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BOŻE NARODZENIE A. D. 2016

Gdy POKÓJ zrodzi się na nowo pośród ludzi dobrej woli
Gdy SPRAWIEDLIWOŚĆ odrodzi się w miłosierdziu

Gdy RADOŚĆ zrozumie żal i smutek
Gdy DOBRO nauczy się dzielić z bliźnim

Gdy WIARA zwycięży obojętność i zakłamanie
Gdy NADZIEJA odnajdzie się w cierpliwości i pokorze

Gdy MIŁOŚĆ dostrzeże drugiego człowieka

Wtedy BÓG znajdzie miejsce wśród ludzi
Wtedy będzie prawdziwe BOŻE NARODZENIE

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
oraz obfitującego w łaski Nowego 2017 Roku 

życzą: Redakcja „Krzeszowskiej Pani”, Obsługa Pielgrzyma 
oraz: ks. Marian Kopko – proboszcz, 

Ks. Jarosław Górecki – wikariusz, 
Ks. Jerzy Jerka i Ks. Andrzej Bakun - rezydenci
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

STYCZEŃ – LUTY 2017
• Sobota 31 grudnia 2016 godz. 24.00 – Pasterka Maryjna 

na rozpoczęcie Nowego 2017 Roku
• Niedziela 1 stycznia 2017 – Nowy Rok – Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o dar pokoju na 
świecie. Msze św. w Bazylice: 7.30; 10.00; 12.00; 17.00 (oraz 
9.00 w Krzeszówku)

• Od poniedziałku 2 stycznia 2017 – Wizyta Duszpasterska 
w Krzeszowie - kolęda (szczegółowy plan kolędy podany jest 
w bieżącym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”)

• Piątek 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego 
– Trzech Króli. Msze Św. w  Bazylice - tak jak w  każdą 
niedzielę i święta; Opłatek dla Żywego Różańca o godz. 14.00 
w Obsłudze Pielgrzyma. Zapraszamy na wspólny śpiew kolęd.

• Wyjątkowo w II niedzielę miesiąca: 8 stycznia 2017 Zmiana 
Tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 10.00

• Piątek – Sobota - Niedziela 20 – 22 stycznia 2017 roku 
– Festiwal Trzech Kultur (zapraszamy do Krzeszowa: 
Czechów, Niemców i  Polaków) Przegląd grup Jasełkowych 
i Kolędniczych w Krzeszowie;

• Niedziela 22 stycznia – opłatek dla Rodziny Radia 
Maryja, początek na Eucharystii o  godz. 12.00 w  Bazylice 
Krzeszowskiej; następnie opłatek w Domu Kultury

• Sobota 28 stycznia – Zabawa Karnawałowa organizowana 
przez Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła na Górze 
św. Anny w Krzeszowie;

• Czwartek 2 lutego - Matki Bożej Gromnicznej - (Ofiarowanie 
Pańskie) I-czwartek miesiąca

• Piątek 3 lutego - I-piątek miesiąca. Odwiedziny chorych 
od godz. 8.30. Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

• Niedziela 5 lutego - I-niedziela miesiąca. Zmiana Tajemnic 
Żywego Różańca – godz. 10.00

• Sobota 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z  Lourdes – 
Światowy Dzień Chorego;

• Wtorek 14 lutego – św. Walentego – Dzień Zakochanych
• Środa 1 marca – Środa Popielcowa - rozpoczęcie Wielkiego 

Postu 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
KOLĘDA 2017

Poniedziałek, 2 stycznia
• ul. Cysterska (część I) – Ks. Andrzej
• ul. Cysterska (część II) – Ks. Jarosław
• ul. Nadrzeczna – Ks. Proboszcz
dyżur w Parafii Ks. Jerzy

Wtorek, 3 stycznia
• ul. Loretańska – Ks. Jerzy
• ul. Brokoffa – Ks. Proboszcz
• ul. Willmanna i Zielna – Ks. Jarosław
dyżur w Parafii – Ks. Andrzej

Środa, 4 stycznia
• ul. Betlejemska (część I – od Składu Węgla) – Ks. Jerzy
• ul. Betlejemska (część II), ul. Baltazara, ul. Kacpra  

– Ks. Jarosław
• ul. Osiedle – Ks. Andrzej
• Lipienica (od góry do Państwa Gabrowskich) 

– cz. 1 Ks. Proboszcz

Czwartek, 5 stycznia
• ul. Św. Jana Nepomucena – Ks. Jerzy
• ul. Piotra Brandla i Englera – Ks. Jarosław
• ul. Kalwaria – Ks. Andrzej
• Lipienica (od dołu) – cz.2 Ks. Proboszcz

Piątek, 6 stycznia – Uroczystość Trzech Króli
• Msze święta w Bazylice – jak w każda niedzielę i święta

Sobota, 7 stycznia
• ul. Benedyktyńska (część I) – Ks. Jerzy
• ul. Benedyktyńska (część II) – Ks. Andrzej
• ul. Bernarda Rossy – Ks. Jarosław
• Gorzeszów (od godz. 9.30 – od Świetlicy) – Ks. Proboszcz

Poniedziałek, 9 stycznia
• ul. Sądecka (część I) – Ks. Jarosław
• ul. Sądecka (część II) – Ks. Andrzej
• ul. Młyńska i Podklasztorna – Ks. Jerzy
• Krzeszówek (od godz. 10.00 – od pana Kościelnego) 

– Ks. Proboszcz

Wtorek, 10 stycznia
• ul. Sportowa i Świętej Jadwigi Śląskiej – Ks. Jarosław
• ul. Św. Anny – Ks. Proboszcz
• ul. Św. Józefa – Ks. Andrzej
dyżur w Kancelarii – Ks. Jerzy

Środa, 11 stycznia
• ul. Księcia Bolka I – (część I od Bazyliki) – Ks. Jarosław
• Jawiszów cz. 1 – Ks. Proboszcz
dyżur w Parafii – Ks. Jerzy

Czwartek, 12 stycznia
• ul. Księcia Bolka I cz, 2 – Ks. Jarosław
• Jawiszów cz. 2 – Ks. Proboszcz
dyżur w Parafii – Ks. Jerzy

Piątek, 13 stycznia
• Uzupełnienie Kolędy – Ks. Jarosław
(Kto z mieszkańców naszej Parafii byłby nieobecny podczas 
planowanej Kolędy – prosimy zgłosić udział w Wizycie 
Duszpasterskiej na piątek 13 stycznia roku)

PS.
Kolędę kapłani rozpoczynają od godz. 14.00; w  sobotę 

od godz. 9.30. Bardzo prosimy, aby w  każdym domu była, 
w miarę możliwości, rodzina w komplecie. Prosimy również 
o  zabezpieczenie swoich ulubieńców; czyli piesków, kotków 
i innych zwierzątek… Dzieci i młodzież prosimy o przygoto-
wanie zeszytów od religii.

Na czas Wizyty Kolędowej – Szczęść Boże!
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JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA 
JEZUSA CHRYSTUZA ZA KRÓLA I PANA 

KRAKÓW-ŁAGIEWNIKI, 19 LISTOPADA 2016 ROKU

Wyznajemy wobec nieba i  ziemi, że Twego kró-
lowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden 
masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dla-
tego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem 
Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Pol-
ską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie 
i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i  chwały, 
z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chry-
ste!
• W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
• W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
• W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
• W  naszych szkołach i  uczelniach – Króluj nam 

Chryste!
• W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam 

Chryste!
• W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i od-

poczynku – Króluj nam Chryste!
• W  naszych miastach i  wioskach – Króluj nam 

Chryste!
• W  całym Narodzie i  Państwie Polskim – Króluj 

nam Chryste!
• Błogosławimy Cię i  dziękujemy Ci Panie Jezu 

Chryste:
• Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego 

Serca  – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
• Za łaskę chrztu świętego i  przymierze z  naszym 

Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz 
Królu, dziękujemy!

• Za macierzyńską i  królewską obecność Maryi 
w  naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dzię-
kujemy!

• Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam 
stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

• Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – 
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i  zniewag zadanych Twe-

mu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, 
a  zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za 

brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przeprasza-
my Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie 
wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego du-
cha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twe-
mu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe na-
sze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twe-
go prawa:
• Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą 

królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrze-
kamy!

• Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i  strzec prawości 
naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrze-
kamy!

• Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych ro-
dzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chry-
ste nasz Królu, przyrzekamy!

• Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go 
w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przy-
rzekamy!

• Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Koś-
cioła i  strzec jego praw – Chryste nasz Królu, 
przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworze-

nia, Królu królów i  Panie panujących! Zawierzamy 
Ci Państwo Polskie i  rządzących Polską. Spraw, aby 
wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy spra-
wiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Two-
imi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Mi-
łosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a  zwłaszcza 
tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi 
drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha 
Świętego i  wszystkich nas doprowadź do wiecznej 
jedności z  Ojcem. W  imię miłości bratniej zawie-
rzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, 
które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. 
Spraw, by rozpoznały w  Tobie swego prawowitego 
Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca 
na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i  Zbawicielu! W  Roku Jubileuszowym 
1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed 
Tobą (wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi), by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu 
Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
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Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczy-
nić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. 
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowią-
zań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła 
i dokonuje naszego uświęcenia.

W  Niepokalanym Sercu 
Maryi składamy nasze posta-
nowienia i zobowiązania. Mat-
czynej opiece Królowej Polski 
i wstawiennictwu świętych Pa-
tronów naszej Ojczyzny wszy-
scy się powierzamy. Króluj 
nam Chryste! Króluj w  naszej 
Ojczyźnie, króluj w  każdym 
narodzie – na większą chwałę 
Przenajświętszej Trójcy i  dla 
zbawienia ludzi. Spraw, aby 
naszą Ojczyznę i świat cały ob-
jęło Twe Królestwo: królestwo 
prawdy i życia, królestwo świę-
tości i  łaski, królestwo spra-
wiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. 
rocznicę swego Chrztu 

uroczyście uznała królowanie 
Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu, jak była 
na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen.

W Bazylice Krzeszowskiej, 
w  Niedzielę Chrystusa Kró-
la w  dniu 20 listopada 2016 
roku, kapłani wraz z  wier-
nymi podczas każdej Mszy 
Świętej odnowili ten akt in-
tronizacji, polecając siebie, 
nasze rodziny i nasze parafie: 
Chrystusowi – Królowi na-
szych serc i  Królowi naszej 
Ojczyzny. 

PS. Od Maryi, naszej Pani 
i  Królowej, trzeba się uczyć 
spoglądania na wszystkie wy-
miary życia oczyma wiary, 
szukając światła w  prawdzie 
objawionej. Nie wolno przy 
tym zagubić świadomości, że 
w  realizacji tego wszystkiego 

potrzeba Bożego wsparcia. Dlatego ważne jest powie-
rzanie Duchowi Świętemu całego dzieła i poszczegól-
nych przedsięwzięć. Potrzeba wiele modlitwy i ofiary 
w dziele odnowy oblicza Kościoła i naszej Ojczyzny. 
(wyjątek z  komentarza wydanego przez Komisję Epi-
skopatu Polski) 
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ODNOWIĆ WSZYSTKO W CHRYSTUSIE
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana miał z jednej strony wymiar indywidualny, 

z drugiej dotyczył całego życia wspólnotowego w naszej Ojczyźnie.

Chodzi o  polskie rodziny, parafie, 
miejsca pracy, urzędy, Naród i  państwo. 
Rangę tego wydarzenia w  pełni będzie 
można docenić za jakiś czas, tak jak po 
wiekach - głębiej ocenia się śluby lwow-
skie Króla Jana Kazimierza czy Jasno-
górskie Śluby Narodu Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Nie ulega wątpliwości, że 
Polska jest jedynym krajem w  Europie, 
w  którym mogło się odbyć wydarzenie 
o takiej randze religijnej, z udziałem pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. Europa tak 
dalece odeszła od swych chrześcijańskich 
korzeni, że wszelkie zaangażowanie władz 
publicznych w kwestie wiary w wielu kra-
jach byłoby odrzucone jako ideologicznie 
niedopuszczalne. Żyjemy zatem w wyjąt-
kowym kraju i  w  wyjątkowych czasach. 
Wagę dokonanego aktu w pełni doceniają 
ci, którzy zdają sobie sprawę, jak głębo-
ki kryzys duchowy dotknął nasz świat. 
Człowiek niejako sam porzucił religię 
objawioną, życie społeczno-państwowe 
przybrało formy czysto pogańskie. Przy-
jęcie Chrystusa za Króla i Pana musi być 
zatem połączone z pogłębioną formacją, 
z wielką pracą nad odnową życia ducho-

wego Polaków. Dotyczy to tak życia indy-
widualnego, jak i rodzinnego czy społecz-
nego.

Głębokie nawrócenie człowieka po-
winno promieniować na wszystkie rela-
cje, w  jakie wchodzimy. To właśnie nade 
wszystko taką drogą dokonuje się odnowa 
moralna Narodu. Ważne zatem, że przygo-
towanie do Jubileuszowego Aktu zaczęło 
się Wielką Pokutą na Jasnej Górze 15 paź-
dziernika 2016 roku. By móc się nawrócić, 
najpierw należy uznać swój grzech, wyra-
zić żal i skruchę. Nie sposób sobie wyob-
razić, aby człowiek uznający królowanie 
Chrystusa nie chciał zaświadczyć o swojej 
wierze w miejscu, gdzie realizuje się jego 
powołanie. Istnieje duże oczekiwanie, że 
przemiana dotknie także sferę społeczno-
-państwową. Zasadniczy problem dotyczy 
tutaj etyki, na której oparte powinno być 
prawo czy różne instytucje, nie wyłączając 
szkoły czy uniwersytetu. W dobie szaleją-
cej rewolucji seksualnej ustabilizowanie 
prawa, które bierze za podstawę mał-
żeństwo jako dozgonny związek kobiety 
i  mężczyzny, wydaje się koniecznością. 
W  sytuacji ofensywy cywilizacji śmierci 

pełna obrona życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci może dać podwaliny praw-
dziwego ładu i sprawiedliwości.

W epoce szaleństwa postmodernizmu 
i  genderyzmu walka o  dobrą szkołę, któ-
ra stara się ukształtować człowieka tak na 
płaszczyźnie moralnej, jak i intelektualnej, 
to ogromne zadanie dla katolików w Pol-
sce. Można powiedzieć, że nie ma w naszej 
Ojczyźnie sfery ani instytucji, którą można 
zostawić na boku wielkiej duchowej prze-
miany. Poddanie się pod władzę Jezusa 
Chrystusa to z  jednej strony zwieńczenie 
wieloletnich starań różnych środowisk, 
które słusznie uznały, że 1050 roczni-
ca Chrztu Polski to doskonały moment, 
by wypełnić prośbę Pana Jezusa zawartą 
w objawieniach Rozalii Celakówny. Z dru-
giej strony ten akt stanowi ogromne wy-
zwanie i zadanie na przyszłość dla każdego 
katolika, by odnowić wszystko w Chrystu-
sie. Przyjęcie Chrystusa za Króla to wielki 
zaszczyt i wielkie zadanie. To także ważne 
świadectwo dla całej Europy i świata.

Profesor Mieczysław Ryba 
„Nasz Dziennik” z dnia 20 XI 2016 r.

CHRYSTUS 
– KRÓL W KAWAŁKU CHLEBA

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana miał z jednej strony wymiar indywidualny, 
z drugiej dotyczył całego życia wspólnotowego w naszej Ojczyźnie.

W Palestynie żyje wielu muzułmanów.
Któregoś dnia pewien muezin zaprosił 

katolickiego księdza do publicznej debaty 
na temat Tajemnicy Eucharystycznej.

Muzułmanin zapytał:
- Czy to możliwe, żeby kawałek chleba 

stał się Chrystusem?
Ksiądz odparł:
-Tak, to jest możliwe, a udowodnię za 

pomocą prostego przykładu.
Skoro ty, jedząc, jesteś w stanie prze-

mienić chleb w swoje ciało, dlaczego nie 
mógłby czynić tego także Bóg, w tajemni-
czy sposób przemieniając kawałek chleba 
w ciało Chrystusa?

