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Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów • Styczeń – Luty 2018 Nr 1 (56)

„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”.
św. Łukasz

„A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami”
rrr
Oby narodzona Święta Miłość sprawiła,

św. Mateusz

by Jej nigdy nie zabrakło w nas i w naszych rodzinach,

a Boża Rodzicielka niech wyjedna dla nas wszystkich zdrowy i pomyślny
Nowy 2018 Rok – Rok 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
obfitujący w zgodę, radość, szczęście, dostatek i Boży pokój.
rrr

Z wyrazami serdecznej modlitwy
Ks. Marian Kopko – Kustosz oraz Ks. Jarosław Górecki,
Ks. Jerzy Jerka i Ks. Andrzej Bakun
wraz z Redakcją „Krzeszowskiej Pani” i Biurem Obsługi Pielgrzyma

Boże Narodzenie 2017 rok

KRZESZOWSKA PANI nr 1 (56) - Styczeń / Luty 2018

3

OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
STYCZEŃ – LUTY 2018

MEDJUGORJE - WYJAZD PIELGRZYMKOWY
Termin: od 7 do 15 września (9 dni)

• Niedziela 31 grudnia 2017 godz. 17.00 - Msza św. dziękczynna za miniony 2017 rok
• niedziela 31 grudnia 2017 godz. 24.00 – Pasterka Maryjna na rozpoczęcie Nowego 2017 Roku
• poniedziałek 1 stycznia 2018 – Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o dar pokoju na świecie. Msze św. w Bazylice: 7,30;
10.00; 12.00; 17.00 (oraz 9.00 w Krzeszówku)

7 IX piątek - Wyjazd z Krzeszowa po Mszy Św. o godz.
15:00. Przejazd przez Czechy, Austrię,
Słowenię.
15 IX sobota - Powrót do Krzeszowa w godz. południowych.

• Od wtorku 2 stycznia 2018 – Wizyta Duszpasterska
w Krzeszowie (szczegółowy plan kolędy podany jest
w bieżącym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”).

•

• Piątek 5 stycznia – I-Piątek Miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

•
•
•
•

• Sobota 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego
– Trzech Króli. Msze Św. w Bazylice - tak jak w każdą
niedzielę i święta;
• Niedziela 7 stycznia 2018 - Zmiana Tajemnic Żywego
Różańca po Mszy św. o 10.00
• Od poniedziałku 15 stycznia – Ferie Zimowe dla dzieci
i młodzieży
• Sobota 20 stycznia 2018 roku – Festiwal Trzech Kultur
(zapraszamy do Krzeszowa: Czechów, Niemców i Polaków) Przegląd grup Jasełkowych i Kolędniczych w Krzeszowie od godz.10.00 w Domu Kultury
• Niedziela 21 stycznia – opłatek dla Rodziny Radia
Maryja, początek na Eucharystii o godz. 12.00 w Bazylice Krzeszowskiej; następnie opłatek w Domu Kultury

•

•
•
•

Cena: 700 zł + 200 euro
Cena zawiera:
przejazd autokarem kat. 4*
(klimatyzacja, DVD, WC, barek)
6 noclegów (pokoje 2,3-osobowe z łazienkami
w pensjonacie z klimatyzacja)
6 obiadokolacji
6 śniadań
opiekę pilota – przewodnika na całej trasie
ubezpieczenie (KL 10 000 EUR, NNW 15 000 PLN,
bagaż 1 000 PLN)
Fish Piknik z rejsem po Adriatyku
opłaty parkingowe, stale opłaty za tłumaczenia
Mszy Św. w Medjugorie
bilety wstępu (Wodospady Kravica, katedra Split,
Mostar)

Zapisy na wyjazd z Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym „Elżbieta” Paweł Kot z Legnicy prowadzi w Krzeszowie: ks. Marian Kopko - tel. 75 – 742 35 92
lub e-mail: marian.kopko@gmail.com.
Pierwsza wpłata 200 zł. Będzie równocześnie zajęciem
miejsca w autokarze.

• Sobota 27 stycznia – Zabawa Karnawałowa organizowana przez Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła na
Górze św. Anny w Krzeszowie;
• Piątek 2 lutego 2018 Matki Bożej Gromnicznej - Święto
Ofiarowania Pańskiego. Pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu

Pielgrzymka do Źródeł Chrześcijaństwa
Ziemia Święta

• Sobota 3 lutego: Pierwsza sobota miesiąca. Msza św.
o godz. 12.00 w Bazylice

Biuro Podróży „Panorama” z Wrocławia organizuje
samolotową pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
• Wylot do Tel Avivu z lotniska we Wrocławiu
• Cena: 3250 zł

• Niedziela 4 lutego - Pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca – godz. 10.00
• Niedziela 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego;
• Środa 14 lutego 2018 marca – Środa Popielcowa - rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze św. w Bazylice 7.00,
12.00 i 17.00; Krzeszówek godz. 16.00; Czadrów g. 18.00
• Piątek 16 lutego – Droga Krzyżowagodz. 16.30

Termin: od 19 do 26 kwietnia 2018 roku

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
z Ks. Proboszczem osobiście
lub telefonicznie: 75 742 35 92
Na pierwszej stronie:
Michał Willmann, "Św. Józef, szukając gościny w Betlejem,
nie znajduje jej", fresk w kościele pw. św. Józefa
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WIZYTA
DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2018
Czwartek 28 grudnia 2017 (od godz. 14.00)
Sobota 6 stycznia 2018 – Uroczystość Trzech Króli
Czadrów – Ks. Jarosław
Msze święte w Bazylice – jak w każdą niedzielę i święta
Czadrów – Ks. Jerzy
Czadrów – Ks. Andrzej
Poniedziałek 8 stycznia 2018 (od godz. 14.00)
Czadrów – Ks. Proboszcz – bloki (oraz Msza św. wie- ul. M.Brokoffa i M.Willmanna – Ks. Jarosław
czorna)
ul. Zielna – Ks. Andrzej
ul. Nadrzeczna – Ks. Jerzy
Piątek 29 grudnia 2017 (od godz. 14.00)
Ks. Proboszcz – dyżur w parafii
Czadrów – Ks. Jarosław
Czadrów – Ks. Jerzy
Wtorek 9 stycznia 2018 (od godz. 14.00)
Czadrów – ks. Andrzej
ul. Betlejemska (część I od składu węgla) – Ks. Jarosław
Czadrów – Ks. Proboszcz - bloki (oraz Msza św. wie- ul. Betlejemska (część II), ul.Baltazara, ul.Kacpra –
Ks. Andrzej
czorna)
ul. Osiedle – Ks. Jerzy
Ks. Proboszcz – dyżur w parafii i kancelaria
Sobota 30 grudnia 2017 (od godz. 10.00)
ul. Św. Józefa – Ks. Jerzy
Środa 10 stycznia 2018 (od godz. 14.00)
ul. Św. Anny i ul. Sportowa – Ks. Jarosław
ul. Św. Jadwigi Śląskiej – Ks. Andrzej
ul. Cysterska (część I) - Ks. Jarosław
Ks. Proboszcz – dyżur w parafii
ul. Cysterska (część II) – Ks. Jerzy
Krzeszówek – Ks. Andrzej i Ks. Proboszcz
Wtorek 2 stycznia 2018 (od godz. 14.00)
ul. Sądecka (część I) – Ks. Jerzy
Czwartek 11 stycznia 2018
ul. Sądecka (część II) – Ks. Jarosław
Gorzeszów – Ks. Jarosław i Ks. Andrzej
ul. Młyńska i Podklasztorna – Ks. Andrzej
Lipienica – Ks. Jerzy i Ks. Proboszcz
Ks. Proboszcz – dyżur w parafii i kancelaria
Piątek 12 stycznia 2018
Środa 3 stycznia 2018 (od godz. 14.00)
Jawiszów – (część I) – Ks. Jarosław
ul. Bernarda Rossy – Ks. Jerzy
Jawiszów - (część II) – Ks. Andrzej i Ks. Jerzy
ul. Benedyktyńska – część I – Andrzej
Ks. Proboszcz – dyżur w parafii
ul. Benedyktyńska – część II – Ks. Jarosław
Sobota 13 stycznia 2018
Ks. Proboszcz – dyżur w parafii
Uzupełnienie Kolędy – Ks. Jarosław
Czwartek 4 stycznia 2018 (od godz. 14.00)
(Kto z mieszkańców naszej Parafii byłby nieobecny podczas planowanej Kolędy – prosimy zgłosić udział w Wiul. Św. Jana Nepomucena – Jarosław
zycie Duszpasterskiej na sobotę 13 stycznia 2018 roku)
ul. Kalwaria - Ks. Jerzy
ul. P.Brandla – Ks. Andrzej
PS. Kolędę kapłani rozpoczynają od godz. 14.00;
ul. M.Englera – Ks. Proboszcz plus dyżur w parafii
w soboty o godz. 10.00 Bardzo prosimy, aby w każdym domu była w miarę możliwości rodzina w komPiątek 5 stycznia 2018 (od godz. 14.00)
ul. Księcia Bolka I (część I od Bazyliki) – Ks. Pro- plecie. Prosimy również o zabezpieczenie swoich ulubieńców - czyli piesków, kotków i innych zwierzątek.
boszcz
Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów
ul. Księcia Bolka I (część II) – Andrzej
od religii.
ul. Loretańska – Ks. Jarosław
Na czas Wizyty Kolędowej - Szczęść Boże!
Ks. Jerzy – dyżur w parafii
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Skąd wzięły się kolędy,
pastorałki i jasełka?
Rozpoczynamy święta Bożego Narodzenia. Właściwie już od początku grudnia telewizja, radio i prasa
wprowadzają nas w świąteczny nastrój. Jak co roku rzucamy się w wir zakupów, planujemy świąteczne
wyjazdy, rodzinne spotkania. Coraz częściej słyszymy też kolędy. Niewiele jednak osób wie, skąd pojawił
się zwyczaj śpiewania tych bożonarodzeniowych pieśni.
Źródła kolędy tkwią w pogańskiej
tradycji noworocznych obrzędów wzajemnego odwiedzania się. Odwiedzinom tym towarzyszyła pieśń o charakterze życzenia, powinszowania. Wiąże
się to również z tradycją rzymską. Rzymianie bowiem, pierwszy dzień każdego miesiąca nazywali - calendae. Natomiast od momentu wprowadzenia
przez Cezara tzw. kalendarza juliańskiego - kalendy styczniowe rozpoczynały Nowy Rok. Początkowo więc kolęda oznaczała upominek darowany na
Nowy Rok. Dopiero obyczajowość kościelna nadała kolędzie nowe znaczenie.
Określano tym terminem daninę, pobieraną od parafian przez duchowieństwo w okresie Bożego Narodzenia.
Natomiast nazwa kolęda na określenie
pieśni bożonarodzeniowych pojawia
się dopiero w połowie XVI w. Wcześniej stosowano nazwy: piosnka, pieśń,
rotuła. Najstarsze ze znanych polskich
kolęd powstały w pierwszej połowie
XV w. Są to jednak tłumaczenia lub
przeróbki tekstów łacińskich i czeskich.
Istotnym źródłem kolędotwórczym
był rozwój form widowiskowych, czyli
tzw. dialogów na Boże Narodzenie oraz
misteriów bożonarodzeniowych. Tradycję widowisk wyobrażających scenę
narodzin w Betlejem zapoczątkował
św. Franciszek z Asyżu, organizując po
raz pierwszy takie przedstawienie we
Włoszech w 1223 r. W Polsce tradycja
jasełek przyjęła się stosunkowo wcześnie. Do dziś zachowały się jeszcze dwie
figurki jasełkowe z XIV w. (Matka Boża
i św. Józef) z klasztoru klarysek krakowskich.
Udział pieśni kolędowej potwierdza
również klasztorna odmiana jasełek,
praktykowana w średniowieczu w klasztorach franciszkańskich, tzw. kołysanie
kolebki Jezuska. Ponowna popularyzacja przedstawień bożonarodzeniowych
w Polsce następuje w okresie renesansu.

Jasełka wykonane podczas Festiwalu Trzech Kultur w Krzeszowie

Dużą rolę w tym procesie odegrał zakon jezuitów. To właśnie jego członkowie odgrywali wspomniane wcześniej
tzw. dialogi, na Boże Narodzenie, np.
O narodzeniu Chrystusa i pasterzach
lub Dialog pasterzy. Występy odbywały się w kościele lub w kolegiach. Miały
więc charakter religijny bądź szkolny.
Pierwsze z nich odgrywano po polsku,
przeznaczając je poniekąd dla szerszej
publiczności tj. dla ludu. Natomiast
dialogi o charakterze szkolnym odgrywano po łacinie, przeznaczając je tym
samym dla dostojników i wybranych
gości, czyli tzw. elity. Tradycje jezuickie rozszerzyła Akademia Krakowska.
Studenci wraz z profesorami również
zaczęli wystawiać dialogi na Boże Narodzenie. Należy też zwrócić uwagę na
fakt, iż inscenizacje z okazji narodzenia Jezusa zajmowały specjalne miejsce
w szkołach różnowierczych, np. gimnazjach luterańskich. Trudno przypisywać komukolwiek autorstwo pastorałek

i kolęd. W przeważającej mierze mamy
bowiem do czynienia z twórczością
anonimową. Pieśni te wpisały się na
stałe w polskie realia obyczajowe. Weszły one do kultury ludowej i w postaci
tzw. jasełek kolędniczych oraz tekstów
kukiełkowych, przetrwały po dzień dzisiejszy. Jasełka czy szopki charakteryzuje uniwersalność sceniczna. Można odgrywać je zarówno w kościele, teatrze,
jak i w zwykłym domu, na ograniczonej
powierzchni. Niestety w czasach współczesnych zwyczaj kolędników odwiedzających domy z pieśnią i przedstawieniem zamiera, a jasełka oglądamy
już tylko w kościołach lub w Krzeszowskim Sanktuarium na Festiwalu Trzech
Kultur (każdego roku w styczniu) Ale
cieszy fakt: że wiecznie żywe i wszechobecne pozostaje śpiewanie kolęd i pastorałek.
Agnieszka Bednarz
Tygodnik Niedziela
edycja przemyska 51/2003
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CIEŃ KOLĘDOWEJ
KOPERTY
Od dawna toczą się dyskusje na temat tego, czy wierni powinni
dawać, a księża przyjmować koperty z ofiarami pieniężnymi podczas
wizyty duszpasterskiej - kolędy. Swoimi refleksjami na ten temat
Ks. Aleksander Radecki
z Czytelnikami „Niedzieli” podzielił się ks. Aleksander Radecki były
ojciec duchowny Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu oraz Ojciec Duchowny
Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej (znany mieszkańcom Krzeszowa z Rekolekcji Adwentowych i innych
spotkań w Bazylice Krzeszowskiej – zaprzyjaźniony z ks. Kustoszem)
Wizyta duszpasterska, zwana
w naszej Ojczyźnie kolędą (a to ze
względu na okres roku liturgicznego,
w którym to wydarzenie zwykle ma
miejsce), budziła i wciąż budzi wiele
emocji - i to u wszystkich zainteresowanych. U ludzi prawdziwie wierzących - radość ze spotkania z duszpasterzami i oczekiwanie na wniesienie
do domów Bożego błogosławieństwa.
U ludzi niewierzących i obojętnych
religijnie - zdziwienie, podejrzenia
o najbardziej praktyczny materializm
duchownych, irytację, niepewność.
A u księży - przeczucie niesamowitego, często długotrwałego, wysiłku psychicznego i fizycznego.
Tematem ogniskującym napięcia
tych trzech grup jest koperta, a raczej
jej zawartość - czyli pieniądze, które
od zawsze związane były z tą właśnie
posługą duszpasterską. Nie uciekajmy więc od tego intrygującego tematu
i spróbujmy spokojnie go rozważyć także z myślą o tych, którym będziemy
mogli pomóc we właściwym ustawieniu relacji do samej kolędy i zwyczajowo składanych przy okazji tych duszpasterskich odwiedzin ofiar.
Po co komu kolęda?
Jasną odpowiedź na takie pytanie
daje Kodeks Prawa Kanonicznego:
„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję
pasterza, proboszcz powinien starać
się poznać wiernych powierzonych
jego pieczy. Winien zatem nawiedzać
rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak
również - jeśli w czymś nie domaga-

