DWUMIESIĘCZNIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W KRZESZOWIE
Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów • Maj – Czerwiec 2017 Nr 3 (52)

Krzeszówek - Wigilia Paschalna 2017

Czadrów - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

KRZESZOWSKA PANI nr 3 (52) - Maj / Czerwiec 2017

OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
MAJ – CZERWIEC 2017

3

• piątek-sobota-niedziela - 2,3,4 czerwca – 20.Rocznica Koronacji Cudownej Ikony Krzeszowskiej
• piątek 2 czerwca – I-Piątek Miesiąca: odwiedziny
chorych; po Mszy św. wieczornej całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Loretańskiej

• poniedziałek 1 maja – Msza św. w brackim kościele • sobota 3 czerwca z okazji 20.Rocznicy Koronacji
Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej w SanktuŚw. Józefa o godz. 12.00; zapraszamy na Nabożeństwa
arium Krzeszowskim od godz. 15.00 odbywać się
Majowe do bazyliki: w niedzielę na godz. 16.30; w tybędą Uroczystości związane z tym wielkim wydagodniu o godz. 17.30
rzeniem.
• środa 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski.
• sobota 3 czerwca – V Ogólnopolska Pielgrzymka
Msze Święte godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
Żywego Różańca na Jasną Górę
• czwartek 4 maja – NMP – wspomnienie św. Floriana,
• sobota 3 czerwca od godz. 19.00 czuwanie Modlipatrona strażaków.
tewne Odnowy w Duchu Świętym przed Uroczy• piątek 5 maja - Wizyta Duszpasterska u Chorych. Po
stością Zesłania Ducha Świętego
Mszy wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramen• niedziela 4 czerwca – III Pielgrzymka „Solidarnotu w Kaplicy Loretańskiej
ści” do Tronu Łaskawej Pani Krzeszowskiej
• od piątku 5 maja do niedzieli 7 maja – Diecezjalny
• piątek 9 czerwca – rozpoczęcie Mszy św. na Górze
Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej
św. Anny, godz. 16.00: koronka do Bożego Miło• sobota 6 maja – Dzień Skupienia Sióstr Zakonnych
sierdzia i Msza Święta oraz adoracja Najświętszez Diecezji legnickiej
go Sakramentu
• od niedzieli 7 maja do soboty 13 maja – Jerycho Ró- • niedziela 11 czerwca – Pielgrzymka Podwórkożańcowe
wych Kółek Żywego Różańca Dzieci do Częstochowy
• sobota 13 maja – 100. Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy na Eucharystię o godz. • czwartek 15 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała;
12.00; natomiast po Mszy św. procesja Maryjna po
rozpoczęcie Głównej Eucharystii o godz. 10.00
Krzeszowskiej Kalwarii z Figurą Matki Bożej Fatim• niedziela 18 czerwca: Festyn Rodzinny w Krzeszoskiej,
wie
• niedziela 14 maja - Pielgrzymka Motocyklowa Dol• poniedziałek 19 czerwca: Radio Maryja i Telenego Śląska do Krzeszowa
wizja TRWAM w Krzeszowie; rozpoczęcie godz.
• od poniedziałku 15 maja rozpoczęcie w Kaplicy Lore18.00; natomiast na godz. 16.30 zapraszamy na
tańskiej całodziennej Adoracji Najświętszego Sakraspotkanie z Ojcem z Radia Maryja na spotkanie
mentu (od poniedziałku do piątku w godzinach od
do Sali Rycerskiej u Sióstr Benedyktynek
7.30 do 17.30)
• niedziela 25 czerwca – Rozpoczęcie Letnich Kon• sobota 20 maja – w katedrze legnickiej Święcenia Kacertów Organowych, które potrwają do niedzieli
płańskie
3 września 2017 roku (Koncerty w Bazylice codziennie o godz. 11.00 i 13.00, w kościele św. Józe• piątek 26 maja – Dzień Matki, w Bazylice Krzeszowfa w soboty o godz. 19.00)
skiej o godz. 18.00 Sakrament Bierzmowania, który
udzieli Ks. Bp Marek Mendyk,
• wtorek 27 czerwca – Uroczystości 140. Lecia Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie na Warmii.
• niedziela 28 maja – Uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej o godz. 10.00 w Bazylice
• czwartek 29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – głównych patronów Diece• poniedziałek 29 maja – godz. 17.30 – Nabożeństwo
zji Legnickiej
Eucharystyczne; godz. 18.00 – Msza św. i spotkanie
modlitewne Bractwa Szkaplerza Św. Michała Archa- • czwartek 29 czerwca – godz. 17.30 – Nabożeństwo
nioła, Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio oraz ApostolEucharystyczne; godz. 18.00 – Msza św. i spotkastwa Dobrej Śmierci
nie modlitewne Bractwa Szkaplerza Św. Michała
Archanioła, Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio oraz
• środa 31 maja – Rocznica przybycia do Krzeszowa 44
Apostolstwa Dobrej Śmierci
Sióstr Benedyktynek ze Lwowa
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M I E S I Ą C M AT K I B O Ż E J
Maj jest w Kościele czasem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” –
nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych
figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania loretańska, do
której w tym roku dodano nowe wezwanie.
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących
Maryję Pannę znanych na Wschodzie
już w V wieku. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej

pojawiło się dopiero na przełomie XIII
i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi
Alfonsowi X. Zachęcał on, by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.

Matka Boża w różach, Michał Willmann, zbiory Muzeum Opactwa w Krzeszowie

Nabożeństwo majowe bardzo
szybko stało się popularne w całej
chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin
bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach
wspomina, że jeszcze jako dziecko
w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został
nazwany miesiącem Maryi w wydanej
w 1549 r. w Niemczech książeczce
„Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację.
W wielu żywotach świętych oraz
kronikach zakonnych można wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. Filip Nereusz, który gromadził dzieci
przy figurze Matki Bożej, zachęcał
do modlitwy i do składania u jej stóp
kwiatów. Podobne zwyczaje opisują
XVII-wieczne kroniki włoskich dominikanów.
Ojcem nabożeństw majowych jest
żyjący na przełomie XVII i XVIII
wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani.
Organizował on w kaplicy królewskiej
specjalne koncerty pieśni maryjnych,
które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy
czci Matki Bożej był jezuita o. Alfonso
Muzzarelli. W 1787 r. wydał on specjalną broszurkę, którą rozesłał do
wszystkich włoskich biskupów.
Pomimo kasaty jezuitów przez
Klemensa XIV o. Muzzarelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele
Il Gesu w Rzymie. Rozpowszechnił je
również w Paryżu, towarzysząc Papieżowi Piusowi VII podczas koronacji
Napoleona Bonapartego. To właśnie
Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r.
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kolejny następca św. Piotra – Pius IX
zatwierdził obowiązującą do naszych
czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii loretańskiej, nauki
kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Litania loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych,
powstała prawdopodobnie już w XII
w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11
czerwca 1587 r. Papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle
popularna. Ponieważ często modlący
się dodawali do niej własne wezwania,
w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście
samowolnych zmian. Nowe wezwania
posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju mariologii. W Polsce jest
o jedno wezwanie więcej. W okresie
międzywojennym, po zatwierdzeniu
przez Stolicę Apostolską uroczystości
Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, za zgodą Papieża Piusa XI, do
litanii dołączono wezwanie „Królowo
Polski”.
W tym roku do Litanii zostało dodane nowe wezwanie. Kongregacja ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by w Polsce mogło być
dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione po
wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.
W wielu miejscowościach wierni
modlą się na „majowym” nie tylko
w kościołach, ale także przy kapliczkach czy na ulicach miast. W Kielcach wspólnota „Zarażę cię Bogiem”
organizuje w tym roku trzy „uliczne
majówki”. Organizatorzy zamierzają
wyjść na ulice Kielc z figurką Matki
Bożej i na ulicach odmawiać Litanię
loretańską.
Warszawskie środowisko skupione
wokół magazynu „Dywiz”, w poprzednim roku zapraszało na nabożeństwa
majowe zatytułowane „Ucieczka
grzesznych”. Wspólna modlitwa odbywała się przy kapliczkach miejskich.
– Sięgamy do ich podstawowego sensu i przeznaczenia. Oglądamy zdjęcia dawnych mieszkańców Warszawy
zgromadzonych na wieczornej modlitwie przy swojej kapliczce i jesteśmy
poruszeni. Przypominamy sobie, że

kapliczki służyły kiedyś do tego, by
się przy nich modlić. I przekonani jesteśmy, że cały czas to właśnie jest ich
najlepsze zastosowanie, także w ruchliwym mieście – tak swój pomysł
tłumaczą organizatorzy.
Na podobny pomysł wpadł kilka
lat temu ks. Michał Misiak z Łodzi,
który na wspólną modlitwę postanowił zaprosić młodzież. Pomysł powstał
spontanicznie, gdy ksiądz pewnego
dnia chodził z młodzieżą po jednym
z łódzkich osiedli i postanowił pomodlić się za młodych, którzy siedzieli między blokami i pili piwo. Ktoś powiedział, że warto byłoby powtórzyć
to następnego dnia. Jak tłumaczy ks.
Misiak, nabożeństwa odbywały się
wieczorem, bo wtedy na placu zabaw
zbiera się okoliczna młodzież i można ją zaprosić. W organizowanych
przez niego „majowych” uczestniczyło nawet 40 osób. I tak tradycja nabożeństw na placu zabaw trwała aż do
2014 roku, do kiedy ksiądz mieszkał
w Łodzi.
Z kolei w Gnieźnie o nabożeństwach majowych wiernym przypomina... trąbka. Pomysł zrodził się
spontanicznie kilka lat temu i spotkał z bardzo pozytywnym odbiorem
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mieszkańców. Jak mówi ks. kanonik
Jan Kasprowicz, proboszcz i kustosz
katedry gnieźnieńskiej, dźwięk trąbki rozlegający się w majowe wieczory
z katedralnej wieży na dobre wpisał
się w koloryt miasta św. Wojciecha.
I o ile mieszkańców już nie dziwi,
o tyle turystów intryguje. Zatrzymują
się i słuchają.
Trębacze mają w repertuarze kilkanaście znanych pieśni maryjnych
m.in.: „Po górach dolinach”, „Z dawna Polski Tyś królową”, „Zdrowaś
Maryja” i wiele innych. Minikoncert
z katedralnej wieży rozpoczyna się
każdorazowo „Fanfarą Jasnogórską”,
po której rozbrzmiewają najbardziej
znane i najpiękniejsze pieśni maryjne.
Piętnastominutowy występ kończy
Apel Jasnogórski.
W Polsce pierwsze odnotowane
nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów
w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już były w wielu
miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku,
Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i we
Włocławku.
www.naszdziennik.pl

M O D L I T WA
D O N A J Ś W I Ę T S Z E J M A R I I PA N N Y
Władysław Bełza
Z otchłani ziemskiej O Mario! Do Ciebie
Na skrzydłach duszy modlitwę swą niosę;
Gwiazdo zaranna, co świecisz na niebie,
Kwiecie, co kwiatom ziemskim zasyłasz rosę,
Różo duchowna, szczycie rajskiej wieży,
Niech Ciebie moja modlitwa dobieży.
O! Matko moja! o nic Cię nie proszę,
Bo znasz tajniki mej duszy najskrytsze:
Znasz wszystkie chęci, które w sercu noszę.
Od ludzkich pragnień Twe łaski obfitsze,
Więc to mi tylko użycz łaską swoją,
Co zgodne z Niebios i co z wolą Twoją.
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Nieustanny Różaniec
w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
W naszym sanktuarium w Krzeszowie rok temu 4 kwietnia 2016 roku o godzinie 00:00 ruszył Nieustanny
Różaniec - w Zwiastowanie Pańskie; w Dzień Świętości Życia. Modlitwę tę rozpoczął kustosz Sanktuarium
krzeszowskiego ks. Marian Kopko.
W krzeszowskim nieustannym różańcu modli się obecnie
ponad 200 osób z 55 miejscowości oraz z trzech krajów (Polska,
Litwa, Niemcy). Na obecną chwilę jest jeszcze 13 godzin wolnych.
Może to godzina dla ciebie Siostro
i Bracie! Pragniemy aby 7 dni w tygodniu przez 24 godziny dziennie
a 168 godzin w sumie - odbywała
się nieustanna modlitwa różańcowa.
Podajemy wolne godziny:
• wtorek - 1.00, 4.00,
• czwartek - 1.00, 4.00,
• sobota - 1.00, 3.00, 14.00,
18.00,
• Niedziela - 1.00, 2.00, 4.00,
10.00, 12.00
Wspólnota modlitewna Nieustannego Różańca, która utworzyła się wedle założeń księdza kustosza tak mówi o sobie: „Należymy
do Maryi i jesteśmy Jej armią, którą
Ona posługuje się według swojego
upodobania. Jesteśmy narzędziami
w Jej rękach, zawsze gotowi do zadania, które nam Matka Najświętsza daje w zależności od czasu i sytuacji, a rozpoznawać te zadania
pomaga nam w tym Duch Święty
– najczęściej podczas modlitwy.
Staramy się robić tylko to, co jest
zgodne z nauką Kościoła i w posłuszeństwie wobec Kościoła.”