Muezin zadał kolejne pytanie:
-Ale jak wielki Jezus może się zmieścić 

w małym kawałku chleba?
- Spójrz na góry, niebo, wioski … są 

ogromne. A przecież twoje oko może je 
pomieścić. Skoro twoje oko potrafi tego 
dokonać, dlaczego Bóg nie mógłby spra-
wić, że kawałek chleba zawiera Jezusa?

Muezin nie dawał za wygraną:
- Jak to możliwe, że w tym samym cza-

sie na całym świecie jest odprawiane bar-
dzo wiele Mszy Świętych, a podczas każ-
dej z nich są obecne ciało i krew naszego 
Zbawiciela?

Kapłan odrzekł:

- Dla Boga nie ma rzeczy niemożli-
wych!

I aby to udowodnić, ksiądz wziął lu-
stro i rzucił je mocno na ziemię, rozbijając 
je na tysiąc małych kawałeczków.

Potem zwrócił się do zdziwionego 
muezina:

- Przedtem w dużym lustrze widziałeś 
swą jedną twarz. Teraz widzisz ją pomno-
żoną w każdym z tych fragmentów lu-
stra. Dlaczego zatem Bóg nie mógłby być 
obecny w wielu miejscach jednocześnie?

Dyskusja zakończyła się znakiem po-
koju w Imię Boga.

(Charles de Foucauld)
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LIST Z BUKOWINY RUMUŃSKIEJ

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus !!!

Na wstępie serdecznie pozdra-
wiam z  przepięknej okolicy na 
Bukowinie Rumuńskiej z  przygra-
nicznego miasteczka Siret (między 
Rumunią a Ukrainą). Nazywam się 
Joanna Maksim, pochodzę z Polski, 
jestem siostrą zakonną w Zgroma-
dzeniu Sióstr Dominikanek Matki 
Bożej Różańcowej. Obecnie jestem 
siostrą przełożoną małej wspólnoty 
zakonnej w  Rumunii - miasteczko 
Siret. We wrześniu 2016 roku nasz 
klasztor odwiedziła pielgrzymka 
z  Krzeszowa, zwiedzająca Bukowi-
nę Rumuńską i Ukraińską.

Od 15 lat w Sirecie podjęłyśmy 
się misji i  pracy na rzecz tutejszej 
ludności. Wśród naszej działalno-
ści była przede wszystkim kate-
chizacja i  nauka języka polskiego 
dla dzieci i młodzieży. Od począt-
ku naszego pobytu na Bukowinie 
współpracujemy z  naszymi roda-
kami w polskich wioskach Nowym 
Sołońcu, Pojanie Miculi. Orga-
nizujemy dla dzieci i  młodzieży 
przy parafiach wakacje z  Bogiem. 
W  Rudzie (Vicsani) oprócz nauki 
języka polskiego regularnie w każ-
dą niedzielę dbamy, aby starsi lu-

dzie mogli modlić się w  języku 
polskim. Przygotowujemy dzieci 
z  Siretu i  Rudy, aby czynnie brały 
udział we wszelkich inicjatywach 
organizowanych przez Dom Polski 
w Suczawie (tj. konkursy recytator-
skie, jasełka).

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom tutejszej ludności, jedną 
z  ostatnich działalności jakiej się 
podjęłyśmy jest otwarcie w naszym 
domu przedszkola. W  skromnych 
warunkach, z  małą grupą było to 
wykonalne, ale z biegiem czasu po-
mieszczenie na ten cel (1 sala) nie 
jest wystarczające. Stąd rozpoczę-
łyśmy budowę przedszkola według 
norm standardowych, z  możliwoś-
cią zapewnienia dzieciom obiadu. 
Widzimy także wielką potrzebę 
pomocy dzieciom specjalnej troski, 
czyli z  różnego rodzaju upośledze-
niami, gdyż w  najbliższej okolicy 
nie ma takich placówek. Dlatego też 
chcemy, aby było to przedszkole in-
tegracyjne, w  którym będzie moż-
liwość pracy z  dziećmi specjalnej 
troski.

Zwracamy się więc z  gorącą 
prośbą o  wsparcie nas w  realizacji 
budowy od strony finansowej lub 
też o  wskazanie nam osób czy też 

organizacji, do których mogłyby-
śmy się zwrócić o  pomoc. Bardzo 
proszę o Waszą odpowiedź.

Zapewniamy o  naszej pamięci 
modlitewnej.

s. Joanna Maksim i Wspólnota 
Sióstr Dominikanek Matki Bożej 

Różańcowej z Siretu

Nasz adres:
Surorile Dominicane 
ale Sf.Fecioare Maria 

a Rozariului
Str. Bogdan Voda 6 

725500 Siret, jud.Suceava

e-mail: domrozop@yahoo.com
tel 0040/ 744 307 374

Pielgrzymka z Krzeszowa u Sióstr Dominikanek w miejscowości Siret (Rumunia)
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JESZCZE BARDZIEJ SŁUŻYĆ BOGU, 
KOŚCIOŁOWI I OJCZYŹNIE

Pielgrzymi z całej Polski i z zagranicy, liczna reprezentacja członków Episkopatu Polski, władz 
państwowych na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą, Parlamentu Europejskiego i krajowego na 
jubileuszu 25-lecia istnienia Radia Maryja.

Uczestnicząca w  toruńskich 
uroczystościach minister Beata 
Kempa, szefowa Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów, zauważyła, że 
Radio Maryja jest po prostu feno-
menem.

– Ono łączy ludzi nie tylko 
w  modlitwie, czyli w  tym, co dla 
nas, katolików, jest najważniejsze, 
ale przede wszystkim w  służbie 
Polsce, naszej Ojczyźnie – stwier-
dziła Kempa. Jej zdaniem, jeśli po-
łączymy te elementy, to widzimy, 
jaką siłę ma ta rozgłośnia i wszyst-
kie powstałe przy niej dzieła.

Z  kolei minister środowiska 
prof. dr hab. Jan Szyszko wskazu-
je, że Radio Maryja jest ośrodkiem 
przekazującym prawdę. – Dziękuję 
Panu Bogu za każdy nowy dzień, 
w  którym mogę jeszcze i  zawsze 
uczynić wiele dobra w  życiu oso-
bistym i  zawodowym, korzystając 
właśnie z  programów, informacji, 
a  przede wszystkim z  modlitwy 
płynącej z  anteny Radia Maryja – 
mówi prof. Szyszko.

Od wielu lat w radiomaryjnych 
uroczystościach i  pielgrzymkach 
biorą udział pątnicy z  Krzeszowa 
(diecezja legnicka) i  dwóch tam-
tejszych dekanatów kamiennogór-
skich. Przewodzi im zawsze ku-
stosz krzeszowskiego sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej ks. prałat 
Marian Kopko. Tak też było i tym 
razem.

Kiedy wczoraj, już po powro-
cie do Krzeszowa, rozmawialiśmy 
z  księdzem prałatem, powiedział 

nam, że jego pielgrzymi wrócili 
z  toruńskich uroczystości po pro-
stu z  „naładowanymi akumula-
torami” tym, co tam usłyszeli, co 
bardzo głęboko przeżyli.

– Bogu Najwyższemu niech 
będzie cześć i chwała za Ojca Dy-
rektora, który całkowicie zawie-
rzył Niepokalanej Dziewicy Ma-
ryi. To Ona w grudniu 1991 roku 
wyprosiła u swego Syna potrzebne 
łaski dla tej niezwykłej radiostacji 
–Radia Maryja – mówił ks. prałat 
Marian Kopko. Dodał, że dla jego 
pielgrzymów wielką radością była 
obecność tak wielu hierarchów, 
kapłanów, rzeszy wiernych, a prze-
de wszystkim prezydenta Najjaś-
niejszej RP Andrzeja Dudy i wielu 
członków Rady Ministrów. 

– W  drodze powrotnej do 
Krzeszowa dyskutowaliśmy, jak 
wprowadzić w  życie wskazania 
wyrażone w homilii ks. abp. Mar-
ka Jędraszewskiego, w wypowiedzi 
ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, 
w  specjalnych jubileuszowych li-
stach od Ojca Świętego Franciszka 
i prefekta seniora Kongregacji Wy-
chowania Katolickiego ks. kard. 
Zenona Grocholewskiego. Bardzo 
ucieszyła nas nie tylko obecność, 
ale przede wszystkim słowa wy-
powiedziane przez prezydenta 
Andrzeja Dudę – mówił ks. prałat 
Kopko.

– Odmawialiśmy w  autokarze 
Różaniec i  Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego za wielkie rzeczy, któ-
re Pan nam uczynił. Wierzymy, że 

Radio Maryja przemieni oblicze 
tej ziemi, polskiej ziemi. Mamy uf-
ność, że przemieni także nasze ser-
ca, abyśmy jeszcze bardziej mogli 
służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyź-
nie – dodał.

Ksiądz prałat Marian Kopko już 
dzisiaj serdecznie zaprasza czytel-
ników „Naszego Dziennika” na 
kolejne spotkanie noworoczno-
-opłatkowe Rodziny Radia Maryja, 
które odbędzie się w  Krzeszowie 
w niedzielę, 22 stycznia 2017 r.

Mrek Zygmunt
naszdziennik.pl

Ksiądz prałat Marian Kopko
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25 LAT 
RADIA MARYJA

W nocy z 2 na 3 grudnia 2016 roku  udałyśmy się wraz z księdzem 
proboszczem i grupą parafian do  Torunia, aby wspólnie świętować 
srebrny jubileusz Radia Maryja.

Rano, gdy dotarliśmy bezpiecznie 
do Torunia, zajechaliśmy do Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medial-
nej, aby poznać tajniki tejże szkoły. 
Studenci oprowadzali nas po budyn-
ku szkoły, opowiadali o studenckich 
formach przygotowania do zawodu i 
doskonalenia umiejętności dzienni-
karskich, przeprowadzali wywiady ra-
diowo-telewizyjne. Jednym z miejsc, 
gdzie zostaliśmy zaproszeni była 
biblioteka WSKSiM, gdzie był przy-
gotowany kiermasz książek – zainte-
resowani mogli nabyć publikacje Wy-
dawnictwa Fides oraz Ratio et Patria. 
Jednak najwięcej uśmiechu na na-
szych twarzach wywołała sala fintess, 
na której studenci mają obowiązkowe 
zajęcia z wychowania fizycznego, a na 
pierwszym roku studiów - obowiąz-
kowy taniec towarzyski. 

Po zakończonym oglądaniu szkoły, 
nasze kroki skierowaliśmy ku Świąty-
ni p.w. Maryi Gwiazdy Nowej Ewan-
gelizacji i św. Jana Pawła II. Wszędzie 
było bardzo dużo ludzi, jednak udało 
nam się dostać do środka i pomodlić 
się, prosząc o potrzebne łaski dla ca-
łego Kościoła Świętego. W godzinach 
południowych udaliśmy się na halę 

widowiskowo-sportową, gdzie miały 
się odbyć główne uroczystości jubile-
uszowe. Na hali mogliśmy wysłuchać 
Zespołu Pieśni i Tańca „Łuszczowia-
cy”. Następnie rozpoczęła się modli-
twa różańcowa. Następnie ku rozru-
szaniu wszystkich zgromadzonych na 
uroczystości, odbył się Koncert Galo-
wy „Piękna nasza Polska cała” w wy-
konaniu Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, któ-
ry wywołał sporo radości i uśmiechów. 
Po nim odmówiliśmy Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia zawierzając Bogu 
cały świat oraz wszelkie trudne spra-
wy. Kulminacyjnym punktem uro-
czystości była Msza Święta pod prze-
wodnictwem metropolity łódzkiego, 
zastępcy przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu Polski 
– JE Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego. Uczest-
niczył w niej także Pre-
zydent RP Andrzej Duda 
oraz ministrowie rządu 
premier Beaty Szydło, 
członkowie KRRiT, wo-
jewodowie, posłowie, se-
natorowie oraz przedsta-

wiciele samorządów.  Dla osób, które 
nie zmieściły się w hali przygotowano 
dwa wielkie namioty z ławkami i tele-
bimami, a także zamontowano jeden 
telebim na świeżym powietrzu. Na 
telebimach można oglądać Telewizję 
Trwam, która transmitowała przebieg 
jubileuszowych uroczystości. Msza 
Święta była zwieńczeniem całych ob-
chodów. Bardzo się cieszymy, że mo-
głyśmy wziąć udział w tych ważnych 
dla Kościoła uroczystościach. Wróci-
łyśmy bardzo zadowolone, a zarazem 
ucieszone wspaniałą postawą wielu 
ludzi, których spotkałyśmy w tym 
dniu.

Siostra Paschalis, elżbietanka 
elzbietankikrzeszow.pl

Świątynia Matki Bożej Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu 
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WOKÓŁ SAKRAMENTU POJEDNANIA
Co jest aż tak trudnego w sakramencie pokuty, że wierzącemu (!) człowiekowi wciąż potrzebna jest 

jakaś nadzwyczajna reklama „dopingująca” do spotkania z Miłosiernym Ojcem?

Całe szczęście, że polskie dzieci 
przed Pierwszą Komunią Świętą przy-
stępują do swojej pierwszej spowiedzi 
i  że są do tego wydarzenia starannie 
przygotowywane. Ale potem w  dzie-
dzinie dojrzewania do owocnego ko-
rzystania z  sakramentu pokuty bywa 
różnie: brak przygotowania poprzez 
wypełnienie warunków dobrej spo-
wiedzi św., rutyna, pośpiech, nieod-
powiednie warunki zewnętrzne… 
W  efekcie: zniechęcenie, rezygnacja 
z  sakramentalnego daru Bożego Mi-
łosierdzia, życie na co dzień bez łaski 
uświęcającej, brak rozwoju duchowe-
go – a nawet utrata wiary. Pomedytuj-
my zatem na temat postaw nas, peni-
tentów (a  zatem także i  księży), aby 
dokonać uczciwej samooceny i  pod-
jąć stosowne postanowienia.

Oto swoisty „dekalog dla peniten-
ta”, którym dzielę się, mając doświad-
czenie zdobyte po obu stronach kra-
tek konfesjonału.

1. Pierwszą cechą „idealnego” pe-
nitenta (oby takim stawał się każdy 
spowiadający się człowiek!) winna być 
żywa wiara, która pozwala mu widzieć 
w  tym sakramencie samego Pana Je-
zusa, zasłaniającego się księdzem: 
to Jezusowi się spowiada, Jego prosi 
o przebaczenie i On daje swoją łaskę 
niezbędną dla przemieniania życia.

2. Grzesznika przyprowadza do 
spowiedzi św. szczery żal za grzechy 
(= miłość ku Bogu) i  szczera chęć 
nawrócenia. Wie on, że o  własnych 
siłach niczego nie zdziała, więc chce 
na co dzień żyć w komunii z Panem 
Jezusem (= nieustannie trwać w łasce 
uświęcającej).

3. Człowiekowi pragnącemu owoc-
nie przeżyć sakrament pojednania 
także na płaszczyźnie ludzkiej (= kie-
rownictwo duchowe) zależy na tym, by 
spowiednik go jak najlepiej znał, będąc 
jego kierownikiem duchowym, dlatego:

• Spowiada się regularnie i systema-
tycznie (dla większości taką op-
tymalną częstotliwością jest spo-
wiedź św. raz w  miesiącu – wręcz 
z  wpisaniem daty do kalendarza 
czy wyznaczeniem sobie stałego 
terminu dla przyjmowania tego 
sakramentu). Właśnie spowiedź 
regularna i  systematyczna (uwol-
niona maksymalnie od naszych 
nastrojów, pogody, samopoczucia 
czy subiektywnej samooceny życia 
duchowego) daje gwarancję praw-
dziwej pracy nad sobą, z której na-
leży się sumiennie rozliczyć przed 
spowiednikiem. Gdyby zaś zdarzył 
się grzech ciężki, penitent szuka 
konfesjonału jak najszybciej to bę-
dzie możliwe, by nie trwać w stanie 
„śmierci duchowej”.

• Wybiera sobie jednego, stałego 
spowiednika i  jest mu posłuszny. 
Nie zmienia swego wyboru bez na-
prawdę istotnego powodu.

• Już na wstępie podaje kapłanowi 
takie informacje o sobie, by pozwa-
lały one na prawdziwą ocenę mo-
ralną grzechów i sytuacji przedsta-
wianych podczas spowiedzi (płeć, 
wiek, stan cywilny, zawód, datę 
ostatniej spowiedzi św., podjęte 
wcześniej postanowienia itd.).

