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Drodzy Czytelnicy „Krzeszowskiej Pani”
Szanowni Parafianie i Pielgrzymi !
Niech Święta Rodzina adorująca
w ubogim żłóbeczku dobrego Boga,
będzie dla Nas w tym szczególnym czasie
drogą do wiecznego źródła miłości.
Modlimy się szczególnie,
aby pokój Betlejemskiej Nocy
zstąpił na Wasz dom i na nasze polskie rodziny
w te radosne święta i w całym Nowym Roku 2016.
Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele pokoju na czas „Świętego Roku Miłosierdzia”
upraszają u Bożej Dzieciny:
Ks. Marian Kopko - Kustosz Sanktuarium
oraz Współpracownicy: Ks. Mateusz Rycek, Ks. Jerzy Jerka, Ks. Andrzej Bakun
wraz z Redakcją „Krzeszowskiej Pani” i Obsługą Pielgrzyma
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
STYCZEŃ – LUTY 2016

• Czwartek 31 grudnia 2015 godz. 24.00 – Pasterka
Maryjna na rozpoczęcie Nowego Roku 2016
• Piątek 1 stycznia 2016 – Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o dar pokoju na świecie. Msze św. w Bazylice: 7.30; 10.00;
12.00; 17.00 (oraz 9.00 w Krzeszówku)
• Od soboty 2 stycznia 2016 – Wizyta Duszpasterska
w Krzeszowie - kolęda (szczegółowy plan kolędy
podany jest w bieżącym wydaniu „Krzeszowskiej
Pani”)
• Niedziela 3 stycznia: I-niedziela miesiąca; Zmiana
Tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godz.
10.00
• Środa 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze Św. w Bazylice - tak
jak w każdą niedzielę i święta; Opłatek dla Żywego Różańca o godz. 14.00 w Obsłudze Pielgrzyma.
Zapraszamy na wspólny śpiew kolęd.
• Piątek – Sobota - Niedziela 15-16-17 stycznia 2016
roku – Festiwal Trzech Kultur (zapraszamy Czechów, Niemców i Polaków) Przegląd grup Jasełkowych i Kolędniczych w Krzeszowie
• Niedziela 24 stycznia – opłatek dla Rodziny Radia Maryja, początek na Eucharystii o godz. 12.00
w Bazylice Krzeszowskiej; następnie opłatek
w Domu Kultury
• Sobota 30 stycznia – Zabawa Karnawałowa organizowana przez Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła na Górze św. Anny w Krzeszowie
• Wtorek 2 lutego Matki Bożej Gromnicznej - (Ofiarowanie Pańskie)
• Sobota-niedziela 6-7 lutego 2016 – ostatnia sobota
i niedziela Karnawału
• Niedziela 7 lutego I-niedziela miesiąca. Zmiana
Tajemnic Żywego Różańca – godz. 10.00
• Środa 10 lutego 2016 – Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu
• Czwartek 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes – Światowy Dzień Chorego
• Piątek 12 lutego 2016 – Droga Krzyżowa dla dzieci,
młodzieży i dorosłych – godz. 16.30
• Niedziela 14 lutego 2016 – pierwsze w tym roku
Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
– godz. 16.00
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2016
(Dyżur w Parafii - Ks. Jerzy)

Sobota 2 stycznia 2016:
• ul. Cysterska (część I) – Ks. Mateusz
• ul. Cysterska (część II)– Ks. Andrzej
• ul. Nadrzeczna i ul. Zielna – Ks. Proboszcz
Poniedziałek 4 stycznia 2016:
• ul. Loretańska – Ks. Andrzej
• ul. Brokoffa – Ks. Proboszcz
• ul. Willmanna – Ks. Mateusz
Wtorek 5 stycznia 2016:
• ul. Betlejemska (część I) – Ks. Andrzej
• ul.Betlejemska (część II), ul. Baltazara, ul. Kacpra		
– Ks. Mateusz
• ul. Osiedle – Ks. Proboszcz
Czwartek 7 stycznia 2016:
• ul. Św. Jana Nepomucena – Ks. Andrzej
• ul. Piotra Brandla – Ks. Mateusz
• ul. Kalwaria i ul. Englera – Ks. Proboszcz
Piątek 8 stycznia 2016:
• ul. Benedyktyńska (część I) – Ks. Andrzej
• ul. Benedyktyńska (część II) – Ks. Proboszcz
• ul. Bernarda Rosy – Ks. Mateusz
Sobota 9 stycznia 2016:
• Lipienica – Ks. Mateusz
• Krzeszówek – Ks. Proboszcz
• Gorzeszów (część I) – Ks. Andrzej
Poniedziałek 11 stycznia 2016:
• Gorzeszów (część II) – Ks. Andrzej
• Jawiszów (część I) – Ks. Mateusz
• Jawiszów (część II) – Ks. Proboszcz
Wtorek 12 stycznia 2016:
• ul. Sądecka (część I) – Ks. Andrzej
• ul. Sądecka (część II) – Ks. Mateusz
• ul. Młyńska i Podklasztorze – Ks. Proboszcz
Środa 13 stycznia 2016:
• ul. Św. Jadwigi Śląskiej – Ks. Mateusz
• ul. Św. Anny– Ks. Proboszcz
• ul. Św. Józefa i ul. Sportowa – Ks. Andrzej
Czwartek 14 stycznia 2016:
• ul. Księcia Bolka I – (część I) – Ks. Mateusz
• ul. Księcia Bolka I – (część II) – Ks. Proboszcz i Ks. Andrzej
Piątek 15 stycznia 2016:
• Uzupełnienie Kolędy
PS.
Kolędę kapłani rozpoczynają od godz. 14.00; w sobotę od
godz. 10.00. Bardzo prosimy, aby w każdym domu była w miarę możliwości rodzina w komplecie. Prosimy również o zabezpieczenie swoich ulubieńców; czyli piesków, kotków i innych
zwierzątek… Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów od religii.
Na czas Wizyty Kolędowej - Szczęść Boże!
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PAPIESKA BULLA OGŁASZAJĄCA
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA
(OMÓWIENIE)

Hasłem „Świętego Roku Miłosierdzia”, zwołanego z okazji 50. rocznicy zakończenia
ostatniego Soboru, będą słowa „Miłosierni jak Ojciec”. Obchody „Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia” Franciszek zainauguruje 8 grudnia, otwarciem „Drzwi Miłosierdzia” w Bazylice
Watykańskiej, a zakończy 20 listopada ich zamknięciem. Papieska bulla ogłaszająca to ważne
wydarzenie została odczytana na rozpoczęcie uroczystych nieszporów przed Drzwiami
Świętymi w Bazylice Watykańskiej.
Aby zaangażować wszystkie Kościoły
lokalne w przeżywanie Jubileuszu Ojciec
Święty poleca otwarcie „Drzwi Miłosierdzia” także w katedrach, konkatedrach
bądź kościołach o szczególnym znaczeniu. Papieska bulla szeroko ukazuje temat
Miłosierdzia jako centralnego przesłania
całego Pisma Świętego i samego Jezusa.
Kościół w swej historii nie zawsze szedł
drogą miłosierdzia, ulegając czasem pokusie kierowania się jedynie sprawiedliwością, która jest tylko pierwszym i niezbędnym krokiem do osiągnięcia o wiele
wyższego celu.
Niestety, również współczesna kultura nie ceni sobie przebaczenia.
Na problem ten zwracał już
uwagę św. Jan Paweł II
w swej encyklice Dives in misericordia.
Jego nauczanie jest
dziś jak nigdy
dotąd aktualne

i zasługuje, by podejmować je na nowo
w zapowiedzianym Roku Jubileuszowym.
Szczególnym znakiem Roku Świętego
jest pielgrzymka. Jej kolejne etapy wyznaczają słowa Jezusa: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie
wam przebaczone”. Franciszek zachęca
do wyjścia ku ludziom żyjącym na „peryferiach egzystencjalnych” stwarzanych
przez współczesny świat. „Otwórzmy
oczy – apeluje Franciszek – aby dostrzec
obszary nędzy na świecie, rany tak wielu
naszych braci i sióstr pozbawianych godności i poczujmy się «sprowokowani» ich
krzykiem o pomoc”.
Sporo miejsca w swojej bulli Papież
poświęca spowiednikom zachęcając ich,
by byli „prawdziwym znakiem miłosierdzia”. Spowiednikiem nigdy się nie „jest”,
ale się nim „staje”, przede wszystkim samemu poszukując przebaczenia. Ojciec
Święty zapowiada, że w okresie Wielkie-

go Postu zamierza rozesłać z misją
„misjonarzy
Miłosierdzia”.
Będą
nimi
księża obdarzeni przez Papieża
władzą odpuszczania
również grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.
Papież Franciszek zachęca biskupów do organizowania „misji ludowych”
w poszczególnych diecezjach, aby wszyscy wierni mogli doświadczyć „radości
przebaczenia”. W bardzo zdecydowanych
słowach apeluje o nawrócenie do ludzi,
którzy przez swój sposób postępowania
„bardzo oddalili się od Bożej łaski”. Zwraca się szczególnie do ludzi należących do
grup przestępczych, oszukujących innych
czy dopuszczających się korupcji. Jubileusz może stać się dla nich wszystkich
wielką okazją do nawrócenia.
Rok Święty wiąże się również
z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. W zakończeniu
bulli Franciszek wspomina świętych i błogosławionych Kościoła, dla których miłosierdzie stało
się „misją życia”. Konkretnie wymienia tu św. Siostrę Faustynę
Kowalską, którą nazywa „wielką
apostołką Miłosierdzia”. Papież
zachęca, by w zbliżającym się
Roku Jubileuszowym dać się
zaskoczyć Bogu. „Oby w tym
Roku – czytamy w zakończeniu
papieskiej bulli – Kościół nie
ustał w okazywaniu miłosierdzia i cierpliwości pocieszania
i przebaczania”.
Radio Watykańskie
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CODZIENNY RÓŻANIEC
W BAZYLICE KRZESZOWSKIEJ
OD 13 GRUDNIA 2015 DO 20 LISTOPADA 2016 ROKU
Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszego
Sanktuarium!
Różaniec to najprostszy i najbardziej
bezpośredni sposób przeżywania Bożego miłosierdzia za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też
w Roku Jubileuszowym w Bazylice Krzeszowskiej każdego dnia o godzinie 16.30
w okresie zimowym; natomiast o godz.
17.30 w okresie letnim będziemy wspólnie modlić się na różańcu. Jako parafianie i pielgrzymi będziemy zwracać naszą
twarz do Matczynego Oblicza Tej, która
jako pierwsza doświadczyła miłosierdzia
Ojca, który to "wejrzał na uniżenie swojej
Służebnicy."

Myśl tego Roku Świętego
skoncentruje się w sposób bardzo
szczególny na Matce Miłosierdzia.
Czując na sobie spojrzenie i macierzyńską miłość Maryi, doznajemy również czułości Ojca. W bulli
na rozpoczęcie Jubileuszu Papież
Franciszek mówi: „Nikt tak jak
Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem.
Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia,
które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ
wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego
miłości” (MV24).
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Nasza droga do świętości zanurzona jest w codzienności. Tak
minęło 5 lat od założenia Róży Rodziców
modlących się za swoje dzieci. Dzień
w dzień, 20 rodzin odmawia 4 części różańca czyli 20 tajemnic w intencji swoich
dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, a jest ich 66.
Przez poszczególne tajemnice prosimy Boga o łaskę ochrony tych dzieci
przed wszelkim złem, jakie może wypływać z naszych słabości i grzechów. Bogu
powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że
doprowadzi je do Jezusa. Prosimy Matkę
Przenajświętszą o wsparcie w naszym życiu powołania do rodzicielstwa o czystość
naszych serc i ich przemianę ku dobremu. Świętość to służenie innym i dobro
dla innych w zwykłych sprawach — które z dnia na dzień, z roku na rok stają się
niezwykłe.

Niech realizuje się w naszej codzienności poprzez przebaczanie, nawrócenie i pojednanie w naszych relacjach rodzinnych.
Dziękujemy Ci Maryjo za wszystkie
łaski wymodlone w naszych różach rodzicielskich, za każde dziecko i każdego
rodzica, za każdą umocnioną rodzinę.

Dziękujemy za to, że nas zebrałaś i podarowałaś nam to różańcowe narzędzie dla
codziennej pomocy. Dziękujemy za to, że
naprawdę zapraszasz nas na codzienne
spotkanie z Tobą na co najmniej 4-5 minut, a czasem i dłużej.
Rodzice z Róży
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NIEUSTANNY RÓŻANIEC W SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W KRZESZOWIE
Już od pięciu lat w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie, w diecezji legnickiej organizowane są dwa razy w roku
Jerycha Różańcowe. Chcemy nadal dziękować za otrzymane łaski
w Roku Miłosierdzia, ogłoszonym przez papieża Franciszka i prosić
o potrzebne łaski dla Kościoła Świętego i dla każdej polskiej rodziny.
Chcemy prosić, by Matka Boża,
tak jak do tej pory była szczególnie
obecna w naszym Krzeszowskim
Sanktuarium. Chcemy też prosić
o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, by Polska
była rzeczywistym królestwem Maryi a wiara katolicka mogła cieszyć
się nieskrępowanym rozwojem.
Potrzebna jest szczególna modlitwa by odsunąć te zagrożenia jakie
stoją przed Polakami i naszą Ojczyzną. Różaniec jest najlepszą bronią
by walczyć o dobro. Tę tajemniczą
broń Bóg umieszcza w dłoniach
swych wiernych żołnierzy, walczących z szatanem i jego sługami krążącymi po świecie na zgubę dusz.
Modlitwa ta wynika z objawień
Matki Bożej w Fatimie mówiących
o niezwykłej sile takiej modlitwy
różańcowej. Można też taką modlitwę podejmować przed Najświętszym Sakramentem (taką modlitwę
Anatol Kaszczuk nazywał „Jerychem Różańcowym"). Jerycho Różańcowe to nieustanna modlitwa
przed Najświętszym Sakramentem,
przez 7 dni i 6 nocy z rozważaniem
części Różańca św. podejmowana
rotacyjnie przez zmieniające się
grupy osób.
Nieustanny Różaniec to sztafeta
osób, podejmujących kolejno modlitwę różańcową przez 1 godzinę;
podtrzymując nieprzerwaną modlitwę różańcową przez 7 dni przez
24 godziny. W ten sposób każda godzina dnia wypełniania jest modlitwą różańcową. Aby utrzymać

nieustanną modlitwę potrzeba 168
osób; (7dni razy 24 godziny) które
podejmą modlitwę przez 1 godzinę.
W ten sposób tworzy się wspólnota osób zanosząca zgodnie prośby
i błagania. Modlić się można w dowolnym miejscu i można wybrać
dowolne tajemnice różańcowe. Teraz właśnie będziemy podejmowali
modlitwę w formie Nieustannego
Różańca.
Modlitwa różańcowa jest szczególną modlitwą, do której zachęcała Matka Boża w licznych objawieniach np. Lourdes, Gietrzwałd,
Fatima. Modlitwa różańcowa odegrała istotną rolę w historii Kościoła i narodów np. bitwa pod Lepanto
(obrona Europy przed muzułmanami) – stąd święto Matki Bożej
Różańcowej. Modlitwa różańcowa dopomogła Janowi Pawłowi II
przybyć z pielgrzymką do Polski
w 1979 r. Święty nasz Rodak Jan
Paweł II ustanowił rok różańca
2002/2003 oraz podarował Kościołowi list o Różańcu.
Prosimy swoją deklarację o przynależności do Nieustannego Różańca Diecezji Legnickiej przesłać
na adres Kustosza Sanktuarium:
Ks. Marian Kopko
Plac Jana Pawła II nr 1;
58-405 Krzeszów
Można również zadzwonić do
Kustosza w Krzeszowie i telefonicznie zgłosić swój udział w Nieustannym Różańcu
(nr tel. 692 – 43 – 48 – 71)