Matko Dobrej Przemiany!
Stajemy przed Tobą, w całej
prawdzie i błagamy Cię, uproś
nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci narodu polskiego możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie
pomoże nam nikt z zewnątrz. Musimy dźwignąć się sami. W sobie
musimy znaleźć siłę do głębokiej,
moralnej odnowy narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste
ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam
Bóg będzie naszą mocą. Maryjo,
uratuj każdego człowieka w Polsce
dla Chrystusa. Na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich,
oddanych Tobie w macierzyńską
niewolę miłości. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami,
aby uratowani zostali wszyscy
nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim
i Twojego Syna. Uratuj nasze rodziny, dziadków, rodziców, dzieci,
spraw aby tempo dzisiejszego życia zwolniło się na tyle byśmy mogli i byli gotowi poświęcić Ci parę
chwil. Tak aby każdy z nas znalazł
moment chęci rozmowy z Tobą
Matko i znalazł chwilę potrzymania tego narzędzia różańcowego
w rękach. Tak jak kiedyś wspominano o cudownym ocaleniu jednej parafii w okolicach Warszawy.
Podczas II wojny światowej dzięki

nieustannej modlitwie różańcowej
przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem w parafialnym kościele - tak teraz Królowo Różańca
Świętego ocal nasze rodziny, nasz
kraj, miasta i wioski od zła, które
szerzy się na świecie.
Każdy z Państwa kto zgłosi chęć
przynależności do Nieustannego
Różańca w Sanktuarium Krzeszowskim otrzyma Świadectwo
Przynależności do Nieustannego
Różańca. Książeczka ta zawiera
dane przynależnej osoby, informacje o nieustannym różańcu; uwagi
jak się modlić oraz rozważania różańcowe ze św. Janem Pawłem II.
Serdecznie Państwa do tej Modlitewnej Grupy Różańcowej zapraszamy. Szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszego sanktuarium:
www.opactwo.eu; w zakładce
„Nieustanny Różaniec”. Tam również internetowo można dokonać
swego zgłoszenia.
Można również napisać na
adres Ks. Kustosza: Plac Jana Pawła
II nr 1, 58-405 Krzeszów. Należy
podać swoje dane: imię i nazwisko,
dokładny adres korespondencyjny
oraz proszę wybrać sobie godzinę
swojej modlitwy i dzień. Przypominamy: jedna godzina raz w tygodniu!
Danuta Jała

KRZESZOWSKA PANI nr 3 (52) - Maj / Czerwiec 2017

7

Kiedy nadszedł kolejny trzynasty dzień miesiąca, a był to już sierpień Łucja, Franciszek i Hiacynta
nie mogli udać się do Cova da Iria. Dzieci zostały w tym czasie uwięzione. Administrator Ourem chciał
za wszelką cenę, aby dzieci wyjawiły tajemnice, jakie Matka Boża im przekazała, albo przyznały, że to
wszystko wymyśliły.
Jednak w miejscu objawień zgromadziły się już tłumy ludzi. Świadkowie zeznają, że koło południa
usłyszeli grom, po którym nastąpiła
błyskawica. Następnie zobaczyli białą chmurkę, która zatrzymała się nad
krzewem dębu i pozostawała tam kilka minut. Jednocześnie zebrani tam
spostrzegali, że zmieniły się kolory
twarzy, ubrań tam zebranych oraz
drzew i ziemi. Trwało to chwilę, ale
ponieważ dzieci się nie zjawiły, całe
zdarzenie szybko się zakończyło.
Pastuszkowie zostali uwolnieni
z więzienia najprawdopodobniej 16
sierpnia. Bardzo zmartwieni, że nie
było ich w Cova da Irnia trzynastego
dnia, gorliwie modlili się, aby mogli
jeszcze spotkać się z Piękną Panią
z nieba. Po tych trudnych wydarzeniach dzieci poszły do miejscowości
Valinhos, gdzie odwiedziły wujka
Łucji. Około godziny szesnastej Łucja
spostrzegła, że wokół świat zaczyna
zmieniać się tak, jak za każdym razem, gdy spotkali Matkę Bożą. Nagle
spadła temperatura, a słońce zbladło.
Ponieważ był z nią tylko Franciszek,
szybko posłała po Hiacyntę. Matka Boża ukazała się wówczas nad
krzewem karłowatego dębu - trochę
większym niż w Cova da Iria. Jak poprzednio, Jej pojawienie się poprzedzone było rozbłyskiem światła. I jak
poprzednimi razami Łucja zapytała
Maryję: Czego sobie Pani życzy ode
mnie? Pani z nieba odpowiedziała:
Chcę, abyście nadal przychodzili trzynastego dnia miesiąca do Cova da
Iria i odmawiali różaniec codziennie.
W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby
wszyscy uwierzyli. Następnie Łucja
pytała Matkę Bożą, co mają zrobić
z pieniędzmi, które ludzie przynoszą
jako swoje ofiary. Maryja poleciła,
aby przeznaczyć je na dwa feretrony

ku czci Matki Bożej Różańcowej oraz na budowę
kaplicy ku Jej czci w miejscu objawień.
Łucja wspomina, że
na zakończenie spotkania
twarz Matki Bożej posmutniała. Wówczas po
raz kolejny Maryja poprosiła: Módlcie się, módlcie
się wiele i czyńcie ofiary za
grzeszników, ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo
nie mają nikogo, kto by się
za nie ofiarował i modlił.
Czwarte
spotkanie
z Matką Bożą to przypomnienie, zarówno dla
dzieci z Fatimy, jak i dla
nas, abyśmy pamiętali
o modlitwie i ofiarowywaniu umartwień w intencji grzeszników. Po wizji
piekła, którą dzieci miały
miesiąc wcześniej, tym
bardziej wezwanie to staje się przynagleniem do
jeszcze większego wysiłku modlitewnego. Dzieci
widziały, jak wielkie męki
przeżywają dusze w piekle. Dlatego podejmowały jeszcze więcej postów
i cierpień w ich intencji.
My często dużo się modlimy i może
nawet pościmy. Wiele mamy intencji,
które w ten sposób przedstawiamy
Panu Bogu. Matka Boża z Fatimy prosi
nas dzisiaj, abyśmy do tych wszystkich
naszych intencji dołożyli także te za
dusze grzeszników, którzy nie potrafią sami odnaleźć drogi do Boga. Być
może będziemy jedynymi ludźmi, którzy za tę duszę się będą modlić i wyprosimy skruchę serca, a tym samym
pomożemy jej uniknąć kary piekła.

Od lewej: Łucja Santos, Franciszek
i Hiacynta Marto

Warto odpowiedzieć na to wezwanie Pani Fatimskiej i podjąć
modlitwę i umartwienie za grzeszników, bo dzięki temu i my sami
będziemy bliżej Boga i bliżej naszego zbawienia. A Matka Boża
jeszcze raz pragnie Ci powtórzyć:
Moje Niepokalane Serce nigdy Cię
nie opuści!
o. Andrzej Łaniecki
List nr 12 (157) grudzień 2016
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FAT I M A

10 FAKTÓW, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ
Liczni czciciele Matki Bożej Fatimskiej znają najistotniejsze aspekty Jej Orędzia oraz różne wydarzenia
związane z Objawieniami sprzed stu lat. Niektóre szczegóły i niuanse mogą jednak zostać przeoczone,
dlatego teraz pragniemy o nich przypomnieć.
1. Zapowiedź siódmego objawienia
Matka Boża ukazywała się w Fatimie sześciokrotnie, od maja do
października 1917 roku. Jednak już
podczas pierwszego Objawienia zapowiedziała, że powróci do Fatimy
po raz siódmy: Przyszłam was prosić,
abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13. o tej samej
godzinie. Potem powiem, kim jestem
i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze
siódmy raz… Czy ta siódma wizyta
Maryi będzie związana z zapowiedzianym triumfem Jej Niepokalanego
Serca?

2. Istota Różańca i prawda o czyśćcu
NMP w Fatimie przypomniała
trójce dzieci o istocie Różańca oraz
o istnieniu czyśćca. Odpowiadając na
pytania Łucji, mówiła, że Franciszek
musi zmówić jeszcze wiele różańców, nim trafi do Nieba, a o pewnej
dziewczynie, o imieniu Amelia, że na
pewno będzie przebywać w czyśćcu
do końca świata. Siostra Łucja mówiła także o wiecznym cierpieniu dla
tych, którzy zmarli, mając na sumieniu choćby tylko jeden grzech śmiertelny!

Kaplica Objawień w Fatimie ▼

3. Różnica między Objawieniami
Maryi i Anioła
Bardzo ciekawe okazują się różnice w doświadczaniu przez dzieci
Objawień Matki Bożej i Anioła Portugalii. Siostra Łucja pisze w swych
wspomnieniach: Nie wiem dlaczego,
ale faktem jest, że Objawienia Matki
Bożej miały inny wpływ na nas. Towarzyszyła nam, co prawda, ta sama intymna radość, ten sam spokój i to samo
szczęście. Jednak zamiast fizycznego
zmęczenia, czuliśmy pewną ekspansywną żywotność, zamiast odrętwienia
z powodu Bożej obecności, czuliśmy pewien rodzaj radości, zamiast trudności
w mówieniu, czuliśmy pewien rodzaj
entuzjazmu komunikacyjnego…
4. Znaczenie modlitwy, pokuty,
ofiary i umartwienia
Ludzie
współcześni,
słysząc
o umartwieniu i pokucie, kojarzą je
z piękną skądinąd epoką, jaką było
Średniowiecze. Jednak to właśnie
współczesny kryzys moralny, ogarniający cały świat, wymaga tych pobożnych praktyk. Prawda ta wciąż
przewija się w Orędziu Matki Bożej
Fatimskiej.
5. Prześladowania z powodu Objawień
Objawienia Matki Bożej były dla
wizjonerów niewątpliwym wyróżnieniem, jednak trójka pastuszków poniosła konsekwencje świadczenia o Objawieniach. Szczególnie cierpiała Łucja
– nie wierzyła jej ani matka, ani krewni, którzy w dodatku przestali okazywać jej czułość. Chociaż Franciszka
i Hiacynty nie spotkała przykrość ze
strony rodziny, narażeni byli oni na
stałe i poniżające kpiny ze strony sąsia-
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dów i przybyszów. Pomimo tych zniewag dzieci zachowywały się cierpliwie,
ofiarując swoje cierpienia Bogu.
6. Zmiany w nabożeństwie pięciu
pierwszych sobót
Matka Boża prosiła, by przystępować do spowiedzi i Komunii Świętej
przez pięć pierwszych sobót miesiąca, odmawiać pięć dziesiątek Różańca i przez 15 minut rozważać jego
tajemnice. Jednak Łucja, w trakcie
prywatnego objawienia, opowiedziała o trudnościach w wypełnianiu tego
nabożeństwa. Zostały więc wprowadzone zmiany: do sakramentu pokuty i pojednania można przystępować
w inne dni niż w pierwszą sobotę, o ile
Ciało Pana Jezusa jest przyjmowane godnie i z zamiarem zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.
A jeśli ktoś zapomni o wypowiedzeniu intencji, może to zrobić przy okazji najbliższej spowiedzi.
7. Dlaczego ustanowiono nabożeństwo pięciu pierwszych sobót?
Nabożeństwo to odpowiada pięciu
rodzajom grzechów i bluźnierstw popełnianych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Są to:
• Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu
• Bluźnierstwa przeciw Jej dziewictwu
• Bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu
macierzyństwu
• Wpajanie nienawiści, obojętności
a nawet pogardy do Niepokalanej
Matki w serca dzieci
• Bezpośrednie obrażanie Jej świętych
wizerunków
8. Cud Słońca miał być jeszcze
większy
Siostra Łucja ujawniła, że Cud
Słońca mógł być jeszcze większy, gdyby dzieci nie zostały uprowadzone
przez Arthura Oliveirę Santosa, szefa
Rady Administracyjnej Vila Nova de
Ourem. To porwanie w dniach 13-15
sierpnia 1917 roku było przykładem
zniewagi uczynionej Matce Bożej.
9. Zorza Polarna czy ostrzeżenie
przed wojną?
Siostra Łucja uznała nadzwyczajnie święcące nad Europą w nocy z 25
na 26 stycznia 1938 roku w godzinach

Bazylika Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie

od 20:45 do 01:15 za „wielki znak”
od Matki Bożej, wskazujący, że nieuchronnie zbliża się zapowiedziana
przez Nią wojna światowa, jeszcze
straszniejsza niż pierwsza.
10. Ostatnie
porażające
słowa
bł. Hiacynty
Zaledwie 10- letnia Hiacynta była
dziewczynką dojrzałą ponad swój
wiek. Miała prorocze wizje i prywatne objawienia. Słowa wypowiedziane
przez bł. Hiacyntę ukazują też głębię
jej duszy w obliczu moralnego upadku świata:
• Grzechami prowadzącymi najwięcej dusz do piekła są grzechy cielesne
• Być czystą na ciele to znaczy strzec
niewinności. A być czystą na duszy
to znaczy nie grzeszyć, nie oglądać

tego, czego nie powinno się widzieć,
nie kraść, nie kłamać, mówić zawsze prawdę, także wtedy, gdy nas
to wiele kosztuje.
• Mody, które nadejdą, będą bardzo
obrażać Pana. Osoby, które służą Bogu, nie mogą iść za głosem
mody. W Kościele nie ma zmiennych mód. Jezus jest zawsze ten
sam.
• Spowiedź jest sakramentem miłosierdzia. Dlatego trzeba zbliżać się
do konfesjonału z ufnością i radością. Bez spowiedzi nie ma zbawienia.
Opracował MW na podstawie
www.americaneedsfatima.org
Przymierze z Maryją
Nr 92 styczeń/luty 2017r.
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PRZEŚLADOWANIA TO NIE MARGINES
Jak pomagać?
O prześladowaniach chrześcijan i mądrym pomaganiu z dyrektorem papieskiej fundacji Pomoc
Kościołowi w Potrzebie (PKwP) w Polsce: z ks. Prof. Waldemarem Cisło, rozmawia Michał Jóźwiak.
Michał Jóźwiak: W Polsce od bardzo dawna trwa dyskusja o uchodźcach. Jak powinno się im pomagać:
na miejscu czy sprowadzać ich do
Europy?
Ks. Prof. Waldemar Cisło: - Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Od
2003 r. warunki życia mniejszości na
Bliskim Wschodzie dramatycznie się
pogorszyły. Szczególnie odczuli to
chrześcijanie i jazydzi. W Iraku żyło
wtedy około 1,5 mln chrześcijan. Dzisiaj szacuje się, że jest ich 300 tysięcy,
z czego rocznie 40 tysięcy opuszcza
kraj. Identyczna sytuacja jest w Syrii.
Tocząca się od kilku lat wojna powoduje niszczenie lokalnej gospodarki,
domów oraz rodzin. Dostęp do leków jest niezwykle utrudniony. Znamy przecież z pierwszych stron gazet
obrazy z Aleppo, gdzie ludzie nie mają
dosłownie niczego. To skutkuje falą
emigracji. Jeżeli chodzi o Irak i Syrię, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy
mieli nie przyjmować tych uchodźców. Oni stanowią jednak niewielką
liczbę i głównie uciekają do Stanów
Zjednoczonych i Nowej Zelandii –
tam są już duże grupy Chaldejczyków,
do których dołączają. Natomiast do
Europy większość imigrantów przybywa z innych krajów, takich jak Pakistan czy Afganistan.
Jak im pomagać, aby było skuteczne dla potrzebujących?
- Przede wszystkim mądrze. Pierwsza pomoc musi być udzielana na miejscu, bo ci, których nie stać na podróż,
zostali w kraju. To przede wszystkim
osoby najbiedniejsze i starsze, a także
dzieci. Reszta, żeby zdobyć miejsce na
prowizorycznym pontonie płynącym
do Europy, musiała zapłacić około 10
tysięcy dolarów. Niestety, wielu z nich
zginęło na Morzu Śródziemnym.

