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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
MARZEC-KWIECIEŃ 2017

• 1 marca – Środa Popielcowa; zapraszamy na Eucharystię 
z obrzędem posypania głów popiołem: godz. 7.00 12.00 
16.00 (Krzeszówek) oraz 17.00. W tym dniu obowiązuje 
nas wszystkich POST ŚCISŁY !

• 2 marca 2017: I-czwartek miesiąca
• 3 marca 2017: I-piątek miesiąca - (Odwiedziny Chorych 

wyjątkowo w poniedziałek 6 marca 2017 od godz. 8.30) 
Z piątku na sobotę Całonocna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu;

• 4 marca 2017 – I-sobota - w sobotę 4 marca godz. 12.00 
– Msza Święta w Bazylice i czuwanie „Pierwszej Soboty 
Miesiąca”

• 5 marca – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana Tajemnic Ży-
wego Różańca godz. 10.00

• 8 marca w środę – Dzień Kobiet – zapraszamy „panie” 
na Eucharystię o godz. 17.00 w intencji wszystkich ko-
biet z naszej parafii

• 19 marca – niedziela - Uroczystość Św. Józefa. Zapra-
szamy do kościoła brackiego św. Józefa na Eucharystię 
na godz. 12.00

• Sobota 25 marca – Uroczystość zwiastowania Pańskie-
go. Dzień Świętości życia. Eucharystia o  godz. 7.00 
i 17.00 (możliwość podjęcia Adopcji Duchowej Dziecka 
Poczętego)

• Środa 29 marca – godz. 17.00 – Msza św. i  spotkanie 
modlitewne Bractwa Szkaplerza Św. Michała Archanio-
ła, Grypy Modlitewnej św. Ojca Pio oraz Apostolstwa 
Dobrej Śmierci

• Sobota 1 kwietnia 2017 – I-sobota miesiąca. Zaprasza-
my na godz. 12.00 Msza Święta w Bazylice i czuwanie 
„Pierwszej Soboty Miesiąca”

• Niedziela 2 kwietnia 2017 – rozpoczęcie Rekolekcji Pa-
rafialnych i Szkolnych. Nauki rekolekcyjne głosić będzie 
Ks. Mateusz Rycek, były wikariusz naszej parafii; obec-
nie pracujący w  katedrze legnickiej. Zmiana Tajemnic 
Żywego Różańca godz. 10.00

• 6 kwietnia 2017 – I-Czwartek Miesiąca
• 7 kwietnia 2017 – I-Piątek miesiąca - (Odwiedziny Cho-

rych od godz. 8.30) Z piątku na sobotę Całonocna Ad-
oracja Najświętszego Sakramentu;

• 9 kwietnia 2017 – Niedziela Palmowa – konkurs na naj-
piękniejszą Palmę Wielkanocną

• 23 kwietnia – Niedziela - Uroczystość Bożego Miłosier-
dzia; dzień imienin Ks. Jerzego Jerki

• 25 kwietnia – dzień imienin Ks. Bp Marka Mendyka
• Sobota 29 kwietnia – Msza św. i  spotkanie modlitew-

ne Bractwa Szkaplerza Św. Michała Archanioła, Gru-
py Modlitewnej św. Ojca Pio oraz Apostolstwa Dobrej 
Śmierci godz. 17.00

TRIDUUM PASCHALNE
ŚWIĘTA WIELKANOCNE w KRZESZOWIE

9 kwietnia 2017 – Niedziela Palmowa
• konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielka-

nocną

13 kwietnia 2017 - Wielki Czwartek
• godz. 16.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej 

- w Krzeszówku
• godz. 17.00 – Msza Wieczerzy Pań-

skiej w Bazylice Krzeszowskiej
• adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 22.00

14 kwietnia 2017 Wielki Piątek – post ścisły
• od godz. 8.00 – rozpoczęcie adoracji Pana 

Jezusa w Ciemnicy
• godz. 10.00 – Droga Krzyżowa po Kal-

warii Krzeszowskiej
• godz. 15.00 – rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miło-

sierdzia
• godz. 16.00 – Liturgia Męki Pańskiej w Krzeszówku
• godz. 17.00 – Liturgia Męki Pańskiej w Bazylice Krze-

szowskiej
• Całonocna Adoracja Pana Jezusa w  Bożym Grobie. 

Wartę przy Bożym Grobie pełnią - Strażacy OSP w stro-
jach galowych.

15 marca 2017 - Wielka Sobota
• Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie przez cały dzień
• godz. 10.00; 11.00 i 12.00 – poświęcenie pokarmów na 

stół wielkanocny w Bazylice
Poświęcenie Pokarmów na wioskach:
• Krzeszówek godz. 10.00
• Gorzeszów k/Świetlicy godz. 10.30
• Jawiszów k/Remizy godz. 11.00

• oraz przy pani Skrzekut – godz. 11.20
• Lipienica godz. 12.00

• godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia
• godz. 20.00 – Uroczystości w Krzeszówku
• godz. 20.00 – Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego 

w Bazylice. Prosimy o przyniesienie świecy lub gromnicy. 
Po liturgii Paschalnej – Procesja Rezurekcyjna dookoła 
Placu Klasztornego

16 kwietnia 2017 – Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego

• Msze Święte o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00 (w Krze-
szówku – godz. 9.00)

17 kwietnia 2017 – Poniedziałek Wielkanocny
• Msze Święte jak w każdą niedzielę i święta.
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Poniedziałek, 3 kwietnia 2017
• 8.15- Msza święta
• uczniowie z I-III gimnazjum udają sie do domu kultury; 

wykonywanie palm wielkanocnych
• uczniowie szkoły podstawowej wracają do szkoły,
• 9.00- nauka rekolekcyjna dla 4-6 (mała sala gimnastycz-

na)
• 9.40-- nauka rekolekcyjna dla 0-3 (mała sala gimnastycz-

na)
• w trakcie zajęć w klasach uczniowie przygotowują ozdo-

by o tematyce wielkanocnej: palmy wielkanocne, kartki, 
kolorowanki, stroiki)

• zupy i drugie dania jak w każdym dniu,
• odjazdy: 12.50- Czadrów, 13.10-Kochanów, 13.50-Jawi-

szów-Lipienica, 14,30 Kochanów

Wtorek, 4 kwietnia 2017
• 8.00- uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w zaję-

ciach w klasie
• 8.00- uczniowie gimnazjum kończą prace przy wykony-

waniu palm w domu kultury

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH 
W KRZESZOWIE 3-5 KWIETNIA 2017

• w trakcie prac w bibliotece CBK:
• 8.30-9.00 - nauka rekolekcyjna dla klas IAB, IIA
• 9.15-9.45- nauka rekolekcyjna dla klas IIB, IIIAB
• 10.00- nabożeństwo pokutne dla 4-6 szkoły podstawo-

wej i I-III gimnazjum
• 10.30- spowiedź św. ( uczniowie nie wychodzą z bazyliki, 

trwa nabożeństwo pokutne), po zakończonej spowiedzi 
świętej, Komunia święta i błogosławieństwo

• edukacja wczesnoszkolna: animacje, wyjście do Kina za 
Rogiem

• dla edukacji wczesnoszkolnej, zupy i  drugie dania jak 
w każdym dniu, pozostali uczniowie zupa po powrocie 
do szkoły, drugie danie jak zawsze

• odjazdy: 12.50- Czadrów, 13.10-Kochanów, 13.50-Jawi-
szów-Lipienica, 14,30 Kochanów

Środa, 5 kwietnia 2017
• 8,15- Msza św w bazylice,
• 9.10- 9.40 CBK, przedstawienie teatralne
• podsumowanie rekolekcji
• powrót do szkoły, pozostałe lekcje wg planu

WYSTĘP SZKOLNEGO CHÓRU ALLEGRO 
Z CHOJNOWA W BAZYLICE

W niedzielę Chrztu Pańskiego skoń-
czył się liturgiczny czas Narodzenia 
Pańskiego. Na zaproszenie księdza Pro-
boszcza 8 stycznia 2017 r. do Bazyliki 
Krzeszowskiej przybył dziecięcy  Chór 
„Allegro” ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Janusza Korczaka z Chojnowa. Mali goście 
przybyli wraz z dyrekcją Szkoły – p. Beatą 
Miller-Kornicką oraz p. Anną Denisiak, 
dyrygentem chóru p. Zenonem Chmie-
lewskim oraz opiekunami. Chórzyści w 
liczbie 16 osób zaśpiewali podczas Mszy 

św. o godz. 10.00, a następnie wykonali 
jeszcze kilka kolęd i pastorałek, którym 
przysłuchiwali się liczni parafianie oraz 
pielgrzymi zebrani w krzeszowskiej Ba-
zylice. Dodatkową atrakcją występu była 
gra zespołu muzycznego na skrzypcach, 
cymbałach i gitarze. Następnie goście zo-
stali zaproszeni przez ks. Proboszcza na 
ciepły posiłek i zwiedzanie naszego Sank-
tuarium. Warto dodać, że chociaż skład 
chóru zmienia się, to działa on nieprze-
rwanie od ponad 14 lat. Byli chórzyści 

rozwijają swoją karierę muzyczną biorąc 
udział w różnych konkursach: np. „Szan-
sie na sukces” czy „Bitwie na głosy”. Od 
wielu lat chór występuje z powodzeniem 
i dużym zainteresowaniem przed naczel-
nymi władzami naszego województwa: 
Marszałkiem Urzędu Marszałkowskie-
go, Wojewodą Dolnośląskim, Kuratorem 
Oświaty i Wychowania z przygotowanym 
co roku nowym programem Bożonaro-
dzeniowym.

Ks. Jarosław Górecki
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2017 
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 
ŁASKAWEJ W KRZESZOWIE

V Niedziela Wielkiego Postu, 
2 kwietnia 2017 r.

• godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepo-
kalanego poczęcia NMP

• godz. 7.30 – Msza Święta z nauka dla 
dorosłych

• godz. 9.00 – Msza Święta z  nauka 
w Krzeszówku

• godz. 10.00 – Msza Święta z nauka dla 
dzieci i młodzieży

• godz. 12.00 – Msza Święta z nauką dla 
dorosłych

• godz. 16.00 – Gorzkie Żale – dla 
wszystkich Parafian

• godz. 17.00 – Msza Święta z nauka dla 
dorosłych

Rekolekcjom przewodniczy: Ks. mgr Mateusz Rycek, były Wikariusz z Krzeszowa

Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r.
• Msze Święta Nauki dla dorosłych 

godz. 12.00 i  17.00 (w  Krzeszówku 
godz. 16.00)

Wtorek, 4 kwietnia 2017 r.
• DZIEŃ SPOWIEDZI od godz. 10.00 

do 11.45 oraz od 15.30 do 17.00
• godz. 10.00 – Nabożeństwo Pokutne 

dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; 
Spowiedź, Komunia św. oraz błogosła-
wieństwo dla dzieci i młodzieży

• godz. 12.00 – Msza św. z Nauką Reko-
lekcyjną; godz. 11.30 – Spowiedź

• godz. 15.30 – Spowiedź w Krzeszówku 
i Msza św. z Nauką Rekolekcyjną

DROGA DO SPOTKANIA 
ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM...

Niebawem rozpocznie się nowy okres 
liturgiczny określany mianem Wielkie-
go Postu. Przed nami staną otworem 
pasyjne nabożeństwa takie jak: Gorzkie 
Żale, Droga Krzyżowa czy Adoracja Pa-
syjna przed Najświętszym Sakramentem. 
Wszystkie te nabożne praktyki pobudzą 
nas do głębokiej refleksji; to dobrze – bo 
to jest bardzo ważne! Ważne jest rozwa-
żanie Męki naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, umartwianie naszego ciała poprzez 
skromniejsze posiłki czy jakieś dowolne 
wyrzeczenia. Jednak trzeba sobie posta-
wić pytanie – dlaczego ja to robię? Dla 
Kogo te wszystkie starania?

Każdy dzień począwszy od Środy Po-
pielcowej będzie takim małym kamycz-
kiem, który dzień po dniu, układany je-
den za drugim – utworzy pewną drogę. 
A  będzie to droga prowadząca do spot-
kania z  Tym, który idąc po swojej dro-
dze – Drodze Krzyża, oddał na jej końcu 
ostatnie tchnienie umierając na krzyżu. 
Aczkolwiek tu się droga nie skończyła, 
a nabrała nowego kierunku, nowego zna-
czenia. Jezus powstał z  martwych! Przez 
Mękę swojego jedynego Syna, Bóg któ-

ry jest Miłością – objawił ją w całej swej 
pełni. Poświęcił swoje – Wszystko – dla 
zbawienia całego świata. (por. J 3, 16-17)

Na naszej drodze Wielkiego Postu, 
nie musimy oddawać swojego życia, tak 
jak Jezus. Nie musi to być czas, który bę-
dzie dla nas ciężarem. Niech stanie się 
on momentem, aby się na chwilę zatrzy-
mać w  codziennej pogoni za prestiżem, 
wygodniejszym życiem czy pieniądzem, 
który podobno daje szczęście. No właśnie 
– podobno... Jedyne i  największe szczęś-
cie daje posiadanie Boga w swoim sercu. 
Św. Paweł pisał do Filipian : ,,Radujcie się 
zawsze w  Panu; jeszcze raz powtarzam: 
radujcie się! (…) A pokój Boży, który prze-
wyższa wszelki umysł, będzie strzegł wa-
szych serc i  myśli w  Chrystusie Jezusie. ” 
(Flp 4,4; 7) Nawet sam św. Augustyn mó-
wił: ,,Niespokojne jest serce moje, dopóki 
nie spocznie w Bogu”. Zatem, gdy Bóg jest 
w sercu – jest także pokój niosący ze sobą 
radość.

Przeżyj tegoroczny post inaczej – za-
trzymaj się i poznaj siebie, zobacz co masz 
w  swoim sercu. Pan Bóg stworzył czło-
wieka z  Miłości i  z  Miłością – do Miło-

ści! Człowiek jest niejako partnerem Boga 
w  dialogu miłości. Jednak Bóg wzywa 
każdego z nas do nieustannej odpowiedzi 
na Jego nieskończoną Miłość. A Ty? Jaką 
dasz odpowiedź Bogu podczas tegorocz-
nego Wielkiego Postu?

Siostra Elżbietanka Pashalis

• godz. 16.15 – Spowiedź dla Parafian 
w Bazylice

• godz. 17.00 – Msza Święta z nauką dla 
dorosłych w Bazylice

Środa, 5 kwietnia 2017 r.
• godz. 12.00 – Msza św. z nauką reko-

lekcyjną
• godz. 16.00 – Msza św. z nauką reko-

lekcyjną w Krzeszówku
• godz. 17.00 – Msza Święta z  nauką 

w  Bazylice dla dorosłych i  zakończe-
nie Rekolekcji 
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ZAMĘCZONY, BO KOCHAŁ CHRYSTUSA 
ŚW. JOSÉ SANCHEZ DEL RÍO

José Sanchez del Río urodził się 28 marca 1913 roku w Sahuayo w Meksyku. Jego rodzina nie była zamożna, ale 
za to głęboko wierząca. Ojciec był właścicielem rancza. José miał dwóch starszych braci i młodszą siostrę. Bardzo 
lubił jeździć konno. Gdy rodzina przeniosła się do Guadalajary, dużego miasta, chłopiec mógł uczęszczać do szkoły 
katolickiej. Tam też zetknął się z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Meksykańskiej.

Od drugiej połowy XIX wieku Koś-
ciół katolicki w  Meksyku stawał się coraz 
częściej przedmiotem ataków, pomimo 
że kultura tego narodu zakorzeniona była 
w wierze katolickiej. Kolejne rządy działały 
pod wpływem masonerii. Już Konstytucja 
Meksyku z 1857 roku zawierała pewne ele-
menty nieprzyjazne Kościołowi. Sytuacja 
polityczna uległa radykalnej zmianie w tym 
względzie, gdy do władzy doszedł Venustia-
no Carranza w roku 1914. Dwa lata później 
w Meksyku nasiliło się prześladowanie Koś-
cioła. Obok reformy rolnej wprowadzono 
prawa ograniczające działalność duszpa-
sterską księży oraz szkolnictwo katolickie 
Żołnierze dyktatora bezcześcili Najświętszy 
Sakrament w kościołach, a nawet urządzali 
w nich bale. Podczas fikcyjnych wyborów 6 
lipca 1924 roku generał Obregon wprowa-
dził na swoje miejsce Plutarco Eliasa Calle-
sa. Były nauczyciel kazał pozamykać szkoły 
katolickie i  zakazał publicznej działalności 
księży, z  Meksyku zostali usunięci misjo-
narze. Zapanował terror. W takich okolicz-
nościach na zakończenie Roku Świętego 
(1925) ojciec święty Pius XI ogłosił Chry-
stusa Królem Wszechświata.

Od roku 1926 prześladowania Kościoła 
jeszcze bardziej się nasiliły. Dochodziło do 
zabójstw księży, masowo zamykano klasz-
tory, a  państwo zdominowane przez ma-
soński rząd prezydenta Callesa przywłasz-
czało sobie kościoły, szpitale i  sierocińce. 
Kapłani musieli prosić wrogie Kościołowi 
władze o pozwolenie na odprawienie Mszy 
świętej z  ludem. Wierni świeccy organi-
zowali „stacje eucharystyczne” – punkty, 
w których odważni kapłani udzielali wier-
nym Komunii.

W Meksyku nie brakowało heroicznych 
kapłanów, którzy się nie godzili na tak nie-
sprawiedliwe traktowanie Kościoła i pozba-
wianie wiernych możliwości przyjmowania 
sakramentów. Do nich należał jezuita o. 
Michał Pro. Pomimo groźby uwięzienia za 
prowadzenie „nielegalnej” działalności, z   
jeszcze większą gorliwością oddał się ka-
płańskiej posłudze. Złapano go i  fałszywie 
oskarżono o  spisek polityczny. Został roz-
strzelany w 1927 roku.

Z powodu wzmagających się prześla-
dowań coraz bardziej narastał opór oby-
wateli. Katolicy domagali się wolności 
w  wyznawaniu wiary. Duża część spo-
łeczeństwa zaczęła bojkotować imprezy 
kulturalne, znacząco ograniczano robie-
nie zakupów, co miało negatywny wpływ 
na gospodarkę kraju. Zaczęto także orga-
nizować zbrojny opór.

