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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2018 
• Czwartek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Msze św. w Bazylice: 7.30, 10.00, 17.00 orz 11.30 – procesja na 
Cmentarz; 12.00 Msza św. Na Cmentarzu Parafialnym. Msza 
święta oraz procesja w  Krzeszówku godz.9.00, Msza święta 
w Czadrowie godz.11.00

• Piątek 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. Rozpoczęcie MODLITWY WYPOMINKOWEJ 
o godz. 16.30; Msza św. wieczorna godz. 17.00.

• Piątek 2 listopada – pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny 
Chorych od godz. 8.30. Nocna Adoracja Najśw. Sakramentu 
po Mszy św. o godz. 17.00

• Sobota 3 listopada – pierwsza sobota miesiąca. Msza św. Dla 
wszystkich Grup Modlitewnych godz. 12.00.

• Niedziela 4 listopada – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca 
o godz. 10.00

• Niedziela 11 listopada – 100 Rocznica Niepodległości – Msze 
św. w Bazylice – jak w każdą niedzielę

• Środa 21 listopada - Święto Ofiarowania Najśw. Maryi Panny
• Czwartek 22 listopada - wspomnienie św. Cecylii, patronki 

śpiewu i  muzyki kościelnej. Panu Organiście Romualdowi 
Jała oraz Scholi Dziecięcej, którą kieruje pani Ewa i pan Zbi-
gniew składamy serdeczne życzenia wielu łask Bożych i opie-
ki św. Cecylii.

• Niedziela 25 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa – Kró-
la Wszechświata.

• Czwartek 29 listopada – godz. 16.30 – Adoracja Najśw. Sa-
kramentu oraz Msza św. i  spotkanie modlitewne Żywego 
Różańca, Bractwa Szkaplerza Św. Michała Archanioła, Grypy 
Modlitewnej św. Ojca Pio oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

• Piątek 30 listopada – Święto Św. Andrzeja Apostoła – imieni-
ny Ks. Andrzeje Bakuna

• Sobota 1 grudnia – pierwsza sobota miesiąca. Msza św. oraz 
adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 12.00

• Niedziela 2 grudnia – Pierwsza Niedziela Adwentu; pierw-
sza niedziela miesiąca. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca 
o godz. 10.00

• Od poniedziałku 3 grudnia - Msze Roratnie o  godz. 17.00. 
Dzieci prosimy o przynoszenie lampionów,

• Wtorek 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary – patronki gór-
ników.

• Czwartek 6 grudnia – uroczystość Św. Mikołaja – patrona 
dobroci. Pierwszy Czwartek Miesiąca. Modlimy się o  nowe 
powołania kapłańskie i zakonne.

• Piątek 7 grudnia – Pierwszy Piątek Miesiąca. Odwiedziny 
Chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

• Sobota 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Nasz kleryk Michał Jała w katedrze legnickiej przyjmie 
strój duchowny. Prosimy o modlitwę w intencji Michała oraz 
wszystkich kleryków WSD w Legnicy.

• Niedziela 9 grudnia – Dzień modlitw w intencji Kościoła na 
Wschodzie.

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

• Od 16 do 18 grudnia Rekolekcje Adwentowe. (Plan Rekolek-
cji podany obok)

• Wtorek 18 grudnia – Dzień Światła: rocznica Odnalezienia 
Cudownej Ikony. Główna Uroczystość na Eucharystii o godz. 
17.00

• Piątek 21 grudnia – Wigilia dla Nauczycieli oraz Pracowni-
ków Zespołu Szkół w Obsłudze Pielgrzyma

• Poniedziałek 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia: Msza 
Święta w Bazylice tylko o godz. 7.00 (rano) Msza Święta Pa-
sterkowa w Krzeszowie godz. 24.00; (Msza w Krzeszówku – 
godz. 22.00; w Czadrowie o godz. 23.00)

• Wtorek 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia – Za-
praszamy parafian oraz Pielgrzymów na Msze święte: godz. 
7.30, 10.00 12.00 i 17.00 ( w Krzeszówku godz. 9.00, w Cza-
drowie godz. 11.00)

• Środa 26 grudnia – Drugi Dzień Świąt - Św. Szczepana - Msze 
jak w niedzielę

• Środa 27 grudnia - Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
• Niedziela 30 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, 

Maryi i Józefa. Msze św. godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00 (Krze-
szówek godz.9.00, Czadrów godz.11.00

• Niedziela 30 grudnia 2017 – na godz. 24.00 zapraszamy Para-
fian oraz Pielgrzymów na Eucharystię Noworoczną do Bazy-
liki Krzeszowskiej.

