby w ciszy
i spokoju realizować swoją dewizę ora et
labora- Módl się i pracuj. Ale w okresie
międzywojennym krzeszowskie opactwo
benedyktyńskie włączyło się w interesującą inicjatywę misji na odległych terenach
Brazylii.
W 1936r. niemieckie opactwa benedyktyńskie rozpoczęły misje w Ameryce
Łacińskiej. Na życzenie Ojca Świętego
beurońska kongregacja benedyktyńska
miała pójść z pomocą kongregacji brazylijskiej, stosunkowo ubogiej w młode powołania. Za pośrednictwem opata
Laurentiusa Zellera z Trewiru, który był
papieskim wizytatorem brazylijskich
klasztorów benedyktyńskich, opactwo
krzeszowskie miało współpracować
z opactwem S. Bento w S. Paulo. Pomoc
miała polegać na przeniesieniu trzech
krzeszowskich mnichów. Dnia 10 czerwca opuścili Krzeszów ojciec Benedikt Sarnes, Alois Schneeweiß i kleryk Alkuin,
którzy mieli być do dyspozycji współbraci

w brazylijskim opactwie, początkowo na
trzy lata. Ich podróż od nowej placówki,
prowadziła przez Wiedeń, Rzym, Monte
Casino i Neapol. Następnie przez Algierię, Gibraltar, Olindę, Pernambuco, Rio
de Janeiro, Santos dotarli do S. Paulo.
Ojciec Benedikt wykładał dla kleryków apologetykę i filozofię oraz pracował w przeoracie Santos jako rekolekcjonista. O. Alois głosił wykłady z historii
kościoła i sprawował stanowisko wikarego w tamtejszym opactwie benedyktyńskim. Frater Alkuin studiował z klerykami w opactwie teologię. Początkiem
kwietnia 1938r. Alkuin powrócił do
Krzeszowa, aby na wiosnę studiować na
Uniwersytecie Wrocławskim. W 1939r.
podjęto decyzję, że ojcowie Benedikt
i Alois, pozostaną do dyspozycji brazylijskiego opactwa na dalsze trzy lata. O. Benedikt był instruktorem braci i zelatorem,
a o. Alois, zajmował stanowisko wikarego
i udzielał lekcje konwentualne dla sformowanych świeckich. W 1940r. wzmiankowano tylko, że pomimo wojny ojcowie
byli w nieustannym połączeniu pocztą

Krzeszowski benedyktyn
powietrzną z Krzeszowem. W wyniku II
Wojny Światowej obaj mnisi nie powrócili do opactwa krzeszowskiego. Dopiero
w 1950r. przybyli do Bad Wimpfen.
Krystian Michalik
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

„Bo gorliwość o dom Twój
pożera mnie…” [Ps 69,10]
Czyli ciąg dalszy historii Matki Ksieni Izydory Kaliskiej.
Zostawiliśmy Siostrę Marię Elżbietę Kaliską w momencie jej powitania przez Wspólnotę Benedyktynek
we Lwowie. Miała wówczas 20 lat, a rozpoczęło się dla niej całkiem nowe życie: przygoda z ukochanym
Jezusem.
Po dojściu do pełnoletności, czyli
ukończywszy 24 lata życia, otrzymała od
swojego opiekuna prawnego kwotę 6 000
zł. jako część spadku po ojcu. Wówczas
to- i pewnie za te pieniądze- Ks. Weber
wysłał ją do Rzymu, by- jak to określiłwzmocniła się w wierze. Chodziło też
o to, by dać jej możliwość wyboru, gdy
zobaczy inne klasztory i któryś bardziej
przypadnie jej do serca.
Wyjechała oczywiście z towarzyszką, jakąś bliżej nieznaną panną Heleną.
Po drodze zwiedziły Kraków i Wiedeń,
aż w końcu dotarły do Rzymu, gdzie zatrzymały się u gościnnych Nazaretanek,
tych samych, u których kilka lat później
znalazła schronienie wygnana Ksieni M.
Kolumba Gabriel. Zaopiekował się nimi
Ks. Azbijewicz, przyjaciel Ks. Webera,
który także troszczył się będzie później
o sprawy finansowe M. Kolumby.
Zwiedzanie Rzymu Maria Elżbieta
określiła w swoich notatkach jednym
słowem- „raj”. Ten „raj” zresztą poszerzono o Asyż, Loretto, Monte Cassino, Subiaco i Sacro Speco; trzy ostatnie
miejsca oglądane jako kolebki Zakonu
Benedyktyńskiego. Była zachwycona, io dziwo- nie żeńskim klasztorem w Subiaco, gdzie mniszki trwały pogrążone
w żalu za odebranymi im majątkami,
ale wspólnotą męską na Monte Cassino,
która także utraciła swoje dobra materialne. Podziwiała ich spokój, skupienie,
ciszę, pogodę ducha, no i także to, że całe
Oficjum (Brewiarz całodzienny) odmawiali z pamięci, jedli bez mięsa i wstawali nocą na modlitwy.
Po kilku tygodniach pobytu w Italii
Ks. Weber zaczął przynaglać do powrotu, ale przed wyjazdem do Lwowa zdążyły obie z Panną Heleną uczestniczyć
w audiencji u Ojca Św. Leona XIII, od
którego przywiozły do Lwowa specjalne
błogosławieństwa. Po powrocie i kilku-