Figura Matki Bożej Fatimskiej
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„WYŚPIEWANA DOBRA NOWINA”
Bóg się rodzi, moc truchleje… Bóg staje się człowiekiem. On staje się jednym z nas!
To jest najpiękniejsza wieść w historii świata! Jak to wyrazić?
Boże Narodzenie to czas kiedy spotykamy się w gronie rodzinnym przy
wspólnym stole, gdy zatrzymujemy się,
by porozmawiać z najbliższymi. Chcemy razem być i razem świętować. Chcemy się ucieszyć sobą, ale nie tylko… bo
motywem spotkania jest Bóg, który się
rodzi. Nie ma większej radości od tej, że
Bóg jest tak bardzo blisko nas, a nawet
staje się jednym z nas. To jest tak mocne, że człowiek nie jest w stanie wyrazić tego w zwykłych słowach, więc co
robi? Zaczyna śpiewać! I tu jest źródło
powstania kolędy, czyli pieśni ułożonej
dla uczczenia narodzin Bożej Dzieciny!
Śpiew wyraża podniosłość czasu i wydarzenia, w którym mamy uczestniczyć.
Śpiew kolęd ma wielkie znaczenie dla
człowieka. Angażuje serce i podnosi ducha ku wyżynom. Nadaje ton świąteczny, ale też wprowadza w sferę świętości
i wyjątkowości przeżywanego czasu.
Od początku śpiew kolęd był doświadczeniem grupowym. Kolędy śpiewano w gronie rodzinnym, a następnie
chodzono od domu do domu, od rodziny do rodziny, od wioski do wioski, by
razem, wspólnie wyśpiewywać niezwykłe historie związane z Bożym Narodzeniem. Śpiew łączył ludzi. Śpiew sprawiał,
że ludzie stawali się jedną wielką rodziną i wspólnotą.
Dzisiejszy kryzys kolędy bierze chyba właśnie swoje źródło w tym, że żyjemy bardzo często – każdy w swoich
czterech ścianach, czasem nawet nie
wiedząc kto jest moim sąsiadem, wielu
ludzi żyje bardzo samotnie. Coraz mniej
rodzin wspólnie świętuje. Ostatnim argumentem, który odzwierciedla kryzys
kolędowania jest kryzys śpiewu jakiegokolwiek. Dziś coraz mniej śpiewamy. Nie śpiewa się w naszych domach,
w szkołach. Samotność i czasem taki
smutek panujący w naszych środowiskach powoduje, że nie chcemy, a tak
często wstydzimy się czy też boimy się
śpiewać. To widać też na co dzień w naszych kościołach, ale też na różnych wydarzeniach rodzinnych.

Kolędy wychodzą naprzeciw
naszej samotności i smutkowi.
Można by rzecz, że istnieje takie coś jak „kolędoterapia”. Treść
kolęd czy pastorałek zachęca nas
do wyrażania w śpiewie naszych
uczuć czy emocji, a jednocześnie
pomagają odreagować na wiele negatywnych doświadczeń.
Można w nich znaleźć praktycznie każde z przeżyć wewnętrznych – od radości, np. „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, przez
podniosłą radość, np. „Bóg się
rodzi”, do uczuć smutku: „Mizerna, cicha, stajenka licha, żałości, Ach, zła Ewa narobiła, złości:
Ach, biada, biada mnie Herodowi” i spokojnej kontemplacji
w kolędzie „Cicha noc”. Radości
tej może dostarczyć nie tylko
sam śpiew, który jest wyjątkowy,
ale także niezwykłość sformułowań, pojawiających się w treści. Często
są to sformułowania typowe dla danego
czasu czy regionu i dziś po wielu dziesięcioleciach śpiewane dają wiele powodów do uśmiechu i radości.
Kolędowanie oprócz budowania
takiej niezwykłej wspólnoty, również
oczyszcza psychikę, rozładowując emocje. Kolędowanie rozwija nasze zdolności twórczego myślenia. Gdy śpiewamy,
uruchamiamy i poruszamy do niezwykłej pracy prawą półkulę mózgu, odpowiedzialną za kreatywność. Twórcze
myślenie przyda się każdemu – również
w święta.
Na koniec chciałbym przytoczyć
najważniejszy argument. Kolędowanie
pomaga w pielęgnowaniu naszej wiary.
Kogo nie wzruszają proste, a zarazem
głębokie przekazy polskich kolęd? To
jest najprostsze i najpiękniejsze opowiadanie Ewangelii, a więc Dobrej Nowiny.
Śpiewając kolędy opowiadamy sobie
o wydarzeniach, które dokonały się tej
wielkiej i świętej nocy, czyli opowiadamy Ewangelię. Stajemy się jak apostołowie, którzy opowiadali o Panu Jezusie.

Wykonanie kolędy podczas
Festiwalu Trzech Kultur

Kolędowanie to jest jedna z piękniejszych form ewangelizacji. Może w roku
wiary, gdy tyle mówi się o nowej ewangelizacji warto nam powrócić do kolędowania, czyli śpiewania Ewangelii.
Śpiew porusza serca, otwiera na to co
piękne. Niech kolędy otworzą w tym
roku i zawsze nasze serca na Boga, Jego
Piękną i Dobrą Nowinę.
o. Marek Krzyżkowski CSsR
(Radio Maryja)
Ps.
Zapraszamy mieszkańców Krzeszowa, Lipienicy, Krzeszówka, Gorzeszowa
i Jawiszowa na Opłatek Rodziny Radia
Maryja w niedzielę 24 stycznia 2016
roku. Wcześniej, bo w dniach od 15 do
17 stycznia 2016 organizujemy wraz
z Domem Kultury: Festiwal Trzech Kultur. Zaprosiliśmy do naszego sanktuarium dzieci i młodzież z Polski, Czech
i Niemiec. Mamy nadzieję, że Was –
Drodzy Parafianie nie zabraknie na tych
styczniowych uroczystościach.
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NOC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Noc, dzieląca ostatni dzień października i pierwszy listopada, w wielu kulturach miała i ma wymiar
ponadprzeciętny. Za oceanem króluje kult śmierci w postaci Halloween; Słowianie łączyli się ze zmarłymi
przez Dziady, a dla Chrześcijan jest to dzień radosny – wspomnienie naszych Orędowników, którzy już
nie oglądają Boga jakby w zwierciadle, niejasno; lecz oglądają Go twarzą w twarz (1 Kor 13, 12). Owe
radosne świętowanie nie ominęło Sanktuarium w Krzeszowie, gdzie w ostatnią sobotę października miała
miejsce II Noc Wszystkich Świętych.
Gdy mroki nocy ogarnęły krzeszowskie zabudowania, w Mauzoleum Piastów
rozbłysło światło. Przy stiukowej mesie
ołtarza Wszystkich Świętych stanęli krzeszowscy duchowni aby odprawić wieczorną Eucharystię. Doskonała akustyka grobowca, czy blask ze świec podkreślający
tenebryzm obrazów Feliksa Antoniego
Schefflera, tworzyło niezwykłą atmosferę.
Tej nocy funeralny charakter krzeszowskiej kaplicy książęcej zanikł, rozpromieniony eschatologiczną radością rychłego
Zmartwychwstania. O godz. 20 w świątyni mariackiej rozpoczęła się procesja
z relikwiami. Wzdłuż wieńca kaplic szła
młodzież i cystersi, niosąc w swych dłoniach kunsztowne relikwiarze. W nich,
oprócz świętych cysterskich czy benedyktyńskich, ukryto doczesne szczątki nawet
apostołów św. Tomasza, św. Szymona czy
św. Judy Tadeusza. Wszyscy oni na czas
nabożeństwa spoglądali na zgromadzonych wiernych z ołtarza soborowego.
Na wiernych spoglądał również orszak cysterskich świętych i błogosławionych w iluzjonistycznej kopule. Pośród
nich króluje Chrystus, który zerwał się ze
swojego tronu, aby przywitać nadchodzącą duszę: Powstań i przyjdź przyjaciółko

moja! (Pnp 2, 10). Krzeszowscy zakonnicy byli przekonani, że moment śmierci to
nie chwila smutku i tragedii. To radosny
dzień spotkania Oblubieńca i Oblubienicy – Chrystusa i ludzkiej duszy w niebiańskim Jeruzalem. Jak napisał św. Bernard
z Clairvaux: Oblubienica wprowadzona do
ogrodu Oblubieńca, zrywa jabłka z drzewa życia. Mają smak chleba niebiańskiego
i barwę krwi Chrystusowej. Oblubienica
widzi unicestwienie śmierci i klęskę sprawy
śmierci; widzi więźniów wyprowadzonych
z otchłani na ziemię, z ziemi ku niebiosom,
,,aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (Flp 4, 10).
W trakcie litanii do wszystkich świętych ks. Mateusz w asyście ministrantów
wędrowali od ołtarza do ołtarza, aby
wonnym kadzidłem wyrazić symboliczny znak naszej wspólnej modlitwy, którą
razem ze świętymi zanosimy do Boga.
O 21 rozpoczęła się inscenizacja pogrzebu cysterskiego. Zgasły światła, a w nawie
głównej pojawili się mnisi w biało – czarnych habitach. Dzierżąc w swych dłoniach świece, skierowali kroki ku kaplicy
św. Franciszka Ksawerego, gdzie na katafalku spoczywała trumna ich współbrata.

Świątynia wypełniła się chorałem gregoriańskim, a mroczna procesja wędrowała
ku stallom. Gdy cystersi znikli w mroku,
rozbłysło światło ekranu, na którym wyświetlono premierowo film, nakręcony
w krzeszowskich podziemiach.
Ostatnim punktem nocy wszystkich
świętych była gra terenowa na obszarze
Sanktuarium. W wybranych kaplicach
ukryto wierszowane wskazówki i sigla biblijne, które prowadziły do ukrytych nagród. Istniała też fałszywa trasa, powodująca dezorientację poszukiwaczy, tym samym
pomimo zaskakująco dużej frekwencji nie
każdemu udało się dotrwać do końca gry.
II Noc Wszystkich Świętych miała
uświadomić, że pierwszy dzień listopada to święto życia i żywych - tych którzy
radośnie opuścili ziemię, aby zjednoczyć
się z miłującym Bogiem. Gdyż jak głosi łacińska sentencja: Vitae comes mors
est, cuius terrore carere qui cupis ac recte
vivere, vive Deo [Towarzyszką życia jest
śmierć; a ty, który pragniesz być wolnym
od strachu przed nią i żyć właściwie, żyj
Bogiem.]
Krystian Michalik
(Galeia z wydarzenia na 3 str. okładki)
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JUBIELUSZ 60 LAT
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
DIAMENTOWE GODY
W dniu 11 listopada 1955 roku w bazylice krzeszowskiej państwo Weronika
i Ferdynand Wilk (wtedy mieszkający
w Gorzeszowie) zawarli Sakrament Małżeństwa. On repatriant ze Wschodu; ona
przyjechała spod Nowego Sącza. Z Bożą
pomocą i za wstawiennictwem Łaskawej
Matki przeżyli ze sobą 60 lat. W sobotę
14 listopada Jubilaci dziękowali w bazylice krzeszowskiej wraz ze swoimi bliskimi
Panu Bogu za wszystkie łaski, jakie w tym
czasie od Niego otrzymali.
Państwo Wilkowie wychowali trzech
synów. Lesław przyjechał z Koszalina
wraz z żoną Zuzanną oraz z Arkadiuszem
i Katarzyną, Włodzimierz mieszkający
w Krzeszowie przybył również z żoną
Lucyną oraz córkami: Karoliną, Moniką,
Alicją i Łucją. Najmłodszy syn Waldemar
przyjechał na jubileusz wraz z żoną Dorotą z Sieradza wraz z Adrianną i Pauliną.
Jubilaci mają również dwóch prawnuków: Wiktorię i Brunona.
W sobotę 14 listopada 2015 roku
w obecności rodziny podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez ks.
Prałata Mariana Kopko jubilaci odnowili
przysięgę małżeńską. Kazanie poświęcone było historii ich małżeństwa oraz
ponadczasowej wartości rodziny. Był
również obecny i sprawował Eucharystię:
Ks. Grzegorz ze Świebodzic z parafii św.
Mikołaja wraz z grupą młodzieży ze Stowarzyszenia „Jeruzalem”.
Po zakończeniu Eucharystii - Bazylika rozbrzmiała melodią marsza Mendelsona, a para jubilatów udała się wraz
z gośćmi przed ołtarz główny, by podziękować Matce Bożej Łaskawej za otrzymane łaski. Potem było pamiątkowe zdjęcie,
a następnie wszyscy udali się do Obsługi
Pielgrzyma, gdzie miało miejsce świętowanie w gronie rodziny i przyjaciół.
PS. Duszpasterze życzą jubilatom wielu Łask Bożych, dużo zdrowia oraz nieustannej opieki Matki Bożej Łaskawej na
dalsze lata życia.
ks. Marian Kopko

