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Odpust ku czci św. Wawrzyńca w Krzeszówku
7.08.2016

Państwo Bocheńscy na odpust ku czci św. Wawrzyńca w Krzeszówku ufundowali wspólną agapę dla wszystkich uczestników uroczystości
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2016
• 1 września - Pierwszy Czwartek Miesiąca - modlimy się
o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Szczególnie
polecamy opiece Łaskawej Matce naszego kleryka Michała Jałę, studenta II roku WSD w Legnicy.
• 2 września - Pierwszy Piątek Miesiąca - wizyta duszpasterska u chorych. Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 7.00 (rano).
• 3 września - XVII Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych
• 4 września - Pierwsza Niedziela Miesiąca - zmiana tajemnic Żywego Różańca o godz. 10.00.
• 11 września - niedziela – Wyjazd autokarowej pielgrzymki na Bukowinę Rumuńską i Ukraińską.
• 14 września - środa - Odpust Podwyższenia Krzyża
Świętego.
• 21 września - poniedziałek - imieniny Ks. Mateusza, wikariusza w katedrze legnickiej.
• 23 września - piątek - wspomnienie św. Ojca Pio. Spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio na Eucharystii
wieczornej o godz. 18.00.
• 25 września - niedziela - 5. rocznica rekonsekracji kościoła na Górze św. Anny. Msza św. po przewodnictwem
JE Ks. Biskupa Marka Mendyka w kościele p.w. św. Anny
o godz. 15.00.
• 29 września - czwartek - święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
• 1 października - sobota - Diecezjalna Pielgrzyma Żywego Różańca do Krzeszowa.
• 2 października - niedziela - Pierwsza Niedziela Miesiąca. Zmiana tajemnic Żywego Różańca o godz. 10.00.
Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Żywego Różańca
Dzieci z Diecezji Legnickiej do Krzeszowa; początek
o godz. 10.00 w kościele p.w. św. Józefa.
• 7 października - Pierwszy Piątek Miesiąca. Odwiedziny chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 18.30 do godz. 7.00 (w sobotę). W tym dniu
wspominamy również Najświętszą Maryję Pannę – Różańcową, Rozpoczęcie JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO
w Krzeszowie (od 7 do 13 października 2016).
• od 7 do 9 października 2016 - Peregrynacja figury
św. Michała Archanioła.
• 14 października - piątek - godz. 16.00 - ostatnia w tym
roku Eucharystia na Górze św. Anny w Krzeszowie.
• Od 16 do 19 października 2016 - autokarowa Pielgrzymka do Wiednia i Budapesztu.
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• 28 października - piątek - Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza. Imieniny pierwszego Biskupa Legnickiego J.E. Tadeusza Rybaka.
• 1 listopada - wtorek - Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze Święte w Krzeszowie: 7.30, 10.00, 12.00 (na cmentarzu) i 17.00. Wyjście procesji z cmentarza klasztornego na cmentarz parafialny o godz. 11.30.

•
•
•
•
•
•

•

Ogłoszenia stałe dla Parafian w Krzeszowie:
Kancelaria Parafialna: czynna w każdy wtorek od godz.
16.00 do 17.30.
oraz w soboty od 8.00 do 9.00.
w każdy wtorek - Nabożeństwo do Świętego Józefa godz. 17.30.
w każdą środę - Nowenna do Matki Bożej Łaskawej godz. 17.30.
codziennie: Koronka do Bożego Miłosierdzia - godz.
15.00.
od poniedziałku do czwartku: w kaplicy loretańskiej
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do
15.30.
w każdy piątek: Msza Święta i Adoracja Najświętszego
Sakramentu - na Górze Św. Anny - godz. 16.00 (do 21
października 2016 roku).

Ludzie listy piszą ...
Krzeszowskie Opactwo
Cenne dla kultury
To barokowa perła
Cud architektury
W różnych językach świata
Zachwytu płyną słowa
Gdzie w Krzeszowskiej świątyni
Lśni Sudetów Królowa
Na modrzewiowej desce
Błogosławi z ołtarza
Najstarsza polska ikona
Matka Boża Łaskawa
Pani Alina z Kowar
Na pierwszej stronie okładki:
Fresk Michała Willmanna na sklepieniu prezbiterium
w kościele p.w. św. Józefa w Krzeszowie

4

KRZESZOWSKA PANI nr 5 (48) - Wrzesień / Październik 2016

Program Pielgrzymki
Diecezji Legnickiej:
• godz. 9.00 – przyjazd uczestników
i recepcja
• godz. 10.00 – wykład
• godz. 11.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
różańcowa
• godz. 11.40 – przygotowanie do liturgii oraz próba śpiewu
• godz. 12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Profesora
Zbigniewa Kiernikowskiego
• godz. 14.00 – agapa na placu klasztornym

• godz. 15.00 - Koronka do Bożego
Miłosierdzia w kościele p.w. św. Józefa i zakończenie pielgrzymki
Maryja Pogromczyni szatana
„Dozwól mi Cię wychwalać, Święta
Dziewico, dodaj mi siły do walki
z Twoimi wrogami”.
Święty Ojciec Maksymilian Kolbe
w jednej ze swoich konferencji ascetycznych do braci franciszkańskiej nauczał: Ojcowie Kościoła mówią, że Pan
Bóg wystawiając aniołów na próbę odsłonił im człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i zapowiedział, że będą się musie-

li kłaniać Bogu – Człowiekowi. Jeżeli
On objawił aniołom człowieczeństwo
Pana Jezusa, musiał też odsłonić postać
Matki Bożej jako zwykłego stworzenia,
które będzie ich Królową. Duchowi czystemu, ale pysznemu, zdawało się to
niemożliwe. Zbuntował się i strącony
został w przepaść piekielną. Od tego
czasu zaczyna się nienawiść szatana
ku Niepokalanej. To było okazją, że on
stracił niebo. Nie chciał służyć, chciał
sam sobie zrobić niebo. Tymczasem
zapomniał, że co miał, od Boga było.
Szatan jest utwierdzony w swojej złości
i dlatego i innych pragnie pozbawić tego
szczęścia, które sam utracił. Trzeba ufność w Niepokalanej położyć, nie ufać
sobie. Prośmy Matkę Najświętszą, byśmy się coraz bardziej Jej stawali.
Jak mówi święty Ludwik Maria
Grignion de Montfort: Maryja, Najświętsza Matka Boża, jest największą
nieprzyjaciółką, jaką Bóg przeciwstawił
szatanowi. Bóg dał Maryi tak wielką władzę nad nim, że jak często sam zmuszony
był wyznać przez usta opętanych, więcej
boi się jednego Jej westchnienia za jakąś
duszą niż modlitw wszystkich świętych;
więcej boi się jednej Jej groźby niż wszelkich innych mąk. Pewien kapłan podczas
sprawowania posługi egzorcysty zmusił
szatana do wygłoszenia pochwały Maryi.
Zapytał go: Dlaczego się tak boisz, kiedy
wzywam Dziewicę Maryję? Usłyszał taką
odpowiedź za pośrednictwem opętanej:
Ponieważ jest to najpokorniejsze stworzenie ze wszystkich, a ja jestem pyszny.
Jest najbardziej posłuszna, a ja jestem
najbardziej zbuntowany (wobec Boga).
Jest najczystsza, a ja jestem najbardziej
splugawiony. Jest jedynym stworzeniem,
które może mnie zwyciężyć całkowicie,
ponieważ nie została nigdy dotknięta nawet najmniejszym cieniem grzechu.
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Na początku po upadku w raju
pierwszych rodziców Bóg powiedział
do węża: Wprowadzam nieprzyjaźń
miedzy ciebie a Niewiastę, pomiędzy
potomstwo twoje a potomstwo Jej. Ona
zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz
na Jej piętę (Rdz 3,15 Wlg). Dlatego
święty Piotr Apostoł w mocnych słowach wzywa: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz diabeł, jak lew
ryczący krąży szukając kogo pożreć.
Mocni w wierze przeciwstawcie się
jemu! (1P 5,8-9). W tej walce duchowej jest z nami Maryja, Matka Pana.
Kto więc jest Jej nieprzyjacielem? – pyta
święty Maksymilian. To wszystko, co
skalane, co nie prowadzi do Boga, co
nie jest miłością, to wszystko, co pochodzi od węża piekielnego, czy kłamstwa
i on sam, więc wszystkie nasze wady,
wszystkie winy. Prośmy Ją, by nam dała
moc przeciwko nim. Maryja: oto Ta,
której bezwarunkowo potrzebujemy.
Dlatego święty Ojciec Pio wzywa
nas do modlitwy różańcowej i przypomina: Różaniec jest bronią, dzięki której pokonuje się złego ducha i otrzymuje wszelkie łaski. Święty Bernard wołał
do Maryi: Dał Ci Bóg, o Maryjo, imię,
aby na to imię wszelkie klękało kolano:
niebieskie, ziemskie i piekielne.
Anatol Kaszczuk, legionista Maryi, wielki apostoł modlitwy różańcowej w Polsce, wspomina: 12 grudnia 1952 roku na plebanie w Białym
Kościele przyszedł pustelnik z Kalwarii
Zebrzydowskiej i poprosił proboszcza
o spowiedź generalną. Pustelnik w habicie franciszkańskim był analfabetą.
Proboszcz ksiądz Stanisław Proszak
polecił mi przygotować go do spowiedzi generalnej. W czasie gdy czytałem
mu rachunek sumienia wykrzykiwał
nieprawdopodobne rzeczy. Nie pomogły upomnienia, że nie jestem spowiednikiem, tylko „maszyną do czytania”.
Wieczorem odmawialiśmy więc wspólnie różaniec o dobrą spowiedź dla niego. Podczas tej modlitwy przeszkadzał
nam i w pewnej chwili wrzasnął, że
jest diabłem. Ubrany w habit pustelnik
okazał się opętany. Dowodów na to,
potwierdzonych przez Rytuał Rzymski było bardzo dużo. Następnego dnia
rano pojechałem do ordynariusza diecezji księdza biskupa Franciszka Jopa.
Po wysłuchaniu sprawozdania i prze-

czytaniu pisma proboszcza powiedział:
„Możecie egzorcyzmować waszego
opętanego Różańcem. Różaniec jest
wystarczająco mocną bronią przeciwko całemu piekłu, nie tylko przeciw
jednemu opętanemu”. Byłem rozczarowany, bo prosiliśmy o pozwolenie na
duży egzorcyzm. Okazało się jednak,
że wola biskupa była opatrznościowa.
Gdy zdałem księdzu Proszakowi relację
z wizyty w Kurii, powiedział: „ W ten
sposób biskup mógł Różańcowi nadać
moc egzorcyzmu”. Rzeczywiście, kiedy
zaczęliśmy mówić Różaniec, przekonaliśmy się, że opętany tak samo reaguje na Różaniec, jak na egzorcyzm.
Poznaliśmy moc Różańca. Okazało się
też, że jeden opętany może mieć legiony
diabłów. My, niewolnicy Niepokalanej,
nie mogliśmy zostawić tego opętanego
biedaka bez pomocy. Wiedzieliśmy, że
mamy walczyć aż do zwycięstwa. „Egzorcyzmowanie” Różańcem trwało od
12 grudnia 1952 do końca marca 1953
roku. Dopiero, gdy zaczęliśmy odmawiać Nieustanny Różaniec, zrozumieliśmy wreszcie, że modlitwy różańcowej
z rozmyślaniami w formie egzorcyzmu
nie możemy przerwać. W końcu marca
1953 roku nadszedł dzień zwycięstwa.
Odmawialiśmy Różaniec bez przerwy,
po odmówieniu piętnastej tajemnicy
zaraz zaczynaliśmy pierwszą, i tak bez
przerwy modliliśmy się siedemnaście
i pół godziny. Dopiero wtedy pustelnik
został uwolniony, płakał i dziękował
całą noc. Odbyłem z nim pieszą dziękczynną pielgrzymkę z Białego Kościoła
do Częstochowy. Poznałem, że Różaniec jest bronią niezwyciężoną, zwłaszcza Nieustanny Różaniec. Widzieliśmy
potęgę i chwałę zawsze zwycięskiej Królowej Różańca Świętego. Dodać należy, że Pan Anatol Kaszczuk (zmarły 4
września 2005 roku) był twórcą pierwszego Jerycha Różańcowego w Polsce
(1 – 7 maja 1979 roku na Jasnej Górze), był również inicjatorem i wielkim
propagatorem Nieustannego Różańca
Papieskiego.
Różaniec to miecz - mawiał Ojciec
Pio. Miecz przeciw złu, które chce nad
nami zapanować. Trwanie z Maryją przy Jezusie uzbraja mnie do walki
z moją słabością, pozwala z nadzieją ruszyć w bój o zachowywanie Ewangelii.
Bywa, że czuję się wobec własnej słabo-
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ści jak Dawid wobec Goliata. Wtedy różańcowe czuwania, mogą się stać moimi
płaskimi kamykami, którymi, podobnie
jak Dawid, zwyciężę przeciwnika.
Pamiętajmy także, by nie lekceważyć noszenia na piersiach poświęconego medalika lub szkaplerza, jako znaku przynależności do Maryi. Św. Jan
Vianney, proboszcz z Ars, miał dar
czytania w sumieniach. Pewnego dnia
przyszła do spowiedzi młoda światowa panna, by odprawić spowiedź generalną. „Musisz sobie przypomnieć
– powiedział po chwili święty – bal, na
którym niedawno byłaś. Na tym balu
spotkałaś młodego człowieka, nieznanego nikomu, był on bohaterem balu”.
- Tak, mój ojcze – odpowiedziała. –
„Pragnęłaś z nim tańczyć, byłaś nawet
zazdrosna” – Tak! „Czy nie przypominasz sobie – mówił dalej święty Proboszcz – jak wychodząc z balu, spostrzegłaś dwa ogniste płomienie pod
jego stopami i myślałaś, że to złudzenie” – Tak, ojcze, to wszystko prawda.
"To nie było złudzenie, powiedział na
końcu Święty, to był szatan. Do ciebie
się nie zbliżył, bo nosisz na sobie szkaplerz i masz nabożeństwo do Matki
Bożej". Młoda panna pod wrażeniem
tych słów świętego Proboszcza, czytającego w głębi jej duszy, wzgardziła
światem i wstąpiła do klasztoru.
O szkaplerzu karmelitańskim Matka Boża powiedziała: Ecce signum
salutis – oto znak zbawienia. Ratunek w niebezpieczeństwie. Kto w nim
umrze, nie zazna ognia piekielnego (16
lipca 1251 r.).
Dziękujmy Matce Bożej, która
okrywając nas swoim świętym płaszczem i wzywając do odmawiania różańca, bierze nas pod swoją macierzyńską opiekę, strzeże w nas godności
i wolności dzieci Bożych, odkupionych Najdroższą Krwią Chrystusa,
naszego Pana. Wznieśmy nasze oczy
i serca ku Maryi, powtarzając śmiało
za św. Janem Damasceńskim: Pokładając ufność w Tobie, Matko Boża, będę
zbawiony; pod Twym orędownictwem
i opieką nie będę się niczego obawiał;
z Twoją pomocą będę zwalczał i zwyciężał moich nieprzyjaciół, gdyż nabożeństwo do Ciebie jest bronią zbawienia, jaką Bóg daje tym, których chce
zbawić. Amen.
o. Piotr Męczyński O.Carm
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JERYCHO RÓŻAŃCOWE
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie (diecezja legnicka)
od 7 do 13 października 2016 roku
• Rozpoczęcie Jerycha w piątek 7 X
2016 o godz. 15.00.
• Każdego dnia o godz. 18.00 Zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji
Ojczyzny.
• Zakończenie Jerycha we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej dnia 13
października (w 99 rocznicę Objawień Fatimskich) - o godz. 12.00
w bazylice krzeszowskiej.
Nieustające Jerycho Różańcowe –
propozycja modlitwy
W Sanktuarium Krzeszowskim (diecezja legnicka)
Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej!
Razem ze środowiskiem parafialnych kół różańcowych Diecezji Legnickiej pragniemy wszystkich serdecznie
zaprosić do podjęcia od 7 do 13 października 2016 roku Jerycha Różańcowego. Będziemy w nim obejmować
intencje Kościoła w Diecezji Legnickiej. Pragniemy rozpiąć nad naszymi
wspólnotami swoisty parasol modlitwy
w każdej chwili wznoszonej przez ręce
Matki Bożej przed Boży tron jako wołanie o potrzebne łaski, jako dziękczynienie, jako ufne oddanie się, zawierzenie
Miłosierdziu. Podejmijmy intensywną
modlitwę wstawienniczą, która przemieni nas osobiście, nasze rodziny,
wspólnoty i środowiska. Z doświadczenia Jerycha Różańcowego w Krzeszowie
pamiętamy, że ten czas jest rozlaniem
obfitości łaski, przeniknięcia serc głębokim pokojem, czasem radości, ochrony
i wsparcia, staje się dla każdego z nas
Bożą tarczą obronną.
Św. Jan Paweł II niejednokrotnie apelował: Modlitwa różańcowa jest modlitwą
wdzięczności, miłości i ufnej prośby (…)
Do tej modlitwy różańcowej zachęcam