ją - roztropnie ich korygując. Gorącą
miłością wspiera chorych, zwłaszcza
bliskich śmierci, wzmacniając ich
troskliwie sakramentami i polecając
ich dusze Bogu. Szczególną troską
otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się
wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania
własnych obowiązków oraz popiera
wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach” (kan. 529 - § 1). Jest i druga
strona tego „medalu”, przewidziana
przez Kodeks: „Wierni mają prawo,
by przedstawiać pasterzom Kościoła
swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe,
jak również swoje życzenia” (kan. 212
- § 2). Czy znajdzie się lepsza płaszczyzna spotkań, umożliwiająca realizację
tych zadań, niż bezpośrednie spotkania z wiernymi w ich mieszkaniach?
Można jedynie szukać najdogodniejszych w obecnych warunkach form
takich odwiedzin, które następują zawsze na wyraźne zaproszenie ze strony
wiernych.
„Gdy nie wiadomo, o co chodzi…”
Byłoby wielkim uproszczeniem
twierdzenie, że w kolędowych spotkaniach sprawa pieniędzy jest tematem
zasadniczym - i ludzi zaangażowanych
religijnie to absolutnie nie dziwi! Dlaczego? Bo Kościół w jego wymiarze
ziemskim potrzebuje także kapitału.
A skąd ma środki do pełnienia swej
misji? Rzecz jasna - od swoich członków! Raz jeszcze sięgnijmy do przepisów prawa kościelnego: „Wierni mają

obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne
do sprawowania kultu, prowadzenia
dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy” (kan.
222 - § 1). Wizyta duszpasterska jest
zatem jedną z okazji wypełnienia tego
obowiązku ze strony wiernych. Na
ogół parafianie wiedzą (lub mogą się
dowiedzieć), na jakie cele ich ofiary są
przeznaczane. Doświadczenie minionych wieków pokazało, że taka metoda
utrzymywania Kościoła zdała egzamin
w najtrudniejszych nawet sytuacjach.
Rozwiązanie praktyczne
Wydaje się, że można i trzeba nareszcie uwolnić wizytę duszpasterską
od jej wymiaru materialnego, co zresztą w szeregu polskich diecezji i parafii
jest już z powodzeniem praktykowane. Jak to zrobić? Najprościej jak to
jest możliwe: miejscem składania ofiar
uczynić odpowiednio oznaczoną skarbonę w świątyni parafialnej. Ze strony
duszpasterzy jest to znak wielkiego
zaufania do wiernych, którzy przecież
znają swoje obowiązki; ze strony parafian składane ofiary stanowią dowód
ich dojrzałości. Dodam, że tę metodę
osobiście stosowałem jako proboszcz
i na własnej skórze przekonałem się,
że dzięki temu atmosfera spotkań
z parafianami wyraźnie się poprawiła,
a ich hojność budziła mój szacunek.
***
Róża
Podchodząc do sprawy czysto semantycznie, wyraz kolęda oznaczał
kiedyś tyle co kwesta. W starożyt-
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nym Rzymie odwiedzano się przecież
w styczniowe kalendy. Natomiast do
Polski wyraz ten przyszedł od Czechów
i określano nim noworoczne pieśni
śpiewane przy odwiedzinach sąsiadów.
Dawniejsi jak i współcześni kolędnicy
również chodzą po kweście. Z tego co
mi wiadomo to kolęda duszpasterska,
czyli wizyta księży w naszych domach,
jest również formą wizyty noworocznej, zatem zwyczaj dawania koperty
jest uzasadniony i nie powinien nikogo
oburzać. Wszytko zależy od tego, jak się
do tego podchodzi. Wizyta duszpasterska ma być przede wszystkim spotkaniem z kapłanem i dziękczynieniem za
łaski oraz prośbą o błogosławieństwo
na nadchodzący rok. Dawanie/przyjmowanie koperty powinno być symbolem a nie celem samym w sobie.
Piotr
Myślę, że dawanie koperty w przypadku mojej rodziny mógłbym nazwać
swoistym zwyczajem. Przez ponad 20
lat mieszkałem z rodzicami i dziadkami i moja babcia przy okazji wizyty
księdza nie wyobrażała sobie nie dać
mu koperty. Pamiętam, że kiedyś był
u nas proboszcz po kolędzie. W związku z tym, iż mój tata a wcześniej też
dziadek pomagali przy budowie kościoła proboszcz nie chciał przyjąć koperty.
Babcia nakrzyczała na niego, włożyła
mu do kieszeni i musiał wziąć... Zauważyłem, że czasami księża opierali
się przed kopertą, ale widać było w tym
grę pozorów. „Nie, nie trzeba...” ale brali... Takie coś nie ma sensu - jeśli ktoś
chce dać, to widocznie uważa, że może
sobie na to pozwolić. Ludzie starsi traktują to często na pewno tak jak moja
babcia - jako tradycję albo też może
wstydzą się nic nie dać. Ja osobiście jestem za dawaniem koperty, ale tak jak
to niektórzy księża podkreślają - tylko
w przypadku jeśli rodzinę na to stać
i tyle, na ile każdego stać.
Jan
Moim zdaniem księża powinni przyjmować kopertę z pieniędzmi
w trakcie kolędy, a wierni też dobrze,
jakby taką kopertę dawali. Przy założeniu oczywiście, że te pieniądze byłyby
przeznaczone na potrzeby parafii. Można by w ten sposób wspomóc np. bieżące remonty, lokalną pomoc charytatyw-

ną bądź podreperowanie finansów. Nie
powinien to jednak być przymus dla
dającego, ksiądz natomiast raczej powinien być skłonny do przyjmowania
kopert. Jako studentowi wielokrotnie
mi się zdarzyło, że ksiądz odmawiał
przyjęcia ofiary, mimo iż dla mnie nie
było problemem uszczuplenie się o tę
„kopertową” kwotę.
Łukasz
W dzisiejszym świecie jesteśmy
świadomi prawdziwej biedy i wynikającego z niej głodu, doświadczamy bólu,
jesteśmy świadkami katastrof naturalnych, zło nie daje o sobie zapomnieć.
Wiemy to wszystko, dlatego większość
z nas czuje potrzebę dawania świadectwa wiary poprzez pomoc bliźniemu, sami takiej pomocy potrzebujemy
i oczekujemy. Ale jak oprócz modlitwy
wspomóc potrzebujących z końca miasta czy wsi, jak przekazać nasz chleb
powszedni na drugi koniec Polski, nie
wspominając już o całym kontynencie?
Moim zdaniem odpowiedzią jest biblijny wdowi grosz ofiarowany tu i teraz
Kościołowi. Ponieważ właśnie teraz
w oczach świata współpraca między
chrześcijanami zyskuje wymiar wspólnego chrześcijańskiego świadectwa
i staje się narzędziem ewangelizacji,
przynosząc korzyść jednym i drugim.
Pomoc w jakiejkolwiek postaci jest nam
w Kościele potrzebna. Także w postaci
ofiarowanego wdowiego grosza, a więc
również kolędowej koperty.
Sondę przygotowała Marta Pietkiewicz
***
Maleńki „kopertowy” savoir vivre
Składaniem ofiar kolędowych
warto wyrazić zrozumienie dla tej
praktyki i wykazać się przy tej okazji
zwyczajną kulturą. A zatem:
• Ofiara powinna być przekazana
w przygotowanej uprzednio kopercie (kolor tejże koperty nie ma
znaczenia).
• Tę ofiarę gospodarze domu wręczają księdzu na zakończenie wizyty, przekazując ją z ręki do ręki.
• Nie wypada: wręczać pustej koperty, wkładać ofiar do kieszeni płaszcza księdza, wybiegać z pieniędzmi
na korytarz, chwalić się wysokością złożonej ofiary.
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• Gdy pieniądze kolędowe mają być
składane w świątyni parafialnej,
należy się dostosować do tego ustalenia.
• Jeśli ktoś nie rozumie czy nie akceptuje tej formy wspierania Kościoła,
nie powinien na siłę tego robić,
ale też nie jest przez to zwolniony
z wysiłku poszukiwania pełnej wiedzy na temat materialnych podstaw
utrzymania Kościoła w Polsce. Jeśli
zaś jest człowiekiem wierzącym,
podejmie współodpowiedzialność
za zaspokajanie tych potrzeb w dostępnym dla siebie zakresie.
Nie daj, Panie Boże, aby ofiary
kolędowe stały się prawdziwym cieniem rzucanym na piękną i słuszną
praktykę spotkań wiernych z duszpasterzami i niszczyły tradycję, wypracowanąprzez pokolenia wyznawców
Chrystusa w naszej Ojczyźnie.
Ks. Aleksander Radecki
Niedziela.pl

List od redakcji
„Krzeszowskiej Pani”
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy
tworzeniu naszego dwumiesięcznika
„Krzeszowska Pani”. Mamy przyjemność opisywać i ilustrować życie naszej parafii i naszego Sanktuarium.
Prezentujemy ważniejsze wydarzenia
z życia parafii i uroczystości kościelne. Chcemy, aby nasz dwumiesięcznik
stał się swoistego rodzaju parafialnym
pamiętnikiem, do którego każdy z nas
może zajrzeć i powspominać ważne dla siebie momenty życia. Mamy
nadzieję, że wszyscy nasi Czytelnicy
w każdym wydaniu „Krzeszowskiej
Pani” odnajdą interesujące ich wiadomości. Jesteśmy otwarci na wszelkie
uwagi i sugestie. Każda wskazówka
jest dla nas niezwykle cenna.
Jeśli więc czujesz „wiosnę” w swoim sercu i masz głowę pełną pomysłów – przyjdź do nas. Czekamy na
Ciebie – Drogi Czytelniku !
w imieniu Redakcji
Ks. Marian Kopko - proboszcz i
kustosz z Krzeszowa
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ZAKOŃCZONO PRACE
ZABEZPIECZAJĄCE
9 listopada 2017 zakończono prace zabezpieczające na dachu krzeszowskiej bazyliki. Obecny stan
zostanie do wiosny następnego roku kiedy to rozpoczną się prace remontowe polegające na pokryciu
zniszczonej połaci dachu nową blachą miedzianą.
Na dzień dzisiejszy szacowane straty
wynoszą kilkaset tysięcy złotych.
29 października 2017 ok godz. 8:00
pracownicy Obsługi Pielgrzyma poinformowali PSP w Kamiennej Górze o poderwaniu znacznej wielkości połaci pokrycia dachu bazyliki. W skutek mocnego
naporu wiatru zostało zerwane ok 150 m2
blachy miedzianej z górnego dachu nad
północnym transeptem bazyliki, w którym znajduje się Kaplica Loretańska.
Przybyłe na miejsce jednostki Straży Pożarnej nie mogły przystąpić do zabezpieczania dachu z powodu wysokości
i silnego wiatru. Zabezpieczony został
plac wokół obiektu jak i drogi dojazdowe.
Ok godz. 11:00 kolejny silny napór wiatru powoduje zerwanie pozostałej części
górnego dachu nad północnym transeptem – łącznie ok 500 m2. Padający obficie deszcz zaczyna przeciekać przez deskowanie dachu i zalewać strop bazyliki.
Dzięki interwencji Straży Pożarnej strop
został osłonięty plandekami. Nie stwierdziliśmy do chwili obecnej przesiąknięcia

stropów. Zerwana wcześniej połać blachy
Dziękujemy wszystkim ludziom dospada w końcu na ziemię uszkadzając trzy brej woli za modlitwę i wsparcie.
zabytkowe nagrobki. Akcja Straży PożarNowe pokrycie dachu zostało wykonej została zakończona ok godz. 15:00 od nane w 2012 roku.
tego momentu obiekt jest monitorowany pod względem możliwości zaciekania wody opadowej. Na
jutro umówiona jest firma, która
podejmie próbę zrzucenia uszkodzonych blach zalegających na
dachu oraz rozpocznie prace zabezpieczające obiekt od zewnątrz.
Jutro też rozpoczną się szczegółowe oględziny obiektu i usunięcie
zniszczonych elementów dachu
z alei wokół obiektu.
Dziękujemy wszystkim służbą zaangażowanym w zabezpieczanie świątyni przed zalaniem
w szczególności PSP z Kamiennej
Góry oraz OSP Krzeszów i OSP
Ptaszków jak również Powiatowemu Sztabowi Kryzysowemu oraz
władzom samorządowym z PaZerwany dach na bazylice, 29 października 2017
nem Wójtem na czele.

Czcigodni Mieszkańcy Krzeszówka,
Gorzeszowa i Jawiszowa

Z Boża pomocą pod czujnym okiem
Matki Bożej Łaskawej i św. Wawrzyńca
rozpoczęliśmy remont kościoła w Krzeszówku. Dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie
udało się pozyskać odpowiednie środki
pieniężne na rozpoczęcie tej inwestycji.

Przed nami jeszcze wiele pracy i szukanie
dalszych sponsorów na potrzeby Krzeszówka.
Nie możemy również pominąć naszych Drogich Parafian z Krzeszówka,
Gorzeszowa i Jawiszowa, którzy zobowiązali się każdego miesiąca na ręce Sołtysów
tych wiosek składać swoją „Cegiełkę” na
remont zabytkowego kościoła p.w. św.
Wawrzyńca w Krzeszówku. Pragniemy
podziękować za trud zbiórki Sołtysom:
pani Jolancie Serafinko z Gorzeszowa,
panu Kazimierzowi Madej z Krzeszówka
oraz panu Zdzisławowi Kraszewskiemu
z Jawiszowa. Poniżej podajemy kwoty zebrane z tych poszczególnych wiosek (dane
na dzień 15 grudnia 2017 roku)
• Krzeszówek - 36 rodzin złożyło - 7855 zł
oraz 9 rodzin z Krzeszowa - 1500 zł
Krzeszówek złożył razem: 9.355 zł.

