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KOMUNIKAT BISKUPA LEGNICKIEGO  
W SPRAWIE WYDARZENIA  

O ZNAMIONACH CUDU EUCHARYSTYCZNEGO  
W PARAFII ŚW. JACKA W LEGNICY

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Jako Biskup Legnicki podaję ni-
niejszym wiadomość o wydarze-
niu, jakie zaszło w parafii św. Jacka 
w Legnicy i które ma znamiona cudu 
eucharystycznego. Na Hostii, która  
25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu 
Komunii świętej upadła na posadzkę 
i która została podniesiona, i złożo-
na do naczynia z wodą, po pewnym 
czasie pojawiły się przebarwienia ko-
loru czerwonego. Ówczesny Biskup 
Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał 
Komisję, której zadaniem było ob-
serwowanie zjawiska. W lutym 2014 
roku został wyodrębniony fragment 
materii koloru czerwonego i złożo-
ny na korporale. W celu wyjaśnienia 
rodzaju tej materii Komisja zleciła 
pobranie próbek i przeprowadzenie 
stosownych badań przez różne kom-
petentne instytucje.

Ostatecznie w orzeczeniu Za-
kładu Medycyny Sądowej czyta-
my: „W obrazie histopatologicznym 
stwierdzono fragmenty tkankowe 
zawierające pofragmentowane części 
mięśnia poprzecznie prążkowanego. 
(…) Całość obrazu (…) jest najbar-
dziej podobna do mięśnia sercowego” 
(…) ze zmianami, które „często to-
warzyszą agonii”. Badania genetycz-
ne wskazują na ludzkie pochodzenie 
tkanki.

W styczniu br. przedstawiłem całą 
tę sprawę w Kongregacji Nauki Wia-
ry. Dziś, zgodnie z zaleceniami Sto-
licy Apostolskiej, polecam Księdzu 
Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze 
przygotowanie odpowiedniego miej-
sca dla wystawienia Relikwii tak, 
aby wierni mogli oddawać Jej cześć. 
Proszę też o udostępnienie przyby-
wającym osobom stosownych infor-

macji oraz o prowadzenie systema-
tycznej katechezy, która pomagałaby 
właściwie kształtować świadomość 
wiernych w dziedzinie kultu euchary-
stycznego. Polecam nadto założenie 
księgi, w której byłyby rejestrowane 
ewentualne uzyskane łaski oraz inne 
wydarzenia mające charakter nad-
przyrodzoności.

Mam nadzieję, że wszystko to 
posłuży pogłębieniu kultu Euchary-
stii i będzie owocowało wpływem na 

życie osób zbliżających się do tej Re-
likwii. Odczytujemy ten przedziwny 
Znak, jako szczególny wyraz życzli-
wości i miłości Pana Boga, który tak 
bardzo zniża się do człowieka.

Polecam się Waszej modlitwie 
i Wam błogosławię

+ Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI 

diecezja.legnica.pl
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

MAJ – CZERWIEC 2016 

• niedziela 1 maja – Msza św. w brackim kościele 
p.w. św. Józefa o godz. 12.00. Zapraszamy na Nabo-
żeństwa Majowe do bazyliki na godz. 16.30, w ty-
godniu o godz. 17.30. Zmiana Tajemnic Żywego 
Różańca po Mszy św. o godz. 10.00.

• poniedziałek 2 maja – 23. Festiwal Piosenki Re-
ligijnej i Patriotycznej. Rozpoczęcie na Mszy św. 
o godz. 10.00.

• wtorek 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski. 
Msze Święte godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00.

• środa 4 maja – Wspomnienie św. Floriana, patrona 
strażaków.

• piątek 6 maja – Wizyta duszpasterska u chorych. 
Po Mszy wieczornej Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu do godz. 24.00 w kaplicy loretańskiej.

• od soboty 7 maja do piątku 13 maja – Jerycho Ró-
żańcowe.

• sobota 7 maja – Pielgrzymka Osób Konsekrowa-
nych Diecezji Legnickiej do Krzeszowa

• niedziela 8 maja – III Pielgrzymka Motocyklowa 
Dolnego Śląska do Krzeszowa.

• od poniedziałku 16 maja – Rozpoczęcie w kaplicy 
loretańskiej całodziennej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu (od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 17.30).

• sobota 14 maja – Czuwanie modlitewne Odnowy 
w Duchu Świętym przed Uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego. Początek o godz. 19.00; o godz. 
24.00 Eucharystia w Bazylice.

• środa 18 maja – Konsekracja Świątyni Wotum Św. 
Jana Pawła II w Toruniu. Pielgrzymka do Torunia 
na poświęcenie kościoła.

• niedziela 22 maja – Uroczystość Trójcy Przenaj-
świętszej.

• czwartek 26 maja – Uroczystość Bożego Ciała. 
Msze Święte godz. 7.00, 10.00 z procesją ulicami 
Krzeszowa. Po procesji Msza Św. oraz o godz. 17.00.

• sobota 28 maja – 5-rocznica Święceń Kapłańskich 
ks. Mateusza Rycka.

• wtorek 31 maja – Rocznica przybycia do Krzeszowa 
44 Sióstr Benedyktynek ze Lwowa.

• czwartek 2 czerwca – 19 rocznica koronacji przez 
św. Jana Pawła II cudownej Ikony Krzeszowskiej.

• piątek 3 czerwca – Wizyta duszpasterska u chorych. 
Po Mszy wieczornej całonocna Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu w kaplicy loretańskiej.

• niedziela 5 czerwca – Festyn Rodzinny w Krzeszo-
wie na placu przed Bazyliką. Pielgrzymka NSZZ 
„Solidarność” z Legnicy, Jeleniej Góry i Wrocławia.

• czwartek 23 czerwca – 751-rocznica śmierci księż-
nej Anny, żony księcia Henryka II Pobożnego.

• od niedzieli 26 czerwca – Koncerty organowe 
w Bazylice Krzeszowskiej przez cały miesiąc li-
piec i sierpień. Koncerty codziennie Bazylice godz. 
11.00 i 14.00. W kościele p.w. św. Józefa w każdą 
niedzielę o godz. 15.30.

Znak słońca, Medjugorie

Na pierwszej stronie: Ołtarz w bazylice krzeszowskiej,
Św. Jan Nepomucen rozdaje jałmużnę biednym
Autor: Piotr Jan Brandl
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Krzeszów - poniedziałek 2 maja 2016 roku 

pod patronatem J.E. Ks. Bp prof. Zbigniewa Kiernikowskiego - Biskupa Legnickiego

23  FESTIWAL  PIOSENKI 
RELIGIJNEJ i PATRIOTYCZNEJ

Program:
godz. 10.00 - Msza św. w Bazylice Krzeszowskiej w intencji Dobrodziejów, 

Organizatorów i Uczestników 23 Festiwalu Krzeszowskiego
godz. 11.15 - Rozpoczęcie przesłuchań zespołów dziecięcych, 

młodzieżowych oraz zespołów folklorystycznych 
w Domu Kultury w Krzeszowie

godz. 15.00 - Koncert zespołu młodzieżowego
godz. 16.30 - Rozdanie nagród i wyróżnień – OGŁOSZENIE WYNIKÓW JURY

Patronat Medialny

III Zjazd Motocyklowy
Dolnego Śląska
do Krzeszowa

Niedziela 8 maja 2016 roku
Program:
• godz. 10.30 - Przybycie do Sanktuarium
• godz. 11.00 - Koncert organowy dedykowany motocyklistom
• godz. 12.00 - Msza św. w intencji Uczestników Zjazdu 

Motocyklowego
• godz. 13.30 - Agapa na placu klasztornym
• godz. 14.30 - Zwiedzanie „Perły Baroku” z przewodnikiem
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III Zjazd Motocyklowy
Dolnego Śląska
do Krzeszowa

Niedziela 8 maja 2016 roku

MILENIJNY ROK
1966

Rok 1966 dla Kościoła w Polsce był rocznicą chrztu Polski, chrztu 
Mieszka. Natomiast dla władz państwo - rządowych była to umowna 
rocznica tysiąclecia państwowości.

Kościół do obchodów milenijnych 
przygotowywał się przez dziewięć lat, po-
przez tzw. Wielką Nowennę. Rozpoczęła 
się ona w czasie przemian październiko-
wych w 1956 roku, gdy władza w Polsce 
była słaba i musiała liczyć się z wierzącym 
społeczeństwem. Dawało to Kościołowi 
możliwość swobodnego działania. Pro-
gram przygotowań do milenium chrztu 
Polski był ukierunkowany na rechry-
stianizację narodu, odnowienie moral-
ne, pogłębienie życia religijnego oraz 
walkę z wadami i patologiami obecnymi 
w społeczeństwie. Władza państwowa 
do nowenny i nadchodzącej rocznicy 
obchodzonej przez Kościół podchodzi-
ła sceptycznie i negatywnie. Komuniści 
nigdy nie zapomnieli ,,proroctwa” kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, że los ko-
munizmu nie rozstrzygnie się w Rosji, ale 
w Polsce.

W styczniu 1958 r., gdy władza po-
czuła się wystarczająco silna, ponownie 
zaczęła ,,walkę podjazdową” wobec Koś-
cioła. W krótkim czasie doszło do swoi-
stej rywalizacji o ,,rząd dusz” pomiędzy 
państwem a Kościołem. Władze pań-
stwowe, chcąc ukazać, że Polska Ludowa 
jest ukoronowaniem tysiącletniej historii 
naszego kraju, zaczęły organizować ogól-
nokrajowe obchody związane z nadcho-
dzącą rocznicą, m. in. czyny społeczne, 
akcję budowy tysiąca szkół na tysiącle-
cie, wybudowania nowych dróg, domów 
kultury, placówek służby zdrowia, boisk 
sportowych czy zadrzewienia kraju.

W grudniu 1965 r. komuniści roz-
poczęli akcję propagandową skierowa-
ną przeciwko biskupom. Ich celem było  
m. in. obniżenie prestiżu Kościoła, hie-
rarchii, neutralizacja zbliżających się ob-
chodów milenijnych. Pretekstem do szka-
lowania na biskupów było pojednawcze 
,,Orędzie” skierowane do biskupów nie-
mieckich, w którym padły pamiętne sło-
wa: ,,Przebaczamy i prosimy o przebacze-
nie”. Dochodziło do licznych prowokacji, 
wywoływano incydenty, dążono do obni-

żenia frekwencji w uroczystych Mszach 
Świętych. Przykładowo w Gnieźnie ka-
zanie arcybiskupa krakowskiego Karola 
Wojtyły zagłuszano salwami armatnimi.

Episkopat Polski w ,,Orędziu” zapro-
sił niemieckich biskupów na centralne 
uroczystości milenijne na Jasną Górę (od 
2 do 4 maja). Oczywiście nie zostali oni 
wpuszczeni do naszego kraju. Granica zo-
stała też zamknięta dla papieża Pawła VI, 
któremu odmówiono przyjazdu. W Czę-
stochowie podczas uroczystości pozostał 
tylko pusty fotel przeznaczony dla papie-
ża. Władza, aby ograniczyć frekwencję na 
uroczystościach dokonywała licznych dy-
wersji, np. zmniejszano składy pociągów, 
nie sprzedawano biletów do Częstocho-
wy, na niektórych stacjach pociągi 
się nie zatrzymywały. Mimo to wiele 
tysięcy wiernych ślubowało i powta-
rzało za ks. Prymasem słowa Aktu 
oddania Polski. Według opinii za-
granicznych dziennikarzy na Jasnej 
Górze było około 250 do 500 tysię-
cy wiernych. Gdyby na uroczystoś-
ciach obecny był papież, to strona 
kościelna liczyła się z możliwością 
przybycia nawet czterokrotnej liczby 
pielgrzymów.

Rzesze wiernych dawały świade-
ctwo swej pobożności i wiary. Uwi-
daczniało się to m. in. w przejeździe 
samochodu - kaplicy z obrazem 
Nawiedzenia Matki Bożej Często-
chowskiej. W Poznaniu wierni na 
własnych ramionach zaczęli nieść 
samochód z obrazem, gdy milicja 
zakazała na pewnym odcinku proce-
sji z obrazem. Przed uroczystościami 
w Piekarach Śląskich, Milicja Oby-
watelska dokonała spektakularnego 
zatrzymania samochodu z Obra-
zem Nawiedzenia i tym samym nie 
dopuszczono, aby dojechał on do 
Katowic. Wkrótce komuniści zde-
cydowali się na aresztowanie kopii 
obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej. Przewieźli obraz na Jasną Górę 

i nie pozwolili na jego wywóz. Odtąd po 
kraju ,,peregrynowała” tylko pusta rama 
obrazu.

Dla katolików obchody milenijne 
stanowiły publiczną manifestację przy-
wiązania do wiary. Niektórzy twierdzą 
do dzisiaj, że nie byłoby zrywów niepod-
ległościowych, zwłaszcza w latach 1980 
- 81, gdyby nie obchodzone przez Koś-
ciół obchody milenijne, które rozbudziły 
w społeczeństwie pragnienie życia w nor-
malnym kraju.

Adam Szymanowski
List nie tylko do Parafian, nr 3 (151) 

marzec 2016, s. 24 - 25.

Uroczystości na Jasnej Górze, 3 maj 1966 r. ▼
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Tradycją w Krzeszowie, sięgającą aż XVII w., jest inscenizacja Męki Pańskiej. Od wielu lat w Wielki 
Piątek młodzież z krzeszowskiej parafii przygotowuje misterium, aby w ten sposób obrazowo przybliżyć 
gehennę Zbawiciela. Wczesna pora roku uniemożliwiła wędrówkę przez plenerowe kaplice kalwaryjskie, 
więc przedstawienie rozpoczęło się o 10 w kościele mariackim.