was i zapraszam. Odmawiajcie Różaniec!
Wy chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie
z rąk Różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą. Nie ruchliwe stolice
są decydującymi ośrodkami historii świata i świętości; prawdziwymi ośrodkami są
ciche miejsca modlitwy ludzi. Tam gdzie
się modli, tam się decyduje nie tylko o naszym życiu po śmierci, ale także o wydarzeniach tego świata.
Liczymy na każdą chętną osobę,
która zechce przybyć do Krzeszowskiego Sanktuarium i podejmie choćby godzinną modlitwę. Będziemy ogarniać
wszystkie sprawy, które nosimy w sercach oraz intencjach Kościoła i Ojczyzny. Mimo trudu i poświęcenia - każdy
z pewnością przekona się, że ta modlitwa będzie szturmem do nieba i wiele owoców będziemy mogli wyprosić,
powierzając nasze intencje Bogu przez
Maryję.
Zobowiązania wynikające z podjęcia
zaproszenia do Jerycha Różańcowego
w Krzeszowie w dniach od 7 do 13
października 2016 roku:
• ustalenie konkretnego dnia i godziny
modlitwy.
• odmówienie w tym czasie (przykładowo):
1. Części różańca przeznaczonej na
dany dzień.
2. Litanii do Matki Bożej Loretańskiej.
3. Koronki do Miłosierdzia Bożego.
4. Litanii do Krwi Pana Jezusa.
5. Przeczytanie Pisma Świętego (Starego lub Nowego Testamentu).
Osoby, które pragną uczestniczyć
w tej inicjatywie proszone są o kontakt i rezerwację „swojego” dnia i godziny modlitwy – co zostanie odnotowane w specjalnej księdze.

Kontakt do osób zapisujących do
Księgi Jerycha w Sanktuarium Krzeszowskim:

1. Obsługa Pielgrzyma
tel. 75 742 32 79
2. Kustosz Ks. Marian Kopko
tel. 692-43-48-71

W modlitwie powierzamy intencje
błagalne ze szczególnym uwzględnieniem prośby:
o o pokój na świecie
o za Papieża Franciszka, księży bisku-

pów, kapłanów, siostry zakonne

o za Ojczyznę i wszystkich sprawują-

cych w niej władzę

o o rozwój i integrację wspólnot para-

fialnych w naszej diecezji

o za dzieło Nowej Ewangelizacji, rozo
o

o
o
o
o
o

o

wój ruchów i wspólnot
o ducha pokuty i odkrycie daru Eucharystii w życiu osobistym i rodzinnym
o pogłębienie w rodzinach ducha
modlitewnego, dar przebaczenia
i pojednania, wzmocnienie więzi miłości, o dar potomstwa
o uwolnienie dla rodzin dotkniętych
różnymi uzależnieniami
o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
za diecezjalne dzieła misyjne
za wszystkich uczestniczących w nieustannej modlitwie Jerycha Różańcowego
polecamy intencje wynagradzające
za wszystkie grzechy, zniewagi i bluźnierstwa popełnione wobec Miłości
Bożej
podejmujemy dziękczynienie za
wszelkie otrzymane łaski i dary, doczesne i nadprzyrodzone.
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NIESIEMY MIŁOSIERDZIE DROGAMI ŚWIATA
Od kilku lat w Sanktuarium Krzeszowskim z okazji wspomnienia
patrona kierowców św. Krzysztofa
(wspomnienie przypada 25 lipca) organizujemy Uroczystą Eucharystię po
której kapłani wraz z ministrantami
poświęcają wszystkie pojazdy mechaniczne, które każdego roku coraz
liczniej wraz z ich właścicielami przyjeżdżają do Tronu Łaskawej Matki.
Wykorzystujemy również tern czas,
aby wesprzeć polskich misjonarzy
swoim groszem, włączając się w piękną „Akcję św. Krzysztofa – 1 grosz za
1 km”
MIVWA
Polska
powstała
w Roku Jubileuszu 2000 roku, jako
agenda Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji. MIVA Polska zgodnie ze
swoim statutem realizuje następujące cele:
• Pomoc polskim misjonarzom
w zakupie i dostarczeniu środków
transportu lądowego, wodnego

i powietrznego, jak również innych
środków, potrzebnych do pracy misji katolickich
• Koordynowanie działań w tym zakresie na terenie całej Polski i poza
jej granicami
• Animacja misyjna w Polsce i tworzenie przyjaznego klimatu dla
działalności misyjnej wśród społeczeństwa
• Gromadzenie i upowszechnianie
informacji o działalności polskich
misjonarzy
• Niesienie pomocy misjonarzom
Kościoła Katolickiego w prowadzeniu działalności na rzecz rozwoju
w miejscach ich posługiwania.
MIVA Polska - polskim misjonarzom pracującym na różnych kontynentach świata w 2015 roku, dzięki
zebranym funduszom z Akcji Św.
Krzysztof - 1 z grosz za 1 km - zrealizowała 77 próśb polskich misjonarzy i misjonarek w 32 krajach świata.

Przekazane fundusze – to 1.776.269
zł. (jeden milion, siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy i dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych).
Z tej sumy pieniężnej zakupiono
w 2015 roku:
• 38 samochodów i 1 ambulans
• 11 motocykli i skuterów i 1 motorower
• 438 rowerów
Zrealizowane projekty wg. kontynentów:
• Afryka – 57
• Ameryka Południowa – 13
• Azja – 7
Organizatorzy z MIVA Polska
pragną przez dwumiesięcznik „Krzeszowska Pani” przesłać wszystkim
dobrodziejom serdeczne podziękowania i wszystkim składają „Bóg Zapłać” Każdy pojazd misyjny zakupiony z pomocą MICA Polska nosi
odpowiedni znaczek – jako
wyraz wdzięczności dla wszystkich rodaków w naszej Ojczyźnie, którzy pomagają głosić Dobrą Nowinę na krańcach świata.
W niedzielę 24 lipca 2016 roku
na placu klasztornym podczas
poświęcenia pojazdów zebraliśmy od wszystkich kierowców
sumę: 1350 złotych i przesłaliśmy na konto w Warszawie. Podajemy Państwu w tym artykule namiary na MIVA Polska: ul.
Byszewska 1, skr. poczt 112; 03729 Warszawa, e-mail: biuro@
miva.pl www.mica.pl lub www.
facebok.com/MICAPolska.
Ks. Marian Kopko
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Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie (diecezja legnicka)
7 – 8 – 9 październik 2016 rok (piątek – sobota – niedziela)
PROGRAM NAWIEDZENIA

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Dzień pierwszy – piątek
7 października
godz. 17.30 – Uroczyste powitanie figury św. Michała Archanioła
przed Bazyliką.
godz. 18.00 – Msza Święta na rozpoczęcie peregrynacji.
godz. 19.30 – Modlitwa Różańcowa
prowadzona przez uczestników Jerycha Różańcowego.
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski.
Drugi dzień – sobota
8 października
godz. 6.30 – Godzinki ku czci
św. Michała Archanioła.
godz. 7.00 – Msza św. poranna.
godz. 8.00 – Różaniec z rozważaniami anielskimi i modlitwy do św.
Michała Archanioła.
godz. 10.00 – Różaniec z rozważaniami anielskimi i modlitwy do
św. Michała Archanioła.
godz. 12.00 – Msza Święta z kazaniem (po Mszy św. możliwość
przyjęcia Szkaplerza św. Michała
Archanioła).
godz. 14.00 – przejazd z figurą
św. Michała Archanioła do Krzeszówka; Msza św. z kazaniem. Ró-

•
•

•
•

żaniec anielski i modlitwy za rodziny z Krzeszówka, Gorzeszowa
i Jawiszowa (możliwość przyjęcia
Szkaplerza św. Michała Archanioła).
godz. 17.30 – Różaniec z rozważaniami anielskimi i modlitwa za rodziny z Krzeszowa i Lipienicy.
godz. 18.00 – Msza Święta z modlitwa o uwolnienie z nałogów za
wstawiennictwem św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą
przed Najświętszym Sakramentem
(po Mszy św. możliwość przyjęcia
Szkaplerza św. Michała Archanioła).
godz. 20.00 – Film o Sanktuarium
w Monte Sant Angelo i objawieniach Św. Michała Archanioła
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski.

Trzeci dzień – niedziela
9 października
• godz. 7.00 – Godzinki ku czci
św. Michała Archanioła.
• godz. 7.30 – Msza Święta z kazaniem dla ludzi chorych, starszych
i samotnych (możliwość przyjęcia
Szkaplerza św. Michała Archanioła).
• godz. 10.00 – Msza Święta dla dzieci
z rodzicami i młodzieżą; (błogosławieństwo przy figurze św. Michała
Archanioła i możliwość przyjęcia
Szkaplerza św. Michała).

• godz. 12.00 – Msza Święta dla parafian oraz pielgrzymów i gości
z kazaniem (błogosławieństwo
przy figurze św. Michała Archanioła i możliwość przyjęcia Szkaplerza
św. Michała).
• godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwy przez
wstawiennictwo św. Michała Archanioła.
• godz. 17.00 – Msza Święta z kazaniem i oddanie się Parafii św. Michałowi Archaniołowi. Pożegnanie
figury i zakończenie peregrynacji.
Św. Michał Archanioł
Imię Michał oznacza Któż jak Bóg!
Św. Michał Archanioł z radością przyjął wszechpotężnego Boga jako swego
Stwórcę i Pana. Stojąc na czele wszystkich dobrych aniołów, obwieścił chwałę Boga i całkowitą wierność Jemu
w walce przeciw Lucyferowi i zbuntowanym aniołom (por. Ap 12,7-9).
W Starym Testamencie był orędownikiem i opiekunem Izraela, rychło
więc został uznany przez chrześcijan
za patrona Kościoła. Najsłynniejsze
w Europie sanktuarium ku czci tego
Patrona znajduje się we Włoszech na
Monte Sant' Angelo. W Polsce pod
imieniem św. Michała Archanioła wy-
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budowano ponad 300 kościołów. Od
tego imienia wzięło swoją nazwę aż
222 miejscowości w naszej Ojczyźnie.
Od V wieku Kościół czcił św. Michała w dniu 29 września. W roku 1921
papież Benedykt XV zdecydował, że
dzień ten stał się liturgicznym świętem upamiętniającym również dwóch
pozostałych Archaniołów: Gabriela
i Rafała. Błogosławiony ks. Bronisław
Markiewicz założył dwa Zgromadzenia Zakonne Św. Michała Archanioła
(Księża Michalici i Siostry Michalitki), którym zlecił wychowanie dzieci
i młodzieży, zwłaszcza opuszczonej.

Modlitwa do Św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

RADA ODBUDOWY KOŚCIOŁA
p.w. ŚW. WAWRZYŃCA W KRZESZÓWKU

Gorzeszów

Krzeszówek

Jawiszów

(Od lewej) pani sołtys z Gorzeszowa Jolanta Serafinko,
ks. Proboszcz Marian Kopko, sołtys z Krzeszówka Kazimierz
Madej i sołtys z Jawiszowa Zdzisław Kraszewski

9

10 KRZESZOWSKA PANI nr 5 (48) - Wrzesień / Październik 2016

KINGA NA ŚDM
W Piśmie Św. imię miało niezwykłe znaczenie. Było błogosławieństwem i zapowiedzią losów człowieka,
który je nosił. Dwie nasze parafianki połączyło nie tylko imię. Obie są blisko Kościoła, udzielają się
w KSM, chodzą na pielgrzymki i obie były na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Kinga Stanek
i Kinga Staśto - jakie są ich wspomnienia z tego wydarzenia i jak wygląda duchowość młodego człowieka?
Dlaczego podjęłaś decyzję o wyjeździe na ŚDM?
K. Stanek - Pojechałam dlatego, że
w tamtym roku na pielgrzymce bardzo
wiele osób wspominało o nadchodzących
ŚDM. Szczególnie, że była grupka młodzieży, która była na ŚDM w Rio. Wszyscy mówili, że jadą do Krakowa, więc postanowiłam, że zaangażuje się najpierw
w przygotowanie w diecezji i ostatecznie
pojechałam na ŚDM w Krakowie.
K. Staśto - Ogólnie chciałam poznać
tych wszystkich młodych ludzi. Była to
też wyjątkowa możliwość, aby zobaczyć
papieża Franciszka i usłyszeć to, co ma do
powiedzenia młodzieży.
Jaka panowała atmosfera w Krakowie?
K. Staśto - Było pięknym uczuciem,
gdy staliśmy na boniach i obracając się
w prawo, bądź w lewo, wokół nas byli ludzie, którzy kochają Boga. Młodzi ludzie,
którzy tutaj przybyli aby się pomodlić,
żeby być razem i poczuć chrześcijańską
wspólnotę.
K. Stanek - Najważniejsi byli ludzie,
z którymi się rozmawiało i słuchało ich
świadectwa. Pamiętaliśmy, jak jest istotne
to, jakie my damy im nasze świadectwo.

Poprzez poznawanie nowych ludzi, poznawanie ich historii, słuchanie ich świadectw, można było przybliżyć się ku Bogu.
Obserwując jak oni się zachowują w trakcie modlitwy, jak są oddani Bogu, można
było niemalże odczuć Jego obecność.
K. Staśto - Za każdym razem, gdy jechaliśmy tramwajem lub autobusem było
oczywiście mnóstwo obcokrajowców.
Zazwyczaj wszyscy na początku rozmawiali tylko ze sobą, ale po chwili znalazł
się ktoś, kto zaczynał śpiewać. Wtedy
cały wypełniony po brzegi tramwaj czy
autobus wypełniał się śpiewem przez ludzi z różnych stron świata. Śpiewaliśmy
piosenki, których słów nie rozumieliśmy,
ale polegały na powtarzaniu. Oni śpiewają, a my powtarzamy tą samą linijkę. To
nawet wychodziło. Znaczy, nie wiem czy
śpiewałam, ale było fajnie.
Były więc problemy z komunikacją?
K. Staśto - Był chłopak z Hiszpanii,
który nie rozumiał absolutnie nic po angielsku, niemiecku i polsku. Przez dłuższą
chwilę z dziewczynami próbowałyśmy się
jakoś z nim dogadać - choćby na migi.
Problem rozwiązał nasz kolega Artur,
który zadał jedno pytanie: ,,Real or Barca?”. Tym sposobem się dogadali, bo kibi-

cowali temu samemu klubowi. Ale nawet
jakby stało się odwrotnie, to było nas tam
na tyle, żeby ich rozdzielić (śmiech).
A jak wyglądały bardziej przyziemne sprawy - zakwaterowanie i jedzenie?
K. Stanek - Udało nam się mieszkać
u bardzo miłych rodzin koło Wadowic.
Chociaż z tego powodu nie mogliśmy być
codziennie pod oknem papieskim. Problemem był dojazd, ponieważ chcieliśmy
wracać do rodzin o ,,normalnych” godzinach, a nie w środku nocy. Jeśli chodzi
o posiłki, dostawaliśmy codziennie ,,cegiełki na jedzenie”, które w restauracjach
i punktach żywieniowych można było
wymienić na potrawy. Otrzymywaliśmy
też specjalne paczki. Wszyscy narzekali na sałatki, które ”podobno” są bardzo,
bardzo dobre. Ale jeśli komuś nie smakowała ta sałatka, było w nich bardzo dużo
innych produktów, którymi można było
się najeść.
K. Staśto - Tak, że tak powiem, sałatki były niedobre (śmiech). Ogólnie
zaopatrzenie było bardzo dobrze zorganizowane. W punktach, gdzie wydawano
jedzenie prawie w ogólne nie było kolejek. Może w fast - foodach, gdy wpadło
do nich więcej osób.