• Rozlicza się sumiennie z podejmo-
wanych zobowiązań, zauważając 
nie tylko poniesione porażki i stra-
ty, ale też zwycięstwa i sukcesy.
4. Prawdziwie skruszony grzesznik 

spowiada się szczerze, czyli wymienia 
wszystkie swoje grzechy co do ich ro-
dzaju, liczby i  okoliczności (bez do-
datkowych pytań ze strony spowied-
nika). Nie zamierza niczego zataić 
czy świadomie przeinaczyć w  swoim 
wyznaniu.

5. Dojrzały chrześcijanin wybiera 
optymalny czas na swoją spowiedź 
św., a zatem:

• Jeśli to tylko jest możliwe – poza 
Mszą św.

• Szuka spowiednika poza miejsca-
mi i okresami, w których następu-
je „oblężenie” konfesjonałów (np. 
w wielkich sanktuariach, tuż przed 
wielkimi świętami itp.).

• Korzysta ze stałych dyżurów księży 
w  konfesjonałach czy ze specjal-
nych okazji do przeżywania tego 
sakramentu (np. nabożeństwa po-
kutne podczas rekolekcji, dni sku-
pienia itp.).
6. Spowiadający się świadomie 

penitent już wcześniej (np. w domu) 
przygotowuje się do przeżycia sakra-
mentu pojednania poprzez:
• Solidny, wnikliwy i uczciwy rachu-

nek sumienia. W tym rozrachunku 
z sobą przed Bogiem warto wyko-
rzystywać różne formy wspomaga-
jące, np. wzory rachunku sumienia 
dla poszczególnych stanów, zawo-
dów; refleksja po wysłuchanej ho-
milii czy katechezie lub lekturze 
religijnej itp. Ten wysiłek przyglą-
dania się sobie i  swojemu życiu 
np. w  świetle przykazań Bożych 
i  kościelnych, rad ewangelicznych 
czy też obowiązków stanu będzie 
owocować wyrobieniem sobie su-
mienia pewnego, wrażliwego i de-
likatnego, którego osądowi można 
wtedy w pełni zaufać.

• Dokonanie obrzędu pojednania 
z  wszystkimi, których się zraniło, 
skrzywdziło, obraziło. Pójście pod 
konfesjonał łączy się ściśle z obrzę-
dem pojednania z  bliźnimi; skoro 
chcę, by Bóg mi przebaczył, muszę 
umieć przeprosić skrzywdzonych 
i  przebaczyć swoim winowajcom. 
Wzywa do tego choćby Modlitwa 
Pańska, w  której wyraźnie Jezus 
kazał nam mówić: odpuść nam na-
sze winy, jako i  my odpuszczamy 
naszym winowajcom.
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• Gdyby potrzebny był czas na 
dłuższą spowiedź św. (np. spo-
wiedź św. generalna, po długim 
okresie niespowiadania się, do-
tycząca ważnych decyzji życio-
wych), należy się z  kapłanem 
wcześniej umówić na dogodny 
dla obu stron termin.
7. Nawracający się prawdziwie 

grzesznik jest skłonny podjąć dialog 
podczas sprawowania sakramentu 
pojednania, przedstawiając swoje 
trudności czy wątpliwości, przyjmu-
jąc plan pracy nad sobą, starając się 
odczytać wolę Bożą w  stosunku do 
siebie, czy też podejmując ważkie 
życiowo decyzje. Może stawiać spo-
wiednikowi pytania, prosić o  wyjaś-
nienia.

8. Człowiek proszący o  rozgrze-
szenie podejmuje konkretne posta-
nowienia w  pracy nad sobą, które 
przedstawia i uzgadnia ze swoim kie-

rownikiem duchowym i  do których 
wraca w  rozliczeniu przy następnej 
spowiedzi św. Nieodzowne okazu-
je się także stałe pogłębianie żywej 
więzi z  Chrystusem przy wykorzy-
staniu wszelkich dostępnych ku temu 
pomocy: literatura religijna (w  tym 
głównie czasopisma), katolickie radio 
i programy telewizyjne, a oprócz tego 
rekolekcje (zwłaszcza zamknięte), ka-
techezy, grupy formacyjne czy modli-
tewne itp.

9. Oprócz zadanej pokuty, którą 
stara się jak najszybciej i  jak najdo-
kładniej wypełnić, penitent podej-
muje z  własnej inicjatywy (i  według 
indywidualnych możliwości) czyny 
pokutne dla zadośćuczynienia za 
swoje wcześniej popełnione grzechy. 
Naprawia też wszelkie wyrządzone 
bliźnim szkody: „Grzech nie będzie 
odpuszczony, póki wziątek niezwró-
cony”.

10. Prawdziwie wierzący chrześci-
janin modli się często za swojego spo-
wiednika o potrzebne mu w pełnieniu 
tej posługi łaski Zbawiciela. Modli się 
także o łaskę dobrej spowiedzi św. dla 
siebie, a także o nawrócenie tych, któ-
rzy dawno porzucili drogi wiodące do 
Trybunału Bożego Miłosierdzia, jaki 
pozostawił Pan Jezus w  sakramencie 
pojednania.

PYTANIA DO AUTOREFLEKSJI:
• Jak dalece od ukazanego tutaj ide-

ału różni się Twoje osobiste trakto-
wanie sakramentu pokuty?

• Które punkty powinieneś najszyb-
ciej wprowadzić, zmienić czy udo-
skonalić w swojej praktyce?

• Co robisz na rzecz przyprowadze-
nia do konfesjonału tzw. zatwar-
działych grzeszników.

Ks. Aleksander Radecki 
z Wrocławia

Spowiedź podczas "Pielgrzymki osób niepełnosprawnych i przyjaciół" w Krzeszowie
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

Trochę pogodnych wspomnień…
… ofiaruję wszystkim tym Czytelnikom, którzy cierpliwie towarzyszyli historii naszego 

klasztoru, a szczególnie podczas dramatyzmu ostatnich „lwowskich” odcinków.

Spośród wszystkich naszych repatriantek ze Lwowa wiele było ciekawych, żeby nie powiedzieć 
wybitnych osobowości. Niektóre zapadły w pamięć mieszkańcom Krzeszowa, a niektóre pozostały na 
zawsze w ukryciu klauzury. Poplotkujemy o niektórych z nich…

Zacznijmy z atencją od „urzędu” czy-
li od śp. S. Gertrudy Wolańskiej, dawnej 
przeoryszy klasztoru. Pokoleniu Krzeszo-
wian, które Ją znało nie trzeba objaśniać, 
na czym polegał fenomen S. Gertrudy: do-
bra, nie wynosząca się ponad innych swo-
im hrabinowskim pochodzeniem, uczyn-
na, wybitnie inteligentna, a nade wszystko 
wesoła, radosna i wiecznie skora do żar-
tów i figlów. Przez krótki czas przed swoją 
śmiercią była moją mistrzynią nowicjatu, 
stąd biorą się moje wspomnienia o Niej, 
niestety nieliczne. Bardzo często bywa-
ło, że S. Gertruda wychodząc z klasztoru 
w  różnych sprawunkach (zakupy, granie 
w kościele, oprowadzanie etc.) wracała na 
zajęcia nowicjackie z  kolejną opowieścią 
o jakimś zabawnym zdarzeniu, z którego 
zawsze umiała wyprowadzić jakiś morał. 
Razu jednego przyszła do nas z rozrado-
waną miną, wołając już od progu: Słuchaj-
cie! Tyle lat jestem w klasztorze i dopiero 
dziś zrozumiałam, na czym polega au-
tentyczna modlitwa! Nastawiłyśmy więc 
uszu z ciekawością. A oto co było: wraca-
jąc do klasztoru S. Gertruda wstąpiła na 

modlitwę do kościoła (jeszcze wówczas 
nie bazyliki). Usiadła akurat za jakąś bab-
cią z wnukiem, który bawił się różańcem, 
zawzięcie nim wywijając. Siostra- jak wy-
znała- była mocno oburzona takim trak-
towaniem świętego różańca i już już miała 
dzieciaka upomnieć, gdy malec podniósł 
rozradowaną buzię ku babci i  zawołał: 
babciu! Ale się Bozia pohuśtała! Pomyśla-
łam wtedy zawstydzona- mówiła dalej S. 
Gertruda- że z  nas wszystkich obecnych 
w  kościele to dziecko modliło się najle-
piej: z dziecinną prostotą starało się spra-
wić Bogu przyjemność!

Bywało, że S. Gertruda swoimi wspo-
mnieniami sięgała czasów własnego nowi-
cjatu. Te nowicjackie „przypadki” służyły 
najczęściej do ubarwienia tematu aktual-
nego wykładu na zajęciach. Kiedyś mó-
wiła o dobrym (a czasem mniej dobrym) 
wpływie klauzury zakonnej (jeszcze 
w wydaniu przedwojennym, czyli ścisłej). 
Opowiadała, jak to obie ze współsiostrą 
z nowicjatu miały się opiekować starusz-
ką panną Klaudią (do zakonnic pierw-
szego chóru zwracano się przed Soborem 

per: panno dobrodziejko) Miały m.in. co 
wieczór przynosić dla niej z  klasztornej 
kuchni przygotowaną wodę i wlewać ją do 
termosu panny Klaudii. Więc posłusznie 
wlewały! Ale czcigodna staruszka życzy-
ła sobie ponadto, by- złożywszy kawałek 
gazy we czworo- tę wodę przed wlaniem 
przecedziły. Więc posłusznie cedziły. Ale 
wciąż dręczyła je skrywana ciekawość. 
Więc posłusznie cedziły. Ale wciąż drę-
czyły je skrywana ciekawość, aż wreszcie 
nie wytrzymały i zapytały pannę Klaudię: 
dobrodziejko, przynosimy wodę przy-
gotowaną prosto do kuchni, więc po co 
jeszcze cedzić? Panna Klaudia popatrzyła 
na nie oburzona ich ignorancją i  rzekła 
dobitnie: Jak to po co? No przecież bakte-
rie! Zamilkłyśmy- wspomniała S. Gertru-
da- porażone oczywistością odpowiedzi 
i  dopiero na korytarzu- dzięki naszemu 
dobremu wychowaniu- wybuchnęłyśmy 
serdecznym śmiechem.

Gdy wspomina o  S. Gertrudzie, nie 
sposób pominąć osoby S. Ewangelisty. 
Obi Siostry, zaprzyjaźnione ze sobą, funk-
cjonowały niczym papużki- nierozłącz-

ki. Nietypowa to była 
przyjaźń: S. Ewangeli-
sta była sporo starsza, 
usposobienia miały 
też krańcowo różne. S. 
Gertruda była- jak wia-
domo- wesoła, dow-
cipna, pełna werwy, 
a S. Ewangelista wyda-
wała się wręcz ponura, 
poważna, z  tych co to 
stale spodziewają się 
bliskiego końca świata. 
Takie wrażenia odbie-
rali ci, którzy Jej bliżej 
nie znali, bo S. Ewan-
gelista potrafiła być 
dowcipna, z  humo-
rem, aczkolwiek dość 
oszczędnie obdzielała 
nimi innych. Łączyło 
je niewątpliwie uko-
chanie klasztoru, zako-
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nu … i Kresów. Dla S. Ewangelisty był to 
Lwów, a  dla hrabianki Wolańskiej- pałac 
w  Grzymałowie koło Tarnopola. Najbar-
dziej godne szacunku w  tej ich przyjaźni 
było to, że wzajemnie szanowały swoją in-
ność i jedna drugiej nie usiłowała przeku-
wać na „swoje kopyto”.

Miała też S. Ewangelista wiele zalet: 
np. dobre serce, które czasem wyjrzało 
zza poważnej miny i  znikało, jakby za-
żenowane własną dobrocią. Jej energia, 
pomysły i  talenty zabłysnęły przy przy-
gotowaniu wielu monumentalnych wręcz 
przedstawień (Pasja, Jasełka), które przy-
gotowywała z  fachowością, wielkim po-
święceniem i  rozmachem, zmuszając 
sobie znanymi sposobami wszystkich „ak-
torów” do maksymalnego wysiłku, a rów-
nocześnie wzbudzając u  nich podziw dla 
w własnej ofiarności i żelaznej wytrzyma-
łości na trud, choć od większości swoich 
artystów była niemal dwukrotnie starsza. 
Słynęła też z  tego, że chętnie klasztorowi 
i  ludziom świeckim „załatwiała” różne 
sprawy, zwłaszcza w  trudnych czasach 
„kartkowych” („jeżeli Ewangelista nie za-
łatwi, to nikt nie załatwi”). Zawsze dopięła 
swego, była z  gatunku tych, którzy- jeśli 
ich wyrzucić drzwiami- to wracają oknem.

Jej rodzona Siostra Pani Krysia 
wspomina, że był jeden raz (chyba jedy-
ny), kiedy S. Ewangeliście nie udało się 
załatwić niczego. Były wówczas ciężkie 
czasy stalinowskie, klasztory szczegól-
nie napiętnowane prześladowaniem, 
brakowało wszystkiego! Pojechała więc 
S. Ewangelista do Wrocławia, wytar-
gowała „audiencję” u  samego I  sekre-
tarza PZPR i  przekonywała go usilnie, 
że mniszkom krzeszowskim należy 
przydzielić dodatkowe tony węgla, bo 
w klasztorze jest tak, że wychlapana nie-
chcący na korytarzu woda w parę minut 
zmieniała się w  lód. Argumentacja S. 
Ewangelista musiała być tak druzgocą-
ca, że w końcu towarzysz sekretarz nie 
wytrzymał tego nacisku i wyrzucił Ją za 
drzwi! Dosłownie! Niestety nie udało 
się wrócić do gabinetu oknem i klasztor 
nie otrzymał dodatkowego przydziału 
węgla.

Wspomniałam, że bardzo wielu lu-
dziom pomogła w ciągu swego pracowite-
go i ofiarnego życia. Sama nieraz mawiała, 
że ma szczęście do nieudaczników życio-
wych i  różnych życiowych połamańców, 
którzy lgnęli do Niej, jak przysłowiowe 
muchy do miodu i- co najdziwniejsze- 

nie bali się Jej surowej miny. Było nie raz, 
że nie skłoniła jednego z  młodych alko-
holików do leczenia i  żeby dopilnować 
pacjenta, osobiście „eskortowała” go do 
przychodni w  Kamiennej Górze. Razem 
z  nim siadła w  kolejce do lekarza i  stąd 
poszła żartobliwa fama: „Ewangelista 
chodzi na odwyk!”

Po dłuższym czasie zgłosił się na fur-
tę klasztorną młody człowiek, niestety 
mocno pod rauszem i chciał się widzieć 
z S. Ewangelistą. Później okazało się, że 
był to ów holowany przez S. Ewangeli-
stę pacjent. Traf chciał, że S. Ewangelista 
akurat kręciła się tam, szukając coś w za-
krystii klasztornej. Kiedy zobaczyła swe-
go „pupila”, zaczęła go nie na żarty besz-
tać. Młodzieniec stał pokornie i  równie 
pokornie słuchał. W  końcu udało mu 
się znaleźć małą przerwę w  tyradzie S. 
Ewangelisty, więc objąwszy Ją serdecznie 
za szyję zawołał: Ewangelista! Ty się na 
mnie nie gniywoj! Ty wiysz, że jo cie ko-
chom! Pierwszy i  ostatni raz widziałam 
wtedy, że S. Ewangelista zapomniała ję-
zyka w buzi!

Ciąg dalszy jeszcze nastąpi.

s. Edyta Wójcik OSB

RELIKWIE ŚW. JOSE SANCHEZA 
DEL RIO W KRZESZOWIE

Dzięki uprzejmości redakcji „Na-
szego Dziennika” w  Warszawie do 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w  niedzielę 22 stycznia 2017 roku 
zostaną przywiezione relikwie św. 
Jose. Jest to aktualny na nasze czasy 
święty Kościoła Powszechnego. Ten 
młody męczennik z Meksykańskiej 
ziemi ukazuje nam cnotę męstwa 
w świętej wierze Próbowano go na-
mówić do tego, aby odsunął się od 
Kościoła, aby nie przyznawał się do 
Chrystusa i  przyjął apostazję. On 
jednak przez swoje męstwo pokazał 
wrogom Kościoła, że jest Chrystu-
sowi wierny do końca. Kiedy przed 
egzekucją raz jeszcze chciano go 
oderwać od Chrystusa – On ze sło-
wami na ustach wykrzyczał: „Niech 
żyje Chrystus Król”.

