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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2015 

• niedziela 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Msze św. w Bazylice godz. 7.30. 10.00 i 17.00. Wyj-
ście procesji z Bazyliki na Cmentarz Parafialny o godz. 
11.30. Msza Święta Koncelebrowana na Cmentarzu Pa-
rafialnym - 12.00.

• poniedziałek 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Rozpoczęcie MODLITWY WY-
POMINKOWEJ o godz. 16.30; Msza św. wieczorna 
godz. 17.00.

• środa 4 listopada – św. Karola Boromeusza – patrona 
Chrztu Św. Papieża Jana Pawła II.

• piątek 6 listopada – Odwiedziny Chorych w ramach 
I-piątku miesiąca; natomiast po Eucharystii o godz. 
17.00 całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

• sobota 7 listopada godz. 15.30 – spotkanie Zelatorów 
Żywego Różańca.

•	 niedziela 8 listopada – Zmiana Tajemnic Żywego Ró-
żańca o godz. 10.00.

•	 środa 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. 
Msze św. w Bazylice: godz. 7.00 oraz 12.00 i 17.00.

•	 niedziela 22 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa – 
Króla Wszechświata, również wspomnienie św. Cecylii, 
patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Panu Organiście 
Aldkowi składamy serdeczne życzenia wielu łask Bo-
żych i opieki św. Cecylii.

•	 w sobotę 28 listopada 2015 r. - w katedrze legnickiej 
Biskup Ordynariusz zainauguruje Jubileusz 1050–le-
cia Chrztu Polski. Proponujemy parafianom: Zabawy 
Andrzejkowe. Jest to ostatni dzień przed rozpoczęciem 
Adwentu.

•	 niedziela 29 listopada – Pierwsza Niedziela Adwentu.
•	 od poniedziałku 30 listopada - Msze Roratnie o godz. 

17.00. Dzieci prosimy o przynoszenie lampionów.
•	 piątek 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary – patronki 

górników. Również w tym dniu odwiedziny Chorych 
w ramach I-piątku miesiąca; po Eucharystii o godz. 
17.00 całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

•	 Niedziela 6 grudnia – uroczystość Św. Mikołaja – pa-
trona dobroci oraz Zmiana Tajemnic Żywego Różańca 
godz. 10.00.

•	 wtorek 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczę-
cia NMP.

•	 Niedziela 13 grudnia – tragiczna rocznica wprowadze-
nia Stanu Wojennego.

•	 od piątku 18 grudnia do niedzieli 20 grudnia 2015 r. - 
Rekolekcje Adwentowe.

•	 piątek 18 grudnia – Dzień Światła: rocznica Odnalezie-
nia Cudownej Ikony.

•	 czwartek 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia: 
Pasterka w Krzeszowie godz. 24.00; Msza w Krzeszówku 
– godz. 22.00.

•	 piątek 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia – 
Zapraszamy parafian na Msze święte: godz. 7.30, 10.00 
12.00 i 17.00 (w Krzeszówku godz. 9.00).

•	 sobota 26 grudnia – Drugi Dzień Świąt: Św. Szczepana 
- Msze Św. jak w każdą niedzielę.

•	 Niedziela 27 grudnia – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi 
i Józefa.

•	 od poniedziałku 28 grudnia 2015 roku - Wizyta Dusz-
pasterska (plan kolędy na 2016 rok zostanie podany 
w kolejnym wydaniu Krzeszowskiej Pani).

•	 Czwartek 31 grudnia – wspomnienie świętego Sylwe-
stra – papieża. Msza św. oraz Nabożeństwo Dziękczyn-
no – Błagalne za mijający rok o godz. 17.00.

•	 czwartek 31 grudnia 2015 – na godz. 24.00 zapraszamy 
Parafian oraz Pielgrzymów na Eucharystię Noworocz-
ną do Bazyliki Krzeszowskiej.

•	 piątek 1 stycznia 2016 – NOWY ROK – Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2014 
w Sanktuarium Krzeszowskim
Nauki poprowadzi Ojciec Kazimierz Głaz 

 - Redemptorysta

Piątek 18 grudnia 2015 rok
WSPOMNIENIE ODNALEZIENIA OBRAZU MATKI 

BOŻEJ ŁASKAWEJ
Dzień Spowiedzi

• godz. 11.30 - Spowiedź w Krzeszowie dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

• godz. 12.00 – Msza Św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
• godz. 15.45 - Spowiedź oraz Msza Św. w Krzeszówku.
• godz. 16.30 - Spowiedź dla dorosłych w Krzeszowie.
• godz. 17.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną – Nabo-

żeństwo na Dzień Światła.
Sobota 19 grudnia 2015 rok
• godz. 12.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla do-

rosłych.
• godz. 16.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną w Krze-

szówku.
• godz. 17.00 – Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych.
Niedziela 20 grudnia 2015 rok
• godz. 7.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia 

NMP.
• godz. 7.30 - Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dorosłych.
• godz. 9.00 - Msza Św. z nauką w Krzeszówku dla wszyst-

kich.
• godz. 10.00 - Msza Św. z nauka Rekolekcyjną dla dzieci.
• godz. 12.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla doro-

słych.
• godz. 17.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla wszystkich.

Na okładce:
31.10.2014 - I Krzeszowska Noc Wszystkich Świetych
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niedziele i święta przez cały rok:
7.30, 10.00, 12.00 i 17.00

w tygodniu:

od 1 maja do 31 października
7.00, 12.00 (Msza św. dla pielgrzymów) 

i 18.00

od 1 listopada do 30 kwietnia
7.00 i 17.00

w Krzeszówku - niedziela o 9.00

na Górze św. Anny  
od maja do 15 października w każdy 

piątek o godz.16.00

FIGURY ŚWIĘTYCH TO NIE TĘCZA
Przy mojej ścieżce biegowej na wsi pod Warszawą, w polach z dala od zabudowań, stoi figura św. Jana Nepomucena. 

Jeszcze we wtorek była cała. Dziś rano święty Jan był już bez głowy.

Ktoś po prostu ją utrącił. Został je-
dynie wystający drut. Głowy nie ma 
w trawie przy cokole ani pobliskich za-
roślach. Zatem ktoś musiał ją zabrać. 
Nie wiem ile lat ma ta figura. Dla mnie 
stała tam od zawsze. Pewnie nie jest to 
żaden zabytek, ale jednak...

Kilka lat temu w tej samej okolicy 
doszło do podobnego aktu wandali-
zmu. Nieznani sprawcy rozbili figurkę 
Matki Bożej, którą na otrzymanym od 
księcia Druckiego-Lubeckiego polu 
ustawił w 1927 roku późniejszy święty 
Maksymilian M. Kolbe. Na polu tym 
stoi dziś założony przez niego klasztor 
franciszkanów w Niepokalanowie. Za-
konnicy odtworzyli figurę i schowali 
w odpornym na zniszczenia szklano-
-metalowym pudle. Na razie stoi.

Podobne sytuacje niszczenia sta-
wianych przez naszych praojców figur 
świętych odnotowuje się w różnych za-
kątkach naszego kraju niemal każdego 
dnia. Parę miesięcy temu ktoś okradł 
i sprofanował jedną z kapliczek na tzw. 
dróżkach w Kalwarii Pacławskiej na 
Podkarpaciu. Przykłady można ciągnąć 
w nieskończoność, wymieniać nazwy 
miejscowości, w których zniszczono 

krzyże na cmentarzu lub wymalowano 
gwiazdy Dawida na murach świątyni.

Po co to piszę? Bo przeszliśmy nad 
tym do porządku dziennego. Uważamy 
to za normalność. Nikt nie protestuje, 
nie żąda odbudowy, naprawienia znisz-
czeń, instalowania kosztownego moni-
toringu czy zwiększenia liczby patroli 
policji w tym terenie. Nikt nie napisze 
reportażu czy komentarza. A gdyby 
nawet, to zostanie wyśmiany. Świątki 
to przecież nie słynna tęcza z warszaw-
skiego placu Zbawiciela, której należy 
się szacunek i w obronie, której stają po-
litycy, artyści czy dziennikarze. Figury 
świętych przy drogach, to nie pomniki 
sowieckich generałów, o które upomni 
się ambasada. Przecież jeżeli miejsco-
wy pleban piśnie słowo o tym, że ktoś 
zniszczył figurkę natychmiast zostanie 
oskarżony o próby wprowadzenia „pań-
stwa wyznaniowego". Bo przecież Pol-
ska ma być państwem świeckim.

Dziś liczy się krzyże w polskich 
szkołach i urzędach. Podnosi się argu-
menty o wyprowadzeniu religii do sal 
katechetycznych. Skanduje się hasła 
o poszanowaniu wolności, o szanowa-
niu przekonań religijnych, itp. Owo 

Figura św. Jana Nepomucena na moście 
nad Zadrną w Krzeszowie

Msze Święte w Sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie
Nabożeństwa:

Nowenna do Matki Bożej Łaskawej 
wraz z Eucharystią przed Cudowną 
Ikoną w bazylice
• w każdą środę od 1 maja do 31 

października o godz. 17.30 
(w sezonie zimowym o godz. 16.30)

Nowenna do św. Józefa wraz 
z Eucharystią w kościele św. Józefa
• w każdy wtorek od 1 maja do 30 

września o godz. 17.30 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
NMP
• w niedziele o godz. 7.00
Nabożeństwa majowe i czerwcowe
• codziennie o godz. 17.30
• w niedziele o godz. 16.30

Nabożeństwa za zmarłych w listopadzie
• Modlitwa Wypominkowa i Różaniec 

codziennie o godz. 16.30
Roraty Adwentowe
• Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 

NMP o godz. 16.30
• Msza Święta dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych o godz. 17.00
Droga Krzyżowa w Wielkim Poście
• w piątki o godz. 16.30
Gorzkie żale w Wielkim Poście
• w niedziele o godz. 16.00
Spotkanie Grupy Modlitewnej Świętego 
Ojca Pio oraz Apostolstwa Dobrej 
Śmierci
• w pierwszą sobotę miesiąca - 

Msza Św. o godz. 17.00, następnie 
spotkanie formacyjne prowadzone 
przez kapłana

zniszczenie figury Nepomuka jest pew-
nie dziełem jakiegoś chuligana. Ale owo 
chuligaństwo zaczyna się od odrzuce-
nia pewnych uniwersalnych wartości. 
Wartości, które nasi przodkowie cenili 
i szanowali.

Tomasz Krzyżak
Warszawa,

dnia 1 października 2015
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W konferencjach poruszane były te-
maty dotyczące dzieł malarstwa, literatu-
ry czy muzyki, związanych z krzeszow-
skim opactwem bądź mistrzami, którzy 
w Krzeszowie żyli i pracowali. 

Wątkiem, wokół którego osnuto 
rozważania prelegentów, była przyjaźń 
i współpraca trzech wielkich postaci ślą-
skiego Kościoła - opata Bernarda Rosy, 
mistyka Angelusa Silesiusa i malarza Mi-
chała Willmanna. Jak zaznaczył w swoim 
wystąpieniu prof. Andrzej Kozieł (UWr): 
,,Pod rządami opata Bernarda Rosy, Krze-
szów stał się wiodącym ośrodkiem krze-
wienia duchowości potrydenckiej na Ślą-
sku”.

W sali konferencyjnej centrum re-
waloryzacji opactwa prezentowane były 
prace badawcze dotyczące mistycyzmu 
krzeszowskiego. W piątek prof. Andrzej 
Kozieł referował na temat: Krzeszowskie 
Pocałunki Marii i Pocałunki św. Józefa 
a ikonografia unio mystica doby baroku. 
Po nim prof. Joachim Piecuch zarysował 
fenomenologię mistyki krzeszowskiej, 
a prof. Leon Miodoński mówił o mistycz-
nej symbolice róży. Ostatni tego dnia wy-
kład mgr Jolanty Malczewskiej - Kawalec, 
dotyczył programu ikonograficznego am-
bony w krzeszowskiej bazylice.

Sobota została poświęcona w szcze-
gólności postaci Angelusa Silesiusa. Dok-
tor Erzsébet von Gaál wygłosił prelekcję 
zatytułowaną: Die Gittergriffenheit der 
Seele bei Angelus Silesius, po nim prof. 
Jan Krasicki wskazywał na mistykę istoty 

Od 25 do 27 września 2015 roku 
w krzeszowskim sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej gościli profesorowie 
wyższych uczelni, m. in. z Wrocławia, 
Opola, a także goście z zagranicy. 
Uczestniczyli oni w konferencji 
naukowej zatytułowanej 
„Konteksty mistyki krzeszowskiej”. 

i mistykę oblubieńczą Johan-
nesa Schefflera w kontekście 

mistyki baroku, a prof. Maciej Manikow-
ski skupił się nad inspiracjami Anioła Ślą-
zaka w tradycji cysterskiej. Magister Ag-
nieszka Łoza uwypukliła teologię krzyża 
w pieśniach Angelusa Silesiusa. 

W godzinach popołudniowych prof. 
Bogusław Kochaniewicz mówił o poboż-
ności Eufemii z Raciborza, a dr hab. Le-
szek Kleszcz wygłosił prelekcję zatytuło-
waną: Mistyka jako ćwiczenie duchowe. 
Po nim dr Dominia Jacyk - Manikowska 
ukazała ideę kontemplacji w obrazach 
Willmanna, a następnie dr Izabela Mar-
szałak referowała temat: Wieland rze-
mieślnik czy mistyk. Ostatni wykład dr 
Joela Burnella, dotyczący mistycyzmu 
protestanckiego. 