• Poniedziałek 31 grudnia – św. papieża Sylwestra. Msza św. 
dziękczynna za miniony rok oraz wystawienie Najświętsze-
go Sakramentu o godz. 17.00 ; Pasterka Noworoczna o godz. 
24.00

• Wtorek 1 stycznia 2019 – NOWY ROK – Świętej Bożej Rodzi-
cielki Maryi. Msze św. jak w każdą niedzielę i święta.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2018
w Sanktuarium Krzeszowskim

Nauki poprowadzi Ksiądz Kanonik Ryszard Pita
Proboszcz z Czarnego Boru
Niedziela 16 grudnia 2018 r.

• godz. 7.00 - Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
• godz. 7.30 - Msza Św. z Nauka Rekolekcyjną dla dorosłych
• godz. 9.00 - Msza Św. z nauką w Krzeszówku dla wszystkich
• godz. 10.00 - Msza Św. z nauka Rekolekcyjną dla dzieci
• godz. 11.00 - Msza Św. z nauką Rekolekcyjną w Czadrowie
• godz. 12.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla dorosłych
• godz. 17.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną dla wszystkich

Poniedziałek 17 grudnia 201 rok
Spowiedź Adwentowa:
- godz. 11.00 (w Krzeszowie)
- godz. 15.45 (w Krzeszówku)
- godz. 16.30 (w Krzeszowie)
- godz. 17.30 (w Czadrowie)

• godz.12.00 i 17.00 – Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną w Krze-
szowie

• godz. 16.00 – Msza św. z nauką Rekolekcyjną w Krzeszówku
• godz. 18.00 - Msza św. z nauką Rekolekcyjną w Czadrowie

Wtorek 18 grudnia – Dzień Światła
Wspomnienie Odnalezienia Obrazu Matki Bożej Łaskawej
• godz. 11.00 - Adoracja Cudownej Ikony Matki Bożej Łaska-

wej w Bazylice
• godz. 12.00 – Msza św. z Nauką Rekolekcyjną w Krzeszowie
• godz. 16.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjna w Krzeszówku
• godz. 16.00 - Adoracja Cudownej Ikony Matki Bożej Łaska-

wej w Bazylice
• godz. 17.00 - Msza św. z Nauką Rekolekcyjna w Krzeszowie
• godz. 18.00 - Msza Św. z Nauką Rekolekcyjną w Czadrowie
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DUSZE CZYŚĆCOWE WOŁAJĄ O POMOC
Za niebem tyle tu mi lat żyć trzeba, Ile tam w życiu przeżyłem bez nieba. Bo odłożyłem, lenistwem 

zatruty, Na kres ostatni żal mojej pokuty. Chyba, że serce tam w łasce żyjące, Przyśle tu za mną modlitwy 
gorące.

Takie oto słowa włożył w  usta duszy 
czyśćcowej wielki poeta i  tercjarz fran-
ciszkański Dante Alighieri. Wyrażają one 
prawdę o  potrzebie modlitwy za zmar-
łych, którzy nie mogą już nic uczynić dla 
siebie i oczekują pomocy od żywych.

Naukę o czyśćcu wyraża kanon 1031 
i  1032 Katechizmu Kościoła Katolickie-
go: „Ci, którzy umierają w  łasce i  przy-
jaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całko-
wicie oczyszczeni, chociaż są już pewni 
swego wiecznego zbawienia, przecho-
dzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać 
świętość konieczną do wejścia do radości 
nieba”.

O możliwości odpuszczenia grzechów 
poza granicami ziemskiego życia poucza 
sam Chrystus, kiedy ostrzega przed bluź-
nierstwem przeciwko Duchowi Świętemu: 
„Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi 
Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, 
lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świę-
temu, nie będzie mu odpuszczone ani 
w tym wieku, ani w przyszłym (Mt 12,31-
32).