(Od lewej) Kinga Staśto i Kinka Stanek podczas Światowych Dni Młodzieży - Dni w Diecezjach w Krzeszowie
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Najważniejszą osobą, zaraz po
Chrystusie, dla której ci wszyscy młodzi
ludzie przyjechali do Krakowa był papież Franciszek
K. Stanek - Papież Franciszek na pewno się wyróżnia. Już w momencie wyboru
na papieża wszystkich zadziwiło, że wybrał imię Franciszek. Myślę, że jest ono
nawet wyznacznikiem jego pontyfikatu,
gdyż jest bardzo skromnym człowiekiem.
Przez to trafia do młodych, że także chce
wyjść do ludzi i poznać tych, do których
mówi.
Co Ciebie najbardziej w nim poruszyło?
K. Stanek - Poruszyło mnie kazanie
papieża Franciszka na błoniach o tym,
żeby ruszyć się z kanapy. Najtrudniej do
miłosierdzia zrobić ten pierwszy krok
i zejść z tej kanapy.
Jak więc rozumiecie słowa papieża
o zejściu z kanapy?
K. Stanek - Dla niektórych kanapą
będzie wygodne, bogate życie, ale dla
innych ich przyzwyczajenia i nałogi. Pokazując znajomym, że można się bez tego
obejść - schodzi się z kanapy. Trzeba rzucić nasze przyzwyczajenia. Przez te zapychacze czasu nie mamy czasu dla drugiego człowieka.
K. Staśto - Jak jesteśmy zajęci codziennością nie możemy pomóc ludziom.
Te rzeczy zabierają nam czas, zapychają
nasze serce, które ma być czyste dla Boga.
Serce powinno być otwarte.
Papież więc zachęca do radykalnej
ewangelizacji? Czy młody człowiek jest
na to gotowy?
K. Stanek - Moim zdaniem, jeśli
wyjdziemy i zaczniemy otwarcie ewangelizować, tych którzy są daleko od
Kościoła, to nie trafi to do nich. Ale
powinniśmy do nich przemówić swoim
przykładem.
K. Staśto - Właśnie trzeba zacząć od
tego, że dajesz swój przykład. Niech ludzie widzą, że jesteś dobry. Nierozsądnie
jest nagle podejść do zwykłego człowieka ze słowami: ,,Hej! Chcesz porozmawiać o Bogu?” Bo odpowiedź zabrzmi
,,Nie” albo zamykają drzwi. Chociaż tak
naprawdę każdy szuka Boga, nie wiedząc o tym.
K. Stanek - Niektórzy ludzie myślą,
że wiara jest dla głupców i biedaków.
Ale są pewne osoby, które mają inną,
radykalną drogę w życiu. Tacy ludzie
szczególnie pokazują, że kochają Boga,
że działa w ich życiu. To może do kogoś
przemówić.

K. Staśto -Pamiętam, jak szliśmy
przez Kraków w środku nocy i śpiewaliśmy. Nikt nie narzekał, że bolały nogi,
czy na to, że było zimno. Było czadersko!
W taki sposób młodzież też może dawać
swoje świadectwo.
Nie sposób nie porównać myśli papieża Franciszka ze nawoływaniem św.
Jana Pawła II: Wypłyń na głębię!
K. Staśto - Chodzi o to samo. Wypłyń
na głębię = zejdź z kanapy. Papież Franciszek powiedział to bardziej prosto i dosłownie.
K. Stanek - Bo do młodzieży trzeba
mówić prosto. Jeśli powie się głęboką
myśl teologiczną, to po prostu nie zrozumieją.
Coraz ciężej nam przychodzi to
na myśl, ale coraz częściej młodzież
„nie pamięta” św. Jana Pawła II, po-

nieważ w momencie jego śmierci
ledwo zaczynali szkołę podstawową…
K. Stanek - Rodzice i starsi znajomi
wspominają Jana Pawła II, a w internecie
jest dostępne dużo jego słów i kazań. Jan
Paweł II jest dla nas wzorem, jego słowa
są nadal aktualne, ale papież Franciszek
jest ,,na bieżąco” z problemami młodzieży. Słyszymy jego wypowiedzi na temat
bieżących spraw, które dzieją się w Europie i na świecie.
K. Staśto - Jan Paweł II jest dla nas autorytetem, chociaż jego wizerunek znamy
tylko z tego, co zarejestrowały kamery.
Jego naukę tłumaczyli nam nasi rodzice
i dziadkowie, ale z naszej perspektywy Jan Paweł II nie przemawiał do nas, tylko
do nich.
Rozmawiał
Krystian Michalik
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KRZESZÓW
SERCEM ŁASKI
Rozmowa z ks. prał. Marianem Kopko, kustoszem Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej we Krzeszowie.
- Księże Prałacie, dlaczego
w Krzeszowie od tegorocznej uroczystości Zwiastowania Pańskiego
podjęliście akcję „Nieustannego Różańca” ?
- Nazwaliśmy to „Różańcowym
szturmem w intencji Polski i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi”. Królująca w naszym sanktuarium
Matka Boża Łaskawa wysłuchuje swoich wiernych czcicieli i wielokrotnie
pokazała, że w sytuacjach, które po
ludzku wydają się nie do rozwiązania spieszyła z pomocą. Tą modlitwę
możemy podjąć w formie indywidualnej modlitwy poszczególnych
osób, w dowolnie wybranym przez
siebie miejscu. Aby zostać członkiem
Nieustannego Różańca przy naszym
sanktuarium należy to zadeklarować
pisemnie, internetowo lub osobiście.
- W jakich intencjach ofiarowujecie krzeszowski „Nieustanny Różaniec”?
- Modlimy się m.in. o wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy narodów całego świata, za Ojca Świętego,
biskupów, kapłanów, seminarzystów
i siostry zakonne, o Polskę według Bożej woli, o nawrócenie nieprzyjaciół
Kościoła, o odkrycie daru Eucharystii.
W ten sposób nieustanne strumienie
Modlitwy Różańcowej płyną przez
Niepokalane Serce Maryi do Boga,
aby uśmierzyć Jego gniew i uprosić
o Miłosierdzie Boże dla naszej Ojczyzny.
- Ale modlitwa króluje w Waszym sanktuarium również w wielu
innych formach …
- Wielką radością krzeszowskich
duszpasterzy są np. cotygodniowe Nabożeństwa do św. Józefa, połączone

z koronką smutków i radości, sprawowane w każdy wtorek w kościele brackim pod Jego wezwaniem. W środy
parafianie i pielgrzymi mogą natomiast w naszej bazylice uczestniczyć
w Nowennie do Matki Bożej Łaskawej
i w Eucharystii sprawowanej przed
głównym ołtarzem, w którym znajduje się Jej Cudowna Ikona. Jest to wielkie przeżycie zarówno dla Kaplanów
jak i wiernych.
- Ostatnio zainaugurowaliście
również ciekawą i bardzo pożyteczną akcję p. h. „KRzEszóW sercem
łaski”. Na czym ona polega ?
- W ramach Roku Miłosierdzia
pragniemy zachęcać do oddawania
krwi, a tym samym do ratowania
ludzkiego życia. Każdy, kto odda krew
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
i w ramach prowadzonych przez tą instytucję akcji wyjazdowych otrzymuje
kupon na bezpłatne zwiedzenie „trasy rozszerzonej” w naszym opactwie.
Natomiast Honorowi Dawcy Krwi,
którzy w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz oddali krew są nagrodzeni obejrzeniem „ trasy podstawowej”.
- Krzeszów to także jedno nielicznych w Polsce miejsc, w którym tak
intensywnie przenika się sfera religii, kultury z pięknem architektury,
sztuki, muzyki, a między te wymiary
wpleciona jest bogata oferta turystyczna. Czy zgadza się Ksiądz Prałat z tą opinią ?
- Oczywiście, że tak. Ale jest to
przede wszystkim zasługa poprzednich biskupów legnickich: Tadeusza
Rybaka, Stefana Cichego, obecnego rządcy naszej diecezji Zbigniewa
Kiernikowskiego, kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej ks. prał. dr. Jó-

zefa Lisowskiego oraz wszystkich
pracowników Sanktuarium na czele
z kierownikiem Biura Pielgrzymkowego Grzegorzem Żurkiem. Cieszymy się, że z roku na rok coraz więcej
pątników indywidualnych i pielgrzymów w zorganizowanych grupach nawiedza nasze sanktuarium. W naszą
działalność aktywnie włącza się również wielu parafian oraz władze gminy
Kamienna Góra, placówki oświatowe,
kulturalne.
Nie bez znaczenia jest także pomoc, wsparcie ze strony mediów katolickich., a szczególnie Radia Maryja,
Telewizji Trwam i „Naszego Dziennika”, za co chciałbym przy tej okazji
kolejny raz serdecznie podziękować
Ojcu Dyrektorowi dr. Tadeuszowi Rydzykowi i szefowej „Naszego Dziennika” Ewie Nowina - Konopce.
- Krzeszowskie opactwo podziwiali ostatnio uczestnicy Światowych Dni Młodzieży z kilku krajów!
- Przybyłych do Krzeszowa młodych pielgrzymów powitały w południe kuranty wydzwaniające melodię
„Anioł Pański”. A to, co można było
zauważyć u nich po przekroczeniu
murów sanktuarium, to najczęściej
uniesione w górę głowy oraz aparaty
fotograficzne, komórki i tablety, którymi próbowali objąć i uwiecznić to
niezwykłe miejsce. Podobnie było po
wejściu do bazyliki. Głowy swoje unosili ku górze podziwiając bogatą w treści polichromię mistrza Neunhertza
oraz prospekt organowy.
- W dniach 12-15 sierpnia br.
będą to mogli także uczynić uczestnicy dorocznego Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego !
- Przygotowaliśmy bardzo bogaty
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program tego wydarzenia, w którym
zawsze obok naszych parafian uczestnicy kilkanaście tysięcy pielgrzymów
krajowych i zagranicznych. Jestem
przekonany, że tak będzie również
i w tym roku. W najbliższy piątek
o godz. 10.00 po Krzeszowskiej Kalwarii przejdzie procesja z rozważaniami pasyjnymi, o godz. 16.00
w kościele na naszej Górze św.. Anny
sprawowana będzie uroczysta Eucharystia. W sobotę Msz św. w bazylice
celebrowane będą o godz. 7.00, 12.00
i 18.00, o 15.00 przewidziano Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a o 21.00
Apel Jasnogórski. W niedzielę na-

tomiast zapraszamy na Eucharystie
sprawowane a bazylice o godz.: 7.30,
10.00, 12.00 i 17.00. Zaplanowaliśmy
także w tym dniu Festyn Krzeszowski, koncert pt "Świętość dla każdego”,
Apel Jasnogórski, procesję Maryjną
po Kalwarii Krzeszowskiej, a o północy - Pasterkę Maryjną.
Głównej sumie odpustowej koncelebrowanej w poniedziałek 15 sierpnia o godz. 12.00 przewodniczyć będzie ordynariusz naszej diecezji ks.
bp. Zbigniew Kiernikowski. Pozostałe Eucharystie będą sprawowane
o godz.: 7.30, 10.00 i 17.00. Zapraszamy również na koncerty organo-

we o godz. 11.00 i 15.00 oraz na Festyn Odpustowy. W tym dniu gościć
będziemy w naszym Sanktuarium
uczestników II Pielgrzymki Narodowych Sił Zbrojnych, którzy pragną
w ten sposób uczcić 71-szą rocznice
marszu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych na Zachód.
Cieszę się bardzo, że po raz kolejny
patronat medialny nad Wielkim Odpustem Krzeszowskim sprawuje redakcja „Naszego Dziennika”.
- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Marek Zygmunt
„Nasz Dziennik” 10 sierpnia 2016 roku

WIELKI ODPUST
KRZESZOWSKI

Kilka tysięcy pielgrzymów z Polski, Czech i Niemiec uczestniczyło w zakończonym wczoraj wieczorem
czterodniowym Wielkim Odpuście Krzeszowskim w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
(diecezja legnicka).
Głównej Sumie odpustowej odprawionej w niedzielę przewodniczył
ordynariusz diecezji legnickiej ks. bp
Zbigniew Kiernikowski. W homilii ksiądz biskup podkreślił m.in., że
Maryja jest wzorem, wypełnieniem
wszystkiego. Wskazał, że Ona jest
Stolicą mądrości i jednocześnie Tą,
w której Bóg dokonał w pełni owoców
tej mądrości.
– Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby
uczyć się tej mądrości od królującej
w Krzeszowie Matki Bożej Łaskawej.
Dzisiejsze święto jest także naszym
świętem, bo pozwala nam myśleć na
podobieństwo Maryi. Mamy na sobie
różne ubrania, różne habity, ale jeżeli
będziemy słuchać tego głosu Maryi,
głosu mądrości, to okaże się, że je-

steśmy w jedności. Patrząc na Maryję, uczmy się słuchać mądrości Boga
i stawać się Jego świątynią. Jesteśmy
po to, by korzystać z tej mądrości –
apelował ks. bp Zbigniew Kiernikowski.
Eucharystię zakończyła procesja
z ikoną Matki Bożej Łaskawej, która
przeszła przez teren krzeszowskiego
opactwa.
Warto dodać, że po raz drugi w ramach Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego odbyła się Pielgrzymka Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
– Nie jest to przypadek, bo koło
krzeszowskiego sanktuarium przechodził jeden z największych oddziałów partyzanckich Podziemnego
Państwa Polskiego. Była to Brygada

Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych – mówił prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych Konrad Wołek. Wskazał, że NSZ były drugą co do wielkości
formacją Wojska Polskiego w Podziemnym Państwie Polskim. A ich
celem było odzyskanie dla Polski Kresów zachodnich po Odrę i Nysę Łużycką. Chodziło o Wrocław, Szczecin,
Gorzów Wielkopolski, Jelenią Górę
i właśnie Krzeszów. Na terenie Czech
licząca ok. 800-900 żołnierzy Brygada
Świętokrzyska wyzwoliła niemiecki
obóz koncentracyjny dla kobiet, ratując blisko 1000 więźniarek od niechybnej śmierci.
Marek Zygmunt
naszdziennik.pl
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CZUWANIE PAPIEŻA FRANCISZKA Z MŁODZIEŻĄ
NA CAMPUS MISERICORDIAE W KRAKOWIE
W SOBOTĘ 30 LIPCA 2016 ROKU
Drodzy młodzi,
Wspaniale jest być z wami na tym czuwaniu modlitewnym. Na zakończenie swego odważnego
i poruszającego świadectwa Rand o coś nas poprosił. Powiedział nam: "Proszę was bardzo, byście modlili
się za moją kochaną ojczyznę". Historia naznaczona wojną, cierpieniem, utratą, kończąca się prośbą
o modlitwę. Czy jest coś lepszego niż rozpoczęcie naszego czuwania od modlitwy?
Pochodzimy z różnych stron świata,
z różnych kontynentów, krajów, języków,
kultur i narodów. Jesteśmy "dziećmi" narodów, które być może spierają się z powodu różnych konfliktów, a nawet wręcz
są w stanie wojny. Przybywamy też z krajów, które mogą żyć w "pokoju", które są
wolne od konfliktów wojennych, gdzie
wiele rzeczy bolesnych, które dzieją się
na świecie, to tylko jakaś część wiadomości i artykułów prasowych. Ale jesteśmy
świadomi pewnej rzeczywistości: dla nas
tu i teraz, pochodzących z różnych części
świata, cierpienie, wojna, którą przeżywa
wielu ludzi młodych, nie są już czymś
anonimowym, nie są już jakąś informacją
prasową, ale mają imię, konkretne oblicze, historię, bliskość. Dziś wojna w Syrii
jest bólem i cierpieniem wielu osób, wielu
ludzi młodych, jak dzielny Rand, który
jest tu między nami i prosi nas o modlitwę za swoją ukochaną ojczyznę.
Istnieją sytuacje, które mogą wydawać się nam odległe, aż do chwili, kiedy
w jakiś sposób ich nie dotkniemy. Istnieją
rzeczywistości, których nie rozumiemy,
ponieważ widzimy je tylko przez jakiś
ekran (telefonu komórkowego lub komputera). Ale kiedy nawiązujemy kontakt
z życiem, z tymi konkretnymi istnieniami, które nie są już zapośredniczone przez
ekrany, wówczas dzieje się coś mocnego,
odczuwamy zaproszenie do zaangażowania: "Dość zapomnianych miast", jak
mówi Rand; już nigdy więcej nie może się
zdarzyć, aby bracia byli "otoczeni śmiercią i zabójstwami", czując, że nikt im nie
pomoże. Drodzy przyjaciele, zachęcam
was do wspólnej modlitwy z powodu
cierpienia tak wielu ofiar wojny, abyśmy
raz na zawsze mogli zrozumieć, że nic nie
usprawiedliwia krwi brata, że nic nie jest
bardziej cennego od osoby stojącej obok
nas. A w tej prośbie o modlitwę pragnę
podziękować także wam, Natalio i Miguelu, bo i wy podzieliliście się z nami swoimi