Świadkiem tych dramatycznych wy-
darzeń był mały José Sanchez del Río, 
który nauczył się ministrantury i  co-
dziennie służył do Mszy świętej pewnemu 
kapłanowi. Każdego dnia też odmawiał 
różaniec, który był jego ulubioną mod-
litwą. Chłopiec bardzo się smucił, gdy 
słyszał wieści o mordowanych kapłanach 
i  świeckich broniących swojej wiary. Te 
bolesne wydarzenia w jego ojczyźnie do-
prowadziły go do podjęcia decyzji przeło-
mowej w jego życiu. Poprosił rodziców, by 
mógł dołączyć do zbrojnego ruchu oporu 
„Cristeros”, działającego od stycznia 1927 
roku, który dążył do odzyskania demo-
kratycznych swobód w Meksyku.

Dla José rozpoczęła się walka pod 
sztandarem Jezusowego krzyża. On sam 
przygotowywał posiłki dla powstańców, 
czyścił broń i  oporządzenie. W  kolej-
nych walkach powierzano mu trzymanie 
sztandaru. Podczas bitwy 5 lutego 1928 
roku pod miejscowością Cotija chłopiec 
oddał swojego konia rannemu gene-
rałowi, prosząc go, by uciekał. On sam 
został ujęty i  umieszczony w  więzieniu 
w  rodzinnym Sahuayo. Poddawano go 
torturom, przymuszając, by wyparł się 
Chrystusa. Obiecywano uwolnienie, 
byleby tylko wyrzekł się wiary i  wszedł 
w  szeregi wojsk rządowych. Nawet jego 
bliscy zachęcali go do apostazji, on jed-
nak nie uległ, mimo iż czekała go okrut-
na śmierć. Jego ostatnim zawołaniem tuż 
przed egzekucją 10 lutego 1928 roku był 
przejmujący okrzyk: Viva Cristo Rey! 
Niech żyje Chrystus Król! Miał zaledwie 
czternaście lat! Dwóch chłopców, którzy 
widzieli jego męczeńską śmierć, zostało 
kapłanami i   założyli zgromadzenia za-
konne.

José Sanchez del Río wraz z  dwuna-
stu innymi męczennikami meksykańskiej 
wojny domowej został beatyfikowany 20 
listopada 2005 roku przez papieża Be-
nedykta XVI. Natomiast 16 październi-
ka 2016 roku,  podczas uroczystej  Mszy 
Świętej na placu Świętego Piotra w Wa-
tykanie, bł. Józef Sánchez del Río został 
przez papieża Franciszka ogłoszony świę-
tym i włączony w poczet świętych Kościo-
ła Katolickiego.  

Prośmy Jezusa Chrystusa za przyczyną 
św. José o łaskę odważnej wiary w świecie, 
który zapomina o  miłości Boga

ks. Marek Wójtowicz SJ
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ZMIENIAJ SIEBIE, NIE SPOWIEDNIKA
Bardzo lubię porównanie osoby duchownej do lekarza rodzinnego. Bo choć jedynym uzdrowicielem 

naszych ran wewnętrznych jest Jezus, to przecież posługuje się On właśnie kapłanami.

W Kościele obowiązuje pewna sta-
ra, ale bardzo dobra zasada: Ex ope-
reoperato (łac. Na podstawie dokona-
nej czynności). Mówi o  tym, że łaska 
ważnie dokonanego sakrament działa 
niezależnie od świętości szafarza (tego, 
kto sakramentu udziela) oraz predys-
pozycji przyjmującego go. Oczywiście: 
owocność tej łaski jest już zależna od 
tego, kto ją przyjmuje. Skomplikowa-
ne to nieco. I  można by zapytać, po 
co nam ta wiedza? Jest potrzebna, by 
rozumieć, że w  każdym działającym 
jest sam Jezus Chrystus! To On udzie-
la łaski. Kapłan jest tylko narzędziem 
w Jego rękach.

Łaska jak deszcz
W  takim razie można wywniosko-

wać, że nieważne, do jakiego kapłana 
się udamy z prośbą o posługę. Tak i nie. 
Nie jest ważne w  takim znaczeniu, że 
Pan Bóg działa przez ważną posługę 
każdego ważnie wyświęconego kapła-
na. Nawet jeśli ten kapłan jest strasz-
nym grzesznikiem. A  przecież bywa 
i tak. Musimy jednak pamiętać, zarów-
no jego posługa, jak mój poziom przy-
gotowania do sakramentu wpływają na 
moją otwartość na łaskę. To jak deszcz, 
padający z  nieba. Deszcz jest symbo-
lem spadającej łaski, daru od Boga. On 
spada na mnie niezależnie od mojego 
przygotowania. Ale to ode mnie zależy, 
ile tego deszczu złapię. Jest ważne, czy 
posłużę się w tym celu wiklinowym ko-
szem, czy też może solidnym garnkiem.

Te same grzechy
Kapłan może mi pomóc w doborze 

środka, jakiego użyję, by się otworzyć 
na łaskę sakramentu. W tym może po-
móc wiele czynników. Jednym z  nich 
jest posługa stałego spowiednika. Dla-
tego właśnie pisałem na początku o po-
równaniu do lekarza rodzinnego. Trud-
niej jest walczyć o zdrowie, jeśli z jedną 
chorobą skacze się od lekarza do leka-
rza. Za każdym razem trzeba opowia-

dać jedno i to samo. Za każdym razem 
od nowa. Gdy mamy stałego lekarza, 
jednego spowiednika, to on już nas 
zna. Wie, jakie środki stosował, by nam 
pomóc. Wie, co może nam zaszkodzić 
i  tak dalej. Oczywiście, choroby duszy 
są czymś, co często wywołuje w  nas 
wstyd i  lęk. Ale jeśli traktujemy spo-
wiedź nie tylko jako „pralkę”, ale jako 
sakrament nawrócenia, to wiemy, że 
trzeba ten lęk i wstyd pokonać. Często, 
gdy słyszymy o stałej spowiedzi, może 
się w nas budzić obawa; co kapłan po-
myśli sobie, gdy będzie musiał słuchać 
za każdym razem tych samych grze-
chów. Albo jak tu z nim porozmawiać, 
gdy spotkamy się na ulicy? Przecież on 
pamięta moje grzechy i na pewno, gdy 
ze mną rozmawia to ma je wszystkie 
przed oczami. Nic bardziej mylnego!

Ksiądz się ucieszy
Po pierwsze, gdy przychodzimy do 

spowiedzi, to jedyne, co ksiądz może 
sobie pomyśleć, to „dobrze, że przy-
szedłeś”! Niezależnie od tego, jak prze-
rażające dla ciebie są twoje grzechy, jak 
wielki strach i wstyd w tobie wywołują, 
ksiądz ucieszy się, że chcesz się z nich 
nawrócić! W sakramencie pokuty Pan 
Bóg działa w obie strony. I nie, kapłan 
nie będzie pamiętał twoich grzechów 
przy prywatnym spotkaniu. A  nawet 
gdyby pamiętał, to nie może tej wiedzy 
do niczego wykorzystać, bo chroni cię 
tajemnica spowiedzi.

Czy do mnie przemawia?
Jeśli traktujesz swoje życie ducho-

we poważnie, szukaj kapłana, który 
może posłużyć ci jako stały spowied-
nik. Warto wówczas nadać sobie jakiś 
konkretny rytm czasowy w  spowia-
daniu się i  trzymać się go. W semina-
rium uczono nas: „zmieniaj siebie, nie 
spowiednika”. Przy poszukiwaniu sta-
łego spowiednika trzeba również pod 
uwagę czynniki czysto ludzkie, np. czy 
odpowiada mi jego sposób pełnienia 

posługi? Czy do mnie przemawia, czy 
mnie porusza? Czy jego słowa wywo-
łują we mnie chęć zmiany, nawrócenia?

Tylko człowiek
Jakkolwiek by nie patrzeć, musimy 

pamiętać, że kapłan jest tylko człowie-
kiem. I  właśnie dlatego, niezależnie 
od tego, czy spowiadamy się u stałego 
spowiednika czy u przypadkowo spot-
kanego kapłana, warto jest przed spo-
wiedzią pomodlić się za tego człowie-
ka. W przeciwnym razie i nam grozi to, 
że potraktujemy jego posługę jak pracę 
urzędnika. A łaskę jak produkt, za któ-
ry trzeba zapłacić albo coś, co się nam 
zależy.

Ks. Kamil Gołuszka
„Droga” Nr 25, z dnia 25.12.2016
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MIASTA EUROPY
PARYŻ

Podróżować po naszym wspaniałym kontynencie jest rzeczą wspaniałą, odkrywać uroki nowych 
nieznanych miast, ich tradycję i kulturę to wspaniały wypoczynek dla ducha i przy okazji ciała. 
„Podróże kształcą”, dlatego w 2017 r. zapraszam na opowieści o miastach Europy, które dano było mi 
zobaczyć. Na początek stolica Francji – Paryż.

„Paryż jest wart Mszy” – po-
wiedział Henryk IV Burbon, król 
Francji w  latach 1589-1610. Była 
to pełna cynizmu wypowiedź, kie-
dy postanowił powrócić do religii 
rzymskokatolickiej. Jednak, można 
to zdanie odbierać jak najbardziej 
pozytywnym świetle, będąc cho-
ciaż raz w Paryżu. W lipcu 2009 r. 
to marzenie mi się spełniło, w ra-
mach europejskiej wymiany stu-
dentów – Programu Erasmus.

Ilość miejsc, które odwiedziłem 
w  stolicy Francji jest tak ogrom-
na, że samo jej wymienienie zaję-
ło z  pół artykułu. Zaczęliśmy od 
wycieczki pieszej, później tylko 
metrem (bez niego ciężko byłoby 
zwiedzić tak dogłębnie Paryż), na 
wyspę Cité, gdzie na Placu Św. Jana 

Pawła II, znajduje 
się Katedra Notre-
-Dame. Jest swoi-
stą kolebką religij-
ną i  urbanistyczną 
Paryża. A  jej wy-
gląd zewnętrzny 
i  wewnętrzny op-
arty o  niebywałe 
detale architekto-
niczne robi na każ-
dym pielgrzymie 
i turyście niezapo-
mniane wrażenie. 
W Notre-Dame uczestniczyłem co 
niedzielę w Mszy św., a raz w kon-
cercie organowym. Nieopodal ka-
tedry znajduje się rzeka Paryża 
czyli Sekwana, gdzie spacerując 
wzdłuż jej dochodzi się do Muze-

um D’orsay, budynku stylizo-
wanym na dworzec kolejowy, 
który za główną stację Paryża 
służył przyjezdnym i  miesz-
kańcom w  latach 1900-1939. 
Po II wojnie światowej, a do-
kładnie decyzją prezydenta 
Francji Georges’a Pompidou, 
w  1973 r. ustanowiono tam 
muzeum sztuki współczesnej 
od okresu cesarza Francuzów 
Napoleona III po począt-
ki kubizmu. Zresztą prezy-
dent Pompidou, był wielkim 
mecenasem sztuki i  kultury 
Francji. To on unowocześ-
nił, niektórzy uważają, że na-
wet za bardzo, najważniejsze 
muzeum czyli Luwr. Które 
najpierw zwiedzaliśmy od ze-

wnątrz, a później jeszcze dwa razy 
w środku, gdyż ogrom przestrzeni 
nie pozwalało wszystkiego zoba-
czyć w czasie jednej wizyty od Ko-
deksu Hammurabiego począwszy 
a na Mona Lisie kończąc.

Jednak największe wrażenie zro-
biła na mnie Bazylika Sacré-Coeur 
(czyli Serca Jezusowego) w północ-
nej dzielnicy Paryża. Zbudowana 
po oblężeniu przez wojska pru-
skie w  1870 r. Paryża na wzgórzu 
Montmartre, jak dar wdzięczności 
za opuszczenie przez żołnierzy nie-
mieckich miasta. Kamień węgielny 
pod bazyliką położono 16 czerwca 
1875 r., ale z powodu wojny i  izo-
lacji Francji na arenie międzynaro-
dowej, konsekracja świątyni odbyła 
się dopiero w 1919 r. Bazylika w du-
chu sztuki historyzmu jest wzoro-
wana na romańsko-bizantyjską bu-
dowlę. Obok bazyliki znajdują się 
plac artystów – malarzy, rzeźbiarzy 
paryskich Place du Tertre, gdzie za 
nieco wyższą cenę można było ku-

Pola Marsowe z Wieżą Eiffla

Bazylika Sacre-Coeur na Wzgórzu Montmartre
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pić swój portret bądź kopię obrazu 
z jednego z muzeów stolicy Francji. 
Idąc jeszcze dalej na wschód docie-
ramy do Placu Pigalle (gdzie obo-
wiązkowo należy skosztować kasz-
tany) i  zobaczyć z  zewnątrz dwa 
najstarsze kabarety Francji „Mo-
ulin Rouge” i  „Czarny Kot”. Nieco 
dalej na Saint-Denis, bardzo do-
brze widoczny ze wzgórza Mont-
martre widać stadion piłkarski re-
prezentacji narodowej Francji.

Wśród kościołów duże wrażenie 
na mnie zrobiła zbudowany w du-
chu klasycznym Egalise de la Ma-
deleine czyli Kościół św. Magdale-
ny. Ponadto zwiedziłem w  Paryżu 
następujące kościoły: Egalise de la 
Saint Anne de la Butte-Aux-Cailles, 
Egalise de Saint-Ėtemine du Mont 
i  Egalise de Saint-Jacques du haut 
pas Odéon. A  zwiedzając kościo-
ły oczywiście nawiedziłem paryski 
Panteon, gdzie znajduje się nagro-
bek Polki Marii Skłodowskiej-Cu-
rie oraz Ogrody Luksemburskie, 
znajdujące się przy pałacu, w  któ-
rym na co dzień obraduje izba wyż-
sza parlamentu francuskiego czyli 
Senat oraz uniwersytet Sorbona.

Ważnym miejscem wartym od-
wiedzenia było również muzeum 
historii Francji z okresu XX wieku, 
czasy wojny I i II wojny światowej 
czyli Hôtel des Invalides, które 
oprócz części muzealnej posiada 
mauzoleum, w którym pochowani 
są wybitni francuzi z Napoleonem 
I  Bonaparte na czele. Nie odpuś-
ciłem również zobaczenia Łuku 
Triumfalnego znajdującego się 
u końca Pól Elizejskich na wzgórzu 
Chaillot, zbudowanego w  latach 
1806-1836. Pod łukiem znajduje 
się Grób Nieznanego Żołnierza, 
dlatego w tym miejscu mają miej-
sce obchody świąt narodowych we 
Francji. Zwiedziłem również dru-
gi w  północno-zachodniej części 
miasta La Défense nazywany La 
Grande Arche, który jest kolebką 
postmodernizmu francuskiego.

Dwa dni spędziłem poza Paryż, 

a dokładnie w Wersalu, gdzie dane 
było mi zobaczyć barokowe pałac 
króla Ludwika XIV i Salę Lustrza-
ną, gdzie 28 czerwca 1919 r. podpi-
sano traktat pokojowy z Niemcami 
(jak się później okazało, był to ro-
zejm na 20 lat), w której uczestni-
czyli dwaj Polacy Roman Dmowski 
i ówczesny premier Ignacy Jan Pa-
derewski. Spotkała mnie również, 
ogromna przyjemność 
zobaczyć Bibliotekę 
Królewską w  Wersalu 
Ludwika XIV, gdzie 
mieliśmy dwugo-
dzinne seminarium 
naukowe. Zajęcia od-
bywały się codziennie 
oprócz weekendów, 
ale to nie przeszkadza-
ło odkrywać z dnia na 
dzień Paryż, dniem 
jak i  nocą. W  ostat-
nim dniu zaliczyłem 
wreszcie chciało się 
powiedzieć Wieżę Eif-
fla i powrócić autoka-
rem do Polski z  Place 
de la Concorde czyli 
Placu Zgody.

To tak pokrótce 
można opisać to co zo-

Biblioteka Królewska w Wersalu króla Ludwika XIV

Luwr, Kodeks Hammurabiego

baczyłem w lipcu 2009 r. w Paryżu 
i  jego okolicy. Wrażenia niezapo-
mniane, wina wspaniałe, jedzenie 
dobre, szczególnie smaczne były 
ryby i pizza margherita. O reszcie, 
muszą się przekonać osoby, które 
jeszcze w Paryżu nie były.

Mateusz Pazgan
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CIEKAWOSTKI KS. ANDRZEJA

Tradycyjnie jak to bywa przed świę-
tami Wielkiej Nocy gdzieś w  mediach 
i nie tylko rozpoczyna się dyskusja o wyż-
szości świąt Wielkanocnych nad Bożym 
Narodzeniem. Podtytuł włoski możemy 
przetłumaczyć „Boże Narodzenie spę-
dzaj z rodziną a Wielkanoc z kim chcesz”. 
„Z ziemi włoskiej do Polski” nie będziemy 
przenosić świątecznych zwyczajów, choć 
niektóre z nich są bardzo ciekawe i sma-
kowite. Karnawał znany nie tylko z festi-
walu masek w  Wenecji ale i  z  pięknych 
balów kończy się tak jak i u nas – tłustym 
czwartkiem. We wszystkich kościołach 
i  parafiach bez wyjątku odprawiane są 
tak zwane Czterdziesto-Godzinne Nabo-
żeństwa Eucharystyczne, u  nas w  Polsce 
praktyka całkowicie zapomniana. Choć 
z dzieciństwa pamiętam podniosły i sku-
piony nastrój tych dni, podczas których 
wierni adorowali Pana Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie prosząc o  przebacze-
nie wszystkich grzechów i przygotowując 
się do Wielkiego Postu.

W Środę Popielcową we Włoszech na-
bożeństwa z posypaniem głów popiołem 
lub namaszczeniem popiołu zmieszanego 
z oliwą z oliwek odbywają się tylko po po-
łudniu lub wieczorem. W tym dniu wierni 
spożywają tylko jeden posiłek tzw. Pasto 
Frugale. Jest to najczęściej ubogi makaron 
lub ryż polany olejem bez posypki pożyw-
nego parmezanu, podawane są też jajka 
podawane na twardo i  gorzkie warzywa 
(lekko ugotowana cykoria, rukola itp.).

W  okresie Wielkiego Postu w  wielu 
parafiach odbywają się spotkania biblij-
ne podczas których rozważane jest Słowo 
Boże liturgii wielkopostnej a w każdy pią-
tek przed wieczorną mszą świętą odpra-
wia się Drogę Krzyżową podczas której 
przed każdą stacją śpiewana jest jedna 
zwrotka znanej łacińskiej pieśni „Stabat 

Mater Doloro-
sa” – „Stała Mat-
ka Boleściwa”. 
Ze względu na 
klimat bardzo 
często Droga 
Krzyżowa odpra-

wiana jest po ulicach parafii. Wierni niosą 
drewniany Krzyż i  zapalone pochodnie. 
Czas mija dosyć szybko i  zbliża się czas 
Wielkiego Tygodnia – Settimana Santa, 
który Włosi obchodzą w  sposób bardzo 
uroczysty.