Kiedy dzisiaj widzimy wielu 
młodych ludzi odciąganych od 
Chrystusa i  Kościoła, to św. Jose 
jest takim przykładem odwagi, że 
warto jest żyć dla Chrystusa, dla 
Chrystusa się poświęcać, nawet je-
śli ma to być za cenę śmierci.

Podczas Eucharystii w  Krze-
szowie o  godz. 7.30, 9.00, 10.00, 
12.00 i 17.00 parafianie i pielgrzy-
mi, którzy będą obecni w naszym 
sanktuarium będą mogli ucało-
wać relikwie św. Jose i prosić Pana 
Boga przez wstawiennictwo tego 
młodego męczennika o silną wiarę 
dla siebie, swoich bliskich, naszego 
sanktuarium i całej Ojczyzny.

Ks. Marian Kopko,
proboszcz parafii

Kadr z filmu Cristiada (2012),
Mauricio Kuri w roli José
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CICHA POMOC
Nienarodzone dzieci, czyli męska sprawa

Anonimowo o nienarodzonych

J 1, 11
„Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.”

Droga Pasyjna w Krzeszowskim Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej ma aż 
(albo tylko) trzydzieści dwie stacje roz-
ważania Męki Pańskiej i... jest długa... Ma 
ona bowiem kilka kilometrów długości.

Ogólnie, to raczej znamy – nawet 
możemy wymienić z  pamięci - wszyst-
kie czternaście stacji Drogi Krzyżowej 
wg tradycji katolickiej – zwłaszcza jak ją 
sami przemierzamy, odtwarzamy drogę 
Jezusa Chrystusa na Golgotę. Wystar-
czą nam wówczas same wizerunki drogi 
krzyżowej. Ale co z  pozostałymi...? Jakie 
są jeszcze inne stacje, obrazy męki Chry-
stusa? Są one nam albo mało znane, albo 
zapomniane albo nie wiemy, że takie było 
męczeństwo, cierpienie Zbawiciela. To tak 
jak w  naszym życiu. Codzienność czyni 
nas „ślepymi” i  nie dostrzegamy innych 
lub mało znanych jego aspektów.

„Krzeszowska Droga Krzyżowa z pieś-
niami Angelusa Silesiusa” zawiera rozwa-
żania do wszystkich trzydziestu dwóch 
stacji pasji. Jest jednak między innymi 
taki mało „rzucający się w  oczy” dwu-
dziesty drugi przystanek - gdzieś wśród 
drzew i  jakby symbolicznie, tak tuż poza 
murami Sanktuarium - kolejny (czwarty) 
upadek – Chrystus ponownie leży pełen 
ran i  krwi pod krzyżem na ziemi przed 
Bramą Sądu.

Co szczególnego jest akurat w  tym 
momencie drogi na Kalwarię? Upadek jak 
upadek, jak wiele w  naszym życiu. Czy 
to jest w  sam raz dla naszej trudnej co-
dzienności? To w końcu ile tak naprawdę 
było tych „niskich pochyleń”? A w ogóle, 
to jaki to ma związek z nienarodzonymi? 
I być może jeszcze wiele więcej innych py-
tań.

Wielu mistyków w czasie swoich eks-
taz i przeżyć duchowych pytało Pana na-
szego Jezusa Chrystusa jaka męka, jakie 
największe było Jego nieznane cierpienie? 
Zbawiciel wielokrotnie wskazywał na głę-
boką ranę na barku. Ale było też... inne 
nieznane cierpienie, wewnętrzne, bliskie 
sercu – a  może tkwiące w  Jego Męskim 

Sercu – odrzuce-
nie, niewdzięczność, 
która przejawiła się 
akurat w  tej XXII 
stacji Drogi Krzy-
żowej jako wypę-
dzenie Jezusa Chry-
stusa jak złoczyńcę 
poza mury miasta 
Jeruzalem. Właśnie 
w  tym momencie - 
wg rozważania Pasji 
Zbawiciela Angelus 
Silesius – doszło do 
kolejnego upadku. 
Przecież w Litanii do 
Najświętszego Serca 
Jezusa wołamy:

- Serce Jezusa, 
zelżywością napeł-
nione, zmiłuj się nad 
nami.

Znamy z autopsji 
jak boli odrzucenie! 
Niewdzięczność! Nie 
trzeba mnożyć i  po-
dawać przykładów 
i  takich świadectw. 
Są one znane nam, 
są one w naszych ser-
cach.

Odrzuciwszy mi-
łość dziecka niena-
rodzonego – w nasze 
serca wkrada się, 
wczepia się pazurami - jak hak alpinisty 
tworząc punkt asekuracyjny - zelżywość 
pełna niewdzięczności i roszczenia. I roz-
poczyna się bardzo powolny proces erozji 
naszego męskiego serca. SKUTKI mogą – 
przepraszam – są opłakane.

Począwszy od problemów w  życiu 
zawodowym, najpierw „niezrozumie-
nie” w pracy, pojawia się postawa rosz-
czeniowa, że koledzy mają więcej lub 
lepiej itd., itd.,. Potem pojawiają się albo 
trwa to równolegle, problemy w  rodzi-
nie. Brak dialogu i  szukanie miłości 

– którą się wpierw odrzuciło – gdzieś 
POZA. Poza małżeństwem, poza związ-
kiem. Szukając miłości wpadasz w pożą-
danie i namiętność i powoli nie znajdu-
jesz miejsca w domu, w rodzinie, wśród 
przyjaciół i  uciekasz od samego siebie. 
To się dzieje bardzo powoli. Możesz na-
wet nie zauważyć tego procesu, ba nawet 
go nie widzisz, ale wystarczy, że dałeś 
raz kiedyś przyczółek złemu. Czas nie 
jest w  tym wypadku twoim sprzymie-
rzeńcem. Zaczyna się coś złego dziać 
w twoim życiu.
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I  o  ile twoja współmałżonka, przy-
jaciółka, kochanka, z  którą popełniłeś 
aborcję – mówmy otwarcie – z  którą 
miałeś współudział w  morderstwie – 
nawróci się, wyzna grzech na spowiedzi 
to ten „głęboki hak” wbity w  szczelinę 
twego serca tkwi w nim. I jest przyczół-
kiem do narastającej fali zła w  twoim 
życiu. Ona – niewiasta, która ma na 
sumieniu życie nienarodzonego dzie-
cka może się „pozbierać”, nawrócić do 
Boga, doznać miłosierdzia i ty również 
możesz uciec się do Najświętszego Ser-
ca Jezusowego – Ono napełnione twoją 
zelżywością,na pewno zmiłuje się nad 
tobą.

GAZETĄ MOŻNA OWINĄĆ 
NIE TYLKO RYBĘ...

Drewniana skrzynka po jabłkach, jako pakunek i  jednocześnie obrus gazeta a na niej jakaś rybka... 
i „zapitka” – no bo ryba lubi pływać... oczywiście scenerią lub tłem jest jakiś stary most, a raczej jego 
filar... i kilku źle ubranych gości. Obrazek jak z jakiegoś bliżej znanego nam filmu, rzeczywistości czy jako 
wyobrażenie prawdopodobnej sytuacji. Ale nie będzie ani o akwarium, ani o wódeczce nawet nie będzie 
o jabłkach. Tylko o tych „gościach”.

Pewien Misjonarz Miłości Mat-
ki Teresy z  Kalkuty opowiadał mi 
o  „ewangelizacji” jaką prowadzą 
bezdomni w  Meksyku. Otóż kilku-
dziesięciu mężczyzn – kilkudziesię-
ciu chłopa – wychodzi na miasto 
w  grupie i... modlą się na różańcu. 
Tylko idą... i  odmawiają różaniec. 
Ci sami bezdomni wyszli z inicjaty-
wą i  poprosili, aby mogli nieustan-
nie prowadzić nieustającą Adorację 
Najświętszego Sakramentu. Sami 
sobie wyznaczają godziny i... trwają 
na czuwaniu dzień i noc...

Jak mówiła św. Teresa od Dzie-
ciątka Jezus dopiero w  niebie zo-
baczymy co i  komu zawdzięczamy. 
Nawet nie wiemy ile ich – tych bez-
domnych – modlitwa wyprasza łask, 
wynagradza i składa podziękowanie 
Bogu – naszemu Bogu Ojcu i  nie 
zapominajmy, że ich też! Jak zwykle 
przypadkowo – a wiemy, że nie ma 
przypadków – powstał pomysł, aby 
dostarczać prasę katolicką do do-

mów, schronisk i  nocle-
gowni dla bezdomnych. 
Może jest to ziemia ska-
lista, może utwardzony 
grunt a  może jakiś nie-
urodzaj. Ale ziarno Słowa 
Bożego wszędzie może 
wzejść i... wydać owoc 
nawet pośrodku betono-
wej pustyni.

Nie chodzi o  to, aby 
tworzyć jakieś kąciki pra-
sowe... kluby dyskusyjne - po prostu 
wystarczy wykładać gazetę w  jed-
nym miejscu. Może przy salce TV 
albo gdzieś na korytarzu przy nie-
co wytartym foteliku. Może to być 
jeden tytuł...a  może kilka. Ze świa-
dectwa tego misjonarza wiemy co 
oni - ci bezdomni – robią dla nas, 
dla świata, może nawet dla mnie...? 
Możesz przyłączyć się do tego „apo-
stolstwa gazetą”. Poszukaj w  swoim 
mieście takiego domu, zaprenume-
ruj dla niego gazetę katolicką np.: 

Krzeszowską Panią, Tygodnik „Nie-
dziela” czy „Gość Niedzielny”…..

Jeśli kwota prenumeraty prze-
kracza twoje możliwości finansowe, 
to możesz dokonać wpłaty jakie-
goś drobnego wolumenu, aby po-
przeć ten pomysł i  razem z  innymi 
współfinansować prenumeratę cza-
sopisma do domu dla bezdomnych. 
Staraniem wielu osób można przy 
niewielkich nakładach wiele zasiać...

Andrzej Ziółkowski

Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszowskiej rozpoczynająca Wielki Odpust Krzeszowski, stacja XXII



KRZESZOWSKA PANI nr 1 (50) - Styczeń / Luty 201716

ZMARŁ 
O. KAZIMIERZ JANICKI, 
BYŁY OPAT TYNIECKI

21 października 2016 roku zmarł w Krzeszowie 
o. Kazimierz Janicki, dawny opat tyniecki.

O. Kazimierz Janicki przyszedł 
na świat w roku 1934, we wsi Pole-
sie ok. 40 km na południe od Po-
znania. Gdy miał dziesięć lat, jego 
rodzice zmarli, wychowaniem zaś 
jego oraz jego rodzeństwa zajęła 
się najstarsza siostra Franciszka. 
W  wieku nastoletnim wstąpił do 
Niższego Seminarium Duchowne-
go w Wolsztynie, zaś po jego ukoń-
czeniu rozpoczął studia w Arcybi-
skupim Seminarium Duchownym 
w Poznaniu. Po krótkim czasie jed-
nak zdecydował się na wybór dro-
gi życia monastycznego: 7 grudnia 
1956 r. wstąpił do nowicjatu klasz-
toru benedyktynów w Lubiniu.

Następne etapy formacji mia-
ły miejsce w  opactwie tynieckim, 
dokąd o. Kazimierz przyjechał po 
ukończeniu nowicjatu kanoniczne-
go. W naszym opactwie złożył ślu-
by (pierwsza profesja: 6 paździer-
nika 1958 r.), a 16 czerwca 1962 r. 
otrzymał święcenia prezbiteratu. 
Podejmował różne obowiązki we 
wspólnocie, posługując m.in. jako 

szafarz (ekonom) domu. 
W  wyborach opackich 
1977 r. o.  Janicki został 
wybrany przełożonym 
opactwa tynieckiego.

Po ośmiu latach peł-
nienia urzędu opackiego 
o. Kazimierz na nowo 
objął opiekę nad spra-
wami gospodarczymi 
klasztoru, koordynując 
prace nad odbudową na-
szego klasztoru. Jedno-
cześnie w tym okresie na 
terenie osiedla Podgórki 
Tynieckie wzniesiono 
pod patronatem św. Ka-
zimierza kościół, w  1990 r. kon-
sekrowany przez kard. Franciszka 
Macharskiego. Obok świątyni sta-
nął dom opieki nad osobami star-
szymi, który prowadzony przez 
siostry służebniczki starowiejskie, 
funkcjonuje do dziś jako Dom Po-
mocy Społecznej. W tym domu o. 
Kazimierz pełnił funkcję kapelana 
przez dziesięć lat.

Od ponad dziesięciu lat o. Ka-
zimierz Janicki przebywał w opa-
ctwie Benedyktynek w  Krzeszo-
wie na Dolnym Śląsku. Wcześniej 
przez 26 lat pełnił funkcję wizyta-
tora klasztorów mniszek benedyk-
tynek w Polsce.

Requiescat in pace.

tyniec.benedyktyni.pl

O. Kazimierz spoczął na cmentarzu sióstr benedyktynek pomiędzy swoimi braćmi 
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ROZMOWY Z WNUCZKIEM

Dziadku, rozmawiamy dalej?

Możemy.

Widzę, że nie zastanawiałeś się nad 
tym, że mogą cię aresztować?

Na to, że mogą mnie aresztować, 
to byłem przygotowany, bo za zbiór-
kę pieniędzy groziły trzy lata i więcej. 
Wszyscy domownicy byli uczuleni, że 
podczas rewizji mają patrzeć na ręce, 
czy nie podkładają zakazanych broszur 
itp. I tak było, zaraz po moim areszto-
waniu zrobiono rewizję i  twój ojciec 
oraz ciotki i  wujkowie patrzyli im na 
ręce. Podczas strajku w grudniu 1981 
była taka przyjacielska serdeczna at-
mosfera, że w głowie się nie mieściło, 
że może ktoś zdradzić. (Dziś wiadomo, 
że jeden, co chciał wyjechać na Za-
chód, poszedł sam na milicję w  Gło-
gowie i  doniósł, wierząc, że dostanie 
paszport.)

Dziadku chyba się mocno modliłeś 
w areszcie?

A jak myślisz?

Myślę, że tak.

Ja zostałem nauczony od najwcześ-
niejszego dzieciństwa modlić się rano 
i  wieczór. W  moim rodzinnym domu 
nikt nie siadał do śniadania ani nie 
kładł się spać bez modlitwy. Siedem 
lat mieszkałem na hotelu robotniczym 
zwanym Domem Górnika. A nie wszy-
scy współmieszkańcy w  pokoju się 
modlili. Ale nikt się ze mnie nie naśmie-
wał. Podczas zjazdu w windzie zawsze 
się polecałem Bogu. Jeden współmiesz-
kaniec (nowo zatrudniony) w  pokoju 
nie klękał do modlitwy, ale w  windzie 
się żegnał. Spytałem się go: boisz się? 

Nie- odpowiedział. Za kilka dni zwol-
nił się z pracy. Wypuścili nas z aresztu 
piątego marca, tego dnia co roku była 
w naszej parafii Adoracja Najświętszego 
Sakramentu. W areszcie o tym nie my-
ślałem, dopiero po powrocie do domu 
pomyślałem, że Pan Bóg chciał mnie 
zobaczyć! Od dzieciństwa podczas każ-
dej adoracji byłem w  kościele. Potem 
kupiłem taką małą książeczkę: „Myśli 
siostry Benedykty od Krzyża” (obec-
nie świętej) i tam wyczytałem: „patrząc 
przez pryzmat wiary, nie ma w  życiu 
przypadków” i tak odczytuję ten dzień 
mojego wyjścia z aresztu.

Dziadku, tego zdrajcy nie szukali-
ście?