tygodniowym wypoczynku Ks. Weber
zaczął przygotowanie swojego „Oczka
w Głowie” do obłóczyn. W międzyczasie
Hatalówna - ówczesna Ksieni- gnębiona
wątpliwościami wysłała do Rzymu zapytanie, czy należy Marię Elżbietę dopuścić do obłóczyn. W odpowiedzi, jaka
nadeszła, Papież Leon XIII zażądał głosowania całego Zgromadzenia. Musiała
Maria Elżbieta już wtedy być ceniona
i lubiana, skoro całe Zgromadzenie zagłosowało na „tak”, z wyjątkiem jednej
S. Klary Wepner, która- jak z sarkazmem
zacytowała kronikarka- „nie chciała widzieć w klasztorze zakonnicy z judaizmu
pochodzącej”.
Obłóczyny odbyły się więc IX 1894
roku w uroczystość św. Michała Archanioła. Otrzymała wówczas imię zakonne- Izydora, być może na uczczenie
pamięci swojego rodzonego ojca, któryjak wiele lat później pisała- prawdopodobnie także się nawrócił, gdyż na jakiś
czas przed śmiercią, w chorobie, często
zamykał się z przychodzącym do niego
Franciszkaninem i długo rozmawiali.
Mistrzynią nowej Siostry Izydory
była S. Kolumba Gabrielówna (dziś błogosławiona). Po roku S. Izydora złożyła
śluby wieczyste, a w 1897 roku była konsekrowana. I tak rozpoczęła się dla S.
Izydory prawdziwa droga do Boga.
Jeszcze przed obłóczynami, mama
przyszłej S. Izydory próbowała wszelkimi sposobami wydostać swą córkę
z klasztoru, mówiąc: „na co się tak dziwacznie ubierać i jak w więzieniu wiecznem się zamykać”? Posyłała też do córki
krewnych i to poważne osoby na tzw.
stanowiskach, by na nią wpłynęli. Nawet
się już zgodziła na to, by córka pozostała
w katolicyzmie- ale w domu rodzinnym.
A nasza szczęśliwa Neofitka chciała koniecznie uszczęśliwiać także i innych,
więc przychodzących do niej krewnych

i znajomych… nawracała usilnie na
katolicyzm i to tak zawzięcie, że wkrótce… przestali ją odwiedzać, aby „dała
im spokój”. Nadto oświadczyła mamie
kategorycznie, że jeśli jej nie pozostawią
w spokoju- wyjedzie daleko za granicę,
choćby do Ameryki, i tam wstąpi do
klasztoru! Matka zlękła się, że może córki już nigdy nie zobaczyć i dała spokój.
Gorliwej Neofitce udało się wówczas
nawrócić jeszcze swoją młodszą siostrę
Karolcię.
Zostawimy na razie w tym miejscu
S. Izydorę Kaliską, by przenieść się na
chwilę we współczesne czasy. Otóż w początkach lat 80- tych XX wieku ówczesna
Ksieni M. Alojza otrzymała list z Kanady, w którym pewien młody człowiek,
podpisujący się jako Laurence Colm
pytał, czy może przyjechać do naszego
klasztoru, bo poszukuje śladów kogoś ze
swojej rodziny, zakonnicy. Wkrótce potem ówczesna furtianka S. Scholastyka,
powitała na furcie oczekiwanego gościa.
Był to młody człowiek, wówczas student
prawa Uniwersytetu Ajax w Kanadzie,
brunet, szczupłej postury. Ponieważ
młodzieniec ów- co opiekuńcza furtianka od razu zauważyła- miał mocno
„spocone” oczy i „pociągający” nos, więc
stwierdziła, że na pewno jest przeziębiony i- usadziwszy gościa przy posiłkuposzła „zorganizować” jakąś aspirynę,
czy polopirynę. Tymczasem w rozmowie
okazało się, że to nie przeziębienie tylko
wzruszenie naszego gościa, który idąc do
klasztoru miał łzy w oczach: zbliżał się
przecież do jakiegoś nieznanego sobie
fragmentu rodzinnej historii.
Cóż się okazało? M. Izydora- już jako
Ksieni klasztoru we Lwowie- nawróciła
jeszcze jednego ze swoich braci, który
potem przeniósł się ze Lwowa do Wiednia. Był to dziadek naszego Laurence’a.
We Wiedniu też przyszedł na świat oj-
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ciec Laurence’a, który później uciekając przed hitlerowskim niebezpieczeństwem- znalazł się w Irlandii. Tam ożenił
się z Irlandką, także katoliczką, i później
oboje wyjechali do Kanady. Tam urodził
się im syn Laurence, który w około 20
lat później dotarł do naszego klasztoru
w poszukiwaniu swej krewnej. Gdzieś po
drodze zmienili sobie nazwisko z Cohn
na bardziej angielsko brzmiące „Colm”.
Jak do tego doszło? Otóż Laurence
od wczesnych lat dziecięcych pamiętał,
jak ojciec- wspominając Wiedeń- mówił, że na fortepianie w salonie dziadka
stała zawsze fotografia zakonnicy z dużą
laską w dłoni. Dziadek Cohn mówił, że
to jego siostra. Laurence- z biegiem czasu- zaczął się coraz wyraźniej interesować nieznaną sobie ciocią- babcią. Mając
trzy dane: Lwów, zakonnica i duża laska
w jej dłoni, napisał do Rzymu z prośba
o pomoc w rozeznaniu. Po jakimś czasie otrzymał odpowiedź, że najprawdopodobniej chodzi o Benedyktynkę, a że
jest z laską w ręce- to o Ksienię klasztoru.
Jeśli zatem jest to Benedyktynka- to aktualnym miejscem ich pobytu jest Krzeszów na Dolnym Śląsku.
I tak oto cioteczny wnuk M. Izydory Kaliskiej znalazł się u furty naszego
klasztoru, wzruszony tak, jakby szedł na
spotkanie z własną, dawno nie widzianą
matką. M. Ksieni Alojza udostępniła mu
wszystkie dokumenty i pamiątki pozostałe po Matce Izydorze, rozmawiał też

