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PEREGRYNACJA OBRAZU ŚWIĘTEGO JÓZEFA
w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
6 – 9 września 2015 roku
sobota 5 września 2015 – Czas przygotowania

• Od godz. 17.30 – Okazja do Sakramentu
pojednania
• godz. 18.00 - Msza Św. z kazaniem w Bazylice
Krzeszowskiej (Nauki głosić będzie
O. Antoni – Franciszek Dudek,
franciszkanin z Legnicy)

Niedziela 6 września 2015 - Dzień Oczekiwania

• Msze Święte z kazaniami o godz. 7.30, 9.00
(Krzeszówek), 10.00, 12.00
• godz. 16.30 - Nabożeństwo oczekiwania w Bazylice
Krzeszowskiej i powitanie Obrazu św. Józefa
oraz procesja do Bazyliki
• godz. 17.00 - Msza św. z udziałem duchowieństwa
dekanatu Kamienna Góra oraz kapłanów Kapituły
Krzeszowskiej pod przewodnictwem J.E. ks. bpa
seniora Stefana Cichego
• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski oraz Koronka do
św. Józefa (tajemnice bolesne)

Poniedziałek 7 września 2015
Dzień Pamięci o Nieobecnych

Przynosimy ze sobą kartki wspominkowe, które
zostaną odczytane i omodlone podczas Mszy
Świętych oraz podczas Koronki do św. Józefa we
wtorki września i października 2015 o godz. 17.30
• godz. 6.30 – Godzinki o św. Józefie, Oblubieńcu
NMP
• godz. 7.00 – Msza Święta parafialna
• godz. 11.30 – Koronka do św. Józefa (tajemnice
radosne)
• godz. 12.00 – Msza Święta z kazaniem oraz
modlitwa za zmarłych Parafian
• godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
w intencji pokoju na świecie
• godz. 17.30 - Koronka do św. Józefa (tajemnice
bolesne)
• godz. 18.00 - Msza Święta z kazaniem oraz
modlitwa za zmarłych Parafian
• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski oraz Koronka do
św. Józefa (tajemnice bolesne)

Wtorek 8 września 2015
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzień Wdzięczności - Odnawiamy przyrzeczenia
Sakramentu Małżeństwa
godz. 6.30 - Godzinki o św. Józefie,
Oblubieńcu NMP
godz. 7.00 - Msza Święta parafialna
godz. 11.30 - Koronka do św. Józefa (tajemnice
radosne)
godz. 12.00 – Msza Święta z kazaniem oraz
odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich
godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
w intencji pokoju na świecie
godz. 15.45 – Przewiezienie Obrazu św. Józefa
do Krzeszówka
godz. 16.00 – Msza Święta z nauką oraz
odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich
godz. 17.30 – Przywiezienie Obrazu do kościoła
św. Józefa w Krzeszowie
godz. 18.00 – Msza Święta w kościele p.w. św. Józefa
z kazaniem i odnowieniem Przyrzeczeń Małżeńskich

Środa 9 września 2015
Dzień Zawierzenia św. Józefowi Parafii
i Rodzin

• godz. 6.30 - Godzinki o św. Józefie,
Oblubieńcu NMP
• godz. 7.00 - Msza Święta parafialna
• godz. 11.30 - Koronka do św. Józefa
(tajemnice radosne)
• godz. 12.00 - Msza Święta z kazaniem
i zawierzenie Krzeszowskich Rodzin św. Józefowi
• godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
• godz. 15.30 - Msza Święta pod przewodnictwem
kapłanów z dekanatu Kamienna Góra Wschód. Akt
Zawierzenia Parafii Krzeszowskiej - św. Józefowi
i zakończenie Peregrynacji oraz przewiezienie
Obrazu do kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej
w Grzędach - w parafii Czarny Bór
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2015
• piątek 4 września – pierwszy Piątek Miesiąca: wizyta duszpasterska u chorych; nocna Adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 7.00
(rano)
• sobota 5 września – XVI Diecezjalna Pielgrzymka
Osób Niepełnosprawnych
• niedziela 6 września – rozpoczęcie Peregrynacji
Obrazu Świętego Józefa
• od 12 do 27 września 2015 - autokarowa pielgrzymka do Maryjnych Sanktuariów Europy
• poniedziałek 14 września – odpust Podwyższenia
Krzyża Świętego
• poniedziałek 21 września – imieniny ks. Mateusza
• środa 23 września – spotkanie konferencja organistów z Polski
• od 25 do 27 września – rekolekcje Teologów organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu
• piątek 25 września: godz. 16.00 - dziękczynienie na
Górze św. Anny w 4-rocznicę konsekracji kościoła
• od czwartku 1 października – Nabożeństwo Różańcowe – godz. 17.30
• piątek 2 października – pierwszy Piątek Miesiąca:
wizyta duszpasterska u chorych; nocna Adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 7.00
(rano)
• sobota 3 października - Diecezjalna Pielgrzymka
Żywego Różańca (od godz. 10.00)
• od 7 do 13 października - Jerycho Różańcowe
• od 9 do 11 października – rekolekcje z Radiem Maryja, TV TRWAM i Naszym Dziennikiem
• piątek 16 października: godz. 16.00 – ostatnia w tym
roku Eucharystia na Górze św. Anny w Krzeszowie
• czwartek 24 października – spotkanie Katechetów
Dekanatów Kamiennogórskich
• środa 28 października - świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Imieniny Pierwszego Biskupa Legnickiego J.E. Tadeusza Rybaka.
• niedziela 1 listopada - Uroczystość Wszystkich
Świętych. Msze Święte w Krzeszowie: 7.30, 10.00,
12.00 (na cmentarzu) i 17.00. Wyjście procesji
z cmentarza klasztornego na cmentarz parafialny
o godz. 11.30.
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Ogłoszenia stałe dla Parafian
w Krzeszowie:
• Kancelaria Parafialna: czynna w każdy wtorek od
godz. 16.00 do 17.30 oraz w soboty od 8.00 do 9.00
• w każdy wtorek – Nabożeństwo do Świętego Józefa - godz. 17.30
• w każdą środę – Nowenna do Matki Bożej Łaskawej - godz. 17.30
• codziennie: Koronka do Bożego Miłosierdzia godz. 15.00
• od poniedziałku do czwartku: w Kaplicy Loretańskiej Adoracja Najświętszego Sakramentu od
godz. 7.30 do 15.30
• w każdy piątek: Msza Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu - na Górze Św. Anny - godz.
16.00 (do 16 października)

Różańcowe Jerycho
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
od 7 do 13 października 2015 roku
adoracja siedmiodniowa
w Kaplicy Loretańskiej

JERYCHO – to modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju na świecie, za Kościół Katolicki, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów oraz za
Ojczyznę i nawrócenie grzeszników.
• Rozpoczęcie Jerycha w środę 7 października o godz.
17.30 w Bazylice
• Po Eucharystii przeniesienie w procesji Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Loretańskiej w Bazylice Krzeszowskiej.
• Przez siedem dni i sześć nocy – nieustanna adoracja Pana Jezusa
• Zakończenie Jerycha na Eucharystii w Bazylice we
wtorek 13 października o godz. 7.00 (rano)
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UROCZYSTOŚCI WIELKIEGO
ODPUSTU KRZESZOWSKIEGO
14-16 SIERPNIA 2015

Exaltata es sancta Dei Genitrix super choros Angelorum ad caelestia regna [Wywyższona jesteś święta Boża Rodzicielko,
nad wszystkie chóry anielskie do Królestwa niebieskiego]
Żaden inny dzień w ciągu roku nie
gromadzi tylu wiernych w mroźnych kamiennych murach krzeszowskiej bazyliki.
15 sierpień – uroczystość Wniebowzięcia NMP – to dzień, w którym z bliska
i daleka przybywają pątnicy, pielgrzymi
i turyści, aby paść na kolana u stóp ołtarza głównego i unosząc swoje oczy ku
Cudownej Ikonie wyszeptać słowa: Najświętsza Maryjo, królowo nieba, módl się
za nami do Boga.

Od przynajmniej 20 lat duszpasterze nie
podejmowali się przejścia z ludem Bożym całej kalwarii. Stacje, które zostały
rozmieszczone według miar jerozolimskich, rozlokowano na długości 5 kilometrów, a ich przejście planowano pierwotnie na 2 i pół godziny. Jednakże modlitwa
na krzeszowskiej Via Dolorosa znacząco
się przedłużyła, a wędrówka i rozważania
przy każdej ze 33 stacji trwały niemalże
4 godziny.

Otwarcie szlaku pątniczego kalwarii
Krzeszowskiej
Świętowanie trwało trzy dni. Modlitwę rozpoczęto już 14 sierpnia od otwarcia odnowionej kalwarii krzeszowskiej
wraz z rozważaniami pasyjnymi o godzinie 13.30. Grupa pątników i dziennikarzy
wyruszyła spod pierwszej stacji do Wieczernika, gdzie została zaprezentowana
nowa publikacja - ,,Droga Krzyżowa Rozważania tajemnic męki Jezusa Chrystusa
na dróżkach Kalwarii Krzeszowskiej”,
która wyszła spod pióra ks. dr Piotra
Kota. Po prelekcji zgromadzeni skierowali swoje kroki ku kolejnym kaplicą, położonym pośród lasów i pól Krzeszowa.

Piesza Pielgrzymka Legnica-Krzeszów
Tym samym zaledwie kwadrans po
zakończeniu Drogi Krzyżowej przez bramę klasztorną weszli pątnicy z pieszej
pielgrzymki z Legnicy do Krzeszowa. Ich
wargi radośnie chwaliły Pana, gdy rozśpiewany pochód szedł w cieniu lip ku
monumentalnej fasadzie kościoła mariackiego. Przekraczając kamienny próg
świątyni na ich głowy skraplała się łaska,
której strumień płynie żlebem od Trójcy Świętej przez przedziwny akwedukt
– Maryję. Pątnicy o godz. 18 uczestniczyli w wieczornej Eucharystii w intencji
wszystkich pielgrzymów i turystów.

Główna Suma Odpustowa

Nocna procesja z Cudowną Ikoną
Gdy kuranty na wieży bazyliki nuciły
Apel Jasnogórski, wnętrze świątyni rozbłysło światłem i śpiewem, gdy bogobojni
wierni otoczyli szańcem ołtarz soborowy
nad którym w feretronie umieszczono
Cudowną Ikonę. Wizerunek Bogurodzicy, iluminowany snopem pszenicznego
światła i otoczony wiankiem lilii, został
wzięty na barki strażaków, aby pośród
ciszy nocy, blasku księżyca i gwiazd peregrynować pośród krzeszowskich pól
i ruczajów.
Pasterka Maryjna
Jak przed wiekami wołał król Dawid,
uderzając z natchnieniem w struny harfy: Wstaję o północy, aby Cię wielbić za
słuszne Twoje wyroki (Ps 119, 62) i Za
dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy
Mu śpiewam, sławię Boga mego życia
(Ps 42, 9) tak dokładnie o północy rozpoczęła się pasterska maryjna. W tą przedziwną noc Maryja zasnęła, nie obudzona
przez trzepot anielskich skrzydeł, którzy
z duszą i ciałem unieśli Oblubienicę ku
spotkaniu z Oblubieńcem.
Suma odpustowa
Dwanaście godzin później – w samo
południe – codziennie odmawiana modlitwa Anioł Pański zabrzmiała 15 sierpnia
w sposób szczególny. Kobaltowe drzwi
zakrystii zostały otwarte, aby duchowni
w alabastrowych ornatach mogli kroczyć
dawnym wirydarzem ku portalowi świątyni mariackiej. Wnętrze barokowego
kościoła szczelnie wypełnił wielki tłum,
którego nie mógł nikt policzyć, z każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani w białe szaty (Ap 7, 9)
kapłani celebrowali bezkrwawą ofiarę
na pamiątkę Baranka, którego wełniane runo stało się białą hostią, a rozlana
krew – szkarłatnym winem. Eucharystii
przewodniczył J. E. kardynał Joachim
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Meinsner, obok którego stanęło 5 biskupów: ordynariusz legnickiej diecezji J.E.
bp Zbigniew Kiernikowski, bp sufragan
Marek Mendyk, bp senior Stefan Cichy,
bp Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii i bp
Marian Buczek z Lwowa. Przy mensie ołtarzowej stanął również m. in. ks. Ermenegildo Manicardi, rektor Almo Coleggio
w Rzymie i ks. Józef Lisowski – kanclerz
legnickiej kurii. W homilii ks. kardynał
rozważał tajemnicę Wniebowzięcia, zaznaczając, że Maryja jako pierwsza z ludzi została przyjęta do chwały nieba przez
swojego Syna - Jezusa Chrystusa – powiedział kard. Meisner. Wskazywał jednakże, że droga do nieba – zbawienie – jest
celem każdego Chrześcijanina, a tą drogę
symbolicznie wskazują wieże kościołów,
jako miejsca głoszenie Słowa Bożego
i sprawowania Eucharystii. W trakcie
Mszy Królowa Sudetów powstała ze swojego tronu, aby przejść pomiędzy ludem
Bożym. Patrzy na ziemię objętą starym
przekleństwem, rodzącą osty i ciernie, a teraz rozkwitającą w promieniach nowego
błogosławieństwa. (św. Bernard z Clairvaux). Tego dnia przybyło pielgrzymów
i pątników do Krzeszowa ponad sześć
tysięcy.