W niedzielę pre-
legenci zajmowali się 
krzeszowskim mod-
litewnikiem pasyjnym. 
Doktor Joanna Giel oma-
wiała pieśni Angelusa Silesiusa 
w „Krzeszowskiej Drodze Krzyżo-
wej”. Mgr Krzysztof Wolnica referował 
o ,,Sercu” w tymże modlitewniku, a mgr 
Paweł Beyga ukazywał józefologię obra-
zów Michała Willmanna. Na zakończenie 
ks. prof. Bogdan Ferdek przemawiał na 
temat: Trynitarna mistyka Bernarda Rosy. 

Ostatnią częścią spotkania była Eu-
charystia o godz. 12, na której dziękowa-
no m. in. za owoce konferencji i niewąt-
pliwą obecność Ducha Świętego.

Krystian Michalik

Portret Angelusa Silesiusa
w Muzeum Opactwa

NAUKOWO 
O MISTYCE 

KRZESZOWSKIEJ

Wykład prof. Andrzeja Kozieła
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PEREGRYNACJA OBRAZU ŚW. JÓZEFA 
W KRZESZOWIE

W niedzielę 6 września 2015 
roku o godz. 16.30 przy portalu 
bazyliki krzeszowskiej zebrali się 
wierni z Krzeszowa i okolic, aby 
powitać wędrujący wizerunek św. 
Józefa, którzy w procesji został 
umieszczony nad ołtarzem sobo-
rowym. O godz. 17.00 Eucharystii 
przewodniczył Jego Ekscelencja 
Ks. biskup senior Stefan Cichy. Przy 
ołtarzu Pana stanęli członkowie ka-
pituły krzeszowskiej, na czele z ich 
prepozytem Ks. kanclerzem dr Jó-
zefem Lisowskim oraz dziekanem 
tej Kapituły Ks. Marianem Kopko. 
Peregrynacja obrazu św. Józefa 
stała się impulsem do szczególnej 
modlitwy za wstawiennictwem 
św. Cieśli. Przez trzy dni kamien-
ne mury krzeszowskich świątyń 
przenikały już od wschodu słońca 
Godzikami o św. Józefie, a w mo-
mencie zachodu śpiewano Apel 
Jasnogórski. Czas pomiędzy nimi 
wypełniały Eucharystie, Koronki 
do św. Józefa oraz do Miłosierdzia 
Bożego i modlitwy za zmarłych, 
gdyż św. Józef jest patronem dobrej 
śmierci. Peregrynacja dała asumpt 
do kontemplacji w czasie rekolek-

cji, na których homilię przez czte-
ry dni głosił legnicki franciszkanin 
Ojciec Antoni Dudek. We wtorek 
8 września o godz. 15.45 obraz 
św. Józefa został przewieziony do 
kościoła filialnego p.w. św. Waw-
rzyńca w Krzeszówku. Tam został 
omodlony w trakcie Mszy Św., na 
której zostały odnowione przyrze-
czenia małżeńskie. Tego dnia wie-
czorem, gdy wizerunek św. Józefa 
powrócił do Krzeszowa i trafił do 
świątyni brackiej, o godz. 18 mia-
ła miejsce Eucharystia, również 
z odnowieniem przyrzeczeń mał-
żeńskich. „Ze św. Józefem o wiarę 
potwierdzoną życiem” - to mot-
to, jakie towarzyszy peregrynacji 
obrazu św. Józefa po diecezji leg-
nickiej. W dniach, kiedy na Wa-
tykanie trwały obrady Synodu Bi-
skupów (od 11 do 25 października 
2015 roku) pod przewodnictwem 
Papieża Franciszka; peregrynacja 
Obrazu Św. Józefa w Krzeszowie 
miała szczególny wydźwięk właś-
nie w kontekście świętości małżeń-
stwa.

Krystian Michalik
Fr Antoni Kazimierz Dudek wygłasza 

kazanie w kościele p.w. św. Józefa

Uroczystej Mszy św. przewodniczył
Bp Stefan Cichy
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Pragniemy podzielić się wielką 
radością i poinformować Wszyst-
kich, że w tych dniach dwóch na-
szych Parafian  Łukasz Powązka 
i Michał Jała  po zdaniu egzami-
nów wstępnych rozpoczęli forma-
cję i studia w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Legnicy.

Pragniemy prosić Wszystkich 
Parafian o modlitwę w ich inten-
cji aby właściwie rozeznali głos 
Bożego Powołania. Z tego też po-
wodu chcemy powołać w naszej 
Parafii  Towarzystwo Przyjaciół 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Legnicy  aby wspierać ich 
nieustanną modlitwą oraz swo-
imi ofiarami wspierać Wyższe 
Seminarium Duchowne w Leg-
nicy.  Wszystkich, którzy pragną 
włączyć się do tej grupy modli-
tewnej zapraszamy na  spotkania 
i Msze Św. wieczorne w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca.

W poniedziałek  5 październi-
ka odbyła się w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Legnicy uro-
czysta  Inauguracja nowego roku 
akademickiego 2015/2016. Waż-
nym momentem tej uroczystości 
była  immatrykulacja kleryków 
I roku, czyli uroczyste zaprzysię-
żenie i zobowiązanie do wytrwałej 
pracy nad sobą. Indeksy studen-
ckie wręczył klerykom rektor Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu ks. Włodzimierz 
Wołyniec. 

Módlmy się szczególnie za na-
szych Parafian Łukasza i Michała, 
którzy rozpoczęli naukę w szkole 
Jezusa. Aby tak jak apostołowie 
potrafili zostawić wszystko dla 
Niego i z odwagą dawali świade-
ctwo swojej wiary!

ks. Mateusz Rycek

NOWI KLERYCY Z NASZEJ PARAFII!

Ks. Profesor Włodzimierz Wołyniec wręcza indeksy 
(od góry) Michałowi Jale i Łukaszowi Powiązce

Immatrykulacja studentów I roku
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Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Loretańskiej

JERYCHO RÓŻAŃCOWE W KRZESZOWIE 
7 - 13 PAŹDZIERNIKA 2015

Szczególną uwagę należy poświęcić adoracji eucharystycznej, 
dlatego w każdej diecezji powinny być kościoły i kaplice specjalnie 
do tego przeznaczone. Proszę, aby parafie, seminaria, domy zakonne 
i klasztory zorganizowały w różnych okresach adoracje eucharystyczne, 
tak aby wszyscy mieli możliwość wzięcia w nich udziału. Żarliwą 
modlitwą przed Panem, realnie obecnym, możecie wynagradzać za 
grzechy nadużyć, które spowodowały tak wielkie szkody, a jednocześnie 
wypraszać łaskę odnowy sił i głębokiego poczucia misji biskupów, 
kapłanów, zakonników i wiernych.

Papież Benedykt XVI, Watykan, 19 marca 2010 r., Uroczystość św. Józefa.

Jerycho jest jednym z najstar-
szych miast świata i prawdopo-
dobnie najstarszym nieprzerwanie 
istniejącym siedliskiem ludzkim. 
Biblijna historia Jerycha zaczyna 
się od Mojżesza, patrzącego z góry 
Nebo w Moabie, poprzez Jordan, na 
zachód i widzącego Negeb, okręg 
doliny koło Jerycha, miasta palm, aż 
do Soaru” (Pwt 34.3). Następnie Jo-
zue poprowadził Izraelitów do zie-
mi obiecanej i jako pierwszy, Jozue 

postanowił zdobyć właśnie Jerycho. 
Archeolodzy twierdzą, że to staro-
żytne miasto otaczał podwójny mur 
- wewnętrzny o szerokości około 
4 m oraz zewnętrzny o szerokości 
2 m, oceniany na około 9 m wyso-
kości. W murach tych zbudowano 
mieszkania i naszą uwagę zwraca 
bogobojna kobieta, jaką była Ra-
chab, dzięki temu, że mieszkała ona 
w domu znajdującym się w tym 
murze. Czytamy, że ochroniła ona 

i pomogła szpiegom wysłanym 
przez Jozuego, ukrywając ich, a po-
tem spuszczając po linie z okna, by 
mogli uciec (Joz 2). Miasto zostało 
zdobyte i zniszczone w najbardziej 
niecodzienny sposób. Izraelici ma-
szerowali dookoła miasta przez 
sześć dni z kapłanami niosącymi 
arkę Pana na czele. Siódmego dnia 
okrążyli miasto siedmiokrotnie 
i kiedy kapłani zatrąbili w trąby, 
wznieśli potężny okrzyk i mur za-

walił się, Jozue zdobył mia-
sto, oszczędzając jedynie 
Rachab: Wraz ze wszystki-
mi, którzy do niej należą 
(Joz 6.1-25) Rachab pojawia 
się w genealogii Chrystusa 
i pisze się o niej w jedena-
stym rozdziale Listu do He-
brajczyków jako o kobiecie 
mającej wiarę. (Hbr 11.31).

Początki Różańcowego 
Jerycha w Polsce związane 
są z osobą Anatola Kaszczu-
ka, delegata wspólnoty apo-
stolskiej Legionu Maryi 
z Irlandii do Polski w 1946 
roku. To właśnie on, kiedy 
ważyły się losy pierwszej 
pielgrzymki Papieża Jana 
Pawła II do Polski zapro-
ponował zorganizowanie 
i przeprowadzenie siedmio-
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,,Prorok Elizeusz uzdrawia wodę w Jerychu”
Obraz w Letnim pawilonie na wodzie w krzeszowskim Betlejem.

Wtedy podszedł [Elizeusz] do źródła wody, wrzucił w nie sól i powie-
dział: «Tak mówi Pan: Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani 
śmierć, ani niepłodność». (2 Krl 2, 21) Jerycho - ,,miasto księżyca” uważa-
ne za miasto grzechu w kontraście do świętego miasta – Jerozolimy. Tak 
jak wojsko Jozuego zniszczyło grzeszne miasto dźwiękiem trąb (Joz 6, 1 
– 21), tak prorok Elizeusz solą zniszczył siedlisko demonów. Wy jesteście 
solą dla ziemi (Mt 5, 13) – powiedział Chrystus do swoich słuchaczy.

dniowego Kongresu Różańcowe-
go na Jasnej Górze. Podczas niego 
miano codziennie odprawiać Mszę 
św., odmawiać Różaniec i Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego przed 
wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem w intencji przyjazdu Ojca 
Świętego. Za radą ks. bpa Stefana 
Bareły zrezygnowano z Kongresu, 
nazywając te siedem dni modlitwy: 
"Oblężeniem Jerycha". Uczestni-
cy na Jasnej Górze chcieli trwać na 
modlitwie, by runęły mury zagra-
dzające drogę Ojcu Świętemu do 
Polski. Wszystkie przeszkody zo-
stały zwyciężone. Anatol Kaszczuk 
nazywa to wydarzenie pierwszym 
"Oblężeniem Jerycha".

Od wielu już lat w różnych die-
cezjach naszego kraju rozwijają się 
Jerycha Różańcowe organizowane 
przez wspólnoty Legionu Maryi 
i Wspólnoty Nieustającego Różań-
ca. Jerycha trwają przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem 
bez przerwy przez 7 dni i 6 nocy. 
Tylko nieustanna modlitwa Różań-
ca Świętego trwająca przed Naj-
świętszym Sakramentem może być 
nazywana JERYCHEM.

Różańcowe Jerycho w Krzeszo-
wie podejmuje następujące intencje:
1. Wynagrodzenia Panu Bogu za 

grzechy narodów Europy i świa-
ta.

2. Za Ojca Świętego, Biskupów, Ka-
płanów, Seminarzystów i Siostry 
Zakonne oraz za Radio Maryja 
i Telewizję TRWAM.

3. Wynagrodzenia za grzechy Pola-
ków oraz o Polskę według Bożej 
woli.

4. O nawrócenie nieprzyjaciół Koś-
cioła świętego i Polski.

5. O obudzenie ducha pokuty w Po-
lakach za grzechy całego Narodu 
przeciw życiu.

6. O odkrycie daru Eucharystii 
w życiu i misji rodziny.

7. O wynagrodzenie Najświęt-
szym Sercom Jezusa i Maryi za 
zniewagi wyrządzone przez nie-
wdzięcznych ludzi.

Zapraszaliśmy serdecznie i ocze-
kiwaliśmy, że ludzie wierzący przy-
łączą się do wspólnej modlitwy. 
Wzywaliśmy i zapraszaliśmy człon-
ków wszystkich wspólnot parafial-
nych. Zapraszaliśmy także miesz-
kańców okolicznych miejscowości. 
Nie pozwólmy na to, aby tak wspa-
niałe dzieło modlitwy upadło z po-
wodu braku osób chętnych do mod-
litwy i Adoracji przed Najświętszym 
Sakramentem. Wydawałoby się, że 
to nic trudnego dla katolika ofiaro-
wać Bogu jedną godzinę raz w tygo-
dniu, czy choćby nawet 30 minut.

Wielu parafian i gości skorzysta-
ło z tej wyjątkowej modlitwy u stóp 
Jezusa i Matki Najświętszej. Kaplica 
Loretańska sprzyjała tej szczególnej 
atmosferze przez siedem dni i sześć 
nocy. Bo sprawa jest naprawdę bar-
dzo pilna i każda osoba modląca się 
– jest naprawdę potrzebna. Matka 

Boża powiedziała w Fatimie: „otrzy-
macie wszystko, o co prosić będzie-
cie odmawiając Różaniec Święty”. 

Pragniemy więc podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji kolejnego Jerycha Ró-
żańcowego w Krzeszowskim Sank-
tuarium. Niech Łaskawa Matka wy-
prosi dla wszystkich uczestników 
potrzebne łaski u Pana Boga. Kolej-
ne Jerycho już od 7 do 13 maja 2016 
roku. Natomiast w każdy Pierwszy 
Piątek miesiąca zapraszamy na ca-
łonocną adorację Najświętszego Sa-
kramentu, aby wynagradzać Jezuso-
wi za wszelkie zniewagi i zelżywości 
wyrządzane Najświętszemu Sercu 
Bożemu i Niepokalanemu Sercu 
Maryi.

Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium
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Pielgrzymi, przybyli do Krze-
szowa wraz ze swymi duszpaste-
rzami, którzy w liczbie ponad 100. 
koncelebrowali dziękczynną Mszę 
św. Na program wydarzenia zło-
żyły się: katecheza ks. Bogdana 
Michalskiego z Papieskich Dzieł 

ŻYWY RÓŻANIEC
W SANKTUARIUM KRZESZOWSKIM

Z udziałem ponad 6 tys. osób, w sobotę dnia 3 października 2015 roku odbyła się Pielgrzymka Żywego 
Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Uroczystości przewodniczył J.E. bp senior 
Stefan Cichy, a homilię wygłosił legnicki biskup pomocniczy Marek Mendyk.

Misyjnych, Wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu z modlitwą ró-
żańcową, Msza św., agapa i wspól-
na modlitwa Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. W homilii, bp Marek 
Mendyk, zwrócił uwagę, że para-
fialne koła różańcowe są obecne 

właściwie w każdej parafii. Wyraził 
też radość ze spotkania krzeszow-
skiego.

- Kiedy przybyliśmy dziś jako 
duszpasterze tutaj, do Krzeszowa 
i zobaczyliśmy te tłumy wiernych 
trzymające różaniec w ręku, pomy-
śleliśmy sobie: Kościół żyje, Pol-
ska żyje i nie zginie, bo trzymamy 
w ręku różaniec – mówił ksiądz 
Biskup i apelował - W związku ze 
zbliżającym się rokiem Miłosier-
dzia, warto jeszcze innych zachęcać 
do sięgania po różaniec. Spróbujmy 
zharmonizować modlitwę różań-
cową, z życiem Bożym w nas.

- Różaniec jest modlitwą uni-
wersalną. Odmawiają go i wierni 
i kapłani, urzędnicy i robotnicy, 
starsi i młodsi. Tu, w Krzeszowie, 
dziś mieliśmy okazję zobaczyć po-
tęgę modlitwy różańcowej. Za to 
piękne przeżycie, dziękuję wszyst-
kim duszpasterzom, którzy zaanga-
żowali się i przyjechali tutaj z para-
fianami, aby wspólnie stanąć z nimi 
na modlitwie - mówił diecezjal-
ny duszpasterz Żywego Różańca, 
a zarazem kustosz krzeszowskiego 
sanktuarium ks. Marian Kopko.

Wydarzenie było też okazją, 
do zaproponowania włączenia się 
w Nieustanny Różaniec Diecezji 
legnickiej, w Sanktuarium Mat-
ki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. 
Więcej o nim można się było do-
wiedzieć z kolportowanych broszur 
oraz na stronie www.opactwo.eu.

Tekst i foto: Ks. Piotr Nowosielski,  
Niedziela legnickaKoronka do Bożego Miłosierdzia w kościele pw. św. Józefa

Eucharystia w krzeszowskiej bazylice
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Szczęść Boże!

W Krzeszowie byłam już kilka razy. Nale-
żę do Kół Różańcowych . W tym roku (2015) 
zastanawiałam się czy pojechać na tą piel-
grzymkę i zwlekałam do ostatniego dnia. Oka-
zało się, że już nie ma miejsca. Pomyślałam, 
że widocznie miałam nie jechać. W ostatniej 
chwili zadzwoniłam do koleżanki i powie-
działa mi , że jedna pani zrezygnowała z po-
wodu choroby i jest jedno wolne miejsce . Bar-
dzo się ucieszyłam i odebrałam tą wiadomość 
jako zaproszenie mnie przez Maryję do Krze-
szowa w dniu moich urodzin w dniu 3 paź-
dziernika. Dziękuję Ci  Kochana Matuchno 
za tą łaskę, za Twoją dobroć, opiekę i pomoc 
w trudnym moim życiu.

Twoja czcicielka Elżbieta

List od uczestników pielgrzymki:

„NASZ DZIENNIK” O PIELGRZYMCE 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA W KRZESZOWIE 

I BARDZIE ŚLĄSKIM 

Już po raz piąty pątnicy z diecezji 
świdnickiej zgromadzili się licznie 
w sanktuarium Matki Bożej Straż-
niczki Wiary w Bardzie. Mszy św. 
przewodniczył pasterz Kościoła świd-
nickiego ks. bp Ignacy Dec, a wśród 
kilkudziesięciu koncelebransów obec-
ny był założyciel i dyrektor Radia 
Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. – 
Nasza radość jest dzisiaj wielokrotnie 
pomnażana obecnością ojca dyrekto-
ra. Cieszymy się, że wraz z nim mod-
limy się tutaj, w sanktuarium, którego 
kustoszami są Ojcowie Redemptory-
ści, w intencji Ojczyzny i pokoju na 
całym świecie. A ojciec dyrektor i jego 
współpracownicy pięknie propagują 
na antenie Radia Maryja, w Telewi-
zji Trwam, w „Naszym Dzienniku” 
modlitwę różańcową – wskazywał na 
początku Mszy św. ordynariusz świd-
nicki. 

Członkowie Żywego Różańca 
z diecezji legnickiej (w liczbie ponad 
6 tysięcy) pielgrzymowali tradycyjnie 
do sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej w Krzeszowie, gdzie sprawowa-
nej dla nich Mszy św. przewodniczył 
biskup senior tej diecezji Stefan Ci-
chy. W homilii tamtejszy wikariusz 
generalny i zarazem przewodniczący 
Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski ks. bp 
Marek Mendyk podkreślił, że modli-
twa różańcowa ogarnia coraz więcej 
polskich rodzin, szkół. – Dzisiaj tutaj, 
w Krzeszowie, gdzie czczona jest Mat-
ka Boża Łaskawa, Królowa Różańca 
Świętego, modlimy się szczególnie 
o ducha chrześcijańskiego wychowa-
nia Polaków. Mimo ataków zła z róż-
nych stron nasza tak liczna obecność 
pokazuje, jak wielką potęgą ducha jest 
modlitwa. A kiedy przybyliśmy tutaj 

dzisiaj jako duszpasterze i zobaczyli-
śmy tłumy wiernych trzymających ró-
żaniec w ręku, to pomyśleliśmy sobie: 
Kościół żyje, Polska żyje i nie zginie, 
bo trzyma w ręku różaniec. A w związ-
ku ze zbliżającym się Rokiem Miło-
sierdzia warto jeszcze innych zachęcić 
do sięgania po różaniec. Spróbujmy 
zharmonizować modlitwę różańcową 
z życiem Bożym w nas – postulował, 
kończąc homilię, ks. bp Mendyk.

5 października 2015
www.naszdziennik.pl

Kilka tysięcy wiernych uczestniczyło w pielgrzymkach Żywego 
Różańca diecezji świdnickiej i legnickiej, w Bardzie i Krzeszowie.
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Jak zostać członkiem Nieustanne-
go Różańca Diecezji Legnickiej?

Należy zadeklarować pisemnie lub 
osobiście chęć włączenia się do Nie-
ustannego Różańca obierając sobie 
jednogodzinną modlitwę raz w ty-
godniu (można również więcej). Do 
dyspozycji są godziny całego tygodnia 
(w sumie: 168 godzin). Komu jest obo-
jętna godzina i dzień, niech to zazna-
czy, wtedy wpiszemy go na godzinę 
i dzień gdzie jest najmniej osób. Na 
życzenie wysyłamy wykaz dni i godzin 
słabiej obsadzonych. Mogą w tej mod-
litwie uczestniczyć również osoby z in-
nych diecezji polskich.

Jak modlić się w Nieustannym 
Różańcu ?

Nieustanny Różaniec można od-
mawiać wszędzie: w kościele, w podró-
ży lub w domu; na klęcząco, stojąco, 
chodząco a chorzy na leżąco. Modli-
twę ofiarujemy w następujących inten-
cjach:
1. Wynagrodzenia Panu Bogu za 

grzechy narodów Europy i świata.
2. Za Ojca Świętego, Biskupów, Ka-

płanów, Seminarzystów i Siostry 
Zakonne.

3. Wynagrodzenia za grzechy Pola-
ków oraz o Polskę według Bożej 
woli. 

4. O nawrócenie nieprzyjaciół Koś-
cioła świętego i Polski.

5. O obudzenie ducha pokuty w Po-
lakach za grzechy całego Narodu 
przeciw życiu.

6. O odkrycie daru Eucharystii w ży-
ciu i misji rodziny.

7. O wynagrodzenie Najświętszym 
Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi 
wyrządzone przez niewdzięcznych 
ludzi.

Godzinną modlitwę można wypeł-
nić np. jedną częścią Różańca (5 ta-
jemnic) a resztę czasu przeznaczyć na 
czytanie i rozważanie Pisma św., prze-
mówień Papieża, czytanie prasy kato-
lickiej albo katolickich książek. Można 
połączyć jedną część Różańca św. oraz 
Mszę św. Gdyby zaistniała jakaś prze-
szkoda i nie można byłoby wypełnić 
zobowiązania, nie popełnia się grze-

chu. Wtedy należy z tym większą gor-
liwością pomodlić się w najbliższym 
stosownym czasie. Wskazane jest, aby 
do modlitwy zapraszać domowników, 
krewnych i sąsiadów. 

W intencji członków Nieustanne-
go Różańca Diecezji Legnickiej będą 
w Sanktuarium Krzeszowskim sprawo-
wane Msze św. szczególnie każdego 13-
tego dnia miesiąca oraz w 1-szą niedzie-
lę miesiąca. Każdy może na tę Mszę św. 
nadesłać swoją intencję, która będzie 
polecona na najbliższej Eucharystii lub 
we wskazanym miesiącu przed Tronem 
Łaskawej Pani. Będziemy uważali to za 
znak kontynuacji przynależności do 

Nieustannego Różańca. Chętnych pro-
simy zgłaszać na adres Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie 
pisemnie lub internetowo.

Sługa Boży Ks. Kard. August Hlond 
napisał: „Polska nie zwycięży bronią, 
ale modlitwą, pokutą, wielką miłością 
bliźniego i Różańcem. Jedyną bronią, 
którą Polska używając odniesie zwy-
cięstwo jest Różaniec. On tylko uratuje 
Polskę od Tych strasznych chwil, jaki-
mi może narody będą karane za swo-
ją niewierność względem Pana Boga. 
Polska będzie pierwsza, która dozna 
opieki Matki Bożej. Całym sercem 
wszyscy niech zwracają się z prośbą 
do Matki Najświętszej o pomoc i opie-
kę pod Jej płaszczem… Nastąpi wielki 
Tryumf Serca Matki Bożej, po którym 
dopiero zakróluje Zbawiciel nad świa-
tem przez Polskę”.

Ks. Kardynał Karol Wojtyła; póź-
niejszy papież Jan Paweł II, podczas 
swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej w 1976 roku wy-
powiedział następujące myśli: „Stoimy 
dzisiaj w obliczu największej konfron-
tacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludz-
kość. Nie przypuszczam, by szerokie 
kręgi społeczeństwa amerykańskiego, 
ani największe kręgi wspólnot chrześ-
cijańskich zdawały sobie z tego w pełni 
sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej 
konfrontacji między Kościołem a an-
tykościołem, Ewangelią i jej zaprzecze-
niem. Ta konfrontacja została wpisana 
w plany Bożej Opatrzności. Jest to czas 
próby, w który musi wejść cały Kościół, 
a Polski Kościół w szczególności”.

Ojczyzna nasza jest w potrzebie. 
Bracie i Siostro potrzebujemy Twoich 
rąk, serca i modlitwy. Najskuteczniej-
szą dzisiaj modlitwą jest Różaniec. 
Możesz przy swojej parafii czy wśród 

NIEUSTANNY RÓŻANIEC 
DIECEZJI LEGNICKIEJ

Co to jest Nieustanny Różaniec Diecezji Legnickiej ?
Nieustanny Różaniec Diecezji Legnickiej jest jedną z form modlitwy, która skupiona jest przy 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Dotychczas zaangażowało się w tę formę modlitwy 
tysiące osób w wielu parafiach na terenie Polski.
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SZKOLNE KOŁO RÓŻAŃCA 
ŚWIĘTEGO ZAPRASZA

Już siódmy rok w szkole pod-
stawowej w Krzeszowie, ucznio-
wie mają możliwość spotkania się 
przed godziną ósmą na wspólnej 
dziesiątce różańca świętego. Za-
praszamy wszystkich chętnych, 
choć odbiorcami są głównie ucz-
niowie klas 4-6. Bywały lata w któ-
rych niestrudzenie przychodzili 
również gimnazjaliści. Intencje 
modlitwy są różne; zawsze za pa-
rafię, rodziny, szkołę. W modlitwę 
wplatane są prywatne, codzienne 
sprawy.

To nie jest popularny sposób 
spędzania czasu przed rozpoczę-
ciem lekcji. Wielu ma jeszcze do 
odrobienia zadania domowe, czy 
pobieżne przeglądanie notatek 
w zeszycie albo też psoty i wrzaski, 
ale zawsze znajdzie się grupa osób, 
które dzień rozpoczynają od za-
wierzenia Maryi. Czy szkolne koło 
różańcowe jest liczne? Bywa pięć, 
bywa dwadzieścia osób. Zawsze 
są chętni. Przez lata zmieniają się 
uczniowie, jedni odchodzą, przy-
chodza kolejni, drzwi są otwarte, 
gabinet 205, godzina 7.50. Zapytaj-
cie w swoich rodzinach, gdzie wasi 
"szkolniacy" wówczas są...