z S. Palcydą, którą M. Izydora przyjmowała do klasztoru i którą dobrze pamiętała.
I takim sposobem Laurence znalazł
swoją ciocię- babcię i „utonął” całkowicie w poszukiwaniu wszelkich wiadomości o niej, zafascynowany jej osobowością. Szukał tez informacji w innych
zespołach archiwalnych. Był m.in.
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
gdzie znalazł informację o innym swoim
przodku, biorącym udział w walkach powstania styczniowego. Jeszcze dwukrotnie odwiedził Krzeszów, był też razem
z rodzicami. Od tego czasu pozostaje
z nami w listownym kontakcie, który
przedtem utrzymywała w języku angielskim S. Maria- Maura a obecnie S. Anna.
Obserwując historię tej jednej rodziny, można byłoby powiedzieć, że „ciągoty” Matki Izydory do nawracania kogo
się dało na katolicyzm nie zanikły także
i na drugim świecie, bo oto pod koniec
lat dziewięćdziesiątych XX wieku jej cioteczny wnuk także zaczął myśleć o podjęciu życia zakonnego. W końcu podjął
decyzję i wstąpił do Opactwa OO. Benedyktynów w USA, gdzie podczas obłóczyn otrzymał zakonne imię… Izydor
(Isidore). Zapewne Matka Ksieni Izydora Kaliska była w niebie w pełni usatysfakcjonowana.
c.d.n.
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

OO. Benedyktyni w USA

TEN SIĘ ŚMIEJE… KTO SIĘ ŚMIEJE…
Anglik udowadnia polakowi, że jego język jest najtrudniejszy.
- U nas, na przykład pisze się Shakespearte, a czyta Szekspir.
- To jeszcze nic. W Polsce pisze się Bolesław Prus, a czyta się Aleksander Głowacki.
W restauracji:
- Poproszę herbatę.
- Z cukrem czy bez? – pyta kelner.
- A po co niby bez?!
W szkolnym bufecie:
- Wywróciłeś szklankę z herbatą!sprzedawca zwraca uwagę jednemu
z uczniów.

- Skądże! ta herbata była tak słaba, że
sama się wywróciła!
Blondynka wybrała się z synkiem na
spacer.
- Mamo, to jest kot czy kotka?- pyta malec.
- Naturalnie, że kot. Widzisz przecież,
że ma wąsy!
- Ile razy mam cię jeszcze prosić, żebyś
oddał mi pieniądze? – pyta kolega.
- A przypomnij sobie, ile razy prosiłem
cię, żebyś mi pożyczył?
Po randce:
- Odprowadzisz mnie do domu, Romanie?
- Tak, wzrokiem….

Idzie blondynka ulicą i co chwilę się
śmieje, to znowu macha ręką.
- Z czego się pani tak śmieje? – pyta policjant.
- Opowiadam sobie kawały.
- To dlaczego macha pani ręką?
- Bo niektóre już znam.
Podczas śniadania.
- Mamusiu, to jajeczko jest dziwne…
- Jedz, nie marudź!
- A dzióbek też mam zjeść?
U lekarza:
- Czy dziecko przechodziło odrę?
- A gdzie tam, proszę pana, my przecież
zza Buga.
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Ludzie listy piszą ...