Sens podjęcia się tak trudnego dzie-
ła tłumaczy organizator i opiekun mło-
dzieży ks. Mateusz Rycek: Wielki Piątek 
w naszej krzeszowskiej wspólnocie upływa 
przed południem właśnie jako misterium 
Męki Pańskiej. Wierni przez udział w tym 
misterium mogli poczuć namiastkę Ziemi 
Świętej, zagłębić się w tą szczególną drogę 
kalwaryjską, po której szedł Jezus. Czło-
wiek spoglądając na te sceny mógł choć 
w drobnym stopniu uświadomić sobie jak 
wiele Jezus przecierpiał, jak wielka była 
jego miłość i jakie znaczenie ma dla na-
szego życia. Dzięki ofierze na krzyżu jeste-
śmy zbawieni, odnajdujemy sens w życiu  
i mamy nadzieję. Właśnie z krzyża Jezu-
sa mamy zaczerpnąć tą moc i siłę na całe 
nasze życie.

Ewangeliści bardzo dokładnie opisali 
ostanie godziny przed ukrzyżowaniem. 
Dlatego kwestie wypowiadane przez akto-
rów pochodziły z Ewangelii św. Łukasza, 
a narrację przejęto z dzieła ,,Schmerzhaf-
ter Lieb - und Kreuz - Weg…” z 1682  r. 
Był to modlitewnik napisany specjalnie 
dla kalwarii krzeszowskiej, a jego autora-
mi był opat Bernhard Rosa oraz Johannes 

Scheffler zwany Angelusem Silesiusem 
- najwybitniejszy śląski mistyk epoki ba-
roku. Niezwykłym odczuciem dla uczest-
ników było usłyszenie dawnych modlitw 
i pieśni, które powstały przed wiekami  
w Krzeszowie. Ideą było w tym roku spró-
bować choć przez chwilę odczuć jak prze-
żywali to ludzie przed trzystoma laty, na 
jakich tekstach się opierali, jak się modlili, 
jak próbowali sobie wyobrazić Mękę Pań-
ską - tłumaczy p. Stanisław Wesołowski, 
który był nie tylko lektorem w misterium, 
ale również odpowiadał za dobór teks-
tów. Najlepiej się przekonał, jak trudnym 
było to zadaniem: Tekst modlitewnika po 
kalwarii krzeszowskiej jest olbrzymi, ma 
ponad 500 stron, więc zostały wybrane 
tylko małe fragmenty. Mam nadzieję, że 
udało się pokazać choć namiastkę jak bar-
wny był ten język. Potrafił on opisać sceny 
z życia Jezusa chyba znacznie lepiej niż te-
lewizja we współczesnym świecie.

Znakomicie udało się przenieś duch 
starego modlitewnika do obecnych cza-
sów. Dawni kronikarze opisywali, że przy 
jego lekturze pątnicy rzewnie płakali  
i mdleli. Dziś dało się zauważyć, że baro-

kowy nastrój udzielał się parafianom, któ-
rzy szczelnie wypełnili ławki w bazylice. 
Słysząc komentarz lektora, przyglądali się 
kolejnym scenom męki. Ołtarz soborowy 
stał się wieczernikiem, przy którym zgro-
madzili się apostołowie. Symbolicznie, 
tam gdzie na co dzień dokonuje się Prze-
istoczenie, odegrano Ostatnią Wiecze-
rzę. Widzowie mogli oglądać jak kohor-
ta pęta żelaznymi łańcuchami Mesjasza  
i prowadzi przed oblicze arcykapłanów. 
Owi żydzi Annasz i Kajfasz oskarżali nie-
winnego Baranka, a opluwszy go, posłali 
do władcy krainy. Piłat wraz ze zmaltre-
towanym Zbawicielem ukazał się tłu-
mowi, stanął w ambonie, wypowiadając 
słowa: Ecce Homo! Wzdłuż niewielkich 
obrazów pasyjnych mistrza Jana Drobka, 
zawieszonych na pilastrach, kroczył Me-
sjasz, niosąc na swoich barkach ciężki, 
masywny i grubo ociosany krzyż. Kła-
dąc go na swe okrwawione i pokaleczone 
ramiona Chrystus ukazał nam jak i my 
winniśmy wziąć cierpliwie nasz krzyż na 
siebie i nieść go z duchową radością - In 
patientia vestra possidebitis animas ve-
stras [W cierpliwości waszej otrzymacie 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
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dusze wasze. Łk 21, 19] - pouczał 
świątobliwy autor modlitewnika 
pasyjnego.

XVIII - wieczny konfesjo-
nał zamienił się w bramę Jero-
zolimy, gdzie Chrystus spotkał 
swą Matkę, a parę kroków dalej 
odepchnięta przez legionistów 
Weronika upadła na piaskowiec 
posadzki, trzymają w dłoniach 
tkaninę z odbitym Najświętszym 
Obliczem. Pomiędzy ławka-
mi, jak najbliżej widzów, mia-
ło miejsce ukrzyżowanie. Przy 
konającym Zbawicielu klęknęła 
jego Matka, łzy oszroniły jej ró-
żane policzki, a wnętrze świąty-
ni przeszyły słowa jej lamentu: 
Czy tak którejś się zdarzyło / Że 
cierpiała z taką siłą, / I gdy jesz-
cze panną była, / Miała nieść na 
marach syna. Gdy rozciągnięty 
na twardym pniu drzewa krzyża 
Wybawiciel oddał ducha w ręce 
Ojca dokonało się zbawienie. 
A że chciałeś życie własne, Dla 
mnie, Dobro ty najwyższe, / Ofia-
rować tak łaskawie, / Radość mnie 
odeszła rychle, / Wszystko jest mi 
obojętne, / Co mi niosło ukojenie, 
/ Kiedy, miły Jezu Chryste, / Na krzyżu 
umarłeś iście - modlił się wargami Duszy 
Anioł Ślązak.

Dla młodych aktorów uczestnictwo 
w  misterium było nie tylko próbą oso-
bistej interpretacji słów ewangelicznych, 
aby jak najlepiej zagrać przed publicz-
nością. Wielu wspominało, że było to 
niezwykłe duchowe przeżycie, pozwala-
jące głębiej zrozumieć istotę przeżywa-
nych dni: Misterium pozwala mi się bar-
dziej zagłębić się w Triduum Paschalne, 
które jest ogromną tajemnicą zbawienia. 
Niepojęte jest dla mnie jak jeden Bóg - 
Człowiek umarłszy na krzyżu, odkupił 
niezliczone rzesze ludzi - powiedział Ra-

fał Bijak, który wcielił się w postać św. 
Jana Ewangelisty. Biblijne wersety prze-
stawały być tylko zapisem dawnych wy-
darzeń, lecz intensywnie przenikały do 
świadomości młodych ludzi. Wieki Pią-
tek możemy przeżyć tak bardzo dosłownie 
- jak to ujęła w słowach Emilia Gamoń, 
grająca płaczącą niewiastę. Swojej ko-
leżance wtórowała Kinga Stanek, od-
grywająca rolę Weroniki: Jest to bardzo 
głębokie przeżycie, zastanawiając się nad 
tym jak się czuła Weronika i jaką musiała 
być odważną dziewczyną.

Misterium Męki Pańskiej jest wyda-
rzeniem szczególnym. Przypomina nie 
tylko o wielkiej ofierze Zbawiciela, ale 

przede wszystkim skupia nasz wzrok 
właśnie na kulminacyjnych chwilach 
ziemskiej wędrówki Mesjasza. Pięknie  
o ich znaczeniu pouczał Chrystus w ob-
jawieniu św. Gertrudy: Każdy grzesznik, 
nawet obciążony tyloma złymi czynami, 
ile ich tylko zdolny był popełnić, może 
mieć pewną nadzieję, że uzyska ich prze-
baczenie, jeśli ofiaruje mojemu Ojcu moją 
niewinną mękę i śmierć: albowiem nie ma 
na ziemi tak skutecznego środka przeciw 
grzechowi, jak wspominanie w nabożnym 
skupieniu mojej męki wraz z rzetelną po-
kutą.

Krystian Michalik
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KAZANIE WYGŁOSZONE 
W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA 

19 MARCA 2016 ROKU
Drodzy Bracia w Kapłaństwie, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, Bractwa św. Józefa, Panowie 

i Panie noszący Imię św. Józefa. oraz wszyscy zgromadzeni w kościele p.w. św. Józefa w Krzeszowie.

Obchodzimy dziś uroczystość św. 
Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny. Dziękujemy Bogu Ojcu za dar św. 
Józefa. Choć przeżywamy czas Wielkiego 
Postu, śpiewaliśmy radosne „Chwała na 
wysokości Bogu”, a przy ołtarzu pojawiły 
się kwiaty. To wszystko przypomina nam, 
jak wielki to Święty i choć na kartach Pis-
ma św. nie znajdujemy ani jednego jego 
słowa, On swoim życiem uczy nas wiary 
i zawierzenia Bogu we wszystkim, obro-
ny życia i rodziny, zachowania Bożych 
przykazań i odnajdywania zagubionego 
Boga.

Popatrzmy zatem moi Drodzy przez 
chwilę i rozważmy tajemnicę życia świę-
tego Józefa. Czego on nas dziś uczy? Oto 
w życie św. Józefa niespodziewanie wkro-
czył Bóg i ten milczący Święty uczy nas, 
jak się mamy zachować, gdy w nasze życie 
wkracza Bóg.

Znamy już z kart Pisma Świętego takie 
przypadki wkroczenia w życie człowieka 
Boga i znał je także św. Józef.

W życie Abrahama w Starym Testa-
mencie wkroczył Bóg i kazał mu iść do 
nowej ziemi. Nakazał opuścić najbliż-
szych i rodzinny kraj i udać się w niezna-
ne do ziemi Kanaan. Ten sam Bóg dał mu 
w starości syna, a potem zażądał od niego, 
by złożył Mu go w ofierze na górze Moria. 
Jakże to dramatyczne wkroczenie Boga! 
Znał też św. Józef losy Mojżesza, wkro-
czenie Boga w jego życie. Bóg wezwał go 
od żony i syna z domu Jetry i posłał go, 
by wyprowadził naród żydowski z niewoli 
egipskiej. Mojżesz posłuchał i poświęcił 
dla Boga resztę swego życia, tułając się 
z niewdzięcznym ludem czterdzieści lat 
po pustyni.

A jak to było w życiu świętego Józe-
fa? Przeżywa wielką radość, bo na dro-
dze swego życia spotkał piękną Miriam 
– Maryję, dar od Boga. Ciężko pracuje, by 
przygotować dla niej dach nad głową, za-
pewnić bytowe warunki. Zapewne snuje 
plany na przyszłość czekając na tę chwilę, 
kiedy w pół roku po zaślubinach, zgodnie 
z prawem żydowskim. zamieszkają razem. 
A tu zaskoczenie: Ona jest brzemienna, 

nosi w sobie Jezusa, ale On jeszcze nie 
wie o tym, że to Jezus, obiecany Zbawi-
ciel. Nie rozumie tego stanu, zadręcza się 
i nie wie jak się zachować. Jest przeko-
nany o Jej niewinności, więc postanawia 
potajemnie ją opuścić, wziąć niejako winę 
na siebie, niech Jego ludzie wytykają pal-
cami. I wtedy znów Bóg wkracza w Jego 
życie, „zabiera” mu ukochaną Miriam, ale 
we śnie wszystko mu wyjaśnia i poucza: 
Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Małżonki, bo Ona nosi 
w swoim łonie Jezusa, Syna Bożego, obie-
canego w raju Zbawiciela ludzkości.

Kochani! I dziś często Bóg wkracza 
w życie współczesnego człowieka, cza-
sem, patrząc po ludzku, bardzo boleśnie, 
jak wkroczył w życie tylu naszych rodzin, 
choćby w ostatnich latach w czasie po-
wodzi, jaka niektórych dotknęła w naszej 
ojczyźnie. Stracili wszystko, cały doro-
bek życia, a czasem i najbliższych. Także 
i w naszych czasach często Bóg wkracza 
w nasze życie, czasem bardzo boleśnie, 
przez różne doświadczenia, dramaty oso-
biste i rodzinne po to, aby zawrócić nas ze 
złej drogi i umocnić naszą wiarę. W ta-
kich trudnych momentach życia uczy nas 
św. Józef całkowitego zawierzenia Bogu. 
Nie stawiajmy wtedy Bogu głupiego pyta-
nia: „Dlaczego? Dlaczego to ja, dlaczego 
mnie to spotyka, za co?” Ale, jak św. Józef, 
sami zaufajmy Bogu i innym w tym zaufa-
niu pomagajmy.

W tym naszym rozważaniu o św. Jó-
zefie trzeba nam powiedzieć, że św. Józef 
stał się obrońcą życia Syna Bożego. Był też 
głową rodziny i domu, w którym wyra-
stał Syn Boga Ojca. Kiedy Herod wypo-
wiedział walkę Bożemu Synowi i wydał 
na Niego wyrok śmierci, wtedy na Boże 
wezwanie: Wstań, weź Dziecię i Jego Mat-
kę i uchodź do Egiptu św. Józef dla rato-
wania życia Dziecięcia przez kilka lat stał 
się wygnańcem i banitą na obcej ziemi. 
Wszystko znosił i poświęcał dla ratowa-
nia życia, zagrożonego życia. Nie zawiódł 
Jezusa i Jego Matki. Jan Paweł II nazwał 
św. Józefa „pierwszym obrońcą życia”, bo 
uciekając do Egiptu, ocalił dziecko przed 

rzezią Heroda. Nie bez powodu nazywa-
ny jest w litanii „postrachem duchów pie-
kielnych”.

