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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016 
• poniedziałek 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wier-

nych Zmarłych. Rozpoczęcie MODLITWY WYPOMIN-
KOWEJ o godz. 16.30; Msza św. wieczorna godz. 17.00.

• niedziela 6 listopada – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca 
o godz. 10.00

• w niedzielę 6 listopada gościmy w Krzeszowie Prezesa Sto-
warzyszenia Obrońców Życia pana inż. Antoniego Ziębę 
z Krakowa, który wygłosi dla nas Konferencję nt „Obrony 
Życia Nienarodzonych”.

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

• niedziela 13 listopada – Dzień Solidarności z  Kościołem 
Prześladowanym

• sobota 19 listopada – Kraków-Łagiewniki – Intronizacja 
Chrystusa – Króla Polski i naszych serc

• niedziela 20 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa – 
Króla Wszechświata

• wtorek 22 listopada - wspomnienie św. Cecylii, patronki 
śpiewu i muzyki kościelnej. Panu Organiście Romualdowi 
Jała składamy serdeczne życzenia wielu łask Bożych i opie-
ki św. Cecylii.

• niedziela 27 listopada – Pierwsza Niedziela Adwentu
• od poniedziałku 28 listopada - Msze Roratnie o godz. 17.00. 

Dzieci prosimy o przynoszenie lampionów,
• piątek 2 grudnia – Pierwszy Piątek Miesiąca. odwiedziny 

Chorych od godz. 8.30. Po Mszy św. wieczornej - całonocna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu (z piątku na sobotę)

• niedziela 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary – patronki 
górników. Pierwsza Niedziela Miesiąca. Zmiana Tajemnic 
Żywego Różańca o godz. 10.00

• wtorek 6 grudnia – uroczystość Św. Mikołaja – patrona do-
broci.

• czwartek 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP

• wtorek 13 grudnia – tragiczna rocznica wprowadzenia Sta-
nu Wojennego

• od piątku 16 grudnia do niedzieli 18 grudnia 2016 r. - Re-
kolekcje Adwentowe

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

• Czwartek 22 grudnia – Wigilia dla Nauczycieli oraz Pra-
cowników Zespołu Szkół

• Sobota 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia: Msza Pa-
sterkowa w Krzeszowie godz. 24.00; Msza w Krzeszówku – 
godz. 22.00

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

• Poniedziałek 26 grudnia – Drugi Dzień Świąt: Św. Szczepa-
na - Msze jak w niedzielę

• Wtorek 27 grudnia - Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
• Piątek 30 grudnia – Święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Jó-

zefa
• Sobota 31 grudnia – wspomnienie świętego Sylwestra – pa-

pieża. Msza św. oraz Nabożeństwo Dziękczynno – Błagalne 
za mijający rok o godz. 17.00,

• Sobota 31 grudnia 2016 – na godz. 24.00 zapraszamy Pa-
rafian oraz Pielgrzymów na Eucharystię Noworoczną do 
Bazyliki Krzeszowskiej.

• Niedziela 1 stycznia 2017 – NOWY ROK – Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
2016 

w Sanktuarium Krzeszowskim

Nauki poprowadzi 
Ojciec Dariusz Dąbrowski 

– ze Świętej Góry w Gostyniu

Piątek 16 grudnia 2016 rok 
Dzień Spowiedzi

• godz. 11.30 - Spowiedź w  Krzeszo-
wie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

• godz. 12.00 - Msza Św. dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych

• godz. 15.45 - Spowiedź oraz Msza Św. w Krzeszówku
• godz. 16.30 - Spowiedź dla dorosłych w Krzeszowie
• godz. 17.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną 
• godz. 18.15 - Nauka dla młodzieży

Sobota 17 grudnia 2016 rok
• godz. 12.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
• godz. 16.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną w Krzeszów-

ku
• godz. 17.00 - Msza Św. z  Nauka Rekolekcyjną dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych

Niedziela 18 grudnia 2016 rok
Rocznica Odnalezienia Cudownej Ikony Krzeszowskiej

• godz. 7.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
• godz. 7.30 - Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dorosłych
• godz. 9.00 - Msza Św. z nauką w Krzeszówku dla wszystkich
• godz. 10.00 - Msza Św. z nauka Rekolekcyjną dla dzieci 
• godz. 12.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
• godz. 16.30 - Nabożeństwo Światła przy Cudownej Iko-

nie Matki Bożej Łaskawej (Prosimy o przyniesienie świec 
i gromnic)

• godz. 17.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla wszyst-
kich i zakończenie Rekolekcji Adwentowych A.D. 2016
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MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
ZAWŁADNĘŁA KRZESZOWEM

Po tegorocznej Pielgrzymce Żywego Różańca oraz Podwórkowych Kół Różańcowych (1 i 2 paździertnika 
2016 roku) można z całą pewnością stwierdzić, że modlitwa różańcowa zawładnęła sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej w Krzeszowie (diecezja legnicka). Szacuje się, że w minioną sobotę i niedzielę to znane 
maryjne sanktuarium nawiedziło ponad 10 tys. pielgrzymów, także z Niemiec i Litwy.

Mszy św. sprawowanej dla człon-
ków Podwórkowych Kół Różańco-
wych i  Eucharystycznego Ruchu 
Młodych m.in. przez opiekuna PKR 
o. Piotra Dettlaffa CSsR z Radia Ma-
ryja i Telewizji Trwam, krzeszowskie-
go kustosza ks. prałat Mariana Kopko 
przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, 
przewodniczący Komisji ds. Wycho-
wania Katolickiego Konferencji Epi-
skopatu Polski, sufragan legnicki.

W  homilii ksiądz biskup wyraził 
radość z  faktu, że jest coraz więcej 
takich osób, które nie czekają na paź-
dziernik, ale codziennie odmawiają 
Różaniec. Jest ona tym większa, że 
wśród tych osób są także dzieci.

– Różaniec prowadzi do umiłowa-
nia Jezusa, który jest naszym Zbawi-
cielem, a  modlitwa różańcowa przy-
czynia się do zjednoczenia z Jezusem, 
do komunii z  Nim, do umiłowania 
Eucharystii – podkreślił kaznodzieja.

Zauważył w  tym kontekście, że 
kto kocha Maryję – kocha Jezusa, kto 
modli się na różańcu – pragnie ko-

munii z  Bogiem i  żyje Mszą św. Kto 
żyje Mszą św., z miłości modli się na 
Różańcu i staje się coraz lepszym czło-
wiekiem. Podkreślił, że ta modlitwa 
przemienia człowieka.

Uczestnicząca w pielgrzymce zało-
życielka Podwórkowych Kół Różań-
cowych Magdalena Buczek apelowa-
ła, by prosić Matkę Najświętszą o  to, 
aby umacniała nas i  pomagała nam 
wytrwać w  codziennym odmawianiu 
Różańca Świętego.

– Matka Boża prowadzi nas do 
Pana Jezusa, uczy nas Go kochać. 
Ona prowadzi nas do Eucharystii, do 
prawdziwego, najpiękniejszego spot-
kania z Nim – akcentowała Magdale-
na Buczek. Apelowała, byśmy chcieli 
w październiku codziennie odmawiać 
Różaniec Święty, jeszcze bardziej od-
krywać głębię, sens i piękno tej mod-
litwy. To jest skarb, jaki każdy z  nas 
otrzymał.

– Uczyńmy dla Maryi w tym mie-
siącu prezent w  postaci naszej co-
dziennej modlitwy różańcowej. Mam 

także nadzieję, że październik zaowo-
cuje nie tylko powiększeniem już ist-
niejących, ale powstaniem nowych 
Podwórkowych Kółek Różańcowych 
– stwierdziła Buczek.

Swojej radości z  tak pięknych, 
a przede wszystkim rekordowych pod 
względem frekwencji październiko-
wych spotkań różańcowych w  Krze-
szowie nie krył ks. prałat Marian 
Kopko, który jest także diecezjalnym 
moderatorem Żywego Różańca.

– W  ciągu swojej dotychczasowej 
ośmioletniej pracy duszpasterskiej 
w  Krzeszowie doświadczyłem, że 
pielgrzymki Podwórkowych Kółek 
Różańcowych i  Żywego Różańca są 
najbardziej liczne, także pod wzglę-
dem owoców duchowych – zauważył 
w  rozmowie z  NaszymDziennikiem.
pl ks. prałat M. Kopko. Dodał w tym 
kontekście, że modlitwa różańco-
wa nabiera takiego rozpędu przede 
wszystkim dzięki Radiu Maryja, Tele-
wizji Trwam i  „Naszemu Dzienniko-
wi” oraz naszym hierarchom. Zaliczył 
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do nich m.in. ordynariusza diecezji 
świdnickiej ks. bp. Ignacego Deca. 
Ksiądz biskup powiedział kiedyś, że 
od czasu, kiedy Ojciec Święty Jan Pa-
weł II dołączył jeszcze jedną tajemni-
cę Różańca Świętego, on jako biskup 
każdego dnia odmawia wszystkie jego 
części. Można to czynić w czasie po-
dróży, spaceru, wypoczynku. Jest to 
możliwe, tylko trzeba po prostu to 
chcieć czynić.

– Budujmy się na Różańcu, bo sta-
jemy się wtedy lepsi – akcentował ks. 
prałat M. Kopko.

Marek Zygmunt
www.naszdziennik.pl

Galerie z wydarzeń na 2 i 3 stronie 
okładki. Magdalena Buczek – założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci

ROZMOWY Z WNUCZKIEM
Wnuczek zapytał mnie: Dziadku, zostałeś odznaczony Medalem Wolności i  Solidarności. Opowiedz, jak ta 

Twoja walka czy działalność ( a może inaczej należy ją nazwać) wyglądała i dlaczego ją podjąłeś?
Aby na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba kilkunastu wieczorów. Czy starczy Ci cierpliwości, żeby słuchać? 
Na pewno mi starczy, Dziadku!
Należałoby wrócić do 1944 r., ale to może później. A więc zaczynamy od końca.

Po stłumieniu strajku (grudzień 2081 
roku) w moim zakładzie wielu ludzi zwol-
niono. Po miesiącu kilku przyjęto na niż-
szych stawkach. Internowany, który był 
zatrudniony, otrzymywał wynagrodzenie 
tak jak zatrudniony, a  gdy internowano 
zwolnionego z pracy, to rodzina zostawała 
bez środków do życia. Sumienie mi pod-
powiadało, że potrzeba tych ludzi otoczyć 
opieką i  pomagać im finansowo. Prze-
wodniczący komisji oddziałowej został 
zwolniony, pozostali nie palili się do ta-
kiej pracy. Po rozmowach z kilkoma kole-
gami zacząłem zbierać pieniądze w dzień 
wypłaty. Każdy płacący mówił: tylko nie 
notuj, że płacę. Po dwóch miesiącach 
w  niedzielę zorganizowałem spotkanie 
wszystkich aktywnych członków w  od-
działach (a oddziały były odlegle od siebie 
o  kilka kilometrów), aby skoordynować 
pomoc i zastanowić się, jak dalej prowa-
dzić działalność Związkową i czy w ogó-
le prowadzić. Ja się nie kryłem, że takie 
spotkanie organizuję i praktycznie każdy 
mógł przyjść. Spotkaliśmy się w  dziesię-
ciu na naszych ogródkach działkowych 
w  altance śp. pana Adama, kilku zapo-
wiadanych nie przyszło. Praktycznie jesz-
cze nie zaczęliśmy rozmawiać na temat, 

a  już SB nas otoczyło. Na szczęście nikt 
nie przyniósł prasy podziemnej. Zakuto 
nas w kajdanki i zawieziono na Komendy 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej, to było 
tak około 11.oo godziny i do godz. 17oo. 
nas przesłuchiwano i  straszono trzylet-
nim więzieniem, potem przewieziono do 
aresztu w  Legnicy. W  poniedziałek i  we 
wtorek powtórka przesłuchań i  strasze-
nia. We wtorek wieczorem przybył pro-
kurator (na kartce napisał: nic nie mów, 
i  ją podarł, na drugiej napisał: ktoś was 
wydał), dostałem nakaz aresztowania na 
jeden miesiąc. Napisałem odwołanie. Nie 
przyznawałem się, że to zebranie Związ-
kowe Solidarności, tylko spotkanie, jak 
zorganizować pomoc dla zwolnionych 
z pracy. W nocy nachodziły mnie myśli, 
co ja narobiłem, rodzina bez środków do 
życia, dzieci marzyły o kształceniu się, co 
będą mówić. Ojcu zachciało się polityki, 
a my do miotły i łopaty. Napisałem list do 
domu. Przeprosiłem żonę i dzieci i napi-
sałem: do zobaczenia za trzy lata. Przesłu-
chania trwały do piątku. W piątek miałem 
przesłuchanie u  pana zwanego pułkow-
nikiem. Zrobiło na nim wrażenie, że ja, 
odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, ojciec sześciorga dzieci, biorę się 

za taką działalność. Powiedział: żegnasz 
się z  rodziną?, ty musisz wrócić do pra-
cy, przyznaj się, to wyjdziesz na wolność. 
Esbekom zależało, żebym wplątał Prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”, którego tego dnia w domu 
aresztowano i  potem internowano (on 
miał być na naszym spotkaniu, ale nie 
przyszedł, a  jeden go wtopił). Pomyśla-
łem i przyznałem się, że ja zorganizowa-
łem to spotkanie, ale nie jako działalność 
związkową, tylko zorganizowanie pomo-
cy ludziom zwolnionym z  pracy. I  prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej nie 
zapraszałem .W sobotę ci wszyscy, którzy 
pisali odwołanie, wyszli na wolność. Je-
den się nie odwoływał, to miesiąc siedział. 
Najbardziej czułem się odpowiedzialny za 
śp. pana Adama, jemu brakowało dwa 
lata do emerytury (wtedy pracowało się 
do 55 lat). Na wolności w dalszym ciągu 
zbierałem pieniądze i  pomagałem przy 
drukowaniu prasy podziemnej, przecho-
wywałem maszynę do pisania itp. Nie 
chodziłem tylko na żadne manifestacje. 
Kontaktowałem się z działaczami innych 
zakładów.

Dziadek Stanisław
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CIEKAWOSTKI KS. ANDRZEJA

"Ojcze Święty, ja Pana też..."

Kościół jako wspólnota ludzi wie-
rzących w  Świętych obcowanie każ-
dego dnia w  kalenarzu liturgicznym 
wspomina świętego lub świętą, którzy 
są patronami danego dnia. Nie tak 
dawno 22 października obchodzili-
śmy wspomnienie św. Jana Pawła II.

Na początku lat 90 podczas mo-
ich studiów w  Krakowie bardzo czę-
sto z grupą przyjaciół chodziliśmy do 
Piwnicy Pod Baranami na krakow-
skim rynku by tam słuchać poezji, 
piosenek i  innych występów arty-
stycznych znamienitych polskich ak-
torów i  piosenkarzy. Starsi zapewne 
pamiętają czym była i  jaką wartość 
miała ta scena. Założycielem głów-
nym i  pomysłodawcą tego swoistego 
teatru był znamienity krakowianin 
Piotr Skrzynecki.