Niedawno było głośno o temacie
sierot z Aleppo. Warto sprowadzać
je do Polski?
- Moim zdaniem bardziej efektywne jest dofinansowanie ośrodków
zdrowia np. w Libanie. Leczenie jest
tańsze na miejscu i objęłoby nie tylko
dziesięcioro dzieci (a o takiej liczbie
się mówiło), ale znacznie więcej. Odpadałyby też koszty transportu. Nie
warto wyciągać tych dzieci z ich kraju
i kultury. To byłoby dla nich ponowne
osierocenie. Boli mnie, kiedy wykorzystuje się te kwestie do celów politycznych. To nieludzkie.

czas męczenników. I tak jest. Jeszcze
niedawno pojawiły się dane mówiące
o tym, że co trzy minuty na świecie
ktoś ginie tylko ze względu na to, że
wierzy w Chrystusa. Ostatnie dane
pokazują spadek liczby ofiar śmiertelnych o połowę, ale to przecież i tak
bardzo dużo. Trzeba pamiętać, że
atakowane są nie tylko osoby, ale też
miejsca kultu. Niestety zdarza się to
również w Europie. Dwa lata temu we
Francji doszło do 60 aktów profanacji
kościołów i cmentarzy katolickich.

Był ksiądz w Bagdadzie i Mosulu.
Jakie są wrażenia naocznego świadka tych dramatów?
- Tradycja Kościoła w Iraku sięga
I wieku. Tymczasem widzimy, że teraz
znajduje się on na granicy upadku.
Po wypędzeniu chrześcijan i jazydów
z doliny Niniwy jazydki były sprzedawane na rynku w Mosulu, mając
zawieszone na szyjach kartki z ceną,
a małe dziewczynki były oddawane
jako niewolnice. To woła o pomstę do
nieba.

W jakich krajach są największe
prześladowania?
- W ostatnim czasie bardzo niebezpiecznie było w Nigerii za sprawą
Boko Haram. Trudna sytuacja jest
również w Pakistanie, gdzie dochodzi
do zabójstw, wysadzania kościołów,
zabierania ziem chrześcijanom. Od
wielu lat Bliski Wschód jest miejscem,
w którym mniejszości religijne nie
mogą zaznać spokoju i stabilizacji.
Tych miejsc zapalnych jest sporo. One
się często zmieniają. Kilka lat temu
mieliśmy pogromy chrześcijan w stanie Orisa w Indiach.

Wydawałoby się, że prześladowania to margines. Tymczasem rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego.
- Skala zjawiska jest potężna. Jan
Paweł II i Benedykt XVI uwrażliwiali
nas zresztą na to, że wiek XX i XXI to

Jakie są formy tych prześladowań?
- Przykłady można mnożyć.
W Święta Bożego Narodzenia w Nigerii podczas pasterki do wypełnionego
po brzegi kościoła wjechał samochód
z ładunkami wybuchowymi. Samo-
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bójca zdetonował bombę i zabił setki
osób. Władzom niektórych krajów,
np. Korei Północnej, zależy na tym,
aby chrześcijaństwo zostało całkowicie wymazane – nie pozwalają wierzącym praktykować.
Również w Europie coraz częściej
widzimy może nie prześladowania,
ale dyskryminację.
- Zgadza się. Głośno było m.in.
o sprawie stewardessy British Airways, która musiała zdjąć krzyżyk
z szyi, żeby nie stracić pracy. Słyszałem też o przypadku pielęgniarki,
która została zwolniona przez to, że
zaproponowała jednemu z pacjentów
wspólną modlitwę. Do krwawych
zdarzeń jednak też dochodzi – pamiętamy wszyscy o ks. Hamelu z Francji,
który został zamordowany przy ołtarzu podczas odprawiania Mszy św.
Czy prześladowania umacniają
wiarę?
- Tak. Mam przed oczami koptów brutalnie zamordowanych w Libii, którzy szli na śmierć w milczeniu
w pomarańczowych strojach. Nikt
z nich nie prosił o litość. Wiedzieli, że
lepiej być w rękach Boga niż w rękach
tych oprawców.
Jak i komu pomaga Pomoc Kościołowi w Potrzebie?
- Pomagamy wszędzie tam, gdzie
Kościół ze względu na różne przeszkody nie jest w stanie do końca pełnić swojej misji. Pomagamy w budowie i remontach kaplic czy kościołów.
Czasem kupujemy środki transportu
dla misjonarzy, żeby mogli dojechać
lub dopłynąć do wszystkich, którzy są pod ich duszpasterską opieką.
Pomagamy też w kształceniu kleryków (obecnie 10 tysięcy z nich może
kontynuować naukę w seminariach
dzięki naszemu wsparciu). W Polsce
zaczęliśmy pomagać w 1956 roku.
Wspieraliśmy zakony kontemplacyjne w remontach, budowach. Ostatnio
otworzyliśmy placówkę w Meksyku,
żeby także tam nieść pomoc. Działamy już w 140 krajach.
Rozmawiał Michał Jóźwiak
Misyjne drogi nr 2/182
Marzec – Kwiecień 2017

DLACZEGO MŁODZI
ODCHODZĄ OD WIARY?

Czasem się zastanawiam, dlaczego młodzi odchodzą od wiary? Po
licznych przemyśleniach na ten temat i przewertowaniu Internetu
doszłam do wniosku, że młodzi odchodzą od wiary, ponieważ dla
nich staje się ona niewygodna, w porównaniu z tym, co proponuje im
świat.
Ludzie młodzi wybierają często
wygodny styl życia, w którym wiara
im przeszkadza. Myślą, że wiara to
tylko nakazy i zakazy, bo trzeba przestrzegać Przykazań Bożych. Sądzą, że
to blokuje pełnię ich wolności, aby
mogli bez ograniczeń korzystać z życia. Są jednak w wielkim błędzie, bo
zniewala ich grzech, a Bóg daje wolność człowiekowi przez swoje przykazania. Świat natomiast jest pełen grzechu, przez co wokół na młodych ludzi
czyha wiele zagrożeń.
Świat proponuje młodym, aby ze
wszystkiego korzystali, aby ważne dla
nich rzeczy były materialne i ich gromadzenie, aby żyli pełnią życia, aby
wszystkiego spróbowali i pokonywali
wszelkie bariery, próbowali także tego,
co zakazane. Młodzi dochodzą wówczas do wniosku, że to postępowanie
prowadzi do zniewolenia zamiast do
wolności. Odwracając się od Boga idą
w ciemności, którą jest grzech, czyli
zniewolenie.
Myślę, że młodzi ludzie chcą
przeżyć wiele w swoim życiu i często nie dostrzegają tego, co może
zagrozić ich wierze, np. przeczytane w Internecie wątpliwości, co do
istnienia Boga, fałszywe informacje
na temat Biblii, rozpowszechnianie
wiary w magię i horoskopy. Jest też
inny powód, dla którego młodzi odchodzą od wiary. Odchodzą, bo życie
chrześcijanina staje się dla nich zbyt
wymagające. Twierdzą, że pójście

na Mszę Świętą to strata czasu, bo
w tym czasie mogą robić coś zupełnie innego. Chcą być akceptowani
przez swoje środowisko, w którym
żyją, więc porzucają dogmaty wiary.
Dla wielu wiara to krępujące przykazania, które należy przestrzegać, ale
to nie pasuje do tego, co proponuje
im świat.
Ludzie młodzi odchodzą od wiary
również, dlatego, że tracą sens życia,
bo widzą to, co dzieje się na świecie,
ogólne przyzwolenie na grzech, np.
aborcję, eutanazję, zawieranie małżeństw przez osoby homoseksualne
i adoptowanie przez nich dzieci.
Obserwując moich znajomych
i innych młodych zauważyłam, że
czują się oni zagubieni w dzisiejszym
świecie, ponieważ ciągle szukają swojej drogi w życiu… Niestety mało jest
takich osób, które całkowicie zdały się
na Wolę Bożą i pragną postępować
zgodnie z Bożym prawem. Jednak
wiele osób się nawraca i odnajduje
prawdziwą wolność w Bogu, a przestrzegając Jego przykazań czują się
wolni. Uświadamiają sobie, że Bóg
jest miłością i pragnie szczęścia człowieka.
Myślę jednak, że wiele młodych
szybko zrozumie, że Bóg to szczęście,
miłość i wolność. Przecież Jezus za
nas umarł, abyśmy byli wolni od grzechu, który nas zniewala!
Ilona Nędzi List nr 12 (157) 2016
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BŁOGOSŁAWIONA DOROTA Z MĄTOWÓW
moherowy beret z XIV wieku
Dorota z Mątowów jak na świętą i błogosławioną przystało posiada również i ona w swoim życiorysie
wiele niewyjaśnionych faktów, tajemnic a nawet rozbieżności np.: co do jej czci – błogosławiona czy święta
– a to zależy od kraju, w Polsce błogosławiona a w Niemczech święta; różna też jest nawet nazwa samego
miejsca pochodzenia – raz są to Mątowy a raz Mątów co natomiast zależy od tradycji regionu Polski.
Wiele też faktów z jej życia pozoPrawda jest jednak szaro-zwyczajna do „normalności”, usiłował też zmienić
stanie na zawsze, przynajmniej na tym jak i znacznej większości - nasze życie. jej „rygor modlitwy dnia” utrudniając
świecie, tajemnicą a to za sprawą – po- Po śmierci ojca – kiedy miała szesna- nawet uczęszczanie na Mszę świętą.
wiedzmy delikatnie – zawirowań poli- ście lat - pod naciskiem najstarsze- Powiedzielibyśmy to dzisiaj, że całe
tycznych w ówczesnym świecie m.in. go brata poślubiła starszego od siebie życie miała pod górkę. Albo niektórzy,
schizma zachodnia, klęska zakonu o ponad dwadzieścia lat mieszczanina dzisiejsi „kabareciarze” i „żartownisie”
krzyżackiego i jego sekularyzacja; „za- gdańskiego Wojciecha Swertvegera lub nazwali by ją – pomińmy różne znane
gubienie akt” procesu kanonizacyjnego Swertfegera, z którym miała dziewię- nam epitety … i pozostańmy przy okrei na dodatek zaginięcie grobu
śleniu wszystkim nam bardzo
błogosławionej Doroty w XVI
dobrze znanym – jako „mow., który przez luteranów zoherowy beret”.
stał zniszczony.
Można powiedzieć, że…
Ale to tylko część jej „taciągle ustępowała. Musiajemnic”. Również i jej pochoła – tak na pozór - rezygnodzenie – obywatelstwo - łączy
wać z … bycia z Kimś, Komu
w sobie kilka narodowości i...
chciała poświęcić swoje życie.
niejasności. Ojciec - Wilhelm
A ona – błogosławiona DoroSchwartze i jego żona Agata.
ta - była z Bogiem cały czas.
On prawdopodobnie pochoMoże gdzieś wśród nocnej
dził z Niderlandów, natomiast
ciszy, kiedy ucichł gwar gdańAgata według niektórych
skich uliczek i zgasły ostatnie
źródeł była Polką, a są i tacy,
latarnie, kiedy leżąc w łóżku
szeptała nieruchomymi warktórzy twierdzą, że Wilhelm
miałby być Niemcem.
gami „Zdrowaś Maryjo...” lub
Dorota Schwartze – bo
„Ojcze nasz...” - no bo klęcząc
o niej mówimy - ur. 25 styczmogłaby dostać pięścią albo
nia 1347 w Mątowach Wieljakimś kijem. Może…? Tak
kich w ówczesnych Prusach,
naprawdę to chyba ona dobrze rozumiała słowa z Ewanzm. 25 czerwca 1394 w Kwidzynie − matka, żona, wdowa,
gelii, że jak chcesz się modtercjarka franciszkańska, relić to wejdź do swej izdebki
kluza, stygmatyczka, w końcu
i zamknij drzwi… Można by
błogosławiona Kościoła katopowiedzieć, że „kruszyła się”,
lickiego a w Niemczech nawet
„wypalała się tęsknotą” czy naświęta.
wet wręcz „łamała” swoje ja.
Czytając taki skrócony żyAle to tylko tak na pozór.
Ołtarz w celi bł. Doroty z Mątowów w katedrze w Kwidzynie
ciorys można mieć wrażenie,
Bo ile trzeba mieć „bezże to nie jest osoba sprzed
pretensjonalnego heroizmu”,
ponad sześciuset lat, lecz „sprawa” cioro dzieci. Małżeństwo nie było uda- aby wytrwać przy Bogu, którego na dodotyczy jakiejś „aferzystki” lub osoby ne. Małżonek – Wojciech, powiedzmy datek tak „ciężko” doświadczyć? I jesz„umoczonej” w jakieś tajemnicze ukła- to delikatnie, że „niekiedy” dopuszczał cze cała ta otoczka rzeczywistości. Ktoś
dy. Pomimo, że jej życie nie było usłane się przemocy fizycznej wobec Błogo- kiedyś powiedział, że:
różami, to jednak był Ktoś, dla Kogo sławionej próbując zmienić jej religijny
- Ludzie się nie zmieniają, tylko ich
chciała żyć!
tryb życia i nakłaniając w ten sposób pojazdy.
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Zatem od czasów wozów, furmanek
i koni, które obecnie uległy wymianie na
mechaniczne to chyba nic – w nas, ludziach - się nie zmieniło, a przynajmniej
pozostała ta sama nienawiść…!?
Wielu z nas, Polaków ma w swoich
żyłach krew Niemców, Ukraińców, Litwinów,… Żydów i jeszcze „cząstki”
wielu innych narodowości. A pomimo
to taka w nas nienawiść, albo doświadczamy sami jakiegoś nieracjonalnego
wstrętu!? Skąd to?
Ale to jeden z aspektów życia błogosławionej Doroty, który w niej został przedstawiony jako możliwy do pokonania.
Jest jeszcze jeden – ściśle z nim powiązany - a który w dobie mediów, internetu
i wszechobecnych „światowych komunikatorów” jest jeszcze bardziej złośliwy
i niebezpieczny. Pięknie to ujęła nasza
święta w swoich spowiedziach spisanych
przez Jana z Kwidzyna – spowiednika bł.