Gdy myślę Krzeszów...

Po prostu stał się dla mnie duchowym
skarbem! Określenie „Europejska Perła
Baroku” jest prawdziwe, ale niewystarczające! Uwzględnia tylko wrażenia estetyczne, wartości materialne, a Krzeszów
jest niewyczerpalną i niezmierzoną głębią
wartości duchowych, które tutaj można
odczuć, nimi się nasycać, rozsmakować
się w nich... Ale do tego niezbędny jest
kilkudniowy pobyt, by się „zadomowić”,
wyłączyć z ,,bieżączki” i odczuć… piękno
nocnej adoracji, ciszę nocną w tajemniczych światłach latarni, przedświt z pianem kogutów i śpiącym na stojąco w porannej mgle koniem, właściwą hierarchię
wartości, by „dotknąć” wieczności.
ROZDZIAŁ I.
Nie pamiętam,czy to pierwszy raz byłam z pielgrzymką w Krzeszowie w sierpniu 1997 r., gdy wrócił do Krzeszowa, po
koronacji, cudowny obraz? Od tego czasu
bywam w Krzeszowie corocznie, w pierwszą sobotę października - na pielgrzymce
Żywego Różańca i w innych terminachjak tylko była okazja.
Dla mnie jest to bazylika najpiękniejsza w świecie! Kocham Jasną Górę, Katedrę Wawelską, Lourdes, Asyż, Ludźmierz,
Kalwarię Zebrzydowską, Rudy Raciborskie i inne sanktuaria czy kościoły w Polsce i w Europie tam, gdzie jestem „u siebie”- ale zaraz po Jasnej Górze, Krzeszów
ma w moim sercu miejsce specjalne, ze
względu na atmosferę duchową oraz niezwykłą harmonię architektury,rzeźby,
malarstwa. No, te biblijne czy historyczne, pełne rozmachu, wyobraźni obrazy,
ilość relikwii, postacie wspaniałych świętych... Ale jak kiedyś stwierdzili kustosze
sanktuariów, wskazany jest pobyt kilkudniowy w takim świętym miejscu, by się
w nim rozsmakować. I tak było ze mną.
Dopiero gdy byłam na 3- dniowych rekolekcjach prowadzonych przez Proboszcza
z Gostynia- ks. Dariusza Dąbrowskiego-filipina, to prócz zaprzyjaźnienia się z św.
Filipem Neri i św. Charbelem, Krzeszów
urzekł mnie nadto atmosferą, klimatem...

ROZDZIAŁ II
Byłam w krzeszowskiej bazylice ostatnie trzy lata na spotkaniach opłatkowych
Rodziny Radia Maryja,więc w okresie
bożonarodzeniowym. I zawsze zaskakuje
mnie świąteczna dekoracja. Tak wkomponowana, przemyślana wykonana- że
budzi mój najwyższy podziw. Znając to
sanktuarium, a uważam je (jako laik) za
doskonałe, to kunsztem prawdziwym były
te rewelacyjne, zawsze inne, dekoracje!
Gratulacje i podziękowania za takie bogactwo inwencji! Cuda,cuda,cuda....
ROZDZIAŁ III
Mieszkam w Lubaniu, dojazd do Krzeszowa to ok. 2 godz. jazdy autokarem. Ten
czas to też wielkie dobro! Mimo że podróżujemy bez kapłana, to czas podróży
jest dobrze zagospodarowany. Koniecznie
przypominamy sobie wspólne intencje
pielgrzymowania: za Kościół, Ojczyznę,
nasze rodziny, dzieci i młodzież, naszych
duszpasterzy - więc różaniec - śpiewany
lub z biblijnymi dopowiedzeniami, potem omówienie aktualnych problemów
organizacyjnych i spraw lokalnych, chwilka dla bliźniego i posiłek - bo już widać
wieże bazyliki. A z powrotem- koronka
do Miłosierdzia Bożego, kolędowanie
lub pieśni maryjne, modlitwy wieczorne
i żegnamy się: do następnej pielgrzymki!
Dojazd autokarem to okazja do nawiązy-

wania znajomości, wymiany poglądów,
doświadczeń - stanowi też ważny element
pielgrzymowania! Ale szkoda,że duszpasterze nie zagospodarowują tego czasu.

1.

2.

3.

4.