W  czasie jednego z  przedstawień 
Piotr Skrzynecki wspominał jak to 
cała grupa w  Piwnicy Pod Baranami 
udała się z pielgrzymką do wiecznego 
miasta. "... Staliśmy w  głównej nawie 
bazyliki św. Piotra. Rozpoczynało się 
nabożeństwo. Przepiękny głos organów, 
cudowny zapach kadzidła i  dostojna 

Piotr Skrzynecki

procesja, która udawała się w kierunku 
głównego ołtarza, sprawiły, że wszyscy 
poczuliśmy się jak w niebie. Na końcu 
tej procesji ujżeliśmy charakterystycz-
ną postać Ojca Świętego. Kiedy zoba-
czył całą naszą grupę, zatrzymał się 
i  powiedział «Zawsze chciałem pójść 
Pod Barany, ale brakowało mi czasu». 
I  wskazując na mnie ręką powiedział 
tak: «O, ja pana znam». Tak mnie to 
zamurowało, że nie wie-
działem co powiedzieć. 
I  bez zastanawiania odpo-
wiedziałem Ojcu Święte-
mu: Ojcze Święty, ja pana 
też.

Tym to wspomnie-
niem jednego znakomitego 
krakowianina o  drugim 
wielkim mieszkańcu kró-
lewskiego grodu chciał-
bym rozpocząć ten mały 
kącik ciekawostek i  innych 

Każdy człowiek ma w życiu takie momenty, kiedy wspomina różne ciekawe wydarzenia ze swojego 
życia. Dzieci bardzo często wspominają minione wakacje i przygody, które przeżyły w tym czasie kanikuły. 
Studenci wspominaja swoje przeżycia egzaminacyjne lub inne wydarzenia z życia studenckiego a dorośli 
czasami z łezką w oku wspominają swoją młodość, pierwszą miłość itp.

spostrzerzeń dotyczących naszego co-
dziennego życia. Nie zabraknie w nim 
refleksji na poważne tematy, legend 
i  wspomnień a  także przepisów kuli-
narnych. Bo jak powiadał pan Onufry 
Zagłoba herbu Wczele. «Kiedy w brzu-
chu pusto, w głowie groch z kapustą».

Don A.B.

Piwnica Pod Baranami

Św. Jan Paweł II
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KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?
Zdarza mi się słyszeć zarzut: ksiądz nie zgodził się, abym został chrzestnym. Czasem rodzice dziecka 

dziwią się albo wręcz denerwują, że nie zaakceptowano któregoś z ich kandydata na rodziców chrzestnych. 
Spokojnie na to patrząc, wydaje się, że najczęściej źródłem problemu jest ….  brak wiedzy.

Przede wszystkim przypomnijmy 
obowiązujące przepisy. W  Katechi-
zmie Kościoła Katolickiego czytamy, 
że chrzest jest „sakramentem wiary” 
(1236), co oznacza, że chrzcimy tylko 
ze względu na wiarę. W  przypadku 
osoby dorosłej ma to być wiara zain-
teresowanego, w  przypadku dziecka 
wolno ochrzcić ze względu na wia-
rę rodziców, a  gdy ich nie ma, to ze 
względu na wiarę opiekunów praw-
nych. Dlaczego? Kościół wyjaśnia to 
w punkcie 1255: „Aby mogła rozwijać 
się łaska chrztu, potrzebna jest po-
moc rodziców. Na tym polega także 
rola rodziców chrzestnych, którzy po-
winni być głęboko wierzący, a  także 
zdolni i gotowi służyć pomocą nowo 
ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak 
dorosłemu, na drodze życia chrześ-
cijańskiego”. I dalej: „Cała wspólnota 
eklezjalna ponosi częściowo odpo-
wiedzialność za rozwój i zachowywa-
nie łaski otrzymanej na chrzcie”.

W praktyce nie zaleca się chrztu, 
jeśli nie ma wielkich szans na pod-
trzymanie łaski wiary w środowisku, 
w  którym dziecko będzie wychowy-
wane. Oczywiście najlepiej jest, gdy 
rozeznający to proboszcz zna rodzi-
nę, ale w przypadku wielotysięcznych 
parafii, zwłaszcza w dużych miastach, 
nie zawsze jest to możliwe. Zwykle 
ocenia się więc po tym, co da się zoba-
czyć- przede wszystkim czy rodzina 
przychodzi na niedzielną Mszę świę-
tą- i zerka się do notatek zrobionych 
podczas wizyty duszpasterskiej zwa-
nej kolędą. Ważnym kryterium jest 
sakramentalny charakter małżeństwa 
rodziców. Zakłada się, że rodzice, któ-
rzy nie zdecydowali się na zawarcie 
sakramentu małżeństwa, odrzucają 

swoje życie sakramentalne i nie mają 
wielkich szans na podtrzymanie ta-
kowego u dziecka, Oczywiście każdą 
sprawę rozpatruje się indywidualnie. 
Na temat chrzestnych jednoznacznie 
wypowiada się Kodeks Prawa Kano-
nicznego. W  kanonie 874 czytamy, 
że chrzestnym może być osoba, któ-
ra: „ukończyła szesnaście lat, chyba 
że biskup diecezjalny określił inny 
wiek albo proboszcz lub szafarz jest 
zdania, że słuszna przyczyna zaleca 
dopuszczenie wyjątku” oraz „jest ka-
tolikiem, bierzmowanym i  przyjęła 
sakrament Najświętszej Eucharystii 
oraz prowadzi życie zgodne z  wiarą 
i odpowiadające funkcji, jaką ma peł-
nić”. Krótko mówiąc: chrzestny ma 
być wzorem wiary, ma być punktem 
odniesienia, osobą, której dziecko, 
a potem dorastający młody człowiek 
może zadać pytanie dotyczące wia-
ry i  moralności, mając pewność, że 
otrzyma odpowiedź rzeczową i pop-
artą życiem codziennym chrzestnego.

Z tego wynikają bardzo konkret-
ne wnioski: nie może być chrzestnym 
osoba, która nie przestrzega przy-
kazań Bożych czy kościelnych, nie 
przystępuje do spowiedzi i Komunii 
Świętej. Nie może również zostać 
chrzestnym osoba żyjąca w związku 
niesakramentalnym, osoba głosząca 
poglądy sprzeczne z nauką Kościoła, 
ktoś opowiadający się w codziennym 
życiu za nieprzestrzeganiem moral-
ności określonej przez naukę Jezusa 
Chrystusa.

Proboszcz, który nie pilnowałby 
tych zasad, złamałby prawo. On po 
prostu musi odmówić…

Ks. Zbigniew Kapłański
Katecheta, spowiednik, 

rekolekcjonista, prefekt szpitala 
dziecięcego w Warszawie, wieloletni 

współpracownik Radia Józef

Różaniec nr 10 Październik 2016
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Michał, najważniejszy spośród anio-
łów obdarzony jest przez Boga szczegól-
nym zaufaniem. Jest uważany za anioła 
sprawiedliwości i  sądu, łaski i  zmiłowa-
nia. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”. Bł. 
Bronisław Markiewicz, założyciel zgro-
madzenia zakonnego księży michalitów 
uważał za Ojcami Kościoła, że św. Michał 
po Matce Bożej odbiera największą cześć 
w niebie. I pewnie tak jest, skoro w Apo-
kalipsie św. Jana Archanioł pojawia się na 
niebie i  walczy z  szatanem. W  tej walce 
posługuje się specjalną „bronią”. Oczywi-
ście najważniejszą jest modlitwa, ale ma 
także w  rękach, a  właściwie skrzydłach, 
jeszcze jej inne „rodzaje”. Ostatnio w Pol-
sce to peregrynacja figury pochodzącej 
z sanktuarium w Monte Sant Angelo, któ-
ra z  inicjatywy księży michalitów rozpo-
częła się w 2013 roku. Figura św. Michała 
przedstawia Księcia wojsk niebieskich 
w stroju legionisty rzymskiego, a pod jego 
stopami leży pokonany szatan, ukazany 
jako potwór o twarzy małpy, udzie kozła, 
pazurach lwa i ogonie węża. 

Polacy w anielskich skrzydłach
- Nawiedzanie przez Księcia Niebie-

skiego wspólnot zakonnych, ośrodków 
wychowawczych i  parafii ma przypo-
mnieć o wyjątkowej roli św. Michała Ar-
chanioła w życiu Kościoła i naszej rodziny 
zakonnej – podkreślał na początku pere-
grynacji ks. Kazimierz Radzik, przełożo-
ny Generalny Księży Michalitów. Święty, 
by trafić z włoskiego Monte Sant Angelo 
do Polski musiał pokonać 1850 kilome-
trów. Najpierw planowano, że odwiedzi 
tylko placówki michalickie z  okazji zbli-
żającej się 100. rocznicy powstania zgro-
madzenia. Archanioł wziął jednak sprawy 
w  swoje ręce i  od kwietnia przemierza 
Polskę od Tatr aż do Bałtyku. Po prostu 

ŚWIĘTY MICHAŁ 
NAWIEDZA POLSKĘ

Michał Archanioł na nowo zdobywa Polskę i  serca Polaków. Przybywa do naszej ojczystej ziemi 
z  włoskiego sanktuarium na Górze Gargano. Gdziekolwiek się pojawi, tłumy ludzi modlą się i  proszą 
o jego pomoc w walce ze złem. Polacy odkrywają na nowo jego wielkość.

kiedy się pojawił się w Polsce, 
księża michalici nieustannie 
odbierają zaproszenia, aby ko-
lejne parafie też przeżywały 
„czas mocy i  łaski” – jak głosi 
napis na samochodowej aniel-
skiej kaplicy.

Ci, których już odwiedził 
mówią, że doświadczają nie-
zwykłej, duchowej jego obec-
ności. – To tak jakbyśmy byli 
w  sanktuarium na Gargano 
– przyznają często. Najważ-
niejsze owoce peregrynacji są 
niewidoczne dla oczu, bo do-
konują się w sercach. Za przy-
czyną Świętego, który wstawia 
się u  Boga, w  wielu zapaliła 
się iskra wiary i nadziei. A co 
widać na zewnątrz? W  czasie 
nawiedzenia kościoły wypeł-
nione są ludźmi od rana do 

Rekolekcje w Krzeszowie poprowadził  
michalita Ojciec Rafał Szwajca

Uroczyste przywitanie figury św. Michała Archanioła w Krzeszowie
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wieczora, długie kolejki do spowiedzi 
ustawiają się przy konfesjonałach, a dzie-
ci i  młodzież cierpliwie czekają, by choć 
na chwilę zbliżyć się do świętej figury. 
W  programie nawiedzenia zawsze mod-
litwa o uzdrowienie i uwolnienie z nało-
gów, adoracja Najświętszego Sakramentu, 
celebracja sakramentu pojednania, bło-
gosławieństwo osób starszych, chorych 
i dzieci, modlitwa egzorcyzmem prostym 
oraz przyjęcie szkaplerza. 

Kamizelka diabloodporna
W  czasie nawiedzenia wielu ludzi 

przyjmuje szkaplerz św. Michała Archanio-
ła. Dlaczego się na to decydują? – To taka 
namacalna oznaka, że św. Michał czuwa 
nade mną i  potwierdzenie mojego kultu 
– mówią niektórzy. Są też tacy, którzy go 
przyjmują, by wyprosić łaskę nawrócenia 
kogoś bliskiego. A  inni szkaplerz przyj-
mują, by wyprosić sobie łaskę świątobliwej 
śmierci. – Wierzę, że św. Michał pomoże 
mi zmierzyć się z tym co najważniejsze, na-
wet z godziną mojego odejścia ze świata – 
powiada uczestnik anielskiej peregrynacji. 

Szkaplerz powstał już w  XIX w. przy 
kościele św. Eustachego w Rzymie i przy-
należał do Bractwa św. Michała Archanio-
ła. Nie miał formy czworokątnej, ale two-
rzył mały puklerz. Jeden płatek szkaplerza 
był wtedy koloru niebieskiego, a  drugi 
czarnego. Na nim znajdował się wizeru-
nek św. Michała Archanioła zabijające-
go smoka. Ostatnio michalici odnowili 
ten szkaplerz. Księża mówią o nim, że to 
taka „kamizelka diabloodporna”. Szatan 
chciałby nas oddalić od Boga i nie odpo-
czywa tylko intensywnie działa, dlatego 
warto przyzywać opieki św. Michała Ar-
chanioła. Jednak szkaplerza nikt nie może 
traktować jak amuletu. Po prostu jest to 
znak zewnętrzny oddania się pod opiekę 
Pogromcy złego ducha. Dlatego ci, którzy 
przyjmą szkaplerz, zobowiązują się odma-
wiać codziennie egzorcyzm prosty papie-
ża Leona XIII, czyli modlitwę: „Święty Mi-
chale Archaniele, wspomagaj nas w walce, 
a  przeciw niegodziwości i  zasadzkom 
złego ducha, bądź naszą obroną…”. Przyj-
mujące szkaplerz osoby są także wezwane 
do służby Chrystusowi i Kościołowi oraz 
częstego korzystanie z sakramentu pojed-
nania. Szkaplerz można zastąpić medali-
kiem, który też ma formę puklerza i taką 
samą wartość duchową.

Rodzina szkaplerzna
Ci, którzy noszą szkaplerz św. Michała 

Archanioła, tworzą swoisty, choć niefor-
malny „trzeci zakon” księży michalitów, 
którzy w klasztorach księży i  sióstr spod 
ręki św. Michała Archanioła, omadlają 

tych pierwszych. Powstała rodzina szka-
plerzna nazwana Bractwem Szkaplerz-
nym św. Michała Archanioła. Członkowie 
spotykają się na modlitwie przy swoich 
parafiach, uczestniczą w  rekolekcjach 
i  dniach skupienia prowadzonych przez 
księży michalitów. Jednym słowem – to 
cała armia poddanych czcicieli św. Micha-
ła Archanioła, którzy kochają swojego Pa-
trona, uznając go za orędownika i obroń-
cę przed atakami złego ducha.

Anielskie czasopismo raz na dwa 
miesiące

Św. Michał Archanioł ma też swoją ga-
zetę, a  dokładnie dwumiesięcznik „Któż 
jak Bóg”. W anielskim piśmie zamieszcza-

ne są artykuły związane z tematyką aniel-
ską i  zachęcające do kultywowania więzi 
z  niebiańskimi duchami. Dzięki temu 
można poznać dzieje aniołów w  histo-
rii zbawienia i  ich wpływ na nasze życie. 
W  każdym numerze można znaleźć ka-
techezy, materiały formacyjne, modlitwy, 
porady duchowe. Dwumiesięcznik wska-
zuje czytelnikom, jak skutecznie walczyć 
z szatanem i unikać jego ataków. Opisuje 
współczesne zagrożenia dla naszej wia-
ry jakim są: magia, fałszywe objawienia, 
wróżby, okultyzm, spirytyzm. Sporo miej-
sca w  dwumiesięczniku poświęcone jest 
oczywiście anielskiej peregrynacji. 

ks. Rafał Szwajca CSMA
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RÓŻANIEC 
ZE ŚW. MICHAŁEM 

ARCHANIOŁEM
TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie
Nie bój się, Maryjo! Oto poczniesz i  poro-

dzisz Syna, któremu nadasz imię Emmanuel.
Słowa Archanioła Gabriela przyniosły 

Maryi wielką radość – jej życie całkowi-
cie ulegnie zmianie,gdyż stanie się Matką 
Boga. Boże macierzyństwo niejest dla Niej 
powodem smutku, jest źródłem wielkiej-
radości. Scena zwiastowania dotyczy nas 
w dwójnasób.Z jednej strony jesteśmy posłani 
do tego, by przekazywaćinnym Dobrą Nowi-
nę, a z drugiej, by słowoBoże pokornie przyj-
mować do serca i je wypełniać,jak uczyniła to 
Maryja.

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bo-
żejchwały, objawiaj nam Słowo Życia, Dobrą 
Nowinę,którą będziemy ogłaszać światu i ucz 
nas, byśmyz pokorą przyjmowali i wypełniali 
ją w swoim sercu.