bitwami, swoimi wojnami wewnętrznymi.
Przedstawiliście nam swoje zmagania,
i co uczyniliście aby je przezwyciężyć. Jesteście żywym znakiem tego, co miłosierdzie chce w nas dokonać
Teraz nie zabierzemy się do wykrzykiwania przeciw komuś, nie zabierzemy
się do kłótni, nie chcemy niszczyć. Nie
chcemy pokonać nienawiści większą
nienawiścią, przemocy większą przemocą, pokonać terroru większym terrorem.
A nasza odpowiedź na ten świat w stanie
wojny ma imię: nazywa się przyjaźnią, nazywa się braterstwem, nazywa się komunią, nazywa się rodziną. Świętujemy fakt,
że pochodzimy z różnych kultur i łączymy
się, żeby się modlić. Niech naszym najlepszym słowem, naszym najlepszym przemówieniem będzie zjednoczenie w modlitwie. Pozostańmy na chwilę w milczeniu
i módlmy się; stawiajmy przed Bogiem
świadectwa tych przyjaciół, utożsamiajmy
się z tymi, dla których "rodzina jest pojęciem nieistniejącym, a dom jedynie miejscem do spania i jedzenia", lub z tymi,
którzy żyją w strachu, przekonani, że ich
błędy i grzechy definitywnie ich wykluczyły. Postawmy w Bożej obecności także
wasze "wojny", zmagania, które każdy niesie ze sobą, w swoim sercu.
Kiedy modliliśmy się, przyszedł mi na
myśl obraz apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to scena, która może nam pomóc w zrozumieniu tego wszystkiego, czego Bóg pragnie dokonać w naszym życiu,
w nas i z nami. Tego dnia uczniowie byli
zamknięci z obawy. Czuli się zagrożeni ze
strony środowiska, które ich prześladowało, które zmuszało ich do pozostawania
w małym pomieszczeniu, bezczynnie jakby byli sparaliżowani. Opanował ich lęk.
W tym kontekście, stało się coś spektakularnego, coś wielkiego. Przyszedł Duch
Święty i języki jakby z ognia spoczęły na
każdym z nich, pobudzając ich do przygody, o której nigdy nie marzyli.

Usłyszeliśmy trzy świadectwa; naszymi sercami dotknęliśmy ich historii,
ich życia. Widzieliśmy, jak oni, na równi
z uczniami, przeżywali podobne chwile,
przeszli momenty, w których byli pełni
strachu, kiedy wydawało się, że wszystko
się zawali. Strach i niepokój, które rodzą
się ze świadomości, że wychodząc z domu,
człowiek może już nigdy więcej nie zobaczyć swoich bliskich, obawa, że nie będzie się czuł doceniony i kochany, strach,
że nie będzie innych szans. Podzielili się
z nami tym samym doświadczeniem, jakie było udziałem uczniów, doświadczyli
lęku prowadzącego do jedynego miejsca:
do zamknięcia. A kiedy strach ukrywa
się w zamknięciu, to zawsze idzie w parze ze swoim "bliźniakiem", paraliżem;
poczucie, że jest się sparaliżowanym. Jednym z najgorszych nieszczęść, jakie mogą
się przydarzyć w życiu, jest poczucie, że
w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach nie ma już przestrzeni,
by wzrastać, marzyć, tworzyć, aby do-
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strzegać perspektywy, a ostatecznie, aby
żyć. Paraliż sprawia, że tracimy smak cieszenia się spotkaniem, przyjaźnią, smak
wspólnych marzeń, podążania razem
z innymi. Ale jest też w życiu inny, jeszcze bardziej niebezpieczny paraliż, często
trudny do rozpoznania, którego uznanie
sporo nas kosztuje. Lubię nazywać go
paraliżem rodzącym się wówczas, gdy
mylimy szczęście z kanapą! Sądzimy, że
abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam
żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa - jak te, które są teraz,
nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi - które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo
i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu
i strachu. Kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się
ani też nie martwiąc. "Kanapaszczęście"
jest prawdopodobnie cichym paraliżem,
który może nas zniszczyć najbardziej; bo
po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy,
stajemy się ospali, ogłupiali, otumanieni,
podczas gdy inni - może bardziej żywi, ale
nie lepsi - decydują o naszej przyszłości.
Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej jest mieć młodych ludzi ogłupiałych
i otumanionych, mylących szczęście z kanapą; dla wielu okazuje się to wygodniejsze, niż posiadanie młodych bystrych,
pragnących odpowiedzieć na marzenie
Boga i na wszystkie aspiracje serca.
Prawda jednak jest inna: kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby "wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby
uczynić z życia kanapę, która nas uśpi;
przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad. To bardzo smutne,
kiedy przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to
bardzo wysoka: tracimy wolność.
Właśnie tutaj mamy do czynienia
z wielkim paraliżem, kiedy zaczynamy myśleć, że szczęście jest synonimem
wygody, że być szczęśliwym to iść przez
życie w uśpieniu albo narkotycznym odurzeniu, że jedynym sposobem, aby być
szczęśliwym jest trwanie jakby w otępieniu. To pewne, że narkotyki szkodzą, ale
jest wiele innych narkotyków społecznie
akceptowanych, które w ostateczności
czynią nas bardzo, a przynajmniej bardziej zniewolonymi. Jedne i drugie ogałacają nas z naszego największego dobra:
z wolności.
Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka,
tego wychodzenia zawsze "poza". Jezus
nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa

i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba
mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować
się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich
ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich
nie pomyślałeś, po drogach, które mogą
otworzyć nowe horyzonty, nadających się
do zarażania radością, tą radością, która
rodzi się z miłości Boga, radością, która
pozostawia w twoim sercu każdy gest,
każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując "szaleństwo" naszego Boga,
który uczy nas spotykania Go w głodnym,
spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więźniu,
w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku
bliskim, który jest samotny. Pójść drogami naszego Boga, który zaprasza nas, abyśmy byli aktorami politycznymi, ludźmi
myślącymi, animatorami społecznymi.
Pobudza nas do myślenia o gospodarce
bardziej solidarnej. We wszystkich środowiskach, w jakich jesteście, miłość Boga
zachęca nas do niesienia Dobrej Nowiny,
czyniąc ze swojego życia dar dla Niego
i dla innych.
Możecie mi powiedzieć: Ojcze, ale to
nie jest dla wszystkich, to tylko dla wybranych! Tak, a ci wybrani to ci wszyscy, którzy są gotowi dzielić swoje życie z innymi.
Podobnie, jak Duch Święty przekształcił
serca uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy,
tak też uczynił z naszymi przyjaciółmi,
którzy dzielili się swoimi świadectwami.
Miguel, użyję twoich słów: mówiłeś nam,
że w dniu, kiedy w "Facenda" powierzono ci odpowiedzialność za pomoc w poprawie funkcjonowania domu, zacząłeś
rozumieć, że Bóg czegoś od ciebie chce.
W ten sposób rozpoczęła się transformacja. Drodzy przyjaciele, jest to tajemnica, do której doświadczenia jesteśmy
powołani wszyscy. Bóg czegoś od ciebie
oczekuje, Bóg czegoś od ciebie chce, Bóg
czeka na ciebie. Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby
otworzyć drzwi naszego życia, naszych
wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi,
aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka.
Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być
inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego,
co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny.
Czasy w których żyjemy nie potrzebują młodych kanapowych, ale młodych
ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych. Akceptują na boisku jedynie
czołowych graczy, nie ma na nim miejsca
dla rezerwowych. Dzisiejszy świat chce od
was, byście byli aktywnymi bohaterami
historii, bo życie jest piękne zawsze wtedy,
kiedy chcemy je przeżywać, zawsze wtedy, gdy chcemy pozostawić ślad. Historia

wymaga dziś od nas, byśmy bronili naszej
godności i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej przyszłości. Pan, jak w dniu
Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego
z największych cudów, jakiego możemy
doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce,
moje ręce, nasze ręce przekształciły się
w znaki pojednania, komunii, tworzenia.
Pragnie On twoich rąk, by nadal budować
dzisiejszy świat. Chce go budować z tobą.
Powiesz mi: Ojcze, ale mam swoje
wielkie ograniczenia, jestem grzesznikiem, co mogę zrobić? Kiedy Pan nas
wzywa, nie myśli o tym, kim jesteśmy,
kim byliśmy, co zrobiliśmy lub czego nie
zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie: w chwili,
kiedy nas wzywa, patrzy na wszystko, co
moglibyśmy zrobić, na całą miłość, jaką
jesteśmy w stanie rozsiewać. On zawsze
stawia na przyszłość, na jutro. Jezus kieruje cię ku nowym horyzontom. Dlatego,
przyjaciele, Jezus dziś ciebie zaprasza,
wzywa cię, byś zostawił swój ślad w życiu,
ślad, który naznaczyłby historię, który naznaczyłby twoją historię i historię wielu
ludzi.
Współczesne życie mówi nam, że bardzo łatwo skupić uwagę na tym, co nas
dzieli, na tym, co nas rozłącza jednych od
drugich. Chcieliby, byśmy uwierzyli, że
zamknąć się w sobie, to najlepszy sposób,
by uchronić się od tego, co wyrządza nam
zło. Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy
was, byście nas nauczyli żyć razem w różnorodności, w dialogu, w dzieleniu wielokulturowości nie jako zagrożenia, lecz
jako szansy: miejcie odwagę nauczyć nas,
że łatwiej jest budować mosty, niż wznosić
mury! A wszyscy razem prosimy, abyście
od nas żądali kroczenia drogami braterstwa. Budować mosty: czy wiecie, który
z mostów trzeba budować jako pierwszy?
Most, który możemy postawić tu i teraz:
uścisk dłoni, podać sobie ręce. Odwagi!
Zróbcie to teraz, tutaj, ten most podstawowy, i podajcie sobie ręce. To wspaniały
most braterski. Oby nauczyli się go stawiać wielcy ludzie tego świata!... ale nie
dla zdjęcia, ale by wciąż budować coraz
wspanialsze mosty. Oby ten ludzki most
był zaczynem wielu innych; będzie trwałym śladem.
Dzisiaj Jezus, który jest drogą, wzywa
ciebie do pozostawienia swojego śladu
w historii. On, który jest życiem, zachęca
ciebie do zostawienia śladu, który wypełni
życiem twoją historię, a także dzieje wielu
innych ludzi. On, który jest prawdą, zaprasza ciebie do porzucenia dróg separacji, podziału, bezsensu. Czy pójdziesz? Co
twoje ręce i nogi odpowiedzą Panu, który
jest drogą, prawdą i życiem?
Papież Franciszek
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Podczas audiencji środowej w dniu 3 sierpnia 2016 roku
Ojciec Święty Franciszek podsumował swoją niedawną pielgrzymkę
do Polski z okazji Światowych Dni Młodzieży,
które dały Polsce, Europie i światu znak braterstwa i pokoju.
Słów Franciszka w auli Pawła VI wysłuchało około 11 tys. wiernych.
Drodzy bracia i siostry!
Dziś chciałbym pokrótce zastanowić
się nad podróżą apostolską, którą w minionych dniach odbyłem do Polski. Okazją do niej był Światowy Dzień Młodzieży,
który miał miejsce 25 lat po owym historycznym, obchodzonym w Częstochowie,
krótko po upadku "żelaznej kurtyny".
W ciągu tego ćwierćwiecza zmieniła się
Polska, Europa i świat, a ten Światowy
Dzień Młodzieży stał się znakiem proroczym dla Polski, dla Europy i dla świata.
Nowe pokolenie młodych, spadkobierców i kontynuatorów pielgrzymki
rozpoczętej przez św. Jana Pawła II, dało
odpowiedź na wyzwania dnia dzisiejszego, dało znak nadziei, a ten znak ma
imię braterstwo. Bowiem właśnie w tym
świecie znajdującym się w stanie wojny
potrzebne jest braterstwo, potrzebna jest
bliskość, potrzebny jest dialog, potrzebna
jest przyjaźń. A to, kiedy jest braterstwo jest znakiem nadziei.
Zacznijmy właśnie od młodych, którzy
byli pierwszym motywem tej podróży. Po
raz kolejny odpowiedzieli na wezwanie:
przybyli z całego świata, niektórzy z nich
są tutaj obecni. Było to święto kolorów,
różnych twarzy, języków, różnych dziejów. Nie wiem jak to robią. Mówią różnymi językami, ale udaje im się zrozumieć.
Dlaczego? Bo mają tę wolę, aby podążać
razem, budować mosty, wolę braterstwa.
Przybyli także ze swoimi ranami, ze swoimi pytaniami, ale przede wszystkim z radością spotkania. Po raz kolejny utworzyli
mozaikę braterstwa. Można mówić o mozaice braterstwa. Symbolicznym obrazem
Światowych Dni Młodzieży jest wielobarwne morze flag, jakimi wymachuje młodzież: rzeczywiście podczas Światowych
Dni Młodzieży flagi narodów stają się
piękniejsze, że tak powiem "oczyszczają
się", a nawet flagi krajów pozostających ze
sobą w konflikcie powiewają jedna obok
drugiej. I to jest piękne, także tutaj są flagi
pokażcie je!
Podczas tego swego wielkiego spotkania jubileuszowego młodzież świata przyjęła orędzie miłosierdzia, aby je zanieść

Pielgrzymi podczas Świtowych Dni Młodzieży - Dni w Diecezjach w Krzeszowie
wszędzie w uczynkach co do duszy i co do
ciała. Dziękuję wszystkim młodym, którzy
przyjechali do Krakowa! I dziękuję tym,
którzy się z nami łączyli z każdego krańca
Ziemi! Bowiem w wielu krajach zorganizowano małe Dni Młodzieży, w łączności
z tym odbywającym się w Krakowie. Niech
otrzymany przez was dar stanie się codzienną odpowiedzią na wezwanie Boga.
Wspomnienie pełne miłości kieruję
ku Susannie, dziewczynie z Rzymu, z tej
diecezji, która zmarła w Wiedniu, niemal
natychmiast po udziale w Światowym
Dniu Młodzieży. Niech Pan, który z pewnością przyjął ją w niebie pocieszy członków jej rodziny i przyjaciół.
Podczas tej podróży odwiedziłem
także sanktuarium w Częstochowie.
Przed obrazem Matki Bożej otrzymałem
dar spojrzenia Matki, która jest przede
wszystkim Matką narodu polskiego, tego
szlachetnego narodu, który wiele wycierpiał, a który dzięki mocy wiary i Jej macierzyńskiej ręki zawsze podnosił się na
nowo. Pozdrowiłem tutaj niektórych Polaków. Jesteście wspaniali!