Doroty – w Siedmioliliach. W analizie rachunku sumienia do – powiedzmy to jej
komentarza - do siedmiu grzechów głównych, tak pisze:
(VII.) "Również zazdrością i nienawiścią, że niektórych ludzi albo rzeczy
nienawidziłam i zazdrościłam, czego nie
powinnam czynić, albo powinnam prawdziwie ukochać; albo że niektóre słowa
mówiłam o pewnych ludziach, czym im
zaszkodziłam na ich duszy albo ich ciele,
na dobru albo na czci; że tego szczególnie nie wyznawałam z jakiego powodu to
czyniłam, i że niektórych ludzi odepchnęłam, albo naciągnęłam, albo innym dałam
powód do upadku, albo komuś byłam
niechętna i tego nie wyznawałam. Także
uznaję się winną, że gdy słyszałam, że złośliwie mówią o jakimś człowieku, iż go doskonale nie ochroniłam i nie mówiłam, że
wszelako nic złego nie wiem o tym człowieku, wiem dobrze, że mogę go wszelako

opłakać i pożałować, a też, iż złośliwości
w sercu innych ludzi wszelako ku lepszemu nie kierowałam i nie przerabiałam, że
się przy tym zaniedbałam, to mnie boli.”
Czy nie jest to program na dzisiaj?
Na opanowanie swego języka. Czy nie lepiej zamiast pusto krytykować, narzekać,
oczerniać na podstawie – że ktoś coś powiedział o kimś tam – nie lepiej „chwycić
za różaniec” i poprosić Dobrego Boga i łaskę. Przecież ciągle uskarżamy się, że nie
mamy czasu – a mamy aż tyle intencji…
Nie marnujmy czasu. Możemy być
świętymi – mamy być świętymi – ale
bez biczowania się i spełniania jakiś
nadprzyrodzonych czynów. Możemy
stać się świętymi w naszym codziennym, wydawać by się mogło - szarym
życiu. Może wystarczy – aż – albo tylko
– powstrzymać swój język!
J. M. J.
Andrzej Ziółkowski

ROZMOWY Z WNUCZKIEM
ODCINEK 4
Wnuczek zapytał mnie: Dziadku, zostałeś odznaczony Medalem Wolności i Solidarności. Opowiedz,
jak ta Twoja walka czy działalność (a może inaczej należy ją nazwać) wyglądała i dlaczego ją podjąłeś?
Na tym pytaniu zakończyliśmy.
- Czy te zmiany, jakie dokonały się
w Polsce po 1989 roku, podobają Ci
się?
Mnie i nie tylko, NIE. Zapomniano
o człowieku. Ministrem Finansów został liberał Leszek Balcerowicz, a doradcą Międzynarodowego Funduszu
Walutowego Sachs.
Sytuacja finansowa była trudna, inflacja miesięczna dochodziła do 100%.
Balcerowicz to uporządkował, kosztem
obniżenia poziomu życia, obiecywał,
że za trzy miesiące będzie poprawa.
Wielu na tę poprawę czekało bardzo
długo. Jego recepta na wzrost poziomu
życia to prywatyzacja. Może to by było
piękne, gdyby byli uczciwi ludzie. Do
bankructwa doprowadzono wiele zakładów, także te dobre. Zlikwidowano
PGR-y, nie tylko te przynoszące straty.
Afery się mnożyły. Ustawą z 15 lutego 1989 r. powołano FOZZ, Fundusz
Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
Oficjalnie miał skupować zadłużenie,

faktycznie ... w internecie wyczytałem:
Afera FOZZ - matka wszystkich afer.
Z Polski wywieziono co najmniej 5
miliardów dolarów (możesz sprawdzić
w internecie i zainteresować tych, którym obecna działalność ministra Ziobry się nie podoba).
- A co dziadku się udało?
Największa rzecz, jaka się udała (ja
to nazywam cudem), to opuszczenie
przez wojska radzieckie Polski i całej
Europy Środkowej. Tego nigdy w historii nie było. Wielkim dobrem jest
wejście do NATO i UE i szeroko rozumiana wolność. Tylko ta wolność jest
nadużywana.
- Dziadku, czy Polski przed 1989 rokiem nie chciano w UE?
O tym, do jakich sojuszy gospodarczych czy wojskowych Polska może
należeć, decydowano w Moskwie, nie
w Warszawie. Do tego Niemcy Zachodnie nie chciały uznać granicy na Odrze
i Nysie Łużyckiej. Polska miała wielkiego przyjaciela w prezydencie Francji

de Gaulle’a. We wrześniu 1967 roku de
Gaulle odbył wizytę w Polsce, gdzie był
entuzjastycznie witany. W trakcie swojej wizyty prezydent podkreślał między
innymi polskość Ziem Odzyskanych.
W przemówieniu w Sejmie zaproponował tworzenie w Europie Wspólnoty
Ojczyzn. W odpowiedzi od I sekretarza PZPR usłyszał: Fundamentem Polskiej polityki zagranicznej jest Przyjaźń
i Sojusz ze Związkiem Radzieckim.
- To dziadku o uwolnieniu się z sowieckiego jarzma nie było co marzyć?
Polacy marzyli i nie tylko marzyli, ale i modlili się, i uczyli prawdziwej
historii, zwłaszcza z czasów od I wojny
światowej. Ten okres w podręcznikach
historii i w propagandzie to było jedno
wielkie kłamstwo. Ale powtarzali: żeby
uwolnić się od Wielkiego Brata (tak był
nazywany ZSRR), to trzeba cudu. I cud
się stał, na imię mu Jan Paweł II. Ale
o tym następnym razem.
dziadek Stanisław
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MIASTA EUROPY
RZYM
wieczne miasto

Spośród wielu miast europejskich na szczególną uwagę, w historii zasługuje Rzym nazywany głową
świata. Dzieje miasta założonego według legendy 21 kwietnia 753 r. przed Chrystusem przez Romulusa,
stąd nazwa, dały początek niekończącej się historii, która trwa do dnia dzisiejszego. Obecna stolica
Włoch, a przez wieki stolica Państwa Kościelnego (756-1870 r. po Chrystusie), miasto wielu wspaniałych
zabytków. W końcu: „Tutte le strade portano a Roma” czyli „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.
Podróż po Rzymie, jeżeli nie jest
to środa bądź niedziela, a ma się trzy
dni, najlepiej rozpocząć na przystanku metra Vittorio Emanuele
skąd blisko do Bazyliki Santa Maria Maggiore zaliczanej do jednych
z czterech bazylik większych w Rzymie. Podążając w stronę zachodnią
w stronę La Piazza Venezia mijamy
wiele wspaniałych kościołów, która
w większości są otwarte dla przybywających do miasta pielgrzymów lub
turystów. Po La Basilica Santa Maria
Maggiore, wszedłem do La Chiesa
di Santa Susanna i La Chiesa Sant’
Andrea al Quirinale. Po dotarciu
na La Piazza Venezia, przed nami
buduje się perspektywa zobaczenia

najstarszej części Rzymu z Koloseum na czele bądź pójście w przeciwną stronę ulicą (włos. via) del Corso,
gdzie w pobliżu znajduje się słynna
La Fontanna di Trevi oraz Schody
Hiszpańskie. Obok tych słynnych
zabytków, znajdowało się kolejne
barokowe kościoły, które przyciągały
tak, że wchodziłem prawie do każdego. Po zjedzeniu przy Fontannie di
Trevi słynnego włoskiego przysmaku lodów (włos. il gelato) udałem
się w stronę zachodnią aż po rzekę
Tyber, wchodzącą co chwilę do kolejnych kościołów m.in. La Chiesa di
Santa Maria Maddalena, oddalonego niedaleko od słynnego Panteonu,
starożytnej budowli z czasów Repub-

Fontanna Santi di Trevi

liki Rzymskiej, służącej dzisiaj jako
Kościół rzymskokatolicki. Następnie
podążając cały czas na zachód doszedłem do La Piazza Navona, gdzie
znajduje się m. in. La Fontana del
Fiumi. Tam odpocząłem przy obiedzie typowo włoskim – prawdziwej
pizzy. Chodząc uliczkami zakola Tybru, zwiedziłem najstarszy kościół
barokowy świata czyli La Basilica Il
Desu, na której wzorowany jest nasz
Kościół Św. Józefa w Krzeszowie.
Niedaleko okazało się, że znajduje
się ponadto La Chiesa Santo Stanisław Kostka, prowadzony przez
polskich księży. Od tego momentu,
gdyż powoli zaczął się robić wieczór
udałem się w stronę La Piazza del
Popolo, gdzie zakończyłem zwiedzanie miasta pierwszego dnia.
Środowego poranka skoro świt,
warto udać się do Watykanu na Audiencję Generalna z Papieżem Franciszkiem w Auli Pawła VI. Spotkanie
z papieżem zaczyna się zazwyczaj się
o godzinie 10, ale papież często przychodzi do Auli dużo wcześniej, również tak było 15 lutego. Po modlitwie
i wygłoszenia Słowa Bożego w języku włoskim, papież jeszcze przez
jakiś czas rozmawia z przybyłymi na
Audiencję Generalną pielgrzymami.
Następnie warto ustawić się w kolejce do wejścia na teren Bazyliki Św.
Piotra w Watykanie. Wchodząc do
bazyliki po prawej stronie mijamy
słynną rzeźbę Pieta mistrza renesansu Michała Anioła. W następnej
Kaplicy św. Sebastiana pochowany jest od 2011 r. św. Jana Paweł II.

KRZESZOWSKA PANI nr 3 (52) - Maj / Czerwiec 2017 15

Trzeciego dnia, po dy z Trastevere warto zobaczyć La
zwiedzeniu
Bazyliki Chiesa Santa Cecilia i La Chiesa di
św. Jana na Lateranie, San Francesco a Ripa. Po opuszczektórej słynne drzwi ot- niu dzielnicy przed zapadnięciem
wierają bądź zamyka- zmroku udajemy się w stronę Tybru,
ją Święte Roki warto kierując się do Ust Prawdy, gdzie wesię udać do dzielnicy dług opowieści maska przetnie rękę
Trastevere zwanej po temu, kto włoży ją do ich ust i okażę
polsku
Zatybrzem. się kłamcą.
Dzielnicy bez metra,
Jeżeli zostaje chwila czasu a nadzielnicy z małą ilością sze zainteresowania nie sięgają
turystów, a jednak tak czasów starożytnych, warto co najpięknej, że aż trudno ją mniej podejść pod samo Koloseum,
pominąć w czasie zwie- antyczną arenę walk. W tym miejdzania Rzymu. Błąkając scu w I w. prześladowano chrześcisię wzdłuż uliczek i pla- jan, głównie w okresie sprawowania
ców, na których jeszcze władzy przez cezara Nerona. Potem
dziś odnaleźć można pozostaje zakup pamiątek, wysłanie
autentyczną atmosferę pocztówek do znajomych i udanie
starego Rzymu, lokal- się na lotnisko.
Mateusz Pazgan
nych restauracji, kawiarni z typowymi daBazylika Św. Piotra w Watykanie
PS Piszący te słowa autor tekstu
niami kuchni włoskiej,
dochodzimy do serca Mateusz Pazgan, nasz parafianin,
Miejsce modlitwy i skupienia mi- Zatybrza, placu z Bazyliką Santa dnia 7 lutego 2017 r. obronił rozliony Polaków odwiedzających ba- Maria in Tastevere. Ufundowany prawę doktorską na Uniwersytecie
zylikę watykańską. Następnie idąc w 221 r. przez św. Kaliksta i ukoń- Marii Curie Skłodowskiej w Lubliw stronę ołtarza podziwiamy sztukę czony przez św. Juliana w 341 r. była nie pod tytułem: „Kamienna Góra
najważniejszego i największego koś- ta świątynia przebudowana w XII w. jako polski ośrodek władz admicioła świata. Grób św. Piotra ucznia przez papieża Innocentego III. We nistracyjnych w latach 1945-1950”
Jezusa Chrystusa, znajduje się pod wnętrzu świątyni, wspaniałe moza- i z dniem 8 lutego 2017 r. uchwałą
głównym ołtarzem, nad którym iki dekorujące apsydę. Jednak uwa- Rady Wydziału Humanistycznego
króluje baldachim zwany konfesją. gę zwiedzającego przyciąga przede został nadany mu stopień naukoKolejnym punktem wizyty w Waty- wszystkim, znajdująca się między wy doktora nauk humanistycznych
kanie są Muzea Watykańskie z Ka- oknami mozaika opowiadająca dzie- z dziedziny historia. Mateuszowi
plicą Sykstyńską na czele. Miejsce je Najświętszej Marii Panny. Obok gratulujemy i życzymy mu dalszych
wybory kolejnych papieży w czasie fasady – piękna romańska dzwon- sukcesów w życiu osobistym i spotrwania konklawe. Ważny dla nas nica z XII w. W ciągu dalszej drogi łecznym
Polaków jest obraz podarowany uliczkami Zatybrza docieramy do
Redakcja Krzeszowskiej Pani
przez krakowskiego malarza Jana Ogrodu Botanicznego
Matejkę pod tytułem „Jan Sobieski z roślinnością charakpod Wiedniem”, gdzie przedstawia terystyczną dla rejonu
wydarzenia z września 1683 r., kiedy śródziemnomorskiego.
król Polski ochronił Europę chrześ- A obok wchodzimy na
cijańską przed turecką nawałą. Po Wzgórze
Janiculum,
tym warto jeszcze pozostać przez skąd można podziwiać
dłuższą chwilę na Placu św. Piotra rozległą i niezwykle
największego placu rzymskiego (240 piękną panoramę miax 340 m), aby zobaczyć Bazylikę św. sta. Na samym szczyPiotra z zewnątrz. Jeżeli starczy cza- cie znajduje się pomnik
su po zjedzeniu obiadu, przemasze- jednego z ojców zjedLublin 7 lutego 2017 r.
rować się wzdłuż Tybru do mostu noczonych Włoch Giuod
lewej
promotor
prof. Waldemar Kozyra,
św. Anioła i znajdującego się obok seppe Garibaldiego na
mgr Mateusz Pazgan, recenzent prof. Robert Skobelski
niego Zamku św. Anioła.
koniu. Na końcu przygo-
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CO TO JEST JERYCHO RÓŻAŃCOWE… ?
CZYLI MÓJ OGRÓJEC