Jubilaci Weronika i Ferdynand Wilk w Krzeszowskiej Bazylice
w dniu 14 listopada 2015

9

10 KRZESZOWSKA PANI nr 1 (44) - Styczeń / Luty 2016

CO SIĘ STANIE JAK ZABRAKNIE...
KAPŁANÓW?
Nie jest to żadne proroctwo ani katastroficzna wizja przyszłości. Tylko taka refleksja nad rzeczywistością,
która stoi u progu naszych polskich drzwi. Jakoś przywykliśmy do stanu, że ksiądz czeka na nas
w konfesjonale, że w niedzielę jest kilka Mszy św. rano, w obiad i w południe a nawet i wieczorem. Nie
mówiąc już o sobotniej wieczornej Eucharystii. Ta różnorodność i możliwość wyboru jest tak powszechna,
że nawet jej już nie zauważamy. Już nawet nie wiemy, że mamy za to dziękować..., no bo przecież, mamy
„ich - księży” na co dzień.
Kiedyś szedłem przez pustynię
w Peru, było to w 2008 roku; była
niedziela. Akurat zapadał zmierzch
i zbliżałem się do jakiejś miejscowości. Zauważyłem kościół. Udałem się
w jego kierunku. Ucieszyłem się, gdy
dowiedziałem się, że zaraz będzie
odprawiona Msza św. Wszedłem do
kościoła i modląc się czekałem. Powoli przychodzili ludzie i ławki wypełniały się wiernymi. Po pewnym
czasie, w świątyni, wolno rosło jakieś
dziwne nerwowe napięcie. Nagle wyszedł na środek człowiek i podszedłszy do mikrofonu oznajmił, że Msza
św. się nie odbędzie, bo ksiądz... (nie
zrozumiałem, nie dosłyszałem powodu). Zaśpiewaliśmy kilka pieśni,
pomodliliśmy się i... rozeszli do domów. To było bardzo daleko stąd...
i wydaje się, że bardzo dawno..., ale
nie tak daleko i nie tak dawno, aby
nie mogło się to stać i u nas.
Pewnego razu kiedy poszedłem
do kościoła w Niemczech, było to
już w 2015 roku, zadzwoniły dzwony zapraszające na Mszę św., zebrało
się kilkanaście osób i... w milczeniu
czekało na księdza, który miał rozpocząć Najświętszą Eucharystię...
W drzwiach zakrystii pojawił się...
świecki diakon permanentny, który
przepraszając oznajmił, że księdza
dzisiaj nie będzie, bo jest gdzie indziej
i że on odprawi nabożeństwo zamiast
Eucharystii. Atmosfera w czasie tego
nabożeństwa - zgromadzenia panowała poważniejsza niż na pogrzebie,
a później wszyscy w zadumie i milczeniu rozeszli się do domów. To wy-

darzyło się po raz pierwszy w tej parafii... Tamto – pierwsze - wydarzenie
było dawno temu i bardzo daleko od
nas. To drugie zdarzenie miało miejsce w 2015 roku i to było tuż obok
nas... u naszych sąsiadów. Ale to nie
wszystko. Tuż za naszymi zachodnimi granicami bardzo często – że tak
powiem, należy to do codzienności
– jest sprawowana tylko jedna Msza
św. w jednym kościele i to niezależnie czy jest niedziela czy piątek. Ba,
a w poniedziałek w wielu parafiach
nie ma w ogóle Eucharystii. Bardzo
prosta przyczyna – brak księży. Jedną
z konsekwencji takiego stanu rzeczy
– braku kapłanów - jest duża ilość
intencji w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary Pana Jezusa.
My jesteśmy przyzwyczajeni, że
w naszym kościele jest kilka Mszy św.
w ciągu dnia powszedniego, a znacznie więcej w niedziele czy święta.
Normalnym dla nas jest, że jedna
Msza św. sprawowana przez jednego kapłana i jedna intencja. No bo
przecież kapłanów ci u nas dostatek.
A co się stanie, jak będzie tylko jeden
ksiądz i tylko jedna Ofiara Pana Jezusa w ciągu dnia a nawet i w niedzielę?
Jak długo wtedy musielibyśmy czekać na naszą „kolej” intencji Mszy
św.?
Zaskoczył mnie również fakt, że
intencja, z którą przyszedłem była
wyczytana natychmiastowo, na tej
Mszy św., na której uczestniczyłem –
łącznie z innymi prośbami. Wystarczyło tylko przed Mszą św. pójść do
zakrystii i zgłosić swoje postanowie-

nie modlitewne. Potem zorientowałem się, że termin mógł być dowolny, każdy dzień jaki sobie życzyłem
– pod warunkiem, że w danym okresie będzie sprawowana Eucharystia.
Jedna Msza św., a wiele intencji, od
różnych osób i w różnych sprawach...
Na początku byłem „zdegustowany”
tym faktem - może to niestosowne
określenie, ale jakoś przez pewien
czas nie zamawiałem intencji na
Msze św. w Niemczech. Musiałem
coś zrozumieć, była to dla mnie nauka wiary! Nie występować z jakimś
oskarżeniem, ale z chrześcijańskim
usprawiedliwieniem.
Kolejną i znacznie inną – dla mnie
znacznie trudniejszą - boleśniejszą
„lekcję wiary” otrzymałem korzystając z sakramentu pojednania – spowiedzi. Kilka razy zdarzyło mi się,
że kapłan delikatnie przeprosił mnie
i… ten sakrament po prostu się nie
odbył. Tutaj zrobię takie małe wyjaśnienie mojego położenia – takie
małe wtrącenie do sytuacji, w której
się znajduję. Otóż, pracuję w Niemczech jako „opiekun” osób starszych
i chorych. Inaczej mówiąc służący na
dwadzieścia cztery godziny na dobę.
Związane z tym są pewne niedogodności – dotyczące mojego uczestnictwa we Mszy św. czy też korzystania
z innych sakramentów. Mój czas wolny, jaki posiadam, jest ograniczony.
Zarówno pod względem ilościowym
jak i okresowym; tzn., ograniczony
ilościowo do około jednej godziny
dziennie oraz w ściśle określonych
porach dnia, w których zazwyczaj nie
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jest sprawowana Eucharystia. I jeśli
już pójdę do kościoła, to też muszę
z niego szybko wracać. Wracając zatem do sprawy, zdarzyło się, że różni
kapłani kilka razy odmówili mi przystąpienia do sakramentu spowiedzi
– pojednania, bowiem: albo była to
niedziela, a w niedziele się nie „pracuje”; albo był akurat jakiś pogrzeb
i nie było czasu po Mszy św., albo...
raz trwało to ponad dwa miesiące jak
czekałem na ten sakrament.
Człowiek ponoć szybko się przystosowuje do nowych warunków.
Albo i nie... Trochę to trwało zanim usprawiedliwiłem te „inne
-nowe” okoliczności i zanim wyciągnąłem wnioski z tej „lekcji
życia wiary”. Piszę o wierze, bowiem miałem do tej pory takie
poczucie, że modlitwa – Msza
św. musi być ograniczona do
jednej intencji – mojej, jakbym
„kupował” czas Pana Boga i rezerwował go tylko dla siebie. Tu
– w Niemczech – nauczyłem
się, zrozumiałem, że skoro Jezus
oddał Swoje życie za wszystkich
to również za tych, którzy na tej
samej Mszy św. przynoszą swoje intencje. Skoro On wstawia
się - modli się za nami, a z Nim
i sama Maryja, to czy ja zatem
potrzebuję jeszcze jakiegoś innego wsparcia? Przecież niemożliwością jest, abym modlił się
dwadzieścia cztery godziny na
dobę - nawet w najważniejszej
dla mnie intencji! A Najświętsza
Maryja i wszyscy święci mogą,
i Ona troszczy się o wszystkich,
za cały Kościół. Dzięki tej „lekcji
wiary” zrozumiałem, że wszyscy
jesteśmy dziećmi Tego samego
Boga Ojca. Uchwyciłem jeden,
podejrzewam, że z wielu sensów
słowa, Jedna Ofiara – pojąłem
pewne znaczenie - Jedna Ofiara
Jezusa na Krzyżu. Wnioskiem
nie było zaniechanie modlitwy –
no bo skoro Sam Jezus za mnie
się modli – oddał za mnie Swoje
życie to... pewnie wystarczy, nie,
właśnie wręcz przeciwnie. Jeśli
chcę Go naśladować, to ja sam
też powinienem się modlić...!

W tej „lekcji szkoły modlitwy” dotarło do mnie jak ważną osobą jest
kapłan. Tutaj (w Niemczech) w tych
parafiach co byłem brakuje księży.
Ograniczają niedzielne Eucharystie
z dwóch do tylko jednej Mszy św., likwidują parafie łącząc je w związki,
rezygnują z wieczornych - sobotnich
Mszy św. itd., itd. Zatem musi być
„inaczej”, aby wszyscy mogli korzystać z dobrodziejstw Kościoła. Jaki,
w tych warunkach, byłby długi okres
oczekiwania na intencję mszalną?

Kto odprawiałby te wszystkie Msze
św. i kto by w nich uczestniczył?
Oczywiście przyczyn takiego stanu
rzeczy nie można dopatrywać się
tylko w kwestii braku księży! Skoro
wierzę w jeden, święty, powszechny
i apostolski Kościół... to za tym powinna pójść moja modlitwa za tym
Kościołem. Za kapłanów, o powołania, o nawrócenia... i za mnie samego.
Andrzej Ziółkowski
(obecnie pracujący w Niemczech)

ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI

MOCHILA MAN
Wędrując przez kraje Ameryki
Łacińskiej, pewnego dnia zobaczyłem przed
przydrożnym zajazdem znak następującej
treści: No mochila – co oznacza ,,nie dla
człowieka z plecakiem”. Miał on formę
drogowego znaku zakazu! Idąc tak po kilku
miesiącach, sam niespodziewanie stałem się
takim ,, człowiekiem z plecakiem”, który nie
wszędzie jest mile widziany i nie do każdego
zajazdu może swobodnie wejść.
Zostałem człowiekiem wykluczonym.
Droga asfaltowa nie była już dla mnie. Mogłem
iść, ale poboczem, za barierką!

Nie mogłem korzystać ze wszystkich,
takich nawet podstawowych, światowych
zdobyczy cywilizacji … Chociaż wracałem do
domu!
Mochila man – to prawdziwa opowieść
o człowieku, o kimś wykluczonym, który
próbuje wrócić, nie do cywilizacji, ale do
domu… To historia, kiedy ucieczka ,,tam”
stała się biletem powrotnym …
Książka do nabycia w Obsłudze Pielgrzyma
cena 15 zł

12 KRZESZOWSKA PANI nr 1 (44) - Styczeń / Luty 2016

„Przed Ołtarzem Pana”

Rozważania na temat Liturgii Świętej - Ks. Mateusz Rycek

„Opowiadanie o ustanowieniu”

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w czasie Ostatniej
Wieczerzy: Wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo połamał i rozdał. Wziął chleb i wino, ale rozdał
swoje Ciało i Krew. W znakach zawarł wydanie siebie samego, które
niebawem po Wieczerzy miało się
dokonać na krzyżu. Przypomnienie tych czynności Jezusa stanowi
serce modlitwy eucharystycznej.
Nazywamy je „opowiadaniem
o ustanowieniu Eucharystii”. Nie
naśladujemy dokładnie gestów
i słów Jezusa, lecz w klimacie dziękczynienia opowiadamy o tym,
co Jezus uczynił. Można zapytać:
komu celebrans „opowiada” o tym
wydarzeniu? Skoro mówi „bierzcie i jedzcie”, to nasuwa się odpowiedź, że słowa skierowane są do
zgromadzenia. Jednak zwróćmy
uwagę na wcześniejsze zdanie (np.

w drugiej modlitwie eucharystycznej): „On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdał
swoim uczniom, mówiąc”. Te słowa nie są skierowane do zgromadzenia tylko do Boga Ojca. Można
powiedzieć, że celebrans odwołuje
się do „pamięci” Boga. Bóg, który
stał się człowiekiem, poddał się
prawom czasu - w jednym momencie i w jednym miejscu mógł
oddać życie. Jednak czyn Jezusa
jest czynem Boga, a więc jest ponadczasowy. Dzięki poleceniu Jezusa „to czyńcie na moją pamiątkę” ten jeden jedyny czyn Jezusa
jest nieustannie uobecniany. Chleb
przestaje być chlebem, a staje się
Ciałem Chrystusa, wino przestaje
być winem, a staje się Jego Krwią.
Ciałem za nas „wydanym”. Krwią
za nas „wylaną”.