Niedziela Palmowa to piękne procesje 
z  prawdziwymi palmami lub gałązkami 
oliwnymi w ręku. Nie mają oni zwyczaju 
robienia palm w naszym znaczeniu, ale za 
to w tych dniach uroczyście śpiewana jest 
Męka Pańska gdyż prawie w każdej parafii 
znajduje się mały chór prowadzony nawet 
przez niezawodowych dyrygentów.

Ze względu na małą ilość ducho-
wieństwa w wielu katedrach Msze Święte 
Krzyżma odprawiane są już we wtorek lub 
środę, tak by księża mogli służyć wiernym 
w  posłudze w  konfesjonale. Należy pa-
miętać, że Włosi to „zapracowany” naród 
i  przychodzą do kościoła tylko późnym 
wieczorem.

W  Wielki Czwartek podczas Mszy 
Wieczerzy Pańskiej uroczyście wnoszone 
są do prezbiterium Oleje Święte uprzed-
nio przez bisku-
pa poświęcone 
podczas wspo-
mnianej Mszy 
K r z y ż m a . 
W  wielu para-
fiach też kapłani 
wzorem Chry-
stusa obmywają nogi dwunastu osobom.

Wielki Piątek to dzień szczególnie 
uroczysty. Wiele zakładów pracy po połu-
dniu daje wolne pracownikom by mogli 
uczestniczyć w  przebogatych obrzędach 
tego dnia. Po nabożeństwie Męki Pańskiej 
odbywają się uroczyste i przebogate pro-
cesje z  figurą Chrystusa leżącego w  gro-
bie. Włosi nie mają w zwyczaju budować 
Grobów Pańskich, stąd uroczyście prowa-

dzone procesje z pięknymi Krzyżami i in-
nymi atrybutami Męki Pańskiej. Na przy-
kład na Sycylii odbywają się dość liczne 
procesje podczas których członkowie 
bractw religijnych niosą na ramionach ja-
dowite węże.

Wielka Sobota to dzień przeżywany 
w ciszy i zadumie. Wielu parafian angażu-
je się w pracę upiększania kościoła i deko-
racji świątecznych. Przykład możemy zo-
baczyć podczas transmisji Mszy św. 
Papieskiej z  Watykanu. Nie święcą oni 
pokarmów, choć jak 
wspominali mi starsi 
mieszkańcy też mieli 
taki zwyczaj, gdzie 
przychodzili do koś-
cioła z jajkami, węd-
liną i serami, amery-
kanizacja zrobiła 
swoje. Po Liturgii 
Paschalnej odbywają 
się procesje z  figurą 
Chrystusa Zmar-
twychwstałego, które 
tak jak i podczas Bo-
żego Ciała, przecho-
dzą ulicami parafii.

O wyższości opłatka 
nad Barankeim Paschalnym

czyli: Natale con i tuoi, la Pasqua con chi vuoi !!!
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Niedziela Zmartwychwstania tak 
samo jak i  u  nas jest uroczyście obcho-
dzona, a  później całe rodziny zasiadają 
przy uroczystych posiłkach. Prawie we 
wszystkich regionach jedzony jest ten sam 
posiłek. Jest to pieczone w  ogniu jagnię 
lub młody baranek. Dużo czosnku i roz-
marynu sprawia, że mięso jest wyśmie-
nite, chrupkie i  soczyste. Do tego jedzą 

przeróżne sałaty, ale oczywiście wcześniej 
są przystawki z  szynki lub drogich ryb 
i owoców morza, oraz przynajmniej trzy 
rodzaje makaronu: cannelloni, lasagne 
i tortellini w rosole.

Poniedziałek Wielkanocny tzw. Pas-
quetta czyli Mała Wielkanoc to dzień spę-
dzany na piknikach i obfitych biesiadach 
spożywanych na łonie przyrody.

Pamiętajmy jednak, że głównym prze-
słaniem tych dni i  całego okresu Czter-
dziestnicy to Krygmat, czyli głoszenie 
Chrystusa, który dla naszego zbawienia 
poniósł mękę i  śmierć na Krzyżu i  dnia 
trzeciego Zmartwychwstał.

Buona Pasqua !!!
Don Andrzej Bakun

BYĆ RAZEM
FOTOGRAFICZNE ROZMOWY O JANIE PAWLE II
Komitet organizacyjny obchodów 20. 

rocznicy apostolskiej wizyty Jana Pawła II 
w Legnicy ogłasza konkurs na pamiątkowe 
zdjęcie, jakie pozostało ze spotkania z  Oj-
cem Świętym 2 czerwca 1997 r. lub z okresu 
przygotowania do tego wydarzenia.

Najlepsze zdjęcia zostaną pokazane 
na specjalnie zorganizowanej wystawie 
w  Legnicy w  czerwcu br. Temat i  hasło, 
jakie przyświeca organizatorom brzmi 
krótko: „Być razem”.

Pragniemy, aby zdjęcia były swoistym 
świadectwem tego, co 20 lat temu, było 
nam dane przeżywać dzięki obecności 
Jana Pawła II.

Mamy nadzieję, że uda nam się też 
wspólnie utworzyć zasoby, będące świa-
dectwem społecznego zaangażowania 
we współtworzeniu czegoś pięknego 
i  wielkiego, czym było spotkanie ze św. 
Janem Pawłem II. Dla wielu bowiem, 
było to nie tylko doświadczenie wspól-
noty – wspólnej pracy, wysiłku, radości, 
ale także doświadczenie Kościoła, po-
czucia przynależności i  odpowiedzial-
ności za niego.

Zdjęcia z  ewentualnym krótkim ko-
mentarzem (dlaczego właśnie to zdję-
cie?) można nadsyłać do sekretariatu 
Tygodnika NIEDZIELA (ul. Jana Pa-

wła  II  1; 59-220 Legnica) lub na adres 
media@diecezja.legnica.pl do 15 kwiet-
nia 2017 r. Nadesłane zdjęcia będzie 
można oglądać na stronie www.diecezja.
legnica.pl w  specjalnie utworzonej za-
kładce. Do końca kwietnia, wśród in-
ternautów będzie trwało głosowanie na 
najciekawsze z opublikowanych zdjęć.

Szczegółowe informacje: Monika 
Łukaszów, media@diecezja.legnica.pltel. 
76/72 44 152

Monika Łukaszów
Referat Medialny

Legnickiej Kurii Biskupiej

Widokówka okolicznościowa - Zbiór Sióstr Benedyktynek
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CICHA POMOC
Program partnerski z nienarodzonymi.

Suplement

Anonimowo o nienarodzonych

Joz 24, 15
„Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy 

bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których 
kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu".

J 6, 67-69
„Rzekł więc Jezus do Dwunastu: "Czyż i wy chcecie odejść?" Odpowiedział Mu Szymon Piotr: "Panie, 

do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym 
Boga"

Pytanie zadane przez Jozuego i potem 
Jezusa są aktualne i dzisiaj i dla nas, i dla 
ciebie. Powiem na przykładzie własnego 
doświadczenia.

To, że zrobiliśmy złe rzeczy nie ozna-
cza, że jesteśmy złymi ludźmi. Jest w  nas 
dobro, nawet najmniejsza okruszyna, naj-
mniejsze ziarenko – jak w  ewangelicznej 
przypowieści – może wydać w nas i z nami 
wspaniałe owoce... Jest w  nas Jego podo-
bieństwo i Ono może „wyrosnąć”, zwycię-
żyć w naszym życiu.

Patrząc rano do lusterka zobaczymy 
siebie, ze swoimi słabościami, ale nie taki-
mi widzi nas Jezus – On patrzy na nas per-
spektywy dobra, które jest w nas i widzi nas 
takimi jakimi możemy się stać we współ-
pracy z Jego łaską. I wtedy ten obraz „złego 
człowieka w nas” zmieni się... ale trzeba Mu 
– tzn. Jezusowi zaufać!

Wszystko to jest piękne i ładnie brzmi 
ale… jak żyć z taką świadomością, z takim 
czy innym grzechem, który niszczy nas? 
Można się nawrócić i  co dalej…? Jak wy-
nagrodzić? Jak czynić dobro? Czy jakoś za-
cząć od nowa – i popełnić znowu te same 
jak nie większe błędy; a może jak dalej kon-
tynuować to życie?

Chciałeś/ -aś kontrolować swoje życie 
i... wymknęło się ono spod kontroli. Oddaj 
je – swoje życie – Chrystusowi. Zaufaj Jego 
Najświętszemu Sercu. W  akcie osobistego 
poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezu-
sowemu wg Św. Małgorzaty Marii Alaco-
que są chyba najbardziej pasujące słowa 
do takiej sytuacji, do tego naszego życia:

- „...jako naprawienie wszystkich 
błędów mojego życia...”.

Nie znam innej modlitwy, która tak 
konkretnie i  dosłownie formułuje nasze 
błaganie.

Najtrudniej zacząć. Jeszcze trudniej 
wrócić. Zwłaszcza gdy się popełniło takie 
czy owakie błędy. Ale pozwól, że podzielę 
się swoimi doświadczeniami w powrocie:

1.) Jeśli coś zaczniesz obiecywać 
Bogu, to nie obiecuj „złotych gór”. Tylko 
to co możesz zrobić – lepiej mniej a  sy-
stematycznie, wytrwale. Po kilku latach 
możesz zwiększyć „dawkę” dobra.

2.) Podejmij jakieś umartwienie. 
Niech pomocą staną się słowa o. Maury-
cego Meschlera TJ z  książki „Trzy pod-
stawy życia duchowego”. Wydawnictwo 
Księży Jezuitów. Kraków 1927.

„Przezwyciężanie siebie samego zwie-
my także umartwieniem. I nieraz ta na-
zwa czyni je z  góry istnym straszakiem 
dla ludzi. Otóż nie ma pod słońcem gor-
szej rzeczy nad ślepy strach; najlepiej zaś 
tłumi go i  usuwa naoczne przekonanie 
się, że właściwy przedmiot i  siewca po-
strachu istniał nie gdzie indziej, lecz tylko 
w  naszej wyobraźni. To samo dzieje się 
w sprawie umartwienia czyli zwyciężania 
samego siebie. Aby się z nim przeprosić, 
wystarczy tylko przyjrzeć się dobrze, na 
czym ono właściwie polega.”

i dalej...
„Kogóż my właściwie mamy zwalczać? 

Komu mamy wydać bój i  kogo pokonać? 
Przede wszystkim tym wrogiem, z którym 

musimy walkę prowadzić, nie jest ludzka 
natura jako taka. Tej nie stworzyliśmy; ona 
nie jest naszą własnością, lecz Bożą. Mo-
żemy jej używać, ale nie wolno nam jej 
nadwyrężać. Przedmiotem umartwienia 
nie są również przyrodzone władze. Bez 
nich się nie obejdziemy, gdyż bez nich nie 
moglibyśmy żyć ani działać. Im potężniej-
sze i doskonalsze są nasze władze, tym dla 
nas lepiej. Dlatego też i namiętności same 
w  sobie nie są właściwie tym wrogiem, 
przeciw któremu walczyć należy. Namięt-
ności trzeba uważać za niezbędne wyposa-
żenie ludzkiej natury; same z siebie są one 
dobre, co najwyżej obojętne; złymi stają się 
dopiero przez nadużycie.

A więc to wszystko nie jest właściwym 
przedmiotem umartwienia, ale jest nim 
wszelki nieład, jaki się wśliznął do której-
kolwiek z wymienionych władz. A cóż nosi 
na sobie piętno nieładu? Wszystko to, co 
się celowi sprzeciwia, co od celu odwodzi, 
co naraża na niebezpieczeństwo zbocze-
nia od niego, co wreszcie żadną miarą do 
osiągnięcia celu nie pomaga. Nieładem 
więc jest przede wszystkim to, co grzeszne 
i niebezpieczne, czego się bez potrzeby po-
dejmujemy, co zgoła niepożyteczne i bez-
podstawne, co w świetle rozumu, sumienia 
i wiary żadną miarą nie może się ostać. Oto 
jedyny i właściwy przedmiot umartwienia 
— to i jedynie to musimy zwalczać, tłumić 
jeśli chcemy wieść życie rozumne i czyste.”

3.) Pojawić się tu może „problem” am-
bicji, perfekcjonizmu, wślizguje się pycha 
i próżność jeśli tego nie czynimy dla Boga 
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i  to z  miłości - to prędzej czy później, 
a raczej prędzej – odstąpimy od czynienia 
dobra i wrócimy na starą drogę.

4.) Inspiracja – motywacja – działania 
z  początku będzie nieco nie jakby „wy-
rachowana”, jak jakieś rozliczenie; jakiś 
zaległy rachunek za „prąd”, ale trwając 
w  dobru, które podjąłeś doznasz łaski. 
Takie wyrafinowane – interesowne – po-
dejście jest w  początkowej fazie bardzo 
potrzebne, abyś wytrwał. Potem zoba-
czysz co to „MIŁOŚĆ”...!!!

5. ) Zaufaj Jezusowi.
Akt osobistego poświęcenia się Naj-

świętszemu Sercu Jezusowemu
wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque
Ja N. oddaję i poświęcam siebie Naj-

świętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; 
moją osobę i moje

życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, 
aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić 
to Serce.

Mocno postanawiam należeć całkowi-
cie do Niego i  czynić wszystko z  miłości 
ku Niemu, wyrzekając się z  całego serca 
wszystkiego, co by Mu się mogło nie podo-
bać.

Ciebie, o  Najświętsze Serce, obieram 
jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako 
obrońcę mego życia, jako rękojmię mego 
zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, 
jako naprawienie wszystkich błędów mo-
jego życia i  jako pewne schronienie w go-
dzinę mej śmierci.

O  Serce Jezusa pełne dobroci, bądź 
moim usprawiedliwieniem wobec Boga 
Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe 
zagniewanie.

O  Serce pełne miłości, w  Tobie pokła-
dam całą moją ufność, ponieważ obawiam 
się wszystkiego ze strony mojej skłonności 
do czynienia zła, natomiast spodziewam się 
wszystkiego od Twojej dobroci.

Wyniszcz we mnie wszystko to, co może 
się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech 
Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie 
moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) 
o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to 
błagam Cię przez Twoją dobroć.

Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, 
ponieważ pragnę, aby największym moim 
szczęściem i radością było żyć i umierać jako 
Twój wierny sługa. Amen.

I na końcu słuchaj. Może coś cię zastano-
wi, „uderzy”, wpadniesz na jakiś pomysł… 
badaj czy jest zgodny z  Ewangelią i… tak 
czyń.

Ośmioletnia dziewczynka zjawiła się sama w aptece.
To, co chciała kupić, rozczuliło farmaceutę do łez

Dzieci nieustannie nas zaskakują.

ILE KOSZTUJE CUD?

Któż z nas nie zrobiłby wszystkiego, aby 
pomóc choremu krewnemu, nawet gdyby 
miał oddać wszystkie swoje oszczędności 
lub gdyby miał się zadłużyć? Prawdą jest, 
że dbanie o nasze zdrowie wymaga od nas 
bardzo dużych wydatków. A przecież nie 
wszystkich stać na dobrą opiekę medyczną.

Chociaż Tess ma zaledwie osiem lat, 
doskonale wie, co to znaczy. Mieszkająca 
w Stanach Zjednoczonych dziewczynka 
ma chorego braciszka. Kiedyś usłyszała 
rozmowę rodziców zaniepokojonych zdro-
wiem synka. Mówili, że przypadek Andrew 
jest ciężki i aby przeżyć, potrzebuje bardzo 
drogiej operacji.

Jednak rodziców nie było stać na taką 
operację. Tato Tess czuł się zupełnie bez-
radny, stwierdził nawet, że „jedynie cud 
mógłby uratować Andrew”. Słysząc to, 
dziewczynka natychmiast wpadła na po-
mysł, jak rozwiązać problem brata.

Udała się do swego pokoju i otworzyła 
swój kuferek. Wyjęła z niego wszystkie mo-
nety i dokładnie przeliczyła, aby wiedzieć 
ile ma pieniędzy. Następnie wyszła z domu, 
nikomu nic nie mówiąc. Przeszła sześć 
kwartałów aż wreszcie dotarła do celu – do 
lokalnej apteki.

Poczekała na swoją kolejkę, jednak far-
maceuta nawet nie zwrócił na nią uwagi – 
była taka zupełnie mała. Wtedy Tess zaczęła 

tupać i pochrząkiwać, ale dopiero wówczas, 
gdy położyła na ladzie przyniesione mone-
ty, mężczyzna ją zauważył.

Farmaceuta, rozdrażniony jej zachowa-
niem, zapytał:

– Czego ty chcesz? Nie widzisz, że roz-
mawiam właśnie z bratem, którego już daw-
no nie widziałem?

Tess odpowiedziała bez zwłoki:
– Ja też mam brata. On jest bardzo cho-

ry i przyszłam kupić dla niego cud.
Farmaceuta zmieszał się, usłyszawszy 

taką prośbę. Tess postanowiła mu wszystko 
wytłumaczyć:

– Brat mój ma na imię Andrew i coś 
strasznego rośnie mu w głowie. Mój tato 
mówi, że tylko cud może go uratować. Dla-
tego chciałabym się dowiedzieć, ile kosztuje 
cud.

Nagle zachowanie mężczyzny uległo 
radykalnej zmianie i już spokojnie odpo-
wiedział:

– Przepraszam, ale my tutaj nie sprzeda-
jemy cudów. Niestety, nie mogę ci pomóc.

Tess nalegała:
– Bardzo proszę, ja mam pieniądze. Jeśli 

to za mało, przyniosę więcej. Proszę mi tyl-
ko powiedzieć, ile to kosztuje!

Wtedy włączył się do rozmowy brat 
aptekarza, zapytał dziewczynkę, jakiego 
typu cudu potrzebuje.

Tess, mocno przyciskając do siebie 
skarbonkę, odpowiedziała:

– Tego ja nie wiem. Ale musi być 
operowany, a mój tato nie może zapłacić, 
więc ja zapłacę za niego.

Mężczyzna zapytał Tess, ile ma pie-
niędzy i dziewczynka nie zwlekając od-
powiedziała:

– Dolara i osiemnaście centów, to 
wszystko co mam.

Mężczyzna uśmiechnął się i odpo-
wiedział:

– Cóż za zbieg okoliczności! To do-
kładna cena cudu, jakiego potrzebuje 
twój brat!