Nikt z  nas nie szukał winnych ani 
zemsty. Domyślałem się, że to on, bo 
milicja podjechała dokładnie pod tę 
działkę, tak jak ja go informowałem. 
Jak ci mówiłem, pisałem list do domu, 
który nigdy nie dotarł. A dostałem list, 
który on pisał do swojej konkubiny. 
Była na nim pieczątka tego prokura-
tora, który mnie informował, że ktoś 
nas zdradził. Byłem prawie pewny, że 
to on. Na moim oddziale już on wte-
dy nie pracował. I  nigdy go nie spot-
kałem. Nie raz tak myślałem, żeby dla 
takich celów, jak pozwolenie na wyjazd 
za granicę, wsadzić ludzi do więzienia 
(mnie wtedy jedynego żywiciela sześ-
ciorga dzieci), jakie trzeba mieć su-
mienie, ale on raczej w ogóle nie miał 
sumienia.

A po wyjściu z aresztu takich przy-
padków, po których z  niepokoju serce 
mocniej biło, nie było?

Dobrze pamiętam dwa: wiozę na 
rowerze z  działki w  takiej dużej tor-
bie maszynę do pisania obłożoną 

ziemniakami i  na chodniku już przy 
naszym bloku spotykam milicjanta. 
Trochę się znaliśmy. Zamieniliśmy 
kilka zdań, widziałem, że ta torba 
mu się nie podobała, ale nie kontro-
lował mnie. Maszyna zaraz poszła do 
sąsiada. Ale niechcianych gości nie 
miałem. A  drugie to, jak wiesz, w  II 
rocznicę podpisania porozumień 
w Gdańsku, co liczyło się i nadal liczy 
jako data powstania NSZZ Solidar-
ność. Podczas demonstracji w  Lubi-
nie zabito trzech ludzi. Potem przed 
tą rocznicą aresztowano na 48 godzin 
aktywnych członków związku i w pią-
tą rocznicę powstania Solidarności 
przypomnieli sobie o  mnie. Zabrali 
mnie do samochodu i wiozą nie wiem 
gdzie, gdy minęliśmy Legnicę, zoba-
czyłem drogowskaz na Wałbrzych. 
Dwa dni wcześniej u nas w domu dru-
kowaliśmy na takim specjalnym sicie 
ulotki. Zaraz poszły w teren i wiedzia-
łem, że do Wałbrzycha też pojechały. 
Pomyślałem, że kurier wpadł i wsypał 
mnie. W Jaworze był koniec podróży. 
Dwie doby spędziłem w  tamtejszym 
areszcie (tradycyjne przesłuchania) 
i do domu.

dziadek Stanisław

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!

Część II

Czołgi T-55 ludowego Wojska Polskiego 
w czasie stanu wojennego 1981-1983
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ŚWIĘCI NA NASZE CZASY 
– czyli to czego nie ma w życiorysie świętych…

Jest taki święty, który mimo że żył przeszło 1600 lat temu...! - i mimo 
to, jego życie może stać się dla nas „podporą” w naszych, współczesnych 
i cywilizowanych czasach.

Historia ta dziś brzmiałaby mniej wię-
cej tak:

Młody człowiek, wcześnie, wraz z sio-
strą odziedzicza ogromny spadek. Dobrze 
wykształcony, znający języki obce, za-
powiadał się na kogoś wielkiego..., gdy-
by nie chciwość i  żądza pieniądza w… 
wśród spadkobierców – jak byśmy to, tak 
w  skrócie powiedzieli. Oczywiście nie 
obeszło się bez przypadków, które sprzy-
jały owej pożądliwości grosza i  dostęp-
nymi wówczas sposobami spowodowały, 
że ów młodzieniec – nasz bohater – mu-
siał uciekać, skryć się przed... złośliwymi 
i  oszczerczymi pomówieniami podsyca-
nymi wizją przejęcia całego majątku… 
a nawet przed śmiercią – jak to w takich 
przypadkach bywa.

Znamy to doskonale albo z  naszego 
życia – niezależnie po której stronie sto-
imy – albo z pełnych akcji, intryg i emo-
cji filmów. Na dodatek, a może aby pod-
nieść napięcie tej opowieści należy dodać, 
że główną przyczyną byli członkowie 
najbliższej rodziny – co również jest nam 
znane z autopsji.

Chodzi tu o św. Pawła Pustelnika, któ-
rego wspomnienie obchodzimy 15 stycznia. 
Oficjalna wersja jego biografii brzmi tak:

„Wcześnie został osierocony i  stał się 
właścicielem dużego spadku. Gdy miał 16 
lat, rozpoczęły się prześladowania chrześ-
cijan za panowania Decjusza. Po dwóch 
latach prześladowania zakończyły się, 
ale Paweł pozostał na pustyni. Postano-
wił resztę życia spędzić w samotności na 
modlitwie. Mieszkał w  jaskini, żywił się 
owocami, daktylami i  pół bochenkiem 
chleba, który przynosił mu kruk posłany 
przez Boga; ubranie miał zrobione z pal-
mowych liści. Gdy Paweł miał sto trzyna-
ście lat, odwiedził go św. Antoni. Kruk, 
który zawsze przynosił świętemu Pawłowi 
połowę chleba, tego dnia przyniósł cały. 
Gdy Paweł Eremita zmarł, Antoni po-
chował go na pustyni w dole wykopanym 
przez dwa lwy.”

To tak w  skrócie. Sielankowy życio-
rys osoby, która około 97 lat spędziła na 
pustyni w  samotności. Dziewięćdziesiąt 

siedem lat… Ale czy od razu św. Paweł 
był takim mistykiem, kontemplatykiem? 
Ile z  tych 97 lat spędził w  strachu!? Ile 
dni - lat - błąkał się wokół swojej „nowej” 
jaskini szukając spokoju i  bezpieczeń-
stwa? Ile lat musiało minąć, aby upadłszy 
na kolana przed Bogiem szukał w  Nim 
oparcia, zaufał Mu… bo tylko człowiek 
na kolanach przed Bogiem jest w  pełni 
człowiekiem – czy znamy to z  autop-
sji…!?

Czyż my dzisiaj nie boimy się? Strach 
zagląda nam w  oczy – boimy się nawet 
podejść do skrzynki na listy, aby pismo 
od komornika nas nie „przygniotło”; nie 
odbieramy telefonów – od nieznanych 
numerów; nie otwieramy listów – bo i tak 
wiemy co piszą z  kancelarii windykacyj-
nej… itd., itd.,. To tylko część strachu, 
jego „najmilsze” oblicze – że tak powiem. 
Jest jeszcze strach przed życiem. I uciecz-
ka w telewizyjną pustynię, na której raczej 
nie spotkamy Boga, bo Jego głos zagłuszy-
my...

Nie pomagają nam w  tym ulubione 
seriale, bo to jakby ucieczka przed sobą. 
Wolimy żyć ich życiem. Odsuwając od 
siebie odpowiedzialność swego istnienia. 
On – św. Paweł – to przeżył. Bał się o swo-
je życie. Ale tam na pustyni – kto choć 
raz przeczytał coś Ojców Pustyni to wie, 
że ich życie to nie była sielanka – dopadły 
go tam jego „demony”. Gniew, oburze-
nie, poczucie niesprawiedliwości, strach, 
może nawet poczucie i chęć zemsty… nie-
chęć do wszystkiego… i nienawiść… i… 
Czyż tego wszystkiego nie serwuje nam 
dzisiejszy sitcomowy bohater… i co nam 
podaje nasze życie… Znamy to – nie-
prawdaż? To jakby pisane wczoraj tylko 
wtedy nie było prądu...

Na pewno ucieczka na „pustynię” – 
jaka by nie była jej intencja – nie jest od-
powiedzią i  wzięciem odpowiedzialności 
za swoje życie. Dotyczy to zarówno św. 
Pawła jak i nas. Coś się tam wydarzyło – 
na pustyni – że św. Paweł na niej pozostał 
i wytrzymał aż 97 lat. Łaska Boża? Nawró-
cenie? Przebaczenie!? Spójrzmy naszym 
współczesnym okiem.

Dzisiaj kiedy zmienia się wszyst-
ko i nie wiemy kto jest twoim – moim - 
wrogiem a  wróg ma być bratem; dzisiaj 
w świetle tego paradoksu Chrystusowego 
Krzyża musimy wejść na „naszą pustynię”, 
by odnaleźć... Boga; … siebie. Uciekając 
w jakiś wyimaginowany świat pozwalamy, 
aby dopadły nas „chimery” naszych czy-
nów. Nie prostujemy w ten sposób życia, 
bo chcemy to zrobić sami…, bo stracili-
śmy zaufanie do wszystkiego i do wszyst-
kich.

Święty Paweł Pustelnik zaufał Bogu 
we wszystkim… nie wiemy ile to trwało… 
znamy tylko „sielankowy” opis karmienia 
przez kruka, zaspokojenia wszelkich po-
trzeb egzystencjalnych przez palmę i  jej 
owoce… ale coś i  w  jakimś momencie 
wydarzyło się w tym człowieku, że zaufał 
Bogu. Przebaczył. Czyż zaufanie Bogu, 
Jego Opatrzności nie jest dowodem prze-
baczenia… najpierw Bogu…, ludziom…, 
w  końcu sobie samemu…? Przecież nie 
ufamy nikomu, do kogo mamy jakiś żal… 
nieprawdaż? Dziewięćdziesiąt siedem lat 
na pustyni… ile czasu ja potrzebuję, aby 
wybaczyć…?

Andrzej Ziółkowski

Święci: Antoni Wielki i Paweł z Teb, 
Diego Velázquez, 1635
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ZAPOMNIANY ŚWIAT SUDETÓW 
ZACHODNICH – BUDNIKI I MIEDZIANKA

Po II wojnie światowej z przestrzeni Dolnego Śląska zniknęły praktycznie całkowicie dwie osady: 
Budniki ze względu na swoje położenie geograficzne i Miedzianka znana miejscowość górnicza. Dzisiaj 
Polacy, starają się przywrócić przedwojenne dziedzictwo kulturowe tych wsi.

Budniki po niemiecku Forstiangwas-
ser, to nieistniejąca osada górska, poło-
żona na wysokości 850-900 m. n. p. m., 
w  zagłębieniu między Wołową Górą, 
Kowarskim Grzbietem a Izbicą w Karko-
noszach. Przez środek osady przepływa 
strumień Malina, który wypływa z tajem-
niczego wodospadu Ponura Kaskada. Hi-
storia miejscowości się czasów nowożyt-
nych a dokładnie XVII w. – okresu wojny 
trzydziestoletniej (1618-1648), ostatniej 
wojny religijnej w Europie. Podczas dzia-
łań wojennych mieszkańcy pobliskich 
Kowar i  okolic szukali w  górach schro-
nienia przed wojskami plądrującymi do-
mostwa. Powstało wówczas osady gór-
skie: Górne i  Dolne Miasteczko, Zarośla 
Budziarskie, Połóg, Kościelna Płaszczy-
zna oraz właśnie Budniki. W utworzonej 
miejscowości początkowo ludzie miesz-
kali w ziemiankach, z czasem wznoszono 
domy mieszkalne, których właścicielami 
byli między innymi: Klapperowie, Liebi-
gowie i Diamantowie. Podstawową pracą 
był wypas bydła, wyrób serów i  innych 
przetworów mlecznych. Część z nich była 
drwalami, nieobce było im kłusownictwo 
i szmugiel. Osada Budniki położona była 
w  dobrach rodu Schaffgotschów z  Cie-
plic, a administracyjnie wraz z Borowica-
mi, Wilczą Porębą należała do Karpacza. 
W 1747 r. było tu 11 domów i mieszkało 
tu na stałe 77 osób. Oprócz tego w osadzie 
górskiej znajdowało się Schronisko Mło-
dzieżowe, której m.in. nocowali studenci 
przedwojennej Wyższej Szkoły Technicz-
nej we Wrocławiu czyli obecnej Politech-
niki Wrocławskiej i  Szkoła Powszechna 
z  Ogródkiem Alpejskim, prowadzona 
przez miejscowego nauczyciela. Była to 
najwyżej położona szkoła w  ówczesnych 
Prusach. W 1910 r. szkołę zamknięto.

Szczególne położenie geograficzne 
Budnik, powodowało, że rok rocznie mię-
dzy 26 listopada roku poprzedzającego 
a  16 marca roku następnego czyli przez 
113 dni promienie słoneczne nie docie-
rały do osady. Stąd wzięła się tradycja 
żegnania i witania słońca, którą do dzisiaj 
kontynuują „Miłośnicy Szlaku Budnik”. 

Obecnie przez dawną osadę przebiegają 
dwa szlaki turystyczne: zielony (Tabacza-
na Ścieżka) z Przełęczy Okraj do Wilczej 
Poręby i  żółty z  Kowar na Skalny Stół. 
Po samej miejscowości pozostała wiata, 
a  „Miłośnicy Szlaku Budnik” nieopodal 
umieścili Krzyż Ekumeniczny. Z  miej-
scowością wiążę się również legenda 
o  Wołogórze, który miał swoją siedzibę 
na Wołowej Górze i  często ukazywał się 
mieszkańcom.

Po II wojnie światowej, docent Jan 
Wyżykowski rozpoczął na tym obszarze 
prace poszukiwawcze rud uranu, co do-
prowadziło do wyludnienia osady. Ten 
sam, który odkrył złoża rud miedzi na li-
nii od Lubina po Głogów.

Drugą osadą górską była Miedzianka 
po niemiecku Kupferberg, która w  latach 
1519-1945 była miastem. Obecna wieś 
położona na północno-zachodnich wzgó-
rzach Miedzianej Góry, pomiędzy prze-
łomem odcinkiem Bobru a  Miedzianym 
Potokiem na terenie Rudawskiego Parku 
Krajobrazowego. Położona na wysokości 
470-530 m. n. p. m., obecnie zamieszkała 
przez około 30 osób. Znana jako górska 
osada górnicza, kiedy w  1156 r. odkrył 
Laurentius Angelus złoża rud żelaza, a po 
paru wiekach również rudy miedzi, stąd 
polska nazwa. Dodatkowo w  XV w. uru-
chomiono w  Miedziance lokalny browar. 
Wojna trzydziestoletnia spowodowała 
upadek górnictwa. Dopiero na początku 
XVIII w. miasto na nowo się rozwija, dzięki 
nie tylko tkactwa ale ponownie górnictwa, 
powstaje tutaj urząd górniczy. W  1766 r. 
Miedziankę król pruski Fryderyk II Wiel-
ki, autor rozbiorów polskich. W  XIX w. 
Miedzianka, stawała się powoli osadą tu-
rystyczną, wybudowano Kościół św. Jana 
Chrzciciela (1824-1841), w  którym do 
dnia dzisiejszego w  niedzielę o  godz. 10 
jest odprawiana Msza św., stanowiąca filię 
parafii w Janowicach Wielkich.

Była osada górnicza, stała się miejscem 
bardzo sławnym w całym Niemczech, a lo-
kalne piwo: „Złoto z Miedzianki” produk-
tem regionalnym. Czas prosperity zakoń-
czył wraz z  końcem II wojny światowej. 

W  1945 r. miej-
scowość weszła 
w  skład Polski 
a  dotychczasową 
ludność wysied-
lono do Niemiec. 
Następnie Armia 
Czerwona (od 
1946 r. nazywana 
Armią Sowiecką) 
zainteresowała 
się złożami rud 
miedzi i  uranu. 
W  latach 1945-
1954 w  miej-
scowej kopalnii, 
pod tajemniczą 
nazwą Zakłady 
Przemysłowe R-1, 
wydobyto 600 ton rudy uranu i wywiezio-
no pociągami do Związku Sowieckiego. 
Rabunkowy sposób działalności Armii 
Sowieckiej doprowadził Miedziankę, do 
kompletniej ruiny, pozostawiając stanie 
nie naruszonych tylko kościół. W 1972 r. 
wszystkich mieszkańców wsi przesiedlono 
na jeleniogórskie Zabobrze, a  kamienice 
mieszkalne wyburzono. Dopiero obecnie 
zaczyna się na nowo odradzać tradycja 
Miedzianki, jako zapomnianej osady. 1 
maja 2015 r. wrocławski przedsiębiorca 
i  piwowar Jarosław Kądziela, otworzył 
miejscową restaurację Browar Miedzian-
ka, z dostępnymi lokalnymi piwami, która 
jest chętnie odwiedzana przez miejsco-
wych jak i obcych turystów.