ROZDZIAŁ IV
Piszę, by:
odwdzięczyć się za przesyłane e-maile,
korespondencje, śliczne krzeszowskie
kalendarze, zawsze ciepłe, z staropolską gościnnością, przyjęcia pielgrzymów przez Ks. Prałata - Kustosza
i Jego współpracowników, stwarzaną
rodzinną atmosferę a nade wszystko,
za tego specyficznego „ducha miejsca
świętego”, pobudzającego do modlitwy, kontemplacji i chęci, by móc tu
wracać...
podziękować, za zareklamowanie mi
miesięcznika „Różaniec”, który od
2011 r. prenumeruję, i marzę, by konspekty z miesięcznych spotkań Żywego Różańca były znane i wdrażane
w parafiach - byłoby to remedium na
obecną inercję.
Podziękować za propagowanie modlitwy za umiłowaną Ojczyznę. Codzienny egzorcyzm do św. Michała
Archanioła i 10-tka różańca podtrzymuje naszą wiarę, podnosi na duchu
w codziennym przeżywaniu spraw
społecznych, politycznych, mobilizuje
i do działań
troszkę się wytłumaczyć - dotychczas
tylko grzecznościowo korzystałam
z internetu (po zlikwidowaniu kawiarenki internetowej w śródmieściu).ale
od tygodnia mam swoje „drzwi” do
świata (bo „okno”- to dla obserwatora,
a ja chcę się włączać!).
Szczęść Boże!
Dorota Grochol,
Lubań

Ps.
Redakcja bardzo serdecznie zachęca
Parafian oraz Przyjaciół dwumiesięcznika
"Krzeszowska Pani" do nadsyłania listów
na adres parafii krzeszowskiej.
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PIERZGA PSZCZELA
CZYM JEST
I DLA KOGO?
Najbardziej znanym produktem pszczelim jest
miód. Mało kto wie natomiast o pierzdze, która
działa na zdrowie jeszcze korzystniej. Pierzga to naturalnie przetworzony przez pszczoły pyłek kwiatowy wzbogacony wydzielinami z ich organizmów, np.
mleczkiem. Ma jednak od pyłku znacznie większą
wartość odżywczą, cechuje się lepszą przyswajalnością i posiada bogatszy skład chemiczny. Komu szczególnie poleca się stosowanie pierzgi?
Zacznijmy od wyjaśnienia, czym
dokładnie jest pyłek kwiatowy.
W książce Jadwigi Górnickiej „Apteka natury” czytamy, że są to męskie
komórki rozrodcze roślin nasiennych
tworzące się w pylnikach kwiatowych.
Pszczoły znoszą go do ula, gdzie w części zużywany jest do bieżących potrzeb,
a resztę (mniej więcej połowę zbioru)
odkładają na „czarną godzinę”.
Pszczoły-zbieraczki przynoszą pyłek kwiatowy do ula, formując go w tzw.
obnóże pyłkowe. Otóż grudki ziaren
pyłku kwiatowego zlepionych nektarem bądź miodem pszczoły transportują w koszyczkach na tylnej parze nóg.
Owo obnóże służy mieszkankom ula
do produkcji pierzgi, która jest lekkostrawnym produktem białkowym stanowiącym pokarm pszczół oraz nieco
podrośniętych larw. Pierzga powstaje
w wyniku dość skomplikowanego procesu fermentacji mlekowej obnóża. Ma
formę łatwo przyswajalnej masy - granulek.
Zdrowy skład
Procesy zachodzące w pierzdze są
podobne jak w czasie kiszenia kapusty czy ogórków. To dlatego pierzga
jest produktem niezwykle zdrowym –
jej lecznicze działanie jest trzykrotnie
większe niż pyłku. Zawiera witaminy:
A, z grupy B (B1, B2, B6, B12), C, D, E,
P i PP, a także pierwiastki: potas, żelazo, selen, magnez, miedź, krzem, chlor,
siarkę, mangan. Ma ok. 12 proc. białka i sporo tłuszczu. Obecny jest w niej

kwas mlekowy oraz liczne enzymy.
Białko pierzgi jest łatwo przyswajane
przez organizm.
Ze względu na swój skład ten
pszczeli produkt ma szerokie zastosowanie lecznicze. Posiada właściwości
antybakteryjne i odtruwające (pomaga
usunąć toksyny z organizmu, usprawnia pracę wątroby i pomaga w leczeniu choroby alkoholowej), korzystnie
wpływa na metabolizm, wzmacnia odporność. Pomoże w biegunkach, zaparciach i problemach trawiennych.
Znane są również antydepresyjne
właściwości pierzgi – poprawia ona
samopoczucie i ułatwia koncentrację.
Poleca się ją w stanach anemii i osłabienia; szczególnie u dzieci i osób starszych. Warto stosować ją po ciężkich
chorobach lub operacjach, w nadciśnieniu, braku apetytu czy chorobach
układu nerwowego. Pierzga znalazła
także zastosowanie w leczeniu miażdżycy oraz schorzeń prostaty. Jej długotrwałe stosowanie poprawia ogólną
sprawność fizyczną oraz psychiczną.
Jak ją spożywać?
Pierzga jest mniej słodka od miodu.
Swój specyficzny, kwaskowaty posmak
zawdzięcza fermentacji pyłku. Optymalna dzienna dawka tego produktu to
dwie-trzy łyżeczki.
Można ją spożywać bezpośrednio
ze słoika (należy ją dokładnie pogryźć),
rozpuszczając w przegotowanej wodzie
(łyżeczka na pół szklanki) bądź mleku
albo mieszając z miodem pszczelim