Brat aptekarza przyjął pieniądze,   
schował je  i odprowadził Tess do domu. 
Gdy dotarli na miejsce, poszedł poroz-
mawiać z rodzicami dziewczynki. I to 
wówczas nastąpił zwrot akcji.

Mężczyzna był neurochirurgiem. 
Wzruszony postawą dziewczynki, za-
proponował, że zoperuje Andrew bez 
wynagrodzenia. Rodzice byli w szoku i 
zapytali jaka byłaby cena takiej operacji, 
gdyby on nie zaofiarował swej pomocy.

Siostra chłopczyka roześmiała się 
– przecież nawet ona wiedziała, że ope-
racja kosztowała dolara i jedenaście cen-
tów!



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (51) - Marzec / Kwiecień 201714

WIELKIE DZIEŁO - RÓŻANIEC RODZICÓW
Kolejny rok za nami. I już minęło 6 lat od powstania naszej Róży Rodziców

W dniu11 grudnia 2016 roku z tej też 
okazji odbyła się uroczysta msza święta 
w naszej przepięknej Bazylice. W tym roku 
było objętych modlitwą 66 naszych dzieci 
z róży, a wiemy, że takich róż jest wiele i co 
roku przybywa więcej. Dlaczego?

Czy rodzice czują taką potrzebę, czy 
czują naszą moc modlitewną w  grupie , 
czy może chęć spróbowania i przekonania 
się jak to rzeczywiście działa . Trzeba ufać 
i modlić się.

Jedyną bronią , którą używamy i która 
odniesie zwycięstwo - to różaniec. A jesz-
cze większa moc jak ten różaniec odma-
wiany jest w całej rodzinie.

Różaniec jest modlitwą głęboko medy-
tacyjną, która łączy praktykę odmawiania 
konkretnych modlitw z życia Jezusa i świę-
tej Rodziny. Jest zatem modlitwą o głębo-
kich korzeniach biblijnych. I to modlitwą 
prowadzącą do Jezusa oraz Zbawienia 
w Jezusie. To dlatego jest tak owocna.

Jezus jest Wielką Tajemnicą, a jed-
nocześnie jest tak bliski, że już po 
pierwszych rzeczywistych szczerych 
krokach wprawia w zachwyt i otwiera 
nam nieznany świat. Właśnie z powo-
du tej wielkiej tajemnicy kościół daje 
nam do ręki ten święty różaniec. Dwa-
dzieścia obrazków ( tajemnic) z  życia 
Jezusa i Jego Rodziny. I tylko od szcze-
rego otwarcia oczu zależy czy dostrze-
żesz, jak bardzo jest On ciekawy, żywy 
i inspirujący. To sama prawda.

Więc znajdź w ciągu dnia 3-4 mi-
nuty i  porozmawiaj z  Nim o  swoich 
i  dzieciach problemach, bolączkach 
i że świat wali Ci się na głowę . Może 
będzie Ci się wydawać, że to mono-
log, ale jak wstaniesz z kolan po tych 
3-4 minutach świat i Twoje problemy 
będą wydawać Ci się o wiele mniejsze, 
a nawet znajdziesz wyjście ich rozwią-
zania.

W  naszej parafii krzeszowskiej jest 
tylko jedna róża rodziców modląca się za 
swoje dzieci, może są osoby, które chcia-
łyby taką różę stworzyć?.

Jeśli tak - to należy zebrać 20 rodzin 
(może być jedno z rodziców ) i skontak-
tować się z zelatorką pierwszej róży (Da-
nuta Jała). Osoba , która udzieli wszel-
kich informacji .

Rozszerzajmy Różaniec, dzielmy się 
tymi łaskami jakich sami doświadczamy 
oraz przez świadectwo dawajmy nadzie-
ję tym rodzicom, którzy są w  trudnych 
sytuacjach, czasem w desperacji lub roz-
paczy. Mówmy im i zapraszajmy do Ró-
żańca za dzieci. Bóg może to wszystko co 
jest trudne i złe odmienić. Od tysiącleci 
nie słyszano, aby Maryja zawiodła kogo-
kolwiek, kto się do Niej w opiekę ucieka 
i o Jaj wstawiennictwo prosi.

Danuta Jałaz Krzeszowa

Wiersz autorstwa Kingi Kurczewskiej, uczennicy 
I  klasy ZSP  Gimnazjum w  Krzeszowie, wysłany na 
XIII edycję ogólnopolskiego konkursu o  nagrodę 
im.  bł.  ks.  Jerzego Popiełuszki, Pomóż ocalić życie 
Bezbronnemu.

APEL DZIECKA NIENARODZONEGO
(Kinga Kurczewska,

kl. I ZSP Gimnazjum w Krzeszowie)

Jestem małym brzdącem w łonie mojej mamy,
chociaż mnie nie widać, pragnę być kochany.
Pragnę wielbić Boga, za dar życia dziękować,

i wszystko, co posiadam, Panu ofiarować.
Chociaż jestem mały, wszystko dobrze czuję,

wie, gdy mama myśli, że życie jej rujnuję.
Wtedy rączki małe składam cichutko do Pana,
modlić się pragnę szczerze, by doczekać rana.

Modlę się gorliwie, wierzę, że się uda,
bo tylko modlitwa czynić może cuda.

Niech moje pokorne błaganie, z wiatrem do Boga leci,
i uchroni od zagłady nienarodzone dzieci.

I Ty chroń nowego życia, Panno Nieskalana,
by od poczęcia mogło wielbić swego Pana.
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MODLITWA W DAROWIŹNIE

ROZMOWY Z WNUCZKIEM
POROZMAWIAMY DZIADKU PO RAZ TRZECI ?

- Dziadku, w  sklepach były puste 
półki, a żywność na kartki, to tym zwol-
nionym z pracy i uwięzionym nie było 
nawet jak pomóc, gdyby nie zagranica?

- Kilka dni po pacyfikacji ZG Rud-
na byłem na plebanii, zobaczyłem stoły 
zastawione cukrem, kaszą, mąką i  po-
dobnym produktami, ludzie przynosi-
li, żeby nikt nie był głodny. Nawet nie 
było ogłoszeń w  kościele o  zbiórce dla 
potrzebujących. Niedługo po wprowa-
dzeniu Stanu Wojennego zaczęły przy-
chodzić dary z zagranicy do parafii i in-
dywidualnie.

- Dziadku, co było bardzo dokuczli-
we w tym okresie?

– Bez Związków Zawodowych w za-
kładzie pracy nie było lekko. W  skle-
pach pusto, benzyna na kartki i jeszcze 
brak lekarstw. Lekarstwa z darów z za-
granicy bardzo ratowały sytuację. Naj-
więcej lekarstw dostawały klasztory.

- Dziadku wielu ludzi chwali ten 
okres PRL-u, a Ty co powiesz?

- Czasy stalinowskie były bardzo 
trudne, zwłaszcza dla Kościoła, a  do-
kładniej dla duchowieństwa i  ludzi 
kultury. I  dla rolników (obowiązkowe 
dostawy i zmuszanie do tzw. Spółdziel-
ni Produkcyjnych, czytaj kołchozów; 
prąd rolnicy mieli droższy od bez rol-

nych). W  mojej diecezji płockiej wie-
lu kapłanów było aresztowanych. Mój 
proboszcz rzadko głosił kazania. Dużo 
czytał z ambony z żywotów świętych, bo 
tak biskup kazał. Mówił: do więzienia 
się nie pchaj, jesteś potrzebny ludziom, 
masz dwie parafie. Poczytaj w Interne-
cie a  i  w  książkach w  mojej bibliotece 
też o  tym znajdziesz. Wyobraź sobie, 
że na wystawienie jasełek trzeba było 
mieć pozwolenie. Cenzor powiatowy 
w  Przasnyszu tak poskreślał sceny, że 
nie było co wystawić. A w Makowie Ma-
zowieckim cenzor się nie wtrącał i wy-
stawiali piękne jasełka. Jasełka w moim 
Jednorożcu wystawiała OSP z  pomocą 
nauczycieli Ten okres chwalą zatwar-
dziali komuniści.

- Dziadku, jak już można było za-
kladać Związki Zawodowe w zakładach 
pracy, to pracownicy chętnie wstępowa-
li do nich?

- Trudno mi odpowiedzieć, bo nikt 
się nie chwalił, że do nich wstąpił. Pra-
cownicy mieli dylemat, czy wstępować 
do tych nowych związków i naśladować 
Solidarność, czy trzymać się tej zaka-
zanej. Gdy tak rozważaliśmy, to była 
obawa, że jak te nowe Związki pójdą 
z  programem Solidarności, to je też 
zdelegalizują. Wielu członków PZPR po 

wprowadzeniu Stanu Wojennego odda-
ło legitymacje partyjne, potem je brali 
z  powrotem, bo członkom Partii było 
łatwiej wyjeżdżać do pracy za granicę 
na tak zwane kontrakty.

- A  jak w  Stanie Wojennym ukła-
dały się stosunki władzy z duchowień-
stwem?.

- Władza pokazywała, że jest przy-
jazna Kościołowi. Łatwiej było dostać 
zezwolenie na budowę świątyń, plebanii 
i  salek katechetycznych. Nie podobało 
się władzy, że wielu kapłanów, zwłasz-
cza młodych, wspiera zdelegalizowaną 
Solidarność i sprawuje Msze św. za Oj-
czyznę.

- Czy te zmiany, jakie dokonały się 
w Polsce po 1989 roku, podobają Ci się?

- Pewnie niewielu jest ludzi, którym 
się wszystko w tych zmianach podoba. 
Kiedyś zapytałem przedwojennego ko-
munistę: Czy po rewolucji październi-
kowej miało być tak jak jest? Odpowie-
dział mi, że w każdej rewolucji są różne 
frakcje, zależy która przejmie władzę. 
Tu przejęła ta najgorsza. Podobnie było 
w  Polsce w  1989 roku, ale o tym na-
stępnym razem. 

dziadek Stanisław
z Zagłębia Miedziowego

Co jako rodzic mam obowiązek 
przekazać dzieciom? - to pytanie wpi-
sałam korzystając z wyszukiwarki Go-
ogle.

Kolejne strony odpowiedziały:
• Darowizna bez podatku - jak sku-

tecznie ją przekazać - styl.pl
• Skutki darowizny nieruchomości 

na rzecz dzieci - rp.pl
• Grunty rolne – darowizna na rzecz 

dzieci
• Nie każde pieniądze od rodziców 

to darowizna - Podatki.biz
• ... i jeszcze darowizny mieszkanie... 

darowizny samochód....

Co jako rodzic mam obowiązek 
przekazać dzieciom?

Darowizną, którą otrzymała od 
swojej mamy, podzieliła się z  nami 
pani Stanisława Leśniak. Tą daro-
wizną jest modlitwa przekazywana 
w  rodzinie od pokoleń, jak prawdzi-
wy Skarb. Panią Stanisławę nauczyła 
modlitwy mama, Zofia Olszewska. 
Mama znała ją od babci Anny Cieśla, 
którą nauczyła prababcia Anna Toma-
sik.
A ja grzeszna idę spać 
nie mam sobie czym posłać 
Świętą Ewangelią pościelę 

Krzyżem Świętym się odzieję. 
A ty czarcie nie stój nade mną 
bo się ciebie nie boję. 
Pójdę pod Pańską Mękę,
nabiorę Krwi pełną rękę,
to moja obrona 
Cierniem Korona.
Uciekajcie wszyscy źli,
bo tu będzie spała Najświętsza Pa-
nienka 
i ja też razem z nimi.

Pani Stanisławie dziękujemy 
za świadectwo,

Honorata Klimczak
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Festiwal Trzech Kultur

Festiwal organizowany był przez 
Fundację Europejska Perła Baroku 
wspólnie z Kurią Legnicką, Sanktua-
rium i Parafią w Krzeszowie, Ośrod-
kiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Wydziałem Programów Katolickich 
- POLEST oraz Centrum Biblio-
tecznym i i Kulturalnym Gminy Ka-
mienna Góra w Krzeszowie. Patronat 
Honorowy nad Festiwalem objęli: 
Bp. Zbigniew Kiernikowski – ordy-
nariusz legnicki, Elisabeth Wolbers 
- Konsul Generalny Republiki Fede-
ralnej Niemiec we Wrocławiu, Arka-
diusz Ignasiak - Konsul Honorowy 
Republiki Czeskiej we Wrocławiu, 
oraz Tadeusz Samborski - członek 
Zarządu Województwa Dolnoślą-
skiego, a  patronat medialny Radio 
Maryja, Telewizja „ Trwam” i „Nasz 
Dziennik”.

Celem imprezy jest promowa-
nie dziedzictwa kulturowego po-
granicza, które zdaniem głównego 
pomysłodawcy księdza prałata Ma-
riana Kopko łączy mieszkających 
tu Polaków, Czechów i  Niemców. 
Jego zdaniem, najlepiej wyraża się 
to w modlitwie, a kto śpiewa kolędy 

i pastorałki oraz bierze udział w  ja-
sełkach - dwa razy się modli. Festi-
wal jest adresowany do dzieci i mło-
dzieży oraz dorosłych z Polski Czech 
i  Niemiec. Uczestnicy występują 
w czterech kategoriach: zespoły dzie-
cięce, zespoły młodzieżowe, zespoły 

rodzinne i  soliści. W  tegorocznym 
festiwalu wzięło udział 7 zespołów 
jasełkowych, które zaprezentowały 
20-minutowe, niezwykle refleksyjne 
spektakle, przepełnione głębokimi 
treściami społecznymi i  patriotycz-
nymi. Były to : Grupa Jasełkowa 
z  Rząsin, Dziecięce Zespoły Jaseł-
kowe z Krzeszowa i Czarnego Boru, 
Zespół Jasełkowy „Dobroduszki”’, 
Grupa Jasełkowa z Witkowa, Schola 
„Hej Jezu” z  Kamiennej Góry oraz 
Koło teatralne z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1 w Nowej Rudzie (parafia 
św. Barbary), łącznie ponad sto osób.

W popołudniowym przeglądzie 
kolędniczym zaprezentowali się: 
Zespół rodzinny „Kresowianie”, 
Zespół wokalny Gimnazjum Sióstr 
Niepokalanek w  Wałbrzychu, 
Zespół młodzieżowy „Owieczki 

W dniach 20-22 stycznia 2017 r. już po raz siódmy odbył się w Krzeszowie Festiwal 
Trzech Kultur - Przegląd Jasełkowy i Kolędniczy.

Zespół "Dobroduszki” z Domaszkowa

Zespół Dzieciecy z Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie 
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Boże”, „Mali kolędnicy” z Ćervene-
go Kostelca w  Republice Czeskiej 
oraz soliści Natalia Budzińska, 
Dominik Budziński, Aleksandra 
Majek, Sokta Ciureja Angelo oraz 
Ksenia Duszeńko. Konkursowi 
towarzyszyły występy gościnne 
zespołu „Bolkowianie”, Zespołu 
rodzinnego „Regina i Marian”, Ma-
rzeny Brudzińskiej.

Jury z uwagą obserwujące i oce-
niające zmagania artystów miało 
niezwykle trudne zadanie, gdyż 
poziom prezentowanych umiejęt-
ności uczestników był bardzo wy-
soki, a występy zachwycały wyko-
naniem. Wśród opowiedzianych 
historii jasełkowych pierwsze miej-
sce przyznało Kołu Teatralnemu 
z Nowej Rudy, drugie Grupie Jaseł-
kowej z Witkowa, trzecie Zespoło-
wi z Rząsin. W Przeglądzie kolęd-
niczym bezkonkurencyjni okazali 
się „ Mali kolędnicy” z Cervenego 
Kostelca. Kolejne miejsca zajęli 
Sokta Ciureja Angelo (II), Ksenia 
Duszeńko (III). Specjalną nagrodę 
kustosza otrzymała Zespół Jasełko-
wy „Dobroduszki” z Domaszkowa. 
Pani Senator RP Dorota Czudow-
ska uchonorowała natomiast so-
listke: Natalię Budzińską z  parafii 
Lubsza na Opolszczyźnie. Wszyscy 
zostali obdarowani cennymi na-
grodami i  słodyczami. Uczestnicy 
Festiwalu mieli również możliwość 
uczestniczenia w  niezwykle cen-

Jury (od lewej): Pani Amelia Kruczek-Szawłowska, Pan Marek Zygmunt, 
Pani Edyta Wyrostek, Ksiadz Jarosław Górecki

Uczestnicy festiwalu

nych, kilkugodzinnych warszta-
tach z emisji głosu i prezentacji na 
scenie, prowadzonych przez do-
świadczone artystki z  Wrocławia. 
Na szczególne uznanie zasługuje 
gościnność i niezwykła atmosfera, 
jaka panowała w  trakcie przesłu-
chań i  warsztatów, co było wielką 

zasługą czuwającego nad wszyst-
kim Ks. Prałata Mariana Kopko. 
Uczestnicy deklarowali, że na pew-
no przyjadą tu za rok, bo warto!

Teresa Bazała z Nowej Rudy

(Galeria zdjęć na drugiej stronie 
okładki)
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W Krzeszowskim Sanktuarium jak każdego roku chcieliśmy pośpiewać kolędy malutkiemu Jezusowi: 
„Hej kolęda, kolęda”. Nasze sanktuarium jest znane z niezwykłych scen związanych z Bożym Narodzeniem. 
Do tego scenariusza aura domalowała przepiękne widoki zimy i okryła naszą Bazylikę i kościół Św. Józefa 
białym puchem śniegowym. W  dniach od 20 do 22 stycznia 2017 roku odbył się kolejny raz: Festiwal 
Trzech Kultur.

FESTIWAL TRZECH KULTUR
RELIKWIE ŚW. JOSE - MĘCZENNIKA Z MEKSYKU

SPOTKANIE OPŁATKOWE RODZINY RADIA MARYJA

Głównym organizatorek tego fe-
stiwalu była:
• Fundacja „Europejska Perła Baro-

ku”

współorganizatorami byli:
• Legnicka Kuria Biskupia
• Sanktuarium Matki Bożej Łaska-

wej w Krzeszowie
• Parafa Rzymskokatolicka p.w. 