Bitwa pod Jerychem, miedzioryt z XVIII wieku

Joz 6, 1-20
„Jerycho było silnie umocnione
i zamknięte przed Izraelitami. Nikt
nie wychodził ani nie wchodził. I rzekł
Pan do Jozuego: "Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem
i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy,
uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali
miasto codziennie jeden raz. Uczynisz
tak przez sześć dni. Siedmiu kapłanów
niech niesie przed Arką siedem trąb
z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani
zagrają na trąbach. Gdy więc zabrzmi
przeciągle róg barani i usłyszycie głos
trąby, niech cały lud wzniesie gromki
okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy
wprost przed siebie". Jozue, syn Nuna,
wezwał kapłanów i rzekł im: "Weźcie
Arkę Przymierza a siedmiu kapłanów
niech weźmie siedem trąb z rogów baranich przed Arką Pańską". Po czym
rozkazał ludowi: "Wyruszcie i okrążcie miasto, a zbrojni wojownicy niech
idą przed Arką Pańską". I stało się, jak
Jozue rozkazał ludowi. Siedmiu kapłanów, niosących przed Panem siedem
trąb z rogów baranich, wyruszyło grając na trąbach, Arka zaś Przymierza
Pańskiego szła za nimi. Zbrojni wojow-

nicy szli przed kapłanami, którzy grali
na trąbach, a tylna straż szła za Arką,
i tak posuwano się, stale grając na trąbach. A Jozue dał ludowi polecenie:
"Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo
nie wyjdzie z ust waszych aż do dnia,
gdy wam powiem: Wznieście okrzyk
wojenny! I wtedy go wzniesiecie". I tak
Arka Pańska okrążyła miasto dokoła
jeden raz, po czym wrócono do obozu
i spędzono tam noc. Jozue wstał wcześnie rano, kapłani wzięli Arkę Pańską,
a siedmiu kapłanów niosących siedem
trąb z rogów baranich szło przed Arką
Pańską, grając bez przerwy na trąbach
w czasie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna straż szła
za Arką Pańską i posuwano się przy
dźwięku trąb. I tak okrążyli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym wrócili
do obozu. Przez sześć dni codziennie
tak czynili. Siódmego dnia wstali rano
wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób:
tylko tego dnia okrążyli miasto siedem
razy. Gdy kapłani za siódmym razem
zagrali na trąbach, Jozue zawołał do
ludu: "Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc waszą! Miasto będzie obłożone klątwą dla

Pana, ono samo i wszystko, co w nim
jest. Tylko nierządnica Rachab zostanie
przy życiu - ona sama i wszyscy, którzy
są wraz z nią w domu, albowiem ukryła wywiadowców, których wysłaliśmy.
Ale wy strzeżcie się rzeczy obłożonych
klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć
coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz
izraelski i sprowadzilibyście na niego
nieszczęście. Całe zaś srebro i złoto,
sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego". Lud wzniósł okrzyk wojenny
i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki
okrzyk wojenny i mury rozpadły się na
miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy
wprost przed siebie, i tak zajęli miasto.”
•••
Naród Wybrany po wyprowadzeniu
z niewoli egipskiej i czterdziestoletniej
„pielgrzymce – tułaczce” na pustyni Synaj i po śmierci Mojżesza pod kierownictwem Jozuego przekroczył wody rzeki
Jordan. Ale na przeszkodzie do Ziemi
Obiecanej stała ówczesna „forteca” Jerycho! Dziś uważane za jedno z najstarszych zamieszkałych miast świata
i prawdopodobnie najstarszym nieprzerwanie istniejącym siedliskiem ludzkim.
Jest to również jedno z najniżej położonych miast na świecie - depresja około
270 metrów poniżej poziomu morza.
To część faktów historyczno – geograficznych. Związana też jest z tym
miastem historia Starego Testamentu
i jest ono również sceną kilku – ważnych – epizodów działalności Jezusa.
Oczywiście można snuć wiele hipotez,
może też być przyczyną wielu obrazów,
typów wartościowych dla życia. I to
tego duchowego jak i również może
być inspiracją do nawrócenia się. Pokaz „siły” Boga, Jego wierność danemu człowiekowi słowu, Jego troska
o zbawienie ludzkości… i wiele, wiele
innych myśli, rozważań czy to gdzieś
przeczytanych, usłyszanych czy po prostu „jakoś samych z siebie” rodzących
się w naszych sercach.
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Ale spójrzmy na Jerycho – a raczej
na tę historię ze Starego Testamentu
– z innej perspektywy, jakby to była
historia „wejścia” Narodu Wybranego do DOMU! Największe pragnienie
człowieka. W tym naszym „spojrzeniu”
zajrzyjmy na chwilę do Ogrójca i Wieczernika. Co tam się – tak na marginesie, wszystkim nam znanym i oczywistych wydarzeń – stało? Połączmy te
wydarzenia! Ale zanim „otworzymy”
drzwi tej sali na górze, dużej i usłanej,
przypomnijmy sobie co mówił sam
nasz Pan Jezus Chrystus:
- Zło dobrem zwyciężaj!
On tak mówił i tak żył!
Otóż Apostołowie po spożyciu
pierwszej Eucharystii nabrali jakiegoś
niezwykłego animuszu i chęci nawet do
walki. Pod bokiem swego Mistrza czuli
się bezpieczni, silni… mogliby nawet
góry przenosić i jak pisze św. Łukasz na
kartach swojej Ewangelii (Łk 22, 38):
„Oni rzekli: "Panie, tu są dwa miecze". Odpowiedział im: "Wystarczy".”
Aby po chwili i w momencie pojmania Mistrza urzeczywistnić ten „zapał”
używając przemocy! Co nie omieszkał
zaznaczyć kolejny Ewangelista Mateusz
(Mt 26, 51-51):
„A oto jeden z tych, którzy byli
z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego
kapłana odciął mu ucho. Wtedy Jezus
rzekł do niego: "Schowaj miecz swój do
pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz
chwytają, od miecza giną.”
Czytając te fragmenty Pisma św. nie
sposób wysnuć wniosku, że w drodze
do TEGO DOMU, nie musimy – a nawet nie powinniśmy – używać przemocy! Bóg sam wszystko zrobi. Jak zawaliły się mury starożytnej twierdzy, jak
odcięte ucho zostało uzdrowione, tak
i my jesteśmy zobowiązani do pokojowego „wejścia do naszego DOMU”
- czyli naszym zadaniem nie jest przemocą zdobywać to, co Bóg chce nam
dać i to co nam daje.
Możemy użyć kilku „mocnych”
i przekonywujących argumentów przeciw takiemu rozumowaniu. Przecież co
ma wspólnego Adoracja Najświętszego
Sakramentu z naszym domem. Może
to wieloznaczność słownictwa polskiego, a może przypadek – chociaż nie ma
przypadków poza gramatyką – a może
i nie! Ziemia Obiecana - tak jak wówczas Izraelitom – tak i nam współczesnym ludziom XXI wieku kojarzy się

z domem. Miejscem dla nas! I chociaż
– może - posiadamy mieszkania, jakieś lokum, czy nawet jakąś hacjendę
to i tak… „ten obiekt” nie jest naszym
DOMEM w wieczności. Nie zabierzemy ze sobą nawet cegły czy choćby
okruszyny muru.
Ale nie zapominajmy, że jest jeszcze
jeden ASPEKT. W tym „naszym domu”
czeka na nas nasz Bóg! Będzie to spotkanie – które obecnie możemy doznać
w czasie Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu i śmiało możemy powiedzieć, że - jest to spotkanie
z Żywym Bogiem. Ks. Henryk Witczyk
w „Teofania w Psalmach” tak pisze:
„W psalmach zawsze oglądanie
oblicza Jahwe jest przedstawione jako
pociągające człowieka spotkanie, za
którym się tęskni. Podobnie wyrażenia mówiące o „promieniującym obliczu Jahwe” jest zwrotem wyrażającym
łaskawą przychylność Jahwe wobec
człowieka, który przybył do świątyni
i „podoba się” Jahwe. Słowa: „w cieniu
Twych skrzydeł” (Ps 17, 8; 36, 8; i in.)
mówią o bezpieczeństwie człowieka,
który w świątyni doświadcza opieki
i miłosierdzia Jahwe. Wszystkie wspomniane wyżej zwroty i pojęcia mówią
w gruncie rzeczy o przeżyciach, których człowiek w ramach kultu doznaje
w świątyni. Rzeczą charakterystyczną
jest to, że człowiek tęskni za tymi przeżyciami. Oglądać oblicze Boga – to jest
największe pragnienie. Człowiek chce
pielgrzymować do świątyni Jahwe i być
ukrytym w „cieniu Jego skrzydeł”.”

Czyż takie „emocje spotkania z Bogiem” nie towarzyszyły Apostołom
tam w Ogrodzie Oliwnym? Czuli się
tam przede wszystkim bezpiecznie!
I chcieli tam pozostać – tzn. przy Jezusie.
My też wiemy, gdzie jest nasz
„dom”… u naszego Ojca. I już teraz,
tutaj możemy spotkać się z Nim… czy
to jest naszym „życiowym” pragnieniem…? Mamy wiele spraw na głowie,
wiele do załatwienia i do pokonania…
Czy zatem wiem do Kogo przyjść po
radę, pomoc? Kogo poprosić, aby zburzył te przeszkody?
Modlitwa to pragnienie. Ale to
pragnienie powinno wypływać z wolnego naszego wyboru. Żaden przymus.... to nasza ofiara z naszego –
powtarzam jeszcze raz – z naszego
wolnego czasu. Więcej to jak nasze
spotkanie z przyjacielem, z którym
dawno się nie widzieliśmy.... tak dawno jak ostatni raz się modliliśmy. Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian (2 kor 9, 6-8) tak pisze:
„Tak bowiem jest: kto skąpo sieje,
ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy
niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie
czując się przymuszonym, albowiem
radosnego dawcę miłuje Bóg“.
Dwa miecze wystarczą! Eucharystia – Adoracja Najświętszego Sakramentu – i Różaniec Święty.
J. M. J.
Andrzej Ziółkowski

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Loretańskiej
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

NASZE KLASZTORNE PANNY
W opowieściach o mieszkańcach klasztoru trudno pominąć „zrośnięte” z naszą wspólnotą świeckie
panie, które przygarnięto w ciężkich powojennych czasach i które w nim dokonały swego żywota. Były to:
Marysia, Agnieszka i Zosia.
Najstarszej z nich, Marysi prawie
nie znałam, bo zmarła wnet po moim
wstąpieniu do klasztoru. Tyle, że klasztor jest jak rodzina, gdzie wszyscy
o wszystkich wszystko wiedzą, toteż
starsze Siostry zachowały w pamięci
wiele informacji o naszych pannach.
Dowiedziałam się więc, że mama Marysi zmarła przy urodzeniu drugiego
dziecka, a ojciec „jak poszedł z domu
tuż przed pogrzebem żony, to zaginął
i nigdy się nie odnalazł”. Marysię przygarnęła sądecka rodzina. Zdarzyło się,
iż razu jednego mała Marysia stała przy
płocie domu swej ciotki, jak to dawniej
bywało: w ubogiej sukienczynie i boso.
I zdarzył się wtedy swoisty „raptus puellae” (porwanie panny)! Otóż przejeżdżał tamtędy zaprzęgiem jakiś gospodarz z obcej wsi i zabrał dziecko ze sobą
nic nikomu nie mówiąc. Dziecku zaś
obiecał kupić nowe, ładne buty. Marysia miała wtedy około 5 lat. I tak – przez
to porwanie – zniknęła rodzinie na bez
mała 40 lat. I oto, po tak długim czasie,
na odpuście w jednej z sądeckich wsi

została rozpoznana przez swoją ciotkę,
której wydawało się, że widzi… Hanię,
czyli mamę Marysi, tak były do siebie
podobne! Po wielu ceregielach i przy
udziale milicji zabrano Marysię od gospodarza. Wkrótce znalazła się u rodziny w Krzeszowie, a potem w klasztorze
Sióstr Benedyktynek. S. Bronisława
wspomina ją jako niesłychanie pracowitą. U owego „bauera”, który ją porwał, nauczyła się doskonale wszelkich
gospodarskich robót, znała się bowiem
na wszystkim. Była przy tym czysta
i schludna. Siostry pamiętają, jak – pracując w stajni – co tydzień bieliła ścianę
za krowami, bo krowy ją „schlastały”!
Nieprawdopodobne! Zmarła prawie
nagle na wylew. Po pracowitym i pełnym cierpienia życiu odeszła do niebieskiej Rodziny po nagrodę.
Trudno też przytaczać wypowiedzi
Zosi (drugiej naszej panny), bo Zosia
była głuchoniema. Taka się zresztą urodziła, także w Sądecczyźnie. Z rodzicami i bodajże sześciorgiem rodzeństwa
mieszkała w Nowym Sączu. Jej matka