W Eucharystii najpełniej odkrywamy, że Chrystus jest „Bogiem z nami”. To tutaj wyjście Boga
ku nam idzie najdalej. Bóg dla naszego zbawienia stał się człowiekiem (Credo). Swoje ludzkie życie
przeżył jako dar, „przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7n), ofiarowując
aż do końca – po śmierć na krzyżu,
by wreszcie stać się pokarmem.
Klękamy wobec pokory Boga,
który wychodzi ku nam aż tak dalece, że kawałek chleba przemienia
w swoje Ciało, by jednoczyć nas
z sobą jak najściślej, jak najgłębiej,
by stawać się naszą wewnętrzną
siłą, naszym pokarmem na drodze ku pełni życia, a ludzkim gestom i słowom nadaje moc równą
tej, jaką objawił Jezus na Ostatniej
Wieczerzy dokonując cudu Eucharystii.
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ZNAKI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
TOŻSAMOŚCI

Prof. Cezary Taracha

W jaki sposób ludzie wierzący mogą stawać się autentycznymi
świadkami Chrystusa? Odpowiedź
wydaje się oczywista. Podążając za
wskazaniami Pisma Świętego, Katechizmu, naśladując konkretne przykłady zaczerpnięte z historii Kościoła, zwłaszcza postaci świętych,
błogosławionych i męczenników. Ludzie ci dawali świadectwo pisane codziennym życiem, cichym, systematycznym i pokornym wypełnianiem
zwykłych obowiązków.
W sytuacjach skrajnych takim
czytelnym znakiem miłości do Chrystusa stawała się ofiara z życia, dobrowolnie przyjmowane prześladowanie
w obronie wiary, cierpienie, poświęcenie się dla wyższego dobra. Wiek
XX widział wielu heroicznych bohaterów zwycięstwa dobra nad złem:
ojciec Maksymilian Kolbe, biskup
Władysław Goral, ks. Jerzy Popiełuszko, Jan Paweł II i wielu innych.
Wypełniali oni starożytną maksymę:
Verba docunt, exempla trahunt (Słowa uczą, przykłady pociągają), wychodząc z założenia, że najczytelniejszym znakiem jest właśnie sposób
życia człowieka, jego czyny i postawy.
Koncepcje sprzeczne
z chrześcijaństwem
Współczesny świat przepełniony
jest różnymi znakami, przekazami
i komunikatami. Media elektroniczne, reklama i propaganda wprost
bombardują nas informacjami, ko-

Przeraża mnie myśl o krzywdzie, którą możemy wyrządzić, jeżeli
z powodu strachu lub wstydu będziemy się krępować w dawaniu
świadectwa w życiu codziennym” – pisał św. Josemaría Escrivá de
Balaguer (Bruzda, 36). Ta właśnie wypowiedź założyciela Opus Dei
zainspirowała mnie do krótkiej refleksji nad znaczeniem świadectwa
w życiu chrześcijanina.
mentując rzeczywistość, oferując dobra materialne, promując określone
postawy i zachowania. Niestety, ich
treść w coraz większej mierze inspirowana jest ideologiami, koncepcjami i wizjami sprzecznymi z chrześcijaństwem.
Bywa, że znaki te są agresywnie
wrogie, wręcz obelżywe, wobec ludzi
wierzących (nie tylko chrześcijan).
Pseudoartystyczna „twórczość”, wystawy, przedstawienia teatralne, filmy nasycone symboliką uderzającą
w sferę sacrum relatywizują podstawowe wartości i niszczą międzyludzkie relacje. Poprzez swą obecność
w przestrzeni publicznej oddziałują
na jednostki i zbiorowości. Szczególne zagrożenie stanowią dla ludzi
nieprzygotowanych do odbioru tego
rodzaju treści, zwłaszcza dla dzieci
i młodzieży, ale również dla osób stojących z dala od wiary i Boga.
Nie wstydźmy się Chrystusa
Odpowiedzią na te zjawiska powinno być nasycanie obszaru relacji
i komunikacji znakami chrześcijańskimi, zwłaszcza symboliką krzyża.
Można przywołać wiele argumentów
natury teologicznej, które ukazują
przemienianie rzeczywistości mocą
Chrystusowego Krzyża. Mówił o tym
Jan Paweł II podczas swej wizyty
w Zakopanem. Pozwolę sobie więc jedynie na wskazanie kilku najbardziej
oczywistych sposobów ewangelizowania poprzez chrześcijańskie znaki.

Powinniśmy czynić znak krzyża
w miejscach publicznych, na przykład
przechodząc obok obiektów sakralnych, zwłaszcza kościołów, w których
trwa wystawienie Najświętszego Sakramentu. Warto czynić znak krzyża
jako formę błogosławieństwa dzieci,
krewnych, przyjaciół, przed wyruszeniem w podróż, przed wyjściem do
szkoły czy pracy.
Innym
czytelnym
znakiem
chrześcijańskim jest Różaniec. Odprawiając to piękne i obdarzone
potężną siłą oddziaływania nabożeństwo, nie chowajmy wstydliwie
różańca, nawet gdy znajdujemy
się w miejscach publicznych. Nośmy krzyżyki, medaliki, znaki różnych ruchów, organizacji, instytucji
i bractw religijnych. W święto Objawienia Pańskiego oznaczajmy nasze
domostwa symboliką Trzech Króli.
Dbajmy o przydrożne krzyże, kapliczki i figury. Odnawiajmy je, gdy
tego wymagają.
Pamiętajmy jednak, aby nasze
świadectwo było dyskretne w formie
i pozbawione ostentacji, ale równocześnie wyraziste i jednoznaczne.
Nie lękajmy się i nie wstydźmy się
manifestowania przynależności do
Chrystusa i Kościoła. Podobnie jak
chrześcijańskie pozdrowienia, znaki
owe świadczą o naszej tożsamości,
wspólnotowości i ostatecznym przeznaczeniu.
Prof. Cezary Taracha
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BIURO PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNE „ELŻBIETA”
59-220 Legnica, ul. NMP 1, tel. 76 722-31-00 tel./fax. 76 852-54-56
www.elzbieta.com.pl, biuro@elzbieta.com.pl

WŁOCHY

Wyjazd Wakacyjny dla Rodziców z Dziećmi
Wypoczynek nad Riwierą Adriatycką ze zwiedzaniem:
Rzym, Asyż, San Marino, Mirabilandia, Padwa

Termin: 26.06 – 05.07.2016
Program:
• 26 VI niedziela - Wyjazd
z Krzeszowa o godz. 19:00.
Nocny przejazd przez Czechy,
Niemcy i Austrię do Włoch.
• 27 VI poniedziałek - Przyjazd
około godz. 15:00 do Rimini.
Przejazd do hotelu na Riwierze
Adriatyckiej, Zakwaterowanie.
Czas
wolny,
plażowanie.
Obiadokolacja, nocleg.
• 28 VI wtorek - Śniadanie. Czas
wolny do dyspozycji uczestników, plażowanie. Obiadokolacja
i nocleg.
• 29 VI środa - Śniadanie.
Wycieczka do San Marino.
Popołudniu czas wolny, plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.
• 30 VI czwartek - Śniadanie.
Wycieczka
do
największego
„wesołego
miasteczka”
we Włoszech Mirabilandii.
Po południu czas wolny, plażowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
• 01 VII piątek - Śniadanie.
Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie
miasta Św. Franciszka i Św. Klary.
Powrót. Obiadokolacja. Nocleg.
• 02 VII sobota - Śniadanie. Czas
wolny do dyspozycji uczestników, plażowanie. Obiadokolacja.
Nocleg.

• 03 VII niedziela - ok. 6 rano
wyjazd na wycieczkę do Rzymu
(śniadanie w formie suchego
prowiantu). Zwiedzanie miasta.
Obiadokolacja w mieście. Powrót
do hotelu w godzinach nocnych,
ok. 22:30. Nocleg.
• 04 VII poniedziałek - Śniadanie.
Wykwaterowanie
z
hotelu.
O godz. 11 wyjazd z Rimini
i przejazd do Padwy nawiedzenie Bazyliki Św. Antoniego (jednego z najpiękniejszych kościołów Włoch). Wyjazd do Kraju.
Przejazd nocny przez Austrie
i Czechy.
• 05 VII wtorek - Przyjazd do
Krzeszowa około godz. rannych.
Zakończenie imprezy.
Każdego dnia dla uczestników wyjazdu będzie sprawowana
Msza Św.
Cena: 830 zł + 210 EUR
Świadczenia:
• 7 noclegów w hotel 3* na Riwierze
Adriatyckiej (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami)
• 7 śniadań (w tym jeden suchy
prowiant) + 7 obiadokolacji
(min. 2-daniowe + napój)

• opiekę pilota-przewodnika na
całej trasie
• Ubezpieczenie: NNW (15.000
zł), KL (10.000 Euro), bagażu
(1.000 zł)
• opłaty parkingowe
• przejazd autokarem kat. 4* z WC,
DVD, klimatyzacją, barkiem
• opłaty klimatyczne
Uwagi:
Na realizację w/w programu
należy posiadać ok. 40 Euro.
Kwota ta obejmuje bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
zgodnie z programem, miejscowych przewodników, wjazdy do
Rzymu, Asyżu. Bilety wstępu do
Mirabilandii. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Kalkulacja Kosztów na dzień
15.10.2015. Koszt wyjazdu może
ulec niewielkim zmianom!
Organizator:
Ks. Mateusz Rycek
tel. 513-982-146
Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia do końca stycznia
2016 roku.
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Pielgrzymi gruPy

nr

dziękują za minioną

2 Jeleniogórsko-kamiennogórskieJ
pielgrzymkę i proszą o następną…
dołącz

do nas i módl się z nami…

JAsnA górA
czuwAnie modlitewne
Noc

z

5

rozpoczęcie

Na

6

lutego

2016

Apelem JAsnogórskim

Zapisy: Ks. Mateusz Rycek – Przewodnik Grupy nr 2
Tel: 513-982-146
Koszt wyjazdu: 100 zł.
szczegółowy plan na: www.opactwo.eu
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DRODZY PAŃSTWO!
SZANOWNI DARCZYŃCY!
W 2015 roku po raz pierwszy uzyskaliśmy możliwość odpisu 1% podatku, w zeznaniach za 2014 rok, na Parafię w Krzeszowie; za pośrednictwem Caritas Diecezji Legnickiej. Dzięki tej inicjatywie udało się zdobyć ponad 4 tyś. zł, które w całości
zostały wykorzystane na przygotowanie prac remontowych w kościele filialnym w Krzeszówku. Z całego serca dziękujemy za
każdą przekazaną złotówkę. Poniżej publikujemy listę osób, które wsparły nas 1% swojego podatku.
Jednocześnie zachęcamy do podobnego gestu przy rozliczaniu zeznań za 2015
rok.
Jak przekazać 1%
Parafii w Krzeszowie? To proste!
Wystarczy w zeznaniu PIT wpisać w pozycji:
124 – nr KRS „0000221535”
125 – 1% podatku (z poz. 120)
126 – tytuł „PARAFIA KRZESZÓW”
127 – zaznaczyć „X” wyrażam zgodę
KRS: 0000221535
Cel szczegółowy: PARAFIA KRZESZÓW
Parafia w Krzeszowie jako administrator Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
zwanego przez wielu Europejską Perłą
Baroku oraz Duchową Stolicą Dolnego
Śląska podejmuje jednocześnie wysiłki mające na celu ochronę dóbr kultury
(konserwacja i ochrona zabytków), kształtowanie wrażliwości na sztukę i piękno (organizacja warsztatów, konferencji), kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych (pielęgnowanie tradycji
przodków), kształtowanie postaw otwartości na współdziałanie z sąsiadami Czechami i Niemcami (Festiwal Trzech Kultur i warsztaty międzynarodowe).
Pozyskane z 1% środki wspomogą te
dzieła i pomogą im się rozwijać.
Czy wiedzą Państwo że:
• 1% z Państwa podatku trafia do tzw.
Organizacji Pożytku Publicznego?
• jeżeli sami Państwo nie wskażą do jakiej organizacji ma trafić 1% podatku
to zadecyduje o tym ktoś inny?
• na liście Organizacji PP są instytucje które jawnie występują przeciwko
wartością chrześcijańskim i patriotycznym?
• My zachęcamy do wskazania Caritas
Diecezji Legnickiej a w „celu szczegółowym” Parafii w Krzeszowie
• Każdy płacący podatek dochodowy
ma prawo przekazać 1% tego podatku na wybraną przez siebie Organiza-

1%

cję Pożytku Publicznego nie
ponosząc dodatkowych kosztów! Zarówno pracownicy jak
i emeryci i renciści!
Podajemy listę ofiarodawców
1% podatku dochodowego, który w 2015 roku trafił na nasze
konto przez pośrednictwo Caritas Diecezji Legnickiej. Bardzo
serdecznie dziękujemy naszym
Czcigodnym Parafianom oraz
Gościom z innych miejscowości.
Bóg Zapłać!
Nasi darczyńcy:
• Jan Bocheński, Krzeszów
• Jan Michalski, Konin
• Tomasz Tykierko, Krzeszów
• Czesława Stanek, Krzeszów
• Regina Kachniarz, Krzeszów
• Danuta Madziar, Czarny Bór
• Edyta Akerman-Graniczna, Wałbrzych
• Ryszarda Wąsiel, Krzeszów
• Patrycja Jała, Krzeszów
• Adrian Kuzbyt, Polkowice
• Mieczysław Gieniec, Krzeszów
• Zuzanna Bocheńska, Krzeszów
• Piotr Krupka, Poznań
• Elżbieta Kuś, Krzeszów
• Felicja Michalik-Pływaczyk, Krzeszów
• Mariusz Klimczak, Krzeszów
• Teresa Głód, Wojcieszów
• Krystyna Kopko, Nowa Ruda
• Mariusz Pietruniak, Przeworno
• Krzysztof Pływaczyk, Czarny Bór
• Janina Sikora, Krzeszów
• Arkadiusz Madej, Krzeszów
• Mieczysław Gadzina, Kamienna Góra
• Anetta Dwulat, Lubawka
• Maria Leśniak, Krzeszów
• Helena Cebula, Krzeszów
• Adam Wojtaszczyk, Krzeszów
• Emilia Leszczyńska, Wrocław
• Andrzej Barczyk, Krzeszów
• Józef Micek, Krzeszów
• Emilia Makowska, Kamienna Góra
• Sigrid Madziar-Kosek, Czarny Bór
• Józefa Mrowca, Krzeszów
• Andrzej Chmielewski, Krzeszów