Wniebowzięcia NMP
• Centrum Biblioteczno-Kulturalne 

Gminy Kamienna Góra
• Ośrodek Kultury i  Sztuki we 

Wrocławiu
• Wydział Programów Katolickich 

- Polest - Polskie Stowarzyszenie 
Estradowe

Na nasze zaproszenie odpowie-
działo 18 zespołów jasełkowych i ko-
lędniczych w kategorii: Zespoły dzie-
cięce, Zespoły młodzieżowe i Dorośli 
z Polski oraz z Czech i Niemiec
1. Zespół „Dobroduszki” z Domasz-

kowa
2. Schola „ Hej Jezu” z  Kamiennej 

Góry
3. Zespół dziecięcy CBK z  Krzeszo-

wa
4. Zespół Wokalny Gimnazjum 

Sióstr Niepokalanek z Wałbrzycha
5. Zespół Rodziny „ Kresowianie” 

z Paszowic
6. Grupa Jasełkowa z Rząsin
7. Koło Teatralne z Nowej Rudy
8. Grupa Jasełkowa z  Parafii ZNMP 

w Witkowie
9. Zespół Rodzinny Regina i Marian 

z Chmielenia
10. Solista Ciureja Angelo z Wałbrzycha

11. Solistka Marzena Budzyńska 
z Lubszy

12. Solistka Natalia Budzyńska z Lub-
szy

13. Solistka Aleksandra Majak z  Ka-
miennej Góry

14. Solistka Ksenia Duszeńko z  Pa-
szowic

15. Zespół Folklorystyczny „ Bolko-
wianie”

16. Mali Kolędnicy z  Cervonego Ko-
steleca - z Czech

17. Rodzina Duchacova z  Machova 
i Bezviekova - z Czech

18. Serbołużyczanie: Regina Krawco-
wa i Beno Nowak z żoną - z Nie-
miec

W  piątek 20 stycznia 2017 po 
przyjeździe Grupy teatralne zapisane 
na warsztaty i rozlokowane na nocle-
gi u Sióstr Benedyktynek – rozpoczę-
ły warsztaty z aktorami z Wrocławia 
panią: Elżbietą Szomańską i  panią 
Agnieszką. Warsztaty te pozwoliły 
grupom zapoznać się bliżej ze sobą; 
wymienić zainteresowania, jak rów-
nież były bardzo pomocne w  zapa-
nowaniu nad stresem podczas swo-
ich występów. Natomiast w  sobotę 
21 stycznia 2017 wszystkie Grupy 
udały się do naszego Domu Kultu-
ry, w  Krzeszowie, aby tam od go-
dziny 10.00 - zaprezentować swoje 
przedstawienia. Po cudownej zaba-
wie z  występami jasełkowymi oraz 
śpiewem kolęd nadszedł czas przed-
stawienia laureatów tegorocznego 
festiwalu. Po wysłuchaniu wszystkich 
grup jasełkowo - kolędniczych JURY 
w składzie:

• Pani Aniela Kruczek-Szawłowska - 
Urząd Gminy Kamienna Góra

• Pani Edyta Wyrostek - Powiat Ka-
mienna Góra

• Pan Marek Zygmunt - redaktor „ 
Nasz Dziennik”

• Ksiądz Jarosław Górecki - wikariusz 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

ogłosiło wyniki Grup Jasełko-
wych:

I. miejsce w kategorii jasełkowej zdo-
było koło teatralne z  parafii Św. 
Barbara w Nowej Rudzie

II. miejsce grupa jasełkowa ze wspól-
noty pw. Najświętszej Marii Panny 
w Witkowie

III. miejsce zespół z  parafii pw. Matki 
Bożej Ostrobramskiej w Rząsinach

• Specjalne Wyróżnienie od Kusto-
sza Sanktuarium otrzymał Zespół 
„Dobroduszki” z Domaszkowa

• Nagrodę pani Senator RP Doro-
ty Czudowskiej otrzymała: Natalia 
Budzyńska z Lubszy

Natomiast z  Grup Kolędniczych 
zwyciężyli:

I. miejsce Mali kolędnicy Cervonego 
Kostelca ( Czechy)

II. miejsce solista Ciureja Angelo z pa-
rafii Św. Jerzego w Wałbrzychu

III. miejsce solistka Ksenia Duszeńko 
ze wspólnoty pw. Św. Trójcy w Pa-
szowicach

oraz dwa wyróżnienia dla:
• Zespołu wokalnego Gimnazjum 

Sióstr Niepokalanek z Wałbrzycha
• Zespołu rodzinnego „Kresowianie” 

z Paszowic
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W trzecim dniu trwania festiwa-
lu na Mszy świętej o godzinie 10.oo 
Zespół „Dobroduszki” oraz inni 
Uczestnicy Festiwalu wraz z  solistą 
Angelo czynnie uczestniczyli w Eu-
charystii przewodnicząc wspólnemu 
śpiewaniu kolęd.

Podczas tej Eucharystii były rów-
nież wystawione relikwie św. Jose 
Sanches del Rio i został rozstrzygnię-
ty konkurs „O świętym męczenniku 
Jose z  Meksyku”. Konkurs zorgani-
zował Ks. Jarosław Górecki w  na-
szym Zespole Szkół w Krzeszowie.

Niedziela 22 stycznia - to również 
tradycyjne spotkanie Opłatkowe Ro-
dziny Radia Maryja. Na zaproszenie 
ks. Proboszcza do Krzeszowa przy-
byli pielgrzymi z Bogatyni, Chojno-
wa, Jeleniej Góry, Lubania Śląskiego, 
Legnicy, Nowej Rudy, Kamiennej 
Góry, Gostkowa, Starych Bogaczo-
wic, Boguszowa Gorc i  sympatycy 
Radia Maryja z  Krzeszowa. Po za-
kończeniu Eucharystii, którą cele-
browali: Ks. Biskup Marek Mendyk 
z Legnicy oraz Ojciec Piotr Dettlaff 
z  Torunia wraz z  naszymi kapłana-
mi - wszyscy zaproszeni goście z Ro-
dziny Radia Maryja, jak również 
Zwycięski Zespół Festiwalu Trzech 
Kultur - udali się do krzeszowskiego 
Domu Kultury na spotkanie opłat-
kowe, a  zwycięskie zespoły zapre-
zentowały swoje przedstawienia.

Na zakończenie kustosz Sank-
tuarium wyraził serdeczne wyrazy 
wdzięczności dobrodziejom i  spon-
sorom tego wielkiego przedsię-
wzięcia, jakim jest Festiwal Trzech 
Kultur. Nie byłoby tyle radości i sa-
tysfakcji naszych dzieci i wspaniałej 
młodzieży, gdyby nie ludzie dobrej 
woli.

DOBRODZIEJE FESTIWALU 
TRZECH KULTUR - 2017
• Fundacja Polska Miedź SA w Lu-

binie
• Senator RP - Dorota Czudowska
• Poseł RP - Marzena Machałek
• Ośrodek Kultury i Sztuki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego

• Konsulat Honorowy Republiki 
Czeskiej we Wrocławiu Arka-
diusz IGNASIAK

• TAKATA PARTS POLSKA SP. 
Z O O.

• LEGNICKA SPECJALNA STRE-
FA EKONOMICZNA

• NSZZ „Solidarność: 
KGHM Polska Miedź, Zakłady 
Górnicze „Lubin” Przewodniczą-
cy Bogdan Nuciński

• NSZZ „Solidarność” KZ KGHM 
Polska Miedź Oddział Zakłady 
Górnicze „Rudna” w Polkowicach 

– Przewodniczący Józef Czyczer-
ski

• Anna i Janusz Chudyba – Leka-
rze z Warty Bolesławieckiej

• KGHM Polska Miedź S.A. Od-
dział Zakłady Górnicze „Lubin”

• Marek Tkaczuk, Prezes „Lubin-
-pex” z Lubina

• Marek Mutor z Wrocławia

Danuta Jała

Galeria zdjęć na drugiej i trzeciej stronie okładki

Spotkanie Opłatkowe Rodziny Radia Maryja

Relikwie św. Jose - męczennika z Meksyku

Festiwal Trzech Kultur
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1. Kto uczestniczył w  wykonaniu 
szopki i  ile czasu zajęło jej wykona-
nie?

Wszystkie elementy wykona-
łem samodzielnie. Prace nad szopką 
w Krzeszówku trwały kilka miesięcy, 
ale tak naprawdę tego typu budowle 
wykonuję już od dawna, więc niektó-
re fragmenty zrobione były wcześniej.

2. Jakich materiałów użył Pan do 
budowy szopki?

Zasadniczo jest ona zrobiona 
z  drewna. Klejone i  skręcane frag-
menty po wykonaniu ich konstrukcji 
są malowane bądź pozostają w stanie 
surowym. Dodatkowym elementem 
są mechanizmy elektryczne i oświet-

BETLEJEM W KRZESZÓWKU
Ostatnie Święta Bożego Narodzenia dla wspólnoty parafialnej w  Krzeszówku były pod pewnym 

względem wyjątkowe. W  kaplicy bocznej naszego kościoła zainstalowana została nowa Szopka 
Bożonarodzeniowa. Autorem i wykonawcą szopki jest Pan Jan Ferenc z Krzeszowa. Poprosiliśmy Pana 
Jana o kilka spostrzeżeń i refleksji związanych z okolicznościami powstania tej bardzo okazałej budowli. 
Oto one:

leniowe. Oczywiście wypełnienie 
szopki stanowią gotowe figurki osób 
i  zwierząt. Istotnymi elementami 
są naturalne ozdoby z  mchu, hub 
drzewnych i szyszek.

3. Z  jakich głównych elementów, 
także tych zaczerpniętych z  lokalnej 
architektury składa się szopka?

Centralny punkt stanowi miniatu-
ra Kościoła św. Wawrzyńca w  Krze-
szówku ze żłóbkiem Pana Jezusa oraz 
figurami Maryi i Józefa. Z lewej stro-
ny umiejscowiona jest makieta Pała-
cu Heroda (z Kalwarii Krzeszowskiej) 
natomiast po prawej stronie znajduje 
się przykładowy domek góralski oraz 
kościółek Św. Anny wraz z  kaplicą 

słupową. Nad całością błyszczy obra-
cająca się gwiazda betlejemska, na-
wiązująca do tradycji kolędniczych.

4. Skąd wzięła się u Pana pasja do 
wykonywania tego typu projektów 
artystycznych?

Moja pasja zrodziła się kilkana-
ście lat temu wraz z  urodzeniem się 
mojej wnuczki Paulinki. Początkowo, 
będąc małym dzieckiem, wnuczka 
sama pełniła rolę dzieciątka Jezus 
w domowej szopce bożonarodzenio-
wej. Z  biegiem czasu ta z  początku 
skromna szopka domowa zaczęła się 
rozrastać. Inspiracje czerpałem ob-
serwując lokalną architekturę, o któ-
rej elementy rozbudowywałem kolej-
ne projekty. W  ten sposób powstały 

Szopka w Krzeszówku, wyk. pan Jan Ferenc
fot. Daniel Guzik
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m. in szopka wzorowana na frontonie 
krzeszowskiej Bazyliki oraz szopka, 
która wystawiana była w  ubiegłym 
roku w domu kultury. Ponadto zbu-
dowałem około 5 wersji szopki do-
mowej no i  oczywiście szopkę do 
kościoła w Krzeszówku.

Mam także plany na przyszłość 
ale nie chciałbym ich zdradzać…

Serdecznie dziękujemy Panu Ja-
nowi za podzielenie się z nami swoim 
talentem.

Szczególne podziękowania 
mieszkańcy Krzeszówka, Gorzeszo-
wa i  Jawiszowa kierują również na 

ręce Pani Julity Dubiel z Dobromy-
śla. Większość z  nas pamięta Panią 
Julitę jako długoletnią nauczycielkę 
i  wychowawczynię pracującą w  Ze-
spole Szkół w Krzeszowie. To właś-
nie ona dokonała renowacji kilku-
dziesięciu figurek osób i  zwierząt, 
które przez wiele lat stawiane były 
w poprzedniej szopce. Dzięki trwa-
jącej kilka tygodni bezinteresow-
nej pracy Pani Julity figurki zyskały 
nowy blask. Dodatkowo cieszy nas 
fakt, że odnowione figury pochodzą 
z dotychczasowej szopki, co stanowi 
swego rodzaju kontynuację tradycji 
tego miejsca.

Na koniec należy dodać, że nie 
byłoby tego całego pozytywnego za-
mieszania gdyby nie zaangażowanie, 
upór i  zmysł organizacyjny Sołtysa 
z  Krzeszówka Pana Kazimierza Ma-
deja, który to przedsięwzięcie ko-
ordynował. Wdzięczni jesteśmy też 
kapłanom naszej Parafii, szczególnie 
księdzu Andrzejowi za dawanie im-
pulsów do działania.

Pragniemy podziękować także 
wszystkim osobom biorącym udział 
w  montażu dekoracji bożonarodze-
niowych w naszym kościele.

Eugeniusz Groński

Szopka w Krzeszówku, wyk. pan Jan Ferenc
fot. Daniel Guzik

Ludzie listy piszą ...
21 grudzień 2016 rok

Księże Proboszczu

Na wstępie mego listu ściskam 
Wszystkich bardzo serdecznie. Gdy 
zobaczyłam kopertę z Krzeszowa zdzi-
wiłam się bardzo. Ale gdy ją otworzy-
łam i  przeczytałam życzenia – to się 
rozpłakałam. To były łzy szczęścia; nie 
spodziewałam się, że ks. Proboszcz 
pamięta o takiej zwykłej rodzinie… że 
o Nas nie zapomniał. Dziękuję bardzo!

Z  Lipienicy wyprowadziliśmy się 
w listopadzie 2016 r. Dostaliśmy szansę 
na spłatę naszych zobowiązań; na wyj-
ście z długów. Nie żegnaliśmy się, bo 
czuję w sercu, że jeszcze do Lipienicy 
wrócimy. Wynajmujemy mały pensjo-
nat…. Na razie szału nie ma… ale po 
Nowym Roku zapowiada się dobrze. 
Mamy rezerwację na ferie. Wierzę, że 
będzie dobrze. Pracy mamy mnóstwo, 
ale dajemy radę. Nie boimy się ciężkiej 
pracy. Dzieci tęsknią za Krzeszowem; 
za kolegami i koleżankami; za szkołą; 
ale co najpiękniejsze: tęsknią za krze-
szowską bazyliką…

Parę lat temu dotarło do mnie; 
zrozumiałam, że „CUD” to nie wygra-
na w totolotka, wyjście z życiem cało 
z  jakiegoś wypadku – jak to się zwy-
czajowo mówi, ale „CUD” to ludzie, 

przyjaciele, którzy swoimi czynami 
pomagają. Robiąc nieraz małe, nie-
wielkie rzeczy – dają innym wiarę . To 
jest „CUD” , że w chwili, kiedy przy-
chodzi zwątpienie - nagle otrzymuje 
się wsparcie…. i  ktoś wysyła kartkę 
z  życzeniami świątecznymi. To jest 
„CUD”. Dziękuję! To znaczy więcej niż 
wszystkie złoto świata.
• Za wszelkie dobro z  Bożej reki 

wzięte – dziękujemy
• Za skarby wiary i pociechy święte – 

dziękujemy
• Za trudy, prace i  trudów owoce – 

dziękujemy
• Za chwile ciszy i ludzkie niemoce – 

dziękujemy
• Za spokój, walki, zdrowie i choro-

by – dziękujemy
• Za uśmiech szczęścia i za łzy żało-

by - dziękujemy
• I za krzyż ciężki na barki złożony – 

dziękujemy
Niech Jezus będzie pochwalony !
Raz jeszcze mocno pozdrawiamy 

Księdza Proboszcza i Parafian i prosi-
my o modlitwę i błogosławieństwo dla 
naszej Rodziny

Magdalena Lech
Ps.
Pozdrowienia i  uściski dla Ks. An-

drzeja i ks. Mateusza (z Legnicy)

Warszawa,
dnia 25 stycznia 2017 roku

Nasz Dziennik pozdrawia

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus,

Czcigodny Księże Kustoszu!

Bardzo dziękuję za maila przysła-
nego do naszej redakcji.

Księże Kustoszu, to my bardzo 
dziękujemy za to, że mogliśmy przy-
jechać do Krzeszowa. Dziękujemy za 
wspaniałe przyjęcie i  za to wszystko 
co Ksiądz Kustosz robi. Ufamy, że św. 
Jose uprosi wiele łask dla wiernych 
z  Księdza parafii oraz dla Księdza 
Kustosza. Jeszcze raz dziękujemy za 
wszystko i życzymy wielu łask Bożych 
i opieki Matki Najświętszej!

Księże Kustoszu, bardzo prosimy 
o kapłańskie błogosławieństwo.

W imieniu Pani Redaktor Ewy 
Nowiny - Konopka

Agnieszka Niewęgłowska 
Sekretariat Redaktora Naczelnego 

"Naszego Dziennika"
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Zwyczaje dotyczące zawierania 
małżeństwa były w  tamtych czasach 
i  w  tamtym kręgu kulturowym nie-
co inne niż dziś. Najpierw spisywano 
stosowną umowę. Tak rozpoczynał 
się dla młodych okres narzeczeństwa, 
do której to instytucji przywiązywano 
znaczenie większe znacznie niż obec-
nie. W oczach ludzi byli oni sobie już 
poślubieni, jednak dopiero później, 
zwykle po roku, kobieta przeprowa-
dzała się do domu mężczyzny. Podob-
nie było w  przypadku Józefa i  Maryi. 
Jednak nim zamieszkali razem, Józef 
odkrył, że jego wybranka znalazła się 
w stanie błogosławionym.

Trudno powiedzieć, co wtedy czuł. 
Ból, zawód, złość, zniechęcenie. Może 
bezgraniczny żal. Do Maryi… Do swego 
losu… Nigdy się tego nie dowiemy. Po-
dobnie jak tego, czy próbował ze swoją 
żoną rozmawiać i  cokolwiek wyjaśniać. 
Bo czy któryś mężczyzna uwierzyłby 
w tak nieprawdopodobną rzecz, że jego 
żona poczęła dziecko z Ducha Świętego? 
A  jeśli nawet uwierzył w nieprawdopo-
dobne opowiadanie Maryi, to skąd miał 
wiedzieć, jak się zachować? Dlatego po-
stanowił załatwić wszystko najlepiej, jak 
tylko mógł: nie nadawać sprawie roz-
głosu i  oddalić żonę potajemnie. Sam 
chciał pewnie odsunąć się w  cień. Do-
piero Anioł, który ukazał się we śnie, 
wskazał drogę dalszego postępowania. 
Józef wziął Maryję do siebie i w oczach 
ludzi stał się jej pełnoprawnym małżon-
kiem. To chyba nie była łatwa decyzja. 
Bóg nie pytał go o zdanie, nie pytał, czy 
chce- jak wcześniej Maryję. Postawił go 
przed faktem dokonanym. Trzeba było 
skorygować życiowe plany i  w  pokorze 
przyjąć wyznaczone przez Boga zadanie.