Tam, pod tym spojrzeniem, można
zrozumieć duchowy sens pielgrzymowania tego narodu, którego dzieje są nierozerwalnie związane z Krzyżem Chrystusa.
Tutaj dotyka się namacalnie wiary świętego wiernego ludu Boga, który strzeże nadziei poprzez próby; i strzeże także owej
mądrości, która jest równowagą między
tradycją a innowacją, między przeszłością a przyszłością. A Polska przypomina
dziś całej Europie, że nie może być mowy
o przyszłości kontynentu bez jego wartości założycielskich, których z kolei centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka. Wśród tych wartości znajduje się
miłosierdzie, którego szczególnymi apostołami było dwoje wielkich dzieci ziemi
polskiej: święta Faustyna Kowalska i święty Jan Paweł II.
Wreszcie podróż ta miała także perspektywę globalną, świata wezwanego
do odpowiedzi na wyzwania związane
z zagrażającą jemu wojną "w kawałkach".
I tutaj wielkie milczenie wizyty w Auschwitz-Birkenau było bardziej wymowne,
niż jakiekolwiek słowa. W tym milcze-
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niu słuchałem, czułem obecność wszystkich dusz, które tutaj zginęły. Odczułem
współczucie, miłosierdzie Boga, które
niektóre święte dusze potrafiły wnieść
także do tej otchłani. W tym wielkim milczeniu modliłem się za wszystkie ofiary
przemocy i wojny. I tam, w tym miejscu,
zdałem sobie sprawę bardziej, niż kiedykolwiek z wartości pamięci nie tylko jako
pamięci wydarzeń minionych, ale jako
ostrzeżenia i odpowiedzialności za dziś
i za jutro, aby ziarno nienawiści i przemocy nie zakorzeniło się w bruzdach historii.
W tej pamięci wojen, wielu ran i przeżytych cierpień jest też wielu mężczyzn
i kobiet dnia dzisiejszego, którzy cierpią

z powodu wojny, wielu naszych braci
i sióstr. Patrząc na to okrucieństwo w tym
obozie koncentracyjnym natychmiast pomyślałem o okrucieństwie dnia dzisiejszego. Jest ono podobne, choć nie jest tak
skoncentrowane jak w tym miejscu, ale
obecne jest na całym świecie, tym świecie, który jest chory okrucieństwem, nienawiścią, smutku i dlatego zawsze proszą
o modlitwę, aby Pan obdarzył nas pokojem.
Za to wszystko dziękuję Panu Bogu
i Maryi Dziewicy. I po raz kolejny wyrażam moją wdzięczność Prezydentowi
Polski, innym przedstawicielom władz,
kardynałowi arcybiskupowi Krakowa

i całemu Episkopatowi Polski oraz tym
wszystkim, którzy na różne sposoby
umożliwili to wydarzenie, które dało Polsce, Europie i światu znak braterstwa i pokoju. Chciałbym też podziękować młodym woluntariuszom którzy przez więcej
niż rok pracowali, aby przeprowadzić to
spotkanie. Dziękuję też mediom, ludziom
pracującym w mediach. Dziękuję bardzo
za to, za sprawienie, aby ten dzień można
było zobaczyć na całym świecie. Nie mogą
w tym miejscu zapomnieć Anny Marii Jacobini, włoskiej dziennikarki, która niespodziewanie tam zmarła. Módlmy się
także za nią, która odeszła z tego świata
służąc innym.

BÓG WPROWADZIŁ
DOBRO
Jestem owocem gwałtu. Jestem szczęśliwa, że żyję

- miliony ludzi na całym świecie mogły w czerwcu 2014 r.
usłyszeć te słowa. Wypowiedziała je 24- letnia Amerykanka.
Valerie Gatto podczas wyborów Miss USA. Wcześniej Gatto
została wybrana najpiękniejszą kobietą stanu Pensylwania w
2014 r.
Gwałt.
Jej matka została brutalnie zgwałcona w wieku 19 lat. Kobieta kiedy odkryła, że jest w ciąży, nie zdecydowała
się na zalecaną powszechnie w takich
sytuacjach aborcję. Początkowo chciała oddać córkę do adopcji. Ostatecznie postanowiła odłożyć swoje plany
studiów na wydziale prawa i zajęła się
wychowaniem córki. Pomoc w podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka okazała babcia Valerie. To jeszcze jeden
dowód, jak ważną rolę do spełnienia
mają najbliżsi członkowie rodziny,
kiedy dają wsparcie kobiecie w ciąży.
Światło.
„Moja mama zawsze mówiła mi, że
jestem jej światłem”- powiedziała Miss
Pensylwanii. Gatto jest zainspirowana
postawą matki- tym, jak poradziła sobie z horrorem gwałtu i poniżeniem.
Paradoksalnie stąd zaczerpnęła swoją
siłę do osiągnięcia sukcesów. Nie pozwoliła, by przeszłość determinowała
jej przyszłość.

Miss Pensylwanii w wywiadzie dla magazynu today.com zauważyła, że wiele
osób myśli, że taka przeszłość będzie
miała negatywny wpływ na jej życie
i nie pozwoli rozwinąć skrzydeł. Rozwiewa ich wątpliwość: „Wychowałam
się z mamą i moimi dziadkami. Oni
nigdy nie postrzegali tego jako coś
negatywnego. Mam kochającą, wspierającą rodzinę, która mówiła mi, że
mogę być nawet prezydentem USA.”
Mała Valerie od najmłodszych lat zadawała pytanie: dlaczego nie ma taty?
Gdy chodziła do 3 klasy szkoły
podstawowej otrzymała od Mamy
odpowiedź stosowną do wieku córki:
„Coś złego mi się przytrafiło. Bardzo
zły człowiek zranił mnie, ale Bóg dał
mi ciebie”.
Świadek
Miss Pensylwanii tak o sobie powiedziała: „Wiedziałam, że Bóg umieścił mnie tutaj w jakimś celu i On jest
przyczyną, że moja matka i ja zostały-

Valerie Gatto

śmy ocalone. Chcę, żeby był dumny ze
mnie i mojej rodziny. Mogłabym siedzieć i zadręczać się pytaniami: Dlaczego to się stało? Czy mój ojciec wie,
że istnieję? Ale Bóg umieścił mnie tu,
bym zrobiła wielkie rzeczy i nie mam
zamiaru, by przeszłość powstrzymała
mnie od tego”.
Gatto uważa, że z Bożej woli ma
„inspirować ludzi, nieść odwagę, dawać nadzieję, że wszystko jest możliwe i że nie wolno pozwolić, by trudne
okoliczności definiowały życie”.
Amerykanka spełnia jeszcze jedno
zadanie: Jest wyrzutkiem sumienia
dla tych wszystkich, którzy godzą się,
by dzieci poczęte z gwałtu mogły być
zabijane w aborcji. Valerie jest dowodem na to, że siła życia i ufność Bogu
są w stanie pokonać najgorsze zło.
Dariusz Hybel,
Tygodnik „Źródło” z 29.05.2016
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RELACJA WOLONTARIUSZA
ZE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
Opisanie przeżyć, dwutygodniowego pobytu w Krakowie w czasie Światowych Dni Młodzieży, nie jest
łatwe, jak początkowo sądziłem, gdyż uważam, że należało tam być. Spotkać się z młodzieżą całego świata.
Mi przypadła przyjemność zaznajomić się z młodzieżą: z Czech, Włoch, Filipin i Gabonu. Ale zanim do
tego doszło, przez pierwszy tydzień mieliśmy gorączkowe przygotowania do ŚDM w Krakowie.
Po wieczornej Mszy św. w bazylice
krzeszowskiej 13 lipca 2016 r. wyruszyłem następnego dnia do Krakowa. Trochę
wcześniej niż planowałem, gdyż musiałem zajechać na jeden dzień do Lublina.
Już podróż do Krakowa, nie obyła się bez
problemów z powodu silnym wiatrów
i intensywnych deszczów, które wówczas
przechodziły nad Polską. Ale, nie to było
jeszcze takie straszne. Gdy okazało się,
że 14 lipca tzw. Państwo Islamskie dokonało kolejnego zamachu, tym razem
w Nicei, a po nim kolejnych mniejszych
również we Francji jak i Niemczech, m.in.
zabijając w czasie sprawowania Mszy św.
księdza, bardzo się przestraszyłem, ale
nic złego w czasie tych cudownych Dni
w Krakowie nie stało.
Wolontariat zaczęliśmy, w poniedziałek 18 lipca 2016 r. szkoleniami z zakresu obowiązków i pracy, którą będziemy wykonywać, spraw bezpieczeństwa
i pierwszej pomocy. Szkolenia odbywały
się w nowo wybudowanym Centrum
Kongresowym ICE przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie, skąd rozpościera
się piękny widok na Wawel i kościół Na
Skałce. Zostałem przypisany do Centrum Informacyjno-Rejestracyjnego tzw.
CIR-u, gdzie naszym zadaniem była rejestracja uczestników, udzielanie informacji
praktycznych i turystycznych pielgrzymom przybywającym na ŚDM w Krakowie. Tych CIR-ów utworzono w sumie
20, osiem na terenie miasta i dwanaście
na obrzeżach. Ja pracowałem w CIR-ze
nr 20 na MOP w Kłaju koło Bochni, na
autostradzie A4 biegnącej z Rzeszowa do
Krakowa. Każdy CIR miał swojego koordynatora, moim był Michał Mizio z Opola. A na samej służbie, poznałem nowych
znajomych m.in. Natalkę, Joasię, Anię,
Karolinę, Jacka, Michała czy Wojciecha,
którzy przybyli na wolontariat, tak jak ja

z całej Polski. Służba nasza trwała 24 godziny na dobę, w trybie dwuzmianowym
dziennym (8-20) i nocnym (20-8). Każdy
z nas miał po trzy dniówki i dwie nocki.
Najbardziej intensywna pracę mieliśmy
w sobotę 30 lipca, gdy odwiedziło nas
około 600 pielgrzymów zdążających do
Brzegów koło Krakowa.
Oprócz służby mieliśmy czas wolny,
który w różnoraki sposób wykorzystywaliśmy. W pierwszym tygodniu, gdy było
trochę jeszcze luzu i miasto było „obstawione” tylko przez około 20 tysięcy wolontariuszy, uczestniczyliśmy w środę
20 lipca w Mszy św. otwierającej naszą
posługę wolontariacką pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza
w Krakowie-Łagiewnikach. Który serdecznie nam dziękował, że zaangażowaliśmy się w pomoc pielgrzymom. Była to
wspaniała Msza św., która zgromadziła
w Łagiewnikach około 6 tysięcy wolontariuszy, ubranych już w służbowe stroje tj.
niebieskie koszulki typu polo z literą „V”
(pierwsza litera angielskiego słowa wolontariusz czyli „volunteering”), logiem
ŚDM Kraków 2016, niebieskim plecakiem
a w nim dwoma opaskami jedną niebieską

z napisem „Jesus, I trust in You” i różańcem, drugą różnego koloru, zależnie od
departamentu wolontariatu - ja miałem
żółtą - modlitewnik, książkę „Jezu, ufam
Tobie”, przewodnik pielgrzyma, informacyjny oraz po Krakowie, pelerynę, czapkę
z daszkiem, szalik-ręcznik, chustę „buff ”,
notatnik, długopis i najważniejszy z nich
niebieski identyfikator (pielgrzymi mieli
żółty, księża szary, organizatorzy czarny). Po tym pielgrzym rozpoznawał wolontariusza, który na każdym kroku służył mu pomocą. W pierwszym tygodniu
zwiedziłem też dwie wystawy w Muzeum
Archeologicznym, podziwiałem ekspozycję poświęconą 1050-lat chrześcijaństwa
w Polsce, w Gmachu Głównym Muzeum
Narodowego w Krakowie, zobaczyłem
obrazy, rzeźby Matek Miłosiernych. Obie
wystawy przygotowano specjalnie na
ŚDM w Krakowie.
WYD Cracow 2016 rozpoczęły się
26 lipca, Mszą św. otwarcia na krakowskich Błoniach, pod przewodnictwem
kardynała Stanisława Dziwisza, w której
uczestniczyłem, w specjalnym sektorze
przygotowanym tylko dla wolontariuszy.
Wszystkie Mszę św., Droga Krzyżowa,
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spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem
były prowadzone w języku łacińskim, dlatego można było je śledzić albo poprzez
modlitewnik, który dostaliśmy w pakiecie wolontariusza lub poprzez radio i tzw.
tłumaczenie symultaniczne. W czwartek
28 lipca, przed służbą nocną, znalazłem
się na trasie przejazdu tramwaju, którym
podróżował z ul. Franciszkańskiej na Błonia papież Franciszek. To wówczas po raz
pierwszy zobaczyłem go na żywo. Następnego dnia, uczestniczyłem po dwóch
godzinach snu w Drodze Krzyżowej na
krakowskich Błoniach, które byłe jedną
z piękniejszych Dróg Krzyżowych, w których modliłem się.
Ze względu na sobotnią dzienną
służbę, nie mogłem uczestniczyć ani
w Czuwaniu, ani w Mszy św. Posłania
w Brzegach. Jednak, nie zrezygnowałem
z okazji i udałem się do Tauron Areny na
krakowskim Dąbiu, na spotkanie Ojca
Święta Franciszka z wolontariuszami. Całego spotkanie zaczęło się już o godzinie
14, koncertem zespołu Golec uOrkiestra
i Gospel, którzy śpiewali religijne piosenki, były też katecheza, pokazy filmowe
oraz o 15 Koronka do Bożego Miłosierdzia. O 17 przybył do nas papież Franciszek, który postanowił nie czytać przygotowanego przemówienia, przez co nas

mocno podbudował. Powiedział, że najważniejsze jest nadzieja i odwaga, mówiąc
w swoim ojczystym hiszpańskim języku.
I zaprosił nas na kolejne Światowe Dni
Młodzieży w Panamie 2019, żartując, że
nie jest pewne, że tam się zjawi.
W czasie dwutygodniowego pobytu w Krakowie spałem w Gimnazjum nr
24 koło przystanku Solvay w dzielnicy
Borek Fałęcki-Łagiewniki, a żywiłem się
talonami, który przygotowali dla nas organizatorzy za 35 zł na dzień, w punktach
gastronomicznych rozmieszczonych po
całym Krakowie. Drugiego sierpnia wróciłem do Krzeszowa, napełniony Bożym

SASZA Z KAZACHSDTANU:
ZBIERAŁEM ZŁOM, ŻEBY
PRZYJECHAĆ DO KRAKOWA

Ks. Tomasz i Sasza z Karagandy podczas wywiadu dla Tv KUL

Miłosierdziem i nowym doświadczeniem.
Za co serdeczne, chce podziękować księdzu proboszczowi i kustoszowi Marianowi Kopko, który zgodził się aby mógł
uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Bóg zapłać!!!
PS Nie śledziłem przez dwa tygodnie
telewizji, nie wiem czy mówiono o tym
ale, zaskoczyło mnie w czasie ŚDM Kraków 2016 jedna rzecz komunikat bezglutenowy. Pielgrzym mógł udać się w czasie
Mszy św. do specjalnego miejsca, gdzie
ksiądz rozdawał taką Komunię Świętą.
Mateusz Pazgan

Sasza. 17-latek z Kazachstanu. Światowe Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku
były jego marzeniem, ale droga do Krakowa nie była łatwa. Nastolatek pochodzi
z niezwykle ubogiej i "trudnej" rodziny
z Karagandy. By przybyć do Polski musiał
pokonać wiele przeszkód. Zbierał złom,
odśnieżał drogi, odkładał każdą, nawet
najmniejszą kwotę! Udało się. Choć wielu nie wierzyło, Sasza spełnił marzenie!
Pomagał mu polski ksiądz, opiekun Oratorium Dobrego Pasterza, Ojciec Tomasz
Sadłowski – marianin. Jak wygląda życie
nastolatka, z jakimi trudami musi walczyć
w dalekim Kazachstanie? Czy ma tam
prawo do szczęścia? Sasza i inne dzieci
z centrum przy kościele w Karagandzie
nierzadko pochodzą z trudnych, rozbitych rodzin, dotkniętych alkoholizmem
i narkomanią. W Oratorium Dobrego Pasterza mogą zjeść ciepły posiłek, spędzić
bezpiecznie czas i rozwiązywać problemy.
Drodzy Czytelnicy „Krzeszowskiej
Pani” - można tym młody ludziom w Kazachstanie pomóc, przekazując dar serca:

Centrum Stowarzyszenia
Pomocników Mariańskich,
53124011091111000005152270,
z dopiskiem "Karaganda"
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Figura św. Piotra na Placu św. Piotra w Watykanie