Koncert patriotyczny
Po Eucharystii zgromadzeni wierni
mogli cieszyć się piękną pogodą i pod
akwamaryną nieba posmakować słodyczy
ciast i waty cukrowej, czy posilić się grochówką i bigosem. Sławiłem więc radość,
bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jadł, pił i doznawał radości
(Koh 8, 15). Na scenie przy bazylice rozpoczął się koncert maryjno – patriotyczny, gdyż polscy żołnierze od 95 lat sławią
Królową Nieba tytułem Matki Bożej Zwycięskiej, na pamiątkę Cudu na Wisłą. Kilka rodzinnych zespołów swoim śpiewem
i grą na instrumentach głosiło chwałę Maryi i polskiego oręża.
I Ogólnopolska Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych
W ostatni dzień – 16 sierpnia – miała miejsce I ogólnopolska pielgrzymka
członków i sympatyków Narodowych Sił
Zbrojnych. O godzinie 12 została odprawiona Eucharystia, pod przewodnictwem
bp Mariana Buczka, na której został podarowany dla Sanktuarium kielich, ozdobiony wizerunkami orłów. Po Mszy Św.
świętowano przed kościołem mariackim
na festynie, który był ,,żywą lekcją historii”
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poprzez odtwórstwo historyczne. Sympatycy NSZ przebrani w mundury kwestowali na placu kościelnym oraz prezentowali kopie uzbrojenia, co było szczególną
atrakcją dla dzieci i młodzieży. Na scenie
zostały wygłoszone prelekcje oraz wystąpił zespół ludowy w strojach regionalnych.
W ciągu trzech dni odpustu krzeszowską bazylikę nawiedziło blisko 15
tys. ludzi. Przybywali z różnymi intencjami – dla jednych była to możliwość
uzyskania odpustu zupełnego, czy chęć
wzięcia udziału w procesjach maryjnych.
Innych fascynowały dzieła sztuki albo
miejsce ukrycia ,,berlinki”, gdyż w tych
dniach wyjątkowo można było wejść na
strych kościoła p.w. św. Józefa. Jak co
roku przyjechali również tacy, dla których
nieistotne były przeżycia religijne, ale kolorowe kramy na niedalekim parkingu.
Niezależnie od tych przyczyn Krzeszów
bez wątpienia jest duchową stolicą Śląska,
miejscem gdzie Wniebowzięta uprasza
u swojego Syna łaski dla każdego pątnika,
który stanie u drzwi Kościoła.
Krystian Michalik
Galeria zdjęć z wydarzenia na dwóch
ostatnich stronach (okładka).

ODPUST KU CZCI ŚW. WAWRZYŃCA
W KRZESZÓWKU

W wigilię święta św. Wawrzyńca - w niedzielę 9 sierpnia 2015 r., - w kościele filialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku
miał miejsce odpust ku czci św. męczennika. W gotycko – renesansowej świątyni o godz. 14 została odprawiona Eucharystia,
której przewodniczył J.E. bp Marian Buczek ze Lwowa. Razem z ks. biskupem przy ołtarzu Pana stanęli krzeszowscy pasterze
oraz proboszczowie z okolicznych świątyń – p.w. św. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze i p.w. św. Augustyna z Ciechanowic.
W homilii hierarcha lwowski mówił
o postaci św. Wawrzyńca, zarysowując
również prześladowania Kościoła w czasach św. męczennika. Przytoczył opowieść
hagiograficzną, że gdy po śmierci papieża
Sykstusa II św. diakon został zmuszony
przez cesarza od oddania skarbów Koś-

cioła. Ten prosząc o kilka dni zwłoki,
przyprowadził przed oblicze władcy licznych ubogich, wypowiadając słowa: To są
największe skarby Kościoła. Rozłoszczony
cesarz skazał św. Wawrzyńca na przysmażanie na ruszcie. Ekscelencja opowiadał
o ówczesnych funkcjach diakona w Koś-

ciele, o zajmowaniu się przez nich sprawami finansowymi i pomaganiu biednym.
Przy tej okazji wspomniał o współczesnym
dziele Caritas w pomocy ubogim. Zakończeniem Eucharystii była procesja wokół
filialnej świątyni. Chrystus zasiadł na
c.d. na następnej stronie
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bp Marian Buczek

c.d. poprzedniej strony
melchizedeku, aby błogosławić zgromadzony lud
Boży, a za nim kroczyli
kapłani w szkarłatnych ornatach i rozmodleni parafianie. Do śpiewu włączyli
się aniołowie na renesansowym sklepieniu, a wnętrze
świątyni wypełniło romantyczne brzmienie organów
i wonny zapach kadziła, wydobywający się z trybularza.
Gdy procesja kroczyła przy
gotyckich murach kościoła,
wiernym snuły się w myślach wersety z księgi Mądrości: A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie
dosięgnie ich męka. Zdało
się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano
za nieszczęście i odejście od
nas za unicestwienie, a oni

trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim
rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich
pełna jest nieśmiertelności (Mdr 3, 1–4).
Św. Wawrzyniec w krwistoczerwonej dalmatyce, spoglądał z radością z chmur na
świętujących parafian.
Po Mszy św. zaplanowany został festyn
rodzinny, aby wrażenia duchowe stały się
impulsem dla radości z ,,imienin świątyni” - Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie! (Ps 150, 4).
Dzięki gościnności państwa Zuzanny
i Jana Bocheńskich w ich ośrodku, uczestnicy odpustu mogli wypocząć i posilić
się ciepłą strawą. Przy akompaniamencie
zespołu pana Bogdana Niemasika trwała
radosna zabawa, a zgromadzeni tańczyli
z całej siły przed Bogiem, przy dźwiękach
pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów
i trąb (1 Krn 13, 8).
Krystian Michalik
Zapraszamy do obejrzenia
galerii zdjęć na str. 25

ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY

Tak jak święta Anna opiekowała się
Maryją i swoim wnukiem, tak w dzień
26 lipca 2015 r. zatroszczyła się o pielgrzymów, okrywając ich pięknym, kobaltowym płaszczem nieba, wyszywanym
alabastrowymi nićmi chmur. Ciepłe promienie lipcowego słońca muskały oblicza
pątników, którzy z radością i z pieśnią na
ustach, wyszli o godz. 14 spod krzeszowskiej bazyliki, aby drogami i polnymi
ścieżkami wędrować ku górskiemu kościołowi. Gdy pątnicy minęli zabudowania
wsi i przeszli pomiędzy połaciami burzanu, poczuli zapach świerkowego lasu,
wiedzieli, że już tylko klika kroków dzieli
ich od celu.

Od XVI wieku św. Anna spogląda z
niewielkiego kościółka na swoją córkę,
która doznaje czci w monumentalnym
kościele mariackim, tak samo i pielgrzymi mogli delektować się wspaniałym widokiem zespołu klasztornego. O godzinie 15 rozpoczęła się Eucharystia, której
przewodniczył ks. dr Krzysztof Wiśniewski - Ojciec Duchowny WSD w Legnicy.
Przy ołtarzu zgromadzili się nie tylko
duszpasterze krzeszowskiej parafii, ale
również księża z Krzeszowem związani,
jak ks. Włodzimierz Gucwa – swego czasu pełniący funkcję proboszcza, czy ks.
Jan Pazgan – pochodzący z Krzeszowa.
Przybyli też księża z bliska – jak ks. Paweł

i ks. Piotr z Czarnego Boru, czy z daleka
– jak ks. Włodzimierz z Białorusi. Świątynia była wypełniona wiernymi, którzy
ze względu na swoją liczbę nie mieścili
się w ławkach, a niektórzy uczestniczyli
w Eucharystii stojąc pod błękitem nieba.
Po Mszy św. miał miejsce piknik rodzinny
na polanie nieopodal górskiego kościoła.
Mieszkańcy Krzeszowa i przybyli pielgrzymi mogli przy radosnych dźwiękach
muzyki zajadać się grochówką czy swojską kiełbasą.
Krystian Michalik
Galeria zdjęć znajduje się na str. 26
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KIEDY SPRZEDADZĄ
WAWEL ?
ż
Nie lubię pisać o nas Polakach: plebs, tłuszcza, hołota, motłoch, ciemna, ogłupiona masa. Niestety prawda jest
taka, że za takich uważają nas władze III RP, a szczególnie panująca od 8 lat mafia kryjąca się za skrótem "koalicja
PO-PSL".
Oto na naszych oczach doszło ostatnio do sprzedaży jakiemuś inwestorowi
z Luksemburga kolejki na Kasprowy
Wierch wraz z atrakcyjną ziemią w Tatrach. Przejęcie niemal w 100 procentach tej polskiej własności przez obcy
kapitał oznacza, że w zagraniczne ręce
za niewiele ponad 200 milionów złotych
trafił jeden z ważnych symboli Polski.
Mało tego, zarejestrowana w Luksemburgu firma "Altura" stała się także właścicielem nie tylko niezwykle cennych
terenów należących do Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Oto godząc się na
ten akt szabrownictwa państwo przestało mieć także wpływ na strategiczne
tereny przygraniczne, co stanowi rzadki
przykład kompletnej nieodpowiedzialności i jest kolejnym dowodem na to,
że Polską rządzi szajka wynarodowionych renegatów i złodziei, dla których
niczym jest dorobek całych pokoleń naszych przodków. Oni trwonią i wyzbywają się go na naszych oczach. Bierność
i obojętność Polaków całkowicie uprawnia tę bandę zdrajców do traktowania
nas jako ciemnej ogłupionej masy, która
nie potrafi walnąć pięścią w stół i powiedzieć DOŚĆ!
Warto przypomnieć, że kolejka na
Kasprowy Wierch do świetny przykład
tego czym była II Rzeczpospolita. Ta
prestiżowa i nowatorska inwestycja była
doskonałym pokazem naszej rodzimej