• Gorzeszów - w roku 2016 64 rodziny
złożyły 3.58 0 zł
w roku 2017 62 rodziny złożyły 3.440 zł
Gorzeszów razem złożył: 7.020 zł
• Jawiszów - w roku 2016 - 28 rodziny
w roku 2017 - 34 rodziny
Jawiszów razem złożył: 3.740 zł.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. W intencji mieszkańców
tych trzech Wiosek zostanie odprawiona dziękczynna Msza Święta z prośbą
o zdrowie duszy i ciała podczas odpustu
ku czci św. Wawrzyńca w sierpniu 2018
roku. Bardzo prosimy Drogich Mieszkańców o dalsze składanie swojego daru serca
na świątynie, której na imię: kościół p.w.
Świętego Wawrzyńca w Krzeszówku. Bardzo dziękuję Sołtysom za wszelką życzliwość i pomoc przy zbiórce ofiar.
Ks. Marian Kopko – proboszcz parafii
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REMONT KOŚCIOŁA
PW. ŚW. WAWRZYŃCA W KRZESZÓWKU
Przypominamy, iż nadal są zbierane środki na prace konserwatorskie i inne roboty budowlane przy
kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku. Dotychczas dzięki dofinansowaniu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jak
również ofiarności parafian i dobrodziejów udało się przeprowadzić I etap remontu konstrukcji dachowej
i pokrycia wieży.
Przez szereg lat mimo starań kolejnych gospodarzy, w skutek braku
funduszy, zabytek ulegał destrukcji.
Pilnego remontu wymagają również
mury zewnętrzne kościoła. Osoby
zainteresowane wparciem finansowym prac konserwatorskich kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku
mogą się kontaktować z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie tel. 75 742 32 79.
Kościół w Krzeszówku pamięta
czasy fundacji przez księżną Annę
klasztoru Benedyktynów i posiada
niezwykle cenne elementy wyposażenia, które przeniesiono z rozebranego gotyckiego kościoła opackiego
w Krzeszowie w roku 1728. Ołtarze są
autorstwa warsztatu Georga Schröttera. W ołtarzu głównym z 1701 roku
umieszczono obraz z wizerunkiem
patrona świątyni św. Wawrzyńca.
Ozdobą ołtarza jest późnogotycka
figura Maryi oraz barokowe posągi Józefa,
Anny, Katarzyny i Barbary. W ołtarzu bocznym
z 1686 roku znajduje się
obraz Georga W. J. Neunhertza Matka Boska
błogosławiąca cystersów.
Wśród zróżnicowanego
wyposażenia znajdują się
również gotyckie rzeźby Grupy Ukrzyżowania
z poł. XV w., drewniana
ambona z I poł. XVIII w., barokowa figura
Chrystusa z XVII w.,
krucyfiksy oraz barokowe obrazy olejne. Obok
kościoła znajduje się barokowa plebania z 1733

roku. Kościół jest wpisany na listę
zabytków Narodowego Instytutu
Dziedzictwa.
Krzeszówek jest prawdopodobną
lokalizacją klasztoru benedyktyńskiego założonego w 1242 roku przez
księżną Annę, wdowę po Henryku II
Pobożnym. Do 1810 roku należał do
krzeszowskich cystersów. Kościół św.
Wawrzyńca jest budowlą gotycką,
rozbudowaną w stylu renesansowym
za opata Caspara II Eberta w latach
1588 – 91 o portal zachodni, wieżę oraz o nawę północną z kaplicą
i zakrystią. Mistrzem budowlanym
był Andreas Gebert. Świątynia jest
orientowana, z poligonalnym prezbiterium, o oszkarpowanej bryle i oknami ozdobionymi gotyckimi maswerkami.
Świątynia poza tym, iż jest użytkowana jako obiekt kultu religijnego
i nawiedzana przez wiernych, to jest

również miejscem turystycznym,
odwiedzanym przez kilka tysięcy
osób rocznie. Zawdzięcza to przede
wszystkim położeniu na Zachodnio-Południowym Szlaku Cysterskim.
W przyszłości planowane są tu koncerty organowe jak również prelekcje i sympozja w dziedzinach: muzyka organowa, śląska sztuka baroku.
Kościół pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku jest dziedzictwem o znaczeniu ponadregionalnym, elementem
tradycji i historii Krzeszowa, miejscem mającym znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego, kultywowania
poczucia piękna i wspólnoty ludzi
wierzących. W świątyni przechowywane są dzieła wybitych artystów.
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Zaproszenie

na 8 FESTIWAL TRZECH KULTUR
do Barokowego Krzeszowa
Sobota, 20 stycznia 2018 roku
Zaproszenie kierujemy do Polaków, Czechów i Niemców. Celem tego
przedsięwzięcia jest „Promocja Dziedzictwa Kultury Pogranicza Polski, Czech
i Niemiec”.
Serdecznie zapraszamy do Krzeszowa w sobotę 20 stycznia 2018
roku naszych Czcigodnych Parafian oraz Czytelników „Niedzieli”,
„Gościa Niedzielnego” oraz przyjaciół dwumiesięcznika „Krzeszowska Pani”.
W Domu Kultury w Krzeszowie oczekujemy na Państwa od godz. 10.00.
Dzieci, młodzież i dorośli z trzech krajów przedstawią Jasełka oraz wyśpiewają
kolędy i pastorałki.
w imieniu Organizatorów serdecznie zaprasza:
Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa

Festiwal Trzech Kultur

Patronat medialny:
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Wyciągnij rękę do ubogiego,
aby twoje błogosławieństwo było pełne”
(Księga Syracha 7,32)
Kochani Bracia i Siostry w Chrystusie!
Pomyślcie proszę przez chwilę
o dzieciach z Waszej bliższej i dalszej rodziny. Czy któreś z nich poprosiłoby Świętego Mikołaja o przybory do szkoły? Pewna dziewczynka
z parafii na Filipinach sporządziła
list, którego treści zapomnieć nie
sposób. List był bardzo krótki:
„Kochany Święty Mikołaju
chciałabym dostać w prezencie
ołówek”
Rok szkolny rozpoczyna się na
Filipinach w pierwszych dniach
czerwca. Wówczas organizacje charytatywne z całego świata zwracają się uwagę na trudne warunki
w szkołach: brak krzeseł, książek,
urządzeń sanitarnych, przepełnione
klasy. Choć edukacja na Filipinach
teoretycznie jest darmowa, wielu rodziców nie stać na wyprawki i mundurki szkolne. W grudniu – w połowie roku szkolnego – o dzieciach
już nikt nie mówi. Tymczasem misjonarz z Polski (Księża Marianie)
spotykają maluchy, które zamiast

chodzić do szkoły żebrzą na ulicach.
Dlaczego? Ponieważ ich rodziców
nie stać na mundurki.
Drodzy czytelnicy „Krzeszowskiej Pani”, w czasie Adwentu przygotowywaliśmy się do godnego
świętowania narodzin Dzieciątka
Jezus. Pamiętamy, że nasz Zbawiciel
przyszedł na świat w nędznej stajence Betlejemskiej. Ten obraz bardzo
przypomina filipińskie dzieci marzące o posiadaniu ołówka …
Ośmielam się poprosić Was, Kochani Bracia i Siostry o wsparcie
modlitewne i finansowe, Wyciągnięcie pomocnej ręki do bliźniego
w potrzebie – to piękne świadectwo
miłosierdzia, uczynek bardzo miły
Panu Bogu. Bardzo Was proszę otwórzcie oczy i serca na braci najmniejszych ….
Bóg Wam zapłać za pomoc
i wszelkie akty miłosierdzia. Z serca
Wam wszystkim błogosławię.
Ojciec Wiesław MIC
Dyrektor Stowarzyszenia
Pomocników Mariańskich

Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocników Mariańskich
Zgromadzenie Księży Marianów:
ul. Św. Bonifacego 9,
02-914 Warszawa
tel. 22 833 74 05
e-mail: spm@marianie.pl
www.spm.org.pl
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
53 1240 1109 1111 0000 0515 2270
z dopiskiem: Filipiny – Dzieci

Lekcja w szkole na Filipinach

XII OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA
OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE
7 grudnia do etapu szkolnego konkursu przystąpiło
pięć gimnazjalistek: Kamila Grońska, Alicja Jała, Kinga
Kurczewska, Alicja Podwika oraz Kinga Stanek. Pięć
naszych uczennic nie odstraszyła lektura obowiązkowa
- 457 stron książki o. Alberta Wojtczaka „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe”. Uczennice wykazały się imponującą wiedzą na temat życia i działalności świętego
franciszkanina. Do etapu diecezjalnego, który odbędzie się w marcu, zakwalifikowały się Kamila Grońska
oraz Alicja Podwika. Gratulujemy.
Honorata Klimczak
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2 REKOLEKCJE ADWENTOWE
DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH
DROGI TRZEŹWOŚCI
W dniach od 1 do 3 grudnia 2017 roku w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie odbyły się
2 Rekolekcje Adwentowe dla osób szukających trzeźwości pod hasłem: „Daj mi poznać Twoje drogi Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”
Rekolekcje poprowadził Ojciec
Bogdan Koczor, franciszkanin proboszcz z parafii p.w. Św. Jadwigi
Śląskiej w Złotoryi. Organizatorami tych Ćwiczeń Adwentowych
byli: Wiesław i Krzysztof. Z udziałem 40 osób, którzy szukali drogi ku trzeźwości; opierając się na
pierwszych trzech Przykazaniach
Dekalogu przeżyliśmy wspaniały czas z Panem Bogiem i drugim
człowiekiem. Zastanawialiśmy się,

Rekolekcje
dialog
spotkanie
Zapraszamy związki cywilne
żyjące w powtórnym
małżeństwie

NA REKOLEKCJE

2-4 marca 2018 w Krzeszowie
Zgłoszenia przyjmuje:
s. Paula Kurek OSB,
benedyktynka z Krzeszowa
tel. 519 48 35 43,
e-mail: paula.kurek@onet.pl

co Pan Bóg chce nam przekazać
w pierwszym przykazaniu: kto dzisiaj jest moim Bogiem? Kto trzyma stery mojego życia? W drugim
przykazaniu O. Bogdan uświadamiał nas o „bogach” obcych.
Pokazał nam jakimi sposobami
jesteśmy manipulowani poprzez
reklamy; jakie treści satanistyczne przekazywane są w produktach
i napojach, z którymi spotykamy
się na co dzień w naszym życiu.

W trzecim przykazaniu Ojciec
Rekolekcjonista omawiał z nami
„Dzień Święty. Jak należy ten dzień
przeżywać i uświęcać siebie przez
godne uczestnictwo w liturgii niedzielnej. Za rok będziemy zagłębiać się w kolejne przykazania, aby
nasze życie było zgodne z wyznawaną przez nasz wiarą.
z wyrazami modlitewnej pamięci
brat Wiesław
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DRODZY RODZICE !!! - PRZYPOMINAMY !!!

DLACZEGO WARTO MODLIĆ SIĘ ZA DZIECI
Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu? Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło
dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic
pragnie..., ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej
„załatwić”!

Sami nie poradzimy sobie z trudnymi
faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami jakie czyhają na nasze dzieci takimi
jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść,
rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja
z Internetu, pornografia, skutki aborcji
i wiele innych. To smutna rzeczywistość,
która istnieje, czy nam się to podoba czy
nie. Także żadne pieniądze nie zapewnią
dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza
praktyka. Dodatkowo bardzo często to
właśnie my sami – rodzice - z różnych
przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów, nasze
własne dzieci mogą doświadczać zła. Co
zatem trzeba zrobić, aby tą Bożą pomoc
uzyskać? W 2001 roku grupa rodziców,
w trakcie rekolekcji, na których uświadomiono im te zagadnienia, podjęła
modlitwę w intencji swoich dzieci. Podjęta modlitwa została oparta na formule
Żywego Różańca, gdzie powstają grupy
(róże – wg. tradycyjnego nazewnictwa)
składające się z 20 osób, z których każda
odmawia w intencji swoich dzieci codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych. Grupa stanowi pewnego rodzaju
małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób codziennie za każde
z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest cały różaniec. Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę różańca rozważa
sobie przypisaną tajemnicę różańcową.
Następnie, poczynając od pierwszego
dnia miesiąca zmieniamy tajemnicę wg.

porządku w jakim są ułożone w różańcu.
I tak osoba która, odmawiała I radosną
przechodzi do II radosnej, w następnym
miesiącu do III itd., po radosnych tajemnicach odmawiamy tajemnice światła,
potem bolesne a następnie chwalebne po
czym od nowa radosne itd.
Gdy po jakimś czasie zaczęły pojawiać się konkretne owoce tej modlitwy,
coraz więcej osób chciało przystąpić do
takiej modlitwy. Obecnie w całej Polsce (i w świecie) powstają takie róże,
a rodzice włączają się do tej modlitwy.
W taki sposób modli się już 75 146
rodziców (w 3760 Różach) – możesz
i Ty! Istnieją, znane nam, dwa powody
z jakich rodzice decydują się na przystąpienie do modlitwy w róży różańca Rodziców w intencji swoich dzieci.
Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się
coś złego - a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc.
Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym
poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga. Dlatego, że dostrzegając we
współczesnym świecie zalew zła zaczynają zdawać sobie sprawę jak trudno
się przeciwstawić temu, a chcieliby dać
swoim dzieciom coś więcej niż tylko
materialne wartości, chcieliby swoje
dzieci jakoś przed tym złem ochronić.
Najczęściej obie te sytuacje występują
w różnych proporcjach razem. Wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że
to Bóg daje łaskę tej modlitwy. Takich
świadectw Bożej pomocy dzieciom
w sytuacjach zwykłych, a czasem bardzo dramatycznych w ciągu kilku lat

trwania tej modlitwy jest bardzo wiele.
Ten sposób modlitwy to propozycja,
która daje i podtrzymuje nadzieję.
Poza tym, rodzic wchodząc do tej
róży daje swoim dzieciom wytrwałość
innych 19-ściorga rodziców, nawet jeśli by sam zapomniał inni nie zapomną!
Świadomość tej wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem
daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko
miało opiekę przez 24 godziny to jest
wspaniała Boża ekonomia! - tylko trzeba
się na nią zdobyć. Ileż uwagi poświęcamy zwykłym codziennym czynnościom,
a na wezwanie Bożej opieki szkoda nam
czasu. Oczywiście podjęcie modlitwy nie
zwalnia nas z konkretnego działania aby
wychowywać swoje dzieci i kierować ich
rozwojem, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomoże. Podjęcie tej
modlitwy to również konieczność zwrócenia uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy!
Zauważyliśmy że Bóg udziela wiele łask
dzieciom rodziców, którzy się modlą, ale
jeszcze więcej tym którzy oprócz tego
propagują ten rodzaj modlitwy. Wiele
jest przykładów, że po znacznym nawet
czasie nagle ktoś zaczyna się modlić, lub
wręcz bierze się za tworzenie róży! Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od
najmłodszych lat stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.
Danuta Jała
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I JERYCHO RÓŻAŃCOWE W DOLINIE
MIŁOSIERDZIA W NIEMCZECH
W Kaplicy Bożego Miłosierdzia w Haus Concordia (Concordia 1, 57562 Herdorf-Dermbach) należącym do
Polskiej Misji Katolickiej na terenie Niemiec centralne miejsce zajmuje obraz Pana Jezusa Miłosiernego – kopia
obrazu z Łagiewnickiego Sanktuarium natomiast z lewej strony kopia poświęcona przez tzw. „pocałunek” obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej. Oba te obrazy mają za sobą peregrynację po całych Niemczech. Przy obrazie Królowej
Polski wisi mała brązowa skrzyneczka – oszklona – z różnymi wotami ofiarowanymi w czasie owych peregrynacji.
Czyżby to było nowe sanktuarium – taka Niemiecka Dolina Miłosierdzia jak w Częstochowie?
Tak się składa, że w roku 2016 na
zakończenie Roku Jubileuszowego
– Roku Miłosierdzia nastąpiło poświęcenie tej kaplicy, aby niemalże
w rocznicę tego wydarzenia miało
inne miejsce inne wydarzenie – może
nie tak dosłownie – a może właśnie aż
tak dosłownie – związane z miłosierdziem – Jerycho Różańcowe. I Jerycho Różańcowe w Niemczech trwające od 22 do 28 października 2017
roku.
O historii tej „modlitewnej inicjatywy” można by dużo mówić. Kto,
gdzie i ile się się modlił to można by
wymieniać długą listę. Począwszy
od Jerycha Różańcowego w Polsce
w Sanktuarium Łaskawej Pani w Krzeszowie a skończywszy na domu opieki
dla niepełnosprawnych w Rumunii
prowadzonym przez Siostry Misjonarki Miłości św. Matki Teresy z Kalkuty. Modlitwa, informacja i działania
przekraczały granice państw i nawet
kontynentów. Nie mogę pominąć
wsparcia modlitewnego (które trwa
aż do końca 2017 r.) Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia,
które włączyły taką intencję:
- za organizatorów, uczestników
i liczne owoce tego dzieła modlitwy (Jerycha Różańcowego).
Do codziennej modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (15:00) i Koronki
odmawianej w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.
Dzieło to wspierali różni ludzie nie
tylko związani z Kościołem. Przykładem jest taki mail:
Witam,
info o Jerycho umieściliśmy na naszej stronie na Fb.