Zosia

była Żydówką ale katoliczką, ojciec zaś
Polakiem. I było im dobrze, póki nie
wybuchła II wojna światowa i nie zaczęły się prześladowania Żydów. Razu jednego, kilkuletnia Zosia z mamą i czteroletnim braciszkiem szli przez sądecki
rynek. Poszedł do nich jakiś Niemiec
i po krótkim przepytywaniu zabił matkę Zosi na miejscu. Dziwnym trafem
pozostawił żywą dwójkę przerażonych
dzieci. To dramatyczne przeżycie zaważyło bardzo na dalszym życiu Zosi: stała się bardzo nerwowa, co utrudniało
jej nie raz życie z innymi. Tamtą traumę
pamiętała do końca życia i nawet kiedy była już wiekową osobą, łzy stawały
w jej oczach na wspomnienie śmierci
matki. Po wojnie pracowała w kilku
miejscach, u tzw. dobrych ludzi, ale nie
radziła sobie przez swoją nerwowość.
Trzeba było dopiero anielskiej cierpliwości i dobroci S. Marii z klasztornej
kuchni, która znalazła sposób na Zosię,
a Zosia odpłacała jej iście dziecięcym
przywiązaniem. Równie wielkim sentymentem darzyła Zosia S. Ewangelistę, która dla niej była autorytetem
nie do podważenia. Pracowała więc
w klasztornej kuchni aż do uzyskania
emerytury, po czym przeniosła się do
rodzonej siostry w Kamiennej Górze.
Jako jedyna z trzech naszych panien
żyje do dziś a niedawno świętowała
90- te urodziny!
Powiedziane było wcześniej, że
Zosia była niemową, nie mówiła słowem, ale za to świetnie „mówiła” gestem! Pod tym względem mogła by
zakasować niejedną aktorkę! Zwłaszcza, że była osobą bardzo inteligentną. Zdarzyło się raz, że jedna z Sióstr
w czymś nadepnęła Zosi na odcisk.
Zdenerwowana Zosia „opowiedziała”
nam, co w związku z tym robi! Otóż
pójdzie do Matki Ksieni na skargę ( tu
nakreśliła zamaszyście krzyż opacki
na piersi) , Matka przyzna jej rację,
napisze do Biskupa (tu Zosia poka-
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zała mitrę na głowie), ksiądz Biskup
przeczyta pismo (trzeba było widzieć,
jak Zosia nasadza na nos okulary i czyta coraz bardziej zdziwiona i gniewna).
Potem ksiądz Biskup w osobie Zosi
zdenerwował się i uczynił gest oznaczający energiczne wywalanie kogoś
z pomieszczenia, któremu to wywalaniu towarzyszyło nie mniej energiczne gwizdnięcie Zosi! Oznaczało to, że
ksiądz Biskup ową „wredną” Siostrę
wyrzuci z klasztoru. Oczywiście, ku
wielkiej uciesze Zosi, której dzięki owej
pantomimie złości przeszły! Jako się
już rzekło: Zosia była nerwowa. Ale
w gwoli prawdy trzeba dodać, iż miała
dobre serce i wielki poczucie obowiązku. Pamiętają to może panowie pracujący nieraz w naszym gospodarstwie,
jak Zosia czekała na nich z obiadem
nieraz do późnego wieczora! A kiedy
już przyjechali z pola np. ze sienem to
w żaden sposób nie mogła zrozumieć,
że najpierw chcieli zwalić siano do stodoły, potem iść na obiad, bo Zosia uważała, że należy robić odwrotnie!
Kolejną Sądecczanką była Agnieszka. Ona także, zanim trafiła do klasztoru, pracowała u jakiegoś gospodarza
„na służbie”, toteż obeznana była z tego
rodzaju pracami. Po jakimś czasie pobytu przy klasztorze „osiadła” na stałe
przy kurach u S. Celestyny, która słynęła z cierpliwości i wyrozumiałości,
toteż Agniesi było tam dobrze i spokojnie. Siostry lubiły ją, podobnie jak i poprzednie panny. Przychodziła też nieraz
na nasze zakonne pacierze, toteż utarło
się powiedzonko o Agniesi jako o „wieczystej” postulantce czyli kandydatce
do klasztoru.
Agniesia była swoistym oryginałem.
Dla niej całym światem był Pan Jezus,
Matka Boża i całe Niebo! Toteż przy
każdej nadarzającej się okazji prawiła
nam na ten temat „nauki”. Podśmiewałyśmy się z niej czasem (ale życzliwie!), aż pewnego razu – zaprzyjaźniony z nami od lat ks. Paweł – słysząc to
podśmiewanie zapytał nas: Proszę mi
powiedzieć, która z Sióstr dzisiaj płakała z tego powodu, że Pan Jezus został
ukrzyżowany i na krzyżu umarł? A był
akurat Wielki Piątek. Cisza, jaka wówczas zaległa, była wielce wymowna.
„A Agnieszka płakała!” – dobił nas zupełnie ks. Paweł.
Była prosta, nie umiała czytać, ale
miała znakomite wyczucie istoty życia
duchowego. Zdarzyło się raz, jak nam

opowiadała, że przyjdzie do niej do
kurnika Pan Jezus (pracowała wtedy
w kurniku). Pan Jezus – rzecz jasna –
najpierw pochwali Pana Boga: niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Agnieszka Mu grzecznie odpowie.
A potem zapyta Agnieszkę: Agnieszka!
będziesz mi służyć? Agniesia już z góry
wiedziała, co odpowie: będę Jezusicku,
ino nie wiem jak? Kiedy u Sióstr słuziłam, to sprzątałam kurnik, wynosiłam
kurzenice, zbiryrałam pokrzywy lo kur
– wiedziałam, jak mom słuzić. Ale Tobie? – bedzies mi musioł powiedzieć,
jak mom Ci słuzić! Cóż więcej do tego
dodać? Ot, i cała istota życia chrześcijańskiego!
Agniesia znana była z tego, że codziennie, długo w noc modliła się przy
otwartym oknie klasztornego piętra
w tzw. części cysterskiej, strasząc czasem gości klasztornych, nieświadomych istnienia Agniesi, grobowo – tubalnym głosem. Jedna z naszych Sióstr,
wykonując wieczorem swoje obowiązki w tamtej części klasztoru, słyszała
mniej więcej taką modlitwę: Agniesia
modliła się za ówczesnego proboszcza
Krzeszowa O. Augustyna Węgrzyna, który akurat pojechał
gdzieś coś załatwiać i późnym
wieczorem jeszcze go nie było.
„Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna… (słychać było
z okna)… a Augustyn znowu
gdziesi pojechoł… Któryś jest
w Niebie… ciemno już a jesce go ni ma!... Święta Maryjo, Matko Boża… miyjze go
w swoim opiece… módl się
za nami grzesznymi… jesce
go kto napadnie, pobije, mało
to chuliganow? … w godzinę
śmierci naszej amen… a mogom go nawet zabić i będzie
koniec wyjyzdzanio! Oj, skońcy mu się to, skońcy!”. I jak tu
nie mieć Agniesi we wdzięcznej pamięci!
Rozśmieszały nas nieraz
przekręcane przez nią nasze
zakonne imiona. Pewnie winien był temu niedosłuch,
ale i fakt, że niektóre z imion
były dla niej niemal egzotyczne. I tak S. Scholastyka
została u Agniesi Chalastyką, na S. Edytę mówiła: ta co
biołe wodzi (czyli zajmuje
się nowicjuszkami, chodzą-

cymi w białych welonach), ale wszelki
rekord oryginalności pobiło imię S.
Ewangelisty, która dla Agniesi była zawsze Wągielistą. W swoich kontaktach
z gośćmi klasztoru Agniesia była szczerze grzeczna, choć czasem nieco bezceremonialna. Kiedyś, jeden z naszych
proboszczów spotkał ją na placu kościelnym, będąc w towarzystwie jakiegoś
Biskupa z Afryki. Oooo! Skojarzyła od
razu Agnieszka – my tyz momy Murzyna! Na szczęście Biskup nie rozumiał
po polsku, bo Agniesi akurat chodziło
o klasztornego psa o imieniu Murzyn!
Pod koniec życia wiele wycierpiała,
przez cały czas ciężkiej choroby troskiliwie pielęgnowana przez S. Annę. Na
pogrzebie ks. Janek Pazgan serdecznie
pożegnał swoją ciotkę, jako człowieka
Bożego i dobrego. Sam zresztą wiele
jej zawdzięczał, modliła się za niego
nieustannie, zwłaszcza w okresie rzymskich studiów. A Agniesia? – dowiedziała się już w pełni, jak ma Panu Jezusowi służyć!
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

Marysia i Agnieszka
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ZMARŁ BP TADEUSZ RYBAK
PIERWSZY BISKUP LEGNICKI
We wtorek 7 marca 2017 roku nad ranem po długiej chorobie, w wieku 88 lat, zmarł pierwszy biskup
legnicki Tadeusz Rybak.
Bp Tadeusz Rybak urodził się
7 listopada 1929 w Milanówku koło
Warszawy. Ukończył tam szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące.
Świadectwo dojrzałości otrzymał
w 1948 r., po czym wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Świecenia
prezbiteratu otrzymał 2 sierpnia 1953
z rąk bp. Franciszka Sonika, sufragana
kieleckiego. Po święceniach pracował,
pełniąc obowiązki wikariusza parafii
pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
(1953-1954), parafii pw. św. Stanisława i św. Doroty we Wrocławiu (19541955) oraz parafii św. Stanisława Biskupa w Świdnicy (1955-1956).
W latach 1956-1957 pracował
w Instytucie Katolickim w Trzebnicy
- Bętkowie. W 1957 rozpoczął studia
na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył uzyskawszy tytuł doktora
teologii w 1962 r.
W latach 1962-1977 był wicerektorem Metropolitalnego Wyższego
Seminarium Duchownego we Wrocławiu oraz wykładowcą teologii dogmatycznej i liturgiki. W tym samym
czasie był członkiem Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych
oraz członkiem Rady Duszpasterskiej
i Komisji Liturgicznej Archidiecezji
Wrocławskiej. W 1969 został mianowany kapelanem Ojca Świętego.
28 kwietnia 1977 został powołany
przez Pawła VI biskupem tytularnym
Benepoty i ustanowiony biskupem
pomocniczym ks. Arcybiskupa. Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego. Sakrę biskupią otrzymał 24
czerwca 1977 w katedrze wrocławskiej
z rąk abp. Gulbinowicza. Współkonsekratorami byli bp Wincenty Urban
i bp Jerzy Modzelewski.

Dnia 1 lipca 1977 bp
Tadeusz Rybak został ustanowiony
wikariuszem
generalnym
arcybiskupa
wrocławskiego. W 1978
r. został także członkiem
Kapituły Metropolitarnej
Wrocławskiej, a w 1982 r.
jej prepozytem. Od 1983 r.
bp Rybak był przewodniczącym Komisji Episkopatu
Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego.
W tym czasie Komisja przygotowywała niemal wszystkie księgi liturgiczne, jakimi
posługujemy się obecnie
w Polsce.
25 marca 1992 r. papież
Jan Paweł II ustanowił bp.
Tadeusza Rybaka Pierwszym biskupem diecezji
Legnickiej. Uroczysty ingres
odbył się 24 maja 1992 r. Urząd biskupa legnickiego - z powodu osiągnięcia
wieku emerytalnego - pełnił do 30
kwietnia 2005 roku, czyli do dnia ingresu nowego ordynariusza legnickiego bp. Stefana Cichego. Ks. Biskupowi
Tadeuszowi Rybakowi zawdzięczamy
starania o rewaloryzację kompleksu pocysterskiego w Krzeszowie. To
właśnie Bp Tadeusz bardzo ukochał
Krzeszów i ustanowił to miejsce głównym Sanktuarium Maryjnym nowo
powstałej diecezji legnickiej. To dzięki niemu możemy dzisiaj być dumni,
że Krzeszów zajaśniał na nowo - blaskiem swojej świetności.
Od kilku lat bp Tadeusz Rybak
zmagał się z chorobą. Zmarł we wtorek dnia 7 marca 2017 roku. Miał 88
lat.
Ks. Waldemar Wesołowski,
Tygodnik „Niedziela”

Ps.
W Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowie będą odprawiane dwie Mszy Święte gregoriańskie za Pierwszego Biskupa
Legnickiego Tadeusza Rybaka.
Pierwszą gregoriankę zamówił
we wrześniu 2017 roku Biskup
Marek Mendyk - biskup pomocniczy diecezji legnickiej; druga
gregorianka będzie odprawiona
w październiku 2017 roku z inicjatywy kapłanów obecnie pracujących w Krzeszowie. Serdecznie
zapraszamy wiernych parafian
z Krzeszowa oraz pielgrzymów do
wspólnej modlitwy.
Dobry Jezu a nasz Panie daj
zmarłemu Biskupowi Tadeuszowi wieczne spoczywanie. Niech
odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen!
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PRZYBLIŻYŁA SIĘ
WIELKA GODZINA
Wielu uważając mnie za znawcę objawień fatimskich - akurat ukazało się
wznowienie mojje książki "Godziny Fatimy" - pyta: co wydarzy się w stulecie
objawień fatimskich, w obecnym roku 2017, oraz w kilku następnych,
skoro zbiegają się liczne rocznice wydarzeń, które wstrząsneły Kościołem
i światem?
Faktycznie, w 1917 r. masoneria, obchodząc 200-lecie istnienia,
uczciła swój jubileusz, przygotowując rewolucję październikową: miała na zawsze zmieść Kościół i wiarę
w Boga z powierzchni ziemi.
To wówczas młody franciszkanin będąc na studiach w Rzymie,
Maksymilian Kolbe, widząc potężne, antykatolickie demonstracje,
utworzył Rycerstwo Niepokalanej,
poświęcając się całkowicie służbie
Niepokalanej. Później na kartach
"Rycerza Niepokalanej", pisząc
o zaniku moralności, zwłaszcza
wśród młodzieży, motywował to
zjawisko tym, iż "kina, teatry, literatura, sztuka kierowane w wielkiej
części niewidzialną ręką masonerii,
zamiast szerzyć oświat, gorączkowo
pracują w myśl uchwały masonów:
My Kościoła katolickiego nie zwyciężymy rozumowaniem, ale zepsuciem obyczajów".
To prawda, 100 lat temu masoneria zapowiedziała, że - z jednej
strony - rewolucją w Rosji wkracza
w "trzeci etap", którego celem jest
ostateczna rozprawa z Kościołem
i stworzenie nowego, międzynarodowego społeczeństwa; a z drugiej - za słowami o. Maksymiliana
Kolbego - po zwycięstwie rewolucji
masoneria wybrała metodę rozbijania Kościoła od wewnątrz, poprzez
opanowanie hierarchii oraz demoralizację wierzących. Czyż współczesna ideologia gender nie zrodziła się wprost z tego masońskiego
pnia?