JÓZEF - MILCZĄCY OPIEKUN
(REFLEKSJE NA 19 MARCA)

Chociaż był postacią bardzo ważną, wiemy o nim niewiele. Pochodził z królewskiego 
rodu Dawida. Nie mieszkał jednak w  Betlejem, ale w  cieszącym się niezbyt dobrą 
reputacją galilejskim Nazarecie. Trudnił się obróbką drewna, stąd nazywamy go dziś 
cieślą. Najprawdopodobniej nie powodziło mu się zbyt dobrze, gdyż przy ofiarowaniu 
Jezusa w  świątyni był w  stanie jedynie uiścić ofiarę ubogich- parę synogarlic. Nie 
wiemy, ile tak naprawdę miał lat, gdy postanowił ożenić się z Maryją. Ale na pewno 
był człowiekiem prawym i roztropnym.

Na pewno nie było mu też łatwo, 
gdy ze swą ciężarną małżonką przybył, 
z powodu spisu ludności, do Betlejem. 
Ewangelista Łukasz pisze lapidarnie: 
„Nie było dla nich miejsca w  gospo-
dzie”. Nie było dla wszyst-
kich szukających 
z  powodu 

braku miejsc, czy nie było go tylko dla 
nich? Bo byli ubodzy… Bo mogli spra-
wić kłopot… Tego też nie wiemy. Ale 
możemy przypuszczać, co wtedy czuł. 

On, ustanowiony przez Boga 
s t r a ż n i k i e m 

Matki Bo-

Anioł poucza św. Józefa o wcieleniu, Michał Willmann, fresk w kościele p.w. św. Józefa
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żego Syna, nie potrafił nawet znaleźć 
dla Niej odpowiedniego schronienia. 
Przyszło Jej urodzić w stajence, a swo-
jego Syna złożyć w żłobie. Czy zostali 
w  Betlejem dłużej? Czy zamierza-
li osiedlić się tam na stałe? Tych pla-
nów Józefa i Maryi nie znamy. Kto raz 
wszedł na ścieżkę wierności Bogu, już 
zawsze musi się liczyć z niespodziewa-
nym. Na szczęście w opiece nad Mary-
ją i Dzieciątkiem wspierali go Anioło-
wie. I wtedy, gdy przyszło mu stamtąd 
wracać. Wtedy chyba jeden jedyny 
raz nie miał odwagi do końca zaufać 
Bogu. Był przecież człowiekiem roz-
tropnym. Bał się wracać do Judei, rzą-
dzonej twardą ręką przez syna Heroda 

Wielkiego, Archelaosa. Dopiero po raz 
kolejny pouczony przez anioła we śnie, 
udał się do Nazaretu. Choć tak wiele 
zrobił dla swojej rodziny, nie wiemy 
nawet, kiedy umarł. Żył jeszcze, gdy 
Jezus miał dwanaście lat. Potem słuch 
o nim zaginął. Odszedł tak cicho, jak 
żył. Nikt nie zapisał żadnej informacji 
o jego śmierci, żadnej daty.

Ja też miewam swoje życiowe pla-
ny. Ale i  na nich ciąży niewidzialna 
ręka Boga. Czasami budzi to moją go-
rycz i żal. Przecież nikt nie pytał mnie 
o  zgodę. A  kiedy staram się dobrze 
wypełniać to, co Bóg mi zlecił, wi-
dzę, jak bardzo nędznym narzędziem 
jestem w  Jego rękach. Pełen wątpli-

wości nieudacznik, życiowy fajtłapa, 
który niczego nie potrafi do końca 
dobrze zrobić, któremu ciągle trze-
ba pomagać, który jest cieniem tych, 
stojących w  pełnym blasku- zawsze 
mocnych, zawsze umiejących znaleźć 
wyjście z sytuacji, zawsze w pełni od-
danych sprawie Bożej. Uczę się wtedy 
od Józefa pokory. Uczę się pogodnie 
przyjmować porażki i cieszyć się tym, 
co mi Bóg daje. Razem z  nim kładę 
dłoń na ustach i usuwam się w cień. 
Bo dzięki temu może ktoś usłyszy sa-
mego Boga.

Ks. Andrzej
List nr 12 (157) grudzień 2016

W dniu 30 grudnia 2016 roku 
Prokuratura Rejonowa w Kamiennej 
Górze postanowiła umorzyć docho-
dzenie w tej sprawie. W uzasadnieniu 
decyzji napisano, że wykonane czyn-
ności dochodzenia nie doprowadziły 
do ustalenia danych personalnych 
sprawcy opisywanego wyżej czynu.  
Ale pomimo umorzenia dochodze-
nia z powodu niewykrycia sprawcy 
czynu, sprawa nadal pozostaje w za-
interesowaniu organów ścigania. Po 
umorzeniu dochodzenia Policja po-
dejmuje dalsze czynności w celu wy-
krycia sprawcy i uzyskania dowodów. 
Jeżeli zostaną ujawnione dane pozwa-
lające na wykrycie sprawcy, zostanie 
wydane postanowienie o podjęciu na 
nowo dochodzenia.

Duszpasterstwo Parafii p.w. Wnie-
bowzięcia NMP w Krzeszowie bardzo 
serdecznie dziękuje Rodzinie państwa 
Bednarz z Lipienicy za zatroskanie ka-
plicą oraz za zgłoszenie na Komendę 
Policji o dokonanej kradzieży. Pro-

simy jednocześnie naszych Parafian; 
mieszkańców parafii o dopilnowanie 
bezpieczeństwa naszych Kaplic na 
Kalwarii Krzeszowskiej. W ostatnim 
czasie ponownie nieznani sprawcy 
zbezcześcili kolejną stację Drogi Krzy-
żowej. Ta kolejna dewastacja dowodzi, 
że pośród nas żyją ludzie „bez serca”.  
Podejrzewamy, że są to młodzi ludzie, 
nadużywający narkotyków i alkoholu. 
Bardzo prosimy Was Drodzy Państwo 
o zatroskanie naszym wspólnym do-
brem. Wszystkie te prace, dokonane 
staraniem Legnickiej Kurii Biskupiej 
są naszą chlubą i nie możemy pozwo-
lić na ich nieustanne niszczenie. 

Za tych wszystkich wandali Świę-
tych Miejsc naszego kultu modlimy 
się i prosimy  Pana Boga, aby im wy-
baczył złe czyny i niegodne zachowa-
nie.

W imieniu Duszpasterstwa 
Ks. Marian Kopko

Proboszcz i Kustosz

Na przełomie września i października 2016 roku w Lipienicy nieznany sprawca dokonał kradzieży w przydrożnej 
kaplicy - obrazu przedstawiającego Matkę Bożą. O kradzieży tego obrazu została powiadomiona Komenda  
Powiatowa Policji w Kamiennej Górze przez rodzinę pana Mariusza Bednarza z Lipienicy. W pobliżu jego domu - 
od  zawsze wisiał w tej kaplicy obraz Matki Bożej.

SKRADZIONO OBRAZ
Z KAPLICY W LIPIENICY
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

Angielki czy Polki?

Chodziło wówczas o  dwie rodzone 
siostry benedyktynki Maurę i Magdalenę 
Knobloch. Właściwie można byłoby do 
tytuły dołączyć jeszcze trzecie pytanie: 
a  może Francuzki? Bowiem obie uro-
dziły się w Lens we Francji na północny 
– wschód od Paryża, w  pobliżu granicy 
z Belgią, w rodzinie polskich emigrantów. 
Na chrzcie św. nadano im imiona: Aldona 
(późniejsza s. Maura) i  Irena (s. Magda-
lena). Dziewczynki uczęszczały do szko-
ły francuskiej, stąd późniejsza doskonała 
znajomość języka.

S. Magdalena – jeszcze w późniejszej 
starości – wspomniała, jak to nauczyciel-
ki w  szkole uważały ją za Francuzkę (bo 
tam się urodziła), a ona jako od dzieciń-
stwa zdeklarowana patriotka kategorycz-
nie protestowała. I  tu tkwi różnica mię-
dzy dwiema siostrami. S. Maurze sprawy 
ziemskiej ojczyzny były jakby obojętne. 
Od młodych lat zafascynowana sprawami 
wiary, marząca o  życiu zakonnym, była 
kimś w  rodzaju duchowej kosmopolitki: 
jej było dobrze wszędzie tam, gdzie był 
Bóg, a On był wszędzie!

Tymczasem sielskie dzieciństwo 
dziewczynek skończyło się w  drama-
tyczny sposób: najpierw na zawał zmarł 
ojciec, a  wkrótce potem mama. Zostały 
dwie około 10- letnie sieroty. Wówczas 
do akcji wkroczył ich wuj Michał Kwiat-
kowski (także z Lens), który nie namyśla-
jąc się wiele zabrał sieroty i  dołączył do 
swoich dzieci. Wuj Kwiatkowski to była 
barwna postać. Należał do dość bliskich 
współpracowników Wojciecha Korfan-
tego, znanego przedwojennego działa-
cza politycznego (zm. 1939), komisarza 
plebiscytowego na Śląsku (1919 i  1922), 
oraz jednego z  czołowych przywódców 
powstania śląskiego. Kwiatkowski był 
utalentowanym działaczem prawicy, choć 
niestety mało „dyplomatycznym”, który 
swoimi wypowiedziami niejednokrotnie 
przysporzył sobie niemało wrogów (zdaje 
się, że w latach 90- tych emitowano w TV 
spektakl teatralny, oparty na kanwie pro-
cesu, jaki wytoczył Kwiatkowskiemu gen. 

Anders, chodziło o zarzuty stawiane An-
dersowi przez Kwiatkowskiego). Wypo-
wiedzi takie – zdaje się – były powodem 
jego emigracji do Francji, do Lens, gdzie 
od razu zaczął wydawać czasopismo pt. 
„Narodowiec”, żeby Polacy na emigracji 
nie zapomnieli, iż są Polakami. S. Mag-
dalena nieraz opowiadała, że przez jego 
dom przewinęło się mnóstwo ważnych 
osób. Sama zapamiętała najbardziej gen. 
Hallera. Pamiętała też, że już po II wojnie, 
uczestniczyła wraz z  wujem w  pożegna-
niu Stanisława Mikołajczyka, który wyjeż-
dżał do Polski; wuj dał mu wtedy na drogę 
i niebezpieczną misję różaniec. Tak więc 
obie dziewczynki w  domu wuja miały 
się dobrze, nie odczuwały braku miłości 
ze strony bliskich, uczyły się w szkole jak 
i jego dzieci, a nawet czasem broiły, wobec 
czego wuj był zawsze sprawiedliwy.

Tak było do 1939 roku, kiedy Niemcy 
zaatakowali Polskę. Wuj wiedząc, że An-
gers (w zachodniej części Francji) tworzy 
się nowy polski rząd na emigracji, także 
przeniósł się z  rodziną do Angers, gdzie 
przyjęto go z  zadowoleniem, jako stare-
go przeciwnika sanacji. Niestety, w  1940 
roku po ataku Niemiec na Francję, rząd 
polski musiał się ewakuować do Anglii. 
Nasze Knoblochówny znalazły się wśród 
ewakuowanych rodzin rządowców i  po 
perypetiach przeprawy przez morze 
znalazły się w  Anglii. Wkrótce potem 
umieszczono je w szkole klasztornej z in-
ternatem w  Oulton. Szkołę prowadziły 
benedyktynki. S. Magdalena opowiadała, 
jak angielskie uczennice oglądały je jak 
kurioza i były niebotycznie zdziwione, że 
z  Polski… a  zdolne i  bardzo dobrze wy-
chowane! S. Maura – która od dzieciństwa 
marzyła o  klasztorze – po ukończeniu 
szkoły rozpoczęła nowicjat tymże Oulton. 
Natomiast S. Magdalena jako młodsza 
jeszcze wahała się z wyborem drogi życio-
wej. Kiedyś, oglądając jej zdjęcia jako pa-
nienki, powiedziałam: siostra była śliczną 
dziewczynką, musiała siostra mieć tabun 
wielbicieli czyli jak to się wtedy mówiło: 
„starających się”. Siostra popatrzyła filu-

ternie w moją stronę i powiedziała: „No, 
był taki jeden…” Ale jak widać, tego „jed-
nego” – mówiąc karcianym językiem – 
„przebił” JEDEN (przez duże J) i  to Jego 
ostatecznie wybrała S. Magdalena. I nigdy 
nie żałowała swojej decyzji. Po złożeniu 
ślubów wieczystych przez dłuższy czas 
pełniła funkcję furtianki i  dane jej było 
podejmować nieraz znane osobistości. 
Chwaliła się, jak to gościła herbatką same-
go Tolkiena, znanego dziś chyba wszyst-
kim twórcy „Władcy Pierścieni”.

Opactwo w Oulton – jak wszystkie tego 
typu klasztory wówczas – było konserwa-
tywne. Życie unormowane drobiazgowy-
mi przepisami w  pełni odpowiadało pra-
worządnym Angielkom i  ani przyszło im 
do głowy postępować inaczej. Życie ściśle 
uporządkowane dawało poczucie bezpie-
czeństwa i  stabilizacji a  przekroczenie za-
sad było zagrożeniem. Mentalność tamtych 
czasów dawała czasem znać jeszcze tutaj 
w Krzeszowie. Zdarzało się na przykład, że 
s. Magdalena idąc korytarzem zobaczyła, 
iż któraś z  sióstr ma bose stopy wsunię-
te do sandałów (bo upał), co natychmiast 
komentowała z  oburzeniem: „W  Oulton 
byłoby to nie do pomyślenia”! Znając jej 
inklinację do hołdowania przepisom, z po-
błażliwością patrzyłyśmy, jak wyczulonym 
uchem wyłapywała nasze pomyłki w chó-
rze na modlitwach. Jeśli zauważyłyśmy, że 
w pewnym momencie powolutku podnosi 
się z miejsca, rzuca okiem na Matkę Ksie-
nię i wychodzi z ławki, to już wiedziałyśmy, 
że któraś z nas się pomyliła i s. Magdalena 
idzie uświadomić ją co do pomyłki.

Ale wróćmy do Oulton. Dziś już nie 
pamiętam, skąd wyszedł pomysł stwo-
rzenia fundacji: od rządcy diecezji arcyb. 
Johna Magee (późniejszego drugiego se-
kretarza św. Jana Pawła II) czy od sióstr. 
W ramach przygotowań do tego ks. Arcy-
biskup wyłowił spośród zakonnic s. Mau-
rę (siostrę Magdaleny) z  zamiarem usta-
nowienia jej przełożoną przyszłej fundacji 
i wysłał ją … na studia do Rzymu. W kilka 
lat później ukończyła studia w Anselmia-
num z wynikiem celującym.

Pewnego razu siostra furtianka poprosiła kogoś: proszę zawołać Angielki, bo mają gości na furcie! 
Dosłyszała to S. Magdalena (jedna z owych „Angielek”) i powiedziała z oburzeniem: „Coś podobnego! 
Kiedy byłyśmy w klasztorze w Anglii – mówiono na nas „te Polki”, a kiedy przyjechałyśmy do Polski – 
wszyscy mówią „te Angielki”.
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Tymczasem w  klasztorze w  Oulton 
źle się podziało. Zmarła ówczesna ksieni, 
która była „od zawsze” i do której zakon-
nice były bardzo przywiązane. Nie wia-
domo dlaczego ks. Arcybiskup zamiast 
wyznaczyć termin wyborów nowej ksieni, 
sam powołał następczynię. I tu – posłusz-
ne dotąd mniszki – stanęły okoniem. Nic 
nie dały próby porozumienia z ks. Arcy-
biskupem, więc wkrótce – jedna po dru-
giej – wnosiły do władz prośby o przenie-
sienie do innych klasztorów, głównie do 
Irlandii. I tak starodawne Oulton opusto-
szało, na miejscu pozostały dwie, w  tym 
nowo ustanowiona ksieni, zaś w  samym 
klasztorze zorganizowano dom starców. 
Tym sposobem s. Magdalena znalazła 
się w ukochanej Polsce. Osiadła najpierw 
w  Staniątkach, potem przeniosła się do 
Krzeszowa i  tu została do końca. W  kil-
ka lat później, w ślad za nią, przybyła do 
Krzeszowa s. Maura, której wędrówki po 
USA i  Kanadzie w  poszukiwaniu miej-
sca na fundację spełzły na niczym, co 
nie zmniejszyło jej wielkiego zakochania 
w Bogu i ufności w Nim. Po jakimś cza-
sie obie siostry zostały skierowane przez 
Matkę Ksienię do dawania korepetycji, 
głównie z języka angielskiego, wszak zna-
ły go niczym rodowite Angielki (40 lat 
w  Oulton!). Do tego obowiązku doszło 
oprowadzanie pielgrzymów po krzeszow-
skich zabytkach. Różnie z tym bywało. S. 
Maura, mając serce przepełnione radoś-
cią wiary (w jej przypadku to nie slogan), 
z  rozpromienionymi oczami, opowiada-
ła pielgrzymom o  Bogu, o  objawieniach 
Matki Bożej. Bywało, że wycieczka słu-
chała zachwycona … jej osobowością 
i  radością jej wiary i  zapominała, że jest 
w  Krzeszowie i  że trzeba dowiedzieć się 
coś o tutejszych zabytkach i sanktuarium. 
Ale coraz częściej zdarzały się grupy, któ-
re zgłaszały skargi z tego powodu, trudno 
im się zresztą dziwić. Postępująca coraz 
wyraźniej demencja starcza przyśpieszyła 
decyzję Matki Ksieni o wycofaniu s. Mau-
ry z  oprowadzania, a  jakiś czas później 
także z  lekcji angielskiego. S. Magdalenę 
zresztą też.