Pozdrawiam
Bogdan Zurek - red. nacz.
Moje Miasto
Gdzie się tylko dało – gdzie dotarliśmy było „głośno” o tym wydarzeniu.
Ksiądz Damian z PMK w Domu Concordia wygłaszał i zapraszał parafian
na Adorację Najświętszego Sakramentu w czasie jerychowych czuwań;
podjął się też rozesłania plakatów po
całych Niemczech.
Było głośno i to dosłownie. Byliśmy nawet na koncercie.
Dnia 21 października 2017 roku
wraz z dwiema innymi osobami
z Polski przyjechaliśmy na I Jerycho
Różańcowe w Niemczech do Domu
Spotkań Concordia. I coś – jakaś
myśl ciągnęła mnie abym poszedł do
miasteczka Herdorf (jakieś 3-4 kilometry oddalonego od ośrodka Concordii) – a było to dokładnie na dzień
przed rozpoczęciem Modlitewnego
Spotkania. Chodziłem po miejscowo-

ści tak trochę bez celu. Sklepy pozamykane - sobota – tylko kawiarnie
i jedna lodziarnia. Zamówiłem gorącą
herbatę i czekałem, czekałem i… sam
nawet nie wiedziałem co zrobić z czasem. Umówiłem się z księdzem, że po
wieczornej Mszy św. odbierze mnie
i zawiezie do ośrodka. Kiedy kubek
z herbatą opróżniał to postanowiłem,
że jeszcze raz zrobię krótką rundę po
okolicy. Najpierw nie zwróciłem uwagi na duże białe namioty na placu –
można by rzec, że tuż przy kościele.
Przystanąłem u wejścia, na progu,
nie wszedłem dalej. Akurat była próba jakiejś kapeli i… melodie wpadły
mi w ucho. Najpierw zapytałem o pozwolenie wejścia do środka i przysłuchania się tym przymiarkom na wieczorny koncert. Po chwili zapytałem
o powód i … od razu przyszła mi myśl,
aby zaprosić wszystkich uczestników
tego charytatywnego występu na rozpoczynające się Mszą św. w dniu następnym (tj. 22 października) o godz.
12.00 I Jerycho Różańcowe w Niemczech. Tak też uczyniłem i jeden z gospodarzy wieczoru powiedział:
- Nie ma problemu. Ogłosimy i...
zaprosimy.
Po Mszy św. poinformowałem ks.
Damiana, że zostanę na koncercie
i wrócę pieszo.
Muzyka. Podłoga drży w jej rytmie.
Namiot wypełnia się jej brzmieniem
i tytoniowym dymem. Myśli gdzieś
szukają ciszy pomiędzy brzmiącymi
nutkami. Trochę country, jakaś ballada, coś przyjemnego dla ucha i…
piwo to alkoholowe i bez. Nagle ktoś
przerywa i ze sceny rozlega się pytanie
– stwierdzenie:
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- Zobaczcie ile przez te ostatnie 25
lat przepiliście i… pomogliście.
I ręką wskazuje na przeciwległą
ścianę namiotu, na której jest mapa
świata z chorągiewkami w niektórych
krajach a na nich kwoty 31 000 euro;
29 800 euro; i wiele innych liczb dużych i małych na żółtych flagach. Taki
był jeden ze świątecznych dni Jubileuszu 25 lecia FÜREINANDER LACHEN e.V HERDORF.
Nie wiem ile już cudów się wydarzyło i nie znam wszystkich owoców
tego Modlitewnego Wydarzenia. Ale
jedno świadectwo opowiem a raczej
tylko same fakty – wnioski to pozostawiam do indywidualnego „wyciągnięcia”.
Nawiąże jeszcze raz, do tych
dwóch obrazów i samej historii kaplicy. Oba obrazy przeszły peregrynację po Niemczech. Są nawet wota
dziękczynne. Kaplicę poświęcono na
zakończenie Jubileuszu w 2016 roku
i nadano jej nazwę: Kaplica Bożego
Miłosierdzia.
Niemalże w pierwszą rocznicę
zorganizowano I Jerycho Różańcowe
w Niemczech. Siedem dni i sześć nocy
nieustającej Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Uczestników nie było za
dużo. Razem ze mną z Polski przyjechały jeszcze dwie panie – obie miały
na imię Zofia. Czynnie do Adoracji
włączyły się tut. siostry ze Zgromadzenia św. Józefa – pracujące w Domu
Spotkań oraz panie kucharki pani Irena, Grażyna i Renata. Przyszli nawet
budowlańcy pracujący przy remoncie ośrodka. I jak ośrodek nosi nazwę
Dom spotkań Concordia tak i w tym
przypadku spotykaliśmy się z i przy
Jezusie Miłosiernym w kaplicy na Adoracji.
Nie chodzi o tłumy. W Sodomie
i Gomorze też zabrakło do pełnej
dziesiątki. To tak na zewnątrz. Co widzą nasze oczy. Ale jest jeszcze inna
obecność i wartość.
Oba te obrazy (Miłosiernego Pana
Jezusa i Matki Bożej) poprzez to, że
wcześniej wędrowały po Niemczech
„przyniosły ze sobą” modlitwy tych,
którzy przed nimi klęczeli, siedzieli,
może płakali.
Co to znaczy? Nie wiem! Może to,
że nikt, ale to nikt nie będzie mógł
powiedzieć, że nie wiedział, nie sły-

szał o Bożym Miłosierdziu. Skoro
Oni (Jezus i Maryja) ciągle do nas
wychodzą.
I jeszcze, tak na zakończenie tej
refleksji po „Jerychowej”podam tylko intencje, w których modliliśmy
się. I one również przekraczały granice państw, kontynentów a nawet
granice naszych serc...
W nieustającym, całodobowym
czuwaniu różańcowym przed Najświętszym Sakramentem
w kaplicy Haus Concordia
modlitwy są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:
Wynagrodzenia Panu Bogu za
Uczestnicy Jerycha Różańcowego
w Niemczech

grzechy narodów Europy i świata.
O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego.
Za Papieża, biskupów, kapłanów
i o powołania kapłańskie i zakonne.
O obudzenie ducha pokuty za
grzechy całego świata przeciw życiu.
O odkrycie daru Eucharystii
w życiu.
Za rodziny.
O łaski i dalsze błogosławieństwo dla personelu, obsługi i gości
przybywających do Haus Concordia.
Andrzej Ziółkowski
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OBŁÓCZYNY KLERYKA
MICHAŁA JAŁY
Wieloletnią tradycją legnickiego seminarium duchownego są
obłóczyny alumnów, które przypadają w Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP każdego roku w dniu 8 grudnia.
Tegoroczne wydarzenie miało
szczególny charakter dla naszej krzeszowskiej wspólnoty parafialnej, bowiem nasz parafianin – kl. III roku
Wyższego Seminarium Duchownego
w Legnicy Michał Jała – dostąpił tego
zaszczytu. Można powiedzieć, że wydarzenie to odżyło w pamięci wielu
mieszkańców krzeszowskiej parafii,
gdyż ostatnio nasz parafianin ks. Jan
Pazgan przyjął sutannę 28 lat temu.
Na tegoroczne wydarzenie do Legnicy wybrała się 20-osobowa delegacja młodzieży i dorosłych pod przewodnictwem naszych kapłanów: Ks.
Proboszcza Ks. Jarosława i ks. Jerzego.
W uroczystości wzięła udział również
przełożona sióstr Benedyktynek Siostra Regina oraz siostry Elżbietanki.
Nie zabrakło oczywiście najbliższych
krewnych kl. Michała. Koncelebrowanej Mszy św. w katedrze legnickiej
przewodniczył ks. Biskup Zbigniew
Kiernikowski. Trzech alumnów III
roku wyruszyło w drodze do ołtarza,
ubrani w garnitury i pod krawatem
niosąc przygotowane do poświęcenia
sutanny. Podczas homilii ks. Biskup
zwrócił się do nich z osobistą zachętą, by strój który dzisiaj przywdziewają, stał się dla nich oznaką gotowości
wejścia na drogę służby kapłańskiej,
przypominając, że ten zewnętrzny
znak zobowiązuje i wymaga jeszcze
bardziej od nich samych bycia dla
Chrystusa i z Chrystusem. Następnie ks. Biskup poświęcił nowe stroje
duchowne, poczym alumni w towarzystwie swoich księży proboszczów
udali się do zakrystii, by oblec sutannę
i ściągnąć krawat. Niezwykle wzruszającym momentem było ponowne wyjście alumnów do ołtarza . W oczach
wielu zebranych pojawiły się w tym
momencie łzy wzruszenia. Klerycy

w sutannach wyglądali zupełnie inaczej jak dotychczas, dostojniej, a ich
uśmiech na twarzach potwierdził, że
są szczęśliwi i radośni, iż kolejny etap
formacji seminaryjnej za nimi i coraz bliżej im do dnia święceń. Po zakończonej Mszy św. nowo obłóczeni
klerycy przyjmowali życzenia, a następnie udali się do seminarium, by
wraz z bliskimi spożyć przygotowany
posiłek.
W uroczystości wziął udział również nasz rodak ks. płk. Jan Mrowca,
który po wielogodzinnej podróży

pociągiem przybył z parafii Rzekuń
w diecezji łomżyńskiej, za co serdecznie w imieniu kl. Michała pragniemy
podziękować. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzeszowie przekazali Michałowi album o świętych ze specjalną
dedykacją od uczniów i nauczycieli
szkoły, do której również przed laty
sam uczęszczał.
Kleryka Michała polecamy serdecznym modlitwom, aby wytrwał
w powołaniu i był kiedyś dobrym
i świętym kapłanem
Ks. Jarosław
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Justyna Stanek
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
HUSYTYZM
„Wyprowadzono go poza miasto Konstancję i na łące spętanego uwiązanego do słupa, ociosanego na kształt
grubego pala i wbitego w ziemię; obłożono snopkami słomy i wiązkami drzewa i spalono. Podczas tego śpiewał on
radośnie: „Chryste, Synu Boga żywego!”1
Jedną z najbardziej popularnych
historii krzeszowskich jest ta o najeździe husytów z roku 1426. Zapytany,
natychmiast opowie o klasztorze cystersów jako celu i o siedemdziesięciu zakonnikach, którzy zginęli z rąk
najeźdźców. Przyglądając się „faktom
historycznym” okazuje się jednak, że
rzeczy przyjęte przez nas za pewnik,
wcale pewnymi być nie muszą. Zagłębiając się w szczegóły, po dłuższej
chwili złapiemy się na tym, że nawet
rok 1426 nie musi być tu nawet poprawną datą (ale do tego dojdziemy
trochę później). Zacznijmy jednakże
od początku.
Od początku XIV w. w historii mamy do czynienia z kryzysem
w Kościele Katolickim, który urzeczywistnia się m.in. w przeniesieniu siedziby papieża do Awinionu (1309r.)
i tym samym wejście w strefę wpływów kolejnych francuskich władców
czy wybór antypapieża Klemensa VII
(1378r.), a który doprowadził do podziału w Europie. Te i wiele innych
czynników spowodowało, że pojawiało się coraz więcej osób, które
podnosiły temat reform, które winien
był przeprowadzić Kościół Katolicki.
Jednym z nich był John Wycliffe (ok
1329 – 1384). Angielski teolog „wystąpił przeciwko płaceniu świętopietrza,
odrzucił kapłaństwo, spowiedź świętą, celibat, kult Świętych i obrazów
oraz zaprzeczył transsubstancjacji”2.
Obecnie przyjmuje się, że Jan Hus
w swoich poglądach wzorował się na
tezach Wycliffe’a, (niektóre odrzucając, inne modyfikując). Krytyka bulii

odpustowej Jana XXIII zmusiła profesora Uniwersytetu Praskiego w 1412r.
do opuszczenia Pragi. Powrócił tam
rok później na zaproszenie Wacława
IV na synod, które już wtedy miało
doprowadzić do załagodzenia konfliktu pomiędzy zwolennikami Husa
a jego przeciwnikami, uznającymi
zwierzchnictwo papieża. Ostatecznie
do ugody nie doszło.3 Tu należy zwrócić uwagę na dwa oblicza husytyzmu
w Czechach: religijne – był w końcu
ruchem heretyckim, ale także – narodowym – jego celem było „uniezależnienie Czechów od wpływowej kultury niemieckiej”4 (argumentem dla
tej tezy niech będzie fakt, iż arcybiskupstwo praskie powstanie dopiero
1344r. przez co wcześniej Czechy realnie będą uzależnione od Cesarstwa
Niemieckiego).
W 1413r. Jan Hus zakończy tworzenie traktatu „De eccelsia” [O Kościele], który następnie miał publicznie odczytać w czerwcu tego samego
roku. Czeski teolog cały czas zyskiwał
coraz większe grono odbiorców, głównie wśród elit czeskich (rycerstwa, panów). Doprowadziło to ostatecznie do
zaproszenia Jana Husa na sobór do
Konstancji, przez cesarza Zygmunta Luksemburczyka, który zapewniał
mu „list żelazny” (tj. nietykalność)
na czas obrad. Ostatecznie jak mówi
historia, zebrani oskarżą czeskiego
reformatora o czyny mające na celu
osłabienie hierarchów kościoła i skażą
na spalenie na stosie. Jan Hus zostanie
spalony 6 lipca 1415r.5 Jak się później
okazało miało to daleko idące konse-

1
Wawrzyniec z Brězowe, Kronika Husycka, [w:] Wiek V-VX w źródłach,
oprac. M. Sobańska –Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 309.
2
E. Sukiennik Tragiczne losy
klasztorów w dobie najazdów husyckich
na Śląsk w latach 1425-1434