myśli technicznej oraz popisem polskich architektów. Wybudowano ją w rekordowym terminie siedmiu miesięcy.
Zatrudniono przy tym przedsięwzięciu
nie tylko górali z Podhala, ale także cieśli i traczy z Polesia czy doskonałych
kamieniarzy z Brasławia. Materiały
budowlane transportowano używając
koników huculskich. Wagoniki i urządzenia mechaniczne wyprodukowała
stocznia w Gdańsku, a lin dostarczyła fabryka z Sosnowca. Dumni polscy
budowniczowie na górnej stacji kolejki
umieścili godło Polski. To do czego doprowadziła dzisiaj rządząca Polską klika
naszym przodkom nie mieściłoby się
w głowach, a główny architekt kolejki na
Kasprowy, Aleksander Kodelski przewraca się dziś w grobie.
W ręce inwestora z Luksemburga
oprócz kilkudziesięciu niezwykle atrakcyjnych działek trafia nie tylko Kasprowy Wierch, ale także Gubałówka
w Zakopanem, Palenica w Szczawnicy,
Mosorny Groń w Zawoi i Góra Parkowa
w Krynicy Górskiej.
Informuję wszystkich moich rodaków, że ten haniebny geszeft miał
miejsce w czasach kiedy w Polsce premierami byli kolejno Donald Tusk, Ewa
Kopacz zaś urząd prezydenta sprawował Bronisław Komorowski. Ci renegaci
jeżeli ich w końcu nie dopadniemy i nie
wymierzymy im surowych kar gotowi są

wkrótce spieniężyć nawet Wawel. Oni za
nic mają nasze symbole narodowe gdyż
do związku z polskim narodem nigdy się
nie poczuwali. Aby dopełnić tego aktu
zdrady wypadałoby orła z górnej stacji
kolejki na Kasprowy Wierch zastąpić
pamiętnym ptaszyskiem z białej czekolady lansowanym przez Komorowskiego
przy aplauzie dziennikarskiej salonowej psiarni. Oczywiście sam prezydent
powinien dokonać tego historycznego
symbolicznego odsłonięcia. To byłoby
ukoronowanie i przypieczętowanie aktu
zdrady.
Ktoś powie, że na tle majątku narodowego, który do tej pory rozkradziono
i wyprzedano, skandal opisywany przeze mnie to zaledwie niewielki procent
a może tylko promil tego procederu.
Jednak trudno o lepszy i przemawiający
do Polaków dowód zaprzaństwa i zdrady
rządzących. W końcu miliony Polaków
znają wymienione miejsca z weekendowych wypadów, wczasów, szkolnych wycieczek. Było dla nas zawsze oczywiste,
że są to nasze Polskie turystyczne perły.
Dzisiaj niestety zostały oddane w obce
ręce i to przy bierności naszego społeczeństwa.
Tekst opublikowany w tygodniku
Polska Niepodległa
Mirosław Kokoszkiewicz
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"GDYBY NIE SOLIDARNOŚĆ,
NIE BYŁOBY PIELGRZYMEK"
NIESAMOWITA HISTORIA KAPŁANA
KS. PRAŁATA STANISŁAWA ORZECHOWSKIEGO
Zawsze bardzo ważne było dla mnie, żeby pielgrzymka służyła komunikacji między ludźmi w różnym
wieku, żeby nie przerwać łączności pokoleń, żeby m.in. idee solidarności były przekazywane dalej. To mi
się udało i ubecja nie mogła tego znieść - z ks. Prałatem STANISŁAWEM ORZECHOWSKIM, zwanym
„Orzechem”, w 50. rocznicę święceń kapłańskich, rozmawia MAGDALENA PIEJKO
Po co ludzie chodzą na pielgrzymki?
Często sobie zadawałem to pytanie i zastanawiałem się, czy przypadkiem na pielgrzymkę nie chodzą wariaci, którzy tylko szukają
okazji, żeby uciec z domu. Na dodatek oni jeszcze pociągają innych,
dając – mówiąc językiem kościelnym – świadectwo, jak to pielgrzymowanie na nich wpłynęło. Mogę
ci powiedzieć jedynie, dlaczego ja
od 34 lat co roku chodzę na pielgrzymkę. Kiedy miałem 19 lat i byłem po pierwszym roku studiów
w seminarium, okazało się, że mam
w płucach dziury wielkości pomarańczy. Wtedy zmysł wiary poprowadził mnie na Jasną Górę. Po
trzech miesiącach dziury zniknęły.
Matka Boża ratowała mnie kilkakrotnie, także wtedy, kiedy miałem
raka krtani. Powstała nawet na ten
temat praca magisterska. Poza tym,
jestem tu potrzebny. Mam duże poczucie humoru i jak mówię prelekcje, to wtedy pielgrzymom łatwiej
się idzie i mniej im doskwierają
bąble na nogach. Pielgrzymka jest
także dobrą okazją, żeby poznać
siebie. Zawsze na drugim etapie
wyłączamy tuby i wtedy kilka tysięcy ludzi idzie w całkowitej ciszy
– to jest dobry czas, żeby poznać

i pokochać siebie. Bez
tego nie poznamy Pana
Boga.
Kiedy rozpoczynał
ksiądz organizowanie
pielgrzymek w latach
80., pielgrzymi mieli
także dużo „dodatkowych atrakcji” ze strony bezpieki.
Tak,
właściwie
to wrocławska pielgrzymka nigdy by nie
powstała, gdyby nie
Solidarność. To ten
ruch wywalczył prawo
do organizowania pielgrzymek przez wszystkie diecezje, to było
zawarte w postulatach
Solidarności dotycząKs. Stanisław Orzechowski podczas XVIII
cych wolności religijSpotkania Młodych w Krzeszowie w 2011 roku
nej. Od początku, tj. od
1981 r., na pielgrzymce
pojawiali się tajniacy, którzy pró- z pierwszych pielgrzymek ludzi
bowali jakoś nam przeszkodzić. pracy. Po prelekcjach często znajKornel Morawiecki, Tomasz Wój- dowaliśmy szpilki w drucikach od
cik to stali pielgrzymi, którzy byli nagłośnienia. Po jednej takiej akcji
z nami od początku. Pielgrzymka sabotażu, do której doszło w Oleśmiała nawet osobną grupę, w któ- nicy, zarządziłem, żeby druciki niorej szli internowani po wyjściu na sły kobiety, ponieważ zakładaliśmy,
wolność. Mój przyjaciel ks. Jerzy że w UB nie było kobiet (co tylko
Popiełuszko inaugurował jedną po części okazało się prawdą).
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Słynna jest anegdota, jak
ubecy przyjechali na jedną
z pielgrzymek czarną wołgą
i chcieli księdza aresztować…
Tak, przyjechał nią naczelny ubek Wrocławia, niejaki
Błażejewski. Wtedy pielgrzymi
podnieśli ten samochód, wytrzepując z niego towarzysza.
Wyszedł z niego rozwścieczony
i wysyczał do mnie: „Ostrzegam księdza już ostatni raz”.
Innym razem, już po tym jak
zamordowali księdza Popiełuszkę, schowałem się przed
nimi w kurniku. Jakaś naiwna
siostra wskazała im do mnie
drogę. Kazali mi wtedy wejść
do samochodu, ale powiedziałem im, że mam jak najgorsze
skojarzenia z samochodami
po tym wszystkim i chcę rozmawiać z nimi tutaj, w kurniku. Wtedy ubek – a było to na
chwilę przed 1989 r. – poinformował mnie, że jest to moja
ostatnia pielgrzymka. Później
się dowiedziałem, że byłem 11.
na liście księży przeznaczonych
do zlikwidowania przez UB.
Zawsze bardzo ważne było dla
mnie, żeby pielgrzymka służyła komunikacji między ludźmi w różnym wieku, żeby nie
przerwać łączności pokoleń. Po
to, żeby idee Solidarności były
przekazywane dalej. To mi się
udało i wciąż udaje, i ubecja nie
mogła tego znieść.
Denerwowali się, że ich
„maszynka ubecka” nie działa?
Tak, oni dawali odczuć ludziom, że bardzo ważne jest dla
nich, żebyśmy uważali, że są
supersprawnym państwem w państwie, taką supersprawną „maszynką”, jak to określali. Na jednym
z przesłuchań położyli przede mną
zdjęcia z pielgrzymki i jeden z nich
zadał to swoje sztampowe pytanie:
– Co to jest? To jest pielgrzymka
czy manifestacja polityczna? – To

Ks. Stanisław Orzechowski oraz o. Leon Knabit OSB

są z pewnością piękne zdjęcia –
odpowiedziałem mu, bo naprawdę były bardzo dobre, nas na takie
nie było wtedy stać, dobry papier,
błyszczące… – Nasza maszynka
działa bez zarzutu, wiemy wszystko, odpowiedział. Po jakiejś chwili zostawił mnie na chwilę i wtedy
wybrałem sobie te zdjęcia, które

mi się najbardziej podobały i schowałem za pazuchę na pamiątkę.
Pomyślałem sobie wtedy: No to
zobaczymy teraz, czy ta wasza supermaszynka tego nie wykryje. No
i niczego nie zauważyli.
14 sierpnia 2015 roku
NiezaleznaPL
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Z PIELGRZYMIEJ DROGI...

blisko... bliżej...

Jasna Góra, 7 sierpnia 2015
Kochany Pamiętniku Pielgrzymkowy!
Dzisiaj, po trzynastu dniach wędrówki, dotarliśmy w grupie II Jeleniogórsko-Kamiennogórskiej na Jasną Górę.
Pielgrzymowaliśmy w gronie dziewięćdziesięciu sześciu osób.

siostry i brat...

jesteśmy

Naszym kochanym Przewodnikiem był, jest i będzie ks. Mateusz Rycek, który bardzo lubi porządek.
Ojcem duchownym naszej wspaniałej Dwójki od wielu lat jest ks. Kazimierz Piwowarczyk.
Pozostali Pasterze, którzy wędrowali z nami to wspaniały ks. Tomasz Galik oraz ks. Tomasz Kołodziej
a także ks. Łukasz Pawłowski.
Po lewej stronie kabelka,
z okrzykiem "Dołączamy!" kroczyli porządkowi: Łukasz, Szymon, Karol, Szymon, Mikołaj.
Żaden pęcherz nie umknął
Basi i Mikołajowi - naszej niezawodnej służbie medycznej.
Swoim śpiewem umacniali
nas w drodze: Bogdan, Patrycja,
Justyna, Gabriela, Joanna, Agnieszka, Alicja, Kinga oraz Siostra Magda ze zgromadzenia Św.
Mari Magdaleny od Pokuty.
Wszystkie dzieci nasze są,
szczególnie te, które z nami pielgrzymowały: Ala, Hubert i Kacper.
Kochany Pamiętniku, była to
wspaniała przygoda z Jezusem
w drodze do Jego Matki.
Do zobaczenia za rok!