Nawiedzenie
Maryja wybrała się i  poszła z  pośpiechem 

w  góry do pewnego miasta w  pokoleniu Judy. 
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła El-
żbietę.

Każdy z  nas kogoś odwiedził, komuś 
pomógł,bezinteresownie, z  potrzeby serca. 
I  choć może nieplanował udzielać pomocy, 
widząc osobę, która jejpotrzebuje, wyciągnął 
rękę. Maryja, właśnie z  natchnieniaDucha, 
pobiegła do Elżbiety, by jej pomóc,choć sama 
potrzebowała pomocy. Uczyniła toz potrzeby 
serca. Miłość do Boga trzeba sprawdzaćmi-
łością do tych, którzy potrzebują naszej służ-
by.Święty Michale Archaniele, posłanniku 
Boga,otaczaj nas opieką tak, jak Maryja oto-
czyła opiekąswą krewną Elżbietę. Ucz nas 
także, że kochać to znaczysłużyć, a  służąc 
z pokorą sławić Pana za wielkierzeczy, których 
dokonuje w naszych sercach.

Narodzenie
Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Po-

rodziła swego Pierworodnego Syna, owinęła Go 
w pieluszki i położyła w żłobie. 

Obietnica dana przez Boga wypełniła się. 
Miejsce,w którym przyszedł na świat Jezus, nie 
zapowiadałoJego królewskości – ubogi żłób, 
otoczenie zwierząt.Jednak w tej prostocie do-
konywały się rzeczy niezwykłe– zewsząd przy-
biegali pasterze, by oddać pokłonDziecięciu. 
Przybyli też Trzej Królowie, by uniżyćsię przed 
Tym, który jest od nich większy. Aniołowie-
radowali się z  narodzenia Pana. Opowiadali 
pasterzomo tym, co wydarzyło się w Betlejem, 
śpiewającchwałę na wysokości Bogu, a na zie-
mi pokój.

Święty Michale Archaniele, aniele pokoju, 
uczmnie w każdym czasie śpiewać Bogu hymn 
uwielbienia razem z zastępami aniołów w nie-
bie. Uczyń mniezwiastunem pokoju wśród in-
nych ludzi.

Ofiarowanie
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia 

według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię 
do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.

Ofiarowanie człowieka dokonuje się prze-
zchrzest św. Odradzamy się jako dzieci Boże 
i zostajemywłączeni do Kościoła. Ale to pierw-
sze ofiarowaniewymaga od nas nieustannej tro-
ski i dbałościo przekazany skarb wiary. Ciągle 
na nowo czynićdar – ofiarowania siebie samego.

Święty Michale Archaniele, przedstawia-
jący Najwyższemuprośby nasze, pomóż mi 
składać siebieBogu w ofierze. Ucz mnie skła-
dać ofiary ze swegożycia: z  radości i  smutku, 
w chwilach powodzeniai niedostatku.

Znalezienie
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go 

w świątyni, gdzie siedział między nauczyciela-
mi, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.

Kto w życiu stracił bliską osobę – dziecko, 
któregośz rodziców, przyjaciela, ten wie, co czu-
ła Maryja.I tak, jak każda matka, z pośpiechem 
ruszyła w  poszukiwaniuswego dziecka. Strata 
kogoś bliskiego jestchyba największym bólem. 
Przenikające się uczuciastrachu i tęsknoty prze-
szywają do głębi serce. Największymjednak bó-
lem jest stracić Boga a pozwolićna grzech.

Święty Michale Archaniele, prowadzą-
cy dusze dowiecznej światłości, dopomóż, 
bym nigdy nie straciłChrystusa z oczu. A gdy 
grzech przysłoni mi Jegotwarz, pomóż zerwać 
z grzechem i dać się odnaleźćTemu, który zwy-
ciężył mój grzech.

TAJEMNICE ŚWIATŁA
Chrzest w Jordanie
A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch 

Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby 
gołębica. 

Nad Jezusem otworzyło się niebo i Ojciec 
zapewnił,że to jest Jego umiłowany Syn. Każdy 
z  nas przezchrzest święty, stał się umiłowa-
nym synem, umiłowanącórką Boga. Chrzest 
staje się dla nas bramąsakramentów, odradza 
nas jako dzieci Boże i  przezupodobnienie do 
Chrystusa, włącza do wspólnotyKościoła.

Święty Michale Archaniele, pogromco 
szatana,pomagaj mi wyrzekać się zła. Czuwaj 
nad moim powołaniem.Pomóż je odczytać 
i  wytrwać na drodze,którą przygotował mi 
umiłowany Syn Boga Ojca.

Cud w Kanie Galilejskiej
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 

Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie.
Maryja, jak dobra matka, całym sercem 

pragniepomóc i głęboko ufa, że Jezus to uczy-
ni. Maryjazaprasza, aby wejść na drogę pełnie-
nia woli Bożej.Zauważenie drugiego człowieka 
i pomoc potrzebującym,jest naszym obowiąz-
kiem i słodkim prawemmiłości. Nieść pomoc 
to pełnić wolę Bożą.

Święty Michale Archaniele, dobroczyń-
co sławiącychcię narodów, nie pozwól, bym 
zmarnowałjakąkolwiek okazję do czynienia 
dobra. Niech czynićwszystko dla Jezusa będzie 
czynieniem dobra dlabliźniego.

Wezwanie do nawrócenia i  głoszenie 
Ewangelii

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest kró-
lestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię!

Każdy, kto w  swoim życiu jest blisko 
Kościoła,może pomyśleć, że nie potrzebuje na-
wrócenia. Żyjewedług przykazań, kocha bliź-
nich, nie zaniedbujepraktyk religijnych. Głosić 
Ewangelię – takie zadaniezostawił Chrystus 
swoim Apostołom. Ale ta misjadotyczy każ-
dego z nas. W tym wszystkim chodzio to, by 
życiem świadczyć o Jezusie. Do tego jesteśmy-
wezwani.

Święty Michale Archaniele, posłanniku 
Boga,pomagaj mi odkrywać prawdę, że jestem 
posłany,daj mi łaskę wytrwałości, abym nie 
przestawał sięnawracać.

Przemienienie na Górze Tabor
Jezus zaprowadził ich na górę wysoką, 

osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz 
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się 
białe jak światło.

Jezus jest światłością świata, światłem 
dla mniei mego życia. Ta światłość obejmu-
je wszystkichgrzeszników niezmierzonym 
blaskiem miłości miłosiernej.My ciągle 
dostrzegamy potrzebę zmiany swojegoza-
chowania, charakteru, nawyków, postrzega-
niaświata, odnoszenia się do najbliższych, 
powstawaniaz upadków. Pamiętajmy, że bez 
Niego nic nie możemyuczynić. Z  pomocą 
Jezusa wszystko przychodziłatwiej. Bo Jezus 
ma moc uzdrowienia, przebaczeniai prze-
miany.

Święty Michale Archaniele, dzielny w wal-
ce, zakażdym razem, gdy chcę rozpocząć pracę 
nad sobą,przypomnij mi i  nakieruj na Tego, 
który jest Lekarzem.On mam moc uleczyć 
i przemienić moje serce.
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Ustanowienie Eucharystii
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosła-

wieństwo, połamał i  dał im mówiąc: Bierzcie 
i jedzcie, to jest Ciało moje.

Chleb, który spożywamy każdego dnia, 
zaspakajanasz głód i  gwarantuje przeżycie. 
Człowiek, modlącsię o  chleb powszedni, ma 
na myśli całość pożywienia,którym karmi się 
na co dzień i  o  który zabiega.Jezus daje inny 
chleb, gwarantujący nieśmiertelność.Chleb, 
którym jest On sam, daje życie wieczne w peł-
niszczęścia i radości.

Święty Michale Archaniele, zaszczycie nie-
ba, którynieustannie adorujesz Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie,spraw, abym na koń-
cu czasów mógł razemz Tobą śpiewać pieśń 
uwielbienia za dar Eucharystii.

TAJEMNICE BOLESNE
Ogrójec
A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getse-

mani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie 
tutaj, Ja tymczasem będę się modlił.

Godzina cierpienia zbliżała się nieuchron-
nie.Jezus wiedział, jak wielki ból sprawią Mu 
oprawcy.Scena modlitwy w  Ogrójcu jest dla 
nas lekcją troskii pokory. Dla nas, którzy 
niejednokrotnie stajemyw obliczu cierpienia 
z  powodu choroby w  rodzinie,zniewolenia, 
nałogu, śmierci. Bądźmy zatroskanio innych, 
o ich dobro, bo nigdy nie wiemy, czy naszbrat 
lub siostra, nie mają większego cierpienia od 
nas.Ogrójec jest lekcją pokory, uczy z  wiarą 
przyjmowaćwolę samego Boga.

Święty Michale Archaniele, miłośniku 
prawdyi pokory, kiedy przyjdzie cierpienie, 
wspieraj nasswoją łaską. Posyłaj aniołów, aby 
pomagali namw najtrudniejszych chwilach 
życia.

Biczowanie
Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.
Znieść cierpienie w  milczeniu, to wielka 

sztuka.Jezus milczał i  w  milczeniu modlił się 
za tych, którzychcieli Jego śmierci. W milcze-
niu przyjmował kolejneniesprawiedliwe wyro-
ki. Ile razy przyszło namwydać na kogoś wy-
rok. Nieświadomie skazać kogośna samotność, 
cierpienie i łzy. Ile to razy ktoś nas osądził,choć 
mieliśmy pewność, że jesteśmy bez winy.Jaka 
była wtedy nasza reakcja?

Święty Michale Archaniele, wzorze modli-
twyi ofiary, ucz nas przyjmować z pokorą cier-
pieniei w nim ofiarować Bogu tych, którzy nas 
osądzają,skazują na osamotnienie i  ból. Ucz 
nas łagodności,byśmy nie sądzili tych, którzy 
nic nam nie zawinili.

Cierniem ukoronowanie
Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na 

głowę,a do prawej ręki dali Mu trzcinę.
Wyśmiany i opluty Król. Zamiast królew-

skichszat – szkarłat. Zamiast korony – wieniec 
z  cierni.Zamiast berła – trzcina. Żołnierze, 
patrząc na Jezusa,dobrze się bawili. Jezus, pa-
trząc na żołnierzy,litował się. Wiedział, że to 
cierpienie jest potrzebnedla zbawienia świata. 
Przyjąć w życiu koronę cierpienia,to nie takie 
proste zadanie. Ale chrześcijaństwopotrzebuje 
ofiary.

Święty Michale Archaniele, przykładzie 
bogomyślności,gdy zabraknie mi sił w znosze-
niu obelgdla Chrystusa, umocnij mnie, bym 
nigdy nie wyparłsię korony cierpienia, która 
przyniesie mi prawdziwiekrólowanie z  Chry-
stusem w niebie.

Droga Krzyżowa
On sam dźwigając krzyż, wyszedł na miej-

sce zwaneMiejscem Czaszki, które po hebrajsku 
nazywa się Golgota.

Droga na Golgotę była wąska i kręta. Wiel-
ki krzyżbył bardzo ciężki. Jezus nie miał już 
siły, upada podciężarem krzyża. Czasem wy-
daje się, że nasze życieto droga krzyżowa. Tak 
nam ciężko. Ale nasz krzyżjest do nas najbar-
dziej dopasowany. Szukamy Szymonaz Cyre-
ny, żeby nam pomógł. Kto jednak chcezmniej-
szyć swoje cierpienia, sam powinien stać 
sięSzymonem. Gdy pomagamy innym, wtedy 
najbardziejpomagamy sobie, a Bóg nam to wy-
nagrodzi.

Święty Michale Archaniele, przewodniku 
duszdo nieba, dopomóż, abym zawsze pragnął 
zbawieniadla siebie i  innych. Spraw, bym za-
wsze pragnął życiawiecznego.

Śmierć
Jezus rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy gło-

wę oddałducha.
Siedem ostatnich słów, które wypowie-

działChrystus z  krzyża. Słowa, które choć są 
rozproszonew czterech Ewangeliach, tworzą 
testament przebaczenia.W  nich zawarta jest 
cała nauka, która głoszonaprzez Jezusa znala-
zła dopełnienie na krzyżu. GdybyTobie przy-
szło wypełnić wolę Boga, umrzeć na krzyżudla 
zbawienia ludzi, przyjąłbyś to z ufnością? Czy-
byłbyś w stanie umrzeć z miłości?

Święty Michale Archaniele, duchu wszyst-
kimusługujący, ucz mnie przyjmować krzyż 
z  wiarą, żecierpienie prowadzi do radości 
zmartwychwstania.

TAJEMNICE CHWALEBNE
Zmartwychwstanie
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowane-

go: powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie 
Go złożyli.

Chrystus wstaje z grobu. Ten, który umarł, 
znówżyje, jest ze swoimi uczniami, łamie chleb 
i błogosławi.Uczniowie wybrali się do Emaus 
i w drodze spotkaliJezusa. Rozmawiali z Nim, 
choć nie wiedzieli, że toich Pan. Jestem zapro-
szony, aby ciągle powstawać donowego życia 
i  rozmawiać z  Jezusem. Jestem zaproszony-
przez sakrament pokuty do szczególnego spot-
kaniaz Nim przy stole Eucharystii.

Święty Michale Archaniele, zwiastunie 
zbawienia,spraw, abym przepełniony miłoś-
cią do Chrystusa,przekazywał radosną wieść 
zmartwychwstania tym,którzy żyją w  mroku 
śmierci.

Wniebowstąpienie
Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzię-

ty donieba i zasiadł po prawicy Boga.
Nikt nie lubi pożegnań, szczególnie 

tych ostatnich.I pewnie każdy z nas, stając 
w  progu takichdoświadczeń, jest w  stanie 

zrobić wszystko, by zatrzymaćbliską osobę 
przy sobie. Chrystus, wypełniwszydo koń-
ca wolę Ojca, otoczony chwałą wstępuje 
donieba. I  tak jak uczniowie, stalibyśmy 
i wpatrywalisię w obłok, który zabrał Chry-
stusa sprzed ich oczu.Ale aniołowie rozma-
wiający z  uczniami przypominają,że Jezus 
powróci. Dlatego trwamy w oczekiwaniuna 
Jego przyjście.

Święty Michale Archaniele, rządco 
dworu niebieskiego,dodaj mi siły i wytrwa-
łości, abym nie ustałw drodze do nieba na 
spotkanie z moim Panem.

Zesłanie Ducha Świętego
I  wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym, i  zaczęlimówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dzień zesłania Ducha Świętego jest 
dniem narodzinKościoła, który otrzymał 
ożywiające tchnienie oraz dary i charyzma-
ty. Dary Ducha Świętego niesą zarezerwo-
wane tylko dla niektórych. One są dlakaż-
dego człowieka. Otwarci na charyzmaty 
i  łaski,prośmy o  Ducha męstwa i  odwagi, 
by skutecznie walczyćz pokusami złego du-
cha.Święty Michale Archaniele, warownio 
ludu Bożego,w  mocy Ducha Świętego na-
ucz mnie skutecznieodrzucać pociski złe-
go, abym zawsze umiał wybieraćwolność, 
którą mam w Jezusie Chrystusie.

Wniebowzięcie
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi da-

łeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem.
Maryja została dana Jezusowi przez 

Boga jakoMatka. Była z  Nim w  Betlejem, 
gdzie się narodził,w Nazarecie, gdzie wzra-
stał, na Kalwarii, gdzie realizowałnajważ-
niejszy etap swojej misji – zbawienieświata. 
Matka jest blisko swojego dziecka. Onapo-
ciesza, przytula, a kiedy trzeba – upomina. 
Jestzawsze blisko. Zaśnięcie Maryi było za-
razem przejściemdo chwały Wniebowzię-
cia z duszą i ciałem, bybyć blisko Swojego 
Syna.