3
Krzysztof Moskal Jana Husa
traktat „De ecclesia”, s. 51
4
E. Sukiennik Tragiczne losy
klasztorów w dobie najazdów husyckich
na Śląsk w latach 1425-1434
5
Tomasz Krok, Jan Hus i jego idee
przedstawione w traktacie „De Ecclesia”

kwencje. W 1419r. umiera król Czeski
Wacław IV a jego następcą zostanie
wybrany Zygmunt Luksemburczyk,
w którym zwolennicy Husa, widzieli
winnego jego śmierci. W 1420r. przeciwko cesarzowi wybuchnie w Czechach powstanie, które odsunie go od
sprawowania władzy. Zygmuntowi nie
pozostanie nic innego jak skierowanie
prośby do papieża Marcina V by ten
ogłosił krucjatę przeciwko husytom,
licząc, że tym samym uda mu się odzyskać w Czechach kontrolę. Wśród
ruchu husyckiego dojdzie do rozłamu
na kalikstynów, którzy postulowali za
komunią pod dwoma postaciami oraz
spełnienia pozostałych artykułów
praskich (uchwalonych w 1417r. zawierające najważniejsze nauki Husa)
przez cesarza a taborytów, którzy
stworzyli własną organizację wojskową w celu obrony terytorium.6 Husyci
opracowali własne siły bojowe oparte
o tabory (wozy bojowe) oraz piechotę,
powoływaną spośród całej ludności
(prawie brak wśród niej rycerstwa).
Tabory tworzyły system umocnień,
zza których strzelali kusznicy a piechota prowadziła walki wypadowe.
Do 1431 r. z inicjatywy Zygmunta
zostanie przeprowadzonych 7 krucjat
przeciwko husytom. Nasuwa się pytanie, skąd ruch husycki miał środki
na prowadzenie działań wojennych?
Odpowiedzią na to jest teren Śląska.
Ten był w takcie intensywnych przemian, od momentu podziału Polski
pomiędzy trzech synów Bolesława
Krzywoustego (1138) oraz uzyskania
tego terenu przez Bolesława Wysokiego (1163). Od początku XIV w. liczni książęta śląscy wchodzą w układy
lenne z królem Czech, zatrzymując
jednak dużą autonomię. Będzie to
6
E. Sukiennik, Tragiczne lisy
klasztorów w dobie najazdów husyckich
na Śląsk w latach 1425-1434
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Jerzy Wilhelm Neunhertz, Legendarny najazd Husytów na Krzeszów, Fresk znajduje się w krzeszowskiej bazylice

powodowało, iż proces integracji Śląska z Koroną Czeską zostanie bardzo
mocno spowolniony7. Śląsk będzie
położony niejako na uboczu w stosunku do wydarzeń dziejących się
na terenach Korony Czeskiej. Będzie
to na tyle odczuwalne, iż husyci nie
będą mieli oporów by od roku 1424
organizować wyprawy rabunkowe na
tereny podległe książętom śląskim.
Reakcje będą różne. Jedni będą pertraktować z najeźdźcami by uniknąć
większych strat, inni będą się organizować zbrojnie. Już wcześniej bo
prawdopodobnie w 1422r. powstanie
związek obronny książąt ( m.in. Świdnica, Jawor, Wrocław). Husyci będą
obierali za cele m.in. obiekty sakralne
i dobra kościele. Według jednej z historii, celem miał być również Krzeszów. Okazuje się, iż w toku śledzenia
materiałów dotyczących tegoż najazdu, powstają „drobne nieścisłości”.
7
Teza przeciwna do E. Sukiennika patrz. Tragiczne lisy klasztorów w dobie najazdów husyckich na Śląsk w latach
1425-1434 rozd. 2. Wkroczenie husytów
na Śląsk – pierwsze zniszczenia klasztorów (1424 – 1426)

Posłużmy się tu o. Ambrosiusem Rose
i badaniami zawartymi w jego książce. Problemem okazuje się już ustalenie daty. Zakonnik pisze o napadzie
na Kamienną Górę 26 października
1426r.8 Zastrzega jednak, iż nie ma
źródła mówiącego wprost o rabunku
klasztoru w Krzeszowie i wymordowaniu 70 zakonników. O. Rose informuje o notce z listu von Zettritza z 1
marca 1427r., w której stwierdzono,
że Krzeszów odniósł „wielkie szkody”. Powoduje to, iż najazd husytów
na klasztor w Krzeszowie mógł odbyć
się w terminie od końca października aż do początku 1427r. Tezę o masowym mordzie podważa również
Edgar Sukiennik, analizując imiona
domniemanych męczenników (Alojzy, Alfons, Józef) i sugerując, iż te nie
były spotykane w XV w. co „nakazuje umieścić przekazy o domniemanej
rzezi w Krzeszowie w kategoriach
legend”9. Sukiennik powołuje się rów8
P. Ambrosius Rose Kloster
Grussau s.40
9
E. Sukiennik, Tragiczne lisy
klasztorów w dobie najazdów husyckich
na Śląsk w latach 1425-1434

nież na badania R. Żerelika, który
powiązał liczbę 70 z wymiarem symbolicznym Biblii, a całą historię opisał
jako akcję propagandową klasztoru
przeciw wrogom katolicyzmu w XVII
w. (okres kontrreformacji).
Czyżby całą historię należałoby
w takim razie zostawić samej sobie?
Według Żerelika cała legenda powstała na kanwie, pewnego incydentu z okresu, którego dotyczy historia.
Wtedy też miało dojść do spalenia
trzech parobków z Grząd, za sprzyjanie husytom. Konsekwencją tego miał
być najazd na klasztor Hermana Zettritza i jego splądrowanie. Ostatecznie doszło do ugody pomiędzy nim
a opatem krzeszowskim. Cysters musiał zapłacić 100 marek, a rycerz i jego
ludzie mieli zwrócić wszystko co zabrali z klasztoru.10
Rafał Bijak
10
R. Żerelik, Problem wiarygodności przekazu o śmierci 70 mnichów
krzeszowskich w okresie średniowiecza,
[w] Krzeszów uświęcony łaską, [red] H.
Dziurla, K. Bobowski, Wrocław 1997, s.
92.
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH
Jak panna Magdalena o Boga z ojcem wojowała!
początek dziejów ksieni Magdaleny Mortęskiej z klasztoru
benedyktynek w Chełmnie.
Staropruski ród Mortęskich osiadły we wsi Mortęgi pod Lubawą (na południowy-zachód od Olsztyna) w swej historii
dość szybko zarzucił mowę staropruską i już w wieku XVI Mortęscy mówili tylko po polsku. Odtąd stali mocno przy
Polsce, zwłaszcza podczas trzynastoletniej wojny z Krzyżakami (1454-1466).
Po zwycięstwie nad Krzyżakami
otrzymali od króla Kazimierza Jagiellończyka znaczne dobra. Jeden
z Mortęskich - ojciec bohaterki naszych
przyszłych opowiadań ksieni Magdaleny Mortęskiej - Melchior Mortęski zo
stał miecznikiem ziem pruskich, a nieco później podkomorzym malborskim.
Imć pan Melchior ożenił się z panną
Elżbietą Kostczanką, wchodząc tym samym w koligacje z bardzo wówczas znaczącym rodem Kostków. O randze tego
rodu świadczy fakt, iż jeden z nich (Jan)
był nawet wysuwany przez szlachtę jako
kandydat do korony polskiej. Kostko-

wie - nawet w okresie wielkiego nasilenia reformacji (poł.XVI wieku) - stali
mocno przy Kościele katolickim. Nic
więc dziwnego, że z tego właśnie rodu
wywiódł się późniejszy święty Stanisław
Kostka, zmarły w Rzymie w opinii świętości w roku 1567, a więc wtedy, kiedy
nasza bohaterka miała lat dwanaście
(urodzona w 1554 roku) i już wówczas
złożyła Bogu obietnicę poświęcenia się
Jemu w Klasztorze.
Po ślubie pan Melchior wraz z żoną
żył dostatnio na starościńskim zamku
w Pokrzywnie (niedaleko Grudziądza).
Żona jego, po urodzeniu trzech córek
i syna wkrótce zmarła.
Wtedy to pan Melchior
zdecydował wysłać dwie
starsze córki na wychowanie do klasztoru norbertanek w Strzelnie,
najmłodszą zaś Magdalenę - nas tu interesującą
- wzięła do siebie na wychowanie rodzona siostra
pana miecznika starościna Wulkowska z Topolna pod Świeciem. Dwie
starsze panny Mortęskie
- po powrocie z klasztoru
- wydano za mąż: Annę
za Ernesta Wejhera (którego później Sienkiewicz
opisał w "Potopie” jako
bohaterskiego obrońcę
Gdańska przed Szwedami), Elżbietę zaś za Adama Żalińskiego, sędziego
tucholskiego.
Starościna Wulkowska
wychowywała swą bratanicę Magdalenę w wielkiej
pobożności, surowości
obyczajów i pracowitości,
ucząc ją wszelkich cnót
i umiejętności, bo młoda

Magdalena miała wyrosnąć na dobrą
żonę, gospodarną i zapobiegliwą panią domu i wzorową matkę dzieciom.
Czytać i pisać jej nie uczono, widocznie
pani starościna uznała te umiejętności za zbędne. Pewnego razu, podczas
wykonywania zwykłych, codziennych
obowiązków zdarzył się wypadek: Magdalena pomagając w kuchni przy opra
wianiu nóżek cielęcych, wykłuła sobie
prawe oko (stąd się wziął jej późniejszy
przydomek: "jednooka ksieni").
Będąc jeszcze u ciotki Wulkowskiej
podjęła życiową decyzję wstąpienia do
klasztoru. Wkrótce po tym fakcie, nieujawnionym nikomu, ojciec odwołał ją
do domu w Pokrzywnie, by wzięła udział
w przygotowaniach weselnych obu starszych sióstr. Jadąc do domu rodzinnego
i patrząc z brzegu na widoczny po drugiej stronie klasztor w Chełmnie, miała
nawiązać taki dialog z dworzyninem
swego ojca: "Chcesz waćpan wierzyć, że
ja nie umrę, aż w tym klasztorze mniszką zostanę?". Na to ów odparł: "Prędzej
ja złą śmiercią zginę niżelibyś waćpanna, będąc tak zacną panną, zakonnicą
być miała!". Na co Magdalena odparła:
"Nie mów waszmość słów próżnych,
bo ja mam wielką ufność i nadzieję, że
mi to co mówię sprawi Pan i Zbawiciel
mój, któremum ja się poślubiła".
A było to w roku 1565 lub 1566.
Na weselach obu sióstr nie była:
przed pierwszym akurat poparzyła
sobie ręce, trudno więc było brylować
w komnatach w pięknej sukni i z grubo
zabandażowanymi rękami; przed drugim - jak na własne zamówienie - zachorowała na "ośpicę". Na organizowanych
po dworach zabawach bywać nie chciała, choć powodze
nie miała większe
od starszych sióstr. Była wysoka (1.75
cm), postawna, o miłych, regularnych
rysach i choć brakowało jej jednego
oka - miała mnóstwo "starających się".
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Ale ona odpalała wszystkich konkurentów! Wreszcie ojciec domyślił się skąd
to wybrzydzanie na płeć "brzydką”i że
jego córka zamarzyła sobie klasztor
i życie w nim. Zareagował energicznie:
przeznaczył Magdalenie na mieszkanie
dwór, rodowe gniazdo w Mortęgach,
daleko od miecznikowego Pokrzywna.
Tu miała mieszkać z ochmistrzynią
czyli "panią starą" i z dziesięcioma "białogłowami", które stanowiły coś w rodzaju fraucymeru. Ustanowił też pan
ojciec surowe przepisy: by żaden mężczyzna do nich przystępu nie miał, by
Magdaleny nikt nie ośmielił się uczyć
czytać i pisać, no i by nie dawano jej
ani nie czytano żadnej książki duchownej! No i " ... na tyle jeno nabożeństwa
pozwolił, ile go na wsi pospolicie zażywano" - czytamy w kronice. Go się
zaś tyczy nauki czytania i pisania, to
pilnie strzeżono, by żaden bakałarz nie
zaglądnął do dworu, ale w tych wszystkich staraniach nie zwrócono uwagi ...
na służbę! A był tam imć pan Grzegorz,
pisarz prowentowy (powiedzielibyśmy
dziś: księgowy), którego panna Magdalena w tajemnicy uprosiła, by ją czytać
i pisać nauczył. Na nabycie tej umiejętności wystarczyło jej "dwóch niedziel"
czyli dwa tygodnie. Równocześnie ktoś
inny kupił jej na toruńskim jarmarku
"Postyllę" ks. Jakuba Wujka (znanego tłumacza Biblii na język polski ).
Nazwą "postylla" określano wówczas
zbiory Ewangelii na niedziele i święta
z komentarzem. Czytała je panna Magdalena nocami, w ukryciu, a w dzień przy igle i kądzieli - w sercu swoim rozważała, utwierdzając się coraz bardziej
w zamiarze wstąpienia do klasztoru,
gdy tymczasem panny towarzyszki coraz bardziej traciły nadzieję na powrót

do wesołego i gwarnego ojcowskiego
zamku w Pokrzywnie.
We dworze w Mortęgach przesiedziała panna Magdalena kilka lat, aż w 1574
roku na biskupstwo chełmińskie został
powołany jej wuj, kanonik warmiński
ks. Piotr Kostka. Była to w Rzeczypospolitej i w Kościele postać znacząca.
Przez pewien czas był sekretarzem królewskim i jako taki brał udział w wielu
poselstwach, co przysporzyło mu znacznego splendoru. Już jako biskup, zwolennik reform w Kościele po Soborze
Trydenckim, za cel główny działalności
wziął sobie dbałość o własną diecezję,
którą w podziwu godny sposób rządził
dwadzieścia jeden lat. Magdalena wraz
z rodziną uczestniczyła w biskupim ingresie. Miała zapewne cichą nadzieję na
rozmowę z mądrym wujem o swoich zamiarach i dla pozyskania jego poparcia
dla swoich pragnień.