W 1917 r. na eksplozję masońskiej nienawiści do Kościoła katolickiego Niebo odpowiedziało
znakiem nadziei: od 13 maja do 13
października 1917 r. Matka Boża,
objawiając się w Fatimie, m.in.
zapowiedziała pontyfikat papieża, któremu poleciła zawierzyć
Rosję i świat Jej Niepokalanemu
Sercu, aby ustąpiły "błędy Rosji",
aby na końcu nastąpił ostateczny
triumf Matki Bożej. Wszystko to
wydarzyło się niemal na naszych
oczach.
Dzisiaj z drżeniem jak upadek
"błędów Rosji" poruszył moce
ciemności, jak wybuchły nowe
eksplozje nienawiści do Kościoła
i ludzi wierzących: trwa prześladowanie chrześcijan na niespotykaną
skalę, deptane są świętość życia
i rodziny, prawnie sankcjonuje się
najróżniejsze zboczenia. Dodatkowo sytuacja w Europie i w świecie
zaostrza się, dochodzi do konfrontacji dwóch cywilizacji: Wschodu i Zachodu, czego przykładem
może być eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Potwierdził to
papież Franciszek, mówiąc: "Świat
jest w stanie wojny".
Czy przed nami jest okres politycznych przełomów, zagrożeń
i ostatecznych rozstrzygnięć? Zdaje się to potwierdzać fakt, że muzułmanie uznali rok 2017 za czas
wojny, a 100-lecie Objawień Fatimskich - za czas ostatecznego uderzenia na Europę. Nomen omen,
nie na Brukselę, ale na Rzym.

Czesław Ryszka

Także Kościół katolicki przeżywa okres ogromnej próby: mówi
się nawet o tym, że będzie to czas
swego rodzaju katakumb, w którym przyjdzie bronić wiary, schodząc głeboko do podziemia. Właśnie w orędziu fatimskim sprzed stu
laty jest mowa o zagrożonych wartościach dzisiaj: braku szacunku
dla Eucharystii oraz świętości życia
i rodziny, zaniku poczucia grzechu,
pokuty i umartwienia, lekceważenia łask płynących z modlitwy różańcowej...
Z pewnością wiara w Europie
znajduje się w trudnym położeniu,
ale nie można tracić nadziei, ponieważ orędzie fatimskie w jakieś mierze rozjasnie ten mrok przyszłości,
zapowiadając zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi. Pamiętając
o tym, nie należy jednak oczekiwać nowych znaków z Nieba, ale
analizując orędzie fatimskie trzeba
wskazać na współczesne źródła zła,
dostrzec zastępy ludzi, którzy pod
pozorem wzniosłych haseł chcą budować nowy świat, nowy porządek
bez Boga, którzy obrali za cel zdechrystianizować Europę, zniszczyć
cywilizację chrześcijańską. Zapewne w duzym stopniu przyblizyła się
Wielka Godzina Maryi, Jej zapowiadane zwycięstwo. (Zainteresowanych moją książką, odsyłam do
wydawcy: IKONA, Szydłówek 15
A, 26-500 Szydłowiec, tel. 486 175
153; 605 565 152).
Czesław Ryszka, senator RP
Źródło 16, 16 kwietnia 2017
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NIEDZIELA PALMOWA W KRZESZOWIE

III miejsce
klasa IB

I miejsce
klasa IIA

Niedziela Męki Pańskiej w tym roku przypadła 9 kwietnia i tradycyjnie już rozpoczęła obchody
Wielkiego Tygodnia.
O godz. 10.00 w kościele św. Józefa
ks. Proboszcz Marian Kopko poświęcił wszystkim uczestnikom liturgii
palmy, a następnie wierni wyruszyli
w procesji do Bazyliki. Nie zabrakło
przedstawicieli dzieci i młodzieży,
którzy w szkole podczas rekolekcji
wykonywali tradycyjne palmy. Pod
koniec Mszy św. odbyło się wręczenie głównych nagród ufundowanych
przez ks. Proboszcza i nagród pocieszenia ufundowanych przez ks. Jarosława dla poszczególnych zespołów
klasowych z miejscowego Gimnazjum. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:
I miejsce – klasa IIa
II miejsce – klasa IIIa
III miejsce – klasa Ib
Pozostałe klasy gimnazjalne oraz
dzieci z przedszkola otrzymały nagrody pocieszenia.
ks. Jarosław Górecki

II miejsce
klasa IIIA
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NA RATUNEK ŚW. WAWRZYŃCOWI
W KRZESZÓWKU
Z wdzięcznością i dumą patrzymy
na rozkwit pocysterskiego krzeszowskiego kompleksu; podziwiamy bazylikę Matki Bożej Łaskawej, kościół
bracki św. Józefa, Mauzoleum Piastów
Śląskich, odrestaurowaną Kalwarię
Krzeszowską oraz podźwignięty ofiarną pracą wspólnoty krzeszowskiej
kościół na Górze św. Anny. Ta radość
nie może przesłonić nam potrzeb kościoła filialnego. Wszystkim nam jest
bliski: kościół p.w. Św. Wawrzyńca
w Krzeszówku.
Krzeszówek jest cząstką naszej
wspólnoty, znamy się i wspieramy,
przenikamy w działaniach, dlatego potrzeby tego kościoła filialnego,
powinny być nam bliskie, na równi z potrzebami Krzeszowa. Z tego
miejsca Rada Parafialna zwraca się
z prośbą o finansowe wsparcie dla
planowanych prac budowlanych
i konserwatorskich w kościele p.w.

św. Wawrzyńca w Krzeszówku.
Na początek pragniemy pomóc
w restauracji wieży kościoła
w Krzeszówku
Zwracamy się z uprzejmą
prośbą do wszystkich mieszkańców Krzeszowa i Lipienicy o pomoc finansową. Od ponad pół
roku mieszkańcy trzech wiosek:
Krzeszówka, Gorzeszowa i Jawiszowa zbierają każdego miesiąca
po 10 złotych (PLN) na remont
kościoła, który niebawem się
rozpocznie. Prosimy Państwa
również o pomoc dla Krzeszówka. Dobrowolne wpłaty można
wpłacać na konto bankowe:

14 1090 1942 0000
0001 0783 8640
(z dopiskiem:
na remont Krzeszówka).

kościół p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku

Za każdy gest państwa życzliwości
serdecznie dziękujemy. Na bieżąco będziemy Was informować o wykonywanych pracach oraz o naszej wspólnej solidarności z Krzeszówkiem.
w imieniu Rady Parafialnej:
Ks. Marian Kopko

Wspomnień Czar

Gorzeszów, archiwalna pocztówka.
Zdjęcie obok - to dar Anny
i Franciszka Madzia z Gorzeszowa. Ryszard Madzia
w dniu pierwszej komunii
świętej oraz jego mała siostra
Irenka. Na zdjęciu od lewej:
ks. proboszcz Marian Mościński i ks. wikariusz Eugeniusz
Sepko.

Ps. Serdecznie zachęcamy
naszych parafian z Krzeszowa,
Lipienicy, Krzeszówka, Gorzeszowa, Jawiszowa oraz Czadrowa o przekazywanie starych fotografii i dokumentów
z poprzednich lat XX wieku.
Ks. Marian Kopko
wraz ze Współpracownikami
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DNI KRZYŻOWE
W KRZESZOWSKIEJ TRADYCJI

Odprawianie błagalnych procesji trzy dni przed Uroczystością
Wniebowstąpienia Pańskiego ma
już ponad 1500 letnią tradycję.
Zwyczaj ten narodził się we Francji około 450 roku. Wówczas kraj
był nękany przez gwałtowne klęski
żywiołowe. Biskup diecezji Vienne
nad Rodanem św. Mamert zarządził by właśnie przed tą uroczystością odbyły się specjalne modlitwy.
W kolejnych latach urodzaje były
bardzo pomyślne. Szybko zwyczaj
specjalnych nabożeństw rozprzestrzenił się w całej Francji, a w roku
816 papież Leon III zezwolił na odprawianie dni krzyżowych w całym
Kościele.
Trudno określić jak przez całe
wieki była sprawowana liturgia
tych dni w krzeszowskiej parafii.
Niemniej jednak ważnym momentem zapewne był śpiew litanii połą-

czony z wyjściem do przydrożnych
krzyży i kapliczek, aby modlić się
o urodzaje. Starsi mieszkańcy pamiętają jak nabożeństwo to przeżywano z ojcami cystersami w następującym porządku: w poniedziałek
dni krzyżowych udawano się do
„Betlejem” i tam sprawowano najpierw Eucharystię, a następnie
odmawiano modlitwy błagalne ze
śpiewem litanii w pobliże kaplicy.
Drugiego dnia czyli we wtorek obrzędy te sprawowano przy „Ciemnicy”. Natomiast w środę dni krzyżowe kończyły się „U Piłata”.
Pobożność ludowa jest cennym
dopełnieniem duchowego przeżywania swojej wiary oraz podtrzymywania tradycji chrześcijańskiej.
Będziemy się zastanawiać w jaki
sposób ożywić to przepiękne nabożeństwo w naszej wspólnocie. Tegoroczne dni krzyżowe wypadają 22,

23, 24 maja. Już dzisiaj zapraszamy
do przeżywania tego nabożeństwa,
bo to nie tylko modlitwa o pomyślne urodzaje na naszych polach czy
w ogródkach, ale to również pamięć o ludziach pracujących oraz
tych, którzy cierpią głód w różnych
zakątkach świata. Proponujemy
Państwu, aby Dni Krzyżowe w naszej parafii odbyły się w następującej kolejności:
• poniedziałek 22 maja 2017 –
Czadrów (rozpoczęcie Eucharystią w kościele p.w. Św. Maksymiliana)
• wtorek 23 maja 2017 – Krzeszówek (rozpoczęcie Eucharystią
w kościele p.w. Św. Wawrzyńca)
• środa 24 maja 2017 – Krzeszów
(rozpoczęcie Eucharystią w Bazylice)
Ks. Jarosław Górecki
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Bardzo dobrze spisali się lektorzy z gimnazjum oraz ze szkoły
średniej, którzy pod przewodnictwem ks. Jarosława wzięli udział
w tegorocznych diecezjalnych rozgrywkach piłki halowej.
Najpierw w sobotę 18 marca
2017 r. obie drużyny pomyślnie
przebrnęły kwalifikacje na szczeblu dekanalnym zajmując pierwsze miejsca w swoich kategoriach
wiekowych. Turniej ten odbył się
w Kamiennej Górze.
Następnie młodzi piłkarze
8 kwietnia 2017 r. wraz z ks. Opiekunem udali się do Złotoryi na turniej finałowy. Poziom rozgrywek
był bardzo wysoki, wszakże nasi
lektorzy musieli się zmierzyć między innymi. ze swoimi rówieśnikami grającymi na co dzień w piłkarskich klubach (np. Zagłębiu
Lubin). Udało się przeprowadzić
kilka wyrównanych pojedynków
i tak naprawdę zabrakło trochę
szczęścia i precyzji w wykończeniu
akcji. Ostatecznie obie drużyny zajęły trzecie miejsca w swoich kategoriach co i tak jest dużym sukcesem.
Każdy z młodych uczestników otrzymał pamiątkowy medal,
a drużyny przywiozły wywalczone
puchary oraz dyplomy.
Ks. Jarosław Górecki
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ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA
7 kwietnia 2017 roku
w Krakowie-Łagiewnikach
odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o św. Siostrze Faustynie Kowalskiej,
w którym wzięłam udział.
Na konkursie siostry, które
go organizowały, pytały: "Co
skłoniło tych młodych ludzi do czytania Dzienniczka
i uczenia się wydarzeń z życia
św. Faustyny?". Szczerze przyznam, że nie za bardzo lubię
takie konkursy. Dużo czytania, zapamiętywania, w dodatku żadna z moich koleżanek nie dostała się dalej niż
etap szkolny.
Święta Faustyna jest moją
szczególną patronką. Zawsze
gdy jechaliśmy do Nowego Sącza odwiedzić rodzinę,
wstępowaliśmy do Łagiewnik. Często z babcią i dziadkiem modliliśmy się Koronką
do Bożego Miłosierdzia. Ale
tak naprawdę dowiedziałam
się kim jest siostra Faustyna

gdy zaczęłam czytać jej "Dzienniczek",
jeszcze przed SDM w Krakowie. Poprzez tę lekturę szczególnie zaznajomiłam się z tą świętą. Gdy zobaczyłam
w internecie informacje o organizowanym konkursie, wiedziałam, że muszę
wziąć udział. Szczerze przyznam, że
gdyby nie konkurs nigdy nie przeczytałabym tyle na temat Bożego Miłosierdzia i świętej Faustyny, poprostunie chciałoby mi się. Zresztą to samo
przyznawali inni uczestnicy. Dlatego
uważam, że nie liczą się nagrody, czy
miejsce które zajęłam. Przede wszystkim cieszę się tym ile nauczyła mnie ta
święta. Myślę, że my wszyscy uczestnicy, przez przygotowania, uczyliśmy się
w Jej szkole, aby stać się Apostołami
Bożego Miłosierdzia i głosić to orędzie,
dzięki czemu możemy być godnymi
obietnicy Pana Jezusa: " Dusze, które
szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci,
nie będę im Sędzią, ale miłosiernym
Zbawicielem" (Dzienniczek 1075)
Kinga Stanek

40-ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
W poniedziałek 24 kwietnia 2017 roku w bazylice
krzeszowskiej pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego
ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego odbyła się Msza
św. dziękczynna prezbiterów
wyświwięconych w Archikatedrze Wrocławskiej w 1977
roku przez ks. Arcybiskupa Henryka Gulbinowicza.
Wśród jubilatów jest również
nasz ks. Jerzy Jerka. Księdzu
Jerzemu oraz Jego Kolegom
życzymy wielu łask Bożych
i nieustannej opieki Łaskawej
Pani Krzeszowskiej.
Duszpasterze
i parafianie z Krzeszowa

Wytrwajcie
w miłości Mojej …
( J 15, 9b)
40-lecie święceń
kapłańskich
przyjętych z rąk
J. E. Ks. Arcybiskupa
Henryka
Gulbinowicza
w katedrze we
Wrocławiu
21 maja 1977 roku
1977 - 21 maja - 2017