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anna Klimczak, Krzeszów
Beata Kiełbasa, Krzeszów
Krystyna Musiał, Bojszowy
Maria Kasperska, Przemków
Paweł Stanek, Krzeszów
Jan Czerniga, Krzeszów
Stanisław Biedrzycki, Kamienna Góra
Maria Stawiarska, Krzeszów
Andrzej Rak, Krzeszów
Stefan Bodzioch, Krzeszów
Leokadia Wertepna, Krzeszów
Zbigniew Świgut, Czarny Bór
Teresa Zielona, Ścinawa
Eugeniusz Groński, Kamienna Góra
Lidia Nowak, Krzeszów
Weronika Trojan, Krzeszów
Irena Kopczyńska, Krzeszów
Bogumiła Cyran, Krzeszów
Helena Niemiec, Krzeszów
Beata Klimczak, Krzeszów
Bronisława Mroczko, Jegłowa
Anetta Mittelstadt, Krzeszów
Krystyna Pazgan, Krzeszów
Czesław Cebula, Krzeszów
Jadwiga Marynowska, Krzeszów
Maria Bieniek, Krzeszów
Małgorzata Zalisz-Kuzbyt, Polkowice
Teresa Ogorzałek, Krzeszów
Zenon Cebula, Krzeszów
Ewa Sobocińska, Krzeszów
W sposób szczególny dziękujemy
Dyrektorowi CARITAS Diecezji Legnickiej Ks. prałatowi dr Czesławowi Włodarczykowi za nieustanną życzliwość
dla naszego Krzeszowskiego Sanktuarium
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
,,KURNIK” KTÓRY URATOWAŁ BOLKA I
CZYLI STUDNIA KSIĄŻĘCA ODNALEZIONA!
Niemalże każda wieś w Sudetach ma swoją historię o sztolniach i skarbach ukrytych
w niedalekim wzgórzu. Wystarczy wspomnieć modny ostatnio złoty pociąg w Wałbrzychu,
czy nieco już zapomnianą fascynację tzw. ,,szczeliną jeleniogórską”. Przypomina to bardzo
dawne bajki o krasnoludkach, które w okolicznych górach ukryły swoje skarby.
W współczesnych opowieściach
te ,,krasnoludki” noszą mundury
Wehrmachtu lub SS i w ostatnich
dniach wojny przyjechali nocą
ciężarówkami do wsi, rozkazali nikomu nie wychodzić z domu
i zasłonić okna, a w okolicznym
lesie słychać było tylko odgłos wybuchu. Taką historię można usłyszeć nie tylko od starszych osób,
żyjących w danej wsi, ale i od coPołożenie studni ▼

raz młodszych, którym często ,,już
ś.p.” dziadek taką opowieść przekazał…
W Krzeszowie też są opowieści
o kilometrowych tunelach i skarbach ukrytych w podziemiach.
W ostatnim czasie udało się odnaleźć jednak … studnię. Nie jest
to studnia wyjątkowa ze względów artystycznych ale ze względu na jej wartość historyczną dla
Krzeszowa. Bo od
niej wszystko się
zaczęło – gdyby nie
jej zimna woda do
Krzeszowa nie przybyliby cystersi i nie
powstałby monumentalne świątynie.
Tak przynajmniej
jest w legendzie.
W tej znanej opowieści książe Bolko
I Surowy zgubił się
podczas polowania
w miejscowych lasach i poszukiwał
wody. Gdy zasnął,
przyśnił mu się
anioł, który nakazał
mu rzucić książęcy pierścień. Gdy
książe przebudził
się, wykonał rozkaz
anioła, a w miejscu,
gdzie odnalazł swój
pierścień tryskało
źródło. Miało ono
dać początek krze-

szowskiej fundacji cysterskiej. Pod
koniec XVII w. tą legendę przytacza w swoim dziele Ephraim Ignatius Naso i wpisuje się w ówczesny
i średniowieczny zwyczaj, aby fundacje kościelne czy klasztorne tłumaczyć ponadnaturalną ingerencją. Abstrahując od prawdziwości
podania, nie można wykluczyć, że
od średniowiecza w tym miejscu
istniała studnia.
Chcieliśmy zbadać, co zostało
z legendarnej ,,studni książęcej”,
więc poszukiwania należy zawsze
rozpocząć od … archiwum. Wspomniany Ephraim Ignatius Naso
w swoim dziele Phoenix redivivus,
ducatuum Svidnicencis Javroviensis : Der wieder – lebendige Phoenix Der Beyden Fürstenthümer
Schwednitz und Jauer, wydanym
we Wrocławiu w 1667 r., opisuje Krzeszów, a w jednym akapicie
napisał: ,,Bey dem Gestifft ist innwendig ein grosser Lust – Garten,
worinnen ein frischer Brunn, den
man der Fürsten – Brunn zu nennen pfleget, wann man desselbigen
Wasser geniessen will, muss man
etliche Staffeln hinunter steigen“.
[Przy zabudowaniach (dosł. - fundacji) jest wewnętrzny, duży ogród
rekreacyjny, gdzie tryska czysta
studnia, którą zwykło się nazywać
książęcą studnią, kiedy chce się
zakosztować tejże wody, musi się
zejść w dół po kilku stopniach].
Przytoczona relacja podaje 2 istotne informacje – studnia znajdu-
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Od lewej: Wejście do studni z ogrodu, podziemna brama do studni, wnętrze studni

je się w ,,ogrodzie rekreacyjnym”
i jest poniżej poziomu gruntu.
Wiadomo, że ta część ogrodu znajdowała się na wschód od zabudowań klasztoru. Studnia książęca
występuje na 2 barokowych rysunkach Friedricha Bernharda Wernera z 1 poł. XVIII w., przedstawiających opactwo krzeszowskie.
Zostały one zamieszczone w jego
książce Silesia in Compendio seu
Topographia das ist Praesentatio
und Beschreibung des Herzogthums
Schlesiens. (w zbiorach Biblioteki
Uniwersytetu Wrocławskiego) Na
jednym z nich, ukazującym widok
na opactwo od zachodu, budynek
studni oznaczono na rysunku jako
Fürstenbrunn, nadając mu w legendzie rysunku numer 11. Obiekt
widoczny jest również na jego rysunku, przedstawiającym klasztor
od wschodu. W obu przypadkach,
ze względu ma monumentalność
gmachów świątyń i proporcjonalnego przedstawienia względem
nich studni książęcej, jej wizerunek
jest niewielki i uproszczony. Był to
budynek na rzucie prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem (kalenica w linii północ - południe).
Mieliśmy więc dokładną lokalizację i pytanie – co po 250 latach dotrwało do naszych czasów?
W listopadzie 2015 r. postanowiliśmy przeprowadzić badanie
terenowe. Początkowo w opisywanym miejscu zobaczyliśmy … kurnik, który powstał w XX w. Obok
niego było niewielkie zagłębienie
w ziemi. Pracująca obok siostra

Studnia książęca na starej rycinie

benedyktynka powiedziała nam,
że kiedyś w tym miejscu stał mały,
drewniany kurnik, z którego często
znikały kury. Gdy stan tej szopy był
już zły, mniszki postanowiły rozebrać ten kurnik, a pod nim była
rzeczona dziura w ziemi, którą
zinterpretowano jako studzienkę
kanalizacyjną. Zabezpieczono ją
metalową siatką, żeby nikt tam nie
wpadł i tajemnicze wejście obrosło
trawą.
Po usunięciu ziemi i siatki ukazało się naszym oczom łagodne
zejście, które było klatką schodową
do poszukiwanej studni książęcej.
Studnia książęca jest kamiennym, zasklepionym pomieszczeniem na rzucie kwadratu, o boku
140 cm i wysokości 250 cm od ta-

fli wody do najwyższego punktu.
Wejście od północy, opasane zostało piaskowcowym obramieniem
o wymiarach 66 na 146 cm. Do
studni prowadzi kamienna klatka
schodowa o wymiarach 110 na 575
cm. Pod warstwą ziemi znajdowało się 13 piaskowcowych schodów,
o wymiarach 35 na 113 cm.
Cieszy każde znalezisko poszerzające naszą wiedzę o Krzeszowie.
Mamy nadzieję, że po odpowiednich pracach zabezpieczających
i renowacyjnych również pielgrzymi i turyści będą mogli wejść do
miejsca, z którego cystersi czerpali
wodę, a księciu Bolkowi I uratowało życie.
Krystian Michalik
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

„A my… do Różańca! W nim nasz ratunek!”
ciąg dalszy wojennych losów lwowskich Benedyktynek.
W strachu, ale i w nadziei dotrwały Benedyktynki do 22 czerwca 1941r, kiedy to - jak to dowcipnie określiła
kronikarka - czuła miłość obu okupantów (Niemiec i sowietów) skończyła się haniebnym rozwodem. Wehrmacht
uderzył z całą siła na wschodnie tereny Rzeczypospolitej, zabrane w 1939 roku przez sowietów.
Bomby spadły na Lwów już pierwszego dnia agresji. Bombardowanie było
gwałtowne, że o śnie po nocach nie było
mowy. Od razu też zabrakło w mieście
wody, elektryczności, gazu. Z nieba atakowali Niemcy a na ziemi Ukraińcy strzelali
z ukrycia do sowietów, a ci z kolei - szukając winnych - wpadali do pomieszczeń
zamieszkałych przez Polaków, zwłaszcza
klasztorów i kościołów. Równocześnie
rodziny sowieckich „czinowników” w panice opuszczały Lwów. W tym zamęcie
- jak to zwykle bywa w takich razach szumowiny miejskie, choć pewnie nie
tylko, rzuciły się na rabunek sowieckich
magazynów. Dopiero wkroczenie Niemców (30 czerwca) uspokoiło te rozpasane
żywioły. M. Janina zwróciła się zaraz do
niemieckiej komendy o urzędowy zwrot
budynków klasztornych, gospodarczych
i ogrodu, odebranych jeszcze przez sowietów. Uzyskała odpowiedni dokument, ale
najważniejsze, że w efekcie starań pozwolono używać ogród, więc Siostry od razu
zabrały się do pracy, wykorzystując każdy
skrawek ziemi. Ogród i dwie krowy to
były dwa główne źródła pożywienia. Jeszcze początkowo to krewni Sióstr mieszkający w pobliżu Lwowa, „podrzucali” nieco
prowiantu z własnych gospodarstw, ale
tylko do czasu, bo nałożone kontyngenty
i rekwizycje płodów rolnych wkrótce to
uniemożliwiły.
Z początku września tego samego
roku odwiedził klasztor Ks. Arcyb. Twardowski. Siostry zebrały się w kapitularzu,
a Pasterz diecezji krzepił je słowami otuchy, zachęcał do ufności Bogu, cierpliwego znoszenia udręczeń i do wierności
życiu zakonnemu. Ze względu na poufną
i usilną prośbę Ks. Arcybiskupa M. Janina
przyjęła na utrzymanie klasztoru wiekową
staruszkę, której pobyt opłacał jej syn. Ks.
Arcybiskup w tajemnicy powiedział Matce, że jest to rodzina „niedawno ochrzczona” więc „ryzyko wielkie”. Domyślać się
można , że chodziło o rodzinę żydowską,
której seniorka ze złamaną nogą nie mogła
się poruszać, więc umieszczono ją klasztorze. Ryzyko rzeczywiście było wielkie.

Wśród tej zawieruchy M. Janina starała się zachować choć trochę normalności. Pozwalała na to troskliwa wierność
obowiązkom zakonnym. Dlatego też, już
w początkach niemieckiej okupacji, Matka zarządziła rekolekcje, które - dla podniesienia i wzmocnienia ducha - odprawił
Ks. Stanisław Mirek TJ.
Równocześnie stopniowo zabierano
starców, osadzonych w pomieszczeniach
klasztornych przez sowietów. Siostry
odzyskały kilka pokoi, ale „(…) straszliwie zanieczyszczonych. Gdzie ściany
i podłogi trzeba było drapać z brudu”,
a poniszczone sprzęty wymienić. Na ich
miejscu przez krótki czas stacjonowali
żołnierze jadący na front wschodni. Byli
to przeważnie katolicy, którzy w niedzielę
gromadzili się na Mszy Św., prosili o spowiedź, a bywało, że przed wyjazdem polały się łzy. Dopiero po żołnierskiej fali
siostry mogły myśleć o otwarciu szkoły.
Pozwolono tylko na sześć klas, gdyż okupant uważał, że „naród niewolników” nie
potrzebuje więcej wiedzy, by pracować dla
„herrenvolku” (narodu panów).
Wykorzystując początkowy okres
względnej „ciszy” okupacyjnej Siostry
usiłowały odzyskać i przywrócić na swoje
miejsce cenne przedmioty poukrywane
przed sowietami. Umieszczały je na terenie Lwowa u zaprzyjaźnionych lub spokrewnionych z Siostrami rodzin. Rychło
się okazało, że wielu spośród tych znajomych wywieziono na Sybir, więc wszystko przepadło. Straty powiększyły się, gdy
Siostry zajrzały do piwnic klasztornych,
gdzie także była kryjówka dla różnych
klasztornych cenności. Odwieczna - rzec
można - wilgoć w podziemiach klasztoru
spowodowała, że wszystko się zniszczyło. Przepadły w ten sposób fundatorskie
ornaty, alby, złota puszka, rozsypała się
szopka darowana niegdyś klasztorowi
przez króla Jana III Sobieskiego, którą
schowano w katakumbach pod kościołem. Śp. S. Ewangelista twierdziła o niej,
że po prostu zjadły ją myszy, także głodne.
Tam też - pod kościołem - pogniły drogie
dywany, zmurszały stare cenne książki.