Honorata Klimczak

swoich przyjaciół założyć Wspólno-
tę Nieustającego Różańca. Potrzeba 
jest tylko 24 osoby. Każda z tych osób 
modli się raz w tygodniu przez godzi-
nę w swoim domu, odmawiając jedną 
lub dwie części Różańca oraz Litanie 
Loretańską.

Wszelkie informację na temat tej 
nowej inicjatywy - znajdziecie Pań-
stwo na stronach internetowych Euro-

pejskiej Perły Baroku: www. opactwo.
eu. Po zebraniu odpowiedniej liczby 
osób bardzo proszę o kontakt z Ku-
stoszem Sanktuarium Matki Bożej Ła-
skawej w Krzeszowie. Dziękujemy 
za wszelkie modlitwy skierowane do 
Boga za wstawiennictwem Matki Bo-
żej Łaskawej. Pragniemy jak najlepiej 
służyć Bogu, Jego Matce, i wszystkim 
ludziom.

adres korespondencyjny:
Ks. Marian Kopko

Plac Jana Pawła II nr 1
58 - 405 Krzeszów

lub na e-mail:
marian.kopko@gmail.com 

www: opactwo.eu 
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WOKÓŁ SAKRAMENTU 
NAMASZCZENIA CHORYCH

Podzieliłem się z parafianami tą 
wątpliwością, ale dopiero podczas od-
wiedzin duszpasterskich w grudniu 
i styczniu odnalazłem ponad dwa-
dzieścia osób, którym proponowałem 
comiesięczne spotkania sakramental-
ne w ich mieszkaniach. Niestety, tak-
że i wtedy nie wszyscy chorzy, kalecy 
i starzy parafianie wypowiedzieli swo-
je: Tak, zapraszam Cię, Panie Jezu, do 
mojego domu, do mojego cierpienia, 
bo swój krzyż chcę nieść z Tobą.

Wśród tych, którzy odmówili, był 
pewien starszy już człowiek, który od 
lat dwudziestu spędzał swe dni na in-
walidzkim wózku, nie opuszczając ni-
gdy mieszkania.

- Ja jeszcze wyzdrowieję, ja jesz-
cze sam przyjdę do kościółka - mówił 
przy każdym spotkaniu. Niestety, nie 
przyszedł ani nie przyjechał. Pewnego 
wieczoru w kancelarii zgłosił się jego 
syn, prosząc o katolicki pogrzeb. 

- Dlaczego pan nie wezwał kapła-
na przed śmiercią taty? - spytałem nie 
bez żalu i zdziwienia. 

- Proszę księdza proboszcza - od-
powiedział mężczyzna - nikt się z nas 
nie spodziewał, że tato tak szybko 
umrze! Tak dobrze się czuł! 

- Ile miał lat? - spytałem na wszelki 
wypadek, choć w kartotece rok urodze-
nia był wpisany wyjątkowo wyraźnie.  
- Osiemdziesiąt sześć- odpowiedział 
syn zmarłego. 

- No tak - pomyślałem - rzeczywi-
ście trudno się było spodziewać w tym 
przypadku tak nagłej śmierci. Wszak 
wszyscy w dniu urodzin życzymy so-
bie stu lat: jemu zatem pozostało jesz-
cze...czternaście!

A czy w szpitalach docieranie Jezu-
sa do cierpiących wygląda lepiej?

Jako kapelan 
obsługiwałem je-
den z mniejszych 
wtedy szpitali wroc-
ławskich, liczący 
150 łóżek. Mój re-
kord rozdanych 
Komunii Świętych 
(a chodziliśmy do 
tego szpitala czte-
ry razy w tygodniu 
i - oczywiście - na 
każde wezwanie 
chorych) wynosił... 
35. A reszta? Czy ci 
odmawiający przy-
jęcia Sakramentów to byli ludzie nie-
wierzący? Ależ skądże znowu! Oto ich 
odpowiedzi w jednej z sal męskich na 
propozycję skorzystania z Komunii 
Świętej, Spowiedzi czy Sakramentu 
Chorych:

 
- Niech się ksiądz odsunie, bo mi 

ksiądz zasłania telewizor: akurat leci 
"Dziennik Telewizyjny", a ja muszę 
być na bieżąco. 

- Mnie dopiero tutaj przyjęli, ja się 
jeszcze nie orientuję. Może kiedyś. 

- Właśnie dostałem zastrzyk i sie-
dzenie mnie boli 

- A ja już jutro wychodzę, więc nie 
potrzeba.

- A ja się nie mam z czego spowia-
dać i 25 lat nie byłem do spowiedzi...

 
Rodzina w tym czasie (jeśli w ogóle 

jest i o swoim chorującym krewniaku 
pamięta) załatwia sprawy z lekarzami, 
ukrywa prawdę, znosi bananki i wma-
wia choremu: Nie martw się, wszyst-
ko będzie dobrze! Gdy zaś dochodzi 
do rozmowy na temat ewentualnego 

sprowadzenia choremu księdza, wpa-
da w panikę, bo chory gdy zobaczy 
księdza mógłby się wystraszyć, że 
umrze! Ba, zdarzyło mi się usłyszeć 
nawet taką propozycję:

 
- Niech ksiądz przyjdzie ubrany 

tylko “na cywila”, Pana Jezusa włoży 
do kieszeni, a męża tak jakoś zagada, 
by się w ogóle nie zorientował o co 
chodzi i w pewnym momencie niech 
mu ksiądz włoży ten opłatek do buzi...

 
O, wy rzymscy katolicy! Skądże 

wam ten strach, zwlekanie i deli-
katność (!!) wobec chorych i umie-
rających ludzi? Dlaczego większość 
z nich nie odchodzi na drugą stro-
nę życia przygotowana jak należy? 
Powiedzmy otwarcie: Jest to sprawa 
żywej wiary i to zarówno po stronie 
chorych, jak i po stronie jego otocze-
nia! Dla jasności sprawy rozpatrzmy 
naszą postawę chrześcijańską wobec 
ludzi chorych i umierających w kil-
ku punktach:

 

Ks. Aleksander Radecki

Było to w pierwszym roku mojej pracy kapłańskiej jako proboszcza. Parafia liczyła około tysiąca 
wiernych. Jakże się zdziwiłem, że na pierwszy piątek miesiąca nie zgłoszono ani jednego chorego, by go 
odwiedzić, niosąc Jezusa w Komunii Świętej! Czyżby tę właśnie wieś omijały wszelkie choroby?
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1. Chorego (umierającego) czło-
wieka nie można potraktować tak 
samo, jak kogoś w pełni sił i w całej 
jasności jego myślenia. Strach, ból, 
samotność czy wreszcie działanie 
(otępiające) leków mogą sprawić, że 
nie jest on po prostu w stanie podej-
mować swobodnych i samodzielnych 
decyzji. Ma zatem prawo oczekiwać 
wsparcia i podpowiedzi ze strony 
swych najbliższych, mających jasne 
rozeznanie sytuacji.

 
2. Choremu należy się praw-

da, podana i w odpowiedni sposób 
i w odpowiednim czasie. Także po to, 
by zdążył podjąć działania najistot-
niejsze dla swego życia wiecznego 
i doczesnego. Nie miej bliźniego 
swego za głupiego! - oto swoiste 
XI przykazanie, które warto tutaj 
wszystkim przypomnieć. Prze-
cież ukrywanie faktycznego stanu 
zdrowia przed chorym na dłuższą 
metę nie jest możliwe! A nawet 
gdyby taka informacja miała u nie-
go rzeczywiście wywołać wstrząs, 
to czymże to jest dla ludzi wierzą-
cych wobec perspektywy czekającej 
nas wszystkich Wieczności i Sądu? 
“Cóż bowiem za korzyść odniesie 
człowiek, choćby cały świat zyskał, 
a na swej duszy szkodę poniósł? 
Albo co da człowiek w zamian za 
swoją duszę?” (Mt 16,26).

 
3. Na otoczeniu chorego spo-

czywa odpowiedzialność za jego 
przygotowanie na śmierć i troska 
o rozwój życia duchowego podczas 
choroby. Nie jest w stanie zrobić 
tego ani personel medyczny, ani na-
wet ksiądz kapelan czy duszpasterze 
miejscowi! To właśnie najbliżsi mają 
w swych rękach swoisty klucz do du-
szy cierpiącego: znajdą właściwy spo-
sób dotarcia do jego wnętrza i odpo-
wiednio przygotują go na spotkanie 
z Panem.

 
4. Kiedy wzywać kapłana do cho-

rego? 
Nie wzywa się księdza do zmarłe-

go już na pewno człowieka, gdyż sa-
kramentu chorych udziela się tylko 
żywym. Powodem wzywania księ-
dza jest: zawsze - życzenie chorego; 
niebezpieczeństwo śmierci (agonia, 

wypadek, nagle pogorszenie się sta-
nu zdrowia); perspektywa poważnej 
operacji. Zwyczajne powinny być od-
wiedziny (regularne) osób przebywa-
jących w szpitalach, przewlekle cho-
rych w domach (zakładach opieki), 
inwalidów i osób starszych, gdy przez 
dłuższy czas nie mogą korzystać z ży-
cia religijnego w parafii (choćby nawet 
tylko okresowo, np. w zimie).

 
5. Co powinien wiedzieć ksiądz 

przed przyjściem do chorego? 
Jaki jest stan jego zdrowia (psy-

chiczny, fizyczny)? Czy będzie on 
mógł przyjąć Komunię Świętą, czy 
chory jest przytomny? Ważne jest 

dla posługi kapłana, czy sam zainte-
resowany prosił o wezwanie kapłana 
i udzielenie Sakramentów Świętych. 
Najbliżsi mogą też krótko poinformo-
wać o sylwetce religijnej odwiedzane-
go.

 
6. Jak należy przygoto-

wać pokój chorego na udziele-
nie mu Sakramentów Świętych? 
Jeśli warunki na to pozwalają, powi-
nien być przygotowany stół, na nim 
płonące świece, krzyż, woda święcona, 
kropidełko. Gdy ma być udzielany Sa-
krament Chorych, powinna być także 
położona na tym stole wata (ewen-
tualnie kawałeczek chleba czy trochę 
soli). Służą one księdzu do wytarcia 
palców po namaszczeniu olejem cho-
rych. Po wyjściu księdza, z szacunku 

dla rzeczy poświęconych, należało-
by tę watę, chleb czy sól spalić. Do-
brze jest przygotować także szklankę 
z wodą (ewentualnie łyżkę) z myślą 
o chorym, żeby mu było łatwiej spo-
żyć hostię. Warto też chorym przy-
pomnieć, że obowiązuje ich post 15. 
minutowy (w razie niebezpieczeństwa 
śmierci post nie obowiązuje), a przyj-
mowanie leków czy picie wody takie-
go postu nie łamią. Gdy chory ma sła-
by słuch, należy zapewnić warunki dla 
jego swobodnej spowiedzi św.

 
7. Na co chciałby liczyć ksiądz, 

idący do chorego? 
Na dokładny adres. W razie potrze-
by i możliwości - na podwiezienie 
samochodem. Na towarzyszenie 
mu w drodze (w modlitewnym 
milczeniu) do chorego w nocy 
(dla bezpieczeństwa) i odprowa-
dzenie na plebanię (jeśli to tylko 
jest możliwe). Na oczekiwanie 
ze świecą przy drzwiach domu 
(mieszkania). Na udział otocze-
nia w sprawowaniu Sakramentów 
Świętych (z pokoju wychodzi się 
jedynie na czas Spowiedzi Świętej 
chorego).

 
8. Jak należy się zachować 

widząc kapłana niosącego Naj-
świętszy Sakrament? 

W miarę możności uklęknąć 
(przystanąć, skłonić głowę; męż-
czyźni - zdjąć nakrycie głowy). 
Podjąć modlitwę w intencji chore-

go, do którego ksiądz podąża (podob-
nie chrześcijanin powinien się modlić 
słysząc sygnał karetki pogotowia).

 
Boże, Twój Syn dźwigał nasze 

boleści i objawił nam tajemniczą 
wartość cierpienia, wysłuchaj nasze 
prośby za wszystkich chorych i spraw 
aby pamiętali, że należą do tych, któ-
rym Ewangelia obiecuje pociechę, 
i czuli się zjednoczeni z Chrystusem 
cierpiącym za zbawienie świata. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. 

(Z Mszy Św. za chorych)
 
Ks. Aleksander Radecki

"Ostatnie namaszczenie"
Rogier Van der Weyden
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We wtorek 16 października 1978 r. o godzinie 18.18 z komina nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały 
dym, to oznaczało „Habemus Papam” („Mamy Papieża”), następcę św. Piotra. Nie Włocha jak to już było 
w zwyczaju, lecz Polaka, który powiedział: „Przybywam z dalekiego kraju”.

JAN PAWEŁ II WIELKI (1978-2005)

Wczesnym rankiem 29 września 
1978 r. siostra Wincenta znalazła mar-
twego papieża Jana Pawła I w swojej 
sypialni. Po 33 dniach pontyfikatu na-
stępca św. Piotra zmarł na zawał serca. 
Kardynał Karol Wojtyła był jednym 
z nielicznych, którzy mogli dłużej 
porozmawiać z papieżem Janem Pa-
włem I. O śmierci papieża kard. Woj-
tyła dowiedział się tego samego dnia 
i już 1 października wraz z Prymasem 
Polskim kard. Stefanem Wyszyńskim, 
wylecieli na pogrzeb i drugie w tym 
roku konklawe do Rzymu.