A dziś? W ostatnich czasach na 
oczach świata dokonywano zbrodni ludo-
bójstwa, a możni tego świata milczeli, by 
nie drażnić tyranów i nie stracić tam swo-
ich interesów często brudnych, nieuczci-
wych. W krajach islamskich morduje się 
codziennie ludzi tylko z tego powodu, że 
są chrześcijanami – a świat polityki, me-
dia o tym milczą. W świetle bezbożnego 
prawa zabija się nienarodzone dzieci, jak 
ostatnio głośno o tym było w Warszawie 
a feministki wołają mocnym głosem, co-
raz mocniejszym – pozwólcie nam decy-
dować o życiu lub śmierci dziecka. Polity-
cy dziś wprowadzają prawo do zabijania 
ludzi chorych i starych. Stosują eutanazję 
jako dobro dla cierpiących ludzi.

Kto stanie dziś w obronie zagrożonego 
życia, rodziny? Święty Józef uczy nas, jak 
tworzyć dom. On był twórcą prawdziwe-
go domu. Dzięki jego trosce i pracy Jezus 
miał dom i w drodze do Egiptu i tam na 
wygnaniu. Miał przybranego ojca, miał 
Matkę – był więc u siebie, miał dom. Po-
myślimy może, że przecież to było wy-
gnanie, a dom pozostał w Nazarecie, więc 
nie był u siebie. Pamiętajmy jednak, że 
dom to nie tylko budynek. Budynek to 
mieszkanie, a mieszkanie to jeszcze nie 
dom. Iluż to ludzi ma wspaniałe wille, 
duże mieszkania, a tak naprawdę nie ma 
domu. I odwrotnie – można mieć bardzo 
ciasne mieszkanie, a mieć dom, w którym 
dla wszystkich jest miejsce, nawet dla ob-
cych, dla włóczęgów. Z willi i wielkich, 
wspaniałych, mieszkań uciekają dzieci, 
odchodzą mężowie, żony. Z prawdziwego 
domu nikt nie ucieka, z domu takiego nie 
odchodzą żony ani mężowie. Do takiego 
domu się wraca, za nim się tęskni, bo on 
daje bezpieczeństwo, bo w nim panuje at-
mosfera życzliwości, miłości i szacunku.

Święty Józef na każdym miejscu bu-
dował taki dom, prawdziwy dom rodzin-
ny. Tą swoją postawą uczy nas, jak my 
mamy budować domy rodzinne. Szcze-
gólnie wtedy, gdy prowadzi Jezusa do 
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świątyni. Kiedyś, czterdziestego dnia po 
narodzeniu, zaniósł Go do świątyni, by 
Go przedstawić Panu. Później, gdy miał 
lat dwanaście, poszedł z Nim do Jerozo-
limy na doroczne świętowanie. Wiedział, 
co oznacza święto, że to jest dzień Pana. 
On, zgodnie z przykazaniem, chodził do 
świątyni. Tak właśnie ojciec buduje dom, 
gdy z synem czy córką staje przed Pa-
nem w dniu świątecznym. Wtedy rodzą 
się w nich i umacniają najwyższe warto-
ści. Tam uświadamiają sobie cel swojego 
życia, swoje miejsce w społeczeństwie, 
w rodzinie. W tym dniu świątecznym, po-
jednani z braćmi i otoczeniem umacniają 
swoje braterstwo i miłość do innych. Przez 
nich świat staje się wtedy lepszym. Oto 
jak należy budować dom rodzinny. Święty 
Józef uczy nas takiego budowania. Uczy 
nas, że Dzień Pański, to czas Pana to nie 
nasz czas. Dzień Pański to nie weekend. 
Weekend, to ostatni dzień tygodnia, to 
sobota, rzeczywiście dzień wolny. Dzień 
święty nie jest czasem wolnym, to inny 
czas, to czas poświęcony dla Pana. W tym 
dniu, w tym czasie jest świętowanie. Świę-
ty Józef idąc do świątyni uczy nas, co to 
jest świętowanie. A gdzie się 
podziało nasze świę-
towanie?

Ty, ojcze, który bierzesz swoje dzieci 
w niedzielę na zakupy do supermarketów, 
sam łamiesz Boże przykazanie „pamię-
taj, abyś dzień święty święcił”, ale także 
łamiesz sumienie swoich dzieci, które co 
innego słyszą na katechezie, a co innego 
widzą w postępowaniu ojca. Święty Jó-
zefie! Głowo Świętej Rodziny i Obrońco 
Jezusa Chrystusa! Pomóż ojcom naszej 
parafii, całej naszej Ojczyzny, by, jak Ty, 
potrafili bronić zagrożonego życia, które 
jest im powierzone przez Boga. O Józefie 
ukochany, bądź wzorem naszych ojców 
i stróżem naszych rodzin! Trzeba też po-
wiedzieć kochani, że św. Józef jest milczą-
cym nauczycielem. Na kartach Ewange-
lii, nie zapisano ani jednego jego słowa. 
Jest jednym z najbardziej milczących 
świętych, nie zapisał ani jednego słowa, 
a mimo to pozostał nieprześcignionym 
nauczycielem żywej wiary, konsekwen-
tnej wiary, wiary której nic i nikt nawet 
pokusy współczesnego świata nie złamią. 
Święty Józef pokazuje nam też drogę od-
najdywania Boga. Ileż to razy w naszym 
życiu zagubiliśmy Boga, zeszliśmy na ma-
nowce. Może czasem nawet szukaliśmy 
Go, ale nie tam gdzie znaleźć Go można. 

Może nawet szukaliśmy Go 
wśród bliskich zna-

jomych, nawet 
krewnych. 

M o ż n a 
i tam, 

a l e 

w końcu, kto chce Go naprawdę odnaleźć, 
powinien wrócić do świątyni, do Kościo-
ła. Powracając do świątyni, powracając 
do regularnego uczestnictwa we Mszy św. 
w niedzielę i święta odnajdziemy Go, jak 
św. Józef po trzech dniach szukania Jezu-
sa z Maryją znalazł Go w świątyni. Myślę, 
że wiedzą o tym dobrze wrogowie Boga 
i dlatego burzą świątynie, aby nikt tam 
nie wrócił i nikt Go nie odnalazł. Aby nie 
było do czego wracać. Może dlatego za-
mieniają je na sale kinowe, kluby, czy sale 
koncertowe?

I wiele jeszcze moi Drodzy można 
by powiedzieć o tej wielkiej postaci dnia 
dzisiejszego. Kościół ukazuje Józefa jako 
człowieka pełnego cnót (posłuszeństwo, 
skromność, odwaga, męstwo, cierpliwość, 
ufność, wiara, pracowitość, wytrwałość, 
odpowiedzialność i tak dalej). Można 
sobie pomyśleć, że było mu łatwo, bo od 
początku towarzyszyła mu Boża pomoc 
i łaska. Przecież sam Bóg go wybrał, aby 
opiekował się Jezusem i Maryją. A może 
myślimy: ,, Św. Józef, to co innego, a my 
co innego”. I tak biegamy jak w ukropie od 
jednego zajęcia do drugiego. Czasami nie 
ogarniamy wszystkiego. Nie radzimy so-
bie z dziećmi ani ze swoimi słabościami, 
wciąż nie mamy na nic czasu. codzienne 
życie przytłacza nas nawałem spraw do 
rozwiązania. Kiedy jednak głębiej się za-
stanowimy, to stwierdzimy, że Józefowi 
też wcale nie była łatwo. Właściwie od 
początku miał pod górę. Sprawy, których 
nie rozumiał na pewno go przerastały. Co 
prawda bezgranicznie zaufał Bogu, ale 
doświadczał takich samych lęków jak my. 
Też ciężko pracował i często pot zalewał 
mu oczy. A do tego ta wielka tajemnica, 
z którą musiał żyć i ta wielka odpowie-
dzialność, którą musiał dźwigać na swo-
ich barkach do końca. Patrząc na niego, 
widzimy, jak trudno jest zrealizować wolę 
Bożą w swoim życiu. To naprawdę potęż-
ny patron na nasze czasy.

Módlmy się zatem kochani czcicie-
le św. Józefa zgromadzeni w tej świąty-
ni, przez przemożne wstawiennictwo 
naszego świętego patrona: Święty Jó-
zefie, Patronie nasz! Nauczycielu życia 
i wiary. Bądź opiekunem naszych rodzin 
i przewodnikiem do nieba. Módl się, aby 
w naszych świątyniach ludzie odnajdy-
wali zagubionego Boga. Zechciej Go szu-
kać razem z nami. I wskazuj nam prostą 
drogę do Jezusa. Bądź dla nas oparciem, 
jak byłeś nim dla Jezusa i Maryi w tych 
trudnych czasach, w których przyszło 
nam żyć. Amen! 

Ks. Józef Wojtaszek
Proboszcz i dziekan ze ŚwierzawyAnioł poucza św. Józefa o wcieleniu
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
OBRAZ ,,KORONACJA ŚW. JÓZEFA Z WIDOKIEM 

NA UROCZYSTOŚĆ ZAŁOŻENIA BRACTWA  
ŚW. JÓZEFA W KRZESZOWIE” 

Krzeszowskie Sanktuarium jest zabytkiem ogromnym – zarówno jeśli chodzi o kubaturę, jak 
i zgromadzone dzieła sztuki. Z każdego możliwego źródła pozyskiwane są pieniądze na remont i ratowanie 
bezcennego dziedzictwa, aby i przyszłe pokolenia mogły zachwycać się  pomnikiem wiary przodków. Są 
także dzieła sztuki ukryte przed oczyma wędrujących turystów i pielgrzymów. Zakurzone i zawieszone 
w niedostępnych pomieszczeniach czekają na swój czas, aby przywrócić im zapomniane piękno. Tak było 
z obrazem ,,Koronacja św. Józefa z widokiem na uroczystość założenia bractwa św. Józefa w Krzeszowie”.

Konserwacja obrazu była 
możliwa dzięki dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Obraz pierwotnie umiesz-
czony w zakrystii kościoła p.w. 
św. Józefa został zabezpieczo-
ny i w 2015 r. poddany kon-
serwacji. Płótno, wykonane 
około 1669 r., jest autorstwa 
malarza klasztornego Marci-
na Leistritza, który w lewym 
dolnym rogu obrazu pozosta-
wił swój autoportret. Klęczy, 
ubrany w cysterski habit (był 
on członkiem krzeszowskiego 
konwentu), u jego stóp leży pa-
leta malarska, a obok niego jest 
jego rodzony brat Zygmunt. 
On również był krzeszowskim 
cystersem, obdarzonym talen-
tem artystycznym – był rzeź-
biarzem i snycerzem.

W centrum dolnej część 
obrazu namalowano moment 
założenia krzeszowskiego bra-
ctwa św. Józefa w dniu 19 mar-
ca 1669 r. Na czele tłumu stoi 
opat Bernard Rosa. Odziany 
jest w habit, na który ma zało-
żoną komżę. Obok niego stoi 
Kacper Henryk Hübner, będą-
cy pierwszym rektorem bra-
ctwa św. Józefa. Ubrany jest w czarny 
płaszcz z białą krezą. Czerń stroju była 
wówczas manifestacją bogactwa, po-
nieważ im była głębsza, tym trudnej 
do było ją uzyskać w farbiarstwie. Za 
nimi liczny orszak członków bractwa 

św. Józefa. Widoczna jest również or-
kiestra klasztorna z trąbami i bębnami 
oraz chór trzymający w dłoniach księgi 
z nutami. Przy wejściu postać w białej 
komży trzyma okrągły baldachim (za-
chowany do dnia dzisiejszego).

Na drugim planie namalo-
wano pierwszą siedzibę bra-
ctwa - dawny kościół p.w. św. 
Andrzeja Apostoła. Wzniesio-
ny został w Krzeszowie praw-
dopodobnie w XIV w. i służył 
jako świątynia parafialna. Kie-
dy Bernard Rosa objął funkcję 
opata zmienił wezwanie tej 
świątyni na św. Józefa, więc 
formalnie na obrazie widocz-
ny jest kościół p.w. św. Józefa. 
Zauważalne są elementy jego 
barokizacji przez opata Rosę 
w 1666  r., czyli prostokątne 
przeźrocza okienne (w gotyku 
zapewne były ostrołukowe) 
i attyki z wolutowymi spływa-
mi. W tym roku wzmiankowa-
no wymianę dachu tej świątyni 
na miedziany (dlatego na obra-
zie ma kolor czerwony) i budo-
wę sygnaturki – niewidocznej 
na obrazie (zasłania ją szata 
Chrystusa). Pozostałością po 
gotyku jest oszkarpowanie bu-
dowli.

Centrum płótna zajmuje 
przedstawienie sceny korona-
cji św. Józefa przez Chrystusa. 
Jezus, odziany w krwistoczer-
wony płaszcz, nakłada na skroń 
swojego ziemskiego opiekuna 

wieniec laurowy - ,,wieniec chwały”. 
Jest to nawiązanie do listu św. Pawła: 
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi w owym 
dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, 
a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy 

Koronacja św. Józefa z widokiem na uroczystość założenia 
bractwa św. Józefa w Krzeszowie, Marcin Leistritz, 1669 r. Autoportret Marcina Leistritza
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umiłowali pojawienie się Jego. (2  Tym  
4, 7- 8) i św. Piotra: Kiedy ukaże się 
książe pasterzy, otrzymacie nieznisz-
czalną koronę chwały (1 P 5, 4). Św. Jó-
zef prawą rękę kieruje ku Chrystusowi, 
a lewą wskazuje wyraźnie na członków 

bractwa św. Józefa. 
Wymowa tego gestu 
jest wyraźna – św. Jó-
zef jest protektorem 
członków konfraterni 
u samego Jezusa. Pod-
kreśla to putto, które 
podaje na tacy szereg 
przedmiotów, o szcze-
gólnie symbolicznej 
wymowie: wiatyk na-
malowany w formie 
kielicha i hostii jako 
znak Komunii św. 
podawanej umiera-
jącemu. Członkowie 
bractwa modlili się 
szczególnie o chwilę 
dobrej śmierci. Obok 
wiatyku są modli-
tewniki brackie i ró-
żańce, podkreślające 
potrzebę modlitwy. 
Głębszy wymiar mają 
chleb i kubek z wodą, 
nawiązujące do es-
chatologicznych słów 
Chrystusa: Bo byłem 
głodny, a daliście Mi 

jeść; byłem spragniony, a daliście Mi 
pić (Mt 25, 35). Wszystkie te utensy-
lia są swoim wyznacznikiem najważ-
niejszych zadań bractwa: modlitwy 
o dobrą śmierć, ewangelizacji i po-
mocy charytatywnej potrzebującym. 