W sierpniu 1941 roku ogłoszono, że
„wyzwolona od sowietów” część ziem ze
Lwowem wejdzie w skład tzw. Generalnego Gubernatorstwa stworzonego z mocno
okrojonych ziem polskich, a nazywać się
będzie Distrikt Galizien (Dystrykt Galicja). Na czele owego tworu politycznego
(GG) stanął Hans Frank jako generalny
gubernator, który niczym król zaczął rezydować na krakowskim Wawelu. Lwów podzielono na dzielnice: polsko -ukraińską,
niemiecką i żydowską. Wśród tego straszliwego przeprowadzkowego chaosu spalono wszystkie lwowskie synagogi i rozpoczęto planową eksterminację Żydów.
Siostry niejeden raz zetknęły się z żydowskim dramatem, gdyż Żydów używano
do różnych prac na mieście np. porządkowych. Razu jednego czterech Żydów
ładowało śmieci i odpady na klasztornym
dziedzińcu; byli oni - jak pisze kronikarka - straszliwie wygłodniali, wynędzniali
istne „szczątki ludzkie”. Siostry wykorzystując nieuwagę dozoru obdarowały ich
żywnością, choć kronikarka pisząc o tym
(pomna wcześniejszych doświadczeń) nie
omieszkała wbić „szpilki”: „(…) a przecież byli to ci, którzy jeszcze przed rokiem
byli tak pewni siebie”. Verba volant…! Bo
w rzeczywistości jeszcze niejeden raz okazało się, że Siostry niosły Żydom pomoc.
Oto mniej więcej w tym samym czasie S.
Edyta (Gawlikowska) przez kilka miesięcy przygotowywała do Chrztu św. żydowską rodzinę, która przyjęła ten Sakrament
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia. Była
to rodzina Fischerów.
W grudni 1941 roku Ks. S. Mirek TJ
musiał zrezygnować z funkcji kapelana
u Benedyktynek a na jego miejsce przyszedł Ks. Pokiziak. Był to jeden z wielu
kapelanów, którzy przewijali się w naszym
klasztorze we Lwowie, ale wart przypomnienia, bo należał do tych ludzi, którzy
żyli wyłącznie dla innych. Wiele czasu
poświęcał na zdobywanie żywności dla
najbardziej potrzebujących. Zginął na
ulicy od zabłąkanej kuli niosąc dla kogoś
pomoc. Tymczasem w 1942 roku niemie-
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cka „powódź” uderzyła o mur i zaczęła się
cofać. Niemcy mobilizowali wszelkie siły
wszelkimi sposobami, by umocnić i uratować front wschodni.
Tymczasem w klasztorze Siostry starały się pamiętać, że są przede wszystkim
zakonnicami: codziennie pacierze były
pieczołowicie odmawianie, odbywały się
uroczystości zakonne tzn. śluby, konsekracje monastyczne, a także rekolekcje
i to nie tylko zaplanowane, doroczne, ale
i okazyjne, głoszone przez odwiedzających klasztor benedyktynów, którzy jako
kapelani służyli w Wehrmachcie. Był w naszym klasztorze
m.in. Ojciec Teofil Rose, brat
krzeszowskiego Ojca Ambrosiusa.Zawsze pamiętali o Benedyktynkach lwowskich i zawsze mieli tyle serca, by wśród
dramatów i strachu mówić
o Bogu, pouczać o zasadach
śpiewu gregoriańskiego, czy po
prostu poopowiadać o własnym
klasztorze. Odbywały się też
uroczystości zakonne takie jak
śluby, konsekracje czy jubileusze. Były to Siostry znane już
Krzeszowianom, jak: S. Celestyna, S.Ewangelista, S. Michalina, S. Bernarda, S. Bogumiła,
S. Elekta, S. Laurencja, S. Andrzeja i inne.
Niemal od początku okupacji zaczęła się bieda, jeśli nie
wręcz nędza. Zima 1942/43 była
bardzo mroźna a opału nie było.
Trudno też było zdobyć żywność. W klasztorze ziemniaki
- dla oszczędności - podawano
raz na tydzień a na śniadanie
była kromka chleba. Aby zdobyć ziemniaczane łupiny lub
inne kuchenne odpady, jedna
z Sióstr wybierała się z workiem, obchodziła znajomych
i wypraszała nieco odpadów dla
krówek, bo także nie było ich
czym karmić. Bywało też niekiedy, że niewiele przyniosła,
bo głodne dzieci wałęsające się
po ulicy podkradały jej z worka. Pewnie
nie miała sumienia ich przegnać. A w kilkadziesiąt lat później, już w Krzeszowie,
podśmiewałyśmy się z S. Teresy, kiedy poważnie niepokoiła się o zbiór ziemniaków
z klasztornego pola i oddychała z ulgą, gdy
ziemniaki zapełniły piwnicę,a w pomieszczeniu obok stanęły 2 -3 beczki kapusty
zawsze osobiście ubijanej przez S. Wojciechę. „Zimioki som, kapusta jest - bydzie
co jeść, nie bydzie głodu” - mawiała lekką
gwarą S. Teresa, a my traktowałyśmy to

jak dobry żart, choć dla Niej to żartem nie
było, bo lęk przed głodem miała - można
powiedzieć - we krwi.
W tej dramatycznej sytuacji dużo było
ludzkiego serca i wzajemnej pomocy. Ludzie wiedzieli, że tylko razem przetrwają.
Sam klasztor, jeśli np. żywił swego kapelana, to równocześnie i jego rodzinę, jeśli
takową miał. Na obiad do klasztoru przychodziło wielu znajomych Lwowiaków
np. dwie nauczycielki: od francuskiego
i rysunków. Starały się, więc odwdzięczyć,
czym mogły. Jedna uczyła a raczej „szlifo-

Portret Matki Janiny Szymańskiej, S. Celestyna

wała” język francuski z S. Ildefonsą a druga rozwijała talent S. Celestyny i wprowadzała w tajniki techniki malarskiej. Pod
kierunkiem tej nauczycielki S. Celestyna
rozpoczęła malowanie portretu Matki
Janiny Szymańskiej naturalnej wielkości
jeszcze we Lwowie a dokończyła go już
w Krzeszowie.
Jeszcze w 1942 roku Siostry dowiedziały się, że w Dachau został zamordowany wizytator Benedyktynek O. Vykoukal, który równocześnie pełnił funkcję

opata w Opactwie Emaus w Pradze. Na
jego miejsce został powołany znany nam
już miłośnik Polski i Polaków - Belg O.
Karol van Oost, który na początku 1943
roku zapowiedział wizytację lwowskiego
klasztoru. 4 marca stawił się przy furcie
klasztornej i już w pierwszym dniu pobytu został zatrzymany w klasztorze przez
gestapo. Przez 3 godziny „maglowano”
go w rozmównicy. Ojca Karola i jego towarzysza O. Jana ratowały jedynie paszporty - belgijski i szwajcarski -, ale mimo
paszportów z trudem przekonali gestapowców, że ich wizyta to sprawa
zakonna a nie polityczna. Zaczęła się, więc wizytacja, ale po
trzech dniach wezwano O. Karola na gestapo i kazano opuścić
Lwów. Mimo to pozostał jeszcze
dwa dni, dokończył wizytować
a protokół przysłał Matce Janinie po dwóch tygodniach już
z Tyńca.
Do klasztoru - mimo klauzury - ciągle napływały wieści
dobre i złe. Kronikarka skrupulatnie je notowała: a to o rozpowszechnianiu kultu Maryi Niepokalanej przez Ojca św. Piusa
XII, a to o rozpowszechnianiu
się (także i w klasztorze) wieści o objawieniach S. Faustyny
i nabożeństwie do Miłosierdzia
Bożego, to o rekolekcjach, które w listopadzie tegoż roku wygłosił niezmordowany O. Karol
van Oost, a to, że koń klasztorny
Kubuś miał stanąć „do poboru”,
ale na szczęście Siostrom udało
się wybronić go od służby wojskowej. Kubuś zdaje się szczęśliwie przeżył okupację i szczęśliwie dojechał wraz z Siostrami
do Krzeszowa. Były też i wieści
tragiczne i było ich dużo więcej.
Wstrząsnęła Siostrami wieść
o śmierci gen. Sikorskiego. Nie
mniej dramatyczne były wieści, jakie napływały wraz z Polakami uciekinierami z Podola
i Wołynia. Opowiadano o przerażających zdarzeniach i nie mniej przerażającym okrucieństwie Ukraińców. Nie
rozjaśniały przyszłości także i gazetowe
komunikaty o szybkim przybliżaniu się
sowietów, którzy już podczas pierwszej
okupacji pokazali, co potrafią. Pod koniec
1943 roku, wobec tych wszystkich hiobowych wieści, kronikarka zapisała: „W mieście groza oczekiwania, co będzie.. A my?
Do Różańca! W nim nasz ratunek!”
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka
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LISTOPADOWA MODLITWA
ZA ZMARŁYCH - 2015
Stajemy w zadumie, w zamyśleniu
nad mogiłami tych, którzy od nas odeszli,
a także w zamyśleniu nad sobą, nad własnym życiem i przeznaczeniem. Nie ma
chyba lepszego miejsca i trudno o lepszą
lekcję na temat życia i śmierci, niż ta milcząca obecność przy grobach bliskich nam
osób. Ktoś powiedział, że grób to katedra
mądrości. Stąd płynie jasna i pewna nauka o przemijaniu i o kruchości ludzkiego
życia. O tym, że przyjdzie nieuchronnie
kres ludzkich zmagań, koniec ziemskiej
wędrówki. Ale czy to cała mądrość, jaka
kryje się pod nagrobną płytą?
Dziś jest dobry czas, aby o tych bliskich naszemu sercu pomyśleć. Oni też
czegoś nas uczą. Dziękujmy Bogu za nich,
dziękujmy za to, że mogliśmy razem, czy
obok nich żyć. Wspomnijmy ich przy ołtarzu, zanosząc za nich serdeczną modlitwę…
(z homilii Ks. Mateusza Rycka
wygłoszonej podczas
Uroczystości Wszystkich Świętych
na cmentarzu parafialnym - 1.11.2015r.)

Żywiąc w sercu gorącą miłość ku drogim nam Zmarłym, jak co roku podczas
nabożeństw wypominkowych polecaliśmy Bogu tych, którzy przeszli już na
drugą stronę życia. Dziękujemy wszystkim Parafianom i Pielgrzymom, którzy
uczestniczyli w tej wyjątkowej modlitwie
i przychodzili się wspólnie modlić;
Oto wykaz ulic z których wpłynęły
kartki wspominkowe:
ul. Cysterska – 36 szt.
ul. Betlejemska – 10 szt.
ul. Brokoffa – 1 szt.
ul. Piotra Brandla –10 szt.
ul. Bernarda Rosy – 11 szt.
ul. Benedyktyńska – 16 szt.
ul. Św. Anny – 5 szt.
ul. Kalwaria – 4 szt.
ul. M. Englera – 1 szt.
ul. Św. Jana Nepomucena – 15 szt.
ul. Loretańska – 3 szt.
ul. Św. Józefa – 8 szt.
ul. Św. Jadwigi Śląskiej – 9 szt.
ul. Młyńska – 10 szt.

ul. Podklasztorna - 1 szt.
ul. Księcia Bolka I – 16 szt.
ul. Zielna – 8 szt.
ul. Nadrzeczna – 6 szt.
ul. Sportowa – 1 szt.
ul. Osiedle – 8 szt.
ul. Michała Willmanna – 13 szt.
ul. Sądecka – 20 szt.
pl. Jana Pawła II – 3 szt.
Wypominki bez podanych ulic i z innych
miejscowości – 38 szt.
Lipienia – 16 szt.
Krzeszówek – 15 szt.
Gorzeszów – 19 szt.
Jawiszów – 14 szt.
Razem: 317 szt.

24 ROCZNICA POWSTANIA
RADIA MARYJA
W sobotę 5 grudnia 2015 roku Rodzina Radia Maryja z Krzeszowa, Kamiennej Góry, Leszczyńca, Chełmska
Śląskiego, Wałbrzycha, Jeleniej Góry
i Szklarskiej Poręby uczestniczyła w uroczystościach kolejnej rocznicy Radia

Maryja w Toruniu. Na zdjęciach uczestnicy pielgrzymki przed nowo budowaną
świątynią "Wotum Wdzięczności za św.
Jana Pawła II".
ks. Marian Kopko

63

147

107

82

900

1000

1200

1700

111

146

201

86

77

D

45

56

51

40

35

C

59

147

128

56

41

D

M

14

34

30

18

14

C

67

161

149

67

39

D

K

31

49

67

41

17

C

Uczestnictwo 998

Komunia św. 316

Dominicantes
50%

Comunicantes
16%

Uczestnictwo
1077

Komunia św. 328

Dominicantes
52,8%

Comunicantes
16,1%

*M – Mężczyźni
*K – Kobiety
*D – uczestnictwo we Mszy św.
*C – przyjęta Komunia św.

razem

RAZEM

20

24

23

18

16

C

K

2010

121

185

171

78

45

D

M

69

89

92

59

26

C

78

193

169

74

53

D

2011
K

27

65

56

33

25

C

48

165

136

61

38

D

M

16

51

29

31

10

C

79

190

181

72

56

D

2012
K

28

65

72

46

30

C

43

82

162

70

52

D

24

52

46

13

12

C

29

30

C

58

46

D

M

79

116

45

83

28

87

103

225 112 158

83

53

D

2013

5

32

38

41

21

15

C

87

107

130

168

68

42

D

2014
K

29

63

61

88

29

28

C

47

113

162

56

38

D

M

24

59

51

19

15

C

K

39

38

C

83

63

135 103

234 112

68

47

D

2015

Comunicantes
20%

Dominicantes
54,4%

Komunia św. 378

Uczestnictwo
1026

Comunicantes
23,6%

Dominicantes
51,0%

Komunia św. 446

Uczestnictwo 965

Comunicantes
23,8%

Dominicantes
57,2%

Komunia św. 450

Uczestnictwo
1082

Comunicantes
28,5%

Dominicantes
57,2%

Komunia św. 540

Uczestnictwo
1083

Comunicantes
27,6%

Dominicantes
51,9%

Komunia św. 523

Uczestnictwo 983

456 101 621 227 431 110 483 205 600 335 567 206 448 137 578 241 409 147 556 299 480 152 602 298 416 567 168 355

57

730

1400

D

godz. MŚ

M

2009

ILE NAS
W KOŚCIELE?
KRZESZOWSKA PANI nr 1 (44) - Styczeń / Luty 2016 23

24 KRZESZOWSKA PANI nr 1 (44) - Styczeń / Luty 2016

BOŻE NARODZENIE
NIE TAK DAWNO TEMU…

Ilu Polaków, tyle świątecznych wspomnień, ile rodzin, tyle tradycji i zwyczajów, w mniejszym lub większym
stopniu pielęgnowanych przez następne pokolenia.
Boże Narodzenie to jednak nie tylko
rodzinna wieczerza, wspólne ubieranie
choinki czy wręczanie prezentów. To także szereg przygotowań, czynionych często
od początku Adwentu, aby ciepło i rodzinnie obchodzić najpiękniejsze święta
w roku.
Wiele spośród zapamiętanych świątecznych tradycji obecnie wygląda zupełnie inaczej. A dzieje się tak z wielu
powodów, być może najczęściej m.in. ze
względu na dostępność towarów na rynku, ale także poważne zmiany w podejściu
do tradycyjnego świętowania.
Jak to bywało u Krzeszowiaków 30 - 40
lat temu?... Takie oto relacje usłyszałam.

Z tym momentem wiąże się również
tradycja codziennego odkładania drew na
opał od pierwszej niedzieli Adwentu aż do
Wigilii, a zgromadzona ilość musiała wystarczyć do przyrządzenia wszystkich dań
wieczerzy wigilijnej.
Przez kilka przedświątecznych tygodni dzieci własnoręcznie przygotowywały
ozdoby choinkowe, a były to: papierowe
łańcuchy z kolorowych wycinanek, owinięte folią aluminiową jabłka, orzechy
włoskie i inne, nie rzadko cudem zdobyte
cukierki.
Dzień przed Wigilią piekło się świąteczne ciasta i wstępnie przygotowywało
potrawy wigilijne

Początek grudnia – Adwent.
To oczywiście codzienne chodzenie
dzieci na Roraty - wczesnym rankiem,
a tak naprawdę w głębokich ciemnościach
zimowych nocy. Ministranci tamtych czasów ciepło wspominają śniadania u sióstr
Benedyktynek, często z drugim śniadaniem pakowanym do tornistra.
Te dni to także czas pierwszego pieczenia – pierników i kruchych ciastek,
które bezpośrednio po przyrządzeniu wydają się być niejadalne, a po trzech tygodniach leżenia w szczelnych pojemnikach
stają się kruche i pyszne. To było oczywiście zadanie pani domu.
Natomiast gospodarze nie krócej niż
trzy tygodnie przed świętami zabijali świnię i przygotowywali szynkę oraz wędzili
boczek i kiełbasę na święta.
Na zakupy w mieście, w sklepach
z przeważnie pustymi półkami nie można
było liczyć, zwykle wybierano się na nie
do Kamiennej Góry lub Wałbrzycha, a na
ogół stawały się one rodzajem loterii, okupionej wielogodzinnym staniem w kolejkach, bez cienia pewności, że dostanie się
upragniony towar, w postaci pomarańczy
bądź żywego karpia, które były towarem
deficytowym i często stawały się prawdziwym rarytasem.