Święty Michale Archaniele, prowadzący 
duszedo wiecznej światłości, który cieszysz 
się pięknemi nieustanną obecnością swojej 
Królowej, wyjednajmi łaskę szczególnego 
z Nią zjednoczenia, bo będącw ramionach 
Matki, nie muszę się o nic trwożyć.

Ukoronowanie
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na tro-

nie.
Maryja odniosła zwycięstwo. Królo-

wanie Maryi oznacza świadczenie miłości 
i  opieki tym, dla którychstała się Matką. 
Maryja jest Królową naszychmyśli, czynów, 
naszych rodzin i narodu. Z Jej królowania-
raduje się całe niebo i ziemia. Zaprośmy Ją 
doszczególnego królowania w  naszym ży-
ciu. Idźmy zaNią na spotkanie, gdzie wszy-
scy będziemy królowaćw chwale nieba.

Święty Michale Archaniele, rycerzu 
Bogarodzicy,daj mi łaskę zapatrzenia się 
w piękno Maryi, Króloweji Wspomożyciel-
ki. W piękno Tej, która jest ozdobąnieba.
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Czym jest szkaplerz św. Michała 
Archanioła?

Szkaplerz św. Michała Archanioła 
jest zewnętrznym znakiem powierzenia 
się św. Michałowi Archaniołowi i przy-
należności do Rodziny Michalickiej. 
Celem jego noszenia jest odnowienie 
czci św. Michała Archanioła. Osoby, 
które przyjęły szkaplerz są wezwane do 
ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Koś-
ciołowi, zgodnie z duchem Zgromadze-
nia św. Michała Archanioła, zawartym 
w hasłach „Któż jak Bóg” i „Powściągli-
wość i Praca”.

Kiedy powstał pierwszy szkaplerz?
Pierwszy szkaplerz św. Michała Ar-

chanioła powstał w XIX w. przy koście-
-le św. Eustachego w Rzymie i przyna-
leżał do założonego w Rzymie 30 VIII 
1878 roku Bractwa św. Michała Archa-
nioła. Nie miał on formy prostokąta, 
jak większość szkaplerzy, ale tworzył 
mały puklerz. Jeden płatek szkaplerza 
był koloru granatowego, a  drugi czar-
nego. Podobnie i  tasiemka, na której 
był umieszczony. Na obu materiało-
wych płatkach szkaplerza znajdował 
się wizerunek św. Michała Archanioła, 
zabijającego smoka oraz napis „Quis ut 
Deus”.

Jak wygląda dziś szkaplerz?
Dziś szkaplerz św. Michała Archa-

nioła to dwa płatki w kształcie tarczy 
(puklerza), wykonane z sukna wełnia-
nego. Sukno ma podwójną kolorysty-
kę: czarną i  granatową. Na czarnym 
kawałku materiału znajduje się wize-
runek św. Michała Archanioła z sank-
tuarium na Górze Gargano (Monte 
Sant’ Angelo), na granatowym – wi-
zerunek Matki Bożej z  sanktuarium 
w  Miejscu Piastowym. W  podobnej, 
czarno-granatowej kolorystyce są 
sznurki, na których przymocowano 
płatki sukienne.

Czy Kościół zatwierdził szkaplerz?
Tak, pierwszy szkaplerz św. Michała 

Archanioła został zatwierdzony przez 
papieża Leona XIII w  dziewiętnastym 
stuleciu. Dzisiejszy szkaplerz św. Mi-
chała Archanioła Przełożony Generalny 
Zgromadzenia św. Michała Archanioła 
ks. Kazimierz Radzik. Papież Benedykt 
XVI w „Liście do Michalitów” napisał, 
że motywy przyjęcia szkaplerza w  ze-
wnętrznej formie mają przypominać 
noszącemu, że doświadcza skutecznej 
pomocy potężnego Obrońcy, odkry-
wając w sobie majestat, dobroć i miłość 
Boga oraz, że nie ma większej wartości, 

ani innego równie wielkiego dobra poza 
Bogiem – Stwórcą i Panem wszystkiego 
co żyje.

Jaka jest symbolika szkaplerza?
Część spadająca na plecy oznacza 

postawę poddania się woli Bożej w zno-
szeniu trudów, doświadczeń i  swojego 
życia. Przednia zaś część szkaplerza 
spadająca na piersi ma przypominać, że 
serce człowieka powinno bić miłością 
do Boga i  bliźnich, że ma on odrywać 
się od przywiązań doczesnych i za przy-
czyną św. Michała Archanioła zabiegać 
o dobra wieczne.

O  czym powinno przypominać 
nam noszenie szkaplerza?

Noszenie szkaplerza powinno przy-
pominać nam o  naszych obowiązkach 
chrześcijańskich jako warunku pewno-
ści, że św. Michał Archanioł będzie się 
wstawiał za nami. Szkaplerz wyraża wia-
rę chrześcijanina w spotkanie z Bogiem 
w  życiu wiecznym dzięki wstawienni-
ctwu i opiece św. Michała Archanioła.

Jaką rolę pełni szkaplerz?
1. Szkaplerz jest znakiem wybrania 

św. Michała Archanioła na szczególne-
go obrońcę w walce z pokusami i grze-

chem.
2. Szkaplerz jest mundurem 

wojska anielskiego. Podobnie jak 
żołnierza, policjanta czy kapłana 
można poznać po stroju, tak i nale-
żącego do Bractwa Szkaplerznego 
można poznać po tym znaku.

3. Szkaplerz jest strojem, a  za-
daniem stroju jest ochrona ciała. 
Szkaplerz pełni tę samą rolę w ży-
ciu duchowym: strzeże od wszyst-
kiego, co mogłoby być przeszkodą 
na drodze do zbawienia tzn. od 
grzechu, szatana i piekła.

4. Noszenie szkaplerza jest 
źródłem łask ułatwiających nam 
ponoszenie ofiar i wyrzeczeń, któ-
rych wymagają walka z  grzechem 
i naśladowanie Chrystusa.

SZKAPLERZ
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
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Jaki jest cel przyjęcia szkaplerza?
Celem przyjęcia szkaplerza jest od-

dawanie czci św. Michałowi Archanio-
łowi, aby za jego szczególną pomocą 
uzyskać:

a) wolność, obronę i rozwój Kościo-
ła świętego;

b) łaskę dobrej spowiedzi dla siebie 
i innych, siłę w walce z nałogami i wa-
da-mi, obronę przed herezjami, błęda-
mi i fałszywymi naukami, ustanie prze-
kleństw, bluźnierstw i  zgorszeń oraz 
nawrócenie wszystkich grzeszników;

c) ducha łagodności i  pokory serca 
oraz wzrost wiary, nadziei i miłości;

d) utwierdzenie Królestwa Bożego 
w świecie przez potężne orędownictwo 
Matki Bożej Królowej Aniołów i  świę-
tych Aniołów;

e) wybawienie dusz z czyśćca przez 
modlitwę i uzyskiwanie odpustów;

f) łaskę dobrej i świątobliwej śmierci.

Co daje mi noszenie szkaplerza?
Osoby noszące szkaplerz i przynale-

żące do Bractwa Szkaplerza św. Michała 
Archanioła, mają udział w dobrach du-
chowych całego Zgromadzenia św. Mi-
chała Archanioła.

Na czym polega udział w dobrach 
duchowych Zgromadzenia św. Mi-
-chała Archanioła?

Przyjęcie szkaplerza włącza nas 
do Rodziny Michalickiej. Jest to ła-
ska dodatkowa dla praktykujących to 
nabożeństwo. Dzięki niej mają udział 
we wszystkich dobrach duchowych 
zgromadzenia, to znaczy w  odpustach, 
zasługach jego świętych i  błogosławio-
nych, Mszach świętych, modlitwach, 
umartwieniach, postach, itp.

Jakie są warunki przyjęcia szkaple-
rza?

Są trzy warunki przyjęcia szkaplerza:
1. przyjąć szkaplerz z  rąk upoważ-

nionego kapłana lub diakona,
2. nosić go ciągle na sobie,
3. odmawiać codziennie egzorcyzm 

prosty papieża Leona XIII.

Jakie uroczystości i  święta powin-
ny być czczone przez noszących szka-
plerz?

Osoby noszące szkaplerz, pielęgnu-
jąc duchową łączność ze Zgromadze-
niem św. Michała Archanioła, w szcze-
gólny sposób obchodzą uroczystości 
i święta:

a) Świętych Archaniołów – Michała, 
Gabriela i Rafała (29 września),

b) bł. Bronisława Markiewicza, Za-
łożyciela Zgromadzenia (30 stycznia),

c) Świętych Aniołów Stróżów (2 
października),

d) Objawienie św. Michała Archa-
nioła na Górze Gargano (8 maja).

Skąd wziąć szkaplerz?
Szkaplerz można nabyć w  czasie 

Peregrynacji Figury św. Michała Ar-
chanioła w  wyznaczonych miejscach 
w Polsce oraz w Sekretariacie Peregry-
nacji, pisząc na adres: Sekretariat Pe-
regrynacji, al. Piłsudskiego 248/252, 
05-261 Marki, dzwoniąc na numer tel. 
513-288-993 lub zgłosić się do ks.  ku-
stosza w Krzeszowie.

Czy szkaplerz należy przyjąć oso-
biście?

Tak, szkaplerz należy przyjąć osobi-
ście. Domaga się tego powaga samego 
znaku jak również pragnienie nawią-
zania osobistej relacji ze św. Michałem 
Archaniołem.

Kiedy mogę przyjąć szkaplerz?
Szkaplerz można przyjąć w  do-

wolnym, wybranym przez siebie dniu. 
Szczególnej jednak wymowy nabiera 
jego przyjęcie w czasie Peregrynacji Fi-
gury św. Michała Archanioła w  Polsce 
lub w  czasie Uroczystości św. Michała 
Archanioła (29 września). Wówczas 
znak szkaplerza staje się jesz-cze bar-
dziej wymowny.

Jak przygotować się do przyjęcia 
szkaplerza?

Przygotowanie powinno wyrazić się 
odbyciem sakramentalnej spowiedzi, 
aby w  czasie przyjmowania szkaplerza 
znajdować się w  stanie łaski uświęca-
jącej. Umożliwi to działanie łaski Bożej 
tego, który powierza się opiece św. Mi-
chała Archanioła.

Czy do przyjęcia szkaplerza ko-
nieczna jest spowiedź?

Jeżeli spowiedź jest możliwa i  nie 
ma żadnej przeszkody, by ją odbyć, po-
-winna poprzedzić przyjęcie szkaplerza.

Czy żyjąc w związku niesakramen-
talnym mogę przyjąć szkaplerz?

Istnieją sytuacje, w których spowiedź 
nie jest możliwa: np. związek niesakra-
mentalny, którego stanu nie da się obec-

nie uregulować z  powodu istniejącej 
przeszkody kanonicznej. W takich oko-
licznościach można przyjąć szkaplerz 
wyrażając pragnienie, by św. Michał Ar-
chanioła w tym znaku pomógł wytrwać 
w dobrym i – gdy ustanie przeszkoda – 
uregulować życie sakramentalne.

Czy szkaplerz mogą przyjmować 
małe dzieci?

Nie ma przeszkód, aby szkaplerz 
przyjmowały małe dzieci. Zaleca się jed-
nak, aby były już w takim wieku, by mo-
gły zrozumieć podstawowe prawdy wiary 
(najlepiej po Pierwszej Komunii świętej)

Czy szkaplerz przyjmujemy tylko 
raz w życiu?

Przyjęcie szkaplerza może mieć miej-
sce tylko raz. Pierwszy szkaplerz musi 
być wykonany z sukna. Potem może zo-
stać zastąpiony medalikiem szkaplerz-
nym. Po zniszczeniu pierwszego szka-
plerza można nabyć kolejny i  nałożyć 
go sobie samemu. Podobnie czyni się 
w przypadku zaprzestania noszenia o ile 
jego przyczyną nie była wzgarda (wtedy 
należałoby przyjąć szkaplerz ponownie).

Czy potrzebny jest obrzęd nałoże-
nia szkaplerza?

Forma noszonego szkaplerza jest oso-
bistym wyborem konkretnego człowieka. 
Natomiast uczestnictwo w łaskach z nim 
związanych wymaga przyjęcia według 
zatwierdzonego obrzędu. Oczywiście 
każdy może sobie założyć medalik szka-
plerzny na szyję i  z  pewnością św. Mi-
chał Archanioł będzie mu w życiu towa-
rzyszył. Jednak uczestnictwo w  łaskich 
związanych ze szkaplerzem wymaga 
pełnej formy przyjęcia tego znaku. Ryt 
nałożenia szkaplerza został zaczerpnięty 
z  sanktuarium św. Michała Archanioła 
na Górze Gargano, gdzie celebruje się go 
jako formę sakramentaliów.

Gdzie mogę znaleźć obrzęd nało-
żenia szkaplerza?

Tekst obrzędu można znaleźć na 
stronie internetowej www.michalici.pl 
Znajduje się on również w  Modlitew-
niku Anielskim, który można zamówić 
w Sekretariacie Peregrynacji Figury św. 
Michała Archanioła z Monte Sant’ An-
gelo, pisząc na adres: Sekretariat Pere-
grynacji, al. Piłsudskiego 248/252, 05-
261 Marki, lub dzwoniąc na numer tel. 
513-288-993.

(Ciąg dalszy na kolejnej stronie)
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(Ciąg dalszy z poprzedniej strony)
Czy szkaplerz należy poświęcić?
Tak, należy to uczynić według za-

twierdzonego rytu.

Kto może poświęcić szkaplerz?
Szkaplerz może poświęcić każdy ka-

płan zakonny lub diecezjalny. Obrzędu 
poświęcenia może dokonać również 
diakon.

Kto może przyjąć do szkaplerza?
Do szkaplerza może ważnie przyjąć 

każdy kapłan zakonny lub diecezjalny 
oraz diakon, posługując się obrzędem 
zatwierdzonym przez Przełożonego Ge-
neralnego Zgromadzenia św. Michała 
Archanioła.

Czy osoba świecka może przyjąć 
do szkaplerza obłożnie chorego lub 
starszego wiekiem?

Osoba świecka nie może ważnie 
przyjąć innej osoby do szkaplerza. Taka 
osoba może nałożyć szkaplerz osobie 
starszej lub chorej, jednak nie jest to 
oficjalne przyjęcie do szkaplerza. Gdy 
ustanie przeszkoda choroby, osoba 
powinna udać się do kapłana z prośbą 
o nałożenie szkaplerza. Jeśli z powodu 
starości nie może tego uczynić, trzeba 
poprosić kapłana do domu, aby takiego 
nałożenia dokonał.

Czy zaprzestanie noszenia szkaple-
rza jest grzechem?

Nie, zaprzestanie noszenia raz przy-
jętego szkaplerza nie jest grzechem, ale 
ten, kto przestaje go nosić, przestaje 
korzystać z  obiecanych łask. Jeśli ktoś 
przez dłuższy czas, nawet kilka lat, szka-
plerza nie nosił, drugie przyjęcie nie jest 
potrzebne.

Czy ponownego nałożenia szkaple-
rza musi dokonać kapłan lub diakon?

Osoba, która zmienia stary szka-
plerz na nowy czyni to sama. Nie po-
trzeba prosić o  to kapłana. W sytuacji, 
gdy szkaplerz został odrzucony z pogar-
dy, ponowne nałożenie go, po odbyciu 
spowiedzi, powinno dokonać się rękami 
kapłana lub diakona.

Co należy zrobić kiedy szkaplerz 
się zużyje?