W scenie zawarto więc wskazówki dla 
członków bractwa, co należy czynić, 
aby osiągnąć zbawienie.

Mistyczny wymiar takowego 
przedstawienia św. Józefa zarysował 
prof. Andrzej Kozieł: Oblubieniec 
Najświętszej Marii Panny jest ukaza-
ny jako ten, który przeszedł wszystkie 
stopnie miłości, zmierzając do pełne-
go zjednoczenia w Trójcy Stworzo-
nej i zarazem upodobnienia siebie do 
Trójjedynego Boga. Stało się tak, gdyż 
św. Józef właściwie spożytkował otrzy-
mane od Boga łaski, które zapewni-
ły ojcu i opiekunowi Jezusa wolność 
w kroczeniu drogą wzajemnej dziewi-
czej miłości. Dzięki swemu udziałowi 
w Trójcy Stworzonej św. Józef stał się 
wzorem dla duszy każdego chrześcija-
nina, zmierzającej do upodobnienia się 
do zjednoczonych osób Trójcy Świętej 
jako celu spełnienia się każdej duszy. 
(A. Kozieł, Angelus Silesius, Bernhard 
Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka 
i mistyka na Śląsku w czasach baroku, 
Wrocław 2006, s. 143.)

Obraz ,,Koronacja św. Józefa z wi-
dokiem na uroczystość założenia bra-
ctwa św. Józefa w Krzeszowie” moż-
na oglądać na wystawie w muzeum 
opactwa. Jest ona dostępna w ramach 
trasy rozszerzonej lub po uzgodnieniu 
w Obsłudze Pielgrzyma.

Krystian Michalik

Autoportret Marcina Leistritza

Założenie krzeszowskiego bractwa św. Józefa (po lewej) oraz kościół p.w św. Józefa z miedziorytu H. Tscherninga (po prawej)
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

„Szli na Zachód osadnicy…”
„Bo rozkazał swoim Aniołom,

Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach„
(z psalmu 91)

I odtąd zaczęła się gehenna pako-
wania. Wiele emocji budził problem: co 
wziąć, co zostawić? W efekcie napięcia 
i pośpiechu niejedno zabrały niepotrzeb-
nie, a zostało w klasztorze to, co powinny 
były zabrać. Ale jak to już bywa, że z cha-
osu na zewnątrz robi się chaos w głowie. 
Przede wszystkim trzeba było dokonywać 
„cudów”, by zdobyć deski na paki i gwoź-
dzie do ich zbijania. Ratowały się tym, że 
demontowały część szaf, cięły je i z po-
wstałych desek zbijały skrzynie. Także Ks. 
Arcybiskup wsparł je, przysyłając kilka-
dziesiąt pak, w których po części miało 

Jak pamiętamy z poprzedniego odcinka, władze sowieckie – po kilkakrotnym przesłuchaniu Arcybp. Baziaka 
– zażądały od niego wydania polecenia wyjazdu na Zachód duchowieństwu świeckiemu i zakonnemu diecezji 
lwowskiej . Dla Arcybiskupa była to trudna i dramatyczna decyzja, którą – jak to było do przewidzenia – przypłacił 
zdrowiem. Tak więc i nasze Benedyktynki – wedle wskazań Ks. Arcybiskupa – zarejestrowały się na wyjazd ze 
Lwowa już w początkach 1946 roku.

się umieścić biskupi księgozbiór, oddany 
Siostrom wcześniej na przechowanie, bo 
pałac biskupi przejęli na miejsce rezydo-
wania swych władz sowieci. I tak w tym 
szaleństwie pakowania, już 21.03.1946  r. 
wyjechała pierwsza partia zakonnic, 
w której była przeorysza S. Maura Kul-
czyńska wraz z trzema innymi Siostrami. 
Zabrały ze sobą kilkadziesiąt pak i … trzy 
krowy. Kierowały się do klasztoru w Lu-
biniu w Wielkopolsce, gdzie dotarły po 
jedenastu dniach podróży, przywitane 
serdecznie przez O. Klemensa Dąbrow-
skiego, który swego czasu dość długo po-

sługiwał Benedyktynkom 
we Lwowie. Nieco później, 
bo 05.04. wyruszyły następ-
ne dwie Siostry, zabierając 
kolejną partię pak. Nieste-
ty, w chaosie tamtych dni, 
skierowano pociąg na Rawę 
Ruską zamiast na Przemyśl, 
przez który powinny były 
dotrzeć do Krakowa i dalej 
na Lubiń. Wtedy też prze-
padła część pak. Zaraz po 
Świętach Wielkanocnych 
– 26.04. – opuścił Lwów 
Ks. Arcybiskup z całą Ka-
pitułą. Skorzystały z tego 
nasze Benedyktynki i – za 
zgodą Arcybiskupa – do-
łączyły do transportu trzy 
Siostry, zabrawszy sporo 
spakowanych rzeczy. Czu-
ły się przy Ks. Arcybisku-
pie bezpieczniejsze i miały 
duchową opiekę. Tak więc, 
na koniec kwietnia było 
już w Lubiniu 15 zakonnic 
(6  chórowych, 9 konwer-
sek). Wyjazd pozostałych 
Sióstr wyznaczono na maj. 
Siostry musiały potajemnie 

niejedno sprzedać, zręcznie „obchodząc’’ 
zarządzenia władz sowieckich, by opła-
cić koszty transportu. A było tego bagażu 
sporo: zrobiono parę setek pak, a mimo to 
trzeba było zostawić wiele rzeczy. Trud-
no bowiem zapakować dorobek 300 lat 
istnienia klasztoru. W ostatniej niemal 
chwili zapakowały figurę Pana Jezusa Na-
zareńskiego (obecnie w kaplicy klasztor-
nej w Krzeszowie), która w kościele lwow-
skim była umieszczona bardzo wysoko 
i Siostry same nie dałyby rady jej zdjąć. 
Na szczęście znaleźli się jacyś przygodni 
mężczyźni, którzy pomogli. Dla Pana Je-
zusa trzeba było szykować specjalną pakę 
ze względu na Jego wzrost. Zabrano też 
paszę dla krówek i dla nie mniej cennego 
„skarbu” tj. konia Kubusia. Nadto każda 
z Sióstr dostała na drogę suchy prowiant. 
Najboleśniejsze było wyjście ostatniej 
grupy zakonnic z Ksienią Matką Janiną 
Szymańską, która niczym kapitan opusz-
czający tonący okręt wyszła z klasztoru 
z ostatnią grupą. Zanim Siostry odeszły 
na zawsze ks. Kapelan klasztorny, odpra-
wił ostatnią Mszę św., zaniósł chorym 
Komunię św. i … pozostawił otwarte 
i puste tabernakulum. Był to moment, 
który sparaliżował bólem serca i wyciskał 
łzy z oczu. Po wyjściu grupki zakonnic  
S. Modesta przypomniała sobie jeszcze, że 
coś ważnego zapomniała, chciała wejść do 
klasztoru, ale już jej sowieci nie wpuścili. 
Rozpłakała się, ucałowała mury i odeszła 
wraz z Siostrami. A na dworcu musiały 
całą noc czekać na postawienie wago-
nów. Rano litościwi okoliczni mieszkań-
cy, przynieśli Siostrom gorącej kawy. Po 
podstawieniu wagonów Siostry musiały 
załadować je same, choć była to praca po-
nad kobiece siły. W tej ostatniej partii od-
jeżdżały 24 zakonnice, 8 osób świeckich 
(m.in. rodziny M. Ksieni, S. Ewangelisty, 
S. lldefonsy) i ks. Szulc ówczesny spowied-
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nik Sióstr. Wreszcie pociąg ruszył. Siostry 
były porażone bólem ale spokojne, ufające 
Opatrzności Bożej i Matce Bożej Łaskawej 
z lwowskiej katedry. Tymczasem ledwie 
pociąg wyjechał poza Lwów, został przez 
sowietów zatrzymany i zaczęła się rewizja 
(między pakami bywali ukryci nielegalni 
uchodźcy). Kazano Siostrom wypakować 
(!) wszystko na zewnątrz, potem sowieci 
szli od skrzyni do skrzyni i w szpary mię-
dzy deskami wbijali bagnety, sprawdzając 
w ten sposób, czy ktoś się tam nie ukrył. 
Że poniszczyli w ten sposób wiele z za-
wartości skrzyń - to nie był problem, ale 
bywało, że w ten sposób ginęli ludzie. Po 
rewizji - nie troszcząc się o ładunek – so-
wieci odeszli, a Siostry musiały na nowo 
dźwigać paki do wagonów. Pociąg ruszył 
w drogę. Na granicy w Medyce kontrolo-
wano paszporty, wyłapując nielegalnych. 
Dnia 17.05. Siostry dotarły do Tarnowa, 
gdzie – radosna niespodzianka! – czekał 
na nie na dworcu Arcybiskup Baziak. 
Przebywał wówczas w Tarnowie na konse-
kracji biskupiej Ks. Jana Stepy, dowiedział 
się, że przyjeżdża pociąg z przesiedleń-
cami i wyszedł, by pobłogosławić, pocie-
szyć, dodać otuchy. Chodził od wagonu 
do wagonu i krzepił serca. Do Krakowa 
siostry dojechały w wagonach sowieckich, 
które stamtąd musiały wracać na wschód. 
Zakonnice otrzymały w zamian 6 innych 
wagonów. „Ile trudu z przenoszeniem pak 
i nowym ich do wagonów ładowaniem”! 
– wykrzyknęła w swoich zapiskach kroni-
karka. Po zakończeniu załadunku pociąg 
nareszcie ruszył w ostatni już odcinek 
tułaczki, drogą na Katowice, Lubliniec 
i Kościan. Do Lubinia Benedyktynki przy-
były 24.05. 1946r. Nie pozostały tu długo. 
Klasztor tamtejszy nie miał warunków 
dla tak licznego Zgromadzenia, a nadto 
chwilowe przytulisko znalazły tam tak-
że Benedyktynki Ormianki ze Lwowa. 
O. Klemens Dąbrowski w Lubiniu miał 
wprawdzie szerokie serce gotowe ogarnąć 
wszystkich, ale sam klasztor był za mały 
jak na ówczesne potrzeby. Ale… „kto się 
w opiekę oddał Najwyższemu” ten nie wy-
padnie spod Jego skrzydeł! Właśnie w Lu-
biniu Siostry dowiedziały się, że na swoją 
siedzibę otrzymały klasztor w Grüssau 
na Dolnym Śląsku (zwany najpierw Kre-
sobor, potem Krzeszów). Rzecz podobno 
miała się tak, że Benedyktyni krzeszow-
scy, przed opuszczeniem Grüssau w 1945r 
i udaniem się do Niemiec, zwrócili się do 
Tyńca pod Krakowem, by przejął krze-
szowskie Opactwo, aby ono w dalszym 
ciągu pozostało w rękach mnichów bene-
dyktyńskich. Tyniec sam wówczas dopie-
ro powstawał niczym Feniks z popiołów 
po wieloletnim nieistnieniu, czyli od jego 

kasaty 1817 r. Odmówiono więc propozy-
cji Krzeszowa. I właśnie wtedy Wizytator 
Benedyktynek w Polsce (także pierwszy 
przeor Tyńca po reaktywacji O. Karol van 
Oost) przedstawił pomysł z osadzeniem 
w Krzeszowie bezdomnych Benedyk-
tynek lwowskich. Prymas Kard. Hlond 
propozycję zatwierdził i w ten sposób 
mniszki ze Lwowa stały się właścicielkami 
klasztoru w Krzeszowie. Ojciec Karol van 
Oost, którego pamiętamy z poprzednich 
odcinków historii naszego klasztoru, był 
już wówczas dobrze zasiedziały w Pol-
sce, znający jej realia, traktujący Polskę 
jak swoją drugą ojczyznę, znał już wów-
czas prawie doskonale język polski i coraz 
rzadziej prowokował wybuchy śmiechu 
z powodu swoich lapsusów językowych. 

I mówił np. o jakimś mnichu bałagania-
rzu, że jest niechlujny, ale nie używał już 
słowa „chlujny” na określenie czyścioszka 
i porządnickiego. Tak więc – za jego stara-
niem – Siostry załadowały się znów i skie-
rowały w stronę Grüssau. 31.05.1946 r. po 
16-dniowej tułaczce – lwowskie Panny 
łacińskie przybyły do Krzeszowa, gdzie 
powitał ich pozostały jeszcze w klasztorze 
O. Mikołaj Lutterotti wraz z kilkoma mni-
chami: O. Brunonem Studenym i dwoma 
braćmi Florianem i Gunterem. Był z nimi 
także pierwszy po wojnie krzeszowski 
proboszcz O. Mateusz Skibniewski przy-
słany z Tyńca dla posługi duszpasterskiej 
przybyłym zza Buga i Ziemi Sądeckiej Po-
lakom.