Ze wspomnień Pielgrzymów:
Witam braci i siostry! Chciałbym się
podzielić kilkoma doświadczeniami z Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę.
W tym roku (2015) jest to już moja 4 pielgrzymka. Pierwszy raz poszedłem w 2012 r.,
gdzie doświadczyłem bliskości Boga i drugiego człowieka i tak rozpoczęła się przygoda z pielgrzymowaniem. Na pielgrzymim
szlaku jest niesamowite to, że cały czas obcujemy z Panem Bogiem, poprzez Eucharystię, nabożeństwa a także poprzez śpiew.
Na pielgrzymce każdy pątnik (pielgrzym) zwraca się do siebie BRACIE/SIOSTRO, co jest bardzo miłe. Pątniczy szlak
pozwala nam poznać siebie - swoje wnętrze
- a także poznać nowe osoby, z którymi nawiązujemy przyjaźnie na długie lata. Możemy spojrzeć zupełnie z innej strony (z pozytywnej) na Kościół i na duchowieństwo. Jest
to niesamowity czas z Jezusem Chrystusem.
Tego kto jeszcze nie był na pielgrzymce, to serdecznie zapraszam, a dla "starych"
pielgrzymów mówię: DO ZOBACZENIA
ZA ROK!
Patryk Mężyk
Poszłyśmy na pielgrzymkę, aby
utwierdzić się w naszej wierze, podziękować Pani Jasnogórskiej za hojne dary,
które otrzymałyśmy przez ten rok. Obie
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jesteśmy zakochane w "pielgrzymkowym
czasie ". Dzięki temu jesteśmy wiecznymi optymistkami. Poznałyśmy tutaj wielu ludzi, którzy podzielają nasze poglądy,
co sprawia, że jest nam łatwiej wierzyć
i trwać w moralnym dekalogu. Jesteśmy
głęboko przekonane, że te znajomości
przerodzą się w przyjaźnie, które będą
trwały wieki.
Natalia Kożuch i Kinga Staśto
Rekolekcje w drodze to przede wszystkim czas głębszego poznania samego Jezusa Chrystusa jak również odnalezienia
odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
Tegoroczna pielgrzymka pozwoliła mi
doświadczyć trudu drogi, odkryć piękno
otaczającego nas świata, i najważniejsze
spotkać Boga w drugim człowieku.
Wśród codziennych zajęć i natłoku
obowiązków często traci się zapał do pracy, a zadbanie o dobre relacje z drugim
człowiekiem i umacnianie więzi z Bogiem
schodzą na dalszy plan. Pielgrzymka to
moment kiedy możesz oderwać się od tej
właśnie codzienności, oddając się Panu
i pozwolić aby On działał w tobie. Mimo
trudności jakie pojawiają się na pątniczym szlaku idziesz do przodu bo wiesz
dokąd zmierzasz. Nie idziesz tam sam,
lecz masz wokół siebie wspaniałe osoby,
na które możesz liczyć. Choć bywają kryzysy, rezygnacja i chęć powrotu do domu
to nie poddajesz się! Wiesz, że ta droga, to
droga którą idziesz z Chrystusem i trwasz
w Jego miłości. To pokazuje sens naszego życia. To pokazuje nasze pielgrzymowanie do domu Ojca. Nie ma tak łatwo.
Każdy dźwiga swój krzyż, ale czym on jest
w porównaniu do krzyża na którym zawisł Chrystus- Miłość? Pragnę iść za Nim
i głosić Jego Słowo! I jak na pielgrzymce
tak w moim życiu bywają przeszkody, ale
nie przejmuję się nimi. Wiem, że jest Ktoś
dla kogo warto iść, kto zawsze będzie ze
mną i nigdy mnie nie zostawi. Nawet jeśli
upadnę to poda mi rękę i pomoże wstać.
Jeśli się wahasz czy za rok wyruszyć
z nami, to sam Jezus daje Ci gwarancje, że
nie będzie to czas zmarnowany, a czas tak
piękny, że nie będziesz w stanie opowiedzieć bliskim tego co odczuwasz w sercu. Dziękuję Bogu za ta pielgrzymkę, za
każdą modlitwę, każdego człowieka, za
każdy krok, każdy wschód słońca. Jestem
Mu wdzięczna za to, co uczynił w moim
sercu. Ta przygoda z Panem Bogiem nie
kończy się na Jasnej Górze ale trwa...
Trwa w moim sercu i mojej codzienności.
Joanna Mackieło

ROWEREM
NA JASNĄ GÓRĘ

Drugi już raz zmierzali z Krzeszowa do Częstochowskiej Pani
rowerowi pątnicy. Oderwani od
codziennych obowiązków i pracy,
w pośpiechu przygotowując rowery do długiej drogi, zorganizowali
pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym
roku na rowerowy szlak wyruszyło ośmiu pielgrzymów: Piotr Gamoń, Andrzej Gamoń, Mariusz
Klimczak, Karol Gieniec, Gracjan Padlewski, Krzysztof Pazgan,
Piotr Ruchała i Kamil Sobociński.
W drugim dniu rowerowe szeregi
zasilił Roman Pazgan.
Dnia 31 lipca, po porannej Mszy
Świętej i kapłańskim błogosławieństwie księdza Jerzego, wyruszyli na
swój pątniczy szlak. Uczestnicy
zaplanowali swój pierwszy noc-

leg w Oławie, żeby tego dokonać,
musieli pokonać ponad 100 kilometrów. Tam dołączyli na nocleg
do pielgrzymującej od kilku dni
Legnickiej Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę. Wspólnie z pielgrzymami uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, a następnego dnia w porannej Mszy Świętej.
W niedzielę pielgrzymi dojechali do Częstochowy, o godzinie 12.00 w Kaplicy Cudownego
Obrazu, ofiarowali intencje z którymi wyruszyli w drogę. Jak sami
wspominają pomimo trudu, upału
i przebitych opon (a w tym roku
było ich cztery), był to błogosławiony i bezcenny czas.
Honorata Klimczak
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XXIV PIELGRZYMKA RODZINY
RADIA MARYJA NA JASNĄ GÓRĘ
W DNIU 12 LIPCA 2015 ROKU
POD HASŁEM ,,PO BOGU NAJBARDZIEJ KOCHAM POLSKĘ”
Uczestniczyli w niej pielgrzymi
z Krzeszowa, Jeleniej Góry, Wałbrzycha i ks. Włodzimierz z Białorusi. Przewodniczył nam ks. prałat
Marian Kopko – kustosz Sanktua-

rium M.B. Łaskawej w Krzeszowie.
Do stóp Naszej Królowej Polski
dotarliśmy autokarem już o godz.
6 – tej rano. Śpiewaniem Godzinek przywitaliśmy Naszą Ukochaną Matkę z wielką radością
powitania i podziękowania
za szczęśliwą podróż. A pielgrzymi z całej Polski, Europy
i świata z minuty na minutę
zapełniali wzgórze jasnogórskie.
W tym czasie artyści scen
polskich: Jerzy Zelnik, Halina Łabonarska, Barbara Dobrzyńska, Dariusz Kowalski,
Bożena i Lech Makowieccy
oraz Bogusław Molka prezentowali nam słowa Prymasa
kard. Stefana Wyszyńskiego oraz pieśni patriotyczne
i religijne. Podczas całej uroczystości przygrywała reprezentacyjna orkiestra i chór
,,Wiktoria” z Rembertowa.
Wita nas: dr Tadeusz Rydzyk,
kard. Grocholewski i przeor
Jasnej Góry. Otrzymujemy
błogosławieństwo, a potem
wysyłamy telegram do Ojca
Świętego Franciszka. Centrum
całej uroczystości jest Eucharystia, od godz. 11 – tej, której
przewodniczył abp Andrzej
Dzięga oraz biskupi i wielu kapłanów. Homilię głosił
abp A. Dzięga, w której poruszył palące sprawy boskie
i ludzkie naszej Ojczyzny
i polecił je Naszej Ukochanej
Matce z Jasnej Góry. Uroczystość zakończyła ,,Koronka do
Miłosierdzia Bożego”. My piel-

KRZESZOWSKA PANI nr 5 (42) - Wrzesień / Październik 2015 13

grzymi mieliśmy czas na rozmowy,
modlitwy indywidualne, uwielbienia, podziękowania, prośby naszych
serc do serca Naszej Matki i Królowej Polski aż do Apelu Jasnogórskiego, którym zakończyliśmy ten
dzień.
13 VII poniedziałek – Jedziemy do Praszki – Sanktuarium M.B.
Kalwaryjskiej - Zawierzenia. Tu
w niespełna 30 lat ks. dr Stanisław
Gasiński wybudował: kościół kalwaryjski, kościół p.w. Świętej Rodziny, Dróżki Jerozolimskie, Matki

Bożej i św. Józefa, męki Pańskiej
i dróżki Zmartwychwstania i zagospodarował tym prawie 17 ha ziemi. Najpierw obejrzeliśmy film
przedstawiający trudy i stopniowe
powstawanie tej pięknej kalwarii.
Potem odmówiliśmy Nowennę do
Matki Bożej Kalwaryjskiej i uczestniczyliśmy we Mszy św. Po smacznym obiedzie, ks. kustosz zaprosił
nas na 12 IX 2015 na uroczystość
koronacji Koronami Papieskimi
M.B. Kalwaryjskiej – Zawierzenia
w Praszce.

Ostatni etap naszej pielgrzymki
to Twardogóra – kościół salezjański,
jedno z najmłodszych Sanktuariów
Maryjnych w Polsce – Matki Bożej
Wspomożenia. Dzieje się tu wiele
cudów i nawróceń. Od 70–ciu lat
posługują tu salezjanie, a w tym
roku świętują 200 – lecie urodzin
św. Jana Bosko, ich patrona.
Bogu niech będą dzięki i Maryi
za te dwa dni pielgrzymowania.
Marianna z Jeleniej Góry

DELEGACJE RODZINY RADIA MARYJA
NA UROCZYSTOŚCI W KRZESZOWIE
W PONIEDZIAŁEK 15 CZERWCA 2015 ROKU
1.

Parafia MBKP Polski i Św. Michała Archanioła
- z Polkowic
2. Parafia NSPJ – Czarny Bór
3. Parafia NSPJ i Świętej Trójcy – Lubań Śl.
4. Parafia św. Antoniego – Siekierczyn
5. Parafia św. Józefa – Olszyna Lubańska
6. Jelenia Góra – delegacje wszystkich parafii
7. Parafia Św. Jadwigi - Bolków
8. Parafia Św. Bartłomieja Apostoła - Leszczyniec
9. Parafia św. Jana Chrzciciela – Legnica
10. Parafia NMP Królowej Polski – Wrocław-Klecina
11. Parafia MB Różańcowej – Jawor
12. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – Wałbrzych

13. Parafia św. Józefa – Wałbrzych
14. Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła oraz MB Różańcowej oraz
NSPJ - Kamienna Góra
15. Rodzina Radia Maryja – z Krzeszowa
16. Parafia Chrystusa Króla - Głuszyca
17. Parafia Świętej Trójcy - Jedlina Zdrój
18. Parafia św. Maksymiliana M. Kolbe – Lubin
19. NSZZ „Solidarność” ZG Lubin – Bogdan Nuciński
20. Prezes Rodziny Rodła z Wrocławia – Tadeusz Szczyrbak
21. Poseł na Sejm RP – Marzena Machałek
22. Poseł na Sejm RP – Beata Kempa
23. Poseł na Sejm RP – Elżbieta Witek