Po pogrzebie, który odbył się 4 
października 1978 r., nastąpił dziesię-
ciodniowy, najkrótszy z możliwych, 
wymaganych przepisami Konstytu-
cji Apostolskiej okres, poprzedzający 
konklawe. 14 października 1978 wie-
czorem po uroczystej Mszy Św. 111 
kardynałów – elektorów rozpoczęło 
wybór nowego papieża. Początkowo 
sądzono, że papieżem znów będzie 
Włoch, myślano o Giuseppe Siri z Ge-
nui lub Giovannie Benelli z Florencji, 
jednak w szóstym głosowaniu na fa-
woryta urósł młody 58-letni kardynał 
z Krakowa Karol Wojtyła. Po kolej-
nych dwóch głosowaniach 94 kardy-
nałów – elektorów wybrało Polaka 
na nowego następcę św. Piotra. Po 
pojawieniu się białego dymu o 18.18 
o 18.44 na balkon wkracza kardynał 
Pericle Felici i oznajmia, że mamy 
nowego papieża kardynała Wojtyłę, 
który przybrał imię Jan Paweł II. Na 
Placu św. Piotra w Watykanie zapadła 
cisza.

Jednak w czerwonym ornacie, 
z paliuszem na piersiach i uśmie-
chem na ustach oznajmia po włosku 
do zgromadzonych: „Najwybitniejsi 
kardynałowie powołali nowego bi-
skupa Rzymu. Powołali go z dalekie-
go kraju, z dalekiego, ale jednocześ-
nie jakże bliskiego poprzez komunię 

w chrześcijańskiej wierze i tradycji. 
[…] Nie wiem, czy będę umiał dobrze 
wysłowić się w waszym… naszym ję-
zyku włoskim. Gdybym się pomylił, 
poprawcie mnie.” Następnie udzielił 
pierwszego błogosławieństwa Urbi et 
Orbi (Miastu i Światu). 22 paździer-
nika 1978 r. miała miejsce uroczysta 
inauguracja pontyfikatu Jana Pawła 

II, którym określił hasło swojego pon-
tyfikatu: „Nie lękajcie się, otwórzcie 
drzwi Chrystusowi”. 

W Polsce, rządzonej wówczas 
przez komunistów, informacja o wy-
borze nowego papieża była lakonicz-
na, podająca do wiadomości, że kon-
klawe wybrało na papieża Karola 
Wojtyłę, który obrał imię Jan Paweł II, 

Jan Paweł II w dniu wyboru na Stolicę Piotrową, 16.10.1978
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w domyślenie Polacy mieli wiedzieć, 
że chodzi o kardynała z Krakowa. 
Dnia 17 października 1978 r. na przed 
katedrą wawelską odbyła się uroczy-
sta Msza Św. dziękczynna za wybór na 
Stolicę Piotrową mieszkańca ich gro-
du, który pełnił tu posługę biskupią 
od 1958 r. 

Jan Paweł II ośmiokrotnie odwie-
dził Polskę w czasie swojego ponty-
fikatu. Bez wątpienia najważniejszą 
z nich była ta pierwsza, która miała 
miejsce w dniach od 2 do 10 czerw-
ca 1979 r. Pielgrzymka do rodzime-
go kraju, przypadła w 900-rocznicę 
męczeńskiej śmierci św. Stanisława 
na krakowskiej Skałce, głównego Pa-
trona Polski, który zginął z rąk króla 
Bolesława Śmiałego (Szczodrego). Ale 
w naszej pamięci zapisała się przede 
wszystkim Msza Św. koncelebrowana 
na Placu Zwycięstwa (obecnie Plac 
Józefa Piłsudskiego), w której papież 
mówił: „Wołam, ja, syn polskiej zie-
mi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. 
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, 
wołam w przeddzień Święta Zesła-
nia, wołam wraz z wami wszystkimi: 
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi! Amen.”

Umocnieni w wierze i nauce 
Jana Pawła II, rok później 31 sierp-
nia 1980 r. w Gdańsku, utworzyli 
Niezależne Samorządowe 
Związki Zawodowe „Soli-
darność”. A po kolejnych 9 
latach, dokonały się prze-
miany ustrojowe w Polsce 
i krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej zwane Je-
sienią Narodów. 

Dnia 13 maja 1981 r. 
o piątej po południu na Pla-
cu Św. Piotra jak zwykle co 
środę objeżdżał swoim pa-
pamobile plac, nagle usły-
szano pięć strzałów, papież 
osunął się na siedzenie a go-
łębie wzbiły się w powietrze. 
Turecki zamachowiec Ali 
Agca próbował zabić pa-
pieża z inicjatywy wywiadu 
sowieckiego, gdyż słusznie 
uważali, że system komuni-
styczny się załamie w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej. 
W maju tegoż samego roku 

zmarł też Prymas Tysiąclecia kard. Wy-
szyński. Nowym prymasem wybrano 
biskupa Józefa Glempa. 

W 1985 r., w Rzymie z inicjatywy 
papieża zorganizowano po raz pierw-
szy Światowe Dni Młodzieży, które 
w sierpniowe dni 1991 roku odbyły się 
w Częstochowie. Celem spotkań mło-
dych ludzi z papieżem jest jak najbliż-
sze spotkanie z Biskupem Rzymu, 
organizowane w formie religijnego fe-
stiwalu, skupiające młodych z całego 
świata, którzy chcą wspólnie spędzić 
wolny czas na modlitwie.

W pamięci naszej parafii, najważ-
niejszym wydarzeniem było przyby-
cie Jana Pawła II do Legnicy w dniu 
2 czerwca 1997 r., kiedy ukoronował 
najstarszą ikonę na ziemiach polskich 
Matki Bożej Łaskawej, która od XIII 
w., panuje w krzeszowskim kościele. 
A uroczysty powrót 16 sierpnia 1997 
r. Krzeszowskiej Pani do Kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Krzeszowie, był najważniej-
szym świętem ostatnich dekad w pa-
rafii. Następnie Jan Paweł II podniósł 
kościół do rangi bazyliki mniejszej 
(29 sierpnia 1998) o czym może za-
świadczyć o tym wszystkim m.in. ni-
żej podpisany. 

W sierpniu 2002 r. Jan Paweł II po 
raz ostatni odwiedził Polskę. Oprócz 
wspaniałej i niepowtarzalnej Mszy 

Św. która odbyła się na krakowskich 
Błoniach, w Krakowie – Łagiewni-
kach, konsekrował Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia, które zostało zbu-
dowane w latach 1999-2002 według 
projektu Witolda Cęckiewicza na 
pamiątkę i kult św. Faustyny Kowal-
skiej z zakonnicy ze zgromadzenia 
klasztornego Sióstr Matki Bożego 
Miłosierdzia, która mieszkała i pra-
cowała wówczas w podkrakowskich 
Łagiewnikach przed II wojną świa-
tową i szerzyła kult Bożego Miło-
sierdzia i obrazu „Jezu, ufam Tobie”, 
której to objawił się Jezus Chrystus.

W sobotę 2 kwietnia 2005 roku w 
przeddzień drugiej Niedzieli Wiel-
kanocnej ustanowionej przez Jana 
Pawła II jako Niedziela Bożego Mi-
łosierdzia najwybitniejszy z nas Po-
laków papież odszedł do Domu Ojca. 
8 kwietnia 2005 roku odbył się jego 
pogrzeb. 1 maja 2011 r. został ogło-
szony błogosławionym Kościoła 
Rzymskokatolickiego przez papieża 
Benedykta XVI a 27 kwietnia 2014 
r. - świętym przez papieża Francisz-
ka. Tak kończy się ta piękna histo-
ria, która będzie nam towarzyszyć w 
naszej wyobraźni do końca naszych 
ziemskich dni.

Mateusz Pazgan

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II – 27 kwietnia 2014
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
CO CIEKAWEGO MOŻNA ZNALEŹĆ 

W TOALECIE?

Zazwyczaj niewiele łączy epitafia i toalety. Napisy nagrobne, przepełnione patosem i laudacjami 
o zmarłym znajdują poczesne miejsce w świątyniach i na cmentarzach. Toalety zaś kojarzą się z najbardziej 
atawistyczną potrzebą człowieka. Czasami jednak historia potrafi połączyć jedną nicią sacrum i profanum. 
Tak było w Krzeszowie w 1925 r.

CZYLI O EPITAFIACH OPACKICH W KRZESZOWSKIM 
KOŚCIELE MARIACKIM

Benedyktyni, którzy przybyli 
do Krzeszowa w 1919 r. rozpoczęli 
w miarę możliwości finansowych re-
mont i modernizację budynku klasz-
tornego. W każdym roku kronikarz, 
którym najczęściej był o. Justinus Al-
brecht, pedantycznie wzmiankował 
prace budowlane, prowadzone przez 
mnichów. W 1925 r. opisywał prace 
w klasztorze: ,,Zaniedbana i niesprzy-
jająca zdrowiu instalacja kloak, będąca 
inną bolączką, mogła zostać usunięta 
przez nową instalację ubikacji. (…) 

Przy układaniu rur wodociągowych 
zostało dokonane przez braci rzadkie 
znalezisko, które zachwyciło naszego 
historyka. Masywna kamienna płyta 
w niszy korytarza okazała się po ob-
róceniu płytą nagrobną opata Tobia-
sza Hallera (1611-16)." (Chronik von 
Grüssau Erstes Halbjahr 1925, s. 2 – 
3). Benedyktyni wtórnie umieścili od-
nalezioną płytę nagrobną w tzw. stacji, 
czyli zakończeniu korytarza klasztor-
nego, równoległego do zakrystii. Epi-
tafium przedstawia opata w pozycji 
stojącej trzymającego w prawej dłoni 
księgę, a w lewej pastorał. W lewym 
dolny rogu umieszczono herb kon-
wentu krzeszowskiego, przedstawia-
jącego skrzyżowaną belkę św. Bernar-
da i pastorał. (Identyczny wizerunek 
herbu z 1577 r. znajduje się w kościele 
p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku). 
W korytarzu klasztornym znajdują 
się jeszcze 3 inne tablice, poświęco-
ne pamięci krzeszowskich opatów, 
tworząc swoiste lapidarium. Chrono-
logicznie następny napis poświęcony 
jest opatowi Walentemu Rülingowi 
(1632–1653): W tym kamieniu pocho-
wano / Valentego opata krzeszowskie-
go / wierny sługa Boga / ojciec swoich 
[mnichów] / zakonu obrońca / jednym 
słowem / człowiek najlepszy / zmarł 20 
października roku 1653. 

Opatowi Dominikowi Geyerowi 
(1696 – 1726) poświęcono dwa epi-
tafia. W kaplicy św. Bernarda wmu-
rowano płytę z inskrypcją: DAG [Do-
minik Opat Krzeszowski] / zmarł / 
Roku od narodzenia z Dziewicy / 1726 

/ dnia 5 grudnia. Drugi napis znajduje 
się obok zakrystii i upamiętnia prze-
niesienie trumny opata Dominika do 
nowej krypty w koście mariackim: 
L.  I.  C. [Laudetur Iesus Chrystus] 
Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus / Miejsce śmierci / które w znisz-
czonym / kościele / Doktor Teologii / 
Dominik / krzeszowski opat / czterdzie-
sty otrzymał / w nowej krypcie bazyliki 
/ w rocznicę śmierci / jego dnia / wresz-
cie pierwszy przyjął / Roku Pańskiego 
/ 1230. Przedstawiony napis wymaga 
drobnej erraty. Data 1230, zapisana 
rzymskimi literami jako MCCXXX, 
jest najprawdopodobniej drobną po-
myłką kamieniarza. Zabrakło ,,D” 
oznaczającego 500 i poprawna data 
powstania inskrypcji to 1730. Z kolei 
łaciński skrót D.D. - divinitatis doctor 
[doctor teologii] niekoniecznie ozna-
czał faktyczny tytuł naukowy, ale był 
zwyczajową tytulaturą opatów w cza-
sach baroku. 

Najbardziej patetyczne jest epita-
fium poświecone pamięci budowni-
czego krzeszowskiej bazyliki, opata 
Innocentego Fritscha (1727 – 1734): 
Ty, który podążasz drogą, podejdź 
i zobacz / trwającego Natana pełnego 
miłości bez kłamstwa, / siedmioletnie-
go nestora prowincji / Innocentego / 
41 opata tego klasztoru w Krzeszowie 
/ wizytatora i wikariusza generalnego 
śląskich cystersów / promienia świat-
ła / dla monastycznej dyscypliny był 
nieskazitelnego życia, / dla włości 
klasztornych przez czynne wspieranie, 
/ dla księstw [świdnicko – jaworskie-Epitafium opata Tobiasza Hallera
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go] przez radę i czyn / dla całego ludu 
przez niezmienne dobrodziejstwa / dla 
nauki przez wzorową ochronę / dla 
sztuki przez tą kosztową budowlę / ten / 
jako on równo owy złoty dom ukończył 
/ ku czci wielkiej Matki boskiego Ema-
nuela,/ zaproszony przez archanioła 
Michała / śpiesznie wyruszył do wię-
zienia tego życia i przez żelazną bramę 
śmierci / wszedł do złoto promienistego 
Jeruzalem / tam za nas wybłaga / złote 
wieki wieczności.