(możemy kupić od razu pierzgę w miodzie; połączenie tych dwóch produktów wzmacnia ich korzystne właściwości).
Aby uzyskać najlepsze efekty zdrowotne, pierzgę najlepiej spożywać dwa
razy dziennie. Najlepiej przygotować
roztwór z wodą rano i wypić wieczorem, a następnie wieczorem, by wypić
rano (na czczo). Czas moczenia pierzgi
w wodzie powinien wynieść minimum
cztery godziny. Moczenie pierzgi przez
całą noc lub cały dzień wzmacnia jej
działanie. W przypadku poważnych
schorzeń wątroby zalecana dzienna
dawka pierzgi to 10 g trzy razy dziennie, około dwie godziny po posiłku.
Dobra, lecz droga
Pozytywny wpływ spożywania
pierzgi na zdrowie można zaobserwować po tygodniu albo dwóch – działanie jest znacznie trwalsze niż po zastosowaniu suplementów i nie obciąża
wątroby. Po pierzgę mogą sięgać wszyscy, nawet dzieci, kuracja tym produktem nie jest wskazana jedynie w przypadku osób uczulonych na wyroby
pszczele.
Pierzgę dostaniemy w sklepach ze
zdrową żywnością oraz w pasiekach.
Należy przechowywać ją w lodówce.
Ponieważ proces jej pozyskiwania jest
czasochłonny, za kilogram trzeba zapłacić 150-200 zł. Najczęściej sprzedawana jest w słoikach po 300-400 g.
kuchnia.wp.pl
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,,PIGUŁKA PO” - NAJWAŻNIEJSZE FAKTY
Jak działa pigułka ,,dzień po”?
To zależy do tego, w którym
momencie cykli kobiety doszło
do współżycia. W założeniach pigułka ma działać jako tak zwana
,,antykoncepcja awaryjna” i jest
stosowana do 120 godzin po odbytym stosunku. Jeżeli do współżycia
doszło przed owulacją, to pigułka
zablokuje owulację, czyli będzie
miała działanie antykoncepcyjne.
Jeżeli stosunek nastąpił w okresie
niepłodnym, po owulacji, tabletka
nie będzie miała żadnego działania. Jeżeli współżycie odbyło się
w okresie okołoowulacyjnym, czyli mogło dojść do poczęcia, to wtedy tabletka będzie miała działanie
wczesnoporonne.
Jakie mogą być skutki zdrowotne stosowania pigułki ,,dzień po” ?
Jej zażycie jest dużą ingerencją w układ hormonalny, co przy
częstym stosowaniu może stwarzać problemy z zajściem w ciążę,
a później nawet przyspieszyć przekwitanie. Nie są też znane skutki
oddziaływania składników tabletki
na płód, jeśli po zażyciu tabletki
hamującej lub opóźniającej owulację dojdzie do zagnieżdżenia się
zarodka w macicy. Duże dawki
progestagenu zawarte w pigułce
nie są obojętne dla zdrowia kobiety
i mają bardzo niekorzystny wpływ
na układ rozrodczy i gruczoły piersiowe, układ pokarmowy, a także
na układ sercowo – naczyniowy,
nerwowy i psychikę kobiety. Dlatego można ją stosować tylko raz
w miesiącu. Tymczasem, gdy będzie dostępna bez recepty, kobiety
będą mogły ją zażywać bez żadnych ograniczeń, co może mieć fatalne skutki dla ich zdrowia.

Czy jej działanie prowadzi do
poronienia?
Niszcząc procesy fizjologiczne,
które umożliwiają odpowiednio
utrzymanie ciąży lub jej powstanie
poprzez zagnieżdżenie się zarodka
w macicy, pigułka ,,dzień po” może
mieć działanie wczesnoporonne.
Czy doprowadzenie do poronienia jest zgodne z polskim prawem?
Stosowanie środka, który skutkuje śmiercią zarodka ludzkiego,
niewątpliwie jest złamaniem prawa
i w świetle polskiego kodeksu karnego jest karalne (art. 152 i 157a
KK). Jest również niedopuszczalne
w świetle zasady ochrony godności człowieka, która jest zapisana
w art. 30 Konstytucji RP oraz stanowi złamanie ustawy antyaborcyjnej z roku 1993.