Mateusz Pazgan

PS Dziękujemy Panu Bogu, że dnia 
8 grudnia 2016 r. w Dzień Niepokalane-
go Poczęcia przyjęliśmy pod swój dach 
Matkę Bożą Łaskawą – Królową Sudetów. 
Mogliśmy w gronie rodzinny i przyjaciół 
większością czasu poświęcić Jej na modli-
twę za ojczyznę oraz za nasze środowisko 
parafialne. I  prosić o  łaski na dalsze dni 
i lata życia dla naszej rodziny, z Jej umiło-
wanym Synem.

Z Błogosławieństwem Bożym
Krystyna Pazgan

Budniki Krzyż 
Ekumeniczny
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„Jeśli się nie odmienicie i  nie staniecie jak dzie-
ci, nie wejdziecie do królestwa  niebieskiego”   
(Mt 18, 3)

Inicjatywy w  które zaangażowali się uczniowie krzeszow-
skiej szkoły, budzą uśmiech i wzruszenie. To dobrze, że potrafi-
my zauważać innych…. słabszych, potrzebujących…

Zostań Aniołem
1. Weź kartkę (można ją zrobić, lub kupić).
2. Zadecyduj do kogo ma być adresowana(do dziewczynki, 

czy chłopca).
3. Napisz kilka słów wsparcia i życzenia zdrowia dla dziecka, 

który leczy się na chorobę nowotworową. Może napisz kil-
ka słów o sobie? Powiedz o akcji rodzicom, pokaz przygo-
towaną kartkę, a może zrobicie ją wspólnie, podaj kontakt 
do ciebie ( e-mail).

4. Przynieś kartkę do szkoły, kartki wyślemy wspólnie. Nie 
wiemy, kto otrzyma tę kartkę, ale pamiętaj o Anonimo-
wym Adresacie w modlitwie. 
https://www.facebook.com/events/1369357336414199/

5. Kartki wysyłamy w paczce, po zebraniu większej ilości, nie 
kończymy akcji.

Honorata Klimczak
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SERDECZNE 
ŻYCZENIA

Maria Trojan z ul. Cysterskiej w Krze-
szowie obchodziła w Bazylice Krzeszow-
skiej 80 rocznice urodzin. Pani Maria 
ma 9 dzieci, 28 wnuków i 8 prawnucząt. 
W imieniu Duszpasterstwa oraz Parafian 
składamy Jubilatce serdeczne życzenia 
wielu łask Bożych i nieustannej opieki Ła-
skawej Matki.

PACZKA OD SERCA
Przygotowujemy paczki dla dziewczynek, chłopców, maluszków, nastolatków…. Dla tych, którzy nie 

dorastają w swoich rodzinnych domach….  Nie ma przy nich mamy… taty… Od serca, z życzeniami… 
jesteśmy razem. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, nie zawiedli.
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TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄTECZNE 
- BOŻE NARODZENIE

Wigilia
Wieczór wigilijny w tradycji pol-

skiej jest najbardziej uroczystym 
i najbardziej wzruszającym wieczo-
rem roku. Punktem kulminacyjnym 
przeżyć adwentowych w  rodzinach 
chrześcijańskich jest wigilia Boże-
go Narodzenia. Posiada ona bardzo 
bogatą liturgię domową. Geneza tej 
liturgii sięga pierwszych wieków 
chrześcijaństwa. Obrzędy te i  zwy-
czaje mają więc starą tradycję. Wigi-
lie w ogóle znane były już w Starym 
Testamencie. Obchodzono je przed 
każdą uroczystością, a  nawet przed 
każdym szabatem. Było to przygoto-
wanie do odpoczynku świątecznego. 
Izraelici zwali je "wieczorem". Słowo 
"wigilia" pochodzi z  języka łaciń-
skiego i oznacza czuwanie. Taki był 
dawniej zwyczaj w  Kościele, że po-
przedniego dnia przed większymi 
uroczystościami obowiązywał post 
i wierni przez całą noc oczekiwali na 
tę uroczystość, modląc się wspólnie.

W Polsce wigilia weszła na stałe 
do tradycji dopiero w  XVIII wie-
ku. Główną jej częścią jest uroczy-
sta wieczerza, złożona z  postnych 
potraw. Wieczerza ta ma charakter 
ściśle rodzinny. Zaprasza się czasa-
mi na nią, oprócz krewnych, oso-
by mieszkające samotnie. Dawniej 
najpierw gospodynie urządzały ge-
neralne sprzątanie, mycie, czyszcze-
nie. Po czterech rogach głównej sali 
umieszczało się na wsi i po dworach 
cztery snopy zbóż: snop pszenicy, 

żyta, jęczmienia i  owsa, aby Boże 
Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło 
koniecznego pokarmu dla człowieka 
i  bydła. Stół był przykryty białym 
obrusem, przypominającym ołtarz 
i pieluszki Pana, a pod nim dawało 
się siano dla przypomnienia sianka, 
na którym spoczywało Boże Dzie-
cię. Zwyczajem było również, że cały 
dzień obowiązywał post ścisły. Tak-
że w czasie wigilii dawano tylko po-
trawy postne, w liczbie nie parzystej, 
ale tak różnorodne, by były wszyst-
kie potrawy, jakie się zwykło dawać 
w ciągu roku.

Wolne miejsce przy stole
Znany i  powszechny jest obec-

nie w Polsce zwyczaj pozostawiania 
wolnego miejsca przy stole wigilij-
nym. Miejsce to przeznaczone bywa 
przede wszystkim dla przygodnego 
gościa. Pozostawiając wolne miejsce 
przy stole wyrażamy również pa-
mięć o  naszych bliskich, którzy nie 
mogą świąt spędzić z nami. Miejsce 
to może również przywodzić nam 
na pamięć zmarłego członka rodzi-
ny.

Pierwsza Gwiazda
W Polsce wieczerzę wigilijną roz-

poczynało się, gdy na niebie ukazała 
się pierwsza gwiazdka. Czyniono tak 
zapewne na pamiątkę gwiazdy betle-
jemskiej, którą według Ewangelisty, 
św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani 
też Trzema Królami.

Łamanie się opłatkiem
Najważniejszym i  kulminacyj-

nym momentem wieczerzy wigilij-
nej w Polsce jest zwyczaj łamania się 
opłatkiem. Czynność ta następuje 
po przeczytaniu Ewangelii o  Naro-
dzeniu Pańskim i  złożeniu życzeń. 
Tradycja ta pochodzi od prastarego 
zwyczaju tzw. eulogiów, jaki zachował 
się z pierwszych wieków chrześcijań-
stwa. Wieczerza wigilijna nawiązuje 
do uczt pierwszych chrześcijan, or-
ganizowanych na pamiątkę Ostat-
niej Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza 
również wzajemne poświecenie się 
jednych dla drugich i uczy, że należy 
podzielić się nawet ostatnim kawał-
kiem chleba. Składamy sobie życzenia 
pomyślności i wybaczamy urazy. Ilość 
potraw - według tradycji, ilość potraw 
wigilijnych powinna być nieparzy-
sta. Aleksander Bruckner w  słowni-
ku etymologicznym języka polskiego 
podaje, że wieczerza chłopska skła-
dała się z pięciu lub siedmiu potraw, 
szlachecka z  dziewięciu, a  u  arysto-
kracji z  jedenastu. Wyjaśnienia tego 
wymogu były różne: 7 - jako siedem 
dni tygodnia, 9 - na cześć dziewięciu 
chórów anielskich itp. Dopuszczalna 
była ilość 12 potraw - na cześć dwu-
nastu apostołów. Nieparzysta ilość 
potraw miała zapewnić urodzaj lub 
dobrą pracę w przyszłym roku. Potra-
wy powinny zawierać wszystkie pło-
dy rolne, aby obrodziły w następnym 
roku. Wskazane też było skosztować 
wszystkich potraw, żeby nie zabrakło 

Szopka Bożonarodzeniowa, Krzeszów 2015/2016
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którejś podczas następnej wieczerzy 
wigilijnej. Wigilię otwierała jedna 
z  tradycyjnych zup wigilijnych - naj-
częściej barszcz czerwony z uszkami, 
zupa grzybowa lub rzadziej - migda-
łowa. Oprócz dań rybnych podawano 
staropolski groch z kapustą, potrawy 
z grzybów suszonych, kompoty z su-
szonych owoców a  także łamańce 
z makiem lub pochodzącą ze wschod-
nich rejonów Polski słynną kutię oraz 
ciasta a  zwłaszcza świąteczny mako-
wiec.

Po Wieczerzy
Dawniej po Wieczerzy, oprócz 

śpiewania kolęd, w  wielu częściach 
Polski praktykowano różne zwycza-
je. I  tak, na Warmii i Mazurach, kie-
dy jeszcze biesiadnicy siedzieli przy 
stole, spod obrusa ciągnięto słomki. 
Jeśli wyciągnięto słomkę prostą, to 
osobę, która ją wyciągnęła, czekało 
życie proste, bez niebezpieczeństw. Je-
śli słomka była pokrzywiona, to daną 
osobę czekało w przyszłym roku życie 
kręte. Na Mazowszu, resztki jedze-
nia dawano zwierzętom. Wierzono 
bowiem, że o  północy, przynajmniej 
niektóre z  nich, przemówią ludzkim 
głosem. Dotyczyło to zwłaszcza bydła, 
bo ono było obecne przy narodzinach 
Dzieciątka i w nagrodę otrzymało dar 
mówienia ludzkim głosem w noc wi-
gilijną.

Resztki wieczerzy
Na Podlasiu resztki wieczerzy 

ustawiano koło pieca, a  przed nim 
ławę posypaną piaskiem lub popio-
łem. Pokarmy te były przeznaczone 
dla zmarłych przodków. Rano, po śla-
dach na piasku, odgadywano kto przy-
szedł w nocy i czy w ogóle przyszedł. 
W wielu rejonach Polski w ten wieczór 
wyruszali kolędnicy. Obowiązkowo 
musiały być minimum trzy postacie: 
bocian, koza i  niedźwiedź. Bocian 
symbolizował nowy rok i nowe życie, 
koza - płodność, a niedźwiedź - wro-
gie siły przyrody, które należało obła-
skawić.

Pasterka
Kończy wieczór wigilijny, to msza 

odprawiana w  kościołach dokładnie 
o  północy. Zgodnie z  tradycją upa-

miętnia ona przybycie do Betlejem 
pasterzy i  złożenie przez nich hoł-
du nowo narodzonemu Mesjaszowi. 
Zwyczaj sprawowania bożonarodze-
niowej liturgii nocnej wprowadzono 
w  Kościele już w  drugiej połowie V 
wieku. Do Polski dotarł on więc być 
może razem z chrześcijaństwem.

Kolęda
Innym zwyczajem wprowadzo-

nym i  upowszechnionym przez Koś-
ciół, są odwiedziny parafian w okresie 
świąt Bożego Narodzenia składane 
przez proboszcza lub księży z parafii. 
Przynoszą oni dobrą nowinę, święcą 
i  błogosławią dom oraz jego miesz-
kańców, w  zamian zaś otrzymują 
symboliczną ofiarę nazywaną dawniej 
kolędą. Tradycja ta, znana już w śred-
niowieczu, utrzymuje się w  Polsce 
do czasów współczesnych. Być może 
po przyjęciu chrześcijaństwa Kościół 
wprowadził ją dla przeciwstawienia 
jej pogańskiemu zwyczajowi kolędo-
wania.

Śpiewanie kolęd
Nieodłączną częścią wieczoru wi-

gilijnego było i jest wspólne śpiewanie 
kolęd przy Bożonarodzeniowej szop-
ce. Pieśni opowiadających o narodze-
niu Jezusa mamy w  polskiej tradycji 
bardzo dużo. Najstarsze sięgają cza-
sów średniowiecza. Ich wprowadzenie 
a  potem upowszechnienie zawdzię-
czamy prawdopodobnie francisz-
kanom. Oni też przynieśli do Polski 

zwyczaj budowy szopek. Autorstwo 
pierwszej szopki przypisuje się św. 
Franciszkowi z  Asyżu, który chcąc 
odświeżyć pamięć narodzin Dzie-
ciątka Jezus kazał przynieść do groty 
siana, przyprowadzić woła oraz osła 
i zawołał braci. Kiedy zgromadziła się 
ludność z  okolic i  zabrzmiały pieśni 
św. Franciszek odczytał Ewangelię, 
a potem wygłosił kazanie o narodze-
niu Jezusa. Szopkę tę zorganizował św. 
Franciszek na trzy lata przed śmiercią, 
w Greccio koło Rieti, sto kilometrów 
od Rzymu.

Szopki
W Polsce franciszkańskiej pojawi-

ły się bardzo wcześnie, zapewne już 
w czasach średniowiecza. Początkowo 
inscenizowane w  kościołach szopki 
były niezwykle proste, pozostawały 
też wierne przekazom ewangelicz-
nym. W  wieku XIX powstały różne 
regionalne formy polskich szopek bo-
żonarodzeniowych. Najbardziej zna-
ne i  najciekawsze są szopki krakow-
skie, których architekturę wzoruje się 
na zabytkowych budowlach Krakowa. 
Szopki krakowskie stawały się czę-
sto teatrzykami lalek, w  których na 
miniaturowych scenkach podświet-
lanych świecami pojawiały się naj-
rozmaitsze ruchome figurki.

Dzisiaj bożonarodzeniowe szop-
ki buduje się we wszystkich polskich 
kościołach.

Szopka Bożonarodzeniowa, Krzeszów 2014/2015
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Zwyczaj ubierania choinek naro-
dził się wśród ludów germańskich 
przeszło 300 lat temu. W dniach prze-
silania zimy i nocy zawieszano u sufi-
tu gałązki jemioły, jodły, świerka, sos-
ny jako symbol zwycięstwa życia nad 
śmiercią, dnia nad nocą, światła nad 
ciemnością. Kościół chętnie przejął 
ten zwyczaj jako zapowiedź, znak 
i  typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku 
zawieszamy światła, bo tak często Je-
zus o sobie mówił, że jest światłością 
świata.

Po adwentowym oczekiwaniu bez-
pośrednim przygotowaniem do Świąt 
Bożego Narodzenia jest Wigilia.

W Polsce wieczerza wigilijna roz-
poczyna się po zapadnięciu zmroku, 
gdy na niebie pojawia się pierwsza 
gwiazda.

Wtedy cała rodzina gromadzi się 
w  jednym pokoju, przy stole nakry-
tym białym obrusem. Pod nim roz-
łożone jest siano. Kiedy już wszyscy 
domownicy staną wokół stołu, naj-
starsza osoba w rodzinie rozpoczyna 
modlitwę, odczytuje fragment Pisma 
św. o  narodzinach Jezusa, następnie 
bierze z talerzyka biały opłatek, pod-
chodzi do każdego, łamie się nim 

i składa życzenia. W tym dniu wspo-
mina się wszystkich, którzy nie mogą 
być z  nami. To z  myślą o  zmarłych 
i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić 
tego wieczoru, leży na stole dodatko-
we, puste nakrycie.

W  czasie Wigilii najważniejszy 
jest opłatek i  zawsze pierwszy. Do-
piero gdy podzielimy się opłatkiem, 
możemy skosztować czerwonego 
barszczu z uszkami, czarnego maku, 
brązowych orzechów i srebrnych ryb. 
Przedtem nie wypada śpiewać nawet 
kolęd.

Tradycja obchodów Świąt Boże-
go Narodzenia jest głęboko zakorze-
niona nie tylko w narodzie polskim. 
Na całym świecie katolicy świętują 
narodzenie Jezusa, ale w  każdym 
kraju panują nieco odmienne zwy-
czaje. Do rozpowszechniania zwy-
czaju budowania żłóbków i  szopek 
najwięcej przyczynił się św. Fran-
ciszek z Asyżu i  jego bracia. To on, 
chcąc przypomnieć narodziny Pana 
Jezusa, nakazał nanieść do groty 
siana i  przyprowadzić wołu i  osła. 
Zawołał braci i  pobożnych ludzi. 
Tam odczytał im Ewangelię o naro-
dzeniu Zbawiciela i wygłosił kazanie 
o wcieleniu Słowa.

W  Hiszpanii odpowiednikiem 
opłatka jest chałwa. Przed Bożym Na-
rodzeniem każda rodzina hiszpańska 
zaopatruje się w nową szopkę.