Obie siostry były całkowicie różne, od 
urody poczynając: s. Maura była blondyn-
ką o solidnej „konstrukcji”, a s. Magdalena 
to typ filigranowej, fertycznej Francuzki. 
Pierwsza żyła według „ducha: druga we-
dług „litery”. Z tego też u s. Maury brała 
się szerokość serca, otwartość, bezpośred-
niość, brak podejrzliwości, ufność, zaś u s. 
Magdaleny – „ściśnięcie”. Najwyraźniej 
było to widać w tak prostej czynności, jak 
pisanie listów: s. Maura siadała do maszy-
ny i od razu pisała prosto „z serca” i bez 
brudnopisu, zaś s. Magdalena jeden list 

cyzelowała kilka tygodni, po czym zapeł-
niał on aż … pół strony. Tyle, że precyzyj-
niejszego tekstu nie znalazł u  najlepsze-
go dyplomaty! S. Maura miała mnóstwo 
przyjaciół na całym świecie (Anselmia-
num i  sprawa fundacji) a  s. Magdalena 
zanim kogoś zaakceptowała, to zawsze 
„radziła się” … konwenansów. Ale obie 
były lubiane choć tak różne. S. Magdalenę 
przed zdziwaczeniem z  powodu skrupu-
lactwa ratowało znakomite poczucie hu-
moru i inteligencja. Łatwo było ją odwró-
cić od „zapalnego” tematu, skierowując jej 
uwagę na coś zabawnego. Z czasem, kiedy 
już skleroza dobrze dawała znać o sobie, 
humor był ten niezamierzony. Było raz, 
że ubierałam ją rano na pacierze (bo już 
myliła kolejność części stroju zakonnego), 
ubrawszy jedną nogawkę rajstop a  chcąc 
nałożyć drugą powiedziałam: siostro! 
Zegnij nogę w  kolanie. A  siostra dalej 
podnosiła wyprostowaną. I tak kilka razy. 
W końcu zniecierpliwiona powiedziałam: 
cóż to, siostra nogi w kolanie zgiąć nie po-

trafi?! Wtedy siostra popatrzyła na mnie 
„z góry” i powiedziała tonem angielskiej 
królowej: proszę siostry! To nie jest moja 
specjalność! Ot, to się nazywa wybrnąć 
z sytuacji z honorem!

Kochana siostra Maura, mimo demen-
cji, do końca pozostawała łagodna, dobra 
i  delikatna. Nieraz, idąc około 4.00 rano 
do stajni, spotykałam ją błąkającą się po 
korytarzu a chcącą trafić do kaplicy na pa-
cierze. Nigdy jednak nie próbowała pukać 
w środku nocy do sióstr i pytać np. która 
jest godzina – co innym się zdarzało nie-
raz. Obie siostry nie leżały długo w cho-
robie, zaledwie kilka dni. Nigdy przez 
cały pobyt w  Krzeszowie nie narzekały 
na klasztor, choć bywało, że s. Magdalena 
– obraziwszy się o coś na mnie – zwykła 
mawiać: „Trzeba wracać do Oulton, tu nie 
ma co robić”. I wróciły do niebiańskiego 
Oulton – Francuzko- Angielki z polskim 
rodowodem.

s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

S. Magdalena i S. Maura Knoblochówny 
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY

Gdy 29 czerwca 1289r. opat Tschasca z Opatowic sprzedawał Bolkowi I Surowemu wszystkie posiadłości 
w  Cressowe za 240 marek srebra, mało kto mógł przypuszczać, że Zakon Świętego Benedykta jeszcze 
kiedyś będzie miał wpływ historię Krzeszowa. A jednak…

Benedyktyni z  czeskiego opactwa 
Emaus przybywają do Krzeszowa na 
przełomie czerwca i lipca 1919r. Za sym-
boliczną datę utworzenia nowego prze-
oratu pod zwierzchnictwem o. Linusa 
Prohaska uznaje się 2 lipca, kiedy zakon-
nicy odprawili pierwsze nieszpory. Nowa 
placówka dosyć energicznie się rozwijała, 
czego skutkiem było podniesienie jej do 
rangi opactwa 19 czerwca 1924 r. Opa-
tem został Albert Schmitt. Benedyktyni 
prowadzili szeroko zakrojone prace prze-
de wszystkim na dwóch płaszczyznach. 
Dbając o  rozwój duchowy, tutejszej lud-
ności zakonnicy prowadzili liczne kursy 
liturgiczne oraz teologiczne. Przykładem 
tego rodzaju działań może być przykład o. 
Justinusa Albrechta, który od 1925 r. pro-
wadził wykłady religijno- filozoficzne. Be-
nedyktyni bardzo mocno przyczynili się 
również do ratowania zabudowań klasz-
tornych i bezcennych dzieł. Po siedemna-
stu latach, zakonnicy zrekonstruują hełm 
północnej wieży kościoła klasztornego. Po 
pożarze z 1913r. świątynia opacka będzie 
mocno uszkodzona. Po nie do końca uda-
nych rozmowach z  władzami pruskimi, 
które zgodziły się tylko na współfinanso-
wanie odbudowy, opat Schmitt był zmu-
szony szukać potrzebnych środków gdzie 
indziej. Znalazł je u licznych darczyńców 
w  trakcie swoich podróży i  konferen-
cji, które organizował. Jak mówią źródła 
budowa rozpoczęła się 3 sierpnia 1930 r. 

a potrwała do 11/12 lipca 1931 r. … Rów-
nież mauzoleum wymagało interwencji 
zakonników. Tu problemem okazał się 
przeciekający dach, który powodował 
katastrofalne pogarszanie się stanu tej 
części świątyni. Gdy w  1810 r. Prusacy 
nakazali sekularyzację opactwa cyster-
sów, ich uwagę przykuło między innymi 
miedziane zadaszenie kaplicy Piastów, 
które z resztą wkrótce zerwali zastępując 
polepą glinianą. Co prawda nie długo po 
tym, bo w 1839 r. zajął się tym Schinkel, 
ale wykonana na podstawie jego projektu 
attyka okazała się nie wystarczająca. Be-
nedyktyni problem rozwiązali w  1932  r. 
Na działaniach członków Zakonu Święte-
go Benedykta zyskał również kościół p.w. 
św. Józefa. Zauważając zawilgocenie mu-
rów czego skutkiem było pudrowanie się 
fresków, zadecydowano o wykonaniu od-
wodnienia i opaski z bruku dookoła świą-
tyni (1937 r.). Do ratowania dzieł Will-
manna zatrudniono w 1938 r. Johannesa 
Drobeka – absolwenta Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu – który odnowił 
m.in. freski z cyklu radości i smutków św. 
Józefa oraz odsłonił, zamalowane na po-
lecenie o.  Placyda w  1775 r. ornamenty. 
Z  mniej znanych działań benedyktynów 
należy wspomnieć o  renowacji Cudow-
nej Ikony, z której w 1937 r. zdjęto liczne, 
barokowe przemalowania – odsłaniając 
pierwotne, bizantyjskie oblicze. Sama fa-
sada kościoła klasztornego również wy-

magała pilnych napraw. Figury z XVIII w. 
wykonane były z czerwonego piaskowca, 
który był bardzo podatny na warunki at-
mosferyczne. Dlatego też mnisi w  trak-
cie II wojny światowej prowadzili prace, 
w  ramach których wymienili częściowo 
piaskowcowe elementy. I  to była jedna 
z  ostatnich prac zakonników. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej postanowiono 
dokonać przymusowego przesiedlenia 
Niemców. Dotknęło to również braci 
z Krzeszowa. Dr Ambrosius Rose w kro-
nice parafialnej z  1946 r. opisuje w  jaki 
sposób to wszystko się odbywało:

„12.05 (…) Około godziny 15 słyszy-
my, że konwent ma się wynieść. Idę przez 
ogród do klasztoru i  dowiaduję się, że 
Niemcy z klasztoru muszą się wynieść. (…) 
Zostają tylko w  klasztorze: Mikołaj jako 
południowy Tyrolczyk, Bruno jako Czech 
i  trzej bracia jako Austriacy. Stwierdzam, 
że w  ten sposób klasztor uzyskał opiekę, 
ponieważ Polacy obrabowaliby go. Do 
obozu przyszedł do nas ojciec Piotr z Tyń-
ca, który chciał nas uratować przez swoje 
wstawiennictwo. Niestety nic nie osiągnął 
(…). Chwała Bogu ucichła przez terror na-
zistów, ale też przez zarządzenie jakiegoś 
polskiego starosty z Kamiennej Góry. (…) 
Biskup sufragan udzielił bierzmowania 
w  obozie. Jest przerażony naszym wyglą-
dem.”

Dalej zakonnik pisze:
„13.05 Noc spędziliśmy na bagażach. 
Rankiem ojciec Aleksander odprawił 
mszę z  wiernymi. Potem zaczyna się 
straszna kontrola, podczas której wiele 
rzeczy jest rabowanych nawet naszym 
braciom. Ja trafiłem na wyrozumia-
łego Polaka, tak że z  matką niczego 
nie straciliśmy. (…) Wsiadamy do 
towarowego wagonu, który zawiezie 
nas w  nieznanym kierunku. Podczas 
dłuższego postoju na stacji towarowej 
przechodzę obok wagonów i pocieszam 
wszystkich. Śpiewamy pieśni maryj-
ne. Jawor, Legnica, Miłkowice – tam 
dłuższy postój. O godzinie 12 jesteśmy 
w  Węglińcu, gdzie spotykamy siostry 
szkolne z Wałbrzycha. Pociąg, którym 
jechały został obrabowany przez pol-

Konwent, Boże Narodzenie 1939
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skich szabrowników (…) Bardzo zimne 
noce. W  Wittenberdze jest ciepły napój 
i  suchy chleb o  ile starczy dla wszystkich. 
Naszemu kierownikowi transportu uda-
ło się zdobyć aparat fotograficzny i  robi 
zdjęcie naszego konwentu przed wagonem. 
Niestety, nie wszystkim, ponieważ jesteśmy 
podzieleni na trzy wagony.”

16.05 „W obozie Alversdorf – najpierw 
rejestracja przez Brytyjczyków. (…) Przy-
dzielono nas do grupy jadącej w góry Harz. 
Tak dotarliśmy do obozu w  Vienenburg. 
Jazda autobusem na obrzeżach gór Harz. 
Z  obozu udaję się do domu parafialnego 
i  tam jestem przez dziekana bardzo ser-
decznie przyjęty. On zna Krzeszów, ponie-
waż jest bratem działającym w Sudetach. 
(…) Dziekan Braun znalazł zakwaterowa-
nie u rodzin. (…)”

Zakonnicy trafiają do Bad 
Wimpfen, położonego w  powie-
cie Rejencja. Sam Dr Ambrosius 
Rose stanie się współzałożycielem 
i  później przeorem nowej pla-
cówki, gdzie przebywał do 1966 
r. Zmarł w 2002 roku i został po-
chowany na cmentarzu klasztor-
nym w Kellenried.

Jeśli chodzi o  Krzeszów – na 
miejsce braci przybędą siostry 
benedyktynki z  Lwowa, na czele 
z  matką ksieni Stanisławą Janiną 
Szymańską. Kapelanem sióstr zo-
staje o. Mikołaj Lutterotti. Dusz-
pasterstwo przejęli natomiast pol-
scy księża.

Rafał Bijak
Grupa przesiedlonych mnichów 15.05.1946

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY
O ŚW. SIOSTRZE FAUSTYNIE

-ETAP SZKOLNY ZA NAMI, MAMY LAUREATKĘ!

Organizatorem konkursu jest 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia przy współpracy z Wy-
działem Teologicznym Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w  Warszawie. Konkurs podzielony 
został na trzy etapy: szkolny, rejono-
wy i finałowy w Krakowie-Łagiewni-
kach.

Wśród 136 szkół gimnazjalnych, 
zgłoszonych do ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o św. Siostrze Fau-
stynie, znalazło się również gimna-
zjum z ZSP w Krzeszowie. Z testem 
kwalifikacyjnym do etapu rejono-
wego zmagało się osiem gimnazja-
listek: Sandra Długińska, Aleksan-
dra Gajdosz, Kamila Grońska, 
Julia Jała, Basia Klimczak, Kinga 
Kurczewska, Kinga Stanek, Ania 
Surma,. Pierwszy etap mamy już 
za sobą. Mówią, że był trudny i wy-
magał wnikliwej wiedzy z  podanej 
literatury (biografia i  kalendarium 
oraz znajomość pierwszego zeszytu 
Dzienniczka).

Nasza laureatka, Kinga Stanek, 
uczennica klasy II gimnazjum, na 
etapie szkolnym zdobyła 39 punktów 
i ze swoim wynikiem jest na pierw-
szym miejscu laureatów dla rejonu 

wałbrzyskiego. To ogromny sukces 
i  nagroda dla Kingi za ciężką pra-
cę i  sumienne przygotowanie się do 
konkursu. Teraz Kinga ubogaca się 
treścią wszystkich trzech zeszytów 
Dzienniczka, poznaje kalendarium, 
biografię i  trzynaście miejsc zwią-
zanych z  życiem i  działalnością św. 
Faustyny. Trzymamy kciuki i  czeka-
my na etap rejonowy.

https://www.faustyna.pl/zmbm/
konkurs/

Honorata Klimczak
Laureatka szkolnego etapu konkursu
Wiedzy o Św. Faustynie Kowalskiej,

Kinga Stanek
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Dlatego zapatrzeni w  przykład 
Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot 
chcemy przez formację, modlitwę 
i systematyczne wsparcie materialne 
pomagać w dziele misyjnym Kościo-
ła. Nasza założycielka Sł. B. Paulina 
gromadząc swoje towarzyszki 
z  dziele Rozkrzewiania wiary 
a potem w Żywym Różańcu pro-
siła je o drobną ale systematycz-
ną ofiarę tj. 5 centymów (5\100 
franka francuskiego) tygodnio-
wo co w skali miesiąca daje oko-
ło 1zł (PLN)

Ktoś może zapytać: Jak z  ta-
kich niewielkich ofiar można 
pomóc misjonarzom? Nie liczą 
się sumy, ale liczy się systema-
tyczność i  świadomość mojej 
odpowiedzialności. Doskonale 
rozumiała to Sł. B Paulina Jari-
cot, prosiła swoje towarzyszki, 
aby tworzyły małe wspólnoty, 
aby skromnie się ubierały, oraz 
miały zawsze otwarte serce dla 
tych co potrzebują wsparcia. 
Tak zrodziło się wielkie dzieło 
Kościoła, które trwa i  rozwija 
się po dzień dzisiejszy. Potrzeba 
nam ogromnej wspólnoty ludzi, 
modlitwy oraz wiary, że przez Żywy 
Różaniec formujemy się w  konkret-
nej duchowości. Pragnę teraz po-
dać skromne wyliczenia obrazujące 
ogrom potrzeb, a drugiej strony szan-
sę ich realizacji dzięki zaangażowania 
wielkiej Rodziny Żywego Różańca:
1. Wyleczenie jednej osoby trędo-

watej w  pierwszej fazie choroby 
to 30 zł.

2. Utrzymanie dziecka w  szkole 
(Togo) – 3,20 zł.

3. Bochenek chleba w Zambii – 3 zł.
4. Zapobieganie i leczenie malarii – 

30 zł (co 30 sekund z powodu tej 
choroby umiera dziecko).

5. Roczne utrzymanie kleryka na Sri 
Lance – 1200 zł.

6. Budowa kaplicy dojazdowej w pa-
rafii św. Pawła w  Ouinki (diec. 
Aboney w Beninie) – 150 tys. zł.
Jedna osoba nie jest w stanie po-

móc w tak odległych projektach, ale 
jeśli to będzie działanie Wszystkich 
róż, będziemy mogli stworzyć pięk-
ne dzieło, które e roku miłosierdzia 

ma swój początek, ale trwać będzie 
stale i  w  każdym roku. Pragniemy 
też przy tej okazji zachęcić modera-
torów diecezjalnych do wyznaczenia 
jednego kościoła stacyjnego, w  któ-
rym na stałe będzie comiesięczny 

dzień Modlitw o Beatyfikację Sł. 
Bożej Pauliny Jaricot oraz o roz-
wój dzieł przez nią założonych. 
Wszystkie ofiary składane przez 
członków Róż różańcowych 
maja być przekazywane do Ze-
latorów. Oni natomiast połowę 
ofiar prześlą na Papieskie Dzie-
ło Rozkrzewiania Wiary drugą 
połowę przekażą w  rodzinnej 
diecezji na utrzymanie misjona-
rzy pochodzących właśnie z tego 
terenu.

Całkowicie oddajemy spra-
wę misji Matce Bożej którą po-
kornie błagamy w  modlitwie 
różańcowej, aby była dla nas 
Gwiazdą ewangelizacji. Prosimy 
wraz z Ks. Abp Wacławem Depo 
opiekunem Żywego Różańca 
z  ramienia KEP, Księżmi bisku-
pami z  komisji misyjnej KEP 
oraz wszystkimi moderatorami 
i  dyrektorami odpowiedzialny-

mi za dzieło Żywego Różańca i mi-
sji. Moderator Ogólnopolski Żywego 
Różańca poproszony o refleksję nad 
tym tematem powiedział tak: „Oso-
biście uważam, jak niesamowity 
musi być charyzmat Sł. B. Pauliny 
Jaricot , skoro po 150 latach, które 
minęły od jej śmierci , te dwa wielkie 
dzieła w Kościele : PDRW i ŻR jak-
by na nowo odkryły nie tylko wspól-

Żywy Różaniec
dla Misji

W  Jubileuszowym Roku Miłosierdzia – Żywy Różaniec w  Polsce podjął akcję, by bardzo realnie 
odpowiedzieć na prośbę Ojca Świętego Franciszka, aby pokazać Kościół jako Matkę cierpliwą, oczekującą 
i miłosierną. Chcemy również i w roku 2017 zanieść konkretny dar materialny jako uczynek miłości dla 
naszych braci i sióstr na terytoriach misyjnych.

Portret Pauliny Jaricot,
kościół p.w. św. Nicecjusza, Lyon, Francja
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W  dniach od 2 do 4 grudnia 
w  domu sióstr Elżbietanek odby-
ły się rekolekcje dla zdrowieją-
cych (trzeźwiejących) alkoholików 
i członków ich rodzin. Były to war-
sztatowe spotkania z Biblią – Spot-
kania z Bogiem Jezusem.

Pod przewodnictwem ducho-
wym ojca Pawła Tarnowskiego 
OFM zgromadziliśmy się w Krze-
szowie by w  czasie oczekiwania, 
czasie wspólnych przeżyć adwen-
towych przygotować się do Bożego 
Narodzenia. Ten czas duchowe-
go czuwania to czas na modlitwę, 
rachunek sumienia aby oczyś-
cić swoje dusze i  przyjąć Jezusa 
z  większą godnością i  większym 
pragnieniem Jego miłości.

Zagłębiając się w Biblię dostrze-
gamy że możemy lepiej zrozumieć 
Błogosławiony czas oczekiwania 
na Mesjasza, naszego Pana Jezusa, 
naszego Boga.

Najświętsza Panno Maryjo, 
Proś swego Syna aby rozbudził 
i  wzmocnił naszą Wiarę! Aby ten 

ADWENTOWE REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE
KRZESZÓW, 2-4 GRUDZIEŃ 2016

„Daj mi poznać Twoje drogi Panie, Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”

czas czuwania był dla nas okresem 
oczyszczenia i przemiany naszych 
serc.