wadzenia pigułki postkoitalnej do
obrotu bez wypisywania recepty,
a przede wszystkim bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Polska
ma prawo do ustanawiania swoich
krajowych praw.
Jakie skutki społeczne ma stosowanie tzw. antykoncepcji doraźnej bez kontroli lekarza?
Może doprowadzić do istotnej
zmiany kulturowej postaw i relacji międzyludzkich. Propaguje bowiem swobodę seksualną i brak
odpowiedzialności za podejmowanie relacji intymnych oraz za
drugiego człowieka. Ponadto banalizuje seksualność, niszczy ideał
wyłączności relacji między kobietą a mężczyzną oraz pozwala na
uwolnienie się od odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Możliwość stosowania ,,ellaOne” bez recepty sprzyja rozpoczynaniu życia seksualnego w młodym wieku.

Czy Komisja Europejska narzuca Polsce obowiązek sprzedaży pigułki ,,ellaOne” bez recepty?
Opracowane na podstawie StaNiezgodne z prawdą jest twierdzenie o istnieniu obowiązku Pol- nowiska Zespołu Ekspertów ds.
ski, w tym wynikającego z rzekomo Bioetycznych Konferencji Episkopaze zobowiązań unijnych, do wpro- tu Polski.
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Trzeźwymi bądźcie
Nie chowajmy głowy w piasek
PYTAMY Ks. Wiesława Kondratowicza, dyrektora Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości
w Kowalewie
Od wielu lat pracuje Ksiądz
z osobami uzależnionymi od alkoholu. Dlaczego zajął się Ksiądz
tego typu duszpasterstwem?
Bo sam - jako młody ksiądz miałem problem z alkoholem. Trafiłem do grupy Anonimowych Alkoholików w Poznaniu. Na początku
mojego trzeźwienia spotkałem też
sługę Bożego ks. prof. Franciszka
Blachnickiego, który mnie właściwie
ukierunkował na pomaganie innym,
szczególnie księżom. To jest mój
charyzmat. Tak go odczytuję i jestem
za to wdzięczny Bogu.
Jak długo Ksiądz pił?
Intensywny rozwój choroby, kiedy zaczęła ona już przechodzić z etapu krytycznego w przewlekły, trwał
u mnie sześć lat. Gdy patrzę z perspektywy czasu i mojej obecnej wiedzy na temat alkoholizmu, widzę że
predyspozycje do choroby alkoholowej miałem już w młodości. Alkohol
za mnie coś robił, lepiej się czułem,
lepiej grałem w zespole muzycznym.
Jak graliśmy na zabawach, ciągnęliśmy wino za kulisami, a mnie się wydawało, że granie i śpiewanie lepiej
wychodzi...
A potem, w okresie kapłańskim?
Parafianie często specjalnie na
kolędę chowali koniak, który w latach 70 był rarytasem. I do tego ta
subkultura zachowań i przekonanie,
że wszyscy w Polsce piją. Niepijący
jest postrzegany jak kosmita. Więc
nie jest żadnym zgorszeniem, że
ksiądz też wypije kieliszek czy dwa.
Ale w mieście na jedną trasę kolędo-

wą było 20 albo 30 mieszkań i niemal
w każdym ktoś czekał z kieliszkiem.
Można sobie wyobrazić, czym to się
kończyło. I często zaczynał się ciąg...
Nie ma Ksiądz problemu z mówieniem o swoich problemach? Do
niedawna alkoholizm księży był tematem tabu...
Dopóki będziemy chowali głowę
w piasek albo udawali, że nie ma tego
problemu albo że jest on marginalny,
nie będzie to sprzyjać jego rzetelnemu rozwiązaniu. Musimy - jako kapłani, biskupi, teologowie - uznać,
że alkoholizm jest chorobą. Niektórzy mówią, że ksiądz ulega alkoholizmowi z własnej winy, bo przecież
ma słowo Boże, sakramenty, swoje
kapłaństwo, więc nie powinien sięgać po kieliszek. Ale ja bez przerwy
powtarzam, że to sięganie po kieliszek nie jest przecież złośliwe. Oni
nie mówią: „ja się teraz upiję, bo jestem alkoholikiem”. Gdyby tak było,
wtedy możemy dyskutować o winie
moralnej. Natomiast jeżeli człowiek
nagle budzi się, trzęsie, wie, że nie
kontroluje swojego picia, to on jest
po prostu chory. Jest to zespół zależności alkoholowej i może na niego
zapaść każdy człowiek, także ksiądz.
Co Ksiądz robi, gdy do konfesjonału przychodzi alkoholik?
Kiedy przychodzi rasowy alkoholik i zaczyna się spowiadać, zazwyczaj mówi, że nadużywa alkoholu.
Pytam więc, co to znaczy? Nadużywałeś, upiłeś się, film ci się urwał? Po
paru pytaniach już wiem, czy mam
do czynienia z alkoholikiem. Wtedy