(Ciąg dalszy na następnej stronie)

Konwent Benedyktynek w Krzeszowie - lata pięćdziesiąte
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(Ciąg dalszy)
Szanowni i drodzy Czytelnicy 

„Krzeszowskiej Pani”! I oto wspólnie 
zatoczyliśmy koło historii Opactwa 
SS. Benedyktynek we Lwowie obec-
nie w Krzeszowie, poczynając od ar-
tykułu o tym samym tytule ze stycz-
nia/lutego 2009 roku opisującym ten 
sam moment: lwowskie tułaczki stoją 
zachwycone przed kościołem Matki 
Bożej Łaskawej. Znalazły się tam aku-
rat w tym momencie, kiedy w koście-
le kapłan błogosławił zebranych Naj-
świętszym Sakramentem, pewnie nie 
zdając sobie sprawy z tego, że błogo-
sławi również ciężko doświadczonym 
wygnankom - ku pokrzepieniu serc!

s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

Grupka Sióstr w Krzeszowie  
- z prawej: S. Ewangelista, 

S. Bronisława (biała) 
z lewej: S. Gertruda ▶

DODATKOWY JEDEN DZIEŃ... 
MIŁOSIERDZIA

„I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; 
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę 
i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" Lecz on mu 
odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie,  
w przyszłości możesz je wyciąć".” (Łk 13, 6 9)

Co bym zrobił gdybym otrzymał je-
den dodatkowy dzień życia? Przedsta-
wienie wielu wariantów i czynności ludzi, 
którym zostało niewiele dni życia. Boha-
terowie ci swoje ostatnie godziny spędza-
ją zazwyczaj na spełnianiu zachcianek, 
marzeń. Robią coś, czego nigdy nie robili 
a w obliczu przemijającego i kończącego 
się czasu nagle mają na to odwagę. Skoki 
spadochronowe; jakaś wytworna i luksu-
sowa kolacja; może powiedzieć rodzinie 
i bliskim, że się ich kocha!? To nasze li-
sty ostatnich czynności, a i tak pozosta-
nie pewien niedosyt, taki maleńki „brak 
czegoś”. Gdzie wśród tych pozycji – tej 
listy marzeń – jest Bóg? Czy wystarczy, 
abyśmy żyli wiecznie korzystając z prze-
jażdżki bolidem formuły F1? Wątpię! Nie 

ma przypadków – wszystko jest dziełem 
Opatrzności Bożej. Powiedzenie, przy-
słowie pielgrzymów, ludzi w drodze. Jeśli 
nawet coś tak po ludzku mówiąc że przy-
padkiem jest to, to cokolwiek się wydarzy-
ło istniało już w zamyśle Bożym. I oto tzw. 
„przypadek” sprawił, że papież Franciszek 
ogłosił Rok Jubileuszowy – Rok Miło-
sierdzia. To zrobił człowiek. Bóg „dodał” 
do tego roku dodatkowo „jeden dzień”  
29 luty! Wprawdzie jest kilka filmów, 
które w jakiś sposób poruszają te proble-
matykę, ale najważniejsze dopiero przed 
nami. Nawet jak zrealizujemy to wszyst-
kie „punkty” to mamy jeden dodatkowy 
dzień miłosierdzia! To tak jak jeden dzień 
więcej życia! Prezent? Czy dodatkowa, 
może „ostatnia” szansa, nadzieja? Jeden 

dodatkowy dzień miłosierdzia, w któ-
rym może powinienem poprosić Boga 
o szczodrobliwość i zmiłowanie dla świa-
ta, dla rodziny, dla mnie samego? Może 
pojednać się z Bogiem, poprosić Go 
o wybaczenie; może powiedzieć to, cze-
go nigdy Mu nie mówiłem – a chciałbym 
tam gdzieś w sercu na dnie? Jerycho Ró-
żańcowe w krzeszowskim Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej – u boku Matki, za 
Jej wstawiennictwem będzie takim moim 
dodatkowym dniem miłosierdzia, abym 
powiedział to. Jak to zrobić? Pomimo bra-
ku odwagi, możliwości... czasu i „spokoj-
nej” głowy. Niech to czego nie powiedzia-
łem, a tak bardzo pragnę powiedzieć... 
Bogu, rodzinie, sobie samemu...

Andrzej Ziółkowski
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CECILIA, KOLUMBIA 
I NOWENNA POMPEJAŃSKA

– CZYLI ŚWIADECTWO PRZYJAŹNI POZA PRZESTRZENIĄ I CZASEM.

Kiedy wszystko jest tak jak byśmy chcieli, kiedy spełniają się nasze prośby i nasze błagania są wysłuchiwane 
to... wszystko jest OK! Dziękujemy Bogu, dajemy świadectwo i... jesteśmy szczęśliwi. Prosimy o modlitwę naszych 
znajomych, przyjaciół, ludzi, co do których mamy zaufanie, na których możemy polegać. Prosimy o wstawiennictwo 
świętych i... kiedy wszystko jest po „naszej myśli” to radości nie ma końca. A co jest jak się dzieje inaczej? Przecież 
nawet w jednej tylko części różańca mówimy przynajmniej sześć razy „Ojcze nasz”, w którym tyle samo razy 
powtarzamy też „bądź wola Twoja”.

Pomoc wtedy jest najbardziej sku-
teczna, kiedy przychodzi w najbar-
dziej potrzebnym momencie. Kiedy 
po czterech dniach i nocach spędzo-
nych w deszczu w Kolumbii – gdzie 
cały dzień szedłem w mżawce i spa-
łem pod gołym niebem wśród opa-
dów – potrzebowałem pilnie pomocy. 
Wówczas spotkałem o. Adama, który 
w Medellin mnie przygarnął i udzie-
lił tak bardzo wówczas potrzebnego 
wsparcia.

Po kilku latach naszej znajomo-
ści i „korespondencyjnej” przyjaźni 
18 lutego 2015 roku otrzymałem od 
niego e-maila z prośba o modlitwę 
za Cecilię. Otóż kiedy w 2014 roku 
o. Adam został przeniesiony do nowej 
parafii w Bogocie, to z pewną katoli-
cką rodziną zawiązała się przyjaźń – 
przyjęto go jak nowego członka rodzi-
ny. Ale tak się złożyło, że mama w tej 
rodzinie poważnie zachorowała – guz 
nowotworowy w jamie ustnej (zaata-
kowany język). Nowotwór przez pół-
tora miesiąca ogromnie się rozwinął 
i jak napisał mi o. Adam:

- I z tego co widzę i co mówią lekarze 
to praktycznie nadzieja zostaje w Panu 
Miłosiernym. Proszę Cię o modlitwę 
w intencji tej pani, ma na imię Cecilia.

Natychmiast i z wielkim zaangażo-
waniem przyjąłem prośbę misjonarza 
i od 20 lutego 2015 roku tj. od wspo-
mnienia bł. Hiacynty i Franciszka z Fati-
my rozpocząłem nowennę pompejańską 
o łaski dla Cecilii. Następnie w dniu 24 
marca 2015 r została odprawiona Msza 
św o uzdrowienie. Prosiłem też wie-
le osób o modlitwę w tej intencji m.in. 
na krzeszowskim Jerychu Różańcowym 
w maju 2015 r.

Po ponad roku 24 marca 2016 r. otrzy-
małem wiadomość, że Cecilia tydzień 
temu zmarła...

Byłem przekonany, pewny, że... mod-
litwy nasze zostaną wysłuchane – wg na-
szej woli, no bo przecież tam jest rodzi-
na, która potrzebuje matki... Najpierw 
pojawiły się łzy, potem przyszło „ciche” 
pytanie o skuteczność modlitwy. Potem 
inne pytania. Pojawiły się próby szuka-
nia przyczyny, może w niedbałości, może 
w zapomnieniu, może w niewiedzy – co 
można było jeszcze więcej zrobić... ile 
więcej modlitw, jakich? Jednak TRWAŁO 
TO KRÓTKO!

Przyszła potem wiara, nadzie-
ja i miłość. Miłość Chrystusa do nas, 
do ludzi. O. Adam podarował mi, tam 
w Kolumbii, medaliki św. S. Faustyny – 
Jezu ufam Tobie. Cokolwiek się wyda-
rzy. Cokolwiek się dzieje i gdziekolwiek 
jestem – Jezu ufam Tobie. Ufam, że Ty 
jeden wiesz, Ty jeden możesz i Ty je-
den masz takie możliwości, aby mnie... 
zbawić. Błaganie o zbawienie było naj-
ważniejszą prośbą pustelników. Niczego 
innego nie potrzebowali. We wstępie do 
encykliki Ecclesiam suam. Editions du 
Dialogue, Paris 1967, s. 37 jest napisane:
„Człowiek tak, jak widzi go wiara 
chrześcijańska, nie jest ani jedno-
znacznie dobry, ani beznadziejnie 
pogrążony w bezsilności i nędzy mo-
ralnej. Jest duchowo słaby, ale uleczal-
ny. Potrzebuje zbawienia, może być 
zbawiony i zostaje zbawiony dzięki 
światłu i mocy Ewangelii Chrystusa.”

Nie wiem gdzie jest teraz Cecilia. 
Ale wiem, że modlitwy tutaj na ziemi 
za nią nie były „daremne” zarówno 
dla niej jak i dla nas. Teraz modląc się 
za jej dusze została wpisana do Księgi 

Mszy Świętych Wieczystych Misjonarzy 
Świętej Rodziny. Choć tego nie wiem, to 
jednak dzięki wierze i nadziei, mam taki 
spokój wewnętrzny, taką jakąś „nieopisa-
ną pewność”, że Celilia „TAM” modli się 
za nami tutaj. Chociaż jej nie poznałem 
osobiście, ani nie słyszałem jej głosu to 
wiarą obejmuję, że ona mimo jej „obo-
wiązków modlitwy za swoja rodzinę” ma 
czas, aby pomodlić się i za mnie... no bo 
przecież „tam” nie ma czasu... Teraz mam 
przyjaciela, wiarę i nadzieję, że może kie-
dyś on „tam” wyjdzie mi na spotkanie....

Andrzej Ziółkowski

Matka Boża Pompejańska
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ATEIZM W NASZYCH CZASACH
W każdej epoce ateiści stanowią zdecydowaną mniejszość społeczeństwa, a mimo to zawsze myślą, że są 

zdecydowanie mądrzejsi od zdecydowanej większości ludzi - pisze ks. Marek Dziewiecki. Punktem wyjścia ateizmu 
jest wiara w to, że nie ma istotnej różnicy miedzy człowiekiem a zwierzęciem. Ilekroć rozmawiam z ateistami, za 
każdym razem dziwię się temu, iż żaden z nich nie wyciąga wniosków z historii ateizmu. Moi rozmówcy potwierdzają 
swoją postawą i swoim sposobem prowadzenia dyskusji, że stali się więźniami własnego systemu wierzeń.

Irracjonalizm wiary ateistów
Ateiści nie reagują na najbardziej na-

wet oczywiste argumenty, które wykazu-
ją irracjonalność przyjętego przez nich 
systemu przekonań. Każdy z ateistów, 
z którymi dotąd rozmawiałem, zachowuje 
się tak, jakby w swoim sposobie myślenia 
oraz w swoim sposobie uciekania od fak-
tów, był dokładną kopią innych ateistów.

Wspólną cechą ateistów, z którymi 
miałem kontakt, jest to, że sprawiają wra-
żenie, jakby nie wiedzieli, iż to właśnie 
systemy ateistyczne doprowadziły do naj-
bardziej okrutnych dyktatur oraz do naj-
większych zbrodni w historii ludzkości. 
W dziejach człowieka żadna marginalna 
mniejszość – a do takiej należą ateiści – 
nie dokonała zbrodni na tak wielką ska-
lę, jak właśnie ci, którzy usiłują urządzić 
świat bez Boga. Wygląda na to, że o lu-
dobójstwach dokonanych przez ateistów 
wiedzą wszyscy poza… ateistami. Żaden 
ze spotkanych przeze mnie ateistów nie 
powiedział, że przeprasza za zbrodnie do-
konane przez systemy ateistyczne i że on 
sam próbuje wyciągać wnioski z najnow-
szej choćby historii.

Po drugie, ateiści sprawiają wrażenie, 
jakby myśleli, że ludzie, którzy są pew-
ni istnienia osobowego Boga, uwierzy-
li w Stwórcę np. drogą losowania, a nie 
w oparciu o doświadczenie niezwykłości 
własnego człowieczeństwa, którego nie da 
się racjonalnie wytłumaczyć jako wytworu 
nieosobowej i nieświadomej siebie materii. 
Wiara ateistów w to, że człowiek wymyślił 
Boga, jest równie irracjonalna jak wiara 
w to, że człowiek wymyślił samego siebie, 
albo jak wiara w to, że mężczyzna wymyślił 
kobietę. Człowiek rozumny odkrywa ist-
nienie Boga w miarę odkrywania niezwy-
kłości własnego człowieczeństwa, którym 
się zdumiewa i które jakościowo wyróżnia 
go spośród wszystkich istot na tej Ziemi.

Po trzecie, ateiści sprawiają wraże-
nie, jakby nie wiedzieli o tym, że isto-
tą ateizmu nie jest negowanie istnienia 
Boga, lecz negowanie istnienia człowieka 
jako kogoś w istotny sposób różnego od 
zwierząt. Człowiek, który wierzy, że jest 

jedynie nieco bardziej wyewoluowanym 
zwierzęciem, nie ma powodów, by posta-
wić sobie pytanie o to, czemu lub Komu 
zawdzięcza swój sposób istnienia. Od-
krywanie Boga to logiczna konsekwen-
cja odkrywania niezwykłości człowieka. 
Wystarczy się przestraszyć, aby uwierzyć 
w istnienie bóstw lub w istnienie jakiegoś 
urojonego boga, ale trzeba odkryć w so-
bie niezwykłość bycia osobą, by postawić 
pytanie o Boga prawdziwego. W ateizmie 
jest miejsce jedynie na karykaturę Boga, 
np. jako „opium dla ludu”, gdyż w tym sy-
stemie jest miejsce jedynie na karykaturę 
człowieka jako kogoś, kto jest jedynie nie-
co „udziwnionym” zwierzęciem.

Po czwarte, ateiści sprawiają wrażenie, 
jakby nie rozumieli, że przyjęli przeko-
nania, które zmuszają ich do uwierzenia 
albo że człowiek nie różni się jakościo-
wo od zwierząt, albo że jeśli się różni, to 
muszą ten fakt tłumaczyć irracjonalnie, 
np. jako dzieło przypadku czy jako nie-
prawdopodobny zbieg okoliczności w ra-
mach procesu ewolucji. Ateiści zakładają 
bowiem apriori, że materia sama siebie 
wytworzyła i że wyczerpuje ona całą rze-
czywistość wszechświata.