Tymczasem pan ojciec powoli przyzwyczajał się do myśli, że córka obrała
sobie panieński stan i że za mąż nie zechce wyjść (a miała już wówczas 24 lata,
co wedle ówczesnych kryteriów oznaczało staropanieństwo), ale na wstąpienie do klasztoru żadną miarą pozwolić
nie chciał! Aż wreszcie - być może pod
wpływem biskupa Kostki "... stary despota obawiając się przez to gniewu.
Pańskiego” zaczął uginać się wobec woli
Bożej względem swojej córki, mniej już
zważając na własną.
Ale i tu zamierzał urządzić wszystko po swojemu! Chciał, by Magdalena
wstąpiła do jakiegoś czcigodnego, znanego i bogatego klasztoru, gdzie żyłaby osobno ze swych majątków, jako to
bywało w zwyczaju w rozprzężonych
klasztorach sprzed Soboru Trydenckiego, aby córka - jak mawiał - "...wstąpieniem swem (do bylejakiego klasztoru)
familii swojej sromoty nie zadawała”.
A ona akurat marzyła o całkiem upadłym klasztorze w Chełmnie!
Wydaje się, że ostateczną decyzję pomógł jej podjąć... sen! Przyśniło
się jej mianowicie, że jest we dworze
w Mortęgach, ale sam dwór wydał się
jej "jako duszna i smrodliwa chałupka”.
Gdy wyszła na zewnątrz, oczom jej ukazał się w dali piękny pałac "kunsztownie przybrany”i wówczas to "napadło
ją" wielkie pragnienie zamieszkania
w nim. Zrozumiała, że ma podjąć ostateczną i konkretną decyzję!
Ale o tym już w następnym odcinku.
s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka
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KS. MARIAN
MOŚCIŃSKI

W trakcie przełamywania Wału Pomorskiego, kapelan 4 Dywizji Piechoty im.
Jan Kilińskiego II AWP ks. ppłk Marian Mościński dowiedział się, od jednego
przedwrześniowych oficerów, o pięknym ołtarzu polowym znajdującym się
kaplicy Oflagu II D Gross Born. (obecne Borne Sulinowo). Był nim tryptyk
przed, którym ks. Mościński odprawiał Mszę święte dla oficerów Wojska
Polskiego. W latach 60. XX w. ks. Marian Mościński - pełnił funkcję proboszcza
w Krzeszowie.
Marian Mościński urodził
się 2 sierpnia 1912 r we Lwowie
w dzielnicy Łyczaków ówczesnych
Austro-Węgrzech (Autonomii Galicyjskiej), który jest dzisiaj odwiedzany przez Polaków, szczególnie
cmentarz, gdzie pochowani są
młodzi chłopcy Obrońcy Lwowa
1918 r., w czasie sporu polsko-ukraińskiego o Lwów oraz sławni
Polacy m.in. Gabriela Zapolska.
Był synem nauczycieli Stanisława i Marii z domu Szczudłowska.
W 1914 r. wybuchła Wielka Wojna, później nazwaną I wojną światową, w czasie której ojciec Mariana został wywieziony jako jeniec
na Sybir, skąd powrócił do niepodległej i wolnej Polski w 1920 r.
W 1918 r. młody Marianek,
jak go pieszczotliwie przezywano
rozpoczął edukację w szkole powszechnej, a w 1922 r. wstąpił do
gimnazjum męskiego, w którym
zdał małą maturę w 1930 r. Następnie podjął studia teologiczne na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
i nieco później na Wydziale Te-

ologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując
stopień magistra teologii. Jednocześnie wstąpił do lwowskiego Seminarium Duchownego. W konsekwencji przyjął w 1935 r. święcenia
kapłańskie. Jego pierwszą posługą
na stanowisku wikariusza była Parafia Żydaczów w Archidiecezji
Lwowskiej (administracyjne było
to województwo stanisławowskie,
powiat żydaczowski). Następnie
w parafii Monasterzyska (administracyjnie województwo tarnopolskie, powiat buczacki) i w mieście
Tarnopolu, gdzie zastał go wybuch
II wojny światowej.
W czasie okupacji początkowo sowieckiej, następnie hitlerowskiej i znowu sowieckiej,
przez cztery lata był proboszczem
w miejscowości Borki Wielkie
koło Tarnopola. W czasie wojny
na plebanii mieściła się komenda
hitlerowskiego obozu (1941-1944).
Ksiądz Mościński był świadkiem
męczeństwa jeńców sowieckich,
później Żydów. Mimo tego utrzymywał zawsze łączność z walczącym
polskim
podziemiem, prowadził tajne komplety ucząc języka
polskiego i łaciny,
zajmował się kolportażem
tajnej
prasy. Wiosną 1944
r. ksiądz Mościński dowiedział się,
że polskie oddziały

(Armia Ludowa) są już na Wołyniu, są tam również księża kapelani, wobec tego wstąpił o zezwolenie
do wikariusza generalnego Archidiecezji Lwowskiej ks. Apolinarego
Wałęgi i rozpoczął pracę jako kapelan wojskowy. Po zameldowaniu
się w Duszpasterstwie Wojskowym
u ks. ppłk Wilhelma Kubisza przy
Duszpasterstwie I Armii Ludowego Wojska Polskiego przebył
drogę: Wołyń – Chełm – Lublin.
Pierwszą samodzielną parafią wojskową stał się dla ks. Mościńskiego
3 Pułk Zapasowy, następnie Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. A na początku grudnia
1944 r. ksiądz objął funkcję kapelana 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego, której dowódcą był gen.
Bolesław Kieniewicz. Na tym sta-
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nowisku pozostał do zakończenia
wojny. W tej dywizji przeszedł cały
front I Armii LWP od rzeki Wisły
przez Pruszków, Sochaczew, Inowrocław, Bydgoszcz po Kołobrzeg.
W okolicach Kołobrzegu dodawał
otuchy walczącym żołnierzom
w czasie bitwy o Wał Pomorski.
Blisko Kołobrzegu usytuowany był Oflag (obóz jeniecki
i pracy dla oficerów wojskowych)
drugiego okręgu militarnego,
utworzony jako czwarty Oflag na
tym terenie, stąd skrót Oflag II D
Gross Born (pol. Kłomino). Ksiądz
Mościński uzyskał informację
o tryptyku pełniący rolę ołtarza
polowego, jak również dokładne
wiadomości o lokalizacji obozu,
dlatego udał się wraz z żołnierzami
na poszukiwanie ołtarza. Po odnalezieniu tryptyku, prawdziwego
dzieła sztuki, autorstwa malarza
Jana Zamoyskiego, który był jeńcem tego Oflagu i stworzył tam to
dzieło, z narażeniem życia wynieśli
tryptyk z atakowanego obozu jenieckiego. Samoloty niemieckie bombardowały Oflag. Tryptyk przedstawiał w środkowej części Matkę
Boską z Dzieciątkiem z pokłonem
Trzech Króli – z wizerunkami
byłych królów Polski Bolesława
Chrobrego (992-1025), Władysława Jagiełło (1386-1434) i Stefana Batorego (1575-1586). Drugie
skrzydło, pokłon pasterzy – lud
polski. Przy tym tryptyku modlili
się w czasie niewoli jeńcy wojenni,
wśród nich dowódca placówki wojskowej na Westerplatte mjr Henryk
Sucharski. Od tego czasu tryptyk
towarzyszył żołnierzom 4 Dywizji
Piechoty w dalszych działaniach
wojennych. Żołnierze często przy
nim się modlili i spowiadali. Po
walkach o Wał Pomorski, podczas
Mszy św., przed tryptykiem zostały
odnowione historyczne zaślubiny
Polski z Morzem Bałtyckim.
Z wojskiem ks. Marian
Mościński rozstał się w 1945 r.,
głównie z powodu złego stanu
zdrowia, pozostawał jednak do

dyspozycji Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego do czasu
przeniesienia do rezerwy. Jako kapelan wojskowy został odznaczony Krzyżem Grunwaldu III klasy
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Dnia 15 grudnia 1945 r. obejmuje
Parafię pw. Świętej Trójcy w miejscowości Kucharki (województwo
wielkopolskie, powiat pleszewski),
gdzie przywozi ze sobą tryptyk
i ustawia go w drewnianym kościele z 1754 r. Funkcje proboszcza
w Kucharkach pełnił przez 13 lat
do 1958 r. Był on budowniczym
nowego kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Budynek na
kościół adaptował z budynków gospodarczych. Po odejściu z parafii
ks. Mościńskiego, jego parafianie
ufundowali tablicę pamiątkową
i umocowali ją na frontowej ścianie wieży kościelnej. W dniu 1 listopada 1982 r. poświęcono tablicę
wdzięczności przy udziale brata
księdza, jego rodziny oraz zaproszonych gości.
W latach 1958-1960 pełnił posługę duszpasterską w Żernikach Wrocławskich w Parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
A następnie dnia 20 kwietnia 1960
r. zostaje przeniesiony na stanowisko proboszcza do Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Krzeszowie. Jednym z sukcesów

księdza było odnowienie połaci dachu kaplicy Wieczernika (obecnie
kaplicy cmentarnej) w Krzeszowie.
Jednak widoczny pogarszający się
stan zdrowia i trudny górski klimat nie pozwolił zadomowić się ks.
Mościńskiego w Krzeszowie. Ostatecznie 6 maja 1965 r. opuszcza parafię i przenosi się do Nowej Rudy,
do parafii p.w. Św. Mikołaja, gdzie
pełnił funkcję proboszcza w latach
1965-1969. Jest to parafia urodzin
i dzieciństwa naszego kustosza Ks.
Mariana Kopko. Następnie ks. Marian Mosciński w latach 1969-1970
przebywał na urlopie zdrowotnym.
W czerwcu 1970 r. zostaje proboszczem w Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Polski w Jelczu-Laskowicach
a od lipca 1971 r. już jako ksiądz
– rezydent pomagał w posłudze kapłańskiej w Długołęce koło Wrocławia. W 1978 r. został przeniesiony
do Parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Zbytowej koło Oleśnicy,
gdzie pełnił funkcje proboszcza do
swojej śmierci. Na początku lipca
1980 r. powikłania związane z trwającą chorobą spowodowały wylew
krwi do mózgu. Nie udało się go
uratować, zmarł w szpitalu w Oleśnicy 18 lipca 1980 r. Spoczywa na
cmentarzu parafialnym w Zawidowice – Zbytowa.

Kościół św. Mikołaja w Nowej Rudzie

Mateusz Pazgan
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W KALEJDOSKOPIE SERCA
ŚWIĘTEJ ANIELI Z FOLIGNO
CZYLI PO TRZYSTA LAT
NA STOPNIE ŚWIĘTOŚCI
„..."Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi,
ten, który je ze Mną". Mk 14, 18
Nie wiem, czy tak było? Nie wiemy,
czy tak było? To tylko spekulacje biografów. Chodzi o zdradę małżeńską
świętej Anieli z Foligno. Świętej bez
żadnego procesu kanonizacyjnego czy
beatyfikacyjnego. Tak na marginesie
to historia „wynoszenia świętych na
ołtarze” jest tak stara jak sam Kościół.
Pierwsze oficjalne orzeczenie świętości przez Kościół - kanonizacja - dotyczyła biskupa Ulricha z Augsburga.
Która odbyła się w 993 roku (niektóre
źródła podają rok 995). Natomiast od
roku 1515 (Dekret Leona X aprobujący kult Konrada z Piecenzy) beatyfikację może zatwierdzić tylko papież.
I tak też było z pozwoleniem i wyniesieniem św. Anieli z Foligno, na której
kult, na cały kościół, zezwolił Papież
Franciszek.
Aniela z Foligno umiera 4 stycznia
1309 roku (ten dzień 4 stycznia – jest
datą jej wspomnienia) i od razu w lokalnym kościele została otoczona czcią
jako święta. Foligno stało się miejscem
pielgrzymek dla wielu pątników. Po
siedmiuset latach papież Benedykt
XVI (20 grudnia 2012 roku) upoważnił prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do pominięcia przyjętej
procedury kanonizacyjnej i w niespełna rok później (9 października 2013
roku) Papież Franciszek dekretem
„Cum sanctus Franciscus” ogłosił ją
świętą dla całego kościoła przez tzw.
kanonizację równoważną – czyli ogłoszenie dekretem papieskim, zezwalające i zobowiązującym na całym Kościele. To tyle tak w skrócie. Ale co się stało
przez te ponad siedemset lat i jaka była
przyczyna takiej decyzji, czyżby brakowało już kandydatów na ołtarze w naszych – współczesnych - czasach?
„Aniela opowiadała, że w 1285 roku
uczyniła coś tak złego, że po raz pierwszy ogarnął ją strach przed piekłem. Jej

biografowie spekulują, że Aniela popełniła cudzołóstwo, a biorąc pod uwagę
intensywność jej wstydu i poczucia
winy, jest to możliwe. By uwolnić się od
ciężaru, Aniela poszła do spowiedzi, ale
w konfesjonale straciła odwagę i zataiła
grzech przed księdzem, co według katolickiej teologii jest poważną winą, którą
Aniela jeszcze powiększyła, przystępując po spowiedzi do komunii. Wówczas
do swojej listy grzechów mogła dodać
jeszcze świętokradztwo”.
To taki drobny wycinek z jej biografii. Lubiła wystawne życie, dobrze się
ubierała – jakby to dzisiaj ktoś powiedział: wino, kobiety (zabawa) i śpiew.
Z całym bagażem jaki niosą za sobą te
słowa.I tutaj zaczyna się moja opowieść
i tej świętej. Można zrobić wiele złych
rzeczy? Można! To, że uczynimy coś
niedobrego nie oznacza w ogóle, że już
jesteśmy złymi ludźmi! Tylko co się potem z tym dzieje. A przede wszystkim
jak to zło – nie ważne czy wyrządzone,
uczynione czy w jakikolwiek sposób popełnione – naprawić? Tym bardziej, iż
wiemy, że przeszłości nie możemy zmienić. Zwłaszcza, że się samemu wcześniej
przeciw takim czy owakim czynom protestowało, potępiało. Łatwo jest mówić
o różnych okropieństwach, zgorszeniach
moralnych czy społecznych i utwierdzać
się w przekonaniu, że samemu jest się
lepszym. Do tego to nawet nie potrzeba żadnej szkoły. Ale co się dzieje, co
się stanie jak samemu znajdziemy się
po tej drugiej stronie barykady? Ale i to
możemy przeżyć, jeśli sprawa dotyczy
naszych relacji z ludźmi nam zupełnie
obcymi – ale inaczej to wygląda, jak do
„gry” wchodzą bliscy nam ludzie, członkowie naszych rodzin…
Kiedy już tak o takich rzeczach
mówimy, to wróćmy na chwilę do cytatu z Ewangelii wg św. Marka – tego
na początku:

- ... jeden z was Mnie zdradzi, ten,
który je ze Mną.
Chyba brakuje słów. A milczenie
może być tak duże, że można siać mak.
Zdrada, sprzeniewierzenie, zgorszenie, upokorzenie we własnym domu...
Przy tym samym stole, przy śniadaniu
czy kolacji. To chyba kęsy stają nam
w gardle. Wcześniej czy później nie
możemy na siebie patrzeć... nie możemy rozmawiać… nie możemy i nie
umiemy już być razem ze sobą. Potworne? Ale tak jest!
Jeśli możemy wyobraźmy sobie nas
samych w gronie znajomych w salonie
przy kominku z dymiąca filiżanką herbatki ziołowej jak półgłosem mówimy
o jakichś bezeceństwach znanych nam
– ale nieobecnych wśród nas, na tym
spotkaniu - osób. Aby potem… zasiąść
do stołu ze zdradą, albo… ze zdrajcą…
boli? Prawda, że bardzo boli…!
Depresja jako ucieczka przed „stołową gehenną” jest niczym w porównaniu do tego co nas dręczy. Jesteśmy
niczym. To nas przygniata. No bo jak
coś powiedzieć o sobie w gronie przyjaciół jak jest się niczym? Co można
powiedzieć o czymś, co jest łachudrą…? Nic!
Być może przy takim „stole” zasiadła św. Aniela. Prowadziła wystawne życie, lubiła takie „plotkarskie herbatki” i zapewne nie jedno łajdactwo
było tematem dnia. Do czasu kiedy…
znalazła się po drugiej stronie. W kataklizmach naturalnych, które nawiedziły Umbrię i wojna, i epidemia
spowodowały jej zmianę myślenia.
Wyrwały ją z depresji, Bóg stał się wyjściem z „jej niczego”. A raczej Bóg –
będący KIMŚ – stawał się Kimś w niej.
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Nawróciła się i od razu ukochała Boga
do tego stopnia, że chciała i ofiarowała swoje cierpienia jako wynagrodzenie za grzechy. Ale to nie wszystko.
Ukochała Jezusa cierpiącego. Tego
w Ogrójcu, i na Kalwarii; z krzyżem
i pod pręgierzem. Do tego stopnia, że
jako wyraz odwzajemnionej miłości
Boga na jej sercu widać Oblicze Jezusa. Jest jedyną świętą z TAKIMI stygmatami. Może te słowa brzmią w naszych uszach nieco archaicznie, żeby
nie powiedzieć średniowiecznie. Ale
czytając jej zapiski nie da się uniknąć
wrażenia, że ona naprawdę kochała
Boga. Całym sercem, całym umysłem,
cała dusza swoja i ze wszystkich sił. Na
jej sercu, przechowywanym w osobnym relikwiarzu, widnieją znaki, jakie
otrzymała w czasie mistycznych zaślubin z Panem Jezusem. Mawiała: „moje
serce jest sercem Boga, a serce Boga
jest moim sercem”. Pan Jezus tłumaczył to powołanie słowami: „To nie dla
żartów cię pokochałem”.
Papież Benedykt XVI na audiencji
generalnej 13 października 2010 roku
tak powiedział:
„Aniela czuje, że powinna coś dać
Bogu, by wynagrodzić za swoje grzechy,
ale powoli zaczyna rozumieć, że nie ma
Mu nic do dania, co więcej — że wobec
Niego «jest niczym»; rozumie, że to nie
jej wola da jej miłość Boga, ponieważ
może ona dać jej tylko «nic», «niemiłość». Jak sama powie: jedynie «miłość
prawdziwa i czysta, która pochodzi od
Boga, przebywa w duszy i sprawia, że
uznaje ona własne błędy oraz dobroć
Bożą”.
Ostatnie lata spędza jako surowa
pokutnica nawet żyje ostatnie lata jako
rekluza - w zupełnej izolacji od świata.
Po ciężkiej chorobie umiera 4 stycznia 1309 roku w rodzinnym Foligno
mając sześćdziesiąt jeden lat. Jest też
pierwszą udokumentowaną osobą żyjącą bez jedzenia przez ponad dziesięć
lat (niektóre źródła podają od 10 do 12
lat). Nie umiała pisać i czytać a mimo
to jest zaliczana do najważniejszych
mistyków średniowiecza. Jej beatyfikacja nastąpiła po ponad trzystu latach, aby następne trzysta lat upłynęło
do jej kanonizacji.
Znana była ze swej surowej ascezy
pokuty jako wynagrodzenie za grzechy. Czy to jest właściwy wzór na nasze