Zużyty szkaplerz można samemu 
zastąpić innym, jako że błogosławień-
stwo i przyjęcie są przywiązane do oso-
by noszącej na całe życie.

Co zrobić ze zniszczonym szkaple-
rzem?

Jeśli osoba nosiła szkaplerz sukien-
ny, który uległ zniszczeniu i  chce za-
łożyć nowy, stary szkaplerz najlepiej 
spalić. Nie powinno się go wyrzucać do 
śmieci ze względu na szacunek do zna-
ku szkaplerza.

Czy można szkaplerz przechowy-
wać w innym miejscu?

Szkaplerz najlepiej nosić na szyi. 
Najczęściej wierni skrywają go dys-
kretnie pod ubiorem. Nie czyni za-
dość obowiązkom nabożeństwa ten, 
kto przyjąwszy szkaplerz wiesza go np. 
w mieszkaniu na ścianie. Wielkość łask 
wypraszanych za przyczyną św. Michała 
Archanioła domaga się od nas noszenia 
szkaplerza w sposób godny.

Czy szkaplerz sukienny można za-
mienić na medalik szkaplerzny?

Tak, medalik szkaplerzny z  dniem 
1 marca 2013 roku został zatwierdzo-
ny przez Przełożonego Generalnego 
Zgromadzenia św. Michała Archanio-
ła jako forma zamienna szkaplerza 
płóciennego. Wierni noszący medalik 
uczestniczą we wszystkich przywile-
jach duchowych wynikających z  no-
szenia szkaplerza sukiennego. Jednak 
przyjęcie do szkaplerza dokonuje się 
poprzez nałożenie przez kapłana lub 
diakona szkaplerza sukiennego. Póź-
niej samemu można go zmienić na 
szkaplerz w  formie srebrnego medali-
ka, poświęcając go wcześniej.

Jak wygląda szkaplerz w  formie 
medalika?

Jest to srebrny medalik w  formie 
puklerza, co nawiązuje do szkaplerza 
sukiennego. Na jednej stronie umiesz-
czono postać św. Michała Archanioła 
z włoskiego sanktuarium na Górze Gar-
gano oraz napis: „Św. Michale wspoma-
gaj nas w  walce”, a  na drugiej stornie 
przedstawiono herb Zgromadzenia św. 
Michała Archanioła z  napisem w  oto-
ku: „Któż jak Bóg” i  „Powściągliwość 
i Praca”.

Czy przyjęcie szkaplerza można co 
jakiś czas odnawiać?

Raz dokonanego obrzędu przyjęcia 
szkaplerza z rąk kapłana nie trzeba po-
wtarzać. Istnieje natomiast piękny zwy-
czaj ponawiania swego oddania się św. 
Michałowi Archaniołowi każdego roku 

w  Uroczystość św. Michała Archanio-
ła (29 września) i w rocznicę przyjęcia 
szkaplerza. Zwyczaj ten nie ma określo-
nej formy. Najczęściej wyraża go nawie-
dzenie kościoła i  ponowienie w  sercu 
aktu zawierzenia św. Michałowi Archa-
niołowi.

Co to jest Księga Szkaplerza św. 
Michała Archanioła?

Księga Szkaplerza św. Michała Ar-
chanioła to dokument zawierający wy-
kaz osób, które przyjęły szkaplerz.

Czy muszę wpisać się do księgi 
szkaplerznej?

Wszyscy przyjmujący szkaplerz 
zachęcani są do pozostawienia w  niej 
swych podstawowych danych: imię 
i  nazwisko, wiek, miejsce zamieszka-
nia. Wpis do księgi szkaplerznej nie jest 
jednak warunkiem przyjęcia szkaplerza 
i  jeśli ktoś nie chce, nie musi takiego 
wpisu dokonywać.

Jak wpisać się do Księgi Szkaplerz-
nej?

Do Księgi Szkaplerznej można 
się wpisać, oddając wypełnioną de-
klarację, którą otrzymujemy w czasie 
nabywania szkaplerza. Jeśli jest jed-
nak sytuacja, kiedy osoba przyjmuje 
szkaplerz np. kapłana diecezjalnego 
lub z  rąk kapłana zakonnego spoza 
Zgromadzenia św. Michała Archanio-
ła, a chce do takiej księgi być wpisa-
na, wystarczy, że prześle informację 
o fakcie przyjęcia szkaplerza na adres: 
Sekretariat Peregrynacji Figury św. 
Michała Archanioła z  Gargano, al. 
Piłsudskiego 248/252, 05-261 Mar-
ki. Informacja powinny obejmować 
dane: a) imię i nazwisko, b) adres za-
-mieszkania, c) miejsce i datę przyję-
cia szkaplerza, d) wiek osoby przyj-
mującej szkaplerz.

Gdzie znajduje się ośrodek sze-
rzenia kultu św. Michała Archanio-
ła?

Głównym ośrodkiem szerzenia 
kultu św. Michała Archanioła w Polsce 
znajduje się w  Markach k. Warszawy. 
Szerszych informacji osobom zainte-
resowanym udzieli, a także wyśle szka-
plerz bądź medalik: Sekretariat Pere-
grynacji Figury św. Michała Archanioła 
z Gargano, al. Piłsudskiego 248/252, 05-
261 Marki.

michalici.pl
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AKT ZAWIERZENIA 
ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI 

parafii p.w. Wnibowzięcia NMP w Krzeszowie

O wielki Książę Niebieski, naj-
wierniejszy Stróżu Kościoła, Świę-
ty Michale Archaniele. Oto my, 
mieszkańcy parafii w Krzeszowie, 
pielgrzymi przybywający do Mat-
ki Bożej Łaskawej, stajemy przed 
Tobą w  towarzystwie naszych 
Aniołów Stróżów, Błogosławio-
nych i Świętych, a nade wszystko 
w obecności św. Jana Pawła II, św. 
Siostry Faustyny i  św. Ojca Pio. 
Ciebie dziś obieramy za szczegól-
nego obrońcę i orędownika.

Święty Michale Archaniele, któ-
ry w  brzasku swego istnienia wy-
brałeś Boga i całkowicie oddałeś się 
spełnianiu Jego świętej woli, wsta-
wiaj się za nami, abyśmy otwierając 
się na działanie Ducha Świętego, wypełnili z miłoś-
cią świętą wolę Bożą i zachwyceni Bogiem, wołali do 
Niego w każdej chwili życia: „Któż jak Bóg!”

Wybłagaj nam u  Boga przebaczenie na-
szych grzechów, łaskę umiłowania Zbawicie-
la Jezusa Chrystusa, Najsłodszej Matki Maryi 
i wszystkich ludzi, umiłowanych przez Boga Ojca, 
odkupionych przez Syna Bożego i  oświeconych 
przez Ducha Świętego. Spraw, abyśmy wypełnia-
li nasze posłannictwo z  wiarą, pokorą i  ufnością 
w Boże Miłosierdzie.

Archaniele Michale, zawierzamy Ci całą parafię. 
Zawierzamy kapłanów, siostry zakonne. Zawierza-
my Ci pielgrzymów, którzy przybywają do Matki 
Bożej Łaskawej w ciągu całego roku. Zawierzamy 
rodziny: ojców i  matki, dzieci i  młodzież, ludzi 
starszych, chorych i  samotnych, bliskich, przyja-
ciół i dobrodziejów naszego Sanktuarium. W spo-
sób szczególny zawierzamy Ci trudne sprawy na-
szego życia.

Chorąży Boga, dzielny wojowniku i  Wodzu 
wojsk niebieskich, chroń nas od wojny, pożarów, 

powodzi i  wszelkich klęsk ży-
wiołowych. Broń nas przeciwko 
pokusom szatańskim, głównie 
przeciw tym, które atakują wiarę, 
jedność, zgodę i czystość. A w go-
dzinę śmierci uproś nam pokój 
duszy i  zaprowadź do ojczyzny 
wiecznej. Amen. Krzeszów, dnia 
9 października 2016

◀ Ojciec michalita Rafał Szwajca, 
pan Andrzej Sikora, proboszcz  
M. Kopko i ks. Jerzy Jerka 
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
UWIEŃCZONYM PROCHOM BOLKA I, 

NIEZWYCIĘŻONEGO KSIĘCIA 
ŚWIDNICKIEGO I JAWORSKIEGO

Wielu z nas listopad kojarzy głównie ze świętem wywodzącym się z X-wiecznej Francji, czyli Dniem 
Zadusznym (łac. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum) Wspomnienie to wprowadził 
św.  Odilon, opat benedyktynów z Cluny, zgromadzenia położonego w środkowo-wschodniej Francji. 
Idea wspominania wszystkich wiernych zmarłych szybko rozprzestrzeniła się z resztą na terenach m.in. 
Francji, Anglii czy Italii a w wieku XIII stała się powszechną w Kościele Katolickim.

Warto w  tym dniu pamiętać 
również o  fundatorach krzeszow-
skiego opactwa, którzy przy po-
mocy czy to cystersów czy bene-
dyktynów sprawili, że teren ziemi 
kamiennogórskiej uzyskał ośrodek 
duchowy, który wpływał później 
na losy tychże ziem. 

Mowa oczywiście o rodzie Pia-
stów Świdnicko- Jaworskich i  ich 
przedstawicielach, którzy spoczy-
wają w  Mauzoleum Piastów Ślą-
skich. Bolko I  Surowy (+1301), 
sprowadzając do Krzeszowa cy-
stersów 9 sierpnia 1292r. ufundo-
wał przyszły Hauskloster - klasztor 
domowy, dzięki czemu w później-
szym czasie w tej nie wielkiej miej-
scowości spoczęli również jego 

następcy. Byli to między innymi: 
jego synowie- Bernard Świdni-
cki (+1326), Henryk I  Jaworski 
(+1348) oraz jego wnukowie: Hen-
ryk II (+ między 1343 a 1345) i Bol-
ko II Mały (+ 1368). Wszyscy przez 
prawie cztery wieki oczekiwali 
sądu ostatecznego w prezbiterium 
gotyckiego kościoła klasztornego. 
Dopiero w XVIII w. przez decyzję 
Innocentego Fritscha o  rozbiórce 
gotyckiej świątyni i wybudowaniu 
nowej- barokowej zmienili miejsce 
spoczynku. Odczuwając potrzebę 
zachowania szczególnej pamięci 
o dobroczyńcach opat podjął decy-
zję o  stworzeniu mauzoleum (łac. 
mauzoleum)- integralnej części 
przyszłej bazyliki mniejszej. Nie 

była to jedyna przyczyna powsta-
nia miejsca upamiętnienia książąt 
świdnicko- jaworskich. Przełożeni 
krzeszowskich cystersów czuli się 
spadkobiercami swoich fundato-
rów i poprzez gospodarowanie ich 
ziemiami dążyli do hegemonii- 
przywództwa na tych terenach. Li-
nia książąt świdnicko- jaworskich 
oddziaływała na żyjącą ludność na 
długo po swojej śmierci- ukazy-
wała polskość tych ziem i pokrze-
piała serca, gdy te znajdowały się 
pod obcym panowaniem. Najlepiej 
świadczą o tym napisy zachowane 
w supraportach, które opisują ksią-
żąt: „Uwieńczonym prochom Bolka 
I, Niezwyciężonego Księcia Świdni-
ckiego i  Jaworskiego (…) który nie 
jako żarłoczny wilk chwytający to, 
co cudze, ale jako mściciel wolności 
orła, ongiś schwytanego przez lwa, 
wyrywając mu go potem z  wiel-
ką siłą, tu wreszcie rozdzielił swój 
dobytek, dla Wiecznego Księcia 
Pokoju i  dla czci Wiecznej Matki 
Łask …” czy „ Cennym prochom 
Bolka II (…) z przydomka Małego, 
jeśli będziesz sądził z małości wzro-
stu, Prawdziwie Wielkiego, jeśli od 
rozsądnie i  bardzo sprawiedliwie 
sprawowanego wodzostwa, o  wie-
le większego, jeśli z  towarzyszącej 
Łaskawości i  Szczodrobliwości we 
wszystkim a  trzykroć, czterokroć 
Największego, jeśli z  pobożności 
ku Bogu”. Pierwotnie w  mauzole-
um książąt miały symbolizować 

Opat Innocenty Fritsch z projektem nowej świątyni
Fresk na sklepieniu Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich 
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pełnopostaciowe posągi zamiast 
gotyckich sarkofagów, które kłó-
ciły by się z  barokowym wystro-
jem kaplicy. Dlatego też szczątki 
władców świdnicko- jaworskich 
zamurowano w urnie za epitafium, 
które pierwotnie miało wychwalać 
syna Bolka I- Bernarda Stałego ( 
napis prawdopodobnie nigdy nie 
powstał), a  które obecnie dotyczy 
legendarnego syna Bolka II Małe-
go- Bolka III, który według legend 
miał zostać zamordowany będąc 
jeszcze dzieckiem przez błazna na 
zamku w  Bolkowie. Prócz rodu 
Piastów Świdnicko- Jaworskich 

warto również wspomnieć funda-
tora- a  raczej fundatorkę pierw-
szego zgromadzenia na ziemiach 
krzeszowskich- wdowę po księciu 
Henryku II Pobożnym- księżną 
Annę z  rodu Przemyślidów, która 
na pamiątkę tragicznie zmarłego 
męża, sprowadza benedyktynów  
z Opatowic do Krzeszówka, podpi-
sując 8 maja 1242r. akt nadawczy…

Można byłoby stworzyć długą 
listę dawnych władców ziem ślą-
skich, którzy byli szczodrzy dla 
krzeszowskiego opactwa m.in. 
Wacław IV Luksemburczyk (przy-
wileje kolejno 1395r. i 1399r.), Zyg-

munt Luksemburski (1420r., 1432r., 
1434r.) czy cesarz Albrecht II Habs-
burg (1459r.). Dzięki nim dzisiaj 
możemy cieszyć się niezwykłym 
zabytkiem, który widnieje na liście 
Pomnika Historii wpisanego przez 
Prezydenta RP czy jest kandydatem 
do wpisu na światową listę dziedzi-
ctwa narodowego UNESCO. Dlate-
go też pamiętajmy o nich, zwiedza-
jąc główne sanktuarium Maryjne 
diecezji legnickiej, a w szczególno-
ści w pierwszych dniach listopada, 
kiedy będziemy się modlić za na-
szych przodków i przyjaciół…

Rafał Bijak

Epitafia (od lewej): Bolka I, Bolka II i Bolka III

Sarkofagi (od lewej): Bolka I i Bolka II 
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KS. MARIAN MOŚCIŃSKI
W trakcie przełamywania Wału Pomorskiego,  kapelan 4 Dywizji Piechoty im. Jan Kilińskiego II AWP 

ks. ppłk Marian Mościński dowiedział się, od jednego przedwrześniowych oficerów, o pięknym ołtarzu 
polowym znajdującym się kaplicy Oflagu II D Gross Born. (obecne Borne Sulinowo). Był nim tryptyk 
przed, którym ks. Mościński odprawiał Mszę święte dla oficerów Wojska Polskiego. W latach 60. XX w. 
Ks. Marian Mościński pełnił funkcję proboszcza w Krzeszowie.

Marian Mościński urodził się 2 
sierpnia 1912 r we Lwowie w  dziel-
nicy Łyczaków ówczesnych Austro-
-Węgrzech (Autonomii Galicyjskiej), 
który jest dzisiaj odwiedzany przez 
Polaków, szczególnie cmentarz, gdzie 
pochowani są młodzi chłopcy Obroń-
cy Lwowa 1918 r., w czasie sporu pol-
sko-ukraińskiego o Lwów oraz sławni 
Polacy m.in. Gabriela Zapolska. Był 
synem nauczycieli Stanisława i  Ma-
rii z  domu Szczudłowska. W  1914 r. 
wybuchła Wielka Wojna, później na-
zwaną I wojną światową, w czasie któ-
rej ojciec Mariana został wywieziony 
jako jeniec na Sybir, skąd powrócił do 
niepodległej i wolnej Polski w 1920 r.