Po piąte, ateiści sprawiają wrażenie, 
jakby nie wiedzieli o tym, że ogromna 
większość ludzi odkrywa w sobie te ce-
chy – zwłaszcza zdolność poznania praw-
dy i podejmowania świadomych decyzji, 
a także zdolność do odpowiedzialności, 
miłości i wierności – których ateistom nie 
pozwala dostrzegać przyjęty przez nich 
system wierzeń. Świadomość, wolność 
i miłość to wyjątkowe zdolności człowie-
ka, które nie są spotykane w świecie zwie-
rząt, roślin czy minerałów. Wierzyć w to, 
że świadomy siebie i zdolny do miłości 
człowiek pochodzi od świata nieosobo-
wego, to bardziej irracjonalne, niż wierzyć 
w to, że motyl potrafi swoimi skrzydełka-
mi rozbić szybę pancerną.

Irracjonalizm ateistycznej antropologii
Punktem wyjścia ateizmu nie jest za-

tem problem teologiczny, lecz problem 
antropologiczny, czyli wiara ateistów, że 

nie ma istotnej różnicy między człowie-
kiem a zwierzętami. Ateiści wierzą, że 
nasza świadomość jest jedynie subiek-
tywna, wolność jedynie pozorna, a mi-
łość to tylko kwestia biochemii. Podstawą 
ateizmu jest oderwana od rzeczywistości 
wizja człowieka. Tak, jak zwierzę nie ma 
odniesienia do Boga, tak też człowiek 
w wizji ateistów rzeczywiście takiego 
odniesienia mieć ani nie potrzebuje, ani 
nie potrafi. Tyle tylko, że ateizm alienuje 
człowieka od tego wszystkiego, co w nas 
specyficznie ludzkie i co sprawia, że jeste-
śmy w stanie zachowywać się w jakościo-
wo inny sposób niż zwierzęta. Ateizm to 
system, który nie widzi istotnej różnicy 
między antropologią a zoologią, między 
popędami a wolnością, między instynk-
tem a miłością. Ateiści widzą w człowieku 
zwierzęcość, a w zwierzętach dopatrują 
się człowieczeństwa.

Są tacy ludzie, którzy rzeczywiście od-
krywają w sobie jedynie to, co mają wspól-
nego ze zwierzętami. W konsekwencji 
ludzie ci postępują tak, jakby musieli być 
niewolnikami instynktów, popędów, hor-
monów czy nacisków zewnętrznych. Tacy 
ludzie nie są w stanie postawić nie tylko 
pytania o Boga, ale też pytania o samego 
siebie. Człowiek, który przyjął ateistyczny 
system wierzeń w antropologii, traktuje 
zachowanie tych, którzy racjonalnie my-
ślą, odpowiedzialnie decydują i wiernie 
kochają, jako zachowanie irracjonalne. 
Z jego perspektywy tego typu zachowa-
nie tak właśnie wygląda. Gdyby zwie-
rzęta miały świadomość – pozostając we 
wszystkim innym zwierzętami – to też 
dziwiłby się temu, że ludzie są zdolni do 
działania innego, niż kierowanie się in-
stynktami, popędami czy biochemiczny-
mi bodźcami.

Nic dziwnego, że w obliczu karyka-
turalnie zredukowanej wizji człowieka, 
społeczeństwo zbudowane na postula-
tach ateistów prowadzi w praktyce do 
poniżenia człowieka, zwłaszcza człowieka 
niewinnego i uczciwego. Nie jest kwestią 
przypadku, że ateistyczni politycy bar-
dziej troszczą się o bogatych aktywistów 
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gejowskich, niż o biednych bezrobotnych, 
a ateistyczni prawnicy bardziej troszczą 
się o katów, niż o ich ofiary. Z kolei ate-
istyczne feministki bardziej troszczą się 
o seks niż o dzieci, a ateistyczni ekolodzy 
bardziej troszczą się o ochronę zwierząt 
niż o ochronę ludzi.

Każdy system ateistyczny prowadzi 
do jakiejś formy dyktatury, gdyż atei-
ści przypisują sobie władzę decydowa-
nia o wszystkim. Przypisują sobie nawet 
władzę decydowania o życiu człowieka, 
a zatem władzę decydowania o tym, kogo 
wolno legalnie zabijać, a kogo ustano-
wione przez nich prawo będzie chronić. 
Ateizm prowadzi nie tylko do jakiejś for-
my dyktatury. Prowadzi także do jakiejś 
formy bałwochwalstwa. W ateizmie mar-
ksistowskim „bogiem” była partia komu-
nistyczna i jej przywódcy, a w ateizmie 
liberalnym „bogiem” jest popęd, przyjem-
ność czy pieniądze. Ateizm zawsze stawia 
coś ponad człowiekiem.

Irracjonalizm ateistycznej  
„postępowości”

W każdej epoce ateiści stanowią zde-
cydowaną mniejszość społeczeństwa, 
a mimo to zawsze myślą, że są zdecydo-
wanie mądrzejsi od zdecydowanej więk-
szości ludzi. Są także przekonani o tym, 
że mają najlepsze pomysły na życie, więzi 
i wartości godne człowieka. Ateistyczne 
pomysły w tym względzie – podobnie jak 
ateistyczna antropologia – są mało skom-
plikowane. W zeszłym stuleciu przemocą 
i zbrodniami promowali kult proleta-
riackiego kolektywu. W XXI w. bardziej 
wyrafinowanymi metodami – zwłaszcza 
za pomocą zdominowanych przez sie-
bie mediów – promują „wolne” związki. 
Warto zauważyć, że ateiści, którzy pro-
mują tego typu związki, potwierdzają, iż 

obce są im zasady logicznego myślenia, 
gdyż posługują się terminem wewnętrz-
nie sprzecznym. W rzeczywistości nie 
istnieją „wolne” związki, podobnie jak nie 
istnieje kwadratowe koło czy niebieska 
zieleń. Człowiek jest w stanie wymyślić 
wewnętrznie sprzeczne pojęcia, ale na-
wet dzieci wiedzą o tym, że takie pojęcia 
nie mają odpowiednika w rzeczywistości. 
To, co faktycznie proponują ateiści jako 
sposób na więzi, zwłaszcza w relacji ko-
bieta – mężczyzna, to nie związki wolne 
od związków, lecz związki wolne od od-
powiedzialności, miłości i wierności.

To, co ateizm proponuje jako sposób 
na życie, sami ateiści uznają za najbar-
dziej „naukowe”, „racjonalne” i „postę-
powe”. Tymczasem w rzeczywistości ich 
pomysły polegają na powtarzaniu najbar-
dziej archaicznych i prymitywnych mitów 
o tym, że człowiek może być szczęśliwy 
wtedy, gdy nie będzie jakościowo różnił 
się w swym postępowaniu od zachowania 
zwierząt. Ateiści proponują to, co łatwe, 
a nie to, co prowadzi do rozwoju i rado-
ści. W konsekwencji proponują łatwy 
seks zamiast trudnej miłości, łatwy spo-
sób na kierowanie płodnością (antykon-
cepcja, prezerwatywy, aborcja) zamiast 
odpowiedzialnego rodzicielstwa, łatwy 
„luz” zamiast trudnej odpowiedzialności. 
W pogoni za tym, co łatwe, ateiści przyj-
mują nawet tak irracjonalny mit, jak prze-
konanie, że w jakiejś fazie swego rozwoju 
człowiek może nie być człowiekiem.

Najgroźniejszym mitem ateizmu jest 
wiara w to, że kto przestaje kochać Boga, 
ten zacznie kochać człowieka. Fakty wska-
zują na to, że jest dokładnie odwrotnie. 
Czołowe miejsca na liście największych 
ludobójców wszechczasów zajmują właś-
nie ateiści. To nie przypadek, że również 
w naszych czasach ateiści szydzą sobie 

z Jezusa, który kochał i uczył kochać, ale 
nie szydzą sobie z ateistycznych zbrodnia-
rzy, a nawet doszukują się pozytywnych 
aspektów ich zbrodniczej działalności.

W obliczu powyższych faktów jest 
rzeczą oczywistą, że największy przesąd 
nowożytności to wiara, iż ateizm jest prze-
jawem racjonalizmu i że ateiści to ludzie 
niewierzący. Mitem jest również przeko-
nanie, że punktem wyjścia ateizmu jest 
negowanie Boga, a nie skrajnie zniekształ-
cona wizja człowieka. „Racjonaliści”, „lu-
dzie nauki”, „ludzie postępu”, „humaniści” 
to ulubione etykiety, jakimi ateiści chętnie 
tytułują samych siebie. W ich przypadku 
w radykalny sposób potwierdza się za-
sada, że nikt nie jest dobrym sędzią we 
własnej sprawie.

Zdecydowana większość ludzi, któ-
rych spotykam, nie mieści się w ateistycz-
nej antropologii. Ludzie ci odkrywają 
bowiem w sobie takie zdolności, możli-
wości, potrzeby i aspiracje, których ateiści 
nie uwzględniają w swojej wizji człowieka 
i które sprawiają, że istnieje jakościowa 
różnica między człowiekiem a zwierzęta-
mi. Zwierzęta podlegają ewolucji, a czło-
wiek tworzy historię. Zwierzęta od tysię-
cy lat zachowują się według tych samych 
schematów i instynktów, a człowiek nie 
ma granic w rozwoju. Jak długo większość 
ludzi będzie odróżniać siebie od zwierząt, 
tak długo ateizm pozostanie zjawiskiem 
marginalnym. Mimo to – tak, jak dotych-
czas – pozostanie zjawiskiem groźnym. 
Człowiek stanowi bowiem największe za-
grożenie dla samego siebie w dwóch przy-
padkach: wtedy, gdy uwierzy, że nie różni 
się od zwierząt oraz wtedy, gdy uwierzy, że 
jest równy Bogu.

Ks. Marek Dziewiecki
Artykuł ukazał się w miesięczniku 

"Cywilizacja" nr.43/2012

Parafia Wniebowzięcia NMP 
wraz z Caritas Diecezji Legnickiej 
zapraszają dzieci z Krzeszowa na ko-
lonie letnie do Ustronia Morskiego 
w terminie od 23 lipca do 5 sierpnia 
2016 roku. Szczegółowe informacje 
i zapisy u pani dyrektor Honoraty 
Klimczak w Zespole Szkół lub u ks. 
proboszcza w zakrystii bazyliki.

WYPOCZYWAMY 
NAD MORZEM...
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SZKOLNE REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

Wspólnym staraniem parafii i szkoły w Krzeszowie, przy współpracy z krzeszowskim centrum 
biblioteczno - kulturalnym, kolejny raz uczniowie ZSP w Krzeszowie mogli owocnie wykorzystać czas 
przeznaczony na rekolekcje wielkopostne.

W tym roku, rekolekcje głosił Do-
minikanin, ojciec Roman Bakalarz. 
Dzieci i młodzież wraz z nauczyciela-
mi spotykali się na wspólnej Euchary-
stii, a w drugim dniu, mieli możliwość 
przystąpienia do sakramentu pokuty.

W domu kultury gimnazjaliści 
wraz z nauczycielami, kolejny już rok 
pokazali swoje umiejętności i zaan-
gażowanie przy wykonywaniu palm 
wielkanocnych. Palmy można było 
oglądać podczas gminnego konkursu 
na najładniejszą palmę. Później palmy 
udekorowały krzeszowską bazylikę. ▶

◀ Dzieci ze szkoły podstawowej, 
pod czujnym okiem wychowawców 
i opiekunów, wykonywały ozdoby 
o tematyce wielkanocnej. Część wy-
tworów zostało ofiarowanych na Eu-
charystii, podczas procesji z darami, 
jako dar pracy i modlitwy uczestni-
ków rekolekcji.
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Dzięki pomysłowości pani kate-
chetki, Leokadii Rozmysł i wycho-
wawców klas czwartych, czwarto-
klasiści wzięli udział w warsztatach 
decoupage. Uzdolnienia pań i ucz-
niów wzbudziły powszechny zachwyt.

W szkole gościliśmy również ze-
spół młodzieżowy z Gimnazjum 
sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu. 
Przed koncertem, przedstawicielki za-
prezentowały swoją szkołę. ▶

W trzecim dniu rekolekcji, po 
Mszy świętej, wróciliśmy na planowa-
ne lekcje. Dla osłody, wszystkie kla-
sy otrzymały od księdza proboszcza 
słodkie upominki.

Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w przebieg rekolekcji.

Honorata Klimczak

Uczniowie dziękują Ojcu 
Rekolekcjoniście ▶

KONKURS LITERACKI „W IMIĘ MIŁOŚCI”
Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

i Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu 
w Legnicy oraz Wydział Katechetyczny 
Legnickiej Kurii Biskupiej ogłosił zor-
ganizowany z okazji beatyfikacji Ojców 
Męczenników: Michała i Zbigniewa kon-
kurs literacki „W imię Miłości”. Adresa-
tem konkursu byli uczniowie gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs 
miał zasięg ogólnopolski. Z ogromną ra-
dością przyjęliśmy wiadomość, że spo-
śród wszystkich nadesłanych prac, drugie 
miejsce zajął Adrian Kudoń, uczeń krze-
szowskiego gimnazjum. Gratulujemy.