KLUCZE
MIŁOSIERDZIA
Mt 16, 17-19 „Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły
ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała],
i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".
Ksiądz Józef Tischner w „Drogi
i bezdroża miłosierdzia” rozróżnia
litość i współczucie od miłosierdzia.
Wiele obrazów św. Piotra – jak nie
wszystkie - przedstawiają go z kluczami w ręku. Bezbłędnie też odczytujemy symbolikę tych kluczy – notabene
– wywodzącą się z samej Ewangelii.
Ale co mają wspólnego klucze św.
Piotra i traktat filozoficzny ks. J. Tischnera? A tym bardziej o miłosierdziu! Otóż spróbujmy spojrzeć na na
owe „klucze” w świetle innej metafory. W książce tej ksiądz profesor ukazuje wyraźne rozróżnienie pomiędzy
miłosierdziem a litością czy współczuciem. Tak w skrócie mówiąc, to te
dwa przeżycia (litość i współczucie)
dotyczą nas samych. Powstają w nas
i mogą mieć wpływ na naszą dalszą
postawę ale nie tworzą, i ,,nie „budują” trwałych dalszych relacji z drugim
człowiekiem. Są przeżyciami i jako
takie nie są warunkowane aktem
woli. Przeżycia jako stan psychiczny
powstający wskutek silnych bodźców

zewnętrznych, a przez silne wrażenie
pozostawiające ślady w psychice człowieka mijają. Zatem nie mogą one być
kluczami, tym bardziej do nieba.
Pozostaje miłosierdzie Boże. Jednak są dwa klucze! Ale, jak dalej napisał J. Tischner:
- „Miłosierdzie otwiera się dwoma
kluczami: tego, kto jest miłosierny,
i tego, kto potrzebuje miłosierdzia.
Gdyby było inaczej, nie byłoby wzajemności, lecz nowa nierówność.”
Z kolei gdzie indziej napisał:
- „Można powiedzieć: istnieją dwa
klucze do aktu miłosierdzia. Jeden ma
w ręku ojciec, a drugi syn. Ojciec jest
otwarty na powrót. Otwarcie to już
jest miłosierdziem, jak gotowość do
wybaczenia już jest wybaczeniem. Od
syna zależy jednak nawrócenie. Nawrócenie zawiera moment „oczyszczenia". Syn musi się nawrócić i powrócić. On sam musi siebie „oczyścić".
Musi uznać wobec samego siebie swój
błąd. Nikt za niego tego nie zrobi. Jeśli
jednak już zrobi, wykroczy poza pole

sprawiedliwości i wkroczy na pole miłosierdzia. Syn oddaje ojcu to. co marnował. Papież podkreśla: miłosierdzie
jest wzajemnością. Ojciec potwierdza
synostwo i otrzymuje potwierdzenie
ojcostwa.”
Jeszcze taka refleksja. Wszystkim
znana chyba jest przypowieść o synu
marnotrawnym. Podobnie jak w przypadku kluczy św. Piotra, spójrzmy
inaczej na postać ojca. Odejście syna
– mogło wywołać poczucie złamanego, zmarnowanego ojcostwa. Powrót
syna to naprawił. A raczej udzielone
i doznane miłosierdzie. Może brakować nam w tej przypowieści takiego
dalszego krótkiego dialogu:
- Ojcze, dlaczego pozwoliłeś mi
odejść?
- Bo cię kocham!
Ale takie zakończenie to musimy
sami dopisać, choćby swoim życiem...
Drugi klucz, to wybaczyć Bogu Jego
nieskończoną miłość do nas...
Andrzej Ziółkowski
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CICHA POMOC
Długo zastanawiałem się czy o tym napisać. A raczej, czy dać takie świadectwo i o tym opowiedzieć. Nie
wszystko można powiedzieć, nie wszystko nadaje się do „druku”. Ale chcę o tym powiedzieć, aby - może
ktoś w ten sposób znajdzie spokój..., albo zechce pomóc innym...
Kilka lat temu przystąpiłem do spowiedzi z całego życia. A raczej rozpoczął
się proces nawrócenia. Wówczas wyznałem (jestem mężczyzną), że mam na
swoim sumieniu życie nienarodzonych
poprzez akceptację środków wczesnoporonnych. O ile sobie teraz przypominam
to chyba użyłem takiego określenia:
- „współudział w morderstwie”.
Spowiednik wyraził swoje zdziwienie,
bowiem jak powiedział byłem pierwszym
mężczyzną w jego kapłańskim życiu, który przyznał się do takiego grzechu...
Ale nie o spowiedzi chciałem się podzielić. Ważne dla mnie jest to, co się stało
potem!
W moich myślach pojawiły się pytania
i wątpliwości:
- Ile warte jest ludzkie życie?
- Ile – że tak powiem - „Zdrowasiek”
trzeba zmówić...
- Jak mogę zadośćuczynić? Jak wynagrodzić?
Zacząłem szukać i znalazłem dokument Kościoła Katolickiego - Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt.: Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez
chrztu (19 I 2007). Szczególnie trafiły do
mnie punkty 69, 78 i 79 owego dokumentu – cyt. poniżej. Było to dla mnie
jak światło w tych ciemnościach. Natychmiast podjąłem decyzję, aby ofiarować
Bogu przez ręce Najświętszej Maryi Panny odpusty zupełne i cząstkowe za dusze
tych dzieci – (sam tutaj nie dam rady,
więc zwróciłem się z prośbą o pomoc do
Maryi). Poczytałem też o odpustach (jakie
i w jaki sposób mogę je uzyskać). Tak rozpocząłem wówczas swoją „rehabilitację” wynagrodzenie.
Od tamtego czasu niemalże po każdym zmówionym Różańcu, czy innych
modlitwach, które są obdarzone łaską
odpustu – ofiaruje te uzyskane odpusty za
dusze w czyśćcu cierpiące i za dusze dzieci nienarodzonych, które zginęły przed
narodzeniem. Również to postanowienie
rozszerzam o zamawiane intencje Mszy
św.

Pewnego razu w czasie jakiejś rozmowy z pewnym kapłanem o „problemie”
nienarodzonych - wspomniałem o swoich intencjach i postępowaniu. Wówczas
powiedział on, że być może to Duch św.
natchnął mnie do takiego rozwiązania.
W międzyczasie dzieliłem się takim
sposobem modlitw i „cichej pomocy” dla
nienarodzonych. Oczywiście osobiście
nie traktuje tego (tych odpustów) jako jakiegoś zabobonu czy dla „świętego spokoju”. To kwestia wiary. Jak pisze św. Paweł
Apostoł - mamy modlić się za wszystkich
– w tym też i za nienarodzonych. To taka
„cicha pomoc”.
69. Chrześcijanie są ludźmi modlitwy. Biorą sobie do serca zachętę św.
Pawła: „Zachęcam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były
za wszystkich ludzi” (1 Tm 2,1). Ta powszechna modlitwa jest przyjmowana
przez Boga, „który pragnie, by wszyscy
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4), i którego moc
stwórcza „wszystko może” (Hi 42,2; Mk
10,27; Mk 12,24-27; Łk 1,37). Opiera się
ona na nadziei, że całe stworzenie będzie
w końcu uczestniczyć w chwale Bożej
(por. Rz 8,22-27). Taka modlitwa odpowiada zachęcie sformułowanej przez św.
Jana Chryzostoma: „Naśladuj Boga. Jeśli
On chce, by wszyscy byli zbawieni, to jest
uzasadnione, że jeden
powinien modlić się za
wszystkich”.
78. Nasze refleksje i nasz dokument
sytuują się w obszarze nadziei. Dzisiejszy
Kościół odpowiada na
znaki naszych czasów
z odnowioną nadzieją
w stosunku do świata
w ogóle i ze szczególnym
odniesieniem
do zagadnienia dzieci, które umierają bez
chrztu105.
Musimy

Martin Hudáček - Pomnik nienarodzonych dzieci ▶

tu i teraz uzasadnić tę nadzieję (por. 1P
3,15). W ostatnich pięćdziesięciu latach
Urząd Nauczycielski Kościoła wykazał się
rosnącą otwartością wobec możliwości
zbawienia dzieci nieochrzczonych, a sensus fidelium wydaje się rozwijać w tym
samym kierunku. Chrześcijanie stale doświadczają, a szczególnie mocno w liturgii, zwycięstwa Chrystusa nad grzechem
i śmiercią106, nieskończonego miłosierdzia Bożego i komunii miłości świętych
w niebie, a to wszystko umacnia naszą
nadzieję. W liturgii nieustannie odnawia
się nadzieja, która jest w nas i którą mamy
głosić i wyjaśniać. Na podstawie tego doświadczenia nadziei można teraz zaprezentować różne rozważania.
79. Trzeba jasno powiedzieć, że Kościół nie ma pewnego poznania odnośnie
do zbawienia dzieci, które umierają bez
chrztu. Zna i czci chwałę Świętych Młodzianków, ale los dzieci nieochrzczonych nie został nam objawiony, i Kościół naucza i ocenia tylko w odniesieniu
do tego, co zostało objawione. Jednakże
to, co wiemy o Bogu, Chrystusie i Kościele, dostarcza nam racji do żywienia
nadziei na ich zbawienie, jak teraz zostanie wyjaśnione.”
Nazwisko autora znane redakcji.
Mam zgodę mojego kierownika – spowiednika na danie takiego świadectwa…..
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
DWA BAROKOWE POSĄGI
I NEOGOTYCKA PRZEBUDOWA,
CZYLI TAJEMNICE KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANNY
Szczególnym kultem otaczali cystersi postać św. Anny, patronki małżeństw, górników złota, ale przede wszystkim tkaczy, bowiem właśnie z tkactwa utrzymywała się miejscowa ludność. Poświęcona jej niewielka świątynia
góruje nad krzeszowską kotliną i od stuleci z matczyną dobrocią spogląda na swoją córkę i jej oblubieńca. O górskim kościele p.w. Anny wbrew pozorom wiemy dość dużo. Już w okresie międzywojennym doczekał się dobrej monografii, pióra o. Nikolausa Lutterottego (Bei der heiligen Mutter Anna). Są jednak epizody z dziejów tej świątyni,
które dziś są mocno zapomniane.
Przypuszczalnie pierwszą kaplicę poświęconą św. Annie, wzniósł opat krzeszowski Franciszek Büthner. Wzmianka w księdze miejskiej Chełmska Śl.
informuje, że tenże opat ufundował
dla tej świątyni dzwon w 1522 r.: ,,Die
Mittel Glocke zu Sankt Lorenz ist verschafft worden Ao 1522 und erstlich zu
Hermsdorff beym Closter auff Michael
Hoppens Berge deselbst in einem Wahlfahrstkirchel welches man bey Sankt

Anna genennt gehalten worden, welche nach der Verwüstung hieher transferirt worden. Dieses ist die älteste.”,
co w tłumaczeniu oznacza: "Środkowy
dzwon w [kościele p.w.] św. Wawrzyńca
[w Krzeszówku] został odlany w roku
1522 i pierwotnie został powieszony
w Hermsdorf koło klasztoru na wzgórzu [należącym do] Michaela Hopensa,
w tamtejszym kościółku pielgrzymkowym, który jest pod wezwaniem św.

Figura św. Joachima i św. Józefa ▼

Anny, stamtąd po spustoszeniu został
przetransportowany tutaj [tj. do Krzeszówka]. Ten jest najstarszy [z dzwonów]." Wzmiankowana miejscowość
,,Hermsdorff ” była wsią rozciągającą się
wzdłuż rzeki Zadrny od Krzeszówka po
Czadrów. W okresie międzywojennym
przyłączono ją do Krzeszowa, gdyż pierwotnie nazwa ,,Krzeszów” odnosiła się
tylko do klasztoru i najbliższych zabudowań. Administracyjnie więc, kościół
p.w. św. Anny leżał już na terenie
Hermsdorfu. Naturalnie opisywany w źródle dzwon, współcześnie
nie znajduje się już w Krzeszówku.
Błędne jest przekonanie, funkcjonujące w literaturze sekundarnej,
że świątynia została wzniesiona
w 1517 r. Ta data jest tylko początkiem panowania opata Franciszka.
Źródło podkreśla również niewielki rozmiar świątyni [kirchel] i fakt,
że była to już wtedy budowla istniejąca, więc niekoniecznie wzniesiona przez wspomnianego opata.
Za opata Adama Wolfganga świątynia w 1623 r. otrzymała
nowy ołtarz główny, ławki i konfesjonał. W tym czasie była to
budowla drewniana i w konstrukcji fachwerkowej. Opat Bernard
Rosa założył bractwo św. Anny,
a w 1686 r. wzniósł obszerną świątynie. W 1703 r. opat Geyer wybudował 5 słupów św. Anny, prowadzących do górskiego kościoła.
Budowla wkrótce okazała się niewystarczająca dla napływających
pielgrzymów. Pątnicy przywilejem
z 1715 r., nadanym przez papieża Klemensa XI, mogli uzyskać
odpust zupełny za uczestnictwo
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w procesji i Mszy św. Przywilej ten,
spowodował budowę nowego, obszerniejszego kościoła w latach 1721 - 1722
przez opata Dominika Geyera. Mistrzem
budowlanym został mianowany Michał
Jentsch z Jawiszowa, a mistrzem ciesielskim był Jeremiasz Maywald. Rozbudowa kosztowała 1216 florenów. Ostatnie
nabożeństwo w starej świątyni odprawił
przeor Maciej Rösner 15 maja 1721 r.
Zachowała się cynowa tabliczka z 1722
r., upamiętniająca rozbudowę świątyni
(na ilustracji). Oprócz inskrypcji informującej o samej budowie świątyni i podaniu tytulatury opata Geyera, wymieniono również ówczesnych członków
konwentu krzeszowskiego.
Do nowej budowli przeniesiono wyposażenie z czasów opata Rosy. Retabulum ołtarza głównego przypomniało
analogiczne dzieło w kościele p.w. 14
Wspomożycieli w Ulanowicach. Tym
samym sugeruje to autorstwo J. Schöttera i snycerzy z pierwszego warsztatu
krzeszowskiego. W 1689 r. z fundacji opata Rosy w ołtarzu umieszczono
obraz malarza klasztornego M. Leistritza. Przedstawiał on tzw. św. Annę Samotrzeć - Maryja trzymała Jezusa na
kolanach, a św. Anna sięgała im po winogrona. Płótno flankowały posągi św.
Józefa i św. Joachima. W obu bocznych
ołtarzach były obrazy z życia św. Anny,
a na ścianach wisiało 13 obrazów olejnych. We wnętrzu znajdowały się jeszcze
ambona i dwa konfesjonały. Na kolebkowym sklepieniu umieszczono płótno
J. Neunhertza, przedstawiające 5 radości
św. Anny, fundacji opata Benedykta II
Seidla. Na dachu była sygnaturka z cebulastym hełmem.
W 1884 r. pożar strawił górski kościół.
Zachowała się interesująca relacja Agnes
Hoffmann, będąca świadkiem tego wydarzenia: ,,Am 4. August 1884 um 3 Uhr
nachmittags brannte unsere liebe Annakirche. Es war ein schweres Gewitter, ein
Blitz schlug ein. Die Söhne vom Bauern
Rösner, wo immer ein Schlüssel war, sind
bald auf den Annaberg hinauf gelaufen.
So konnte noch manches gerettet werden. Den Tabernakel mit dem Allerheiligsten in der Monstranz hat mein Mann
mit seinem Bruder Josef herausgetragen
und unter die Bäume gestellt. Die beiden
Heiligenfiguren Joseph und Joachim
vom Hochaltar und die Seitenaltären hat
man aus herausgeholt”. [Dnia 4 sierpnia
1884 r. o 3 popołudniu płonął nasz kochany kościół p.w. św. Anny. Była gwałtowna burza, gdy uderzył piorun. Syno-