W  1918 r. młody Marianek, jak 
go pieszczotliwie przezywano roz-
począł edukację w szkole powszech-
nej, a  w  1922 r. wstąpił do gimna-
zjum męskiego, w którym zdał małą 
maturę w  1930 r. Następnie podjął 
studia teologiczne na Wydziale Te-
ologicznym Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie i nieco później 
na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, 
uzyskując stopień magistra teologii. 
Jednocześnie wstąpił do lwowskiego 
Seminarium Duchownego. W  kon-
sekwencji przyjął w  1935 r. święce-
nia kapłańskie. Jego pierwszą po-
sługą na stanowisku wikariusza była 
Parafia Żydaczów w  Archidiecezji 
Lwowskiej (terytorialnie było to wo-
jewództwo stanisławowskie, powiat 
żydaczowski). Następnie w  parafii 
Monasterzyska (terytorialnie woje-
wództwo tarnopolskie, powiat bu-
czacki) i w mieście Tarnopolu, gdzie 
zastał go wybuch II wojny światowej.

W  czasie okupacji początkowo 
sowieckiej, następnie hitlerowskiej 
i  znowu sowieckiej, przez cztery lata 

był proboszczem w miejscowości Bor-
ki Wielkie koło Tarnopola. W  czasie 
wojny na plebanii mieściła się komen-
da hitlerowskiego obozu (1941-1944). 
Ksiądz Mościński był świadkiem mę-
czeństwa jeńców sowieckich, później 
Żydów. Mimo tego utrzymywał za-
wsze łączność z  walczącym polskim 
podziemiem, prowadził tajne kom-
plety ucząc języka polskiego i  łaciny, 
zajmował się kolportażem tajnej pra-
sy. Wiosną 1944 r. ksiądz Mościński 
dowiedział się, że polskie oddziały 
(Armia Ludowa) są już na Wołyniu, 
są tam również księża kapelani, wobec 
tego wstąpił o zezwolenie do wikariu-
sza generalnego Archidiecezji Lwow-
skiej ks. Apolinarego Wałęgi i rozpo-
czął pracę jako kapelan wojskowy. Po 
zameldowaniu się w Duszpasterstwie 
Wojskowym u ks. ppłk Wilhelma Ku-
bisza przy Duszpasterstwie I  Armii 
Ludowego Wojska Polskiego prze-
był drogę: Wołyń – Chełm – Lublin. 
Pierwszą samodzielną parafią wojsko-
wą stał się dla ks. Mościńskiego 3 Pułk 
Zapasowy, następnie Brygada Pancer-
na im. Bohaterów Westerplatte. A na 
początku grudnia 1944 r. ksiądz objął 
funkcję kapelana 4 Dywizji Piechoty 
im. Jana Kilińskiego, której dowódcą 
był gen. Bolesław Kieniewicz. Na tym 
stanowisku pozostał do zakończenia 
wojny. W  tej dywizji przeszedł cały 
front I  Armii LWP od rzeki Wisły 
przez Pruszków, Sochaczew, Inowroc-
ław, Bydgoszcz po Kołobrzeg. W oko-
licach Kołobrzegu dodawał otuchy 
walczącym żołnierzom w czasie bitwy 
o Wał Pomorski.

Blisko Kołobrzegu usytuowany był 
Oflag (obóz jeniecki i  pracy dla ofi-
cerów wojskowych) drugiego okręgu 
militarnego, utworzony jako czwarty 
Oflag na tym terenie, stąd skrót Oflag 

II D Gross Born (pol. Kłomino). 
Ksiądz Mościński uzyskał informa-
cję o  tryptyku pełniący rolę ołtarza 
polowego, jak również dokładne wia-
domości o  lokalizacji obozu, dlatego 
udał się wraz z  żołnierzami na po-
szukiwanie ołtarza. Po odnalezieniu 
tryptyku, prawdziwego dzieła sztuki, 
autorstwa malarza Jana Zamoyskiego, 
który był jeńcem tego Oflagu i stwo-
rzył tam to dzieło, z  narażeniem ży-
cia wynieśli tryptyk z  atakowanego 
obozu jenieckiego. Samoloty nie-
mieckie bombardowały Oflag. Tryp-
tyk przedstawiał w  środkowej części 
Matkę Boską z  Dzieciątkiem z  po-
kłonem Trzech Króli – z  wizerunka-
mi byłych królów Polski Bolesława 
Chrobrego (992-1025), Władysława 
Jagiełło (1386-1434) i Stefana Batore-

ks. Marian Mościński jako żołnierz II AWP
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go (1575-1586). Drugie skrzydło, po-
kłon pasterzy – lud polski. Przy tym 
tryptyku modlili się w czasie niewoli 
jeńcy wojenni, wśród nich dowódca 
placówki wojskowej na Westerplatte 
mjr Henryk Sucharski. Od tego czasu 
tryptyk towarzyszył żołnierzom 4 Dy-
wizji Piechoty w dalszych działaniach 
wojennych. Żołnierze często przy nim 
się modlili i  spowiadali. Po walkach 
o  Wał Pomorski, podczas Mszy św., 
przed tryptykiem zostały odnowione 
historyczne zaślubiny Polski z  Mo-
rzem Bałtyckim.

Z wojskiem ks. Marian Mościński 
rozstał się w 1945 r., głównie z powo-
du złego stanu zdrowia, pozostawał 
jednak do dyspozycji Generalnego 
Dziekanatu Wojska Polskiego do cza-
su przeniesienia do rezerwy. Jako ka-
pelan wojskowy został odznaczony 
Krzyżem Grunwaldu III klasy oraz 
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dnia 15 
grudnia 1945 r. obejmuje Parafię pw. 
Świętej Trójcy w  miejscowości Ku-
charki (województwo wielkopolskie, 
powiat pleszewski), gdzie przywozi ze 
sobą tryptyk i ustawia go w drewnia-
nym kościele z  1754 r. Funkcje pro-
boszcza w  Kucharkach pełnił przez 
13 lat do 1958 r. Był on budowniczym 
nowego kościoła pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Budynek na kościół ad-
aptował z  budynków gospodarczych. 
Po odejściu z  parafii ks. Mościńskie-
go, jego parafianie ufundowali tablicę 
pamiątkową i umocowali ją na fronto-
wej ścianie wieży kościelnej. W dniu 1 
listopada 1982 r. poświęcono tablicę 
wdzięczności przy udziale brata księ-
dza, jego rodziny oraz zaproszonych 
gości.

W latach 1958-1960 pełnił posłu-
gę duszpasterską w Żernikach Wroc-
ławskich w Parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. A  następnie dnia 
20 kwietnia 1960 r. zostaje przenie-
siony na stanowisko proboszcza do 
Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w  Krzeszowie. Jednym 
z  sukcesów księdza było odnowienie 
połaci dachu kaplicy Wieczernika 
(obecnie kaplicy cmentarnej) w Krze-
szowie. Jednak widoczny pogarsza-
jący się stan zdrowia i  trudny górski 
klimat nie pozwolił zadomowić się ks. 
Mościńskiego w  Krzeszowie. Osta-
tecznie 6 maja 1965 r. opuszcza para-

fię i przenosi się do Nowej Rudy, do 
parafii p.w. Św. Mikołaja, gdzie pełnił 
funkcję proboszcza w  latach 1965-
1969, następnie w  latach 1969-1970 
przebywał na urlopie zdrowotnym. 
W  czerwcu 1970 r. zostaje probosz-
czem w  Parafii pw. św. Stanisława 
Biskupa Polski w Jelczu-Laskowicach 
a od lipca 1971 r. już jako ksiądz – re-
zydent pomagał w  posłudze kapłań-
skiej w  Długołęce koło Wrocławia. 
W 1978 r. został przeniesiony do Pa-
rafii pw. Matki Bożej Królowej Pol-
ski w  Zbytowej koło Oleśnicy, gdzie 
pełnił funkcje proboszcza do swojej 
śmierci. Na początku lipca 1980 r. po-
wikłania związane z trwającą chorobą 
spowodowały wylew krwi do móz-
gu. Nie udało się go uratować, zmarł 

w szpitalu w Oleśnicy 18 lipca 1980 r. 
Spoczywa na cmentarzu w  Zawido-
wice – Zbytowa.

Opracował Mateusz Pazgan na 
podstawie „Niezwykłe losy tryptyku 
Jana Zamoyskiego, autorstwa Tomasza 
Skowronek, Borne Sulinowo 2014 r.

PS. Ks. Marian Mościński był pro-
boszczem parafii p.w. św. Mikołaja 
w Nowej Rudzie; skąd pochodzi nasz 
proboszcz i  kustosz z  Krzeszowa ks. 
Marian Kopko. To właśnie ks. Marian 
Mościński 55 lat temu po raz pierw-
szy; z  pielgrzymką parafian z  Nowej 
Rudy; przywiózł młodego ministranta 
Mariana Kopko wraz z jego mamusią 
i babcią do Krzeszowa.

Portret na grobie 
ks. Mariana Mościńskiego

Tryptyk nad ołtarzem w Oflagu II D Gross Born - ks. Marian Mościński odprawia  
Mszę św. dla żołnierzy II Armi Wojska Polskiego
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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
I DZIEŃ ZADUSZNY

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla 
wielu ze zniczem, z  grobem bliskich osób, z  cmentarzem, dla innych z  wiązanką kwiatów, jeszcze dla 
innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak 
w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, 
rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą 
się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. 

Kościół w  tym dniu odda-
je cześć tym wszystkim, którzy 
już weszli do chwały niebieskiej, 
a  wiernym pielgrzymującym jesz-
cze na ziemi wskazuje drogę, która 
ma zaprowadzić ich do świętości. 
Przypomina nam również prawdę 
o  naszej wspólnocie ze Świętymi, 
którzy otaczają nas opieką.

Kształtowanie się uroczystości
W  początkach chrześcijań-

stwa, w obawie przed bałwochwal-
stwem, nie oddawano czci niko-
mu ze stworzeń, ani ludziom, ani 
aniołom. Oddawano cześć jedynie 
Bogu w  Trójcy Świętej Jedynemu. 
W  Nowym Testamencie zauwa-
żamy pochwałę jaką sam Pan Je-
zus daje św. Janowi Chrzcicielowi, 
cześć z  jaką wyraża się św. Paweł 
w listach do Rzymian i Hebrajczy-
ków o Abrahamie i Melchizedeku.

Najpierw przedmiotem kultu 
stała się Najświętsza Maryja Pan-
na, jako Matka Syna Bożego. Za-
częto wznosić kościoły ku Jej czci, 
Kościół zaczął ustanawiać święta 
i  układał modlitwy oraz pieśni 
o Matce Bożej. W tym samym cza-
sie zauważamy też kult św. Michała 
Archanioła. Krwawe prześlado-
wania Kościoła w  I  w. rozbudziły 
także kult męczenników. Dzień 
ich zgonu uważano za dzień ich 
narodzin dla nieba. Dlatego już 
od V w. kult prywatny przerodził 
się w  urzędowy, powszechny. 13 

maja 608 r. papież Bonifacy IV, 
rzymską świątynie pogańską, ku 
czci zwłaszcza nieznanych bóstw 
(Panteon), poświęcił Matce Bożej 
i  świętym męczennikom. W  VIII 
w. papież Grzegorz III w  koście-
le św. Piotra otworzył kaplicę po-
święconą Wszystkim Świętym, 
nie tylko męczennikom. W Anglii 
pojawiło się święto Wszystkich 
Świętych w  połowie VIII w. ob-
chodzone 1 listopada. Święto po-
przedzone było wigilią, a od XV w. 
otrzymało także oktawę. Reforma 
z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. 
Natomiast papież Jan XI w  935 r. 
ustanowił osobne święto ku czci 
Wszystkich Świętych, wyznaczając 
je na dzień 1 listopada. Tak więc 
uroczystość Wszystkich Świętych 
ma już ponad tysiącletnią tradycję 
i przypomina nam przede wszyst-
kim tych Świętych Pańskich "z każ-
dego narodu i wszystkich pokoleń, 
ludów i  języków" (por. Ap 7, 9), 
którzy nie mają swoich osobnych 
wspomnień w  roku liturgicznym. 
W ciągu wieków Kościół ubogacił 
kult świętych. Stawiał im posą-
gi, malował ich obrazy, budował 
ku ich czci świątynie (np. kościół 
Sióstr Benedyktynek pod wezwa-
niem Wszystkich Świętych w Dro-
hiczynie) i  ołtarze, ułożył szereg 
modlitw i pieśni religijnych ku ich 
czci, jak też ułożył teksty liturgicz-
ne do Mszy św. i  kapłańskich pa-
cierzy - Liturgii Godzin.

Kult Świętych pomnaża cześć 
Pana Boga. Świętych Pańskich czci-
my ze względu na Pana Boga, które-
go oni "reprezentują". Tak więc nie 
bezpośrednio, lecz pośrednio przez 
nich kierujemy kult ku Panu Bogu. 
Kościół oddaje cześć świętym 
w różnym stopniu. I tak na pierw-
szym miejscu stawia Najświętszą 
Maryję Pannę, następnie świętych: 
Józefa i  Jana Chrzciciela, dalej 
Apostołów, wśród których Święci 
Piotr i Paweł mają uprzywilejowa-
ne miejsce. Najwięcej jest świętych 
lokalnych, którzy odbierają szcze-
gólną cześć: w zakonie, w narodzie, 
w państwie czy w diecezji, gdzie się 
wsławili męczeństwem za wiarę lub 
niezwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych

Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych Kościół ob-
chodzi 2  listopada i  w  tradycji 
polskiej dzień ten jest nazywany 
Dniem Zadusznym lub inaczej 
"zaduszkami". To wspomnienie 
wprowadził opat benedyktynów 
w  Cluny we Francji, św. Odilon 
(Odylon). On to w  998 r. zarzą-
dził modlitwy za dusze wszystkich 
zmarłych w dniu 2 listopada. Ter-
min ten i  sama idea szybko roz-
przestrzeniły się we Francji, Anglii, 
Niemczech, Italii. W XIII w. zwy-
czaj ten w Kościele rzymskim stał 
się powszechny.
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W XV w. wytworzył się u domi-
nikanów w Wanencji zwyczaj ofia-
rowania w dniu 2 listopada trzech 
Mszy św. przez jednego kapłana. 
Papież Benedykt XIV w  1748 r. 
rozszerzył ten zwyczaj na całą Hi-
szpanię. W 1915 r., podczas I woj-
ny światowej, papież Benedykt XV 
na prośbę opata - prymasa be-
nedyktynów pozwolił kapłanom 
całego Kościoła odprawić w  tym 
dniu trzy Msze św. Jedną w intencji 
przyjętej od wiernych, drugą w in-
tencji wszystkich wiernych zmar-
łych, a  trzecią w  intencji papieża. 
Zwyczaj ten nie jest traktowany 
jako obowiązek.

Kościół w  tym dniu wspomina 
zmarłych pokutujących za grzechy 
w czyśćcu. Chodzi więc o których 
nie mogą wejść do nieba, gdyż 
mają pewne długi do spłacenia 
Bożej sprawiedliwości. Prawdę 
o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił 
jako dogmat na soborze w  Lyo-
nie w  1274 r. i  na XXV sesji So-
boru Trydenckiego (1545-1563), 
w  osobnym dekrecie o  czyśćcu. 
Sobór Trydencki orzekł prawdę, 
że duszom w  czyśćcu możemy 
pomagać. Cała wspólnota Koś-
cioła przychodzi z  pomocą du-
szom czyśćcowym zanosząc w tym 
dniu prośby przed tron Boży. Aby 
przyjść z pomocą zmarłym poku-
tującym w  czyśćcu, żyjący mogą 
w tych dniach uzyskać i ofiarować 
odpusty zupełne.