14 KRZESZOWSKA PANI nr 5 (42) - Wrzesień / Październik 2015

PRZEWODNIK ODPOWIADA:
20 000 PIELGRZYMÓW W KRZESZOWIE
280 ROCZNICA KONSEKRACJI
KOŚCIOŁA WNIEBOWZIĘCIA NMP
Et perfecta est Domus in omni opere suo, et in universis utensilibus suis [I ukończona została świątynia
z wszystkimi szczegółami i z całym wystrojem] (1 Krn 6, 38) – taką inskrypcją podpisano postać Salomona
wskazującego na świątynię jerozolimską, namalowanego na fresku w przedsionku krzeszowskiej
bazyliki. Symbolicznie obok niego na portretach widnieją opat Innocenty Fritsch, który podjął decyzję
o wybudowaniu barokowej świątyni oraz Benedykt II Seidel, który 3 lipca 1735 r. konsekrował nowy
kościół klasztorny. Obie świątynie jerozolimska i krzeszowska zostały wzniesione w 7 lat, a sam kościół
opacki miał symbolizować świątynie Salomona.
W tym roku – 3 lipca 2015 r.
obchodziliśmy 280 rocznicę konsekracji największego barokowego kościoła Śląska – krzeszowskiej
bazyliki. Jak nakazuje tradycja z tej
okazji należało zapalić 12 zacheuszek. O. Nikolaus Lutterotti odnalazł opis krzeszowskich uroczystości
konsekracji kościoła mariackiego,
który opublikował w swojej książce
Unbekannten Grüssau.
Cofnijmy się do pamiętnego
roku 1735. Na uroczystość konsekracji został zaproszony wrocławski kardynał Filip von Sinzendorf,
który wyznaczył 2 i 3 lipca jako dni,
w których odbędą się główne uroczystości. Opactwo zostało bogato
przystrojone, na murach zawieszono zielone girlandy ukraszone
kolorowymi kwiatami, a stolarze
klasztorni, którymi dowodził Józef Neumann, wybudowali bramy
triumfalne. Karczmy klasztorne
zaczęły zapełniać się gośćmi. Przybywali pielgrzymi i pątnicy z bliska
i z daleka, których liczbę kronikarz
określił na 20 000 !
Orszak kardynała Sinzendorfa
był tak liczny, że wszystkie karoce ciągnęło łącznie 32 konie, które
trzykrotnie musiały być zmieniane. Oprócz samego zwierzchnika
wrocławskiej diecezji, podróżował
w jego orszaku jego marszałek,
wielki koniuszy, archidiakon Frankenberg, przyboczny lekarz, osobisty sekretarz, paź, trzej lokaje, dwaj
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wikarzy, biskupi kucharz, 2 kuchcików, cukiernik, 2 masztalerzy i 2
stajennych. Wieczorem, 28 czerwca
kardynał przybył do Świdnicy, gdzie
udał się na spoczynek. Rankiem
w uroczystość apostołów Piotra
i Pawła celebrował Mszę w świątyni p.w. św. Stanisława i Wacława.
Opuszczającemu kościół biskupowi
honory oddał tamtejszy garnizon
austriacki w pełnym rynsztunku.
Kardynałowi przydzielono eskortę
z oddziału dragonów i 30 czerwca
przedpołudniem opuścił Świdnicę,
aby skierować się do krzeszowskiej
prepozytury w Starych Bogaczowicach. W tej miejscowości napojono
konie, a gdy Sinzendorf zbliżał się do
Krzeszowa rozległ się dźwięk dzwonu na wzgórzu św. Anny, do którego
dołączył największy dzwon opactwa
– Emanuel i pozostałe 5 zawieszonych na wieży kościoła opackiego.
Wtórowały im wystrzały artyleryjskie z wojskowych moździerzy. Kardynał jechał od strony Grząd, a opat
Benedykt II Seidel, wraz z konwentem, powitali w uroczystym przemówieniu Ekscelencję na moście na
Zadrnie, na obecnej ul. św. Jana Nepomucena. Po odpoczynku kardynał udzielił w ciągu swojego pobytu
sakramentu bierzmowania 7 000
[sic!] osobom. Sinzendorf zamieszkał w nowo wybudowanym Domu
gościnnym opata, który w całości
był do jego dyspozycji. Dnia 1 lipca
razem z duchowieństwem z okolic
Kamiennej Góry i Bolkowa ordynariusz wrocławski podziwiał świątynie mariacką i ogrody klasztorne.
W nich, specjalnie na tą okazję zasadzono tak kwiaty, że ich kolorowe
kielichy układały się w kształt herbu
kardynała Sinzendorfa oraz herbu
opactwa krzeszowskiego. Z fontann
tryskała woda, a w niszach i na kolumnach ustawiono malowane postacie świętych. Dnia 2 lipca, czyli
w święto Nawiedzenia NMP, odbyła
się w kościele p.w. św. Józefa benedykcja opata Benedykta II Seidla.
Otrzymał on pektorał, infułę, pierścień i pastorał. Popołudniu miała
miejsce uroczysta procesja, w któ-

Filip von Sinzendorf

rej brało udział licznie zgromadzone bractwo św. Józefa, zakończona
pontyfikalnym błogosławieństwem.
Uroczystość konsekracji rozpoczęła się 3 lipca o godzinie 9.00,
a zakończyła o 13.30. Świątynia
była uroczyście przystrojona w girlandy, kwiaty i wieńce, a budynek
świątyni, przed tłumem zabezpieczał kordon wojska sprowadzony
ze Świdnicy. Z ważniejszych gości
należy wzmiankować Philippa Gottharda von Schaffgotscha, który po
śmierci Sinzendorfa objął po nim
sakrę biskupią, opata henrykowskiego Gerarda Wiesnera i prałata
Eliasa Klose z Nysy. Kardynał, ze
względu na podagrę, przemieszczał
się na specjalnym wózku inwalidzkim. Dokonał on tylko namaszczenia szerokiej na 5, 8 metra mensy
ołtarza głównego. Pozostałe ołtarze
konsekrował w jego imieniu opat.

Tłum ludzi był tak wielki, że nie
pomieściłby się w świątyni, pomimo faktu, że jeszcze nie było w nim
ławek (stalle były już w pełni wykonane). Na zewnątrz, z ustawionych
trzech ambon na przyklasztornym
dziedzińcu, wierni słuchali Słowa
Bożego. Również Mszę pontyfikalną w imieniu kardynała sprawował
opat, na której zakończenie odśpiewano „Te Deum”. Po 4 i pół godzinnej Eucharystii miała miejsce uczta,
znoszono toasty, grali muzykanci,
a z moździerzy na górze św. Anny
odpalano kolejne salwy. Od piątej do ósmej ponownie kardynał
udzielał sakramentu bierzmowania,
a wieczorem uczniowie klasztornej
szkoły wystawili sztukę teatralną
o założeniu opactwa krzeszowskiego przez księcia Bolka I.
Krystian Michalik
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

„Chodzące dobro”
Czyli początek rządów Ksieni M. Janiny Szymańskiej”
(obrana ksienią 24 VIII 1935r., zmarła 21 VIII 1973r.)
Zdjęcie z poprzedniego odcinka historii Benedyktynek lwowskich przedstawia naszą Wspólnotę z roku 1923.
W trzecim rzędzie, druga z lewej widnieje przyszła Ksieni S. Janina Szymańska, która- choć wyraźnie się nie
uśmiecha- to jednak jej twarz promieniuje wewnętrznym ciepłem. I to ciepło- w sercu i twarzy- zostaje jej do końca
życia. A wówczas, kiedy to zdjęcie robiono była mistrzynią sióstr konwersek.
Rządy Ksieni Kaliskiej (o których była już mowa) były bardzo
trudne ale przebiegały w atmosferze względnego spokoju. Za to
dla jej następczyni Bóg przygotował wiele bolesnych wstrząsów
i ciężarów, które byłyby nie do
udźwignięcia, gdyby nie Matki
wiara i wewnętrzny spokój.
Urodziła się w 1889 roku
we Lwowie. W 1915 r. złożyła
w klasztorze Benedyktynek śluby zakonne, po których została
„użyta zaraz do nauki w szkole
a potem w lazarecie”. Po śmierci
M. Izydory została wybrana ksienią 24 sierpnia 1935 roku. Kataklizmy zaczęły się niemal tuż po
wyborze: Matka rozchorowała
się tak poważnie, że poprosiła
o Ostatnie Namaszczenie, gdyż
wydawało się, że nie przeżyje.
Nie było to jednak wolą Opatrzności Bożej, bo powoli przyszła
do siebie. Z niewielu radosnych
wydarzeń można wymienić jeszcze otwarcie nowego budynku
gimnazjum
(wybudowanego
na polecenie władz szkolnych).
Był to wielki wysiłek finansowy
(1936 rok), ale dawał też nowe
możliwości i podnosił rangę kształcenia
u Benedyktynek. Po tym optymistycznym akcencie były już tylko same trudności i dramaty.
Pierwszy z nich wstrząsnął klasztorem, bo oto podczas „zapuszczania”
podłogi jakimś łatwopalnym materiałem S. Bonifacja Proszyk przez nieuwagę
spowodowała pożar. W jednej minucie
i ona sama stanęła w płomieniach. Kiedy Siostry rzuciły się na ratunek, jęczała
cichutko i powtarzała: „to dla Pana Jezusa". Zabrano ją do szpitala, gdzie po
kilku godzinach, straszliwej poparzo-

M.Ksieni Janina Szymańska - jeszcze Lwów

na, zmarła wzbudzając podziw godnym
znoszeniem ogromnego cierpienia. Było
to w sierpniu 1939 roku.
Tymczasem i do klasztoru dochodziły wieści z areny politycznej: oto Hitler
zajął Austrię, Czechy, Słowację. We Lwowie pełną parą trwało przygotowanie do
wojny, kopano rowy, urządzono próbne
alarmy. Przejęte tą atmosferą i nasze Benedyktynki przygotowały sobie w Lesienicach coś w rodzaju kryjówki.
No i 1 września 1939 roku wszelkie
domniemania stały się faktem. Już tego
samego dnia spadły na Lwów pierw-

sze niemieckie bomby, atakujące
przede wszystkim kolejowy dworzec główny. Szczególne i ciężki nalot zanotowała kronikarka
11 września, kiedy to klasztor
„trząsł się w posadach”. A Lwów
- poza wojskami - zalała także
fala uchodźców, głównie ze Śląska. Siostry przyjęły około 200
uchodźców, sadowiąc ich głównie w klasach szkolnych i „gdzie
się dało”. Św. pamięci S. Ewangelista wspomniała, że zakonnice
bez namysłu pościągały nie tylko
materace i sienniki, ale także kościelne dywany, by nimi zaścielić
podłogi do spania, bowiem łóżek
było za mało. Nadto, nawet nie
jęknęły, kiedy uchodźcy rozgościli się w klasach dopiero co odświeżonych i pomalowanych.
I nie po raz pierwszy - dla
bliźniego - zarzucano ścisłą
klauzurę, bo kiedy w pewnym
momencie brakło miejsca dla napływających uchodźców wpuściły ich za klauzurę, a same tłoczyły się niemal jedna na drugiej
w resztce klasztoru.
Tymczasem 17 września tegoż roku wojska sowieckie wkroczyły na dawne wschodnie tereny
Rzeczypospolitej, atakując
Państwo
Polskie od tyłu. Niemcy wycofali się
wówczas do uzgodnionej z sowietami linii, a na ich miejsce - po niedługim czasie - pojawiły się nowe władze i od razu
zaprowadziły nowe porządki: nakazano
wprawdzie otworzyć szkołę, ale bez religii, historii i geografii Polski, z klas usunięto krzyże i wszelkie znaki religijne.
Siostrom nie wolno było uczyć, chyba
że… bez habitu. W ogóle zakonnicom
nie wolno było pokazywać się w stroju
zakonnym poza ścisłą klauzurę. Siostry
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jednak albo były bardzo odważne albo
nie poznały jeszcze „możliwości” sowietów, bo kontynuowały naukę religii,
początkowo w suterenach szkoły, potem
w zakrystii kościoła Matki Bożej Śnieżnej.
Nowi rządcy nie zapomnieli też
o odpowiednim „urabianiu” ideologicznym zakonnic. Przysyłano prelegentów,
którzy
ukazywali Benedyktynkom,
jak piękne jest życie w komunizmie
i jak wielka jest sowiecka potęga. Także
z okazji tzw. wyborów w 1940 roku Siostry musiały najpierw stawić się na „miting”, wysłuchać wszystkich mówców
agitatorów, potem bardzo wczesną porą
stawić się na głosowanie. Szczęśliwie przetrwały wszystkie te przejawy „uszczęśliwiania na siłę”. Ileż
do tego trzeba było cierpliwości
i panowania nad sobą - wzdycha
kronikarka - ale ile też sposobności do wzbudzania aktów czystej
intencji poddania się woli Bożej”dodaje.
Stary 1939 rok zakończono
jednak wspólnym nabożeństwem
z udziałem wszystkich uchodźców, którzy śpiewali „bardzo
pięknie” szczególnie ci z okolic
Sosnowca. Było dużo łez ale i wiele nadziei. Już zaraz następnego
roku Arcyb. B. Twardowski, który
był dla naszych zakonnic wielkim
oparciem - wyrzucony został ze
swojego bogatego pałacu arcybiskupiego, skonfiskowano meble,
cenne obrazy, bogatą bibliotekę,
zaś sam Arcybiskup został przygarnięty przez Księży Misjonarzy.
Było wyrazem Opatrzności
Bożej, że od początku 1940 roku
wojsko sowieckie dostarczało Siostrom brudną bieliznę do prania.
Siostry prały gorliwie nie tylko
z powodu benedyktyńskiej służby
i dokładności, ale też i dlatego, bo
wiedziały, że fakt pracy dla armii
ochroni je od wyjazdu na „białe niedźwiedzie”, czym często je straszono. Wojsko zajęło też podwórze gospodarcze
z zabudowaniami i ogrodem, co było
ciosem nie lada, bo straciły jedno z ważnych źródeł żywności. Sowieci umieścili
tam swoje magazyny m.in. z amunicją,
toteż Siostry - siedząc prawie dosłownie na beczce z prochem - tym gorliwiej
polecały Bogu klasztor i ludzi w nim
mieszkających. Jak wspomniano, wraz
z ogrodem straciły źródło żywności, a że
potrzeba jest matką wynalazków, więc