Tablica cynowa z kościoła p.w. św. Anny

wie rolnika Rösnera, którzy zawsze mieli
klucze, zaraz wbiegli na górę św. Anny.
Tak mogło zostać jeszcze niejedno uratowane. Tabernakulum z Najświętszym
Sakramentem w monstrancji wyniósł
na zewnątrz mój mąż ze swoim bratem
Josefem i położyli pod drzewem. Obie
figury - św. Józefa i Joachima z ołtarza
głównego i te z ołtarzy bocznych wyniesiono na zewnątrz]. Kobieta wspomina
również, że udało się uratować jeszcze
kilka strojów liturgicznych.
Po pożarze w 1884 r. natychmiast
pojęto się odbudowy górskiego kościoła.
Zachował się projekt odbudowy w stylu
neogotyckim. Fasada miała otrzymać
strzelistą wieżyczkę z biforyjnym prześwitem, a wszystkie okna stylizowane
maswerki z witrażami. (Projekt znajduje się w Archiwum Sióstr Benedyktynek, syg. VI/41) Projekt ten nie został
zrealizowany, a świątynię odbudowano
w uproszczonej formie, bez naleciałości stylowych. Wnętrze otrzymało nowy
ołtarz główny w stylu neobarokowym.
Obraz w nim przedstawiał św. Annę
nauczającą Maryję. U jej stóp przedstawiono wazon z liliami oraz księgę z inicjałem ,,S”, a tło wypełniała edykuła.
Płótno otoczone było kunsztowną ramą
z rzeźbionych białych i czerwonych róż.
Obraz flankowały łącznie 4 kolumny
o kompozytowych głowicach. Świątynia posiadała standardowe wyposażenie

- dwa trony dla duchownych, ambonę
i ławki. Ścianę zachodnią zamykała empora, na której były 4 - głosowe organy
świdnickiej firmy Schlag und Söhne
z 1889 r. Taki stan utrzymał się do okresu powojennego, kiedy świątynia zaczęła
popadać w ruinę. Jak feniks z popiołów
kościół p.w. św. Anny odrodził się dzięki działalności Społecznego komitetu
odbudowy kościoła na Górze św. Anny.
Zamiast dać się ponieść modnej ideologii burzenia kościołów, których ,,stan
zagraża bezpieczeństwu”, postanowili
odrestaurować chrześcijański dom modlitwy. Efektem prac była rekonsekracja
świątyni 25 września 2011 r. przez ks. bp
Marka Mendyka.
Jak dużo zachowało się z pierwotnego wyposażenia kościoła? Najcenniejszą
pozostałością z czasów baroku są dwie
figury św. Joachima i św. Józefa, które wyszły spod dłuta J. Schöttera. Są one obecnie eksponowane w Domu gościnnym
opata w salach wystawienniczych. Ołtarz
główny z ostatniej dekady XIX w. i trony
duchowieństwa są obecnie zdeponowane w jednej z zakrystii kościoła p.w. św.
Józefa. Być może kiedyś znajdą się ludzie
dobrej woli i nadejdzie czas, że zostaną
odnowione i powrócą do kościoła p.w.
św. Anny. Bo dzięki opiece św. Anny i zaangażowaniu wielu ludzi górska świątynia pięknieje z roku na rok.
Krystian Michalik
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LIST MADZI BUCZEK DO DZIECI
Z PODWÓRKOWYCH KÓŁEK RÓŻAŃCOWYCH
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA!
Gorąco i serdecznie pozdrawiam Was, drodzy Przyjaciele należący do Podwórkowych Kół Różańcowych
Dzieci. Witam Was w kole wielkiego Różańca dzieci, który powinien opleść cały świat. Myślę, że w swoich
środowiskach będziecie szerzyć modlitwę różańcową, a przez to staniecie się apostołami modlitwy
różańcowej. Nigdy nie wstydźcie się ani nie bójcie, że dzieci lub młodzież Was wyśmieją. Pamiętajcie,
że przez Różaniec możemy wszystko przezwyciężyć.
Zobaczcie, jak bardzo w naszych czasach potrzebna jest modlitwa różańcowa, o którą błaga nas
Matka Boża. Maryja potrzebuje
modlitwy różańcowej każdego
z Was! Przez naszą wytrwałą, gorliwą modlitwę różańcową możemy
sprawić, że Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje i na świecie zapanuje pokój, radość i miłość. Dlatego błagam Was, pomóżcie Matce
Bożej zwyciężyć! To wielkie dzieło
Matki Bożej, które tworzymy, powstało dzięki Dyrektorowi Radia
Maryja, Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. W lipcu 1997 roku założyłam wraz z trójką dzieci pierwsze
koło na swoim podwórku. Ojcu
Dyrektorowi tak spodobał się ten
pomysł, że zachęcił, aby dzieci
tworzyły takie koła w całej Polsce
i poza jej granicami. Proszę Was
o szczególną modlitwę za Ojca Dyrektora, Radio Maryja, Telewizję
Trwam oraz za wszystkie dzieła,
które powstały przy tym Radiu, aby
mogły zawsze istnieć i rozwijać się.
Celem PKRD jest modlitwa różańcowa. Każdy członek PKRD odmawia codziennie przynajmniej dziesiątek Różańca, rozważając kolejno
tajemnice różańcowe. Członkowie
koła mogą gromadzić się razem na
wspólnej modlitwie lub, gdy nie
jest to możliwe, każdy o ustalonej
godzinie odmawia dziesiątek Różańca w swoim domu. Do PKRD

może należeć również młodzież
oraz osoby dorosłe. Bardzo ważne
jest to, aby każde koło miało swojego opiekuna, najlepiej gdyby to była
osoba dorosła. Opiekun prowadzi
spotkania koła, przekazuje informacje o jego działalności, a przede
wszystkim dba o rozwijanie w sercach dzieci miłości do Matki Bożej
oraz zapału do modlitwy różańcowej. Liczba osób w jednym PKRD
jest nieograniczona.
Bardzo proszę o przysyłanie
na mój adres list osób z podanym
imieniem, nazwiskiem, adresem
i datą urodzenia, a także danymi
opiekuna koła (wraz z numerem
telefonu), abyśmy mogli przesłać
legitymacje. Dane osobowe są
potrzebne do prowadzenia dokumentacji i nie są nikomu przekazywane z wyjątkiem Radia Maryja
oraz Ojca Świętego. Do wiadomości Radia Maryja podajemy tylko
adres opiekuna koła w celu informowania o sprawach dotyczących
działalności PKRD. Po otrzymaniu legitymacji proszę o dalsze
informacje o tym, czy koło się
powiększa oraz jak przebiega jego
działalność. Mile widziane są także zdjęcia Waszego PKRD. Aby
PKRD mogło działać i rozwijać
się, a dzieci z radością odmawiały
Różaniec i nie zniechęcały się, potrzebna jest organizacja spotkań
formacyjnych. Takie spotkania

mogą się odbywać raz w tygodniu
lub raz w miesiącu. Na wspólnych
spotkaniach powinno się odmówić
przynajmniej dziesiątek Różańca
świętego, można też przeczytać
fragment Pisma Świętego. Urozmaiceniem może być śpiew, zabawa,
rozmowa albo konkurs. Na pewno atrakcją dla dzieci i młodzieży
byłyby organizowane pielgrzymki,
wycieczki, ogniska itp. Oczywiście
każdy może robić to według własnych pomysłów. Naszą codzienną
modlitwę różańcową ofiarujemy
w następujących intencjach:
• Za Ojca Świętego o zdrowie
i potrzebne łaski dla Niego
• Za Kościół Święty
• Za biskupów, kapłanów i siostry zakonne
• Za naszą Ojczyznę
• Za Radio Maryja i jego Założyciela,
• Za misje
• Za dzieci nie narodzone
• Za rodziny
• O nawrócenie grzeszników
• O rozwój PKRD
• O pokój na świecie
• O Intronizację Najświętszego
Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie
• Jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi.
Radio Maryja organizuje comiesięczne regionalne spotkania
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PKRD, które odbywają się w różnych częściach Polski. Celem tych
spotkań jest wspólna modlitwa,
dzielenie się świadectwami o mocy
modlitwy różańcowej i wymiana doświadczeń w prowadzeniu
PKRD. Raz w roku w czerwcu odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka PKRD na Jasną Górę. Gorąco
Was zapraszam do uczestnictwa
w regionalnych spotkaniach i pielgrzymkach PKRD! Kochane dzieci, proszę Was chociaż o te pięć
minut, bo tylko tyle trwa odmówienie dziesiątka Różańca! Matka
Boża czeka na modlitwę różańcową każdego z Was! Oplećmy modlitwą różańcową cały świat! Każde
założone koło jest wielkim prezentem dla Maryi. Dlatego bądźcie Jej
największą radością!
Proście
Patronów
PKRD:
św. Tereskę od Dzieciątka Jezus,
św. Jana Bosko, bł. Franciszka
i bł. Hiacyntę, abyście umieli jak
najpiękniej służyć Maryi i abyście
wytrwali w codziennym odmawianiu Różańca świętego.
Dziękuję Wam za to, że odpowiedzieliście na apel Matki Bożej
o modlitwę różańcową, zakładając
PKRD! Życzę Wam błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej
oraz wytrwałości w dalszym zachęcaniu dzieci, młodzieży i doŚw. Dominika otrzymuje różaniec od Maryi.
Obraz - zasłona w kaplicy Matki Bożej Gidelskiej
rosłych do modlitwy różańcowej.
Będę pamiętała o Was w modlitwie. Z Panem Bogiem!
Magdalena Buczek,
ul. Mikołowska 12
dwórkowych Kółek Różańcowych
43-173 Łaziska Górne
Dzieci podobne grupy modlitewne
działają w 30 krajach i należy do
Magdalena Buczek (ur. 6 mar- nich ponad 135 tys. dzieci. Wydała
ca 1988 w Łaziskach Górnych) książkę z modlitwami różańcowyjest założycielką Podwórkowych mi dla dzieci "Anielskie pacierze".
Kółek Różańcowych Dzieci. Jako Ruch kółek różańcowych był od
dziewięciolatka założyła dla dzie- samego początku wspierany przez
ci wyznania rzymskokatolickie- Radio Maryja, a później przez Tego pierwsze Podwórkowe Kółko lewizję Trwam, które zaangażowaRóżańcowe Dzieci, którego celem ły Madzię do prowadzenia stałych
miało być wspólne spędzanie cza- audycji. Madzia prowadzi w Radiu
su na modlitwach z różańcem. Maryja i Telewizji Trwam sobotnie
Według strony internetowej Po- programy wieczorne dla dzieci.
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PAŹDZIERNIKOWE DNI CHWAŁY
I KLĘSKI RZECZYPOSPOLITEJ.
„OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK” (C.K. NORWID)

POZNAŃSKI STRAJK
ROBOTNICZY
W najnowszej historii Polski
październik przypomina pamiętne wydarzenia 1956 roku. Był to
pierwszy wielki kryzys w systemie
sowieckiego panowania w Polsce.
Groźba interwencji wojsk sowieckich jako ”pomoc” rządzącym
komunistom w tłumieniu protestu
robotniczego, stworzyła atmosferę szczególnego zaufania, którym
naród polski obdarzył Gomułkę,
jako nowego szefa PZPR. Z miejsca ”odosobnienia” w Komańczy
zwolniono kard. Stefana Wyszyńskiego, a z więzień znaczną ilość
osób uwięzionych za antykomunistyczną postawę. Rozpadły się
spółdzielnie produkcyjne, ale największe przemiany dokonały się
w świadomości inteligencji i większości robotników. Najważniejszą
zmianą było przywrócenie Kościołowi Katolickiemu elementarnych warunków egzystencji. Było
to ziarno, któremu pozwolono zakiełkować w 1956 roku: rozwijało się i przyniosło cudowny owoc
16 października 1978 roku. Tego
pamiętnego dnia, Conclave kardynałów wybrało papieżem kardynała z Krakowa – Karola Wojtyłę.
”Więc oto idzie papież słowiański”
i zmienia ten świat. Pontyfikat papieża Polaka św. Jana Pawła II był
jednym z najdłuższych w dziejach
rzymsko-katolickiego
kościoła.
Jan Paweł II Wielki, jest wielki, bo
wykonał do końca to co następca
św. Piotra i zastępca Chrystusa na
Ziemi powinien zrobić. Scenariusz
napisany przez Boga zrealizował na

„szóstkę”. Wielki, bo wytrwał do końca. Niezależnie od Jego znaczenia
dla Kościoła powszechnego przyspieszył upadek komunizmu sowieckiego, a nam pozostawił
przesłanie: ”Patriotyzm
oznacza
umiłowanie
tego co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego
krajobrazu ojczystego”
i prośbę: ”Proszę Was,
abyście całe to duchowe
dziedzictwo, któremu na
imię Polska, raz jeszcze
przyjęli z wiarą nadzieją
i miłością (...) Abyście
nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy.”
ROZBIÓR POLSKI-ŚMIERĆ PAŃSTWA
"Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to
duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz
POLSKIEGO
Rok po upadku Po- jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością."
- Jan Paweł II, Kraków 1979
wstania Kościuszkowskiego, 24 października
ducie Ordona” napisał carowi:
1795 roku Prusy, Rosja i Austria do- ”Warszawa jedna twojej mocy się
konały III rozbioru Rzeczpospoli- urąga. Podnosi na cię rękę i korotej. Polska zniknęła z mapy Europy. nę ściąga. Koronę Kazimierzów,
Zaborcy dołożyli wszelkich starań, Chrobrych z twojej głowy, boś ją
by usunąć z pamięci potomnych ukradł i skrwawił synu Wasilowy.”
wszelkie pozostałości polskiej pań- Upadło państwo, przetrwał jedstwowości. Cynizm i obłuda szła nak naród. Naród nigdy nie pow parze z ich zachłannością. Król godził się z utratą niepodległości.
Stanisław Poniatowski abdykował Za upadek Polski były winne elity,
na rzecz Rosji w Grodnie 25 listo- konkretni ludzie (posłowie, Targopada 1795 roku. Stąd późniejsze wica), ale również nasze wady napretensje satrapów rosyjskich do rodowe i wadliwy ustrój. Nie bez
tytułu „Króla Polaków”(faktycznie winy są też nasi sąsiedzi-zaborcy.
stali się depozytariuszami koro- W roku 1807 powstało Księstwo
ny). Adam Mickiewicz w „Re- Warszawskie, namiastka państwa
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polskiego zależne od Napoleona,
zlikwidowane po Kongresie Wiedeńskim (1815 r.)W czasie Powstania Listopadowego Polacy ogłosili
detronizację cara jako króla Polaków. Polakom jednak na niepodległość trzeba było jeszcze długo
poczekać, aż do 1918 roku. Wysiłkom i ofiarom towarzyszyła pieśń-hymn: ”Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy” napisana w 1797
roku przez Józefa Wybickiego, która ukazywała Polakom sens wiary
w niepodległość.
HOŁD RUSKI W WARSZAWIE
Lata 1598-1613 nazwane są
w Rosji czasem Wielkiej Smuty.
W tym to czasie, po interwencji
wojsk Rzeczypospolitej Polka Maryna Miniszkówna uznana została za carową, a po rebelii przeciw
Dymitrowi Samozwańcowi carem
został bojar Wasyl IV Szujski. Król
Zygmunt III Waza po prawie dwuletnim oblężeniu zdobywa Smoleńsk. To właśnie 4 lipca 1610 roku
armii rosyjskiej Szujskiego idącej
na pomoc twierdzy Smoleńskiej
zastąpił drogę pod Kłuszynem hetman Stanisław Zółkiewski. Mając
7 tysięcy żołnierzy rozbił 35-tysięczną armię rosyjską wraz z jej
szwedzkimi posiłkami. To było
największe militarne zwycięstwo
Polaków od czasu bitwy pod Grunwaldem. Wojsko Polski zajęło Moskwę, a car został przewieziony do
Warszawy. Dnia 29 października
1611 roku na Krakowski Przedmieściu odbył się tryumfalny wjazd
hetmana, a car i jego rodzina złożyli hołd Zygmuntowi III Wazie,
przyrzekając posłuszeństwo. Uznał
on też prawo królewicz Władysława Wazy do tronu rosyjskiego. Car
zmarł w Gostyninie rok później,
a Polacy zostali zmuszeni do opuszczenia Kremla 7 listopada 1612
roku. Sobór ziemski obrał na cara
Rosji księcia Michaiła Romanowa.
Dał on początek nowej dynastii rosyjskiej. Opuszczenie Kremla przez