Wigilijna wieczerza rozpoczyna 
się po pasterce. Następnie wszyscy 
wychodzą na ulice oświetlone tysią-
cami barwnych żarówek, śpiewają 
kolędy, tańczą i bawią się do rana.

Głównym daniem jest pieczo-
na ryba oraz "ciasto Trzech Króli", 
w który zapieka się drobne upominki.

Prezenty rozdawane są 6 stycznia 
w  święto Trzech Króli, na pamiątkę 
darów, które Jezus otrzymał od męd-
rców ze Wschodu.

W Wielkiej Brytanii wigilijny po-
siłek zaczyna się w  południe w  ści-
słym gronie rodzinnym. Obiad, bo 
trudno tu mówić o wieczerzy, składa 
się z  pieczonego indyka i  „płonące-
go puddingu”. Wieczorem w Wigilię 
angielskie dzieci wywieszają swoje 
pończochy za drzwi, by nazajutrz 
rano odnaleźć je wypełnione prezen-
tami.

Tu narodził się zwyczaj pocałun-
ków pod jemiołą wiszącą u sufitu.

Taki pocałunek przynosi szczęście 
i spełnienie życzeń.

ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE 
W INNYCH KRAJACH

Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. 
Różne były w  przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w  styczniu, 
marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia zimowego. 
Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, nazywając go "Słońcem Sprawiedliwości". Tajemnica 
Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Boska stała się człowiekiem, aby w  ciele ludzkim 
dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny 
i wszechmocny, jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą.

Polska, Szczecinek

H
iszpania, W

alencja

Ozdoby bożonarodzeniowe w różnych krajach świata
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Londyn jest ojczyzną pierwszych 
kartek z  życzeniami. W  1846 roku 
Jon Horsley z  Anglii zaprojektował 
pierwszą kartkę świąteczną z  napi-
sem "Wesołych Świąt Bożego Naro-
dzenia i szczęśliwego Nowego Roku".

W  Szwecji Święta Bożego Naro-
dzenia rozpoczynają się w  pierw-
szą niedzielę adwentu. Tradycyjna 
szwedzka uczta składa się z  iutfisk, 
czyli rozmoczonej suszonej ryby 
o  dość mdłym smaku. Potem poda-
je się galaretkę wieprzową, głowiznę 
i chleb a na deser pierniczki. Nie sta-
wia się wolnego nakrycia na stole, ale 
za to odwiedza się samotnych. Szwe-
dzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą 
wokół choinki.

W Niemczech "Boże Narodzenie" 
obejmuje trzy dni: 24 grudnia -"Wi-
gilię", pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, narodziny Jezusa Chry-
stusa (25.12.) i drugi dzień Świąt Bo-
żego Narodzenia (26.12.). W Wigilię 
w  chrześcijańskich rodzinach przed 
lub po uczestnictwie w Mszy Świętej 
zapala się świece na choince i wtedy 
rozpoczyna się "gwiazdka" tzw. "Be-
scherung". Śpiewa się lub słucha się 
kolęd i  członkowie rodziny obdaro-
wują się wzajemnie prezentami. Dzie-
ciom opowiada się legendę mówiącą, 
iż prezenty przyniósł Święty Mikołaj 
lub Dzieciątko Jezus. Wiele rodzin 
wynajmuje nawet Mikołaja, którego 
rolę odgrywają studenci przebrani 
w  kostium. W  pierwszym i  drugim 
dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu 
ludzi udaje się do kościoła na świą-
teczne msze. 25 i 26 grudnia są dnia-
mi świątecznymi wolnymi od pracy.

Greckie Boże Narodzenie jest spo-
kojnym, uroczystym okresem. Go-
rący okres rozpoczyna się 6 grudnia 

w  dniu Świętego Mikołaja, kiedy to 
wszyscy wymieniają się podarunka-
mi i  trwa aż do 6 stycznia - święta 
Trzech Króli. Na dzień przed Bożym 
Narodzeniem i Nowym Rokiem dzie-
ci śpiewają coś na wzór kolęd, cho-
dząc od domu do domu. Te kolędy 
mają błogosławić domostwa. Często 
kolędy te są śpiewane przy akom-
paniamencie małych metalowych 
trójkącików i  małych glinianych bę-
benków. Za śpiew dzieci często na-
gradzane są słodyczami i  suszonymi 
owocami. Na prawie każdym stole 
można znaleźć Christopsomo (Chleb 
Chrystusa). Jest to okrągły bochenek 
ozdobiony na szczycie krzyżem, wo-
kół którego ludzie stawiają symbole 
z ciasta przedstawiające wszystko to, 
co oznacza długotrwałość. Jeśli bie-
siadnicy pochodzą z  wyspy i  są ry-
bakami na ich stole zobaczysz chleb 
z  rybą. Choinki nie są powszechnie 
używane w Grecji, a prezenty są wrę-
czane 1 stycznia.

Obecnie w  większych miastach 
można zobaczyć ulice przystrojone 
w  lampki i dekoracje. Powoli zostaje 
też przejmowana zachodnia tradycja 
wysyłania kart z życzeniami świątecz-
nymi do przyjaciół i rodziny.

We Francji świąteczną atmosfe-
rę wyczuwa się już na kilka tygodni 
przed Bożym Narodzeniem. Wszyst-
kich opanowuje gorączka zakupów. 
Właściciele sklepów prześcigają się 
w  pomysłach dekorowania wystaw. 
Ulice miast przystrojone są koloro-
wymi lampkami i gwiazdkami.

Święta Bożego Narodzenia pełnią 
we Francji bardzo ważną rolę. Są to 
święta rodzinne. Francuzi wręczają 
sobie ręcznie robione kartki świątecz-
ne oraz kupują prezenty. We Fran-
cji, w  przeciwieństwie do Polski, nie 
ma Wigilii. Francuzi biorą udział we 

mszy, a 25 grudnia siadają do wspól-
nego obiadu. W ten dzień je się indy-
ka nadziewanego kasztanami i  pije 
dużo szampana.

We Francji dzieci wierzą, że to 
mały Jezus przynosi im prezenty, któ-
re w wigilijną noc wkłada do bucików 
ustawionych przy kominku.

Boże Narodzenie w Czechach i na 
Słowacji

Okres Bożego Narodzenia jest 
w Republice Czeskiej okresem szcze-
gólnym. Święta są tu czasem wzajem-
nych spotkań rodzinnych oraz dniem 
wolnym, w którym można się dobrze 
zabawić. Już kilka tygodni przed Bo-
żym Narodzeniem, zarówno w  Cze-
chach, jak i  na Słowacji, wystawy 
sklepowe przyciągają klientów spe-
cjalnymi promocjami i  kolorowymi 
świecidełkami.

Prawdziwy okres świąteczny roz-
poczyna się jednak dopiero 24 grud-
nia. Ludzie wierzący przez cały ten 
dzień zachowują post, następnie skła-
dają sobie życzenia i obdarowują się 
prezentami. W prawie każdym domu 
stoi choinka, wokół której gromadzą 
się domownicy zasiadający do wspól-
nej kolacji, gdy na niebie ukaże się 
pierwsza gwiazdka.

Na stole nie może na przykład 
zabraknąć "vánočky" - tradycyjne-
go białego ciasta przypominającego 
wyglądem i smakiem polską słodką 
chałkę z  bakaliami. Pierwszą spo-
żywaną potrawą są, podobnie jak 
w Polsce, opłatki. Następnie na stół 
wędruje zupa grzybowa oraz obo-
wiązkowo ryba, a najlepszą oczywi-
ście jest karp. Na Słowacji, a przede 
wszystkim w  okolicach Bratysławy, 
w  miejsce zupy grzybowej często 
podawany jest kapuśniak. Czesi 
i Słowacy przywiązują też ogromną 
wagę do suszonych owoców oraz 

W
ielka Brytania, Taunton

Szw
ecja, Liseberg

N
iem

cy, Jena



KRZESZOWSKA PANI nr 1 (50) - Styczeń / Luty 201726

jabłek, które służą nie tylko do je-
dzenia, ale także do świątecznych 
wróżb.

W  okresie bożonarodzeniowym 
nasi południowi sąsiedzi śpiewają 
oczywiście również kolędy, a  ludzie 
nawiedzają kościoły, które w  Cze-
chach w ciągu roku świecą pustkami.

We Włoszech Święta Bożego Na-
rodzenia mają tysiącletnią tradycję. 
Włosi wysyłają wiele kartek z życze-
niami do rodziny i przyjaciół.

8 grudnia ubiera się choinkę oraz 
budowane są żłobki w kościołach.

24 grudnia obchodzona jest Wigi-
lia - uroczysta kolacja, podczas któ-
rej jedzone są typowe włoskie ciasta 
- penettone i pandoro, a także nugat, 
migdały i orzechy laskowe.

Włosi biorą udział w  Pasterce. 
W czasie Bożego Narodzenia rozdają 
prezenty.

Centralne ulice Rzymu zdobią 
wielkie choinki.

We współczesnej Rosji bardziej 
uroczyście, niż Boże Narodzenie, 
świętowana jest noc z 31 grudnia na 
1 stycznia. To czas prezentów, któ-
re w  Rosji przynoszą Dziadek Mróz 
i  jego wnuczka Śnieżynka. Boże Na-
rodzenie jest obchodzone po świę-
tach Nowego Roku, 7 stycznia. To 
święto bardzo radosne, wiele osób 
udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy 
składają sobie życzenia. Rozpoczyna 
je uroczysta, rodzinna kolacja, czy-
li Wigilia. Przygotowuje się postne 
danie z ziaren pszenicy, miodu i ka-
szy zmieszanymi z  migdałowym lub 
makowym mlekiem. Do kaszy dodaje 
się orzechy lub mak. Takim daniem 
rozpoczyna się Wigilia. Na rosyjskim 
stole wigilijnym obowiązkowo po-
winno znaleźć się 12 dań - zgodnie 
z liczbą apostołów - m.in. bliny, ryba 

i  mięsa w  galarecie, pieczyste i  pier-
niki miodowe. Wieczerzę wigilijną 
poprzedza ścisły post, który prze-
strzegany jest, aż do pojawienia się 
pierwszej gwiazdki, symbolizującej 
gwiazdę Betlejemską.

Do tradycji Świąt Bożego Naro-
dzenia należy m.in. zapalanie świec 
w  oknach i  ognisk na ulicach, które 
mają rozgrzać w zimową, mroźną noc 
narodzone Dzieciątko. Dzieci z  pa-
pierowymi gwiazdami i  lampiona-
mi w rękach pukają do tych domów, 
w których zapalono świece, aby złożyć 
życzenia domownikom, zaśpiewać 
kolędy, a nawet odegrać całe przedsta-
wienia. Gospodarze zapraszają ich do 
domu, do swojego stołu lub nagradza-
ją świątecznymi smakołykami.

Na Węgrzech w czasie świąt orga-
nizuje się wielkie bale dla dzieci.

Najważniejszy z  nich odbywa się 
w  stolicy kraju, Budapeszcie, w  bu-
dynku Parlamentu. Uczestniczą 
w  nim znani aktorzy i  artyści. Pod 
obrus leżący na stole wkłada się sian-
ko. Wyciągnięcie najdłuższego źdźbła 
wróży długie życie. W czasie Wigilii 
i  Świąt Bożego Narodzenia Węgrzy 
jedzą pieczonego indyka, zupę rybną 
oraz rosół z kury. Na stole nie może 
zabraknąć ciasta z  makiem, bo mak 
zapewnia rodzinie miłość.

W  Austrii po piątej po południu 
rozbrzmiewa w  oknach mały dzwo-
neczek.

To znak, że rozpoczyna się świą-
teczna kolacja. Austria jest ojczyzną 
jednej z  najpiękniejszych kolęd na 
świecie "Stalle Nacht, heilige nacht" 
(Cicha noc, święta noc).

W  Danii na Wigilię podaje się 
słodki ryż z  cynamonem i  pieczoną 
gęś z jabłkami. Tradycyjnym daniem 
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Ozdoby bożonarodzeniowe w różnych krajach świata

jest budyń z ryżem, w którym gospo-
dyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, 
ten dostaje świnkę z marcepanu, któ-
ra zapewnia szczęście przez cały rok.

W Meksyku już 15 grudnia wiesza 
się pod sufitem piniatę - gliniane na-
czynie wypełnione słodyczami. Pod 
nią gromadzą się dzieci. Jedno z nich 
rozbija piniatę kijem, co rozpoczyna 
wyścig w  zbieraniu słodyczy. Głów-
nym daniem wigilijnym jest wędzony 
dorsz z papryką i oliwą oraz małymi 
grzankami. Podaje się również pie-
czonego indyka, owoce, słodycze.

Święta Bożego Narodzenia w  Sta-
nach Zjednoczonych- choć raczej 
właściwie należałoby użyć zwrotu 
święto - gdyż tradycyjna amerykań-
ska rodzina nie obchodzi Wigilii, a 26 
grudnia jest normalnym dniem pracy. 
Nie umniejsza to jednak roli, jaką Boże 
Narodzenie pełni w  kulturze USA. 
Każda amerykańska rodzina pieczoło-
wicie i z dużym wyprzedzeniem przy-
gotowuje się na ich nadejście. Ulice 
i domy przystrajane są tysiącem migo-
cących światełek i lampek.

W ogródkach i witrynach sklepo-
wych pojawiają się świąteczne deko-
racje. Wszędzie rozbrzmiewa dźwięk 
kolęd, a w powietrzu unosi się zapach 
choinek. Jedną z  ważniejszych tra-
dycji związanych z  Bożym Narodze-
niem w  Stanach Zjednoczonych jest 
dawanie prezentów - wzajemne ob-
darowywanie się. W  każdym domu 
pod choinką piętrzą się prezenty, 
a ich otwarcie następuje w świąteczny 
poranek przed śniadaniem. Kulmina-
cyjnym punktem Bożego Narodzenia 
jest uroczysty obiad, na którym nie 
może zabraknąć bliższej i dalszej ro-
dziny.

Pogodnych i radosnych świąt Bo-
żego Narodzenia życzą autorki
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REWOLUCJONISTA 
IDEI MISYJNEJ

Trzeba uroczyście zaszczepić w misjonarzach myśl, że misje nie mogą być celem samym w sobie. Misje 
musza pracować na to, by stać się zbędne, misjonarze powinni tak pracować, by szybko zniknąć i pozostawić 
w miejscu swego działania Kościół Jezusa Chrystusa, podległy biskupom i kapłanom miejscowym z krajów 
ewangelizowanych” - tak w czasach, gdy misjonarze myśleli tylko o ochrzczeniu jak największej liczby 
miejscowej ludności i zdobyciu jak największej liczby powołań, wypowiadał się o. Paweł Manna.