Siostry wynajmowały się „u ludzi” do
różnych, biorąc zapłatę w prowiancie.
Trzeba było Matce Ksieni Janinie myśleć
nie tylko o 40 zakonnicach, ale i o 200
uchodźcach. Z początkiem września
uchodźcom kazano opuszczać Lwów, aż
w końcu zostało tylko trzech panów za
Śląska, którzy wytrwali z Siostrami do
końca i byli im bardzo pomocni. Na ich
miejsce przywieziono kilkadziesiąt starców i staruszek- jednym słowem: sowiecki przytułek, który obsługiwać miało
kilka Sióstr. Wprawdzie za to im płacono, ale wnet zaczęły upadać ze zmęczenia, bo praca była bardzo ciężka a one
przeważnie głodne. A pensjonariusze

M.Ksieni Janina Szymańska - już Krzeszów

wymagali szczególnej mobilizacji sił,
jako że ”(…) wszystko to było niedołężne, grymaśne i wymagające” - zanotowała kronikarka. Siostry obsługujące
starców miały prawo do wyżywienia na
koszt przytułku. Biedaczki nie zjadały
swoich porcji, tylko przynosiły do klasztoru, gdzie porcje te skrupulatnie dzielono między najbardziej potrzebujące.
Opiekunem owego domu starców
z ramienia władz sowieckich był niejaki
Domagalski. „Straszny komunista” mawiała o nim śp. S. Ewangelista w swoich

wspominkach. Pamiętam też z Jej opowieści, że Domagalski pochodził z Warszawy i że setnie Siostrom dokuczał!
Dochodziło do tego, ze przed szykanami
Domagalskiego bronili Siostry… oficerowie sowieccy, zadowoleni z ich usług
pralniczych dla wojska! Komunistyczny
fanatyzm Domagalskiego zelżał mocno,
gdy w 1941 roku Niemcy zaatakowali
Związek Radziecki - nie bacząc na swą
„miłość” do komuny - nie chciał uciekać
z Sowietami na wschód do sowieckiego
„raju”, lecz postanowił ukradkiem przebić się do Warszawy. O ile pamiętam,
S. Ewangelista mówiła, że Siostry - nie
bacząc na krzywdy i urazy - ujmując ze
swojej biedy, sowicie go zaopatrzyły na drogę i pomogły zorganizować wyjazd. Podobno - wedle
słów S. Ewangelisty - rozpłakał
się przy pożegnaniu z Siostrami
i powiedział: Wy jesteście takie
dobre dla mnie a ja wam tak dokuczałem! Potem już słuch o nim
zaginął, ale pewnie do śmierci
pamiętał smak chrześcijańskiego
przebaczenia i dobroci.
Dnia 30 czerwca 1941 roku
Niemcy wkroczyli do Lwowa
i rozpoczął się nowy akt dramatu. W całym tym trudnym czasie Siostry nie przerywały odmawiania Oficjum (zakonnego
Brewiarza), odbywały się różne
zakonne uroczystości, Siostry
słuchały głoszonych rekolekcji, ze
wszystkiego czerpiąc siłę do wytrwania. Wprawdzie te modlitwy
bywały w różnych i najbardziej
dziwnych miejscach, ale bywały!
W tym wszystkim wielką pomocą
i wsparciem był dla Sióstr Arcybiskup Twardowski, który starał się
w miarę często Siostry odwiedzać.
Podczas jednego z takich spotkań
przemówił do nich serdecznie,
zachęcając by wiernie zachowywały życie zakonne, cierpliwie
znosiły udręczenia, a przede wszystkim
ufały Opatrzności Bożej. Zaś na miejscu
w klasztorze była Matka Ksieni Janina,
której dobra twarz, dobre słowo, rozsądek i wielkie serce pojawiały się zawsze
tam, gdzie było potrzeba. Sama będąc
osobą krzepkiej wiary i wielkiej ufności Bogu, dzieliła się tymi skarbami ze
swoimi zakonnicami. Była przez cały
ten trudny i nieszczęśliwy czas takim
Bożym spoiwem, które utrzymywało
Zgromadzenie w całości.
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka
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BITWA O... JERYCHO

Bitwa o... Ileż to znamy z historii
opisów rożnych bitew i wojennych potyczek. Bitwa pod Grunwaldem, bitwa
pod Kircholmem czy pod Legnicą, bitwa
pod Monte Cassino, bitwa o Anglię. Nie
wszystkie były zakończone sukcesami,
nie wszystkie detale tych różnych potyczek, czy nawet dokładne ich daty tkwią
w naszej pamięci. Jeśli interesujemy się
nieco historią, to możemy cokolwiek
więcej powiedzieć o przebiegu batalii, o dowódcach, o strategii czy o jakiś
ukrytych, czy o zastosowanych nowych
i nie znanych wcześniej fortelach. Każda kryje jakieś swoje tajemnice i do dziś
posiada ukryte i nie rozwiązane zagadki.
Wszystkie te fakty mają jednak wspólny
mianownik, są już przeszłością, są jedynie opowieścią z zamierzchłych czasów.
Możemy przeczytać o nich w podręcznikach czy pięknie napisanych książkach
historycznych, ucząc się lub wyciągając
jakieś wnioski dla swojego życia.
Jest jednak bitwa inna niż wszystkie
dotychczas nam znane. Zaczęła się ona
w odległych czasach i trwa dalej i będzie
trwała do końca tych czasów. Nie jest to
walka na miecze, ani nie są to też pojedynki rewolwerowe. Pole tej wyjątkowej
batalii to nie są błonia czy bezkresne
górskie zbocza i kaniony, nie oblega się

w niej niezdobytych twierdz. Ona przebiega bez względu na pogodę, słońce
czy deszcz, w porę i nie w porę. Dziwna
to rzecz, ale ten bój toczy się w każdym
z nas..., i o każdego z nas.
A zaczęło się to tak:
(Joz 5, 13 15; 6, 1-20)
„Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, podniósł oczy i ujrzał przed sobą
męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue
podszedł do niego i rzekł: "Czy jesteś po
naszej stronie, czy też po stronie naszych
wrogów?" A on odpowiedział: "Nie, gdyż
jestem wodzem zastępów Pańskich i właśnie przybyłem". Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do
niego: "Co rozkazuje mój pan swemu słudze?" Na to rzekł wódz zastępów Pańskich
do Jozuego: "Zdejm obuwie z nóg twoich,
albowiem miejsce, na którym stoisz, jest
święte". I Jozue tak uczynił.
Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził. I rzekł Pan
do Jozuego: "Spójrz, Ja daję w twoje ręce
Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi
wojownikami. Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć
dni. Siedmiu kapłanów niech niesie przed

Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach. Gdy
więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie
gromki okrzyk wojenny, a mur miasta
rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy,
każdy wprost przed siebie"....”
Potem święty Paweł w Liście do Efezjan (Ef 6, 10-18) pisze:
„W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą
Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą,
byście mogli się ostać wobec podstępnych
zakusów diabła. Nie toczymy bowiem
walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw
Zwierzchnościom, przeciw Władzom,
przeciw rządcom świata tych ciemności,
przeciw pierwiastkom duchowym zła na
wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na
siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień
zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą
i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę,
dzięki której zdołacie zgasić wszystkie
rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm
zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo
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Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie
się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie
z całą usilnością i proście za wszystkich
świętych...”
I następnie, wiele lat później, w nieco innym miejscu i innych warunkach
w Amsterdamie 3 stycznia 1946 roku
Maryja (w prywatnym objawieniu) powiedziała do Idy Peerdeman:
Jericho¹ (tłumaczenie własne, wyrazy
w nawiasach przypuszczenie autora).
Pani (Maryja) wskazała mi ponownie krzyż stojący na środku świata. Mam
go wziąć, ale odwracam głowę. To jest
tak, jakbym reprezentowała całą ludzkość i odrzucała ten krzyż ode mnie.
"Nie" - mówi Pani (Maryja).
"Krzyż musi być przyjęty i umieszczony
na środku. Będzie grupa ludzi, którzy
będą walczyć, którzy będą o to walczyć
i Ja ich tam zaprowadzę "
Kiedy to mówi, czuje taki straszny ból na
całym ciele, że mówię do Pani (Maryi):
"Och, jak to boli"
Wtedy słyszę głos, głośno wołający:
"Jerycho!”
Pani (Maryja) uniosła się znowu na swoje podwyższone miejsce. Patrząc w dół
spogląda na mnie i mówi:
"To, co ci opowiedziałam, musi być wykonane. Dopóty nie będzie pokoju."
Walka duchowa
Pani (Maryja) mówi:
"To jest ta walka duchowa, która toczy się na świecie. Ta jest jeszcze gorsza
od tej innej i świat będzie zagrożony."
Zatem o jaką walkę, bitwę tutaj chodzi?
Najpierw trzeba stoczyć bój w nas
samych. Są w nas samych „zapory”
potężniejsze niż mury Jerycha. Nasze
przyzwyczajenia, nawyki, nasza niechęć i… bo tak jest nam dobrze i nie
będziemy tego naszego życia zmieniać.
I jeszcze pozostaje lęk...! Obawa, że jak
udam się na to „starcie”, to będę musiał
zmienić swoje dotychczasowe postępowanie. A może nawet – myślimy sobie
w duchu: „co nie daj Bóg” - będę musiał się nawrócić do Boga i Jego przykazań!
Mam tę świadomość, że nie mogę
stanąć do tej bitwy i... pozostać takim
samym jakim przyszedłem. Tak się nie
da! Tam na „polach Jerycha”, w tej walce, zmienia się najpierw siebie samego.
I dlatego tak ciężko jest mi - nam - się
tam udać.