Niech to dzieło Rekolekcji Ad-
wentowych będzie nie tylko świat-
łem dla naszego czuwania adwen-
towego ale światłem na naszych 

codziennych ścieżkach życiowych 
przez nadchodzący 2017 rok. Do 
zobaczenia za rok w Krzeszowie na 
następnych warsztatach/rekolek-
cjach w Adwencie 2017 roku.

Uczestnik rekolekcji - Wiesław

Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Sióstr Elżbietanek
elzbietankikrzeszow.pl

ne korzenie, ale tez wspólna misję 
w  Kościele. Cieszę się , że poprzez 
powstanie ogólnopolskiej struktury 
ŻR mamy szansę powrócić do mi-
syjnego apostolstwa Róż Różańco-
wych. Przyznam, że od pierwszego 
spotkania , na którym tak napraw-
dę bez zaproszenia pojawił się Ks. 
Bogdan Michalski z PDM rozpoczę-
ła się piękna współpraca , która ma 
na celu bardzo konkretne zaangażo-
wanie ŻR nie tylko we wspólnotach 
parafialnych, ale dla dobra Kościoła 
w świecie. Podjęta na ostatnim spot-
kaniu Diecezjalnych Moderatorów 
inicjatywa „ŻR dla Misji” to okazja 
aby ŻR w Polsce bardzo konkretnie 

, przez systematyczne , drobne ofia-
ry mógł dosłownie np. : wybudo-
wać kaplice, czy wyposażyć kościół 
w kraju misyjnym. Mam nadzieję , 
ze rozpoczynający się w Kościele Ju-
bileusz Miłosierdzia będzie dla nas 
takim impulsem do działania”.

Krajowy Moderator Żywego Ró-
żańca - ks. Szymon Mucha

Ta inicjatywa, która na stałe wpi-
sała się w kalendarz duszpasterskich 
inicjatyw w Roku Miłosierdzia musi 
również trwać nieprzerwanie, tak 
abyśmy każdego roku mogli coraz 
bardziej pomagać terytoriom misyj-
nym, na których żyją i modlą się nasi 
misyjni bracia i siostry.

Królowo różańca św. wspie-
raj wszystkich którzy się do cie-
bie zwracają. Matko Boże Łaskawa 
z  Krzeszowskiego Domu Łaski po-
magaj nam być dobrymi apostoła-
mi w  dziele misyjnym. W  naszym 
Sanktuarium w każdą Pierwszą Nie-
dzielę Miesiąca; podczas zmiany Ta-
jemnic Żywego Różańca - zelatorzy 
poszczególnych Róż Różańcowych 
zbierają dobrowolne ofiary na cele 
misyjne.

Ks. Marian Kopko
odpowiedzialny za Żywy Różaniec 

w diecezji legnickiej
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Z W I A S T O W A N I E

Pismo Święte nie mówi nam nic o dzieciństwie Maryi, ani o jej późniejszych losach po śmierci Jezusa 
na krzyżu. Oczywiście brak danych ewangelicznych nie oznacza, że pism opisujących jej życia w ogóle nie 
było...

Nieznane fakty z życia Maryi
Istnieją liczne apokryfy, któ-

re bardzo dokładnie relacjonują 
przebieg całego życia Maryi. Infor-
macje, pochodzące z  apokryfów, 
znalazły potem odzwierciedlenie 
w  twórczości artystów. Przyjrzyj-
my się więc tym nieznanym faktom 
z życia Maryi, nie zapominając, że 
apokryfy są tylko pobożnym wy-
tworem fantazji i  nie należy ich 
traktować zbyt serio, choć mogą 
czasem zawierać także jakieś ele-
menty prawdy.

Okoliczności Niepokalanego 
Poczęcia

Niepokalane poczęcie Maryi 
bywa często mylone z  dziewiczym 
poczęciem Jezusa. Przypomnijmy 
więc - tak dla jasności - że według 
nauki Kościoła katolickiego Maryja 
została poczęta w  naturalny spo-
sób (tzn. przy udziale mężczyzny 
i  kobiety), ale Bóg postanowił, że 
będzie wolna od grzechu pierwo-
rodnego. Ewangelie nie przekaza-

ły nam o  rodzicach Maryi (czyli 
o  dziadku i  babci Jezusa) żadnych 
wiadomości. Milczenie Biblii re-
kompensuje jednak bogata literatu-
ra apokryficzna. Dzięki niej wiemy, 
że byli to Joachim i Anna. Najwię-
cej szczegółów na ich temat zawiera 
„Protoewangelia Jakuba”.

Anna przyszła ponoć na świat 
w  Betlejem, około 70 lat przed 
narodzeniem Chrystusa i  wywo-
dziła się z królewskiego rodu Da-
wida. Gdy miała 24 lata (a  więc 
bardzo późno, jak na ówczesne 
standardy) poślubiła Joachima, 
Galilejczyka i stosunkowo zamoż-
nego pasterza owiec. Zamieszkali 
razem w  Nazarecie. Kochali się 
bardzo, ale mimo dwudziestu lat 
wspólnego pożycia, nie mieli po-
tomstwa. Posiadanie dzieci było 
uważane za wyraz Bożego bło-
gosławieństwa, a  bezpłodność 
traktowano jak ciążącą na kobie-
cie klątwę. Kobieta taka budziła 
w  otoczeniu litość, a  czasem na-
wet wzgardę. W tamtych czasach 

nikt nie słyszał o zapłodnieniu In 
vitro, ani nawet o  naprotechno-
logii. Pozostawała więc jedynie 
modlitwa.

Zazwyczaj takie późno zrodzone 
dziecko było przeznaczone do wiel-
kich celów. Joachim i Anna, mając 
dość gadania ludzi, przeprowadzili 
się w pewnym momencie z Galilei 
do Jerozolimy i zamieszkali w miej-
scu, gdzie dziś wznosi się kościół św. 
Anny. Może myśleli, że w Świętym 
Mieście ich prośby zostaną szybciej 
wysłuchane?

Kiedy najwyższy kapłan odrzu-
cił dar ofiarny Joachima, udał się 
on na pustynię, aby tam przez 40 
dni pościć i  modlić się o  potom-
stwo. Wówczas we śnie ukazał mu 
się archanioł Gabriel i  powiedział, 
aby udał się do czekającej na nie-
go w  Jerozolimie Anny, a  Bóg ob-
darzy ich upragnionym dzieckiem. 
W tym samym czasie Anioł powie-
dział Annie, że urodzi córkę, o któ-
rej będzie mówił cały świat i polecił, 
aby wyszła na spotkanie męża.

Tycjan "Prezentacja Marii w świątyni"

O P I S Y  S P O Z A  B I B L I I
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Nieznane fakty z życia Maryi
Małżonkowie spotkali się przy 

bramie miasta (prawdopodobnie 
była to Złota Brama – Szaar Ha-
-Rahamim). Tam padli sobie w ob-
jęcia i  pocałowali się (ProtEwJK 
4-5), co uwiecznił Giotto na słyn-
nym fresku pt. Spotkanie przy Zło-
tej Bramie. Według jednej z  wer-
sji wrócili natychmiast do domu 
i  poczęli dziecko. Według innych 
podań zawartych w „Złotej Legen-
dzie” Matka Boska została poczęta 
już podczas pocałunku Jej rodzi-
ców przy bramie jerozolimskiej. 
A  dziewięć miesięcy później, we 
wrześniu 19 roku p.n.e., 44-letnia 
Anna powiła przecudnej urody 
dziewczynkę, której nadano imię 
Mariam.

Dziewica
„Była cicha i piękna jak wiosna, 

żyła prosto, zwyczajnie, jak my” 
– mówi znana pień. Według apo-
kryfów jednak jej życie wcale nie 
było takie zwyczajne. Protoewan-
gelia Jakuba opisuje, że Joachim 
i  Anna przeznaczyli swą córkę do 
życia w świątyni. Jako dziecko Ma-
ryja miała podjąć tam służbę i tkać 
zasłonę przybytku. Kiedy kapłani 
w  Jerozolimie postanowili uczynić 
nową zasłonę dla świątyni, wybrali 
siedem dziewcząt bez skazy przed 
Bogiem, z pokolenia Dawida, wśród 
których znalazła się także trzyletnia 
(sic!) Maryja. Dziewczęta ciągnęły 
losy, jakim kolorem nici będą tkać. 
Maryi przypadł szkarłat i purpura, 
co według autora apokryfu, symbo-
lizować miało późniejsze poczęcie 
Chrystusa i  Jego królewską god-
ność.

Ponieważ Jezus utożsamiał się ze 
świątynią, uczył bowiem o świątyni 
swego ciała (J 2, 21), dziewczynka 
o  wdzięcznym imieniu Miriam, 
tkając zasłonę Świątyni, tkała zara-
zem szatę dla mającego się w przy-
szłości narodzić Jezusa (nota bene 
jest to ta sama zasłona, która roz-
darła się w chwili śmierci Chrystusa 
na krzyżu).

Gdy Maryja ukończyła 12 lat 
arcykapłani na polecenie Anioła 
w cudowny sposób wybrali dla niej 
męża, aby był opiekunem i stróżem 
dziewictwa (sic!) tej dwunastolatki 
opuszczającej świątynię.

Tak się bowiem składa, że według 
apokryfów Maryja ślubowała Bogu 
zachowanie dziewictwa do końca ży-
cia. Do tej roli wybrany został owdo-
wiały starzec o  imieniu Józef, który 
przed małżeństwem z  Maryją miał 
już czwórkę dzieci. Proto-Ewangelia 
Jakuba opisuje to w ten sposób:

Gdy wszyscy wdowcy przybyli 
do świątyni, kapłan wziął od nich 
różdżki. Zaniósł je do świątyni 
i modlił się nad nimi, lecz gdy od-
dawał je kolejnym wdowcom, nie 
zobaczył żadnego znaku. Dopiero 
gdy wziął ostatnią i podawał Józefo-
wi, wyleciała z niej gołębica i usiad-
ła na głowie Józefa: był to widzialny 
znak, że to on właśnie miał wziąć do 
siebie Maryję – co też wyraźnie po-
wiedział kapłan. Jednak Józef prze-
raził się bardzo: nie tylko był star-
cem, lecz także miał dorosłe dzieci 
– w ten sposób stanie się pośmiewi-
skiem dla całego Izraela! Ale kapłan 
surowo go upomniał, przypomi-
nając wydarzenia z dziejów Izraela 
historię tych, którzy sprzeciwiali się 
woli Bożej (…). Na te groźne słowa 
Józef zrezygnował z dalszego oporu 
i wziął pod opiekę Maryję.

Jak spotkała Anioła?
Maryja przybyła z  Józefem do 

Nazaretu, gdzie doszło do Zwiasto-
wania, znanego nam z  Ewangelii 
według św. Łukasza. Ewangelista 
nie precyzuje bliżej okoliczności 
ani nie podaje dokładnej lokalizacji 
tego wydarzenia. Nic więc dziwne-
go, że w  apokryfach pojawiły się 
próby doprecyzowania i  uszczegó-
łowienia, jak to mogło wyglądać.

W  apokryficznej „Protewange-
lii Jakuba” (ProtEwJk 11, 1-3) opis 
zwiastowania jest podzielony na 
dwie części. Pierwszy jego element 
ma miejsce przy studni, gdzie Ma-
ryja udała się po wodę. Tam, przy 

źródle, usłyszała głos: „Witaj, peł-
na łaski. Pan z  Tobą. Błogosławio-
na jesteś Ty między niewiastami”. 
Na te słowa Maryja obejrzała się 
na wszystkie strony, jednak niko-
go nie dostrzegł. Wtedy, przestra-
szona, wróciła do domu. Postawiła 
dzban. Usiadła na tronie (nie wia-
domo skąd ten tron w  Nazarecie) 
i zaczęła tkać purpurę oraz szkarłat. 
Dopiero wtedy przed Maryją stanął 
Anioł Pański i dokończył Zwiasto-
wania. Oczywiście mamy tu wiele 
elementów symbolicznych. Purpu-
ra i szkarłat – to kolory królewskie, 
podobnie jak tron jest oznaką wła-
dzy królewskiej. Te elementy miały 
wskazywać, że Maryja urodzi Kró-
la. Natomiast przędzenie nawiązuje 
do metafory o tkaniu dziecka w ło-
nie matki (por. Ps 139).

Cudowny poród w cudowną noc
Według wielu apokryficznych 

opowieści Maryja urodziła Jezu-
sa tak łatwo, lekko i przyjemnie, że 
właściwie nic nie poczuła. Wynikało 
to z poglądu, że skoro według Rdz 3, 
16 bóle porodowe były konsekwen-
cją grzechu pierworodnego, to Ma-
ryja (Niepokalanie Poczęta, a  więc 
wolna od grzechu pierworodnego) 
nie doświadczyła tych konsekwencji. 
Powoływano się też na słowa proro-
ka Izajasza. „Zanim odczuła skurcze 
porodu, powiła dziecię, zanim nade-
szły jej bóle, urodziła chłopca. Kto 
słyszał coś podobnego?” (Iz 66,7), 
choć oczywiście nie odnoszą się one 
do Maryi. Św. Grzegorz z Nyssy (zm. 
394) objaśniał: „Ponieważ ta, która 
przez grzech wprowadziła do natury 
śmierć, została skazana na rodzenie 
w  smutku i  boleściach, ze wszech 
miar słuszną było rzeczą, żeby Mat-
ka Życia w radości poczęła i wydała 
na świat (syna)”.

Apokryfy Nowego Testamentu, 
t. 1-3, pod red. M. Starowieyskiego, 

WAM, Kraków 2003.

Wybór i opracowanie
Anna Ferenc
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Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie

Niezapomniane przeżycie du-
chowe związane z  obecnością 
w  krzeszowskiej Bazylice relikwii 
św. Jose – meksykańskiego chłopca 
umęczonego za wiarę na początku 
XX w., zostało poprzedzone cie-
kawym konkursem plastycznym 
wśród dzieci i  młodzieży naszej 
szkoły. Czasu było niewiele, niespeł-
na dwa tygodnie. Nie przeszkodziło 
to jednak organizatorom w  zachę-
ceniu uczniów do wzięcia udziału 
w tym konkursie.

Zadaniem do wykonania, było 
namalowanie dowolną techniką pla-
styczną na kartkach A3 ilustracji do 
jednego z wezwań Litanii o św. Jose 
Luis Sanchez del Rio. Uczniowie 
wykonali przeszło 50 prac, z  cze-

ŚW. JOSE SANCHEZ DEL RIO 
W OCZACH UCZNIÓW
ZSP W KRZESZOWIE

go do ścisłego finału komisja kon-
kursowa zakwalifikowała prace 21 
uczniów. Rozstrzygnięcie konkursu 
i  wręczenie nagród miało miejsce 
podczas uroczystej Mszy św. w nie-
dzielę 22. stycznia 2017 r. o  godz. 
10.00. Wśród finalistów wyłoniono 
zwycięzców w poszczególnych kate-
goriach wiekowych.

w klasach: I-III SP
1. miejsce – Gabriela Piechota 

z klasy 3a
2. miejsce – Marcin Klimczak 

z klasy 3a
3. miejsce – Dominika Pełechaty 

z klasy 3a
• Wyróżnienie – Nastasja Pulikkottil 

z klasy 3a

w klasach: IV-VI SP
1. miejsce – Gabriela Bińkowska 

z klasy 5b
2. miejsce – Lena Kiwińska z klasy 4a
3. miejsce – Kinga Maciaszek 

z klasy 5b
3. miejsce – Agata Pawłowska 

z klasy 5b

w klasach: I-III Gimnazjum
1. miejsce – Ewelina Szymczak 

z klasy 3b
2. miejsce – Marcelina Morawska 

z klasy 3a
Nagrody i  dyplomy wręczył ucz-

niom ks. Proboszcz podczas Mszy św. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy dalszych sukcesów.

Ks. Jarosław Górecki
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OBRZĘD ŚNIADANIA
WIELKANOCNEGO

W  niedzielę Wielkanocna, po Mszy św. groma-
dzimy się wszyscy na uroczystym śniadaniu przy 
odświętnym stole, przybranym gałązkami, baziami 
wierzbowymi, zielona pszenicą, rzeżuchą albo buksz-
panami, które symbolizują nowe życie otrzymane 
na Chrzcie Świętym. Na środku stołu umieszczamy 
paschał rodzinny (może też być ozdobiona świeca), 
baranka wielkanocnego oraz „święconkę” . Spożywa-
nie pokarmów winna poprzedzić wspólna modlitwa 
o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego dla 
naszego papieża, o  łaskę nawrócenia dla niewierzą-
cych, o  pokój na świecie i  pociechę dla cierpiących 
i smutnych.

Obrzędy:
(zapalamy świece, a następnie głowa rodziny odczy-

tuje fragment Ewangelii wg. Św. Łukasza)
„A  gdy rozmawiali o  tym, On sam stanął pośród 

nich i rzekł do nich: „Pokój wam!”. Zatrwożonym i wy-
lękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do 
nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwo-
ści budzą się w  waszych sercach? Popatrzcie na moje 
ręce i nogi: ta ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie 
się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam”. 
Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz 
oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, 
rzekł do niech: „Macie tu coś do jedzenia ?” Oni podali 
mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich”.

Głowa Rodziny mówi:
Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Bogu niech będą dzięki. Alleluja.

Głowa Rodziny mówi:
Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej Rodzi-

nie, aby uroczyście świętować pamiątkę Zmartwych-
wstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam 
wszystkim tu obecnym. Aby pokój i radość zagościły 
w naszych sercach. Życzę, byśmy wszyscy bylin świad-
kami Zmartwychwstałego Chrystusa w  dzisiejszym 
świecie i gdziekolwiek będziemy, abyśmy oznajmiali, 
że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Ogarnijmy My-

śla i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół; 
żyjących i  zmarłych; ogarnijmy również cały świat 
i módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus:

Wszyscy zgromadzeni mówią: Ojcze Nasz …..

Modlitwa przed posiłkiem:
Boże! Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i ot-

worzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Syna 
Jezusa Chrystusa, spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli 
do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który ży-
jesz i królujesz na wieki wieków. Amen!

Na zakończenie śniadania wielkanocnego można 
zaśpiewać:

Wesoły nam dzień dziś nastał. Któregoś każdy 
z nas żądał: Tego dnia Chrystus Zmartwychwstał. Al-
leluja, Alleluja!

Król Niebieski k”nam zawitał. Jako śliczny kwiat za-
kwitał, Po śmierci się nam pokazał. Alleluja, Alleluja!

Piekielne moce zwojował. Nieprzyjaciela podeptał. 
Nad nędznymi się zlitował. Alleluja, Alleluja!
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Opłatek Rodziny Radia Maryja, 22 stycznia 2017



Pasterka w Bazylice Krzeszowskiej
24 grudnia 2016