„Jan XXIII i  Paweł IV nazy-
wali go „Krzysztofem Kolumbem 
współpracy misyjnej”, którego 
„imię godne jest zapisania złotymi 
literami w  kronikach misyjnych”. 
Paweł Manna urodził się 16 stycz-
nia 1872 roku w Avelino (niedaleko 
Neapolu), jako piąte dziecko Lo-
renzy Ruggero i  Vincenzo Manny. 
Po skończeniu szkoły podstawowej 
i  niższej średniej szkoły technicz-
nej, mając 15 lat wstąpił do zgro-
madzenia salwatorianów w  Rzy-
mie. W  czasie nauki i  studiów na 
Uniwersytecie Gregoriańskim na-
tknął się na czasopisma misyjne, 
których treści głęboko zapadną mu 
w  umyśle i  sercu, do tego stopnia 
by obudzić pragnienie wyjazdu na 
misje. By zrealizować to marzenie, 
opuszcza zgromadzenie salwato-
rianów i  wstępuje do Seminarium 
Misji Zagranicznych w Mediolanie. 
Po studiach w 1894 roku, przyjmu-
je święcenia kapłańskie i  w  wieku 
zaledwie 22 lat wyjeżdża na swoje 
upragnione misje do Birmy (dzisiej-
szy Myanmar). Pracuje tam z wiel-
kim zaangażowaniem i  oddaniem, 
wykorzystując swoje nadzwyczajne 
zdolności językowe i  adaptacyj-
ne. Po 12 latach zostaje zmuszony 
przez zły stan zdrowia do powro-
tu. Przyjmuje to z bólem, z czasem 
odkrywa jednak, że sprawie misji 
może przysłużyć się również we 
Włoszech. Widząc małe zaanga-
żowanie misyjne wśród kapłanów, 
konsekrowanych i wszystkich wier-
nych świeckich w swojej ojczyźnie, 

postanawia zrobić wszystko, aby to 
zmienić. „Zaangażowanie misyjne 
powinno obejmować wszystkich 
chrześcijan, również konsekrowa-
nych i  świeckich” - twierdził. Już 
rok po powrocie do kraju zostaje 
redaktorem naczelnym pisma „Le 
Missioni Cattoliche” („Misje Ka-
tolickie”), aby w  niedługim czasie 
stworzyć bardzo popularny tygo-
dnik. Na polecenie watykańskiej 
Kongregacji Rozkrzewiania Wia-
ry, założy w  Ducenta Seminarium 
„Najświętszego Serca Jezusowego” 
dla Misji Zagranicznych. Jednak 
perłą życia o. Manny była założona 
w 1916 roku Unia Misyjna Ducho-
wieństwa. Miała ona na celu roz-
budzać zapał misyjny wśród księży 
i  kleryków, jednoczyć wszystkich 
zaangażowanych w  sprawy misji 
i  przysparzać nowych misjonarzy. 
Ojca Manna zachęcał misjonarzy 
i  wszystkich chrześcijan przede 
wszystkim do modlitwy za misje. 
Lata gorliwej pracy bez oszczędza-
nia się, ciągłe problemy ze zdro-
wiem, wiele podróży misyjnych 
w  celu odwiedzenia i  wspierania 
misjonarzy, pisanie książek i  arty-
kułów, odpowiedzialność przełożo-
nego w seminarium, zgromadzeniu 
i  Unii Misyjnej osłabiły znacznie 
siły o. Manny. Umiera 15 września 
1952 roku w Neapolu, mając 80 lat. 
Jego ciało zostało złożone w semi-
narium w Ducenta, gdzie na grobie 
napisano jedną z  jego myśli: „Cały 
Kościół dla zbawienia całego świa-
ta”. 4 listopada 2001 roku Jan Pa-

weł II ogłosił go błogosławionym, 
mówiąc: „Ojciec Paweł Manna od-
dał całe swoje życie sprawie misji. 
Z każdej strony jego pism wyłania 
się żywa osoba Jezusa, centrum 
życia i  podstawowy powód istnie-
nia misji”. Wspomnienie bł. Pawła 
Manny obchodzimy 16 stycznia.

S. Monika Juszka RMI,
"Misje Dzisiaj",

Listopad - Grudzień 2016

o. Paweł Manna
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Sakrament Chrztu
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

w Krzeszowie w roku 2016

1. ur. 21 X 2105r. Julia Jakobschy z Krzeszowa
2. ur. 25 VIII 2015r. Aleksander Winiarski z Niemiec
3. ur. 27 VIII 2015r. Zofia Czmyr z Krzeszowa
4. ur. 14 X 2015r. Nel Świniarska z Czadrowa
5. ur. 2 II 2016r. Filip Paweł Madej z Krzeszówka
6. ur. 10 XI 2015r. Emilia Majka z Jawiszowa
7. ur. 10 XI 2015r. Gabriel Majka z Jawiszowa
8. ur. 15 XII 2015r. Aleksander Michalski z Krzeszowa
9. ur. 8 VII 2015r. Szymon Wojciech Maraś z Jawiszowa
10. ur. 24 IX 2015r. Amelie Rose AnhEisenbraun 

z Londynu
11. ur. 27 IX 2015r. Szymon Grybowicz z Krzeszowa
12. ur. 3 X 2015r. Pola Guzik z Krzeszówka 
13. ur. 11 II 2015r. Milena Salawa z Krzeszowa
14. ur. 8 VI 2015r. Kalina Michalina Tomaniewska 

z Świdnicy
15. ur. 7 II 2016r. Sara Anna Wierzbicka z Krzeszowa
16. ur. 12 I 2016r. Natan Wojtas z Jawiszowa
17. ur. 24 XI 2015r. Julia Patrycja Bandur z Krzeszowa
18. ur. 19 V 2016r. Nikodem Gnus z Krzeszowa
19. ur. 14 XI 2015r. Ludwig Jan Hermann z Niemiec
20. ur. 27 VI 2015r. Kacper Tadeusz Piskorski 

z Krzeszowa
21. ur. 10 II 2016r. Konrad Henryk Wereszczyński 

z Mieroszowa
22. ur. 28 IV 2016r. Gabriel Baran z Krzeszowa
23. ur. 9 VI 2016r. Kacper Uznański z Krzeszowa
24. ur. 3 I  2016r. Oliwia Ewa Michniewicz z  Kątów 

Wrocławskich
25. ur. 1 I 2016r. Adam Koblitz z Niemiec
26. ur. 24 V 2016r. Jan Karol Lipiński z Krzeszowa
27. ur. 13 VI 2016r. Michał Józef Baran z Krzeszowa
28. ur. 13 V 2016r. Michał Józef Wąchała z Krzeszowa
29. ur. 19 V 2016r. Filip Spejna z Jawiszowa
30. ur. 5 IX 2016r. Zofia Olczak z Krzeszowa
31. ur. 1 V 2016r. Liliana Teodora Nawój z Wrocławia
32. ur. 25 IX 2016r. Nina Mokrzycka z Norwegii
33. Jan Buziewicz z Niemiec

Sakrament Bierzmowania
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

w Krzeszowie w roku 2016
Szafarz Bierzmowania – J. E. Ks. Bp Marek 

Mendyk

1. Jakub Berdechowski–Maksymilian
2. Hubert Blicharz- Hubert
3. Wojciech Bomba – Wojciech
4. Aleksandra Buda – Katarzyna
5. Krzysztof Dumański- Antoni
6. Piotr Gruszczyński-Tomasz
7. Kamil Jała- Kamil
8. Justyna Moryson – Małgorzata
9. Monika Moryson – Anna
10. Gracjan Padlewski-Kamil
11. Gabriela Pawlik-Klara
12. Natalia Pawłowska- Wiktoria
13. Piotr Pawłowski- Piotr
14. Krzysztof Pazgan- Krzysztof
15. Marcin Pełechaty- Marcin
16. Grzegorz Salawa- Grzegorz
17. Julia Sikora- Weronika
18. Kinga Staśto-Kinga
19. Bartosz Tilgner- Piotr
20. Piotr Tilgner- Bartosz
21. Patrycja Trojan- Patrycja
22. Jan Wańczyk – Piotr
23.  Kosma Wertepny- Łukasz
24. Krzysztof Wertepny- Daniel
25. Eryk Wierzbicki- Henryk
26. Aleksander Wojtuń- Maria
27. Franciszek Wondołowski–Wawrzyniec
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Sakrament Małżeństwa
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

w Krzeszowie w roku 2016

1. Jan Mszański z Gorzeszowa 
Bogusława Teresa Gajewska z Gorzeszowa 
(15 Stycznia)

2. Wiktor Marian Redelbach z Krzeszowa 
Małgorzata Anna Dumańska z Krzeszowa 
(22 Kwietnia)

3. Adrian Piotr Kaźmierczak z Kamiennej Góry 
Monika Klaudia Trybuchowska- Łabencka z Lubaw-
ki (30 Kwietnia)

4. Bartłomiej Jasiuk z Krzeszowa 
Kinga Magdalena Kwiatek z Czadrowa (30 Kwietnia)

5. Henryk Kowalewicz z Mieroszowa 
Cecylia Bogacz z Mieroszowa (14 maja)

6. Damian Paweł Herbaciński z Lubawki 
Teresa Grażyna Barszcz z Krzeszówka (21 maja)

7. Marek Krzysztof Rawski z Oławy 
Agnieszka Fijołek z Gubina (26 maja)

8. Piotr Matuszczyk ze Smolna 
Patrycja Konkol z Czarnego Boru (28 maja)

9. Karol Jarosław Rumijowski z Kożuchowa 
Magdalena Paulina Walczak z Wrocławia 
(3 czerwca)

10. Szymon Bartosz Kaźmierczak z Wrocławia 
Paulina Ewa Bułaś z Wrocławia (4 czerwca)

11. Andrzej Mirosław Olczak z Krzeszowa 
Aleksandra Maria Chmielewska z Krzeszowa 
(11 czerwca)

12. Tomasz Marek Kędzia z Chocz 
Sara Zakrzewska ze Świebodzic (18 czerwca)

13. Jarosław Daniel Osmolak z Kamiennej Góry 
Ewa Ewelina Kaleta z Kamiennej Góry (25 czerwca)

14. Krzysztof Bochno z Wrocławia 
Agnieszka Anita Szabaciuk z Wrocławia (2 lipiec)

15. Krystian Piotr Skupiń z Ciechanowic 
Martyna Lembowicz z Kamiennej Góry (2 lipiec)

16. Łukasz Mich z Wrocławia 
Marida Agnieszka Matula z Wrocławia (9 lipca)

17. Jan Michał Czerniga z Krzeszowa 
Aneta Monika Zajdel z Kamiennej Góry (16 lipca)

18. Theodore Frederic Mollinger z Londynu 
Helene Guillame z Londynu (16 lipca)

19. Jan Łukasz Falkowski z Wałbrzycha 
Katarzyna Magdalena Chodaniewicz z Wałbrzycha 
(16 lipca)

20. Łukasz Michniewicz z Kątów Wrocławskich 
Katarzyna Anna Gonsowska z Kątów Wrocławskich 
(30 lipca)

21. Patryk Hajduk z Trampton (Anglia) 
Justyna Monika Dołgopoł z Trampton (Anglia) 
(6 sierpnia)

22. Piotr Stępień z Kamiennej Góry 
Dorota Krawiec z Kamiennej Góry (6 sierpnia)

23. Adam Krzysztof Zwoliński z Munchen 
Katarzyna Krystyna Zwolenik z Munchen 
(6 sierpnia)

24. Marcin Wasik z Wałbrzycha 
Katarzyna Skrzydlewska z Wałbrzycha (13 sierpnia)

25. Max Paul Koblitz z Heidelberg (Niemcy) 
Anna Koblitz z Heidelberg (Niemcy) (20 sierpnia)

26. Kamil Tomasz Zyguła z Boguszowa Gorc 
Paulina Magdalena Rożek z Boguszowa Gorc 
(20 sierpnia)

27. Piotr Stanisław Noga z Kamiennej Góry 
Małgorzata Bronisława Kaczmarek z Elbląga 
(20 sierpnia)

28. Jerzy Waniołek z Krzeszowa 
Natalia Marcelina Wilk z Lipienicy (27 sierpnia)

29. Damian Kamil Zimny z Wieściszowic 
Katarzyna Emila Piżyńska z Wieściszowic 
(3 września)

30. Piotr Jan Gwiżdż z Nieuwgein Utrecht 
Moniak Patrycja Dominiak z Nieuwgein Utrecht 
(10 września)

31. Paweł Maciej Pietrzak z Ininger Augsburg 
Anna Michalina Motyka z Ininger Augsburg 
(10 września)

32. Michał Stanisław Ostręga Pawęzów k/ Tarnowa 
Joanna Stanisława Wutke z Lubawki (17 września)

33. Tomasz Kornobys z Jeleniej Góry 
Amelia Osmanowicz z Marciszowa (24 września)

34. Przemysław Stanisław Zięciak z Kamiennej Góry 
Barbara Małgorzata Myśków z Kamiennej Góry 
(24 września)

35. Tomasz Wojciech Koszkul z Przedwojowa 
Kamila Agnieszka Rembisz z Kamiennej Góry 
(1 października)

36. Arkadiusz Paweł Jarmo z Niedamirowa 
Dorota Agnieszka Ogorzałek z Krzeszowa 
(8 października)

37. Tomasz Paweł Stawowski ze Ściejowic 
Joanna Małgorzata Papierz z Kamiennej Góry 
(15 października)
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Odeszli do Pana
Pogrzeby w Krzeszowie w roku 2016

1. ur. 8 VII 1919r. Jan Kiklica + 22 I 2016r.
2. ur. 9 VIII 1954r. Andrzej Olszewski +3 III 2016r.
3. ur. 13 XII 1927r. Rozalia Rzeszutek +7 III 2016r.
4. ur. 2 I 1945r. Eugeniusz Płachta +10 III 2016r.
5. ur. 15 XI 1960r. Jan Józef Kopczyński +22 III 

2016r.
6. ur. 13 V 1931r. Małgorzata Nowak +26 III 2016r.
7. ur. 20 II 1924r. Bronisław Bałuszyński 

+25 III 2016r.
8. ur. 2 VIII 1960r. Mirosław Aleksander Zaleński 

+15 III 2016r.
9. ur. 21 IX 1929r. Piotr Zarzecki +30 IV 2016r.
10. ur. 21 III 1941r. Władysława Janina Zieleń 

+12 V 2016r.
11. ur. 22 IX 1967r. Iwona Katarzyna Majerska 

+19 V 2016r.
12. ur. 10 XI 1934r. Mieczysław Józef Jała 

+23 V 2016r.
13. ur. 27 IX 1926r. Genowefa Górka +23 VI 2016r.
14. ur. 20 V 1929r. Stanisława Józefa Potoniec 

+26 VI 2016r.
15. ur. 17 VIII 1950r. Zbigniew Aleksander 

+ 10 VII 2016r.
16. ur. 21 II 1924r. Pelagia Gawlik +24 VII 2016r.
17. ur. 22 XII 1940r. Julia Jadwiga Barszcz 

+9 VIII 2016r.
18. ur. 17 I 1959r. Andrzej Władysław Korkuć 

+9 IX 2016r.
19. ur. 22 II 1958r. Zdzisław Gwiżdż +11 X 2016r.
20. ur. 24 I 1934r. O. Kazimierz Janicki +21 X 2016r.
21. ur. 28 V 1948r. Antoni Kimbort +24 X 2016r.
22. ur. 15 XII 1981r. Mateusz Adam Kiełbasa 

+14 XI 2016r.
23. ur. 17 X 1930r. Józef Kraszewski + 21 XI 2016r.
24. ur. 16 VII 1963 Roman Mrowca + 17 XI 2016r.
25. ur. 20 III 1945 Maria Kacprzak + 28 XI 2016r.
26. ur. 24 III 1948 Jerzy Chudziak + 8 XII 2016r.
27. ur. 25 IV 1926 Maria Mierzwa + 12 XII 2016r.

MATKA BOŻA ŁASKAWA 
Z KRZESZOWA

Krzeszowska Pani – obraz Twój
Od wieków – w ołtarzu świeci.

I ciągle nowe – modlą się
O pomoc Twą – Boże dzieci.

~
Jesteś łaskawa, wstawiaj się
Za twoim wiernym ludem.

Swoją życzliwość przecież tu
Niejednym – potwierdziłaś cudem.

~
Syn Twój – Bóg – Człowiek – Chrystus Pan

Wycierpiał nam – zbawienie.
Prowadź – Madonno, do Niego wprost

Kolejne – pokolenie…
~

Wypraszaj łaski, aby każdy z nas
Do nieba – kiedyś trafił.

Bez łaski Bożej – tego nikt.
Dokonać – nie potrafi…

~
Bądź z nami zawsze, a szczególnie już

W godzinę – naszego zgonu.
Potem – łaskawie zaprowadź nas 

Do stóp – Bożego tronu…

Grzegorz Ratajczyk 
Rząśnia 02.12.2016 r.

Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: ks. Andrzej Bakun, 
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka, Honorata Klimczak, Anna Ferenc, 
Mieczysław Gabrowski, Przemysław Groński, Maria Bijak, Mateusz Pazgan, 
Rafał Bijak, Korekta: Monika Stanek-Gamoń

Parafia Wniebowzięcia N.M.P., Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów,
fax. 75 742 35 91

www.opactwo.eu • sanktuarium.krzeszow@gmail.com
marian.kopko@gmail.com

Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79

DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE



KRZESZOWSKA PANI nr 1 (50) - Styczeń / Luty 2017 31Noc Wszystkich Świętych 31.10.2016
Bal Wszystkich Świętych



Święty Mikołaj w Krzeszowie 6.12.2016