✝ Ks. Jerzy Barański
Ks. Zbigniew Bielewicz
Ks. Jan Bryja
Ks. Piotr Chorążyczewski
Ks. Andrzej Chrobak
Ks. Leszek Czapla
Ks. Jan Dąbski
Ks. Jan Gacek
✝ Ks. Zygmunt Herbut
Ks. Jan Jabłecki
✝ Ks. Stanisław Jachymczyk
Ks. Jerzy Jerka
Ks. Ryszard Kamyk
Ks. Józef Knapik
Ks. Czesław Komuszyna
Ks. Adam Lech
Ks. Józef Leligdon

Ks. Ludwik Maciak
Ks. Ks. Jan Mazurek
Ks. Ks. Zbigniew Mielcarek
Ks. Franciszek Mucha
Ks. Adam Ochał
Ks. Stanisław Panewski
Ks. Kazimierz Piątek
Ks. Czesław Przerada
Ks. Zenon Stoń
Ks. Edward Szajda
Ks. Tadeusz Śliwka
✝ Ks. Henryk Śmigielski
Ks. Henryk Świerniak
Ks. Marian Wolski
Ks. Ryszard Ziółek
Ks. Jerzy Żytowiecki
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IV Zjazd Motocyklowy
Dolnego Śląska do Krzeszowa
Niedziela 14 maja 2017 roku
PATRONAT:
• Program •
godz. 10.30
Przybycie do Sanktuarium
godz. 11.00
Koncert organowy
dedykowany motocyklistom
godz. 12.00
Msza św. w intencji
Uczestników Zjazdu
Motocyklowego
godz. 13.00
Występ Orkiestry Górniczej
Zakładów Górniczych
„Lubin”
godz. 13.30
Agapa - bigos krzeszowski
godz. 14.30
Zwiedzanie „Perły Baroku”
z przewodnikiem
Organizatorzy:
Warszawa
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Pielgrzymka szlakiem Narodowych
Świętych, Wieszczów i Sanktuariów
Krzeszów – Głogów – Gietrzwałd – Kowno – Wilno – Lida - Mińsk –
Grodno – Szymanów – Niepokalanów
8 września – 17 września 2017 r
1. 8 września 2017 (piątek) - Zbiórka grupy w Krzeszowie i wyjazd
autokaru godz. 22.00 (parking
przy Sanktuarium w Krzeszowie)
2. 9 września (sobota) - Zbiórka
grupy w Głogowie godz. 0.30
(parking przy kościele NMP
Królowej Polski w Głogowie)
– przejazd z postojami do Gietrzwałdu; Msza św. oraz Nawiedzenie Sanktuarium – jedynego
na ziemiach polskich, gdzie objawiła się Matka Boża (od 27
czerwca do 16 września 1877
roku) w 140 rocznicę Objawień!
Przejazd na nocleg w okolicy Suwałk. Obiadokolacja.
3. 10 września (niedziela) – Śniadanie - przejazd do Kowna; Starówka, Zamek i rzeka Niemen
Msza św. w Pożajściu u sióstr Kazimierzanek Przyjazd do Wilna –
obiadokolacja, wieczorny spacer
-Wilno (by Wight) Nocleg.
4. 11 września (poniedziałek) –
Śniadanie - Spacer po Wilnie
szlakiem wiary i oczami Wieszczów. Msza św. w Ostrej Bramie.
Cmentarz na Rosie. Obiadokolacja. Nocleg
5. 12 września (wtorek) – Śniadanie. -Przejazd do Troków - Zamek Witolda i tradycje Karaimów. Przejazd do Solecznik
– wizyta w polskim kościele -

Msza św. Wizyta na cmentarzu,
gdzie Adam Mickiewicz oglądał
obrzęd Dziadów. Przejazd na
przejście graniczne z Białorusią. Przejazd do Lidy – po drodze miejsce schadzek młodego
Wieszcza z Marylą Wereszczakówną. Obiadokolacja. Nocleg
6. 13 września (środa) - Śniadanie
w Lidze. Krótkie zwiedzanie Lidy
– Msza św. w polskim kościele,
przejazd do Iwie – miasta z pomnikiem 4 wielkich religii oraz
wyznań, wizyta u Tatarów pielęgnujących tradycje II Rzeczypospolitej. Przejazd do Mińska
po drodze Iwieniec - silny ośrodek kultury polskiej. Zwiedzanie
centrum Mińska i nawiedzenie
Katedry katolickiej. Obiadokolacja. Nocleg
7. 14 września (czwartek) - Śniadanie. Przejazd do Miru lub do
Nieświeżu (?) uwaga! z przyczyn
logistycznych będzie zwiedzana
tylko jedna rezydencja Radziwiłłów. Przejazd do Nowogródka –
Msza św. w polskim kościele –
muzeum – Dom Wieszcza. Przejazd do Grodna – obiadokolacja
– nocleg – wieczorne wyjście na
miasto nad Niemnem; Zamek
gdzie odbył się Sejm Niemy.
8. 15 września (piątek) - Śniadanie.
Msza św. w katedrze w Godnie.
Szlakiem Elizy Orzeszkowej.

„Nad Niemnem” – wyjazd nad
Niemen do Bohatyrowicz. Wyjazd na Jezioro Świteź. Jeżeli poprzedniego dnia nie uda się tam
zatrzymać! Po południu rejs
statkiem po Niemnie. Obiadokolacja. Nocleg
9. 16 września (sobota) - Śniadanie
Wyjazd z Grodna i przejazd do
Starych Wasyliszek (dom młodości Czesława Niemena oraz
Szczuczyna) – Msza św. w polskim kościele - miejsce pamięci
Nowogródzkiego Zgrupowania
AK i śmierci mjr. „Ponurego”
bohatera z Gór Świętokrzyskich.
Przejazd do Polski – Nawiedzenie Szymanowa. Przejazd do
Niepokalanowa. Późna obiadokolacja. Nocleg.
10.
17 września (niedziela) Śniadanie. Nawiedzenie i zwiedzanie Sanktuarium w Niepokalanowie. Msza św. Obiad i wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w Głogowie
i Krzeszowie.
Świadczenia:
8 noclegów, 8 śniadań i obiadokolacji, 1 obiad w Niepokalanowie
Przejazd autokarem, opieka pilota, przewodnicy w wybranych
miejscach i krajach. Opieka duszpasterska (każdego dnia Msza
św.)
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Cena pielgrzymki: 700 zł. (PLN)
plus 280 Euro oraz 30 Euro na wizę
białoruską i bilety wstępu

Wpłaty przyjmuje Kustosz z Krzeszowa osobiście lub bankowo
Chodzi o złotówki (PLN) Nr konta:

14 1090 1942 0000
0001 0783 8640

Uwaga:
• Pierwsza wpłata na Listę Pielgrzymkową gwarantuje kolejne
miejsce w autokarze.

z dopiskiem „Pielgrzymka”

Wpłaty EURO bezpośrednio do organizatorów!
Telefon do kustosza w Krzeszowie:
75 742 35 92
mgr Józef Wilczak z Głogowa
Ks. Marian Kopko
kustosz z Krzeszowa

JERYCHO RÓŻAŃCOWE
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie (diecezja legnicka)
od 7 do 13 maja 2017 roku

Rozpoczęcie Jerycha w niedzielę 7 maja o godz. 15.00.
Każdego dnia o godz. 18.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny
Zakończenie Jerycha Różańcowego: W sobotę 13 maja 2017 – w 100.Rocznicę Objawień Matki
Bożej w Fatimie. Zapraszamy na Eucharystię o godz. 12.00; natomiast po Mszy św. procesja Maryjna
po Krzeszowskiej Kalwarii z Figurą Matki Bożej Fatimskiej.
PROGRAM JERYCHA
w KRZESZOWIE
od 7 do 13 maja 2017

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pierwszy dzień Jerycha,
niedziela 7 maja 2017 roku:
godz. 15.00 – Wystawienie
Najświętszego Sakramentu,
Koronka do Bożego
Miłosierdzia
godz. 16.00 - Adoracja w ciszy
i skupieniu
godz. 17.00 - Msza Święta
w intencji Ojczyzny
godz. 18.00 - Różaniec
– rozpoczęcie Adoracji
Najświętszego Sakramentu
godz. 20.00 – Adoracja Najśw.
Sakramentu przez wyznaczone
osoby
godz. 21.00 - Apel Maryjny
godz. 22.00 - Różaniec
– tajemnice światła
godz. 23.00 - Różaniec
– tajemnice chwalebne
godz. 24.00 – Te Deum...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II dzień Jerycha (i następne do
soboty 13 maja 2017 roku:
godz. 1.00 - Adoracja w ciszy
i skupieniu
godz. 2.00 - Różaniec
– tajemnice radosne
godz. 3.00 - Procesja pokutna
na kolanach
godz. 4.00 - Różaniec
– tajemnice światła
godz. 5.00 - Różaniec
– tajemnice bolesne
godz. 6.00 - Różaniec
- tajemnice chwalebne
godz. 6.30 - Godzinki ku czci
Niepokalanego poczęcia NMP
godz. 7.00 - Msza święta
w Bazylice
godz. 8.00 - Różaniec - część
radosna
godz. 9.00 - Różaniec
– tajemnice światła
godz. 10.00 - Koronka do
Chórów Anielskich
godz. 11.00 - Adoracja w ciszy
i skupieniu

• godz. 12.00 - Anioł Pański
(oraz Msza Święta w Bazylice)
• godz. 13.00 - Różaniec
– tajemnice bolesne
• od godz. 14.00 do 15.00
– Adoracja w ciszy
• godz. 15.00 - Koronka do
Bożego Miłosierdzia oraz
Modlitwa za zmarłych
• godz. 16.00 - Różaniec
– tajemnice chwalebne
• godz. 17.00 – Adoracja w ciszy
• godz. 17.30 - Nabożeństwo
Majowe
• godz. 18.00 - Msza święta
w intencji Ojczyzny
• godz. 19.00 – Różaniec
– tajemnice radosne
• godz. 20.00 - Różaniec
– tajemnice światła
• godz.. 21.00 - Apel Maryjny
• godz. 22.00 - Różaniec
– tajemnice bolesna
• godz. 23.00 - Różaniec
– tajemnice chwalebne
• godz. 24.00 - Te Deum ...
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KALENDARZ KRZESZOWSKI
Z KOŚCIOŁA BRACKIEGO
ŚW. JÓZEFA

KRZESZÓW

Kościół bracki p.w. św.

Józefa

Niedziela

Św. Józef boi się wrócić

Poniedziałek

29 30

1 V (wtorek)
Wspomnienie św. Józefa
Rzemieślnika. Modlitwa w intencji pracujących;
Eucharystia w kościele
św. Józefa - godz. 1200
3 V (czwartek)
Uroczystość Matki Bożej
Królowej Polski. Rocznica
przyjęcia Konstytucji 3
V (1791).
4-5-6 V (piątek – sobota
- niedziela)
25. Jubileuszowy Festiwal
Piosenki Religijnej i Patriotycznej.
7 V (czwartek)
Rocznica konsekracji brackiego
kościoła p.w. Św. Józefa (1696).
7-13 V Jerycho Różańcowe
w Krzeszowie.
Zapraszamy na nieustanną
modlitwę w najważniejszych intencjach Kościoła
Świętego do Kaplicy Loretańskiej.
13 V (niedziela)
V Pielgrzymka Motocyklowa
do Krzeszowa – początek godz. 1030
19 V (sobota)

Czuwanie Modlitewne
przed Uroczystością Zesłania
Ducha Świętego. Początek
czuwania godz. 1900; Eucharystia godz. 2400
31 V (czwartek)
Uroczystość Bożego
Ciała – główna Eucharystia
z Procesją godz. 1000
31 V (czwartek)
Rocznica przybycia do
Krzeszowa w 1946 roku
44 Sióstr Benedyktynek
zeLwowa.

6

VI Niedziela
Wielkanocna
Św. Apostołów
Filipa i Jakuba

Wtorek

1

Święto Pracy
Św. Józefa
Filipa

7
Ludmiły, Benedykta

do Judei

MA J 2018

8

Św. Stanisława gł.
patrona Polski

Środa

Czwartek

2

3

Święto Konstytucji
3 Maja
NMP Królowej
Polski

Zygmunta,
Anastazego

9

Piątek

Sobota

4

5

Św. Floriana,
Władysława

Ireny, Waldemara

10 11 12

Grzegorza,
Katarzyny

Antoniego, Izydora

Władysława,
Ignacego

Pankracego,
Dominika

13 14 15 16 17
18 19

Wniebowstąpienie
Pańskie, NMP
Fatimskiej
Serwacego

Bonifacego,
Św. Macieja

Zofii, Izydora

Św. Andrzeja Boboli,
Szymona

Sławomira,
Weroniki

Św. Jana I, papieża,
Eryka

Piotra, Celestyna

20 21 22 23 24
25 26

Zesłanie Ducha
Świętego
Św. Bernardyna,
Aleksandra

NMP Matki Kościoła
Św. Jana
Nepomucena,
Wiktora

Heleny, Wiesława

Iwony, Renaty

Joanny, Zuzanny

27 28 29 30 31

Św. Augustyna,
Juliusza

Justyny, Jaromira

Urszuli, Magdaleny

Św. Jana Serkandra,
Św. Zdzisławy
Czeskiej

Uroczystość
Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej

Św. Grzegorza VII,
Św. Bedy

Dzień Matki
Andrzeja, Eweliny

1

2

Nawiedzenie NMP

Kościół bracki
p.w. św. Józefa
w Krzeszowie
Freski Michała Willmanna
Śląskiego Rembrandta



Od pierwszych dni maja kalendarz na rok 2018
można nabywać w Obsłudze Pielgrzyma każdego
dnia od godz. 9.00 do 18.00.
Kierownik Obsługi Pielgrzyma informuje również,
że od poniedziałku do piątku czynny jest na terenie
Sanktuarium punkt pocztowy, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Krzeszowa i okolicznych
miejscowości.
Grzegorz Żurek
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Triduum Paschalne - Krzeszów 13-15 kwietnia 2017
Wielki Czwartek
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Wielki Piątek - Misterium Męki Pańskiej

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej 2017

Wigilia Paschalna 2017