Może taką małą pomocą, zachętą do
nabrania odwagi będzie historia – fikcja
literacka, która być może nigdy się nie
wydarzyła tak naprawdę – która swego
czasu dodawała otuchy wielu Polakom.
Przypomnijmy sobie scenę z „Krzyżaków”. Jak Jurand ze Spychowa stoi pod
murami potężnego zamku w Malborku. Ubrany w jakąś parcianą suknię,
z pustą pochwą od miecza przewiązaną
sznurkiem i przewieszoną przez szyję...
Pamiętamy tę scenę?! To było jego „Jerycho” - możemy dzisiaj tak powiedzieć.
Miał odwagę i pokorę stanąć tak pod
murami zamku.
Święty Jan od Krzyża w „Pieśni duchowej” strofa 3 pkt 6-9 (wybrane) pisze:
„Przed dzikim zwierzem nie uczuję
trwogi, Przejdę przez szyk obronny i graniczne progi!
Wskazują te wiersze na trzech wrogów duszy: świat, szatana i ciało, którzy
wypowiadają jej wojnę i utrudniają drogę. Przez dzikie zwierzęta rozumie się
tu świat, przez szyk obronny – szatana,
a przez granice – ciało.
Dzikim zwierzem nazywa dusza
świat, gdy bowiem zaczyna dążyć do
Boga, świat przedstawia się jej w wyobraźni jakby drapieżne zwierzęta, które jej
grożą i straszą ją. Po pierwsze, wmawiając w nią, że straci uznanie w świecie, pozbawi się przyjaciół, straci zaufanie, znaczenie, poniesie nawet szkody materialne.
Po drugie, a nie jest to mniej groźne, napełnia ją obawą, że nie będzie mogła wytrzymać, nie mając już nigdy zadowolenia i rozkoszy świata i będąc pozbawiona
wszelkich jego wygód. Po trzecie, najgroźniejsze, to powstające przeciw niej języki,
szyderstwa, sądy i kpiny oraz wzgarda. To
wszystko w taki sposób przedstawia się
duszom, że trudno im jest nie tylko stawić
czoła tym zwierzętom, ale nawet rozpocząć drogę. (...)
Dlatego też dusza nie zwycięży jego
potęgi bez modlitwy ani nie odkryje jego
zasadzek bez umartwienia i pokory. Toteż św. Paweł mówi do wiernych te słowa:
Induite vos armaturom Dei ut possitis
stare adversus insidias diaboli, quoniam
non est nobis colluctano adversus camem
et sanguinem; “Przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przeciw
zasadzkom diabelskim. Albowiem prowadzimy walkę nie z ciałem i krwią"
(Ef 6, 11-12). Przez krew rozumie tu Apostoł świat, a przez zbroję Bożą modlitwę
i Krzyż Chrystusowy, będący symbolem
tej pokory i umartwienia, o jakich mówiliśmy.”

Czy te słowa nie dotyczą przypadkiem nas samych!? Lęk, obawa przed
wyśmianiem. Przypomnijmy sobie dowcipy o tzw. „moherowych beretach” czy
chociażby sceny z kabaretów. Powoduje
to, że rzucamy „ręcznik na matę” jeszcze przed końcem pierwszego Zdrowaś
Maryja... Tylko, że ten „moherowy beret” miał odwagę stanąć pod murami
własnego Jerycha, gdy my tymczasem
najzwyczajniej w świecie tchórzymy!
Pięknie o tych trudnościach, które runą jak tylko „zatrąbi” dzwonek na
wystawienie Najświętszego Sakramentu
mówi sam Jezus, kiedy wypowiada biada wam... (Mt 23, 13-32). Czy wśród tej
całej gamy postaw nie znajdzie się choćby jedna przywara, która zatrzymuje nas
w naszej indywidualnej wyprawie pod
Jerycho?!
Andrzej Ziółkowski

--------------------------------1. Die Botschaften der Frau aller
Völker. Neuausgabe 1998. Wydawnictwo
Miriam-Verlag. s. 48-49
Jericho
Dann sehe ich das Kreuz wieder mitten
in der Welt stehen, und die Frau weist
darauf. Ich muss es aufnehmen, aber ich
wende den Kopf ab. Es ist, als würde ich
die Menschheit darstellen und das Kreuz
von mir wegwerfen.
„Nein“,
sagt die Frau,
„das muss aufgenommen und in die
Mitte gestellt werden. Es wird eine
Gruppe Menschen geben, die kämpfen
wird, die dafür kämpfen wird, und ich
werde sie dahin bringen.“
Während sie das sagt, bekomme ich solch
entsetzliche Schmerzen am ganzen Leib,
dass ich stöhnend zur Frau sage: „Oh, wie
tut das weh!“
Dann höre ich eine Stimme sehr laut
rufen:
„Jericho!“
Die Frau hat sich wieder auf ihren
erhöhten Platz gestellt. Sie blickt nach
unten, schaut auf mich nieder und sagt:
„Das, was ich dir erzählt habe, muss
erbracht werden. Eher gibt es keinen
Frieden.“
Geistiger Kampf
Die Frau sagt:„Das ist der geistige
Kampf, der über die Welt geht. Dieser ist
noch schlimmer als der andere, und die
Welt wird untergraben.“
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DZIAŁALNOŚĆ I MISJA DUSZPASTERSKA
KS. KAROLA WOJTYŁY
W LATACH 1945-1978
W poprzednich dwóch numerach „Krzeszowskiej Pani” przedstawiliśmy życie Karola Wojtyły, jako młodego
chłopaka, następnie studenta, a ostatecznie kleryka i studenta teologii. Tak minęły pierwsze lata, najpierw spokojne
w Wadowicach, następnie burzliwe w wyniku okupacji hitlerowskiej w Krakowie. Teraz przyszedł czas na opowieść
o czasach kapłańskich, które pełnił Nasz Papież w Polsce w latach 1946-1978.
Dnia 1 listopada 1946 r. przyjął święW 1953 r. habilitował się na Wydziale archidiecezji krakowskiej, zarządzanej po
cenia kapłańskie w katedrze wawelskiej Teologicznym UJ w Krakowie na podsta- śmierci kardynała Adama Stefana Sapiehy
św. Wacława i św. Stanisława (taka nazwa wie pracy: „Ocena możliwości zbadania w 1951 r., przez arcybiskupa Eugeniusza
kościoła katedralnego obowiązywała do etyki chrześcijańskiej przy założeniach Baziaka oraz nadał biskupstwo tytularne
1992 r.) z rąk metropolity krakowskie- Maxa Schelera”. Jego habilitację wydano Ombii. Bp Karol Wojtyła przyjął zawołago ks. kardynała Adam Sapiehy.
nie „Totus Tuus” to znaczy „Cały
Następnego poranka w Dzień
Twój”. W czasie swej posługi poZadusznych odprawił Mszę św.
mocniczej mieszkał przy ul. Kaprymicyjną w krypcie św. Leononiczej w Krakowie. Wówczas
narda w podziemiach wawelskiej
często gościł na Nowej Hucie, nokatedry św. Stanisława i św. Wacwym osiedlu robotniczym, które
ław (nazwa obecna).
wg założeń komunistów miało
I już w listopadzie 1946 r. wybyć miastem bez Boga. Owszem
jechał do Rzymu i tam rozpoczął
istniał w Mogile, (na tej wsi zbustudia na Papieskim Uniwersytedowano Nową Hutę) zakon cycie Świętego Tomasza z Akwinu
stersów, który pełnił tam posługę
(Angelicum). W następnym roku
duszpasterską. Cystersi zostali
uzyskał tam licencjat z teologii,
sprowadzeni do Mogiły w XIII w.
w między czasie podróżując po
przez ks. Iwo Odrowąża. ZbudoEuropie m.in. Francji, Belgii,
wano tam świątynię pod wezwaNiderlandach. Zapoznał się z finiem Wniebowzięcia Najświętszej
lozofią Zachodu. Idee zachodnie
Marii Panny i św. Wacława. Mimo
dopomogły w powstaniu pewnej
tego, robotnicy nowohuccy chcieli
wypadkowej zainteresowań, któzbudować nowy kościół i utworzyć
re w życiu Karola Wojtyły okazały
w nim parafię. W tym celu postasię trwałe. W konsekwencji przywili na miejscu planowanej budoczyniło się to obrony doktoratu
wy krzyż. Dnia 27 kwietnia 1960 r.
w Rzymie (czerwiec 1948 r.) na
władze komunistyczne postanowipodstawie pracy na temat św. Jana
ły krzyż usunąć, co nie spodobaod Krzyża. Tego samego roku 16
ło się mieszkańcom Nowej Huty.
grudnia, uzyskał tytuł doktora
Doszło to walki o krzyż, w której
nauk teologicznych na Uniwersyw sferze duchowej uczestniczył bp
tecie Jagiellońskim w Krakowie.
K. Wojtyła. W czasie trwania Soboru Watykańskiego II (lata 1962
W tym czasie był też już
Karol Wojtyła na sympozjum na KUL-u, lata. 60-te
- 1965) zmarł arcybiskup E. Bawikariuszem parafii kolejno
ziak. W ten sposób arcybiskupem
w Niegowici, Bochni i kościele
św. Floriana w Krakowie – Kleparzu. To drukiem w 1959 r. Młody docent w latach krakowskim został ks. biskup K. Wojtyła.
wówczas dało się poznać nietypowość ks. 1953 - 1954 wykładał teologię moralną Uczestniczył też czynie w obradach soboK. Wojtyły, który będąc naukowcem, do- w seminarium krakowskim, na Uniwer- ru. Zabierał głos aż osiem razy, głównie na
stosował się do stylu życia i mentalności sytecie Jagiellońskim i rozpoczął pracę temat Kościoła w świecie współczesnym,
duszpasterskiej prowadzonej przez siebie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wolności religijnej i o apostolstwie świemłodzieży. I to mu pozostanie na zawsze. w Lublinie, gdzie w 1956 r. objął Katedrę ckich.
Bullę prekonizującą wikariusza kapiW czasie posługi parafialnej napisał m.in. Etyki na Wydziale Filozoficznym.
Dnia 8 lipca 1958 r. papież Pius XII tularnego na arcybiskupa krakowskiego
książkę „Brat naszego Boga” publikując je
pod pseudonimami Andrzej Jawień lub podniósł ks. docenta K. Wojtyły do ty- uzyskał z rąk papieża Pawła VI 13 stycztułu biskupa pomocniczego (sufragana) nia 1964 r. Trzy i pół roku później tj. 26
Stanisław Andrzej Gruda.
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czerwca 1967 r. otrzymał godność kardynała, obejmując w Rzymie kościół św.
Cezarego Męczennika.
Ważnym wydarzeniem w życiu arcybiskupa K. Wojtyły były obchody tysiąclecia chrztu Polski, przypadające w 1966 r.
Na to wspaniałe wydarzenie z Watykanu
został zaproszony papież Paweł VI, jednak władze komunistyczne odmówiły
wjazdu Biskupowi Rzymu do Polski. Obchody milenijne zbliżyły arcybiskupa krakowskiego do niemal wszystkich zakątków Polski. Jednak główne uroczystości
odbyły się 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze.
W 1966 r. arcybiskup K. Wojtyła został
członkiem Papieskiej Komisji do Spraw
Małżeństwa i Rodziny, a rok później konsultantem watykańskim do Spraw Duchowieństwa oraz Kongregacji do Spraw
Kościołów Wschodnich. W 1970 r. został
członkiem Kongregacji do Spraw Kultu
Bożego.
Kardynał K. Wojtyła nie zakończył
też swojej pracy naukowej m.in. w 1969 r.
opublikowano jego książkę: „Osoba
i czyn”, jeździł na konferencje, kongresy

czy sympozja od Krakowa, poprzez
Lublin, po uczestnictwo międzynarodowe. W 1969 r. wyjechał na
sympozja do Stanów Zjednoczonych, Kanady, a w 1973 r. Australii i Nowej Zelandii. Spotykając się
przy okazji z miejscową polonią.
Dnia 5 sierpnia 1978 r. zmarł
w Castel Gandolfo papież Paweł VI,
po szybkim konklawe w 26 sierpnia
1978 r. papieżem został wybrany
Albino Luciani, który przyjął imię
Jan Paweł I. Niestety 28 września
1978 r. papież zmarł, dokładnie
w 20 rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły. Dnia 1 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła
odleciał do Rzymu, do Polski wrócił dopiero w czerwcu następnego
roku, już w nowej roli – Papieża.
O tym będzie czwarta i ostatnia
części historii o życiu i działalności Karola Wojtyły, którą umieszczę
w następnym numerze „Krzeszowskiej Pani”.
Mateusz Pazgan

ks. Karol Wojtyła jako wikary
w Niegowici, 1948 r.