Nabożeństwo do dusz czyść-
cowych było i  jest bardzo żywe. 
Świadczą o  tym uroczyście urzą-
dzane pogrzeby, często zamawia-
ne Msze św. w  intencji zmarłych, 
w  Kościele rzymskim powszech-
ne są Msze św. gregoriańskie (30 
Mszy św. po kolei przez 30 dni). 
W  Polsce istnieje nawet zgroma-
dzenie Sióstr Wspomożycielek 
Dusz Czyśćcowych, założone przez 
błogosławionego o. Honorata Koź-
mińskiego - kapucyna.

Józef Rydzewski Obraz Wszystkich Świętych w Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich
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OD KŁAMSTWA DO PRZEMOCY
Kłamstwo przybiera dziś różne postaci, dlatego odnosi się wrażenie, że jest ono obecne wszędzie. 

Przyjmuje się np., że sama manipulacja jest już „kłamstwem zorganizowanym”. Jednocześnie głoszony jest 
pogląd, że kłamstwo stało się metodą stosowaną w polityce. Mówi się też coraz powszechniej, że ponieważ 
kłamstwo bywa coraz bardziej skuteczne, należy stwierdzić, iż możemy mieć do czynienia z „przemysłem 
zakłamania”.

Kłamstwo to więcej niż negacja 
prawdy

Katechizm Kościoła Katolickiego wy-
mienia różnorakie wykroczenia przeciw-
ko prawdzie. Począwszy od krzywoprzy-
sięstwa i dawania fałszywego świadectwa, 
poprzez wydawanie pochopnych sądów 
o bliźnich, obmowy i oszczerstwa, a skoń-
czywszy na pochlebstwie i chełpliwości.

Jednakże szczególnie niebezpieczne 
są kłamstwa wypowiadane publicznie, np. 
w radio czy telewizji pod adresem prze-
ciwnika politycznego. Żeby go ośmieszyć 
i spostponować w oczach opinii publicz-
nej, stosuje się bardzo poważne zarzuty, 
zwłaszcza natury moralnej. Często mają 
one charakter pomówień.

Papież Franciszek w orędziu na Dzień 
Środków Społecznego Przekazu w  2014 
roku stwierdził, że dwa groźne zjawiska 
występujące w mediach utrudniają rozwój 
ich odbiorcy. Są to dezinformacja prowa-
dząca do dezorientacji czytelnika, słucha-
cza czy telewidza oraz stosowanie manipu-
lacji ludźmi, którą Papież nazwał „brutalną 
agresją wobec jednostki i społeczeństwa”.

Tytuł niniejszego tekstu sugeruje 
wprost, że kłamstwo może prowadzić do 
działania opartego na przemocy. Dziś na 
Zachodzie Europy można znaleźć publi-
kacje mające już w swoim tytule tezę, że 
pewne postaci kłamstwa prowadzą do 
przemocy. To niewątpliwie skutki pew-
nych mechanizmów w psychice człowie-
ka, które są uruchamiane wskutek kłam-
stwa wypowiadanego i  powtarzanego 
przez jego adwersarza. Mechanizm eska-
lacji wywołanej np. pomówieniami pro-
wadzi u człowieka atakowanego do wzro-
stu zdenerwowania i co za tym idzie – do 
rewanżu w postaci ostrej riposty. A zatem 
kłamstwo powtarzane i  bezwzględnie 
atakujące drugiego człowieka może pro-
wadzić do różnych postaci przemocy.

Inwazja kłamstwa w mediach
Największym strumieniem prze-

lewana jest do świadomości obywa-
teli fala zakłamywania rzeczywistości 

w postaci świata reklam. 
Jest tak dlatego, że re-
klamy oparte są na ilu-
zji, którą współtworzą 
dwa czynniki mające 
charakter magii: „magia 
słowa” i „magia obrazu”. 
Wskutek ich oddziały-
wania środowisko me-
diów (mediosfera) prze-
obraża się w środowisko 
reklamy. Wtedy nie jest 
łatwo człowiekowi uwolnić się od prze-
możnego wpływu ze strony świata re-
klamy. Jest ona groźna wtedy zwłaszcza, 
gdy staje się skutecznym narzędziem 
propagowania mentalności konsump-
cyjnej i gdy faworyzuje postawę „mieć” 
kosztem postawy „być”. Perfekcyjnie 
wykonana reklama doprowadza do zja-
wiska, które nazywa się automanipu-
lacją, a  więc samookłamywaniem. Jest 
to najgroźniejsza forma zakłamywania, 
przede wszystkim dlatego, że jest bar-
dzo skuteczna.

Najczęściej lekceważona jest praw-
da w  medialnych wypowiedziach po-
lityków. Widać to najwyraźniej w tele-
wizji, gdy dochodzi do kłótni między 
przedstawicielami wrogich sobie 
ugrupowań. Stosuje się wtedy metody, 
które przeciwnika najbardziej irytują 
i prowadzą do działań nerwowych, nad 
którymi najtrudniej zapanować. Są to: 
metoda nieustannego ataku na prze-
ciwnika oraz „metoda szukania dziury 
w  całym”. Obydwie metody prowadzą 
do sytuacji, w której strona atakowana 
zmuszona jest do tłumaczenia się i wte-
dy wizerunkowo traci, gdyż urucho-
miony zostaje mechanizm ujęty w sło-
wach: „Kto się usprawiedliwia, ten się 
oskarża”. I  o  to właśnie chodzi stronie 
atakującej.

Wielki Świadek Prawdy
Papież Jan Paweł II zapytany kiedyś 

przez André Frossarda, które zdanie 
z Ewangelii uważa za wyjątkowo waż-

ne, odpowiedział: „Poznacie praw-
dę, a  prawda was wyzwoli” (J 8,32). 
Frossard spodziewał się, że usłyszy 
inne zdanie, np. „To jest moje przyka-
zanie, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). 
Tymczasem Papież położył nacisk na 
priorytet prawdy, gdyż bez niej nie 
ma zarówno prawdziwej wolności, jak 
i autentycznej miłości bliźniego.

W  świetle nauki św. Jana Pawła II 
o prawdzie zupełnie zrozumiałe są jego 
słowa na temat roli prawdy w  funk-
cjonowaniu mediów: „Kościół widzi 
w mediach przede wszystkim drzemią-
cy olbrzymi potencjał ewangelizacyjny 
i  szuka sposobów ich wykorzystania 
w  działalności apostolskiej. Należy 
pamiętać, że właściwym celem i zada-
niem środków społecznego przekazu 
jest służba prawdzie i  jej obrona. Po-
lega ona na obiektywnym i  rzetelnym 
przekazywaniu informacji, unikaniu 
manipulacji prawdą i  przyjmowaniu 
postawy nieprzekupnej wobec praw-
dy”.

Słowa te stanowią bardzo ważny 
punkt duchowego testamentu św. Jana 
Pawła II. Polacy powinni o tym pamię-
tać – gdy korzystają z  mediów i  gdy 
w nich występują. Tym bardziej że, jak 
mówił Papież, „gdzie przekazywana 
jest prawda, objawia się również potęga 
dobra i blask piękna, a człowiek, który 
ich doświadcza, nabywa szlachetności 
i kultury”.

naszdziennik.pl
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CICHA POMOC - CZĘŚĆ DRUGA
Samotna w konfesjonale

Anonimowo o nienarodzonych

Ta scena z  Ewangelii budzi pe-
wien „niedosyt” - jeśli można tak 
powiedzieć. Ale w  jakim sensie? 
Otóż, czy nie zdziwił nas – nie 
wzbudziło jakiegoś zainteresowa-
nia - fakt, że przyprowadzono tylko 
jedna osobę pochwyconą na cudzo-
łóstwie? A gdzie jest druga osoba? 
Z  własnego doświadczenia wiem, 
że do takiego grzechu potrzeba 
dwoje! A przyprowadzili tylko jed-
ną osobę i to kobietę! 

Nie jest moją intencją wzbudza-
nie jakiś feministycznych interpre-
tacji. Nie o to mi chodzi. Zastanów-
my się czy i  dzisiaj nie stawiamy 
pod „pręgierzem” niewiast, które 
dopuściły się aborcji w  szerokim 
i  w  pełnym tego słowa znaczeniu. 
Cała gama i paleta dostępnych me-
tod i sposobów począwszy od jakiś 
tabletek wczesnoporonnych aż po 
zabieg chirurgiczny. I  rozpoczyna 
się nagonka – polowanie na nie-
wiasty...

Cała prasa, kampania antyabor-
cyjna, ruchy i  wszelkie działania 
stawiają tę dziewczynę – piętnując 
jej czyn - pod pręgierzem i co gor-

sza tylko ona jest winna... w opinii 
publicznej, w naszych oczach!

Zapominamy o grubym portfelu 
tatusia, ojca, kochanka, który sfi-
nansował zabieg. Wyłożył kasę na 
spirale, kupił tabletki – być może 
„dobrze doradził”, że tak będzie le-
piej. Przecież sama z  sobą w  ciążę 
nie zaszła! I  co potem... Pozosta-
je ona sama! Samotna na środku 
złowieszczych fleszów, na środku 
placu pod pręgierzem. Jak tarcza 
na strzelnicy. Nikt jej nie broni... 
Nikt?! Nie, właśnie Jezus za nią się 
wstawił.

A  ty mężczyzno, który współ... 
wspólnie dzieliłeś łoże, przecież to 
twoje dziecko. Miałeś odwagę... to 
pomóż – weź na siebie część odpo-
wiedzialności. Stań obok, przy niej. 
Ktoś mi kiedyś powiedział – pewien 
kapłan - że są dwa rodzaje przyja-
ciół jak znajdziesz się w więzieniu:

Pierwszy rodzaj to taki, który 
pomoże ci z niego wyjść; drugi ro-
dzaj to ten, kto siada z  tobą obok 
w celi i mówi : mamy przechlapane.

Ona – niewiasta – już pono-
si karę. Ty siądź przy niej i weź na 

siebie część pokuty. To też twój 
problem. Zwłaszcza gdy jesteście 
złączeni sakramentem małżeń-
stwa. Można powiedzieć – zarówno 
w  przenośni jak i  dosłownie – że 
walka ta rozgrywa się wewnątrz 
nas samych. I  łatwo możemy ulec 
złudzeniu, omamieniu jakiemuś 
„oszołomieniu” nawet zaślepieniu 
i nie dostrzegamy problemu.

Niemalże idealnie pasuje tutaj – 
można nawet powiedzieć, że to taki 
książkowy przykład – mechanizm 
odwrócenia uwagi - resentymentu. 
Trafnie i  rzeczowo pisze o nim ks. 
J. Tischner w „Drogi i bezdroża mi-
łosierdzia”:

„Naturę resentymentu najlepiej 
wyłożyć za pomocą przypowieści 
o lisie, który miał apetyt na słodkie 
winogrona. Cóż z  tego. gdy wino-
grona wisiały zbyt wysoko. Lis tak 
wysoko nie sięgał. Aby się jakoś po-
cieszyć, wmówił sobie, że winogro-
na są kwaśne. Wszystkich zaś, któ-
rzy twierdzili, że jest inaczej, uznał 
za kłamców.

Resentyment polega na odwró-
ceniu -„przewrocie" - porządku 
wartości. Wartości wyższe zostają 
uznane za wartości niższe, a niższe 
za wyższe. To, co jest słodkie, staje 
się gorzkie, a to, co gorzkie, staje się 
słodkie. Skąd się to bierze? Ze sła-
bości. Lis nie przyznaje się do tego. 
że jest mały, wiadomo przecież, że 
lisy są wielkie. Zamiast uznać praw-
dę, mści się na porządku wartości 
i przewraca go do góry nogami. Ale 
zemsta na porządku wartości jest 
w istocie rzeczy zemstą na ludziach 
tego porządku. Chodzi o  to, by 
zmieniwszy porządek, pierwsi byli 
ostatnimi a ostatni pierwszymi.”

Ty – mężu – bądź tym przyjacie-
lem swojej żony. Nie zostawiaj jej 
samotnej w  konfesjonale... i  z  po-
kutą. Bo być może tam na piasku 
– wówczas – Jezus napisał twoje 
imię...

J 8, 1-11
„Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o  brzasku zjawił 

się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy 
nauczał ich. Wówczas uczeni w  Piśmie i  faryzeusze przyprowadzili 
do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy 
ją pośrodku, powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, tę kobietę dopiero 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie 
kamienować. A Ty co mówisz?" Mówili to wystawiając Go na próbę, 
aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem 
po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 
nich: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień". 
I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy 
jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do 
ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas 
Jezus podniósłszy się rzekł do niej: "Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię 
nie potępił?" A ona odrzekła: "Nikt, Panie!" Rzekł do niej Jezus: "I Ja 
ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!".
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WSPOMNIENIA PIELGRZYMKOWE 
PO BUKOWINIE

BUKOWINA, BUKOWINA…..
Celem naszej pielgrzymko-wycieczki było odwiedzenie Polaków mieszkających na Bukowinie 
i nie tylko……  oraz zwiedzenie Podola i Pokucia.

BUKOWINA to kraina histo-
ryczna położona między Karpatami 
Wschodnimi, a  środkowym Dnie-
strem. Historię Bukowiny można 
podzielić na czasy średniowieczne, 
mołdawskie, osmańskie, habsburskie, 
między wojenne i  powojenne. Skład 
etniczny Bukowiny to Rumuni, Rusi-
ni, Niemcy, Żydzi, Romowie, Węgrzy, 
Polacy i Ormianie.

W  dniach od 11- 20 września 
2016 r. udaliśmy się autokarem na Bu-
kowinę. Wyjazd ten zorganizował ks. 
Marian Kopko kustosz sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w  Krzeszowie. 
Przewodnikiem wycieczki był mgr 
Józef Wilczak z Głogowa. Trasa nasza 
wiodła od Krzeszowa, przez Kraków, 
Zakopane do Słowackiej Levocy. Po 
drodze podziwialiśmy panoramę Tatr 
Wysokich. Odwiedziliśmy Słowacką 
Częstochowę, gdzie uczestniczyliśmy 
we Mszy św. celebrowanej przez 6 ka-
płanów oraz diakona Łukasza.

Pogoda była wspaniała, ciepło, 
słonecznie, lekki zefirek, a niebo błę-
kitne. Mamy czas na podziwianie uro-
kliwych zniewalających krajobrazów 
.Podziwiamy lasy i doliny przesycone 
zielenią, oddychamy lekko, czujemy 
się wspaniale i udajemy się na Węgry.

Na polach, które nie mają koń-
ca oglądamy miliony słoneczników, 
a dalej już tylko plantacje winogron.

Na pogórzu Tokajskim istnieją 
unikatowe warunki na Świecie dla 
winorośli. Panuje tu swoisty mikro-
klimat, a  różnorodność gleb wul-
kanicznych pozwala na produkcję 
wspaniałych win z rosnących tam wi-
norośli.

W  wydrążonych piwnicach doj-
rzewają w ogromnych kadziach wina 
Tokaj.

Degustujemy wyborny Tokaj wy-
trawny, Szamorodni i  Aszu. Węgrzy 
są dla nas mili, pozdrawiamy się na-
wzajem.