czasy? Mimo naszych licznych przewinień i niewierności mamy tak surowo
do wyczerpania organizmu dokonywać ekspiacji? Współczesny nam kandydat na ołtarze ks. Aleksander Woźny - w ślad za słowami Maryi z Fatimy,
która pytała troje pastuszków, czy chcą
przyjąć wszystkie cierpienia jakie im
Bóg ześle – tak mówił:
„Sami siebie nie musimy umartwiać, bo – mówiąc trochę ironicznie
– jest tylu ludzi dookoła nas, którzy
są gotowi zrobić to za nas, nie mając
nawet złej woli, a raczej – jak to jest
powiedziane w ewangelii – myślą, że
spełniają czyn dobry. Prześladując nas,
będą myśleli, że panu Bogu składają
ofiarę….
… Oczywiście, Pan Bóg ma poza
tym inne sposoby, żeby nas do pokuty
doprowadzić. Może np. tak pokierować twymi przełożonymi w pracy, że
oni każą ci niesprawiedliwie pracować
więcej niż inni. Ta niesprawiedliwość
zaczyna cię zaraz gryźć, boleć. A właściwie powinieneś ja zaraz oddać Bogu
w duchu umartwienia i uświadomić sobie, że możesz to „drogo sprzedać”.
Może warto o tym pomyśleć gdy
zasiadamy do wspólnego stołu…?
Tym bardziej, że… Rozważmy też
i wspomnijmy, i przywołajmy obecność św. Anieli z Foligno, bo jak czytamy w jej „Zapiskach”:
„Ja (Bóg tak do niej przemówił
w jednym z objawień), który mówię do
ciebie, jestem Bożą mocą i przynoszę ci
łaskę. A łaska, która ci przynoszę, jest
Duomo di San Feliciano

taka, że chcę, byś pomagała wszystkim
ludziom, którzy cię widzą, i nie tylko
im, lecz także byś wspierała i wspomagała tych, którzy myślą o tobie lub
słyszą, jak się o tobie wspomina. A tym,
którzy większy maja we Mnie udział,
jeszcze więcej pomożesz”.
Zatem wracając do początku naszego rozważania – do naszego stołu - przyjęcie codzienności, czasem
„niewolniczej” pracy, trudów życia, tej
szarości i monotonności dnia powszedniego, czy różnych nieoczekiwanych
zdarzeń może – jest – naszym wynagrodzeniem jeśli uczynimy to bez narzekania i stękania. Wówczas nasza
powszednia egzystencja w połączeniu
z modlitwą nabiera mocy wynagradzającej i „naprawiającej”.
Jedna z modlitw św. Anieli z Foligno:
„Jeśli chcesz otrzymywać światło
Boże – módl się.
Jeśli już osiągnąłeś doskonałość
słowa i pragniesz, by to światło wstąpiło w Ciebie – módl się.
Jeśli chcesz otrzymać nadzieję –
módl się.
Jeśli chcesz dla siebie pozyskać posłuszeństwo, sprawność, jedność, siłę
– módl się.
Na cokolwiek się zdecydujesz –
módl się.
Im bardziej jesteś kuszony, tym
więcej powinieneś poddawać się modlitwie”.
Andrzej Ziółkowski
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IGNACY JAN PADEREWSKI
W roku pańskim 2018 będziemy świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
W związku z tym wielkim wydarzeniem na łamach Krzeszowskiej Pani przypomnimy biografie Polaków
najbardziej zasłużonych dla tego doniosłego faktu w naszej historii.
Ignacy Jan Paderewski znany był jako
pianista, kompozytor, aktywista, poliglota, mówca, polityk, mąż stanu, filantrop,
biznesmen, mecenas sztuki i architektury,
hodowca winorośli, aktor filmowy, ikona
żył w latach 1860-1941; wiódł nadzwyczajne życie. Stanowił żywy przykład na
to, jak wiele swego czasu osiągnąć mógł
człowiek o skromnym pochodzeniu, ale
wyjątkowych talentach, rygorystycznej
etyce pracy i wielkich zdolnościach w zakresie autopromocji.
Był na przemian archetypowym
XIX-wiecznym
artystą-romantykiem
i XX-wiecznym rzutkim self-made-manem(to ktoś, kto wyłącznie dzięki
własnej ciężkiej pracy, zdolnościom i odpowiednim działaniom wybił się w życiu,
zwłaszcza taki, który wyszedł z biedy,
słowo nacechowane pozytywnie); bez wytchnienia przemierzającym glob w pogoni za sławą, pieniędzmi, uznaniem i potężnymi sprzymierzeńcami, aby następnie
wykorzystać to wszystko dla spraw, o które się troszczył –
 polskiej niepodległości,
muzyki i filantropii.
Dzieciństwo i wczesna młodość
Paderewski pochodził ze zubożałej
szlachty bez ziemi. Jego ojciec, Jan, był
zarządcą dużego majątku, a matka, Poliksena Nowicka – córką polskiego zesłańca.
Ignacy Jan urodził się 6 listopada 1860
r. we wsi Kuryłówka na Podolu w Imperium Rosyjskim (dziś na Ukrainie). Jego
matka nigdy nie wyzdrowiała po porodzie i zmarła kilka miesięcy później. Gdy
Ignacy miał 3 lata, jego rodzinę dotknęła kolejna tragedia – ojciec został aresztowany i trafił do więzienia za rolę, jaką
odegrał w powstaniu styczniowym. Jako
właściwie sierota Paderewski został adoptowany przez ciotkę. Był wyjątkowo
bystrym dzieckiem, żywo zainteresowanym muzyką. Z początku pobierał nauki
w domu, jednak w wieku lat dwunastu
przyjęto go do warszawskiego konserwatorium muzycznego, alma mater Chopina. Naukę w tej szkole rozpoczął sześć
lat później, w 1878 r., w klasie fortepianu.
Być może po to, by zrekompensować sobie traumatyczne dzieciństwo, Paderewski wcześnie założył rodzinę, żeniąc się

z koleżanką z konserwatorium, Antoniną
Korsakówną, z którą następnie miał dziecko w wieku 21 lat. Niestety, żona, tak
samo jak wcześniej matka, zmarła wskutek powikłań poporodowych, syn zaś urodził się ciężko upośledzony.
Działalność dobroczynna i polityczna
Paderewski
wychowany
został
w etosie miłości do ojczyzny i poczucia obowiązku wobec rodaków.
Za jego życia sytuacja panująca w zaborach rosyjskim, pruskim i austriackim
ulegała zmianie na skutek wewnętrznych
problemów, z jakimi borykały się wszystkie trzy imperia, jak również tarć między
nimi. Pozorna nieuchronność zbrojnego
konfliktu, w którym okupanci zwróciliby
się przeciw sobie, odnowiła nadzieje na
polską niepodległość, a wysiłki politycznej dyplomacji w połączeniu z publicznymi demonstracjami i aktami obywatelskiego nieposłuszeństwa zdołały uczynić
tę sprawę stale obecną w umysłach Europejczyków i Amerykanów.
Do polityki Paderewski trafił poprzez
działalność dobroczynną. W 1910 r. artysta był już człowiekiem bardzo majętnym,
a przy tym hojnym darczyńcą wielu akcji
charytatywnych, szczególnie tych organizowanych z myślą o polskich sierotach
i ofiarach represji, choć finansował także
stypendia dla młodych muzyków, zasiłki
dla bezrobotnych, pomoc dla weteranów,
kliniki rehabilitacji, oddziały położnicze
i wiele innych inicjatyw. Sponsorował
także budowę pomników, między innymi Łuku Waszyngtona w Nowym Jorku,
wzniesionego w 1892 r. Na 500. rocznicę
historycznego zwycięstwa Władysława
Jagiełły nad zakonem krzyżackim Paderewski sfinansował budowę pomnika
władcy w Krakowie, średniowiecznej
stolicy Polski. Odsłonięcie monumentu
stało się okazją do wielkiej patriotycznej
demonstracji. Paderewski przemawiał
do zgromadzonego tłumu i okazało się,
że potrafi porwać ludzkie serca i umysły
swoją sztuką oratorską w równym stopniu, co muzyką. Był wielkim mówcą, pełnym pasji, nie musiał się przy tym uciekać
do korzystania z notatek. Fakt, że był artystą i filantropem, nienależącym do żadnej

z polskich politycznych frakcji walczących o wpływy w ramach ruchu niepodległościowego, stanowił jeden z jego największych atutów. Wyrastał ponad spory
i miał pełne prawo odwoływać się do
wyższych ideałów jedności, poświęcenia,
miłosierdzia i pracy dla wspólnej sprawy.
Jego publiczna rola jako orędownika Polski zaczęła na dobre.
Sprawa polska podczas I wojny
światowej
Wybuch I wojny światowej – jedna
z największych tragedii kontynentu europejskiego – paradoksalnie stworzył
najlepszą okazję do wprowadzenia sprawy polskiej niepodległości na forum
światowe. Paderewski, wówczas mieszkaniec Kalifornii, został amerykańskim
reprezentantem Komitetu Narodowego
Polskiego w Paryżu, ciała politycznego
sprzymierzonego z państwami Ententy.
Agitował wśród imigrantów, aby zaciągali
się do polskich sił zbrojnych we Francji,
nagabywał wszystkich możliwych dygnitarzy i wpływowe postaci, przemawiał do
Amerykanów bezpośrednio z mównicy
czy z radia, apelując o pamięć o jego losie jego narodu. Miał tak napięty harmonogram publicznych wystąpień, zbiórek
pieniężnych czy spotkań, że zawiesił granie koncertów na kilka lat, poświęcając
się w pełni działalności dyplomatycznej.
W przeddzień przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny, w styczniu 1917 r.,
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doradca prezydenta Woodrowa Wilsona, pułkownik House, zwrócił się do Paderewskiego z prośbą o przygotowanie
memorandum na temat sprawy polskiej.
Dwa tygodnie później Wilson przemawiał
przed Kongresem, rzucając wyzwanie status quo:
Uznaję za oczywiste, że mężowie stanu
wszędzie na świecie zgodni są, że powinna istnieć zjednoczona, niepodległa i autonomiczna Polska.
Ustanowienie "Nowej Polski" stało się
jednym ze słynnych czternastu punktów
prezydenta Wilsona, postulatów stanowiących punkt wyjścia dla negocjacji pokojowych kończących I wojnę światową.
Powrót do kraju
Paderewski przypłynął do Europy
w listopadzie 1918 r. Na lądzie rozwój
wypadków był szybki. Większość polskiego terytorium kontrolowana już była
przez polskie siły zbrojne, a na czele od-

radzającego się państwa stał dowódca
wojskowy Józef Piłsudski. Przybycie Paderewskiego do Poznania – miasta wciąż
okupowanego przez siły pruskie – wywołało euforię i dało bodziec do wywołania
zbrojnego powstania, które zakończyło
się sukcesem, a więc wyzwoleniem Wielkopolski spod niemieckiego panowania.
Wszystkie frakcje polityczne zgodne
były, że Polska powinna wysłać na konferencję pokojową w Wersalu delegata,
który zdolny byłby reprezentować tam
interesy wszystkich Polaków. Paderewski, najbardziej rozpoznawalny spośród
orędowników polskiej sprawy, wybrany
został szefem delegacji. W ten sposób
został sygnatariuszem Traktatu Wersalskiego.
W czasie zaledwie 10 miesięcy istnienia rządu Paderewskiego miejsce miały
przełomowe wydarzenia: demokratyczne wybory do Sejmu, ratyfikacja Traktatu Wersalskiego, zapis traktatu na temat

ochrony mniejszości narodowych w nowym państwie, ustanowienie publicznego
szkolnictwa. Paderewski musiał stawić
czoła problemowi bezrobocia, załagodzenia etnicznych i społecznych konfliktów,
opanowania wybuchu epidemii i oddalenia groźby głodu wywołanej zniszczeniami wojennymi. W listopadzie 1919 roku
Paderewski ustąpił ze stanowiska premiera, dalej jednak reprezentował Polskę za
granicą na międzynarodowych konferencjach i w Lidze Narodów.
Dzięki jego dyplomatycznym zdolnościom – był jedynym delegatem, któremu nie przydzielano tłumacza, jako że
płynnie posługiwał się 7 językami – i szacunkowi, jakim go darzono, Polska mogła skutecznie negocjować trudne kwestie
z sąsiadami: Ukrainą i Niemcami, i zyskać
uznanie na arenie międzynarodowej.
Na podstawie culture.pl
Anna Ferenc

CZY MSZA ŚWIĘTA W TELEWIZJI/RADIU
JEST WAŻNA?
W radiu, w telewizji, a nawet w Internecie – w obecnych czasach znalezienie transmisji Mszy Świętej zajmuje
dosłownie chwilę. W ten sposób zarówno znane, duże parafie, jak i małe, lokalne świątynie są w stanie dotrzeć ze
Słowem Bożym do milionów wiernych. Czy jednak możemy mówić o udziale w Eucharystii, kiedy słuchamy bądź
oglądamy transmisję w zaciszu własnego domu? Czy Msza Święta w telewizji, w radiu bądź w jakimkolwiek innym
medium jest ważna?
Odpowiedź dla wielu może być rozczarowująca:
obejrzenie/wysłuchanie
transmisji Mszy Świętej nie oznacza
udziału w tejże. Nieważne z jakiegokolwiek medium skorzystamy – w żadnym
wypadku nie możemy mówić o uczestnictwie w Eucharystii, jeżeli nie znajdujemy
się bezpośrednio w miejscu, w którym
jest ona sprawowana. Kościół rzymskokatolicki stawia sprawę jasno: „uczestnictwo
we Mszy Św.” zakłada fizyczną obecność.
W liście apostolskim Dies Domini w 1998
r. pisał o tym papież Jan Paweł II:
W wielu krajach telewizja i radio dają
możliwość zjednoczenia się z celebracją
eucharystyczną w tym samym momencie, gdy jest ona sprawowana w miejscach
świętych. Tego rodzaju transmisje same
w sobie nie pozwalają oczywiście wypełnić obowiązku niedzielnego, to bowiem
wymaga udziału w zgromadzeniu braci,
którzy spotykają się w określonym miejscu, z czym wiąże się też możliwość komunii eucharystycznej.
Chociaż minęło już blisko 20 lat od
cytowanego listu, podejście Magisterium
Kościoła w sprawie transmisji nie zmieni-

ło się. Nadal są one czymś dodatkowym,
ponadprogramowym w katolickiej rzeczywistości. Wierni nigdy nie są zatem
zobowiązani do oglądania przekazu telewizyjnego albo wysłuchania przekazu
radiowego Mszy Świętej. Duchowni mogą
do korzystania z transmisji wyłącznie zachęcać... i zachęcają głównie osoby chore,
starsze, a także tych, którzy z ważnych,
obiektywnych przyczyn nie mogą wziąć
udziału w Eucharystii (np. znajdują się
w podróży bądź w pracy).
UWAGA: Jeżeli podejrzewamy/wiemy,
że
nie damy rady pojawić
się w kościele na Mszy
Świętej w niedzielę bądź
w święto nakazane, możemy zawsze wypełnić nasz
obowiązek uczestniczenia
w Eucharystii wieczorem
dnia poprzedniego, zgodnie z następującym przepisem kościelnym: Nakazowi uczestniczenia we
Mszy św. czyni zadość ten,
kto bierze w niej udział,

gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku
katolickim, bądź w sam dzień świąteczny,
bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.
1248).
Podsumowując, oglądanie bądź wysłuchanie transmisji nie jest równoznaczne z czynnym udziałem we Mszy Świętej
i spełnieniem niedzielnego obowiązku
uczestnictwa w Eucharystii.
msze.info
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Hura , hura, hura, sukces czy cud !!!!!!