Carowie Szujscy na sejmie warszawskim - Jan Matejko

Polaków, jak postanowiła Duma
Państwowa Rosji w 2004 roku jest
dniem świętym państwowym na
pamiątkę „oswobodzenia Moskwy
od polskich i litewskich interwentów oraz heroizmu całego narodu”. Pamiętajmy o dniach naszej
chwały. Ten wspaniały triumf oręża polskiego był dziełem wielkiej
waleczności naszych przodków
oraz geniuszu ich wodza Hetmana Polnego Koronnego Stanisława
Zółkiewskiego. Wiek XVII był czasem wielu sukcesów militarnych,
jak choćby bitwa pod Kircholmem (1605), pod Beresteczkiem
(1651), pod Połomką i Cudnowym
(1660), pod Chocimiem (1673),
pod Wiedniem (1683). Umiemy
wygrywać znaczące bitwy, ale nie
byliśmy w stanie spożytkować odnoszonych zwycięstw.
BÓG – OJCZYZNA- PRAWDA
W październiku 1984 roku komuniści zamordowali bł. ks. Jerzego
Popiełuszkę. Umierał za wiarę i za
Polskę. W świetle nauczania, które
głosił, trzeba powiedzieć: umierał
za Prawdę. Był przez władze rozpracowywany, inwigilowany. Nie
szczędzono mu najpodlejszych
pomówień. Swoim nauczaniem,

modlitwą i pracą wytwarzał głębokie poczucie wspólnoty narodowej.
Był przeświadczony o obecności
Boga w życiu narodu. Wydarzenia z historii Polski widział jako
przesłanie dla nas. Przywoływał
zwłaszcza Cud nad Wisłą i ofiarę
Powstania Warszawskiego. Jeździliśmy na Zolibórz do Warszawy „by
odetchnąć Polską”. Błogosławiony
Kapelanie „Solidarności” wstawiaj się u Pana za nami, ucząc nas
wierności Bogu, Ojczyźnie i Prawdzie. Pamiętamy hasło Twego postępowania: ”Nie daj się zwyciężyć
złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” Bł.
ks. Jerzy Popiełuszko pośmiertnie
został odznaczony Orderem Orła
Białego „w uznaniu zasług jako kapelan ”Solidarności”, wspierający
słowem i czynem walkę o Polskę
niepodległą i sprawiedliwą... aż
do męczeńskiej śmierci.” Ostatnie
słowa księdza Jerzego: ”Aby zło
dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć
przemocą... Komu nie udało się
zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy
przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości.”
Opracował: mgr Emilian Kupiec
(były Burmistrz Bielawy)
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PEREGRYNACJA PO RODZINACH PARAFII WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KRZESZOWIE
IKONY MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ POBŁOGOSŁAWIONEJ
PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA
W WATYKANIE 28 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Głównym celem peregrynacji jest przygotowanie
Parafian do 100 rocz. objawień Matki Bożej w Fatimie
w 2017 roku oraz na Misje Święte, które odbędą się
również w 2017 roku. Dziękczynienie za 1050 rocz.
Chrztu Polski oraz za Rok Miłosierdzia.
Poszczególne Rodziny przejmują Ikonę
w wyznaczonym dniu na Mszy Św. wieczornej o godz.
17.00 (sezon zimowy) lub o godz. 18.00 (sezon letni)
Następnego dnia odnoszą Ikonę do Bazyliki pół
godziny przed rozpoczęciem Mszy Św. wieczornej.
Msza Św. w dniu przyjęcia Ikony będzie sprawowana
za Rodzinę, która przyjmuje Matkę Bożą
do swojego domu.
Na zakończenie Mszy Św.
z każdą Rodziną będziemy odmawiać:
„Akt Zawierzenia Rodziny Matce Bożej Łaskawej”.
Przypominamy Czcigodnym Parafianom
o terminach PEREGRYNACJI KRZESZOWSKIEJ
IKONY w 2016 roku
ul. Benedyktyńska:
Czwartek - 01.09 - nr 5 - Urszula Semeniuk
Piątek - 02.09 - nr 6 - Józef Berdechowski, Joanna i Marian
Berdechowscy
Sobota - 03.09 - nr 8 - Anna Gieniec
Niedziela - 04.09 - nr 8a - Stanisława Gieniec
Poniedziałek - 05.09 - nr 10 - Wiesława Ruchała
Wtorek - 06.09 - nr 11 - Józefa i Stanisław Mrowca, Aneta
i Krzysztof Mittelstadt
Środa - 07.09 - nr 12 - Krystyna i Zdzisław Padlewscy
Czwartek - 08.09 - nr 17 - Jadwiga i Mirosław Czuba,
Magda i Mariusz Migacz
Piątek - 09.09 - nr 19 - Józef Adamczak, Ewa i Grzegorz
Sobocińscy
Sobota - 10.09 - nr 21 Krystyna i Mieczysław Gieniec
Niedziela - 11.09 - nr 25 - Weronika i Ferdynand Wilk,
Lucyna i Włodzimierz Wilk
Poniedziałek - 12.09 - nr 29 - Józefa i Zbigniew Tarasek
Wtorek - 13.09 - nr 31 - Ewa i Andrzej Berdechowscy
Środa - 14.09 - nr 39 - Agnieszka i Seweryn Padlewscy
Czwartek – 15.09 - nr 39a -Teresa i Andrzej Kuncewicz,
Katarzyna i Łukasz Buziewicz
Piątek - 16.09 - nr 47 - Helena i Józef Cebula

Sobota - 17.09 - nr 53 - Marzena i Robert Mikołajczyk
Niedziela - 18.09 - nr 57 - Weronika Mizgalska
Poniedziałek - 19.09 - nr 63 - Zofia i Jan Jeleń
ul. Księcia Bolka I:
Wtorek - 20.09 - nr 2 - Monika i Daniel Maciaszek
Środa - 21.09 - nr 3 - Maria Stawiarska, Zofia i Stanisław
Grońscy
Czwartek - 22.09 - nr 4/1 - Renata Surma
Piątek - 23.09 - nr 4/3 - Stanisława i Gunter Gryga, Lucyna
i Jan Tomaszewscy
Sobota - 24.09 - nr 6/4 - Małgorzata i Paweł Bobrowscy
Niedziela - 25.09 - nr 6/3 - Lidia Nowak
Poniedziałek - 26.09 - nr 5/1,3- Katarzyna i Edward
Grzyb, Krystyna i Mieczysław Grzyb
Wtorek - 27.09 - nr 5/4 - Monika i Piotr Zielińscy
Środa - 28.09 - nr 11/1 - Irena Kopczyńska
Czwartek - 29.09 - nr 33b - Anna i Rafał Fryzowicz
Piątek - 30.09 - nr 24 - Małgorzata i Ryszard Zarzeccy
Sobota - 01.10 - nr 17 - Honorata i Mariusz Klimczak
Niedziela - 02.10 - nr 36 - Ewa i Józef Ferenc
Poniedziałek - 03.10 - nr 37 - Maria i Witold Wodniccy
Wtorek - 04.10 - nr 52 - Stanisława Potoniec i Arkadiusz
Rosiek
Środa - 05.10 - nr 53 - Katarzyna i Andrzej Olszańscy
Czwartek - 06.10 - nr 58 - Krystyna i Wiesław Kruczek
Piątek - 07.10 - nr 60 - Marlena i Andrzej Paluch
ul. Św. Jana Nepomucena:
Sobota - 08.10 - nr 1/2 - Jadwiga Marynarska
Niedziela - 09.10 - nr 2 - Stanisława Orzechowska
Poniedziałek - 10.10 - nr 3 - Małgorzata i Zygmunt
Homoncik
Wtorek - 11.10 - nr 10 - Siostry Elżbietanki
Środa - 12.10 - nr 13 - Bogumiła Cyran, Bożena i Bogusław
Szoda
ul. Sądecka:
Czwartek - 13.10 - nr 1/4- Magdalena i Mariusz Majewscy
Piątek - 14.10 - nr 2 - Celina Olszewska, Agnieszka
i Grzegorz Leśniak
Sobota - 15.10 - nr 12 - Lucyna i Antoni Miechurscy
Niedziela - 16.10 - nr 15 - Maria i Stanisław Aleksander
Poniedziałek - 17.10 - nr 16 - Emilia i Władysław Wesołowscy,
Marlena i Stanisław Wesołowscy
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Wtorek - 18.10 - nr 18 - Anna i Kazimierz Ogorzałek,
Teresa i Karol Ogorzałek
Środa - 19.10 - nr 24 - Włodzimierz Górka, Jolanta i Piotr
Gruca
Czwartek - 20.10 - nr 25 - Anna i Stanisław Bieryt
Piątek - 21.10 - nr 26 - Zofia Ogorzałek
Sobota - 22.10 - nr 27 - Krystyna Górka, Agnieszka
i Łukasz Pieńkos
Niedziela - 23.10 - nr 29 - Aneta i Marcin Bącal
Poniedziałek - 24.10 - nr 30 - Cecylia Zelek
Wtorek - 25.10 - nr 31 - Robert, Kazimierz, Alina
Chronowscy
Środa - 26.10 - nr 35 - Sylwia i Tomasz Śmierciak
ul. Loretańska:
Czwartek - 27.10 - nr 15 - Aldona i Dawid Kusztal
Piątek - 28.10 - nr 21 - Regina i Marian Kachniarz
Sobota - 29.10 - nr 23 Czesława i Bogdan Stanek
ul. Św. Józefa:
Niedziela - 30.10 - nr 1 - Maria Mrowca
Poniedziałek - 31.10 - nr 4 - Danuta i Konrad Proszowscy
Wtorek - 01.11 - nr 5 - Józef Górowski
Środa - 02.11 - nr 6/2 - Maria Malisz
ul. Księcia Bolka I
Czwartek - 03.11 – Elżbieta i Marcin Lipińscy
ul. Św. Jadwigi Śląskiej:
Piątek - 04.11 - nr 1 - Krystyna i Stanisław Szczecina,
Anna i Tadeusz Szczecina,
Sobota - 05.11 - nr 1 - Agata i Tadeusz Jasiuk, Maria
i Krystian Baran
Niedziela- 06.11 - nr 1 - Monika i Paweł Baran
Poniedziałek - 07.11 - nr 4 - Alfreda Jasińska, Zbigniew
Jasiński, Urszula i Grzegorz Szuster
Wtorek - 08.11 - nr 8 - Wanda i Jan Wyrostek, Edyta
i Krzysztof Wyrostek, Maria i Sławomir
Lewandowski, Anna Szczecina
Środa - 09.11 - nr 10 - Maria i Wojciech Szczecina, Albina
i Kazimierz Szczecina, Beata i Zbigniew
Szczecina, Barbara i Mieczysław
Szczecina.
Czwartek - 10.11 - nr 16 - Małgorzata Dumańska i Wiktor
Redelbach
ul. Św. Anny:
Piątek - 11.11 - nr 1 - Helena Niemiec, Jolanta i Wiesław
Semeniuk
Sobota - 12.11 - nr 2- Stanisława i Krzysztof Kurczewscy
Niedziela - 13.11 - nr 4 - Danuta i Wojciech Zasada
Poniedziałek - 14.11 - nr 8- Ewa i Andrzej Pabis
Wtorek - 15.11 - nr 9 - Lucyna i Sylwester Wańczyk
Środa - 16.11 - nr 10- Bożena i Franciszek Jakubowscy
Czwartek - 17.11 - nr 12 - Małgorzata i Andrzej Poręba
Piątek - 18.11 - nr 20- Monika i Andrzej Sikora

ul. Młyńska:
Sobota - 19.11 - nr 2a; 4 i 6 - Lilla i Marian Kędroń,
Małgorzata i Roman Kędroń, Anna
i Zbigniew Lipień
Niedziela - 20.11 - nr 5 - Zofia i Andrzej Twaróg
Poniedziałek - 21.11 - nr 7/1 - Zofia Surma, Elżbieta
i Sylwester Surma
Wtorek - 22.11 - nr 9/2 - Maria i Józef Tomaszewscy
Środa - 23.11 - nr 10 - Joanna i Zbigniew Sikora, Jolanta
i Artur Niciejewscy
Czwartek - 24.11 - nr 12 - Grażyna Nowak
Piątek - 25.11 -Kochanów 70 - Monika Jabłońska
ul. Nadrzeczna:
Sobota - 26.11 - nr 1 - Elżbieta i JózefUznańscy, Magda
i Przemysław Uznańscy
Niedziela - 27.11 - nr 9 - Jadwiga i Mieczysław Jała,
Danuta i Tadeusz Jała
ul. Zielna:
Poniedziałek - 28.11 - nr 4/1 - Lilla i Grzegorz Kmak
Wtorek - 29.11 - nr 4/2 - Beata i Stefan Kmak oraz
Stanisława Kmak
Środa - 30.11 - nr 6 - Regina i Ireneusz Zięcina, Monika
i Łukasz Tomaszewscy
Czwartek - 01.12 - nr 8/1 - Marzena i Piotr Kuczyńscy
Piątek - 02.12 - nr 8/1 - Wioletta Kuczyńska
Sobota - 03.12 - nr 12 - Maria Kiełbasa, Anna i Piotr
Wądołowscy
Niedziela - 04.12 - nr 16 - Kazimiera i Tadeusz Bomba,
Joanna Bomba
Poniedziałek - 05.12 - nr 20 - Patrycja i Krzysztof Jała
Wtorek - 06.12 - nr 22 - Teresa Jała oraz Elżbieta
i Kazimierz Kuś
ul. Osiedle:
Środa - 07.12 - nr 3 - Cecylia i Andrzej Dudzik
Czwartek - 08.12 - nr 5 - Krystyna Pazgan i Stefan
Bodzioch
Piątek - 09.12 - nr 7 - Maria i Piotr Widulińscy
Sobota - 10.12 - nr 8 - Milena i Adrian Woźniak
Niedziela - 11.12 - nr 12 - Małgorzata i Grzegorz Wojtuń
Poniedziałek - 12.12 - nr 16 - Mariola i Tomasz Sawiccy
Wtorek - 13.12 - nr 20 - Jolanta i Krzysztof Kwilińscy
Środa - 14.12 - nr 21 - Helena Śliwa
ul. Brokoffa:
Czwartek - 15.12 - nr 12 - Teresa i Bogumił Mikielewicz
Piątek - 16.12 - nr 16 - Elżbieta i Czesław Łabanowscy
ul. Kalwaria:
Sobota - 17.12 - nr 1/1 - Dorota Bałuszyńska i Jan Ttotz
Niedziela - 18.12 - Dzień Światła - rocznica odnalezienia
Ikony Matki Bożej
Poniedziałek - 19.12 - nr 1/3 - Alfons Matusik
Wtorek - 20.12 - nr 1a/6 - Stanisława i Marian Bednarz
Środa - 21.12 - nr 3 - Janina i Zenon Góra
Czwartek - 22.12 - nr 5 - Beata i Stanisław Szpargała
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Z ZAKONNEJ
KUCHNI
GRZYBY MARYNOWANE
Składniki:
• 1 kg grzybów (kapelusze)
• ½ l wody
• ½ l octu winnego 6%
• 6 łyżek cukru kryształu
• ½ g pieprzu
• ½ g ziela angielskiego
• 3/10 g cynamonu
• Liście laurowe
Wykonanie:
W garnku zagotować wodę, wkładać grzyby małymi porcjami na 30 sek. Tak sparzone przełożyć do
drugiego garnka, zalać ½ l wody, dodać sól, cukier
i gotować przez 10 min., zbierając pianę, po czym dodać ocet i resztę przypraw. Gotować jeszcze 5-10 min.
Grzyby przełożyć do słoików, rozdzielić równomiernie przyprawy (liście, ziele) i zalać zalewą, w której się
gotowały. Słoje pasteryzować 10-15 min.

DŻEM Z CUKINII
Składniki:
• 2 i ½ kg obranej i wydrążonej cukinii
• ½ kg cukru
• 2 galaretki cytrynowe w proszku
• Skórka i sok z jednej cytryny
• ½ szklanki wody
Wykonanie:
Cukinię pokrojoną w grubą kostkę gotujemy
w wodzie do miękkości ok. 40 min. W trakcie gotowania mieszamy. Miksujemy blenderem na gładką
masę, wsypujemy cukier, galaretki i mieszamy. Dodajemy sok i skórkę z cytryny i gotujemy kolejne 40-60
min. Gotowy dżem nakładamy gorący do słoiczków,
zakręcamy i pasteryzujemy ok. 10-15min.

93 letni kombatant prof. Marian Rutkowski,
pseudonim "OSA" w Krzeszowie w dniu 15 sierpnia
2015 roku podczas II Pielgrzymki Narodowych Sił
Zbrojnych do Matki Bożej Łaskawej
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