Opiekun, Honorata Klimczak

Poemat o męczennikach
Adrian Kudoń

Polscy męczennicy
w imię Miłości 
wytrwaliście od początku
do końca dla wiary 

1. Ojcze Michale Tomaszku 
"Drugi Franciszku"
oddany sercem Bogu i ludziom
prosiłeś o wyjazd na misję
gromadziłeś młodych wiernych 
dla sprawy Boga nie wahałeś się
oddać nawet swojego życia

Polscy męczennicy
w imię Miłości 
wytrwaliście od początku
do końca dla wiary 

2. Ojcze Zbigniewie Strzałkowski
franciszkańska droga 
zaprowadziła Cię do Pariacoto 
świadomy co może Cię tam czekać
zatroskany o chorych
lekarzu duszy i ciała
osądzony za wiarę

Polscy męczennicy
w imię Miłości 
wytrwaliście od początku
do końca dla wiary 

3. Ojcowie męczennicy
świadkowie prawdziwej wiary
u was każdy znalazł miłosierdzie 
byliście ludźmi dla ludzi
oddanymi Bogu
całym sercem i całym sobą 
mimo napotkanych trudności

Polscy męczennicy
w imię Miłości 
wytrwaliście od początku
do końca dla wiary

Adrian Kudoń, 
uczeń kl. III Gimnazjum w Krzeszowie
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PEREGRYNACJA SYMBOLI 
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

We wtorek 8 marca 2016 roku przeżyliśmy niezwykłe chwile… do naszej Bazyliki w Krzeszowie i do 
naszej Szkoły zawitały Symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i Ikona Salus Populi Romani, które 
wędrują po całej Polsce jako duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

KRZESZÓW, 8 MARCA 2016

Wierzymy mocno, że w tych Symbo-
lach przybył do nas sam Jezus i Jego Mat-
ka. Stając pod Krzyżem mogliśmy poczuć 
się jak na Golgocie zaś składając swój 
pocałunek na Krzyżu i Ikonie dać praw-
dziwe świadectwo naszej wiary… Wno-
sząc zaś Symbole do naszej szkoły ucz-
niowie i nauczyciele potwierdzili, że nie 
da się wzrastać bez wiary, której również 
w szkole mamy się uczyć…

Dziękujemy Wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tej uro-
czystości w naszej Parafii i Szkole. Dzię-
kujemy Dyrekcji Szkoły Nauczycielom, 
Pracownikom Szkoły, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzeszowie oraz Wszystkim 
za obecność i wszelką życzliwość.

ks. Mateusz Rycek

Historia Symboli ŚDM
Światowym Dniom Młodzieży towa-

rzyszą dwa Symbole – Krzyż Roku Świę-
tego i Ikona Matki Bożej Wybawicielki 
Ludu Rzymskiego (Salus Populi Roma-
ni). W czasie obchodów Światowych Dni 
Młodzieży są one obecne w miejscu Wy-
darzeń Centralnych.

W okresie przygotowań pielgrzymują 
po kraju, który organizuje spotkanie mło-
dych. Kolejnym pokoleniom młodych lu-
dzi te Symbole wskazują prawdziwy „cel” 
Światowych Dni Młodzieży: coraz głębsze 
poznawanie Jezusa w Tajemnicy Odku-
pienia oraz zawierzenie swego życia opie-
ce Matki Bożej.

KRZYŻ
Drewniany krzyż, nazywany dziś 

„Krzyżem Światowych Dni Młodzieży” 
został wykonany w 1983 roku z okazji 
rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu 
Odkupienia (25.03.1983 – 22.04.1984). 
Podczas uroczystości otwarcia Roku Świę-
tego młodzi ludzie wnieśli ten krzyż do 
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bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez 
cały czas trwania jubileuszu. Ustawiony 
przy konfesji św. Piotra towarzyszył kolej-
nym uroczystościom i grupom pielgrzy-
mów, którzy przybywali do Watykanu. 
Wśród nich nie zabrakło też młodzieży: 
przedstawicieli ruchów i wspólnot, którzy 
wspólnie odpowiedzieli na zaproszenie 
Ojca Świętego. To właśnie oni poprosili, 
by papież przekazał im krzyż po zakoń-
czeniu obchodów.

To wydarzenie był nie tylko począt-
kiem wędrówki krzyża po całym świecie, 
ale też zapowiedzią Światowych Dni Mło-
dzieży: spotkania, podczas którego mło-
dzi ludzie najpierw osobiście doświad-

czają Tajemnicy Odkupienia, a potem 
niosą ją w świat swoim rówieśni-

kom, rodzinom i rodakom. Właś-
nie dlatego pierwsze Światowe 

Dni Młodzieży (a do dziś dni 

młodzieży w wymiarze diecezjalnym) 
odbywają się w Niedzielę Palmową – na 
progu Świąt Paschalnych.

Na początku młodzi zabrali krzyż… 
do siebie – czyli do Centrum San Loren-
zo, domu młodzieży założonego przez św. 
Jana Pawła II w Watykanie. Tam krzyż 
zamieszkał na stałe i stamtąd – niesiony 
przez młodych ludzi – wyruszał w kolej-
ne podróże. Najpierw na Dni Katolików 
do Niemiec (1984), a potem do kolejnych 
krajów europejskich. Gdy w 1987 roku 
w Buenos Aires odbył się II Światowy 
Dzień Młodzieży (a pierwszy poza Wło-
chami), krzyż po raz pierwszy przewie-
ziono poza Europę, dając początek jego 
pielgrzymce po całym świecie.

Do dziś krzyż był już obecny na 
wszystkich kontynentach, także w krajach 
doświadczanych wojnami i konfliktami. 
Młodzi niosą go zarówno do sanktuariów 
i miejsc wydarzeń religijnych, jak też tam, 
gdzie na co dzień potrzeba świadectwa 
wiary. Przy nim modlono się w miejscu za-
machów na World Trade Center w Nowym 
Jorku i w Rwandzie borykającej się ze skut-
kami krwawej wojny domowej. Odwiedził 
siedzibę ONZ, ale też niewielkie szkoły, 

szpitale i więzienia.
Od 14.04.2014 
r o k u 

k r z y ż 
wraz z ikoną 
Maryi piel-
grzymuje po 
polskich die-

cezjach, przy-
gotowując Polskę 
na Światowe Dni 

Młodzieży.

Ikona Matki Bożej 
Salus Populi Romani

Obraz Matki Bożej Salus Populi Ro-
mani należy do najbardziej czczonych 
wizerunków Maryi we Włoszech. Przy-
domek „Wybawicielka Ludu Rzymskiego” 
sięga wydarzeń z końca VI wieku, kiedy 
mieszkańców Rzymu trawiła epidemia 
dżumy. W roku 590 papież Grzegorz 
Wielki niósł ten wizerunek Maryi w bła-
galnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. 
Wówczas ujrzał na niebie anioła, chowa-
jącego karzący miecz, a wkrótce potem 
zaraza ustąpiła.

Dziś słynący łaskami obraz Matki Bo-
żej znajduje się w bazylice Santa Maria 
Maggiore, dokąd rzymianie pielgrzymu-
ją w wielu intencjach. Także zwyczajem 
papieża Franciszka jest rozpoczynanie 
i kończenie podróży apostolskich „u Mat-
ki Bożej Większej”.

Po raz pierwszy na Światowych 
Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wi-
zerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy 
kopię ikony umieszczono przy papieskim 
ołtarzu na Tor Vergata.

Trzy lata później, podczas dnia mło-
dzieży w wymiarze diecezjalnym, papież 
zachęcał młodych by, przez Maryję, jesz-
cze bardziej zbliżali się do Jezusa. W Orę-
dziu na Światowy Dzień Młodzieży 2003 
wyjaśniał: „Maryja jest wam dana, by 
pomóc wam wejść w bardziej szczery 
i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przy-
kładem, Maryja uczy was utkwienia spoj-
rzenia miłości w Nim, który ukochał nas 
jako pierwszy.” To podczas tego spotkania 
papież powierzył młodym kopię ikony, by 
wraz z krzyżem wędrowała po świecie. 
W tym geście przekazał też młodzieży 
swój testament: zawołanie „Totus Tuus”, 
którego kolejne pokolenia młodzieży uczą 
się dziś właśnie u stóp Matki Bożej „od 
Światowych Dni Młodzieży”.

www.krakow2016.com/symbole
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KOŚCIOŁY
PODGÓRZA

Opuszczamy lewobrzeżny Kraków z pięknym Starym Miastem i Kazimierzem podążając w stronę 
Łagiewnik. Ale za nim tam dotrzemy zatrzymamy się w Podgórzu i Krzemionkach. W miejscach, gdzie 
turystów i pielgrzymów jest dużo mniej, a przeto więcej spokoju i wyciszenia. Znajdują się tam dwa 
kościoły: parafialny i ojców redemptorystów oraz „tajemnicze” Krzemionki.

Dnia 4 lipca 1915 r. na Trzecim 
moście, nazywanym mostem Kra-
kusa, spotkali się prezydent Krako-
wa Juliusz Leo i burmistrz Podgó-
rza Franciszek Maryewski. Doszło 
do połączenia dwóch osobnym 
miast, tak bliskich i tak dalekich 
sobie jednocześnie. Tak bliskich, 
gdyż dzieliła je tylko rzeka Wisły, 
tak dalekich, gdyż Kraków, był 
symbolem Polski, stolicą państwa, 
miastem królów a Podgórze pod 
koniec XVIII w. założyli austriac-
cy, aby przyćmić „przepastność” 
Krakowa.

Jednak ta prawobrzeżna część 
Krakowa, prezentuje nam począt-
ki grodu i chrześcijaństwa na zie-
miach polskich. Dnia 14 kwietnia 
966 r., w Wielką Sobotę, Ksią-

żę Mieszko I przyjął 
chrzest, który włączył 
Państwo Piasta (Pol-
skę) do krajów chrześ-
cijańskiej Europy. Ten 
symboliczny moment 
nazywany Chrztem Pol-
ski. Jednak ślady chrześ-
cijaństwa na ziemiach 
polskich są starsze 
i związane najprawdo-
podobniej z działalnoś-
cią dwóch patronów Eu-
ropy Cyryla i Metodego 
i tzw. Państwem Wiel-
komorawskim. Z tym 
miejscem związane są 
właśnie Krzemionki. 
Jeszcze w VII w., sze-
rzył się tam kult pogań-
ski, czego wyrazem jest 
usypany kurhan zwany 
Kopcem Krakusa. Zwią-

zanego z legendarnym władcą grodu, 
które od jego imienia nazywamy Krako-
wem. Podgórzanie mówią między sobą 
i do Krakusów, jakby co, ten „kopiec 
znajduje się po słusznej stronie Wisły”.

W połowie X w. na Wzgórzu Laso-
ty, obok pogańskiego kopca powstaje 
przedromańska rotunda, której patro-
nem zostaje św. Benedykt. Dzisiaj, dzię-
ki badaniom archeologicznym z 2014 r., 
nie mamy wątpliwości, że jest to najstar-
sza chrześcijańska świątynia w Krako-
wie i jedna z najstarszych na ziemiach 
polskich, powstała około 10 lat przed 
chrztem Mieszka I. Rotunda wawelska 
św. Feliksa i Adaukta, uchodząca do tej 
pory za najstarszą, jest od niej młodsza 
o około 40-50 lat. Obecny kościół p.w. 
św. Benedykta pochodzi z 1253 r. i zo-
stał zbudowany w stylu romańsko-go-
tyckim i jest najmniejszym kościołem 
w całym Krakowie. Co roku odprawione 
są w nim tylko dwie Msze św.: pierwsza  Herb Podgórza

Kościół św. Benedykta
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21 marca, w dniu patrona świątyni i dru-
ga z okazji Święta Rękawki, tj. we wtorek 
po Wielkanocy. Rękawka to dawny po-
gański zwyczaj, przejęty przez chrześci-
jaństwo. Obchodzony w Krakowie, gdzie 
oprócz noszenia ziemi w rękawach (stąd 
nazwa), obywa się rzucanie i toczenie jaj 
i różne rekonstrukcje historyczne śred-
niowiecznego miasta.

Kościół p.w. św. Benedykta jest filią 
Kościoła parafialnego p.w. św. Józefa, 
znajdującego się na podgórskim rynku 
(nawiasem mówiąc jest to plac w kształ-
cie trapeza). Jest to druga świątynia zbu-
dowana w tym miejscu, gdyż w 1832 r. 
wzniesiono pierwszy kościół podgórski, 
ale nikt o niego nie dbał i pod koniec 
XIX w. groził zawaleniem, dlatego około 
1900 r. go rozebrano. Następnie w latach 
1905-1909 postawiono nowy. Projektan-

Kościół św. Józefa w Krakowie - Podgórzu

tem nowej świątyni w stylu neogotyckim, 
w odmianie tzw. nadwiślańskiej zwanej 
również bajkową był Jan Sas-Zubrzycki 
(1860-1935). Dnia 13 maja 1905 roku 
poświęcono kamień węgielny, a 24 paź-
dziernika 1909 kościół konsekrowano.

Kościół, który bardziej przypomi-
na pałac, charakteryzują bryły i wieże, 
które wyraźnie nawiązują do motywów 
kościoła mariackiego i komponują się 
w bryłę Rynku Podgórskiego. We wnę-
trzu świątyni jest on trójnawową bazyli-
ką z transeptem i ambitem wokół prez-
biterium oraz kaplicami przy nawach 
bocznych i ambicie. Wśród ciekawszych 
zabytków należałoby wspomnieć o or-
ganach z 1922 r. Wykonano je jeszcze 
przed I wojną światową w firmie Adol-
fa Homana, przeznaczono do kościoła 
w Baku (Azerbejdżan). Wybuch wojny 

i późniejsze wydarzenia uniemożliwiły 
realizację tego celu. Organy zostały za-
kupione w 1922 r. przez parafię św. Jó-
zefa i ustawione w chórze nad głównym 
wejściem do świątyni. W październiku 
2015 r. znaleziono w kopule wieży tubę 
z listem datowanym na 29 maja 1908 r., 
w którym m.in. zapisano: „Starostą po-
wiatu podgórskiego jest Edward hr. Sta-
rzeński. Na czele autonomii kraju stał 
marszałek krajowy Stanisław hr. Badeni, 
a rządy miasta Podgórza dzierżył bur-
mistrz Franciszek Maryewski, poseł na 
Sejm krajowy, a jego zastępcą był Szcze-
pan Kaczmarski. Na stolicy Piotrowej 
w Rzymie zasiadał papież Pius X dyece-
zya krakowską kierował Książe biskup 
i kardynał Jan Kniaź z Kozielska Puzy-
na a zęstopował go ksiądz biskup Ana-
tol Nowak, zaś w miejscowej parafii był 

proboszczem ksiądz kanonik Antoni 
Gruszecki [...] Działo się dnia 29 maja 
Roku Pańskiego MCMVIII w królew-
skim wolnym mieście Podgórzu”.