Jedziemy na Bukowinę Rumuńską 
przez Karpaty do krainy Maramuresz. 
Odwiedzamy Wesoły Cmentarz w Sa-
panta. Czy cmentarz może być atrak-
cją turystyczną ? Czy winniśmy tylko 
modlitwę i zadumę?

Znajdujemy tu 800 rzeźbionych 
bogato ornamentowych, drewnianych 
krzyży nagrobnych. Obrazki i epitafia 
komentowały zawód , cechy charak-
teru nieboszczyka. Kolor tych krzy-
ży jest jasno granatowy, podobny do 
barwy fresków z  klasztoru Voronet. 
„Krzyże te nie z  marmuru, nie z  ka-
mienia ale z drzewa

Tak jak ludzie z Maramureszu żyli 
z drzewem i żyli z drzewa”

Dalej zwiedzamy zespół klasztorny 
Góra Humoruli (humoru) i Voronet - 
to baza wypadowa do malowanych 
Monastyrów.

 
VORONET na Bukowinie 

umieszczony jest na liście UNESCO. 
Malowidła zewnętrzne z  XV w. , 
w  których dominuje kolor błękitny. 
Najcenniejszy fresk to scena Sądu 
Ostatecznego, Bóg Ojciec i  Anioły 
zwijające niebo- znak końca czasu. 
Poniżej Chrystus, u stóp Jego płynie 
rzeka. W  kolejnym poziomie waga 
sprawiedliwości.

Najniższy poziom to raj, do które-
go św. Piotr wprowadza dusze, dalej 
piekło gdzie nad rzeką piekielną na 
dusze potępione czeka lewiatan.

Następny etap podróży to polska 
wieś Sołoniec, skąd udajemy się do 
górskiej wsi do Polaków i do polskie-
go Kościoła- Eucharystia.

Po Mszy św. kierujemy się na miej-
sce spoczynku króla św. Stefana, pre-
kursora państwa rumuńskiego.

W  NOWYM SOŁOŃCU spę-
dzamy wśród Polaków miły wieczór. 
Oglądamy dziecięce i  młodzieżowe 
zespoły taneczne, które podziwiamy 
za polskie śpiewy i tańce.

W  tym też czasie spotykamy się 
z polskim posłem do Parlamentu Ru-
muńskiego; pan Gerwazy jest jedno-
cześnie prezesem Polonii Polskiej.

W  piątym dniu wycieczki zwie-
dziliśmy atrakcję turystyczną Cacica 
(Kaczyka). Jest to sławna miejscowość 
na Bukowinie Rumuńskiej, sławna 
z powody soli kamiennej.

W 1792 r rząd austriacki sprowa-
dził warzelników: Rusinów i  rodziny 
z  Bochni i  Kałusza. Do dziś żyją tu 
ich potomkowie. Integracja Polaków 
jest wzmacniana przez parafie i Dom 
Polski.

Kopalnia soli była czynna do 
1993 r. ,obecnie jest obiektem muzeal-
nym. Na jej terenie znajduje się sztucz-
ne jezioro, boisko sportowe. Cieka-
wostką miejsca jest ustawiona tablica 
w języku polskim z 1904 r przez arcy-
biskupa. Józefa Bilczewskiego.

Naprzeciwko wejścia do kopalni 
stoi kościół p.w. Najświętszej Maryi 
Panny- jedno z największych sanktua-
riów maryjnych w Rumunii. Znajduje 
się tu cudowny obraz czarnej Madon-
ny Kaczyckiej przeniesiony ze Stani-
sławowa. Obok kościoła znajduje się 
replika groty z Lourdes.

 
SUCZAWA– stolica Rumińskiej 

Bukowiny. Złote czasy Suczawy przy-
padają na czasy Stefana Wielkiego. 
Jego śmierć była początkiem powol-
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nego upadku miasta. Odrodzenie Su-
czawy nastąpiło po zajęciu Bukowiny 
przez Austrię. To był czas osiedlania 
się Polaków, Żydów i  Ormian na jej 
terenie.

Ciekawym elementem turystycz-
nym jest twierdza tronowa Hospo-
darów mołdawskich, skąd były spra-
wowane rządy nad Mołdawią. Stefan 
Wielki rozbudował twierdzę, która 
stawiała opór wojskom tureckim do 
1538 r, , kiedy sułtan Sulejman Wspa-
niały ją zdobył .

Monastyr św. Jana Nowego Su-
czawskiego, patrona Bukowiny. Na ze-
wnętrznej ścianie cerkwi oglądaliśmy

dekoracje malarskie, w przedsion-
ku z  XVIII w. freski przedstawiające 
żywoty świętych męczenników.

W  kopule widoczny Bóg Ojciec 
otoczony cherubinami i prorokami.

W  cerkwi tej znajduje się sarkofag 
św. Jana Suczawskiego, który zginął 
śmiercią męczeńską, a jego mumia znaj-
duje się w skrzynkowym relikwiarzu.

Sława przy grobie sprawiła, że piel-
grzymują tu wierni z całej Rumunii.

Nawiedziliśmy kościół Katolicki, 
następnie Dom Polski - siedzibę Po-
laków w  Rumunii, gdzie doszło do 
spotkania z  posłem do parlamentu 
Rumunii. Na pamiątkę dostaliśmy 
egzemplarze Polonusa- polskie czaso-
pismo.

Przejeżdżamy do Seretu. Na trasie 
z okien autokaru filmujemy i  robimy 
zdjęcia pasących się owiec na połoni-
nach, a  wzdłuż rzeki foliowe osiedla 
Romów- wiecznych turystów. Następ-
nie nawiedzamy kościół polski, dalej 
kierujemy się na przejście graniczne 
z Ukrainą.

BUKOWINA UKRAIŃSKA - 
spotykamy się z polską rodziną w Te-
reblaczu. W  miejscowości tej spę-
dzamy dwa wieczory na wspaniałych 
ucztach ze śpiewem i  tańcami. Ser-
wowano nam potrawy różnorodne 
i wyszukane. Dla mnie cymesem była 
mamałyga z naturalnych ziaren kuku-
rydzy, mielona na żarnach. Gospoda-
rze serdeczni ich mowa ze wschodnim 
zaśpiewem wywoływała nasz podziw, 
uśmiech. A pieśni o cudownej Buko-
winie śpiewaliśmy razem, z  akompa-
niamentem akordeonów. Słychać nas 
było w całym Tereblaczu

CZERNIOWCE – stolica Buko-
winy na Ukrainie. Dwie noce śpimy 
w Hotelu. Zwiedziliśmy miasto, uni-
wersytet, park, cmentarze .Nawie-
dziliśmy kościoły katolickie, grecko-
-katolickie i  cerkwie prawosławne. 
Mieliśmy okazje uczestniczyć w ślu-
bie Cyganów w  cerkwi prawosław-
nej.

Każdego dnia odprawiana była 
Msza św. Każdy dzień witaliśmy 
śpiewaniem godzinek, a  swoje spra-
wy i  naszych rodzin zawierzaliśmy 
w modlitwie różańcowej.

Wysłuchaliśmy wiele pieśni, piose-
nek regionalnych, znanych i  niezna-
nych. Często śpiewany był „czerwony 
pas”, (autor tekstu Józef Korzeniow-
ski):

„Tam szum Prutu Czeremoszu 
Hucułom przygrywa, a  wesoła koło-
myjka do tańca porywa,

Dla Hucuła nie ma życia, jak na 
Połoninie, gdy go losy rzucą w  doły, 
wnet z tęsknoty zginie”

Piosenka ta jest osadzona w kon-
tekst geograficznym. Huculi to grupa 
etniczna górali pochodzenia rusińsko 
-wołoskiego, zamieszkujący Karpa-
ty Wschodnie (zachodnia Ukraina), 
nad Czeremoszem-prawy dopływ 
Prutu.

Często była śpiewana piosenka 
o Bukowinie „szumiał wiater górom, 
a  potok dolinom, kiejmy się żegnali 
z  naszą Bukowiną” Słowa jej pozo-
staną w naszej pamięci. Kresowianie 
malowniczo przedstawiają Hucul-
szczyznę. Rabunkowa gospodarka 
radziecka przyczyniła się do klęski 
ekologicznej. Wycięto lasy, w  tym 
limby, wyjałowiono gleby. Bukowinę 
jako krainę podzielono na 3 części. 
Mimo tych niekorzystnych zabiegów 
występują licznie buki, różne gatun-
ki: wierzby, topoli , jarząba. Rośnie 
tu wiele endemitów. W szczytowych 
partiach gór króluje buk, jodła , 
świerk i  kosodrzewina. Karpaty są 
także schronieniem dla: rysia, niedź-
wiedzia brunatnego.

CHOCIM I  KAMIENIEC PO-
DOLSKI (Podole, Pokucie).

Odbyliśmy podróż w  przeszłość - 
czyli powtórka z historii i wspomnie-
nia nasze i naszych przodków (trylo-
gia Henryka Sienkiewicza).

Zamek Chocim na tle Dniestru 
wydaje się duży i wysoki. Wjazdu na 
dziedziniec broni potężna brama, da-
lej studnia, wieża, baszty, pomiesz-
czenia gospodarcze. Kilkutysięczna 
załoga przebywała tu na niewielkiej 
przestrzeni.

Zwiedziliśmy muzeum historii za-
mku. Polski rodowód spychany jest 
w cień. Nie mogło tu zabraknąć por-
tretów Karola Chodkiewicza i Jana III 
Sobieskiego. Dwie bitwy pod Cho-
cimem przeszły do historii Polski 
i  Ukrainy. W  podziemiach znajdują 
się machiny oblężnicze. Podziwiali-
śmy sześcio metrową grubość murów 
i czterdziesto metrową ich wysokość. 
I  tu nuciliśmy melodię "Ale to już 
było i nie wróci więcej".

KAMIENIEC PODOLSKI
Smotrycz- lewy dopływ Dniestru, 

przepływa przez Kamieniec Podol-
ski. Źródła Dniestru znajdują się 
w  Karpatach Wschodnich. W  gór-
nym biegu zachowuje się jak rzeka 
górska, dalej płynie Wyżyną Wołyń-
ską- Podolską. Głęboko wcina się ja-
rem z  licznymi porohami uchodząc 
do Morza Czarnego.

Seret jest lewym dopływem Dnie-
stru, a tam leży Tarnopol (łza się krę-
ci, serce płacze).

Kontynuując program udaliśmy 
się na romantyczny spływ Dnie-
strem. Meandryczny Dniestr obla-
ny wodami Zbrucza jest nasz przez 
kilka godzin. Płynęliśmy statkiem 
pod banderą polską, która wpadła 
nam do Dniestru. Z głośnika płynęły 
polskie piosenki, a my poruszaliśmy 
się w  takt melodii i  kołyszącego się 
statku. Przed spływem zwiedziliśmy 
miasto i twierdzę.

Zakwaterowani zostajemy w  ho-
telu, następnie uczestniczymy we 
Mszy św. w Kościele św. Mikołaja.

Kościół ten był niszczony przez 
Turków, Rosjan- dziś ma kłopoty 
z  jego odrestaurowaniem z  powodu 
braku funduszy. O. Paulin żalił się, że 
stan Kościoła pogorszył się w związ-
ku z kradzieżą- w ciągu jednej nocy 
skradziono z  wieży blachę miedzia-
ną.

Kościół św. Mikołaja fundowany 
przez Potockich, stanowi zabytek. 
Czeka na sponsorów.
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Odwiedziliśmy groby powstańców 
styczniowych – wreszcie mogiły zo-
stały odrestaurowane.

Zwiedziliśmy też Operę, Katedrę 
polską, prawosławną i ormiańską oraz 
uniwersytet i inne uczelnie.

Wieczorem zaliczyliśmy targ ulicz-
ny, gdzie można było kupić smaczne 
pierogi, placki ziemniaczane, owoce, 
warzywa, produkty nabiałowe …

Lwów zaczyna się zmieniać. Za-
bytkowe kamienice są remontowa-
ne, modernizowana jest kanalizacja, 
budowane drogi. Nie interesują nas 
współczesne pomniki i galerie. Podzi-
wiamy na jezdniach nowiutkie mode-
le samochodów.

W  czasie przejazdów autokarem 
wysłuchaliśmy wykładów p. Andrzeja 
Wronki o  metodach manipulacji me-
dialnych o zagrożeniach duchowych itp.

Wyjazd na Bukowinę zorganizo-
wał ks. prałat Marian Kopko kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie oraz pan mgr Józef Wil-
czak z Głogowa. Za organizację tej 
pielgrzymki serdecznie Im dziękuję 
w  imieniu swoim i  wszystkich piel-
grzymów.

P i e l g r z y m -
ka pozostawiła 
w  nas niezatar-
te wspomnienia 
z  odwiedzanych 
miejsc z  brzmiącą 
w  uszach i  sercach 
melodią Bukowina, 
Bukowina..

Wrażenia 
spisała Maria 

Radwan-Pytlewska 
z Jeleniej Góry
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE

W  następnym dniu zwiedziliśmy 
katedrę św. Piotra i Pawła, Bramę Pol-
ską, Rynek i Ratusz. Biskupem diece-
zjalnym w Kamieńcu Podolskim jest 
bp Leon Dubrawski (polskiego po-
chodzenia). W tym dniu miał zajęcia 
w diecezji i nie był obecny w Kamień-
cu Podolskim.

Podczas wieczornego zwiedza-
nia twierdzy przypominają się słowa 
Henryka Sienkiewicza: z Pana Woło-
dyjowskiego "Panie Pułkowniku Wo-
łodyjowski larum grają, kościoły za-
mieniają na meczety i Koran śpiewać 
będą" !!!

 
POKUCIE – leży nad Prutem 

w południowo-wschodniej części woj. 
stanisławowskiego, podobnie jak Po-
dole i Kołomyja.

W  Stanisławowie pogoda nam 
nie sprzyjała: chłodno i  pochmurno. 
Zwiedziliśmy Farę . kościół O. Domi-
nikanów, rynek i park.

Wyjazd do Truskawca – to już 
8 dzień naszych wojaży.

W  TRUSKAWCU podziwiali-
śmy piękne zdrojowe domy. Nawie-
dziliśmy polski kościół i  poznaliśmy 
jego smutną historię, które wynikają 
z  trudności ze strony władz i  niskiej 
frekwencji mieszkańców.

Następna smutna wiadomość, jaką 
usłyszeliśmy to zniszczenie willi Józe-
fa Piłsudskiego i Jana Kiepury na roz-
kaz władzy radzieckiej.

Następny etap podróży to Droho-
bycz i Lwów.

We Lwowie zatrzymaliśmy się na 
nocleg w  Domu Rekolekcyjnym Se-
minarium Duchownego w  Brzucho-
wicach – 5 km od Lwowa. W miejscu 
atrakcyjnym pod względem reko-
lekcyjnym, turystycznym i  rekrea-
cyjnym. W czasie pobytu we Lwowie 
zwiedziliśmy cmentarz Łyczakowski, 
cmentarz Orląt Lwowskich. Przy mo-
gile Marii Konopnickiej odczytano 
epitafium i  odśpiewaliśmy Rotę pod 
banderą.

Tekst epitafium „Proście wy Boga 
o  takie mogiły, które łez nie chcą, ni 
skarg , ni żałości. Lecz dają sercom moc 
czynu, zdrój siły. Na dzień przyszłości”

Na cmentarzu Orląt Lwowskich, 
przy pomnikach Pilotów odśpiewali-
śmy nasz Hymn narodowy.

Voronet na Bukowinie Rumuńskiej

"Wesoły Cmentarz" wraz z zabytkowym 
kościołem na Bukowinie Rumuńskiej
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Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych
Krzeszów 3 wrzesień 2016