Miejsce napełnione ogniem
Wielu świętych i błogosławionych po-

zostawiło świadectwa i zapiski dotyczące 
dusz czyśćcowych. Łaskę oglądania czyść-
ca i  obcowania z  duszami czyśćcowymi 
otrzymała św. Katarzyna z  Genui, św. 
Maria Magdalena de Pazzi, św. Franciszka 
Rzymianka, bł. Anna Katarzyna Emme-
rich, św. Faustyna Kowalska, św. Miko-
łaj z Tolentino, uważany za patrona dusz 
czyśćcowych. Zdarza się, że Bóg pozwa-
la duszom czyśćcowym przychodzić do 
osób, którym udziela darów mistycznych, 
odsłaniając przed nimi tajemnice życia 
wiecznego. W  czasach nam współczes-
nych wizji czyśćca doznał św. Ojciec Pio, 
nawrócona z  ateizmu Stefania Fulla Ho-
rak (zm. 1993), czy zmarła przed dziesię-
cioma laty Maria Simma, która gorliwie 
modliła się za dusze czyśćcowe, a  także 
przyjmowała za nie cierpienia, aby mogły 
szybciej zostać uwolnione z czyśćca.

Ojciec Pio, dzięki darom, które posia-
dał, wiedział, jak wygląda czyściec, w jaki 
sposób cierpią dusze poddane oczyszcze-
niu, zanim będą mogły przekroczyć pro-
gi raju. Wiedział również dokładnie, jaki 
rodzaj cierpienia przechodzi dana dusza 

czyśćcowa oraz jak długo ma ono trwać. 
Znając głębię cierpienia dusz czyśćco-
wych oraz wartość modlitwy wstawienni-
czej, polecał swoim duchowym dzieciom: 
”Módlcie się, módlcie się, módlcie się. 
Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie du-
sze muszą być uwolnione„.

Święta Faustyna Kowalska zapisała 
w swoim ”Dzienniczku„: ”Ujrzałam Anio-
ła Stróża, który kazał mi pójść za sobą. 
W jednej chwili znalazłam się w miejscu 
mglistym, napełnionym ogniem, a w nim 
całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze 
modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku 
dla siebie, my tylko możemy przyjść im 
z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie 
dotykały mnie„.

Od tej chwili Siostra Faustyna gorliwie 
modliła się z  dusze czyśćcowe, niekiedy 
przychodziły one do niej, prosząc o  po-
moc, a  po jej otrzymaniu informowały 
Faustynę, że ich cierpienie dobiegło kresu 
i dostąpiły zbawienia.

W  ósmym dniu Nowenny do Miło-
sierdzia Bożego modlimy się za dusze 
czyśćcowe słowami podyktowanymi św. 
Faustynie przez samego Pana Jezusa: 
”Dziś sprowadź mi dusze, które są w wię-
zieniu czyśćcowym i zanurz je w przepa-
ści miłosierdzia mojego, niechaj strumie-
nie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. 
Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie 
umiłowane, odpłacają się Mojej sprawied-
liwości, w  twojej mocy jest im przynieść 
ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła 
wszystkie odpusty i  ofiaruj za nie… O, 
gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś 
ofiarowała za nie jałmużnę ducha i  spła-
cała ich długi Mojej sprawiedliwości„.

Cierpienia za dusze
Należy pamiętać, że jeśli Bóg poprzez 

wybrane osoby odsłania tajemnice ży-
cia wiecznego, nie czyni tego ze względu 
na zaspokojenie ludzkiej ciekawości, i  że 
wiara zabrania praktyk mających na celu 
nawiązywanie kontaktu ze zmarłymi, ta-
kich jak wywoływanie duchów.

Jedną z  takich wybranych osób była 
Maria Simma. Austriacka mistyczka z al-
pejskiej wioski Sonntag miała od 1940 
roku widzenia dusz czyśćcowych. Wi-
dzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cier-
pienia, które ofiarowywała jako ekspiację 

w  ich intencji. Część tych przeżyć opisa-
ła w  książce ”Moje przeżycia z  duszami 
czyśćcowymi„.