Kościół Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy przy ul. J. Zamoyskiego, zapro-
jektował w stylu neoromańskim z ele-
mentami neogotyku Jan Sas-Zubrzycki. 
Powstał w pierwszych latach XX wieku 
– w 1902 r. rozpoczęto wznosić klasztor, 
a w 1905 r. kościół, który konsekrowa-
no w 1909 r. Świątynia postawiono zo-
stała na planie krzyża łacińskiego, jest 
trójnawowa bazyliką, posiada transept 
i wieżę. We wnętrzu kościoła z 1909 
r. zabytkowe organy wykonane przez  
R. Haasego ze Lwowa. Świątynie i klasz-
tor przeznaczono dla Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela, założo-
nego w 1732 r. w Scale koło Neapolu, 
zwanych popularnie redemptorystami. 
W taki sposób, najpierw w Podgórzu, 
a później w Krakowie, posługę bożą 
prowadzą księżą redemptoryści do 
dnia dzisiejszego. 

Będąc w Podgórzu, nie sposób 
również nie zajść do Parku Wojciecha 
Bednarskiego, skąd można podziwiać 
„ukryty” widok na Wawel i koniecznie 
zajrzeć należy na plac Niepodległo-
ści, gdyż właśnie stąd 31 października 
1918 r. wyruszyła kompania wojskowa, 
pod dowództwem kapitana Antoniego 
Stawarza na krakowski Rynek Główny 
aby rozbroić Austriaków, stojących na 
straży odwachu, przy Wieży Ratuszo-
wej. Symboliczny moment odzyskania 
niepodległości przez Polskę, a na pew-
no wybicie się na wolność miasta kró-
lów – Krakowa.

Mateusz Pazgan
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Moja śp. mama w cierpieniu to-
talnym (nowotwór trzustki) umie-
rała przy mnie, w szpitalu, w któ-
rym pracowałam przez kilka lat. 
Jedynym środkiem łagodzącym 
ból była morfina, którą w ostatnich 
dniach życia podawano mamie na 
okrągło. Towarzyszyłam mamie do 
końca, klęcząc przy jej łóżku. Je-
stem pewna, że mama czuła moją 
obecność, chociaż na nic nie rea-
gowała.

Moja choroba i to, co przeży-
wam jest namacalnym znakiem 
Bożej Opatrzności w moim życiu, 
a Maryja jest moją Ukochaną Przy-
jaciółką. Urodziłam się 27 czerwca 
(wspomnienie Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy), zaś operowa-
na byłam 8 grudnia (Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny). Te dwie daty są 
w moim życiu bardzo ważne 
i wymowne. Wiem i czuję, że 
Maryja prowadzi mnie przez 
moje niełatwe życie, jednak 
pełne dobra, ciepła, bezpie-
czeństwa i ufnej nadziei.

Nie mogłam nigdy liczyć 
na pomoc najbliższych. Nie 
mam o to żalu. Wiem, że ro-
dzice z pewnością mnie ko-
chali, ale ja byłam chora i za-
nosiło się na to, że długo nie 
pożyję. Medycyna w latach 
60-tych w wielu wypadkach 
była bezradna. Wielokrot-

CHORZY PISZĄ DO NAS
APOSTOLSTWO
CHORYCH / IV 2015

nie byłam hospitalizowana, wielu 
lekarzom dostarczyłam bogatego 
materiału do prac naukowych.

Niedostatki materialne rów-
nież miały wpływ na wiele sytuacji 
w moim życiu. Tata mój chorował 
przewlekle (stwardnienie rozsiane 
i niedowład). Po śmierci mamy 
opiekowałam się tatą w domu ro-
dzinnym. Tata odszedł do Pana 
w 1996 roku. Odchodził przy 
mnie, w godzinie Apelu Jasnogór-
skiego, a ja wówczas odmawiałam 
modlitwę brewiarzową.

Proszę gorąco Dobrego Boga, 
aby zabrał ode mnie negatywne 
wspomnienia: „Wszystko to od-
daję Tobie mój Jezu, ulecz moje 
serce i duszę z tego, co nie daje 
mi żadnych dobrych myśli. Każdy 
nowy dzień – poranek i wieczór 
– jest Twoim darem. Tobie Jezu 

za wszystko dziękuję”. Dostatnie 
życie nie zawsze jest wyznaczni-
kiem szczęścia człowieka, zwłasz-
cza chorego. Dobroć, życzliwość 
i miłość otaczających nas ludzi 
oraz wsparcie kapłanów o wiele 
bardziej pomagają nam – chorym 
– przetrwać najtrudniejsze chwile 
codzienności.

Dzięki modlitwie, „codzien-
nymi gośćmi” w moim domu są 
kapłani, których objęłam ducho-
wą adopcją m. in.: ks. abp Wiktor 
Skworc oraz o. Sławomir – mi-
sjonarz pracujący w Papui Nowej 
Gwinei. Myślę, że jeżeli będziemy 
wspólnie modlić się za siebie, Do-
bry Bóg pomoże nam pokonywać 
trudne chwile, które przynosi co-
dzienność.

Sylwia Maria Kowala,
z Nowej Rudy

Droga Redakcjo, dziękuję Bogu za wszystko i z pewnością się nie zawiodę. Wiem, że cierpienie fizyczne 
czy duchowe ma sens wtedy, kiedy człowiek nie stawia Bogu warunków. W każdym położeniu należymy 
do Niego – warto to zrozumieć. Po każdej burzy zaświeci słońce, a słota i niepogoda też są potrzebne.
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11 – 20 września 2016
Wyjazd na Bukowinę Rumuńską i Ukraińską

ZAPROSZENIE
„NA BUKOWINĘ I NIE TYLKO”

1. 1-szy dzień. Zbiórka uczest-
ników – parking przy kościele 
NMP w Głogowie - godzina 8.45. 
Wyjazd autokaru godzina 9.00. 
Przejazd do Krzeszowa – Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej, 
12.00 Msza św., po Mszy dosia-
dają uczestnicy wyprawy z Krze-
szowa. Przejazd przez Kraków 
i Zakopane do Levocy (Słowacja), 
późna obiadokolacja. Nocleg.

2. Śniadanie. Krótkie zwiedzanie 
Sanktuarium (Słowacka Często-
chowa). Wyjazd na granicę wę-
gierską, po drodze piękna pano-
rama Tatr Wysokich . Przyjazd 
do Tokaju (Węgry), degustacja 
wina i przejazd do Rumuni. Za-
kwaterowanie w hotelu, obiado-
kolacja, nocleg.

3. Śniadanie. Przejazd Karpatami 
i uroczą krainą Muramaresz na 
Bukowinę. Po drodze zatrzymu-
jemy się przy słynnym „Wesołym 
Cmentarzu” oraz w prawosław-
nym zespole klasztornym Góra 
Humoru. Przyjazd do Nowego 
Sołońca, zakwaterowanie, obia-
dokolacja i nocleg.

4. Śniadanie; następnie piesza wy-
prawa do górskiej wioski Plesza 
(prawie 100 % mieszkańców to 
Polacy). Po południu przejazd 
do Sucevity – Narodowe Sank-
tuarium Hospodarstwa Mołdaw-
skiego i miejsce pochówku pre-
kursora państwa rumuńskiego 
Świętego Króla Stefana – zwie-
dzanie sanktuarium. Powrót do 
Nowego Sołońca – wesoły wie-
czór z tańcami przy grilu i muzy-
ce; (napoje we własnym zakresie) 
Nocleg.

5. Śniadanie i wyjazd do Kaczyk 
– zabytkowa kopalnia soli i „ru-
muńska Częstochowa”. Wyjazd 
do Suczawy – stolica południo-
wej Bukowiny, prawosławne 
sanktuarium Św. Jana Suczaw-
skiego i kościół katolicki, Dom 
Polski i siedziba Związków Po-
laków w Rumuni. Spotkanie 
z polskim posłem do Parlamen-
tu Rumuni. Wyjazd do Sere-
tu – kościół polski, przejazd na 
przejście graniczne, odprawa, 
wjazd na Ukrainę do Tereblacza. 
Obiadokolacja, zakwaterowanie 
w Czerniowcach.

6. Śniadanie i zwiedzanie Czernio-
wiec: Uniwersytet, Starówka, cer-
kwie i kościoły. Park z atrakcjami. 
Wyjazd do Starej Huty i Storo-
żyńca. Obiadokolacja w hotelu 
i nocleg

7. Śniadanie. Wyjazd z Czernio-
wiec do Chocimia: zwiedzanie 
Twierdzy. Przejazd do Kamień-
ca Podolskiego, zakwaterowanie 
w hotelu, zwiedzanie Starówki 
i Twierdzy. Obiadokolacja i noc-
leg.

8. Śniadanie. Wyjazd do Stani-
sławowa: zwiedzanie centrum 
– dawny kościół dominikanów, 
fara, rynek, spacer po bazarze. 
Obiadokolacja i Nocleg

9. Śniadanie. Wyjazd do Truskaw-
ca. Półdobowy pobyt w znanym 
uzdrowisku. Przejazd do Lwowa. 
Obiadokolacja. Nocleg. (dla chęt-
nych po obiadokolacji „Lwów by 
night”)

10. Śniadanie. Przejazd autokarem 
do centrum, 9-godzinny pro-
gram zwiedzania miasta – trzy 

Katedry, Rynek, Teatr, Wzgórze 
Unii Lubelskiej, Cmentarz Łycza-
kowski, Cmentarz Orląt. (Obiad 
w centrum Lwowa) W godzinach 
wieczornych wyjazd do kraju. 
Wyżywienie i prowiant na drogę 
we własnym zakresie

11. Przyjazd do Krzeszowa około go-
dziny 5.00. Przyjazd do Głogowa 
około godz. 8.00.

Cena wycieczki-pielgrzymki:
1500 złotych (PLN) oraz 100 

Euro

• Proponujemy również, ażeby mieć 
ze sobą SUVENIRY dla rodzin, 
w których będziemy gościć na tere-
nie Rumunii i Ukrainy.

• Prosimy o zabranie ze sobą Eu-
ropejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego. - Kartę taką otrzy-
muje się w każdym Starostwie Po-
wiatowym.

• Opłatę złotówkową prosimy  
o przesłanie na konto: 
Bank Zachodni WBK 
14 1090 1942 0000 
0001 0783 8640 
(z dopiskiem: BUKOWINA) 
Euro zbierać będziemy w au-
tokarze.

Ks. Marian Kopko
Kustosz z Krzeszowa

mgr Józef Wilczak
Przewodnik z Głogowa
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE

Z PRZEPISÓW
KRZESZOWSKICH 

GOSPODYŃ
Ciasto Delicje

Ciasto:
• 8 białek
• 9 łyżek cukru pudru
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 15 dkg wiórek kokosowych
• 1/3 szkl. maku

Wykonanie:
Białka ubić na sztywno dodać cukier, wiórka, mak, pro-

szek do pieczenia. Wymieszać.
Wyłożyć na blaszkę i upiec.

Masa:
• 0,5 l mleka
• budyń
• 8 żółtek
• 1 galaretka rozpuszczona w 1 szkl. wody (najlepsza cy-

trynowa)
• 1 masło
• 2 łyżki cukru

Dodatkowo:
• Brzoskwinie
• 2 galaretki
• duże opakowanie delicji

Wykonanie:
Odlać pół szklanki mleka, resztę zagotować. W odla-

nym mleku rozrobić żółtka , budyń. Wlać na dotujące się 
mleko i ugotować budyń. Ostudzić.

Masło utrzeć z cukrem i ugotowanym budyniem, do-
dać tężejącą galaretkę i wymieszać.

Na ciasto ułożyć brzoskwinie następnie masę. Na masę 
ułożyć delicję czekoladą do masy. Zalać tężejąca galaretką.

Przepis poleca pani Zofia Surma

TEN SIĘ ŚMIEJE…
KTO SIĘ ŚMIEJE…

Definicja krzesła - jakby huśtawka, ale bez całej tej 
dramaturgii.

Postęp nauki – od żywności ludzie zaczęli umierać 
częściej, niż z głodu.

Czas jest najlepszym lekarzem. Ale beznadziejną 
kosmetyczką.

– Zadzwoń do mnie, jak będziesz miała 18 lat.
– Ale ja mam 26…
– O właśnie…

Od dwóch lat szukam zabójcy mojej żony. 
Niestety, nikt nie chce przyjąć zlecenia…

To jest tekst pułapka. Ale i tak przeczytasz go do 
końca. Dlaczego? Bo jesteś posłuszny mojej woli. 
Widzisz, jak łatwo tobą można manipulować?

– Twoi rówieśnicy maja już żony, dzieci, 
samochody, kredyty hipoteczne!
– Mamo, mówisz tak, jak ja bym był winien ich 
problemów.

Dlaczego mężczyźni idą na wojnę?
Bo szukają spokoju.

– Opowiedz o Rosji w dwóch zdaniach.
– W Rosji jest największy na świecie zbiornik 
słodkowodny – jezioro Bajkał. Na Bajkale jest 
wyspa Olchon, która ma poważne problemy 
z dostępnością wody pitnej.
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Wielki Czwartek

Wielki Piątek -  Misterium Męki Pańskiej



Wigil ia Paschalna

Wielki Piątek -  Liturgia Męki Pańskiej