W tym pięknym napisie ukryto 
dwa interesujące szczegóły. Tajemni-
czym jest określenie opata ,,Natanem”. 
Bez wątpienia jest to biblijne nawią-
zanie do budowy świątyni jerozolim-
skiej. W narteksie bazyliki Neunhertz 
namalował dwa freski, odwołujące się 
do tego motywu. Na jednym prorok 
Natan napomina króla Dawida, że to 
nie on zbuduje świątynie jerozolim-
ską, ale jego syn Salomon (por. 2 Sm 7, 
1 - 17). Tej alegorycznej scenie przypo-
rządkowano portrety opatów Bernar-
da Rosy i Dominika Geyera jako tych, 
którzy przygotowali materiał pod bu-
dowę nowego, barokowego kościoła. 
Na fresku obok król Salomon dumnie 
wskazuje na świątynie jerozolimską, 
nad którą namalowano portrety opa-
tów Innocentego Fritscha i Benedykta 
II Seidla, którzy wznieśli krzeszowski 
kościół mariacki. Opat Innocenty nie 
doczekał dnia konsekracji, ponieważ 

zmarł w 1734 r., w rok przed zakoń-
czeniem budowy. Co ciekawe ówczes-
na kronika klasztorna określa go jako 
,,Salomona”, a opata Dominika jako 
,,Dawida”. W przypadku opisywanego 
epitafium pojawienie się imienia Na-
tan niekoniecznie musi być związane 
z prorokiem, który pouczył Dawida. 
Istnieje subtelniejsze wytłumacze-
nie tego określenia. Salomon nie był 
jedynym synem Dawida. Z jego 
związku z Batszebą narodziło się 
czterech synów, a jeden z nich no-
sił właśnie imię Natan. Nie miało-
by to większego znaczenia, gdyby 
nie fakt, że również z jego linii ge-
nealogicznej pochodził Chrystus, 
o czym wyraźnie wzmiankuje 
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 3, 
30).

W oryginale łacińskim, w zda-
niu zaproszony przez archanioła 
Michała

śpiesznie wyruszył do więzie-
nia tego życia ukryto chronostych, 
będący datą śmieci opata – 1734. 
Tekst ukazuje archanioła w kon-
wencji psychopompa, czyli istoty, 
której zadaniem jest przeprowa-
dzić zmarłego do krainy zmarłych. 
Archanioła Michała jako opiekuna 
ciała i duszy zmarłych wzmianku-
je również list św. Judy (Jud 1, 9). 

Wydaje się, że dla wszystkich 
opisywanych epitafiów korytarz 

Płyta opata Dominika Geyera

klasztorny nie był pierwotnym umiej-
scowieniem. Bez wątpienia epitafia 
opata Tobiasza, Walentego i Domi-
nika zostały wtórnie przeniesione 
z gotyckiego kościoła klasztornego. 
Umiejscowienie tych tablic nagrob-
nych poza przestrzenią sakralną świą-
tyni, bo w korytarzu klasztornym, 
podyktowane było zapewne pedan-
tyczną dbałością o spójny program 
ikonograficzny krzeszowskiej bazyli-
ki. Epitafium opata Innocentego rów-
nież wydaje się przeniesione z inne-
go miejsca. Poza wzmianką o tablicy 
opata Tobiasza nie wiadomo, kiedy 
translokowano pozostałe epitafia. Być 
może miało to miejsce za opata Pla-
cyda Mundferinga, który dokonał po-
ważniejszego remontu świątyni ma-
riackiej, usuwając m. in. chór nocny. 
Możliwe, że epitafia przeniesiono po 
sekularyzacji w 1810 r. albo w trakcie 
prac renowacyjnych w XIX lub XX w.

Jedynie opat Innocenty był świa-
dom, że on nie musi pozostawiać we 
wnętrzu świątyni wielkiego epitafium 
sławiącego jego imię. Postawił sobie 
pomnik trwalszy niż ze spiżu, którym 
był złoty dom ku czci wielkiej Matki 
boskiego Emanuela.

Krystian Michalik

Epitafium opata Innocentego Fritscha ▼
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BĘDZIE PROCES BEATYFIKACYJNY
HENRYKA POBOŻNEGO

Swoje nihil obstat w tej sprawie przegłosowała na posiedzeniu Konferencja Episkopatu Polski w środę 
7 października 2015 roku. Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym ma ruszyć niebawem. To 
ukoronowanie 25-letnich starań Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 w Legnicy.

Foto: Roman Tomczak
Henryk Pobożny prowadzi chrześcijańskie wojska do bitwy przeciwko Mongołom.

Inscenizacja historyczna w 770. rocznicę bitwy pod Legnicą

Wniosek przedstawił bp Zbigniew 
Kiernikowski, ordynariusz diecezji leg-
nickiej. Jedną z pierwszych osób poin-
formowanych, że wniosek jednogłośnie 
otrzymał nihil obstat (łac. nic nie stoi na 
przeszkodzie), był Stanisław Andrzej 
Potycz, przewodniczący Kapituły Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy '90.

- Nihil obstat to punkt przełomo-
wy – uważa pan Potycz - Jestem z tego 
powodu bardzo szczęśliwy. Kolejnym 
krokiem na drodze wyniesienia pia-
stowskiego księcia na ołtarze będzie 
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. 

Stanisław A. Potycz przypomina, 
że już wraz z pierwszym spotkaniem 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 posta-
nowiono, że jego członkowie będą mod-
lić się o wyniesienie księcia Henryka II 
Pobożnego na ołtarze. Przez ostatnie 
25 lat podejmowano tu wiele ważnych 
inicjatyw, które miały spopularyzować 
postać legnickiego księcia, który poległ 
w obronie wiary. Na razie nie wiadomo, 
kiedy ruszy diecezjalny proces beatyfi-
kacyjny, ale będzie to na pewno wielkie 
wydarzenie w życiu lokalnego Kościoła 
Legnickiego.

Książę piastowski Henryk II Poboż-
ny był synem św. Jadwigi Śląskiej i księ-
cia Henryka Brodatego. Jego żoną była 
Anna Przemyślidka, córka Przemysła 
Otokara I, króla Czech. W 1241 r. Hen-
ryk II Pobożny stanął na czele wojsk 
sprzymierzonych broniących Legnicy 
przed najazdem mongolskim. Zginął 
w walnej bitwie 9 kwietnia 1241 r., praw-
dopodobnie w miejscu, gdzie dziś stoi 
bazylika w Legnickim Polu. W 2011  r. 
bp Stefan Cichy, ówczesny ordynariusz 
legnicki, powołał specjalny zespół na-
ukowców, których zadaniem było prze-
prowadzenie dowodu o męczeńskiej 
śmierci Henryka II w obronie wiary.

Roman Tomczak
Foto: Roman Tomczak.

Dzisiejsza decyzja KEP oznacza, że wkrótce ruszy proces beatyfikacyjny piastowskiego 
księcia - mówi Stanisław A. Potycz 
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REMONT CMENTARZA PARAFIALNEGO

Sanktuarium Krzeszowskie pięknieje 
z dnia na dzień; dzięki wsparciu, mię-
dzy innymi: Unii Europejskiej i Legni-
ckiej Kurii Biskupiej. We wrześniu 2013 
roku został przedstawiony Apel Komite-
tu ds. Remontu Cmentarza Parafialnego 
do wszystkich mieszkańców Krzeszowa 
i  okolicznych miejscowości. W ostatnim 
czasie odbudowano z inicjatywy Spo-
łecznego Komitetu Odbudowy Kościoła 
na Górze św. Anny - zrujnowany koś-
ciół p.w. Św. Anny. Staraniem Komitetu 
Cmentarnego jest, aby nadać odpowied-
ni charakter miejscu spoczynku naszych 
najbliższych zmarłych, żeby na naszym 
cmentarzu parafialnym w Krzeszowie 
wykonać prace polegające na ułożeniu 
chodników z kostki betonowej oraz po-
stawić ołtarz do celebracji Mszy Świę-
tej podczas uroczystości na cmentarzu. 
Zwracaliśmy się wtedy z gorącą prośbą 
do wszystkich mieszkańców Krzeszowa 
i okolicznych miejscowości, którzy mają 
groby swoich bliskich na naszym cmenta-
rzu o wsparcie finansowe. (chodziło o 150 
zł. od każdej rodziny naszej parafii; nie od 
domu, ale od każdej rodziny, która w tym 
domu mieszka. Tych rodzin mieszka po-
nad 650). Wiele prac zostało już wyko-
nanych i mieszkańcy Krzeszowa bardzo 
często wyrażali swoje zadowolenie. Nasz 

Szanowni Mieszkańcy Krzeszowa !

cmentarz jest coraz godniejszy na 
pochówek naszych Drogich Zmar-
łych, którzy tam będą oczekiwać na 
Dzień Zmartwychwstania. 

Niestety; na koniec paździer-
nika 2015 roku mamy jeszcze duże 
zaległości z płatnościami dla wyko-
nawców. Jest to suma: ponad 20 ty-
sięcy złotych. Okazało się, że prawie 
40 % mieszkańców do tej pory nie 
złożyło ofiary cmentarnej. Dlatego 
w imieniu Komitetu ds. Cmentarza 
Parafialnego w Krzeszowie zwraca-
my się do wszystkich Mieszkańców 
Krzeszowa i okolicznych wiosek 
o pomoc w zebraniu tej sumy pie-
niężnej. Mamy również chęć do-
kończenia głównej drogi do bramy 
wjazdowej. Planujemy naprawić 
drewniany parkan cmentarny. Pro-
simy Państwa o zrozumienie! Ofia-
ry można składać w zakrystii krze-
szowskiej bazyliki albo w Obsłudze 
Pielgrzyma codziennie od godz. 
9.00 do 15.00. 

Komitet ds. Remontu Cmentarza 
Parafialnego w Krzeszowie 
Krzeszów, dnia 20 października 
2015 r.
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50 LAT PROFESJI ZAKONNEJ 
SIOSTRY MARII BOGUMIŁY 

SKŁODOWSKIEJ – ELŻBIETANKI
W sobotę 10 października 2015 roku w bazylice krzeszowskiej 

miała miejsce niecodzienna uroczystość. Otóż S. Bogumiła, obecnie 
pracująca w Środzie Śląskiej - elżbietanka i pielęgniarka dziękowała 
Panu Bogu i Matce Najświętszej za łaskę powołania w Zgromadzeniu 
Sióstr św. Elżbiety w prowincji wrocławskiej.

Na chrzcie świętym otrzymała imię: 
Jadwiga. Jej rodzice Anna i Piotr po-
chodzili z Podlasia, z miejscowości: 
Krasowo-Częstki. Mając 16 lat; śladami 
swojej o pięć lat starszej siostry; elżnie-
tanki Siostry Laurencji (była również 
obecna w Krzeszowie na uroczystości) 
wstąpiła młoda Jadzia do Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu. Jako 
kandydatka ukończyła Szkołę Pielęgniar-
ską. Po profesji zakonnej w 1966 roku 
została skierowana do pracy w Szpitalu 
Miejskim w Bielawie. Początkowo była 
na stanowisku pielęgniarki na chirurgii 
dziecięcej a następnie została główną in-
strumentariuszką i oddziałową w bloku 
operacyjnym tegoż szpitala bielawskiego. 
W Bielawie poza szpitalem Siostra Bogu-
miła rowerem jeździła do chorych dzieci 
i starszych ludzi z posługą pielęgniarską; 
nie bacząc na warunki pogodowe i porę 
dnia. Przepracowała w Bielawie 33 lata. 
Następnie władze zakonne przeniosły S. 
Bogumiłę do Wlenia; później 
do Wałbrzycha na Biały Ka-
mień a obecnie pracuje jako 
przełożona Domu Zakonnego 
w Środzie Śląskiej. 

W dziękczynnej Eucha-
rystii uczestniczyło 13 kapła-
nów i wiele Sióstr Elżbietanek 
z Polski i zagranicy. Była obec-
na Siostra Wikaria Damaris 
z Domu Prowincjalnego we 
Wrocławiu. Całość uroczysto-
ści zaplanowali trzej kapłani, 
którzy bezpośrednio znali S. 
Bogumiłę z jej pracy w Biela-
wie: Ks. Kanonik Jacek Wło-
stowski, urodzony w Bielawie 
i sąsiad Sióstr Elżbietanek oraz 
pracujący wtedy w parafii p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Bie-

lawie: Ks. Kanonik Krzysztof Ambro-
żej i piszące te słowa Ks. Marian Kopko. 
Swoją obecnością zaszczycili Siostrę: Ks. 
prałat Wincenty Tokarz w Wrocławia – 
Stabłowic, Ks. Dziekan Leszek Kowalski 
z Chobieni oraz jego bratanek Ks. prof. 
Rafał Kowalski z Wrocławia – rzecznik 
Kurii Wrocławskiej. Gościliśmy również 
w krzeszowskiej bazylice kapłanów wraz 
z pielgrzymami z Poznania, Wrocławia 
– Wojszyc, z Wielunia, z miejscowości 
Koźle oraz z Bodzanowa w diecezji opol-
skiej. Swoją modlitwą wspierali Siostrę 
Bogumiłę również kapłani z Sanktuarium 
Krzeszowskiego. 

Jego Świątobliwość Franciszek w li-
ście z Watykanu datowanym na dzień 26 
stycznia 2015 roku przesłał wszystkim 
Siostrom Jubilatkom i ich Wspólnotom 
Zakonnym serdeczne życzenia, aby trwa-
jący Rok Życia Konsekrowanego pomógł 
im uwielbiać Boga za otrzymane łaski, 
zachować żywą tożsamość jak również 

umocnić jedność rodziny zakonnej. Na 
koniec listu papież Franciszek udzielił 
Siostrom Elżbietankom Apostolskiego 
Błogosławieństwa. 

Uroczystości w Krzeszowie zakończy-
ło uroczyste błogosławieństwo Jubilatki 
oraz wspólna fotografia z kapłanami, sio-
strami zakonnymi oraz rodziną i przyja-
ciółmi przed Tronem Łaskawej Pani Krze-
szowskiej.

Ks. Marian Kopko – kustosz
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TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE 
W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA

Choć święta prawie wszędzie obchodzi się bardzo uroczyście, to jednak zupełnie inaczej w zależności 
od kontynentu i kraju.