Wigilia świąt Bożego Narodzenia.
W poranek wigilijny zwykle ubierało się żywą, przyniesioną z lasu pachnącą choinkę, a robiło się to w większości
własnoręcznie wykonanymi ozdobami. Nakrywało się stół, umieszczając
pod nim siano (albo wkładając je pod
obrus). To było najważniejsze zadanie
zniecierpliwionych dzieci, podobnie
jak wypatrywanie pierwszej gwiazdki,
która była sygnałem do rozpoczęcia
upragnionej po całodniowym poście
biesiady.
Najpierw cała rodzina dzieliła się
opłatkiem, składając sobie wzajemne życzenia. Rytuał ten rozpoczynał najstarszy
z mężczyzn obecnych w domu. Później
następowała wieczerza, podczas której
domownicy nie powinni wstawać od stołu, dopóki nie pojawi się na nim ostatnie danie, aby uniknąć w Nowym Roku
głodu. Zwyczaj ten nie dotyczył gospodyni, podającej wszystkie przygotowane
potrawy. W naszej rodzinie były nimi
przez wiele lat i są nadal: barszcz z uszkami, zupa fasolowa z suszonym śliwkami,
postna kapusta z grochem, smażony karp
z ziemniakami oraz na deser pierogi z suszonymi śliwkami, a także kompot z suszonych owoców.

W czasie wieczerzy stawiano na stole
naczynie z gorącym daniem, najczęściej
z zupą i jeśli kawałek umieszczonego pod
nim opłatka przykleił się do dna, odczytywano to jako zapowiedź urodzaju w Nowym Roku. Kładziono również puste nakrycie dla zbłąkanego wędrowca.
Po wspólnym spożyciu wszystkich
potraw, odśpiewaniu kolęd i obdarowaniu się drobnymi prezentami, gospodarz
z opłatkiem i sianem ze (lub spod) stołu
szedł do zwierząt, aby i one odczuły niezwykłość tego wieczoru.
Późny wieczór i noc to czas oczekiwania na pasterkę, na którą często udawano
się całą rodziną do Krzeszowa lub Krzeszówka.
Boże Narodzenie z kolędnikami
Święta były okazją do rodzinnych
spotkań oraz odwiedzin sąsiadów. Wówczas chodzili również kolędnicy (często
nastoletni chłopcy), którzy mimo trudnych czasów i niedostępności wielu towarów na rynku, potrafili stosownie do tradycji się przebrać, przygotować potrzebne
rekwizyty i ruchomą, podświetlaną
gwiazdę. Przede wszystkim jednak umieli
zaśpiewać i często zagrać nawet kilkanaście kolęd w całości, czyli takich, które zawierały składały się z 6-8 zwrotek. Ponadto przedstawiali jasełka, przy czym robili
to pod oknami domu, do którego zawitali.
Zaś nawiedzeni w ten sposób mieszkańcy
częstowali ich świątecznym ciastem i innymi smakołykami, rzadko wynagradzając młodych ludzi pieniędzmi.
W taki właśnie sposób zapamiętali to
moi najbliżsi, a Czytelnicy Krzeszowskiej
Pani mogą sami powspominać, wbrew
pozorom nie tak dawne czasy i podzielić
się własną historią z Bliskimi w Boże Narodzenie.
Przyjemnego wspominania i wiele powodów do radości w Boże Narodzenie oraz
w Nowym Roku 2016 życzy redakcja KP.
Anna Ferenc
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BAZYLIKA MNIEJSZA
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
I ŚW. STANISŁAWA
BISKUPA W KRAKOWIE
Chcąc duchowo przygotować się na odbywające się w lipcu 2016 r. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie,
rozpoczynam cykl artykułów o stolicy Małopolski. Będzie to subiektywna opowieść o najważniejszych miejscach
Krakowa, które są nieco „zapomniane” przez Kościół Mariacki czy Katedrę Wawelską. Na początek opowieść
o jednym z miejsc pielgrzymkowych Krakowa, ze znajdującym się tam klasztorem paulinów na Kazimierzu
i związanym, z św. Stanisławem ze Szczepanowa, głównym Patronem Polski.
Kościół św. Michała Archanioła i św. czono w wawelskiej katedrze. Cztery lata
Dnia 27 lutego 1335 r. król Polski KaStanisława Biskupa w Krakowie, nazy- później 5 czerwca 1257 r. książę Bolesław zimierz Wielki nadał Kazimierzowi wraz
wany po prostu Kościołem Na Skałce, V Wstydliwy w Koperni koło Sandomie- ze Skałką akt lokacyjny na prawie magdeznajdujący się przy ul. Skałecznej 15, jest rza nadał Krakowi prawo magdeburskie burskim i ufundował drugą świątynię Na
miejscem w Polsce, które tak mocno ze- i wytyczył ogromny rynek – Rynek Głów- Skałce. A dnia 25 marca 1471 r. na prośspala historię Polskiego Narodu. To tutaj, ny w Krakowie. To wzmocniło pozycję bę kanonika katedralnego księdza i kroistniejącym ówcześnie romańskiej rotun- Krakowa, a osłabiło Kazimierz ze Skałką. nikarza Jana Długosza, król Kazimierz
dzie pod wezwaniem św.
Jagiellończyk pozwolił na
Michała Archanioła, dnia 8
oddanie kościoła Na Skałce
maja 1079 r., król Polski Boojcom Zakonu Świętego Palesław Śmiały zabił biskupa
wła Pierwszego Pustelnika
krakowskiego Stanisława
(paulinom). Dekret wydał
ze Szczepanowa. Jaki był
ówczesny biskup krakowmotyw zbrodni nie wiemy,
ski Jan Rzeszowski. W 1655
wiemy natomiast, kto wier. kościół bronił się przed
dział i nic nie powiedział.
potopem szwedzkim. PóźBył nim piszący na tronie
niej konwent paulinów był
księcia Bolesława Krzywielokrotnie obdarowywawoustego, 30 lat po wydany m.in. przez króla Polski
rzeniach kronikarz Gall
Michała Korybuta WiśnioAnonim. Wiemy, że ciało
wieckiego, który w 1669 r.
biskupa król rozszarpał na
ofiarował 300 zł czy biskupa
wiele części i tak podbukrakowskiego Jakuba Zarzył lud Krakowa, że został Kościół Na Skałce, widok od strony Wisły, pocztówka barwna, pocz. XX w. dzika, który sporę kwotę
zmuszony do ucieczki na
przeznaczał „na upiększeWęgry. Tak opisał te zdarzenia Rocznik
W 1320 r. nastąpił przełom, przed ko- nie” sadzawki św. Stanisława przed kośKapituły Krakowskiej z 1079 r.: „Stanisław ronacją Władysława Łokietka w katedrze ciołem Na Skałce.
biskup krakowski jaśniejący czystością na Wawelu, przez arcybiskupa gnieźnieńObecny kościół w stylu późnego barocnót, świątobliwością życia, został umę- skiego Janisława i biskupa krakowskie- ku powstał w latach 1733-1751. Głównym
czony w kościele św. Michała na Skałce”.
go Jana Muskaty (notabene zmarł dwa architektem świątyni był Antonio Solari,
Szybko zaczął się szerzyć kult tragicz- tygodnie po koronacji, z którą osobiście który zjawił się na Kazimierzu w 1740 r.
nie zmarłego biskupa, a jako argument się nie zgadzał), król zapoczątkował tzw. Do kościoła wchodzi się schodami na
przeniesiono jego ciało do tzw. drugiej pielgrzymkę pokutną, w przeddzień koro- których dostrzegamy nazwiska osób, któkatedry wawelskiej zwanej hermanowską. nacji Na Skałkę, jako wotum za ochronę re z końcem XIX w. przyczyniły finansoW tym czasie Skałka straciła na znaczeniu, ojczyzny i Polaków, przypominając miej- wo do odnowy Skałki. Przez barokowy
dodatkowo Wisła przebiła koryto wzdłuż sce męczeńskiej śmierci św. Stanisława. portal wchodzimy do środka i widzimy
obecnie biegnącej ulicy Józefa Dietla Do kościoła Na Skałce udawali się kolejno kościół o konstrukcji trójnawowej w ty(profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wszyscy następni królowie na tronie pol- pie bazylikowym o jednolitym urządzoprezydent Krakowa w latach 1866-1874), skim z wyjątkiem Stanisław Leszczyńskie- nym wnętrzu z XVIII w. W ołtarzu główdzieląc Kraków na lewobrzeżny w któ- go i Stanisława Augusta Poniatowskiego, nym mieści się obraz Tadeusza Kuntzego
rym znajdował się Wawel i prawobrzeżny, którzy byli koronowani w Bazylice Archi- przedstawiający św. Michała Archanioła.
gdzie znajdował się Kazimierz ze Skałką. katedralnej św. Jana Chrzciciela w War- Jednak najważniejsza kaplica znajduje się
Dnia 8 września 1253 r. papież Innocen- szawie. Wynikało to z bieżącej sytuacji po prawej stronie od wejścia. To ołtarzem
ty IV kanonizował biskupa krakowskiego politycznej w Polsce, wówczas coraz bar- barokowym z św. Stanisława, w którym za
Stanisława zamordowanego przez króla, dziej zależnej od obcych mocarstw Rosji, szybą znajduje się pień z XI w., zroszony
a jego relikwie po wsze czasy umiesz- Prus i Austrii.
krwią biskupa męczennika i resztki stopni
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Żebrowskiego oraz za zgodą
prezydenta Krakowa Mikołaja Zyblikiewicza ufundowano
Kryptę Zasłużonych, jeden
z trzech obecnie Panteonów
Narodowych znajdujących
się w Krakowie, w której pochowano jako pierwszego
kronikarza Jana Długosza
(1880 r.), a następnie geografa
Wincentego Pola (1881 r.), pisarza Lucjana Siemieńskiego
(1881 r.), pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego (1887 r.),
poetę Teofila Lenartowicza
(1893 r.), poetę Adama Asnyka (1897), malarza Henryka
Siemiradzkiego (1903 r.), malarza i poetę Stanisława Wyspiańskiego (1907 r.), malarza
Jacka Malczewskiego (1929
r.), muzyka Karola Szymanowskiego (1937 r.), aktora
Ludwika Solskiego (1954 r.),
matematyka i astronoma Takaplica św. Stanisława w Kościele Na Skałce
deusza Banachiewicza (1955
r.) i poetę Czesława Miłosza
ołtarza dawnej rotundy, która znajdowała
się w tym miejscu, w której zginął biskup w 2004 r., a na ostatnim miejscu w 2007 r.
Stanisław ze Szczepanowa. Po przeciwnej ojcowie paulini położyli fragmenty kości
stronie kaplica Matki Boskiej Często- braci i ojców paulinów żyjących i pracująchowskiej oraz ambona, do której wcho- cych od XV do XIX w. w Krakowie.
dzi się przez drzwi w ścianie bazyliki.
Co roku w dniu patronalnego święW 1880 r. krakowski kościół Na Skał- ta św. Stanisława, które przypada 8 maja
ce (Kazimierz stał się częścią Krakowa lub w najbliższą niedzielę po tej dacie
w 1802 r.) z inicjatywy architekta Teofila ma miejsce uroczysta procesja z Wawelu

na Skałkę. Wówczas wyrusza Na Skałkę
barwna procesja z relikwiami św. Stanisława, podążając tym samym szlakiem co
królewska pielgrzymka pokutna. Majowa procesja przetrwała w swej liturgicznej formie do dnia dzisiejszego. Obecnie
kończy się Mszą Św. na Ołtarzu Trzech
Tysiącleci stojący na dziedzińcu kościoła
Na Skałce. Architektem ołtarza był Wincenty Kućma, który przedstawia ołtarz
z podwyższonymi schodami, na którym
ustawiony jest stół ofiarny. Na tylną część
ołtarza składają się ustawione półkoliście filary z wapienia o wysokości 8 m.
Przy każdym filarze stoi czterometrowy
posąg z brązu, przedstawiający świętego
lub zasłużonego dla Polski – w centrum
św. Stanisława, po lewej św. Wojciecha, po
prawej św. Jana Pawła II i dalej po bokach
św. Jadwigę, św. Jana Kantego, o. Augustyna Kordeckiego i św. Faustynę Kowalską.
W 900 rocznicę męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława 8 czerwca 1979 r.,
kościół w czasie pierwszej pielgrzymki
papież Jan Paweł II, który jako ksiądz wielokrotnie odprawiał tam nabożeństwa,
a w czasie wolnym na pobliskiej polanie
grał w piłkę nożną ze swoimi kolegami.
Na pamiątkę pielgrzymki 1979 r. w 2005
r. krakowski rzeźbiarz Czesław Dźwigaj
ustawił przed wejściem do Krypty Zasłużonych pomnik św. Jana Pawła II.