ZAPISANY TYGODNIOWY
PLAN NIEUSTANNEGO RÓŻAŃCA
Po roku czasu udało się zapisać plan na każdą godzinę modlitw
w Nieustannym Różańcu. W obecnej
chwili modli się około 300 osób z 85
miejscowości i z 4 krajów. Czyli 24 godziny przez 7 dni w tygodniu co daje
nam 168 godzin tygodniowo objęte
jest modlitwą różańcową. W każdej
chwili można dołączyć do tych osób,
im więcej osób się modli tym siła tej
modlitwy jest większa.
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.
Wspólnota modlitewna Nieustannego Różańca, która się utworzyła w myśl księdza kustosza, tak
mówiła 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 Duch Święty –

najczęściej podczas modlitwy. Staramy się robić tylko to, co jest zgodne
z nauką Kościoła i w posłuszeństwie
wobec Kościoła.”
Ps.
Więcej informacji na temat Nieustannego Różańca znajdziecie Szanowni Czytelnicy na stronie internetowej naszego Sanktuarium: www.
opactwo.eu w zakładce „Nieustanny
Różaniec”.
Danuta Jała

PRAKTYKI NIEDZIELNE W PARAFII
w dniu 15 października 2017 r.

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia N. M. P. w Krzeszowie, Pl. Jana Pawła II w. 1, 58-405 Krzeszów
Diecezja Legnicka, Dekanat Kamienna Góra - Wschód
Liczba mieszkańców w Parafii

2 430

Szacunkowa liczba wiernych, którzy są
zameldowani na terenie parafii, ale faktycznie
przebywają poza granicami Polski(Emigranci)

240

Liczeniem obejmujemy wszystkich obecnych na
Mszy św. od 7 lat wzwyż.
W Kościele parafialnym:
G o dziny
Mszy Św.
7:30
10:00
12:00
17:00
Razem:

Liczba wiernych
Mężczyźni
26
109
105
38

Kobiety
53
128
118
91
668

Liczba
rozdanych
Komunii św.
Mężczyźni
14
46
39
17

Kobiety
34
89
82
47
368

Liczba wiernych faktycznie mieszkająca
w parafii

2 380

Liczba księży pracujących w
duszpasterstwie parafialnym

4

Kościół Filialny, Krzeszówek,
pod wezwaniem Św. Wawrzyńca
G o dziny
Mszy Św.
9:00
Razem:

Liczba wiernych
Mężczyźni
28

Kobiety
41
69

Liczba
rozdanych
Komunii św.
Mężczyźni Kobiety
13
29
42

Kościół Filialny, Czadrów,
pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe
G o dziny
Mszy Św.
11:00
Razem:

Liczba wiernych
Mężczyźni
33

Kobiety
62
95

Liczba
rozdanych
Komunii św.
Mężczyźni Kobiety
11
34
45

Krzeszów - Krzeszówek - Czadrów - Razem było obecnych na niedzielnej Eucharystii 832 osoby.
Do Komunii Świętej przystąpiło 455 osób.
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Sakrament Chrztu
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2017

Odeszli do Pana
Pogrzeby w Krzeszowie w roku 2017

1. ur. 25 IX 2016r. Franciszek Tadeusz Jała z Krzeszowa
2. ur. 13 IX 2016r. Karolina Krystyna Krupecka z Lipenicy
3. ur. 27 IX 2016r. Sara Paulina Janulewicz z Krzeszowa
4. ur. 18 II 2017r. Faustyna Filomena Wondołowska z Krzeszowa
5. ur. 21 X 2016r. Julia Lena Rodzyn z Lubawki
6. ur. 21 X 2016r. Liliana Anna Rodzyn z Lubawki
7. ur. 24 IX 2016r. Tomasz Piotr Śliwak z Kochanowa
8. ur. 5 XII 2016r. Michalina Barbara Szewczyk z Wrocławia
9. ur. 17 II 2017r. Maja Margulieś z Wrocławia
10. ur. 13 III 2017r. Wiktoria Jasiuk z Krzeszowa
11. ur. 18 III 2017r. Stanisław Uznański z Krzeszowa
12. ur. 15 II 2017r. Ksawery Gałek z Lubawki
13. ur. 15 X 2016r. Oskar Krystian Corda z Krzeszowa
14. ur. 27 I 2017r. Emilia Joanna Nawrot z Krzeszowa
15. ur. 23 IV 2017r. Antoni Stanisław Jeleń z Krzeszowa
16. ur. 7 V 2017r. Franciszek Henryk Czajka z Proszkowic
17. ur. 30 III 2017r. Bartosz Zbigniew Boroń z Krzeszowa
18. ur. 16 XII 2016r. Diana Olszewska z Czadrowa
19. ur. 8 III 2017r. Maja Maria Pancewicz z Krzeszowa
20. ur. 10 III 2017r. Jan Koszkul z Wrocławia
21. ur. 6 V 2017r. Hanna Regina Homoncik z Krzeszowa
22. ur. 15 V 2017r. Jakub Antoni Pawlik z Lipienicy
23. ur. 21 IV 2017r. Inga Guzik z Krzeszówka
24. ur. 26 IV 2017r. Magdalena Zofia Błońska z Warszawy
25. ur. 2 II 2017r. Łucja Maria Gryka z Norwegii
26. ur. 16 XII 2016r. Natan Sebastian Łopatka z Lipienicy
27. ur. 3 IV 2017r. Marta Wolna z Wrocławia
28. ur. 23 IV 2017r. Franciszek Skupiń z Kamiennej Góry
29. ur. 23 IV 2017r. Nel Skupiń z Kamiennej Góry
30. ur. 16 XII 2016r. Aimy Tia Berster z Niemiec
31. ur. 26 V 2017r. Tomasz Jan Szczecina z Wrocławia
32. ur. 22 VI 2017r. Kacper Michał Wilk z Lipienicy
33. ur. 14 III 2016r. Laura Weronika Serafin z Krzeszowa
34. ur. 20 IV 2017r. Julian Maciej Wierzba ze Świebodzic
35. ur. 5 VI 2017r. Alicja Anna Jamro z Niedamirowa
36. ur. 28 VII 2017r. Laura Amelia Wolniewicz z Boguszowa
Gorce.
37. ur. 18 VII 2017r. Antoni Cebula z Czadrowa
38. ur. 26 X 2017r. Łucja Weronika Gnus z Krzeszowa
39. ur. 17 VIII 2017r. Hanna Bobrowska z Krzeszowa
40. ur. 26 X 2017r. Łucja-Weronika Gnus z Krzeszowa
41. ur. 17 VIII 2017r. Hanna Bobrowska z Krzeszowa
42. ur. 4 VI 2017r. Szymon-Rafał Miechurski z Czadrowa

1. ur. 25 V 1941r. Jan Bomba +2 I 2017r.
2. ur. 10 VI 1934r. Alojzy Mieczysław Madzia + 9 I 2017r.
3. ur. 27 IV 1959r. Bogumił Grobens +14 I 2017r.
4. ur. 13 V 1928r. Józef Piasecki +13 I 2017r.
5. ur. 10 IV 1933r. Helena Wilk +19 I 2017r.
6. ur. 31 VII 1947r. Mieczysław Grzyb +3 II 2017r.
7. ur. 24 IX 1955r. Maria Hatlaś +15 II 2017r.
8. ur. 30 III 1943r. Maria Zając +23 II 2017r.
9. ur. 15 VII 1927r. Genowefa Zaleńska +1 III 2017r.
10. ur. 19 III 1948r. Kazimiera Józefa Bomba +16 III 2017r.
11. ur. 17 II 1950r. Edward Łach +17 III 2017r.
12. ur. 8 II 1956r. Zenon Marian Cebula +17 III 2017r.
13. ur. 8 XII 1932r. Marianna Salawa +28 III 2017r.
14. ur. 13 VIII 1950r. Maria Mierzwa- Gałganek +6 IV 2017r.
15. ur. 25 V 1956r. Edward Starzec +17 IV 2017r.
16. ur. 25 IV 1944r. Wacława Adamczewska + 28 IV 2017r.
17. ur. 21 X 1924r. Maria Potoczek +16 VI 2017r.
18. ur. 12 IX 1952r. Bogumiła Trojan +9 VII 2017r.
19. ur. 10 III 1931r. Marian Bednarz +13 VII 2017r.
20. ur. 3 VI 1930r. Rozalia Nieradko +16 VII 2017r.
21. ur. 5 IV 1956r. Jerzy Henryk Rola + 4 VIII 2017r.
22. ur. 5 VIII 1959r. Zbigniew Buźniak +18 VIII 2017r.
23. ur. 19 II 1959r. Jan Tomaszewski +19 VIII 2017r.
24. ur. 18 X 1953r. Krzysztof Stanisław Pawełek + 5 X 2016r./
31 VIII 2017r.
25. ur. 28 VI 1943r. Stanisława Kazimiera Wołoszczuk +28
VIII 2017r.
26. ur. 9 II 1925r. Eugeniusz Waniołek +30 VIII 2017r.
27. ur. 24 VIII 1948r. Edward Józef Maciaszek +31 VIII
2017r.
28. ur. 13 III 1940r. Zbigniew Andrzej Derlacz +6 IX 2017r.
29. ur. 18 XI 1926r. Józefa Rembiszewska +8 IX 2017r.
30. ur. 6 IX 1948r. Teresa Maria Ferenc +15 IX 2017r.
31. ur. 1 VII 1931r. Irena Kopczyńska +17 IX 2017r.
32. ur. 11 XI 1938r. Stanisława Gryga +2 X 2017r.
33. ur. 2 IX 1946r. Tadeusz Bomba +26 X 2017r.
34. ur. 5 III 1925r. Józefa Mrowca +1 XI 2017r.
35. ur. 1 III 1949r. Krystyna Janina Górka +4 XI 2017r.
36. ur. 17 I 1935r. Agnieszka Wackowska +7 XI 2017r.
37. ur. 5 VII 1930r. Kazimiera Białoszewska +24 XI 2017r.
38. ur. 5 VI 1962r. Mieczysław Szajb +7 XII 2017
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Sakrament Małżeństwa
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w roku 2017
1. Adrian Krzysztof Podporski z Wrocławia
Anna Maria Gregorczyk z Wrocławia
(6 stycznia 2017r.)
2. Damian Tomasz Mikoda z Zawiercia
Marcelina Stefania Piśnicka z Szarocina
(29 kwietnia 2017r.)
3. Dawid Nikiting z Marciszowa
Karolina Daria Skrzeczyńska z Marciszowa
(27 maja 2017r.)
4.Piotr Żłobicki z Lubania
Justyna Weronika Kurczewska z Krzeszowa
(17 czerwca 2017r.)
5. Marek Jan Czyż z Wrocławia
Natalia Ewa Janiczek z Wrocławia
(17 czerwiec 2017r.)
6. Łukasz Arkadiusz Kawa z Kamiennej Góry
Agnieszka Anna Michałczak z Krzeszowa
(24 czerwca 2017r.)
7. Piotr Ryszard Nawrot z Anglii
Ewelina Jolanta Mrowca z Anglii
(5 lipca 2017r.)
8. Jacek Marek Prokopienia z Niemiec
Henryka Anna Walicka z Niemiec
(8 lipca 2017r.)
9. Michał Rogowski ze Świdnicy
Ewelina Odelga z Czadrowa
( 8 lipca 2017r.)
10. Kamil Józef Gregorczyk z Wrocławia
Ewelina Anna Kaliszewska z Wrocławia
(15 lipca 2017r.)
11. Bartłomiej Bartnik z Wrocławia
Marta Podrucka z Wrocławia
(22 lipca 2017r.)
12. Maciej Błażej Kasprzak z Warszawy
Agata Aleksandra Figura z Warszawy
(22 lipca 2017r.)

13. Łukasz Szymon Bandurski z Białegostoku
Karolina Kościuczyk z Białegostoku
(12 sierpnia 2017r.)
14. Henryk Paweł Stachowiak z Wrocławia
Justyna Katarzyna Michalec z Wrocławia
(19 sierpnia 2017r.)
15. Tomasz Piotr Wieczorkiewicz z Boguszowa Gorc
Natalia Martyna Rozpędek z Boguszowa Gorc
(2 września 2017r.)
16. Michał Władysław Górka z Krzeszowa
Roksana Maria Jaszczur z Czadrowa
(2 września 2017r.)
17. Krzysztof Arkadiusz Miechurski z Krzeszowa
Patrycja Czekirda z Krzeszowa
(2 września 2017r.)
18. Sylwester Duda z Wrocławia
Monika Hermanowicz z Wrocławia
(9 września 2017r.)
19. Dariusz Michał Gwiżdż z Przedwojowa
Magdalena Wielosik z Kamiennej Góry
(16 września 2017r.)
20. Kamil Maciej Zdanowski z Kamiennej Góry
Beata Dorota Kędroń z Kamiennej Góry
(16 września 2017r.)
21. Michał Mieczysław Kubicz ze Złotoryi
Anna Szeremeta z Legnicy
(23 września 2017r.)
22. Piotr Franciszek Sommerfeld z Boguszowa Gorce
Katarzyna Małgorzata Skiba z Chełma
(30 września 2017r.)
23. Michał Gębarzewski z Oławy
Marcelina Janina Leśniak z Oławy
( 30 września 2017r)
24. Szymon Jacek Nawrocki z Lubawki
Karolina Antonina Wilk z Krzeszowa
(7 października 2017r.)
25. Sebastian Tadeusz Zając z Krzeszowa
Marcelina Elżbieta Surma z Kamiennej Góry
(14 października 2017r.)
26. Mariusz Tomasz Stefański z Krzeszowa
Marcelina Krystyna Sosnowska z Ptaszkowa
(21 października 2017r.)
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