FINLANDIA
W ojczyźnie świętego Mikołaja 

przygotowania świąteczne zaczynają 
się sporo wcześniej niż w innych kra-
jach, wraz z tzw. Małym Bożym Naro-
dzeniem (Pikkujoulu). Od tego dnia 
w każdą niedzielę Adwentu zapala się 
kolejne świeczki, a kiedy już wszyst-
kie zapłoną dzieci otrzymują pierwsze 
prezenty. Resztę prezentów przynosi 
święty Mikołaj w bożonarodzeniowy 
poranek. Świąteczny obiad w Fin-
landii składa się z pieczonej szynki, 
kociołka mięsnego Karjalanpaisti 
(oryginalnie przyrządzanego z mię-
sa renifera lub łosia, a w codziennej 
praktyce z wieprzowiny, wołowiny 
i dziczyzny), wszelkiego rodzaju za-
piekanek warzywnych, łososia i sałat-
ki buraczanej. Tradycyjnym fińskim 
świątecznym napojem jest grog - na-
pój z czerwonego wina z ziołami i ba-
kaliami.

HISZPANIA
Święta w Hiszpanii rozpoczynają 

się 22 grudnia wielką loterią bożona-
rodzeniową, podczas której można 
wygrać (w  tym roku) 2,5 mld €. Jest 
to tradycja, którą zapoczątkował król 
Carlos III w 1763 r. i trwa nieprze-
rwanie do dnia dzisiejszego. Święta 
w Hiszpanii obchodzone są bardzo 
religijnie. Ważniejsza od choinki jest 
w Hiszpanii szopka będąca głównym 
elementem wystroju każdego domu. 
Dania wigilijne różnią się w zależności 
od regionu, zazwyczaj są to: jagnięcina 
i prosię, pieczony indyk, owoce morza 
i ryby. Na deser podaje się nugat z mig-
dałami (turrón), marcepan, ciastecz-
ka, orzechy i keks, w którym zapieka 
się różne niespodzianki, np. monety. 
Po kolacji większość Hiszpanów uda-
je się na pasterkę, która jest ważnym 
punktem wigilijnego wieczoru.

Bardziej świątecznie niż Boże 
Narodzenie obchodzi się natomiast 
święto Trzech Króli (6 stycznia). To 
właśnie wtedy dzieci otrzymują pre-
zenty od Trzech Króli (Los Reyes Ma-
gos). Po obejrzeniu prezentów, je się 
tradycyjne ciasto w kształcie pierście-
nia (Roscón de Reyes), dekorowane 
bakaliami symbolizującymi kamienie 
szlachetne zdobiące ubrania Trzech 
Króli.

ARGENTYNA
W Argentynie, która znajduje się 

na południowej półkuli grudzień to 
odpowiednik naszego czerwca, tem-
peratury dochodzą wtedy nawet do 
40°C i w takiej scenerii obchodzi się 
święta. W Argentynie święta obcho-
dzi się bardzo hucznie, całymi rodzi-
nami, ze znajomymi i sąsiadami. To 
czas zabaw, a Wigilia pełni rolę zaba-
wy ulicznej z fajerwerkami, a wspól-
ną kolację jada się w przydomowych 
ogródkach. Najważniejszymi dania-
mi są: pieczone prosię, grillowane 
mięso (parrillada Argentina) i słodki 
chleb w kształcie babki (panettone). 
O północy zaczyna się konsumowa-
nie słodkości, alkoholu i tańce do sa-
mego rana. W tej zabawie uczestniczą 
nie tylko dorośli, ale i dzieci. Prezenty, 
podobnie jak w Hiszpanii przynoszą 
dopiero Trzej Królowie 6 stycznia.

MEKSYK
W Meksyku uroczystości zaczy-

nają się dziewięć dni wcześniej. Każ-
dej nocy odbywa się procesja, któ-
ra ma przypominać poszukiwanie 
schronienia przez Józefa i Maryję. 
Ostatniego dnia w jednym z domów 
otwierają się drzwi i gospodarze za-
praszają pielgrzymów do środka. 
Po jej zakończeniu wszyscy bawią 
się na świątecznym przyjęciu, gdzie 

główną zabawą dzieci jest rozbijanie 
świątecznej kukły wypełnionej sło-
dyczami (pinaty). Wigilia tradycyjnie 
obchodzona jest 24 grudnia, jednak 
wieczerzę wigilijną jada się tuż przed 
samą północą. Na wigilijnym stole 
główną potrawą jest indyk. W bożo-
narodzeniowej tradycji w Meksyku 
nie ma pasterki, nie ubiera się też 
choinki, za to w żadnym domu nie 
może zabraknąć wieńca z gwiazdą 
betlejemską. W Boże Narodzenie 
dzieci dostają prezenty, a całe ro-
dziny spotykają się i rozpoczynają 
uroczystość od dzielenia się rosca - 
słodkim chlebem w kształcie krążka, 
w którym zapieczona jest ceramiczna 
laleczka. Osoba, której trafi się lalecz-
ka ma za zadanie urządzić przyjęcie 
podczas Día de Candelaría (2 lutego).

GRECJA
Grecki Kościół podobnie jak, Koś-

ciół katolicki, obchodzi Boże Naro-
dzenie 25 grudnia. Boże Narodzenie 
jest w Grecji drugim co do ważności 
świętem (najważniejszym jest Wiel-
kanoc). Obchody świąt trwają aż 
dwanaście dni i aż dwukrotnie w tym 
czasie Grecy obdarowują się nawza-
jem nieprawdopodobną liczbą pre-
zentów: najpierw w wieczór wigilijny, 
a później w noc sylwestrową, kiedy 
prezenty przynosi św. Bazyli. Na gre-
ckim stole najczęstszymi bożonaro-
dzeniowymi potrawami są: specjalny 
świąteczny chleb (christopsomo), in-
dyk nadziewany kasztanami i ryżem 
(galopula giemisti), ciasteczka na-
dziewane orzechami (melomakaro-
na) i białe ciasteczka (kourambiedes). 
Grecką tradycją jest stawianie zamiast 
choinki przystrojonego świątecznie 
modelu żaglowca. Jest to najważniej-
szy symbol bożonarodzeniowy w tym 
kraju.
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KOREA
Boże Narodzenie ma tu raczej ko-

mercyjny charakter, zbliżony do Wa-
lentynek czy Halloween. Przystrojone 
choinki, lampki i Mikołaj pojawiają 
się wszędzie - i w domach i na uli-
cach. 25 grudnia jest dniem wolnym 
od pracy, ale chociaż Koreańczycy 
wręczają sobie prezenty w Boże Naro-
dzenie, to ma to tylko charakter tylko 
symboliczny; prawdziwe wręczanie 
prezentów odbywa się dopiero w cza-
sie chińskiego Nowego Roku.

INDIE
W Indiach na ok. 10 dni przed 

Bożym Narodzeniem zaczynają się 
wielkie przygotowania. Mieszkańcy 
dekorują ulice i domy malując różne 
wzory na podłogach i ziemi przed 
domami. Podczas świąt organizowa-
ne są konkursy szopek, które stawia 
się zazwyczaj w widocznym miejscu 
przed domem. Wszystkie eksponaty 
ogląda i ocenia specjalna lokalna „ko-
misja”. Przed kościołem po pasterce 
przez całą noc trwają loterie i zabawy, 
a dzieci i kolędnicy chodzą od domu 
do domu, prosząc o błogosławień-
stwo. Podczas kolacji wigilijnej podaje 
się lokalne ryby, dania z sera i z wa-
rzyw oraz ryż z rozmaitymi sosami. 
Są również kolędy w wersji indyjskiej. 
Często można też zobaczyć lokalne 
drzewka (np. bananowce) „przebra-
ne” za choinki - przyozdobione ba-
lonami i światełkami (w Indiach nie 
używa się tu ozdób takich jak bombki 
czy słodycze).

ANGLIA
Anglicy nie obchodzą Wigi-

lii, a świąteczny posiłek spożywają 
w pierwszy dzień świąt Bożego Na-
rodzenia. Tradycyjnym daniem jest 
nadziewany pieczony indyk, mince 
pies (okrągłe babeczki z suszonymi 
owocami i bakaliami) oraz christmas 
pudding (deser, o dosyć skompliko-
wanym przygotowaniu składający się 
m.in. z mąki, łoju wołowego, mig-
dałów, rodzynek, bułki, jajek, rumu 
i marchewki). Pierwszego dnia świąt 
tradycyjnie wygłasza przemówienie 
królowa. Tradycję tę rozpoczął król 
Jerzy V w 1932 r. W drugi dzień świąt, 
dzieci otwierają prezenty otrzymane 
od świętego Mikołaja (Father Chri-

stams). Brytyjczycy, tak jak Polacy 
i prawie wszystkie narody świętujące 
Boże Narodzenie ubierają choinkę. 
Z Anglii wywodzi się zwyczaj za-
wieszania gałązki jemioły, pod którą 
można pocałować nie tylko ukochaną 
osobę.

DANIA
Duńska choinka jest 

bardzo charakterystycz-
na, bo zdobią ją liczne 
małe duńskie flagi. Wi-
gilia jest najważniej-
szym wydarzeniem 
świątecznym w Danii, 
a wigilijna kolacja jest 
podawana o północy. Na 
stole koniecznie musi się 
znaleźć pieczona kaczka jako danie 
główne oraz pudding ryżowy z owo-
cami i przyprawami (ris a l'amande), 
który jest przygotowywany w od-
dzielnych naczyniach dla każdej oso-
by, a w jednym z nich zostaje ukryty 
migdał. Ten, kto go znajdzie dostaje 
dodatkowy prezent. Obowiązkowy 
jest również glogg - mocna odmiana 
grzanego wina.

GRENLANDIA
Święta Bożego narodzenia obcho-

dzone są bardzo uroczyście w Gren-
landii. Już końcem listopada na uli-
cach widoczne są święta, a w oknach 
pojawiają się czerwone i pomarań-
czowe gwiazdy bożonarodzeniowe. 
Ponieważ grudzień jest okresem, 
kiedy słońce pokazuje się tylko na 
chwilkę, światełka zdobiące domy 
stanowią główne oświetlenie tworząc 
świąteczny nastrój. Prezenty układa 
się pod choinką, chociaż „oficjalnie” 
przynosi je Mikołaj. Przy tak małej 
liczbie ludności rodziny są zazwyczaj 
bardzo duże, dlatego często ciężko 
usadzić wszystkich przy jednym stole. 
Na wigilijnym stole znajdziemy kacz-
kę, baraninę, renifera, ryż na mleku 
z migdałami i konfiturą oraz lokalny 
przysmak – mattak, czyli skórę z wie-
loryba z cienką warstwą tłuszczu ja-
daną na surowo.

SZWECJA
W okresie bożonarodzeniowym 

w Szwecji szczególnie uroczyście ob-
chodzi się dzień św. Łucji (13 grud-

nia). Rankiem tego dnia wyrusza 
pochód, gdzie dziewczynki ubierają 
się w proste, białe, długie sukien-
ki, a w rękach trzymają 
ś w i e c z k i . 
W do-

m a c h 
d z i e w c z y n k i częstują 
wszystkich szafranowymi bułeczka-
mi (lussekatts).

Dzień przed Wigilią rodzina spo-
tyka się wspólnie na dopp i grytan, 
podczas którego spożywa specjalnie 
na ten cel upieczony chleb maczany 
w podgrzanym sosie. Święta rozpo-
czynają się 24 grudnia uroczystą ko-
lacją wigilijną i rozdaniem prezentów. 
Podczas Wigilii na szwedzkim stole 
znaleźć można: wędzonego łososia, 
śledzie przyrządzane na różne sposo-
by, kiełbaski (prinskorv), nóżki w ga-
larecie, pasztety, klopsiki z mielonego 
mięsa (köttbullar), różnego rodzaju 
kapusty, pudding ryżowy oraz zapie-
kankę z ziemniaków i anchois. Wigi-
lia w Szwecji nie jest postna, jedyną 
postną potrawą jest suszona ryba 
moczona na parę dni przed świętami 
w wodzie z ługiem (lutfisk).

Anna Ferenc
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/w campusach/

Przed nami Światowe dni młodzieży! 
Zanim udamy się do Krakowa młodzież z różnych krajów,  

spędzi czas w naszej diecezji.  
Oto plan tych dni:

Ważnym momentem tego czasu będzie dzień spędzony w naszym Sanktuarium 
w Krzeszowie. Dlatego już teraz zapraszamy Wszystkich chętnych, którzy chcieli-

by pomóc jako wolontariusze  
w czasie tego spotkania…

Po dniach w diecezji wszyscy udadzą się do Krakowa!  
Tam plan będzie następujący:

również i młodzież z naszej Parafii chce tam być….

dlatego organizujemy wyjazd na Czuwanie modlitewne z Ojcem Świętym Francisz-
kiem oraz na Mszę Świętą Posłania – kończącą Światowe Dni Młodzieży.

Zapisy oraz informacje na ten temat udziela: Ks. Mateusz Rycek tel. 513-982-146
Zachęcamy do odwiedzenia stron ŚDM:  

http://www.domusmariae.pl oraz http://www.krakow2016.com
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Rozważania na temat Liturgii Świętej - Ks. Mateusz Rycek

„Przed Ołtarzem Pana”

„Epikleza konsekracyjna”

Gdy Maryja usłyszała, że po-
cznie i porodzi Syna, zapytała 
Anioła: „jakże się to stanie?”. Od-
powiedź brzmiała: „Duch Święty 
zstąpi na Ciebie”. Już starożytne 
komentarze porównują przemia-
nę chleba i wina w Ciało i Krew 
Chrystusa do zwiastowania: Jak 
w Maryi z Ducha Świętego począł 
się Syn Boży, tak przemiana eu-
charystyczna dokonuje się mocą 
Ducha. To dzięki działaniu Du-
cha Świętego Eucharystia nie 
jest opowiadaniem o sprawach 
dawno minionych, ale spotka-
niem z Jezusem działającym tu 
i teraz. Dlatego w modlitwie eu-
charystycznej prosimy – nawet 
dwukrotnie – aby Duch Święty 
zstąpił i działał. Pierwszą modli-
twę o Ducha Świętego nazywamy 
epiklezą konsekracyjną. Epikleza 
jest to modlitwa, w której Koś-
ciół prosi Ojca, aby zesłał Ducha 
Świętego na osobę lub na rzecz 
(od greckich słów kaleo – wzy-
wam; epi – nad). W tej modlitwie 
prosimy, aby Duch Święty zstąpił 
na chleb i wino, by stały się Ciałem 
i Krwią Chrystusa; aby je uświęcił, 
konsekrował. Stąd nazwa: konse-
kracyjna. 