ŚW. MIKOŁAJ
W NASZEJ PARAFII
Kiedy 6 grudnia w okolicznych miastach i wsiach pojawiały się czerwone
krasnale rozdające prezenty, to do Krzeszowa przybył biskup z dalekiej Miry. Św.
Mikołaj - bo o nim mowa - tak zachwycił
się pięknem krzeszowskiej kotliny, że postanowił spędzić tu aż dwa dni. W wigilię
swojego wspomnienia, czyli 5 grudnia,
przyjechał do nas pociągiem. Świętemu
nie przeszkadzał brak rozkładu jazdy czy
ubytki w torowisku. W końcu w prawosławiu nosi przydomek ,,Cudotwórca”…
Wraz z orszakiem dzieci skierował swoje
krotki do domu kultury, aby tam najbardziej niecierpliwym rozdawać prezenty
i podarunki. Następnego dnia zaskoczył
swoim przybyciem mieszkańców Krzeszówka, pojawiając się na Eucharystii.
Krocząc w szkarłatnej kapie i mitrze, ob-

darowywał słodyczami mijanych bliźnich.
Nie tracąc czasu, przybył również o dziesiątej na Mszę w krzeszowskiej bazylice. A, że kościół mariacki do małych nie
należy to przez środek nawy przejechał
na ,,reniferze”. Wędrujące za nim alabastrowe aniołki również i krzeszowskim
parafianom dawały w prezencie słodycze
i łakocie. Zasiadając na tronie przepytywał nie tylko najmłodszych, ale także
duchownych i siostry zakonne, aby każdy
otrzymał prezent według miary i liczby,
i wagi (Mdr 11, 20). Na zakończenie pobłogosławił zgromadzonych w swoim ojczystym języku.
(Galeria zdjéć na ostatniej stronie
okøadki)
Krystian Michalik

Mateusz Pazgan
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Sakrament Chrztu

Sakrament Małżeństwa

w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w 2015 roku

w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2015

1. ur. 26 X 2014 r. Piotr Paweł Czarnota z Boguszowa
Gorce
2. ur. 13 XII 2014 r. Gracjan Michał Jamro
z Niedamirowa
3. ur. 24 XI 2014 r. Bartosz Jan Bocheński z Krzeszowa
4. ur. 16 XII 2014 r. Zofia Anna Świątek z Krzeszowa
5. ur. 6 II 2015 r. Natan Ksawery Jaworski
z Przedwojowa
6. ur. 17 II 2014 r. Zofia Rybarczyk z Anglii
7. ur. 28 II 2015 r. Jan Mariusz Czajka z Proszkowic
8. ur. 7 XII 2014 r. Igor Majka z Jawiszowa
9. ur. 5 XII 2014 r. Dominik Jacek Błoński z Warszawy
10. ur. 15 I 2015 r. Tomasz Andrzej Długołęcki z Jaczkowa
11. ur. 26 XI 2014 r. Mira Kazimiera Roszkowska
z Wrocławia
12. ur. 31 I 2015 r. Błażej Wyrostek z Lipienicy
13. ur. 23 II 2015 r. Laura Lilianna Wyrostek z Krzeszowa
14. ur. 23 I 2915r. Oliwier Maksymilian Jancik z Bawarii
15. ur. 4 III 2015 r. Jakub Piestrzyński z Krzeszowa
16. ur. 20 II 2015 r. Emilia Talarczyk z Kowar
17. ur. 9 III 2015 r. Mateusz Margulies z Wrocławia
18. ur. 28 V 2015 r. Gabriela Anna Krzyżak z Krzeszowa
19. ur. 2 X 2014 r. Klaudia Amelia Salamon z Krzeszowa
20. ur. 19 II 2015 r. Fabian Łukasz Wywiał z Sędzisławia
21. ur. 25 III 2015 r. Antonia Maria Piechota
z Gorzeszowa
22. ur. 20 VI 2015 r. Małgorzata Natalia Ogorzałek
z Krzeszowa
23. ur. 9 V 2015 r. Igor Homoncik z Krzeszowa
24. ur. 19 IV 2015 r. Fabian Marek Jała z Krzeszowa
25. ur. 7 V 2015 r. Julia Katarzyna Uznańska z Kam. Góry
26. ur. 8 V 2015 r. Elizabeth Gałek z Lubawki
27. ur. 3 VII 2015 r. Simon Kończak z Przedwojowa
28. ur. 17 III 2015 r. Radosław Jan Pluskota z Wrocławia
29. ur. 4 VII 2015 r. Dawid Aleksander Pacyna z Londynu
30. ur. 8 II 2015 r. Wiktoria Anna Rzepińska z Krzeszowa
31. ur. 25 VIII 2015 r. Artur Mieczysław Oleniacz z
Krzeszowa

1. Jakub Zbigniew Gnus z Kamiennej Góry
Weronika Aleksandra Kondla z Wrocławia
(31 stycznia)
2. Marek Tomasz Rogala z Świdnicy
Lucyna Maria Skrzekut z Jawiszowa (11 kwietnia)
3. Robert Czmyr z Błażejowa
Karolina Damasiewicz Krzeszowa (11 kwietnia)
4. Przemysław Michał Suszek z Dzierżoniowa
Renata Zofia Bembenek z Bukówka (18 kwietnia)
5. Łukasz Mirosław Wilk z Lipienicy
Magdalena Anna Kiełbasa z Krzeszowa
(25 kwietnia)
6. Paweł Altheim z Mieroszowa
Weronika Śmierczyńska z Wałbrzycha (2 maja)
7. Stanisław Marek Łukasik z Gdańska
Ewa Tamara Kędziorek z Warszawy (23 maja)
8. Wojciech Marian Remiszewski z Miszkowic
Kamila Magdalena Buczek z Opawy (6 czerwiec)
9. Paweł Wojciech Połeć z Wrocławia
Paulina Maszkowska z Wrocławia (20 czerwca)
10. Krzysztof Wojciech Kaczmarek z Gorzeszowa
Justyna Agnieszka Pocha z Krzeszówka
(27 czerwca)
11. Michał Roman Puskarz z Starych Bogaczowic
Żaneta Karolina Ponitka z Wałbrzycha (27 czerwca)
12. Krzysztof Kurkowski z Wrocławia
Dominika Matujza z Wrocławia (4 lipca)
13. Dawid Pasławski z Bristol (Anglia)
Ewa Kobierzycka z Bristol (Anglia) (11 lipca)
14. Krzysztof Obrzut z Legnicy
Ewa Anna Szwader z Legnicy (18 lipca)
15. Andreas Janz z Dingolfing ( Niemcy)
Sylwia Patrycja Kuchnia z Dingolfing (Niemcy)
(18 lipca)
16. Łukasz Tadeusz Wywiał z Jaczkowa
Magdalena Maria Zienkiewicz z Kamiennej Góry
(25 lipca)
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17. Łukasz Ryszard Pluskota z Lubawki
Anna Smolarek z Lubawki (25 lipca)
18. Thomas Palczak z Berlina
Verena Maria Wyzujak z Berlina (1 sierpnia)
19. Łukasz Robert Orzechowski z Anglii
Joanna Sabina Pszczółkowska z Anglii (1 sierpnia)
20. Łukasz Marek Syrek z Szkocji
Magdalena Karolina Surma z Szkocji (1 sierpnia)
21. Artur Marcin Soboń z Chojnowa
Anna Malicka z Choszczna (8 sierpnia)
22. Andrew Luke Hayes z Manchester (Anglia)
Agata Róża Widulińska z Manchester (Anglia)
(8 sierpnia)
23. Wojciech Michał Świątek z Błażkowa
Beata Małgorzata Kobza z Bolkowa (8 sierpnia)
24. Krystian Józef Staryk z Mieroszowa
Anna Monika Lorkowska z Mieroszowa
(22 sierpnia)
25. Karol Raban z Holandii
Klaudia Paula Baczyńska z Holandii (29 sierpnia)
26. Bogdan Mieczysław Jała z Krzeszowa
Ewelina Ewa Lompart z Opawy (29 sierpnia)
27. Tyler Thomas Gray z USA
Beata Irena Rajewska z USA (3 września)
28. Paweł Edward Pizun z Wrocławia
Magdalena Elżbieta Gacek z Krzeszowa
(5 września)
29. Mateusz Szewczyk z Lubawki
Edyta Anita Grzybek z Jarkowic (5 września)
30. Maciej Liszka z Jaworzna Śląskiego
Joanna Magdalena Motyka z Jaworzna Śląskiego
(12 września)
31. Krystian Grzegorz Baran z Lipienicy
Maria Jasiuk z Krzeszowa (12 września)
32. Tomasz Andrzej Regiewicz z Kamiennej Góry
Aleksandra Karolina Potoczak z Kamiennej Góry
(19 września)
33. Dariusz Rodak z Wrocławia
Justyna Homoncik z Marciszowa (19 września)
34. Dawid Krzysztof Szewczyk z Chełmska Śl.
Izabela Nosal z Lubawki (19 września)
35. Wacław Roman Uznański z Krzeszowa
Karolina Kinga Skoczeń z Krzeszowa (19 września)
36. Łukasz Jacek Rzepiński z Krzeszowa
Grażyna Bożena Gredes z Krzeszowa (26 września)
37. Jan Ilków z Legnicy
Sabina Opalińska z Paszowic (26 września)
38. Łukasz Waldemar Zięcina z Krzeszowa
Justyna Gembalska z Ogorzelca (24 październik)
39. Mariusz Krzysztof Jankowski
Jadwiga Krzyśko z Polkowic (26 grudnia)
40. Oskar Sikorski
Joanna Sopata z Kamiennej Góry (26 grudnia)

Odeszli do Pana

Pogrzeby w Krzeszowie w 2015r
1. ur.14 VII 1922 r. Katarzyna Szczęsna +18 I 2015 r.
2. ur.12 X 1951 r. Adam Wolak +30 I 2015 r.
3. ur. 15 I 1948 r. Paweł Benedykt Zając +13 III 2015 r.
4. ur.20 IX 1925 r. Zofia Jała +31 III 2015 r.
5. ur.18 VIII 1925 r. Józef Nowak +1 IV 2015 r.
6. ur. 28 I 1935 r. Maria Krupa +18 IV 2015 r.
7. ur. 5 VI 1930 r. Maria Chronowska +26 IV 2015 r.
8. ur. 23 XI 1956 r. Leszek Zelek +4 V 2015 r.
9. ur.11 VI 1921 r. Bronisław Skrzekut +5 V 2015 r.
10. ur.16 XII 1920 r. Walentyna Majka +22 V 2015 r.
11. ur.16 II 1920 r. Weronika Trojan +26 V 2015 r.
12. ur. 12 XI 1941 r. Stanisław Pazgan +1 VI 2015 r.
13. ur.4 XI 1922 r. Józefa Jeleń +18 VI 2015 r.
14. ur.29 I 1923 r. Rozalia Malisz +16 VI 2015 r.
15. ur. 24 XI 1926 r. Katarzyna Górka +18 VII 2015 r.
16. ur.13 IX 1924 r. Joanna Pogwizd +4 VIII 2015 r.
17. ur.9 III 1936 r. Czesław Olejnicki +17 VIII 2015 r.
18. ur. 18 I 1942 r. Stanisława Honorata Michalik
+3 IX 2015 r.
19. ur 25 III 1949 r. Adam Sikora +2 X 2015 r.
20. ur. 11 IV 1934 r. Józef Franciszek Micek
+6 X 2015 r.
21. ur. 8 I 1925 r. Maria Górka +22 X 2015 r.
22. ur. 11 XII 1929 r. Natalia Giedwilas +22 X 2015 r.
23. ur.3 VI 1914 r. Kazimiera Koziczuk (S. Celestyna)
+22 X 2015 r.
24. ur. 2 IX 1947 r. Maria Ślusarz +26 X 2015 r.
25. ur. 22 XI 1946 r. Ryszard Jan Orzechowski
+28 X 2015 r.
26. ur. 10 XI 1939 r. Barbara Jała +28 X 2015 r.
27. ur. 8 III 1923 r. Krystyna Buszkiewicz +26 X 2015 r.
28. ur. 13 XII 1955 r. Krystyna Grobens +1 XI 2015 r.
29. ur.19 I 1958 r. Janusz Andrzej Szewczyk
+15 XI 2015 r.
30. ur. 8 III 1928 r. Józef Piątkowski +29 XI 2015 r.
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POTRAWY NA NOWY ROK

Kluski z makiem
SKŁADNIKI NA 8 PORCJI:
Ciasto:
• 2 szklanki mąki
• 2 jajka
• sól i masło do gotowania
Oraz:
• 1,5 szklanki maku
• 3-4 łyżki płynnego miodu
• po 2 łyżki posiekanych migdałów i orzechów włoskich
• 2 łyżki drobno pokrojonej kandyzowanej skórki pomarańczowej
• pół laski wanilii
Przygotowanie:
1. Zrobić kluski (łazanki): mąkę zagnieść z jajkami i taką
ilością wody, aby powstało dość twarde ciasto makaronowe. Można dodać szczyptę soli. Gotowe ciasto cieniutko
rozwałkować, pozostawić, aby trochę przeschło. Następnie
pokroić na małe kwadraciki lub prostokąty.
2. Mak wsypać na sitko i starannie wypłukać. Dwa razy
przelać wrzącą wodą i dobrze osączyć. Przepuścić trzykrotnie przez maszynkę do mięsa, utrzeć z miodem, orzechami oraz migdałami, skórką pomarańczową i posiekaną
wanilią.
3. Łazanki wrzucić do wrzącej, osolonej wody z dodatkiem odrobiny masła. Ugotować, osączyć, wymieszać
z przygotowaną masą makową. Przed podaniem można
przełożyć potrawę do natłuszczonej żaroodpornej formy,
posypać wiórkami masła i zapiec w temp. 200°C.
Czas przygotowania: godzina i 45 minut
1 porcja: 340 kcal
miód zawora żelazo, fosfor, wit. A

Karp zapiekany w maśle
SKŁADNIKI NA 5 PORCJI:
•
• 1 karp (1,30 kg)
•
• 1 duża cebula,
•
• pól pora
•
• kawałek selera
• 1 marchewka,
•
• 1 pietruszka
• sól

sok i skórka z cytryny
10 dag masła,
pól cytryny
2-3 łyżki posiekanej
natki
przyprawa Vegeta do
smaku

Przygotowanie:
1. Karpia sprawić (patrz niżej), opłukać, osuszyć, natrzeć solą. Przykryć i odstawić na 1-2 godziny. Obrane
warzywa zalać wodą, zagotować, dodać skórkę z cytryny,
przyprawić Vegetą. Włożyć głowę i ogon karpia, gotować
30 minut na małym ogniu pod przykryciem. Bulion przecedzić, marchewkę i pietruszkę pokroić w talarki.
2. Surowego karpia pokroić na dzwonka, ułożyć w płaskim rondlu, zalać gorącym wywarem. Dodać sok cytrynowy, gotować na małym ogniu 15-20 minut.
3. Miękką rybę ostrożnie wyjąć, ułożyć na żaroodpornym półmisku, obłożyć talarkami marchewki i pietruszki.
Polać stopionym masłem, zapiekać w gorącym piekarniku
przez 4-5 minut. Posypać zieleniną i udekorować plasterkami cytryny.
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Noc Wszystkich Świętych 31.10.2015
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Święty Mikołaj w Krzeszowie 5-6.12.2015