Św. Józef
Matka potrzebuje męża, i spodziewa się Syna
Szuka najlepszego Opiekuna, bo to Święta Rodzina
Józef zaskoczony, bo tego nie było w planach
Co począć z Miriam? Prosi na kolanach!

Proszę Ciebie przede wszystkim
Do Ciebie wysyłam priorytetem listy
Oczyszczaj wszystkie moje młode zmysły
Aby mój wzrok był zawsze jak łza czysty

Pełen pytań wznosi oczy do swojego Pana
Józefie więcej ufaj, powiedz fiat jak Niepokalana
I tak semper fidelis, cieśla do końca wytrwały
Do niego rodziny ślą modlitwy, Polska i świat cały

Bądź ze mną jak z Jezusem podczas życia misji
I abym był wsparciem dla rodziny, bliskich
Św. Józefie spraw abym jak ty był do końca fortis
I był gotowy na spotkanie, kiedy przyjdzie (ona) mortis
kleryk Piotr
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BURAKI: WARTOŚĆ ODŻYWCZA
I WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE
Czy wiesz, że burak naprawdę ma lecznicze właściwości. Zawdzięcza ją antocyjanom - tym samym
barwnikom, które występują w czerwonym winie. Dzięki nim mamy lepszą odporność, wolniej się
starzejemy i zapobiegamy wystąpieniu nowotworów. Szklanka soku z buraków potrafi zdziałać cuda:
uchroni przed katarem, uwolni od zgagi, obniży ciśnienie krwi i doda sił.
Burak jest popularny nie tylko
w Polsce. My jednak, podobnie jak
nasi wschodni sąsiedzi, jemy buraki
głównie dla smaku, nie doceniamy ich
zdrowotnych zalet. Ogólnie wiemy,
że jako warzywa muszą mieć mnóstwo witamin. Ale akurat buraki mają
dużo tylko kwasu foliowego, trochę
witaminy C (więcej jej zawiera kwas
buraczany, bo w trakcie fermentacji
powstaje kwas askorbinowy) i jeszcze mniej witaminy B1. Jest w nich
natomiast dużo pierwiastków mineralnych: żelazo, wapń, magnez, potas, mangan, sód, miedź, chlor, fluor,
cynk, bor, lit, molibden, kobalt oraz
rzadko spotykane w warzywach rubid
i cez.
Jak jeść buraki: gotowane czy surowe?
Składniki mineralne zawarte w burakach rozpuszczają się w wodzie, dlatego lepiej nie gotować buraków, chyba że w zupie. Buraki będą bardziej
wartościowe, jeśli zostaną upieczone
w skórce i obrane dopiero przed jedzeniem. A jeśli ktoś chce w pełni
skorzystać z ich bogactwa, niech pije
surowy sok z buraków.
Buraki wzmacniają układ krwionośny
Mimo że buraki nie są bogatym
źródłem żelaza, to wspaniały środek
krwiotwórczy, dawno uznany przez
medycynę naturalną. Zapobiega anemii, co więcej, wspomaga leczenie białaczki. Zawarte w burakach barwniki
należą do bardzo silnych przeciwutleniaczy i czterokrotnie zwiększają
przyswajanie tlenu przez komórki.
Wspomagają więc układ krwionośny.

Kwas foliowy, w który obfitują buraki, nie tylko warunkuje prawidłowy
rozwój płodu, ale też pomaga usunąć
z krwiobiegu homocysteinę - jej wysoki poziom może wywołać choroby serca. Buraki pomagają unormować poziom cholesterolu, przeciwdziałają też
zwapnieniom naczyń krwionośnych.
Powinni je jadać nadciśnieniowcy - badacze udowodnili, że azotany
obecne w soku z buraków podnoszą
we krwi stężenie regulującego ciśnienie tlenku azotu. Co ciekawe, im wyższe ciśnienie pacjentów, tym silniejsze
działanie azotanów.
Właściwości przeciwnowotworowe
buraków
Piękny kolor buraków to zasługa
betaniny - antyutleniacza chroniącego przed niszczącym działaniem
wolnych rodników. Z tego powodu
buraki należą do warzyw najskuteczniej zwalczających raka. Czerwone
pigmenty unicestwiają wolne rodniki,
które uszkadzając DNA, przyczyniają
się do powstawania nowotworów. Już
pół wieku temu naukowcy zauważyli, że stan chorych na raka przewodu
pokarmowego lub pęcherza, którzy
wypijali 2 szklanki soku z surowych
buraków dziennie, poprawia się. Dziś
wiemy też, że buraki wspomagają organizm po chemioterapii, przy
niedokrwistości i anemii.

Buraki mają wysoki indeks glikemiczny
Chorzy na cukrzycę nie powinni
jeść buraków, ponieważ nawet w ich
ćwikłowej odmianie jest aż 9,5 proc.
cukru (indeks glikemiczny buraków
jest wysoki, IG = 64). Natomiast dla
dzieci i młodzieży, a także kobiet w ciąży, szczególnie przecież narażonych na
niedobory kwasu foliowego i anemię,
potrawy z buraków są bardzo wskazane. Buraki są niskokaloryczne - mają
zaledwie 38 kcal w 100 g.
Buraki pomagają
w walce z wirusami
Burak w każdej postaci wzmacnia
odporność organizmu na choroby,
zwłaszcza wirusowe. Jeśli więc dopadnie nas grypa czy też mononukleoza
(choroba zakaźna, która objawami
przypomina ostrą, ropną anginę, ale
wywołuje również znaczne powiększenie śledziony i wątroby), pijmy sok
z buraka. Może on złagodzić ich przebieg. Buraki mają też działanie wykrztuśne, pomagają
więc przy kaszlu.
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Działanie zasadotwórcze buraków
Dzięki właściwościom zasadotwórczym buraki przywracają równowagę w żołądku po zakwaszających go
mięsiwach i słodyczach. Tradycyjne
zestawienie tej jarzynki z potrawami
z królika czy dziczyzny ma bardzo
głębokie uzasadnienie. Buraki łagodzą też skutki nadużycia alkoholu.

jeszcze kwasu askorbinowego, czyli
witaminy C, ma tyle, co sok z cytryny. Uwaga! Podobnie jak inne liściaste nowalijki, ma bardzo dużo kwasu
szczawiowego, który wiąże w organizmie wapń w szczawiany wapnia. Są
to nierozpuszczalne kryształki powodujące bóle stawów i mogące nawet
sprowokować ataki kamicy nerkowej.

Buraki łagodzą dolegliwości
związane z menopauzą
Panie w okresie menopauzy zawsze powinny pamiętać o burakach,
które zmniejszają ryzyko zachorowania na osteoporozę. Podobnie jak soja,
łagodzą dolegliwości przekwitania:
dotleniają serce, wyrównują jego pracę, zmniejszają także ciśnienie krwi,
łagodzą dokuczliwe uderzenia gorąca
i nawracające migreny.

To ci się przyda

Zrób to koniecznie
Wzmocnienie na wiosnę
Na przedwiośniu wiele osób dopada zespół przewlekłego zmęczenia:
senność, znużenie, apatia. Sok z buraków, kwas, a nawet barszczyk czy
buraczana sałatka szybko przywrócą
chęć do życia i dobre samopoczucie.
Które buraki są najzdrowsze?
Burak ćwikłowy musi być w dobrym gatunku, czyli mieć cienką skórkę, a w przekroju jednolitą barwę
i błyszczący miąższ. Im ciemniejszy,
tym bogatszy w antocyjany. Jego
marmurkowata faktura świadczy
o nadmiarze celulozy, która w żołądku fermentuje i jest ciężkostrawna.
Najsmaczniejsze są buraki o średnicy
nie przekraczającej 8 cm. Jak wszystkie warzywa korzeniowe, im są większe, tym prawdopodobnie bardziej
naszpikowane chemicznymi nawozami. Warto wiedzieć, że najwięcej
walorów smakowych i zdrowotnych
mają odmiany Czerwona Kula, Glob
F1 i Burak Opolski.

PRZEPIS na
KISZONY SOK Z BURAKÓW
• 1/2 kg buraków
• skórka z razowego chleba
• czosnek
• koperek lub natka pietruszki
• cukier
• sól
Buraki umyj, obierz, pokrój
w plastry i ułóż w kamiennym garnku. Zalej je 1 litrem przegotowanej
wody. Dodaj pokrojony w plastry
czosnek, chleb, łyżkę cukru i soli.
Przykryj gazą, odstaw w ciepłe miejsce na 3–5 dni. Sfermentowany sok
przecedź, przelej do wyparzonych

butelek. Można go przechowywać
w chłodnym miejscu kilka dni.
Przed podaniem przypraw solą i cukrem, posyp zieleniną.
Nad Morzem Śródziemnym od
co najmniej 4000 lat znany był burak dziki. Składał się głównie z liści
i zawiązków korzenia. Walory lecznicze liści cenili medycy starożytnego
Babilonu. Za ich przykładem poszli
Grecy i Rzymianie. Potomkowie tych
ostatnich tak zasmakowali w tym
warzywie, że zaczęli jeść nawet jego
mizerne korzonki. Dlatego próbowali zwiększyć ich rozmiar. Udało
się to dopiero włoskim ogrodnikom
w XVI wieku. Z czasem buraki stały
się bardziej zróżnicowane. Dziś znamy ćwikłowe, pastewne i cukrowe,
które zrobiły oszałamiającą karierę za
czasów Napoleona, kiedy w Europie
pozbawionej dostaw cukru z trzciny
zaczęto szukać nowych metod jego
pozyskiwania.
www.poradnikzdrowie.pl
Iwona Krupa, Justyna Nowicka

Z ZAKONNEJ
KUCHNI
SAŁATKA

Kilka średniej wielkości pomidorów, odciąć górę i łyżeczką wydrążyć pestki.
Serek Almette śmietankowy,
dwie łyżki gęstej śmietany, łyżeczWszystko powyższe odsączyć ka chrzanu i żivańska omacka
z zalewy. Wymieszać. Dodać majo- (produkt czeski) lub keczup zmienez i też zmieszać.
szać. Pomidory napełnić serem
z przyprawami i wstawić do loBotwina a buraki
dówki.
Na koniec dodać:
Botwina, czyli niedojrzała postać • ser Apetina- najlepszy z Chili,
buraka ćwikłowego, jest mniej kalo- • łyżkę żurawiny suszonej,
ryczna od buraków i w 89 proc. składa
• łyżkę małych pestek słonecznika.
się z wody. Zawiera mnóstwo potasu, trochę fosforu, sodu i żelaza oraz
witaminy A, B1, B2, PP i E. Do tego

Wykonanie:
• słoik groszku z marchewką
• mały słoiczek oliwek
• mały słoiczek pieczarek

Nadziewane Pomidory

Razem wszystko wymieszać.
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PODZIĘKOWANIA OD KS. WŁODZIMIERZA
Z BIAŁORUSI
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Odpust ku czci Świętego Wawrzyńca w Krzeszówku
9.08.2015
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Odpust ku czci Świętej Anny 26.07.2015
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Wielki Odpust Krzeszowski 14.08.2015
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Wielki Odpust Krzeszowski 15-16.08.2015

bp senior Stefan Cichy, bp Marian Buczek,
bp legnicki Zbigniew Kiernikowski

bp Marek Mendyk

bp legnicki Zbigniew Kiernikowski, kardynał Joachim Meisner,
bp Marian Buczek

Zespół folklorystyczny Warzęgowianie spod Wołowa

Kielich z orłami ofiarowany przez NSZ

prof. Marian Rutkowski
płk Jan Podhorski ps. „Zygzak”