Eucharystię ustanowił Jezus 
i to On polecił uczniom: „to czyń-
cie na moją pamiątkę”. Z Jego woli 
w ludzkich czynach objawia się 
moc Ducha. Czy konieczna jest 

zatem nasza proś-
ba o Ducha, aby On 
dokonał tego, co jest 
przecież wolą Jezusa? 
Nikt tak nie pragnie 
zbawienia świata jak 
nasz Pan, a mimo to 
Jezus mówi: „proście 
Pana żniwa, by posłał 
robotników”. Sam Je-
zus zapowiada swoje 
powtórne przyjście, 
ale to my mamy wo-
łać „przyjdź, Panie 
Jezu”. Wiara wiąże się 
z przeświadczeniem, 
że zbawcze działanie 
Boże trzeba wypro-
sić. Nie dlatego jako-
by Pana Boga trzeba 
było nakłaniać do 
działań, które sam za-
mierzył. Wierzymy, że 
On oczekuje na naszą 
modlitwę, która jest 
wyjściem Mu naprze-
ciw, otwarciem na 
Jego działanie i sposo-
bem współpracy. 

Wspomnienie w epiklezie kon-
sekracyjnej działania Ducha Świę-
tego uzmysławia, że przemiana 
darów w Ciało i Krew Chrystusa 
jest działaniem Bożym nieskoń-
czenie przewyższającym ludzkie 
możliwości. Natomiast prośba 
o zstąpienie Ducha przypomina, 

że w tym Bożym działaniu mamy 
swój udział, że nie dokonuje się 
ono jakby ponad naszymi głowa-
mi. Bóg oczekuje naszej prośby, 
byśmy w Jego działanie wchodzi-
li z zaangażowaniem i z pragnie-
niem spotkania...

Pan Jezus powiedział na ostatniej wieczerzy: „to czyńcie na moją pamiątkę”. Kościół wierny poleceniu 
Jezusa wspomina Jego zbawczą ofiarę, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jednak słowo „pamiątka” 
nie oznacza, że Msza św. jest zwykłym przypominaniem dawnych wydarzeń. Nie spotykamy się, by 
powspominać to, co dawno temu Jezus mówił i czynił. Jezus obecny jest tu i teraz, a Jego ofiara trwa 
w naszym „sprawowaniu pamiątki”. Jak to się dzieje?

Modlitwie epiklezy towarzyszy gest wyciągniętych rąk
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DLACZEGO CZEKASZ
NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA?

W sondzie wzięli udział uczniowie klasy 6a ZSP w Krzeszowie, wszyscy zgodnie i radośnie oznajmili,  
że czekają na święta. Dlaczego?

Czekam na Boże Na-
rodzenie, ponieważ cały 
dzień jesteśmy z rodzi-
ną, przypominamy sobie 
o narodzeniu Pana Jezusa, 
a moja babcia robi najlep-
sze uszka z barszczem.

Małgorzata Serafin

Wtedy cała rodzina 
spotyka się przy świą-
tecznym stole i możemy 
nadrobić czas spędzony 
bez siebie.

Nikola Głód

22 grudnia mam urodziny, 
to początek świętowania. Cieszę 
się, że spotykamy się w rodzin-
nym gronie, przed wigilijną ko-
lacją czytamy Ewangelię, dzie-
limy się opłatkiem, śpiewamy 
kolędy, możemy iść na pasterkę. 
Lubię przygotowywać prezenty, 
a mama robi najlepszy czerwo-
ny barszcz.

Oliwia Pawlik

W święta spędzamy 
czas wspólnie przy świą-
tecznym stole i przyjeżdża 
mój tata, który na co dzień 
mieszka w Londynie.

Vanessa Barabasz

W święta mam oka-
zję zobaczyć się z ciocią, 
która mieszka w Niem-
czech. Wspólnie pieczemy 
ciasta oraz robimy uszka 
i barszcz. Lubię patrzeć na 
jej reakcję, kiedy dostaje 
ode mnie prezent.

Martyna Trojan

Czekam na Boże Na-
rodzenie, ponieważ wszy-
scy razem spędzamy czas. 
Siostra piecze wyśmienite 
ciasta i wszyscy świetnie 
się bawimy.

Julia Garwol

To czas w którym spo-
tykamy się z rodzina przy 
wigilijnym stole, odczyty-
wany jest fragment Ewan-
gelii o narodzeniu Pana 
Jezusa, dzielimy się opłat-
kiem i świętujemy imieni-
ny taty.

Miłosz Popardowski
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Jest to czas świętowa-
nia narodzin Zbawiciela. 
Obchodzę też w tym dniu 
swoje urodziny, to po-
dwójna radość i podwójne 
świętowanie.

Mateusz Głąbicki

Czekam na Boże Narodze-
nie, ponieważ możemy spę-
dzić je w ciepłym, rodzinnym 
gronie. Wspólnie się modlimy 
i prosimy o lepszy nowy rok. 
Przyjeżdża cała rodzina, którą 
widzę tylko raz w roku. Wspól-
nie idziemy na pasterkę. 26 
grudnia moja mama obchodzi 
swoje urodziny i świętujemy ra-
zem z nią.

Julia Migacz

To czas, gdy rodzina 
z Bogiem spotyka się przy 
jednym stole. Razem śpie-
wamy kolędy i idziemy na 
pasterkę. W Wigilię moja 
siostra obchodzi urodziny, 
po kolacji wigilijnej jest 
tort.

Wojtek Zerka

Czekam na Boże Na-
rodzenie, ponieważ mogę 
spotkać się z całą rodziną, 
mogę pośpiewać kolędy, 
przeczytać fragment Bi-
blii i zjeść kolację wigilijną. 
Moja ciocia piecze przepysz-
ne ciasta, a babcia przyjeżdża 
z Niemiec.

Mateusz Szewczyk

Czekam na Boże Na-
rodzenie, ponieważ mogę 
spędzić ten czas z rodziną. 
Moja ciocia piecze prze-
pyszne ciasta, a po prze-
czytaniu Biblii dzielimy 
się opłatkiem.

Natalia Matusik

Czekam na Boże Na-
rodzenie, ponieważ całą 
rodziną spędzamy dużo 
czasu, przy przygotowa-
niach do kolacji wigilijnej. 
Wspólnie śpiewamy kolę-
dy i dajemy sobie prezenty.

Cyprian Czuba

Czekam na Boże Na-
rodzenie, ponieważ prze-
bywamy w rodzinnym 
gronie, ubieramy choinkę, 
śpiewamy wspólnie kolę-
dy, idziemy na pasterkę, 
czytamy Biblię.

Alicja Kamińska

Czekam na Boże Naro-
dzenie, ponieważ to czas, 
kiedy wspólnie oddajemy 
Bogu cześć. Radośnie śpie-
wamy kolędy i idziemy na 
pasterkę. Bardzo lubię, gdy 
spędzamy czas w kuchni, 
wspólnie przyrządzając dwa-
naście potraw.

Oliwia Jakubas

Czekam na Boże Naro-
dzenie, ponieważ wspól-
nie modlimy się, jemy 
kolację, dzielimy się opłat-
kiem i czekamy na fajne 
prezenty.

Dominik Gajewski

Mało jest takich wyda-
rzeń, kiedy wszyscy może-
my się spotkać. W święta 
czuje się rodzinne ciepło, 
wspólnie można śpiewać 
kolędy, i jak co roku razem 
oglądać Kevina".

Szymon Guśtak
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ZIEMIA ŚWIĘTA

PROGRAM:
7 IV czwartek
Msza św. w Bazylice o godz. 14.oo. Wy-

jazd autokarem z Krzeszowa o godz. 15 00 na 
lotnisko do Pragi. W godz. wieczornych wy-
lot samolotem z Pragi do Tel Avivu. 

8 IV piątek
Lądowanie we wczesnych godzinach 

rannych w Tel Avivie. Przejazd autokarem do 
Jerozolimy. Zakwaterowanie u sióstr Elżbie-
tanek, śniadanie. Po odpoczynku nawiedza-
my Bazylikę Bożego Grobu i udajemy się au-
tokarem na górę Oliwną: Kościół w Betfage, 
Getsemani (Bazylika Agonii), Kościół Pater 
Noster, Dominus Flevit, Bazylika Wniebo-
wzięcia NMP. Obiadokolacja. Nocleg.

9 IV sobota
Śniadanie. Wcześnie rano udajemy się do 

Nazaretu (Bazylika Zwiastowania, Kościół 
Św. Józefa). Nawiedzamy Kościół w Kanie 
Galilejskiej - sanktuarium pierwszego cudu 
Chrystusa. W drodze powrotnej do Jerozoli-
my nawiedzamy w Hajfie Karmel - sanktua-
rium Eliasza i Matki Bożej. Zatrzymujemy się 
w Cezarei Nadmorskiej (port i miasto zało-
żone przez Heroda Wielkiego) na krótki od-
poczynek nad Morzem Śródziemnym. Obia-
dokolacja. Nocleg.

10 IV niedziela
Śniadanie. Udajemy się do Betlejem 

(Grota i Bazylika Narodzenia Pańskiego) 
Grota Mleczna, Pole Pasterzy. W Ain Karem 
zwiedzamy kościół nawiedzenia Św. Elżbiety 
i narodzenia Św. Jana Chrzciciela. W dro-
dze powrotnej (jeśli czas pozwoli) zobaczy-
my Yad Washem - pomnik ofiar Holocaustu 

W programie: Jerozolima – Betlejem – Nazaret - Kana Galilejska Góra Tabor - Ain Karem - 
Góra Karmel - Morze Martwe - Jerycho – Cezarea Nadmorska – Kafarnaum

TERMIN: 7 – 15 kwietnia 2016 rok

i menorę przed parlamentem izraelskim - 
Knesetem. Obiadokolacja. Nocleg.

11 IV poniedz.
Śniadanie. Nawiedzamy Betanię - sank-

tuarium Marii, Marty i Łazarza. Krótkie 
zwiedzanie najstarszego miasta świata Jery-
cha (możliwość wjazdu jest uzależniona od 
sytuacji politycznej). Przejazd przez Pustynię 
Judzką nad Morze Martwe (największa de-
presja na świecie) i kąpiel w morzu w miej-
scowości En Bokek. W drodze powrotnej 
przejazd obok grot Qumran. Obiadokolacja. 
Nocleg.

12 IV wtorek
Po śniadaniu przejazd na Syjon Chrześ-

cijański (piękny widok na górę Oliwną i oko-
licę). Nawiedzamy Kościół Św. Piotra In Gal-
licanti, Wieczernik, Bazylikę Zaśnięcia NMP. 
Po południu - Droga Krzyżowa oraz nawie-
dzenie Kalwarii i Grobu Świętego. Obiadoko-
lacja. Nocleg.

13 IV środa
Śniadanie. Wcześnie rano druga wyprawa 

do Galilei. Na górę Tabor wjedziemy taksów-
kami. W Jordanii nad Jordanem odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych. Popłyniemy sta-
teczkiem po jeziorze Galilejskim. Nawiedzi-
my Górę Błogosławieństw w Tabgha, Kościół 
Prymatu Św. Piotra (tutaj Pan Jezus przeka-
zał Św. Piotrowi najwyższą władzę), Kościół 
Rozmnożenia Chleba, Kafarnaum (dom Św. 
Piotra). Obiadokolacja. 

14 IV czwartek
Śniadanie. W Starej Jerozolimie będzie-

my w Kościele Św. Anny, Ecce Homo, Litho-

stros, pod Ścianą Płaczu. Zobaczymy też uli-
cę z czasów rzymskich - Cardo. Po południu 
czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.

15 IV piątek
W nocy (około 2 godz.) przejazd na lot-

nisko Ben Gurion w Tel Avivie. Odlot z Tel 
Avivu do Pragi w godzinach porannych. 
Przylot do Pragi ok. 9:00. Transfer autoka-
rem z lotniska do Krzeszowa. Zakończenie 
pielgrzymki ok. 14:00.

CENA: 1950 zł + 440 $

Cena obejmuje:
• Przelot samolotem Praga – Tel Aviv – 

Praga
• Transfer na/z lotniska w Pradze autoka-

rem kat. 4* z WC, klimatyzacją, barkiem, 
DVD

• Przejazdy na miejscu w Ziemi Świętej au-
tokarem klimatyzowanym

• 7 noclegów (pokoje 2,3,4-osobowe z ła-
zienkami u Sióstr Elżbietanek w Jerozo-
limie).

• 7 obiadokolacji
• 7 śniadań 
• Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
• Opieka pilota na całej trasie
• Opieka księdza biblisty - przewodnika
• Wjazd na Górę Tabor

 
*Na bilety wstępu: statek po Jeziorze Ga-

lilejskim, bakszysz, należy przygotować do-
datkowo 50 Dolarów…..

Zapisy na PIELGRZYMKĘ prowadzi 
Kustosz z Krzeszowa Ks. Marian Kopko  
(ilość miejsc ograniczona) 
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Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych 5.09.2015

abp Zygmunt Zimowskibp senior Stefan Cichy, bp legnicki Zbigniew Kiernikowski

ks. Marek Bałwas bp Marek Mendyk

Wolontariusze Caritas