mówię mu: dobrze się składa albo
miałeś pecha, bo trafiłeś na spowiednika, który też jest alkoholikiem.
Tylko różnica między nami jest taka,
że ty dwa tygodnie temu piłeś, z czego się spowiadasz, a ja już nie piję
32 lata. Mówię też, że jest wspólnota AA, która mu pomoże. I tak naprawdę nic więcej nie mogę zrobić.
Nie mogę w konfesjonale bawić się
w terapeutę.
W jaki sposób kapłani mogą
pomóc rodzinom, w których jest
problem alkoholowy?
Każdy proboszcz, kapłan musi
zacząć od dobrego przygotowania
siebie. Warto korzystać z pomocy
fachowców, którzy przeszkolą księży,
powiedzą, jakie są objawy choroby
alkoholowej, jak reagować w konkretnych przypadkach, jakich słów
używać. Nie wystarczy - mówiąc trywialnie - stuła i kropidło. To jest tak
specyficzna choroba, że tu nie można mieć własnych pomysłów. Przeszkolony, świadomy ksiądz będzie
wiedział, że gdy przyjdą anonimowi
alkoholicy z prośbą o salę na spotkania, ma ją im udostępnić z pocałowaniem w rękę, a nie mówić: co, wy
macie tu zamiar pić? Won mi stąd!
Dzisiaj w Polsce, przy tak dużym
zasięgu alkoholizmu, każda parafia
powinna dać miejsce dobrej grupie
AA, jeśli tylko ma możliwość. Byłem
przy zakładaniu wielu grup i wiem,
jak wszystko fajnie idzie, jeśli jest
zrozumienie ze strony kapłana.
NOT. JAG Za Echo Katolickie
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Z ZAKONNEJ KUCHNI

Ciasto z rodzynkami
Składniki:
Ciasto:
• 7 jajek
• 7 łyżek cukru
• 7 łyżek mąki pszennej
• 1 łyżka kakao
• 2 łyżeczki proszku do
pieczenia

Polewa:
• 30 dag rodzynek
• ½ szklanki alkoholu
(wódki lub rumu)
• 1 czekolada gorzka
• 1 czekolada mleczna
• ½ kostki masła

Krem:
• 3 budynie czekoladowe
(bez cukru)
• 5 łyżek cukru
• ½ l mleka
• 20 dag masła

Poncz:
• ½ szklanki zaparzonej
mocnej herbaty
• łyżka soku z cytryny

Rodzynki zalać alkoholem i zostawić na 12 godzin. Białka ubić z cukrem na sztywną pianę. Dodać żółtka i jeszcze ubijać. Następnie dodać przesianą mąkę i proszek do
pieczenia. Delikatnie wymieszać. Ciasto podzielić na dwie
części. Jedną wylać na wyłożoną papierem do pieczenia
formę, włożyć do nagrzanego piekarnika i piec około 20
min. w temperaturze 170°C. Do drugiej części dodać przesiane kakao i dokładnie wymieszać. Przełożyć do formy
i upiec. Zrobić poncz: pół szklanki mocnej herbaty przestudzić, dodać sok z cytryny. Budynie i cukier rozmieszać
w szklance mleka, pozostałe mleko zagotować. Ugotować
gęsty budyń, wystudzić. Masło utrzeć na puszystą masę.
Ucierając, dodawać porcjami zimny budyń. W rondelku
roztopić masło, dodać czekoladę, mieszać aż się rozpuści.
Roztopioną czekoladę lekko schłodzić, dodać rodzynki
wraz z alkoholem, w którym się moczyły. Ciemny placek
nasączyć ponczem, rozsmarować krem, przykryć jasnym
ciastem. Wylać i rozsmarować równo masę czekoladowo-rodzynkową. Schłodzić w lodówce.

Filet z kurczaka
z suszonymi pomidorami
Składniki:
• 1 kg fileta z kurczaka
• 25 dag suszonych pomidorów w oliwie
• 15 dag sera feta
• 2 ząbki czosnku
• 3 łyżki oliwy
• 1 łyżeczka cukru
• przyprawy: sól, biały pieprz, suszona bazylia
Mięso umyć, osuszyć, podzielić na porcje. Każdą rozbić
na cienki płat, oprószyć solą i pieprzem. Na każdym ułożyć
pomidorek i kawałek sera. Zwinąć w roladkę i spiąć wykałaczkami. Ułożyć w szklanym naczyniu.
Pozostałe pomidory posiekać, dodać drobno pokrojony czosnek, oliwę, cukier i bazylię.
Roladki posmarować sosem i odstawić na 2-3 godziny
do lodówki.
Mięso zrumienić na mocno rozgrzanej patelni, zmniejszyć ogień i dosmażyć jeszcze 15 min, często przewracając.
Niedziela 15/2014, Dodatek
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