Maria Simma opowiada, że w  1940 
roku, gdy miała 25 lat, około czwartej nad 
ranem przebudziły ją czyjeś kroki. Zapy-
tała, kto wszedł, ale nie uzyskała żadnej 
odpowiedzi. Wstała z łóżka, ale gdy próbo-
wała złapać tę osobę, chwyciła tylko powie-
trze. Widziała postać człowieka, jednak nie 
mogła go dotknąć. Spowiednik poradził 
jej, aby zapytała, jeśli się to powtórzy, po 
co ta osoba przyszła i czego oczekuje. Na-
stępnej nocy ponownie pojawił się ten sam 
człowiek. Na pytanie, po co przychodzi, 
odpowiedział, że prosi, aby odprawiono 
za niego trzy Msze Święte. Od tamtej pory 
dusze czyśćcowe zaczęły odwiedzać Marię, 
prosząc o  modlitwę, a  także przekazując 
prośby do żyjących krewnych o naprawie-
nie krzywd, zwrot nieuczciwie zdobytego 
mienia, zakończenie kłótni i przebaczenie. 
Maria Simma powiedziała: ”Czyściec jest 
w  wielu miejscach„. ”Dusze nie przycho-
dzą z czyśćca, lecz z czyśćcem„. Widziała, 
że czyściec dla każdego wygląda inaczej.

”Moje przeżycia z  duszami czyśćco-
wymi„ to ciekawa lektura, która wyjaśnia 
wiele spraw dotyczących czyśćca i cierpień 
dusz czyśćcowych. Dowiadujemy się z  tej 
książki, że sprawy niezałatwione za życia 
”ciągną się„ za duszami po śmierci i  są 
przyczyną dodatkowego cierpienia, szcze-
gólnie gdy dusza czyśćcowa widzi skutki 
swego grzechu w życiu drogich jej osób.

W  uroczystość Wszystkich Świętych 
1953 roku Maria Simma zaczęła pomagać 
duszom czyśćcowym, przyjmując na sie-
bie zastępcze cierpienia pokutne. Od roku 
1954 dusze czyśćcowe zaczęły przekazy-
wać różne prośby skierowane do bliskich. 
Przychodziły, mówiąc, kim są, jak się nazy-
wają, kiedy i gdzie zmarły.
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Dusze czyśćcowe prosiły ją bardzo 
często o  zamówienie Mszy św. w  ich in-
tencji. Jednak, jak pisała w swojej książce, 
Msza św. pomaga duszom pokutującym 
tylko w tym stopniu, w jakim dana osoba 
ceniła ją za życia. W innym miejscu pisała 
o  potrzebie przebaczenia osobie zmarłej 
doznanych krzywd. Podała przykład pew-
nego wieśniaka, który nie mógł dokoń-
czyć budowy stajni z powodu ściany, która 
wielokrotnie się zawalała. Maria Simma 
zapytała go, czy nie miał zatargu z  jakąś 
osobą, która zmarła. Okazało się, że był 
ktoś taki. Właściciel stajni oburzył się 
i zaprotestował: ”Co, mam mu przebaczyć 
tyle ciężkich krzywd, które mi wyrządził? 
Nie, o nie, niech pokutuje za swoje grze-
chy„. Na to Maria wyjaśniła mu, co znaczą 
słowa modlitwy ”Ojcze nasz„: ”i  odpuść 
nam nasze winy jako i  my odpuszczamy 
naszym winowajcom„. Wówczas mężczy-
zna powiedział: ”No dobrze, w Imię Boże 
przebaczam mu, aby i mnie Pan Bóg da-
rował grzechy„. Od tego czasu mur już się 
nie zawalał.

Relacjonując inne wydarzenie: zejście 
straszliwej lawiny, w  wyniku której nikt 
nie ucierpiał, Maria Simma napisała, że 
dowiedziała się od innych dusz czyśćco-
wych, że wioska została uratowana dzięki 
cierpieniom i  modlitwom ofiarowanym 
przez pewną kobietę, która niebawem po 
katastrofie umarła. Simma pisała: ”Gdy-
by była zdrowa, nie mogłaby tego zrobić. 
Przez cierpliwe znoszenie cierpień można 
więcej dusz uratować niż przez samą mod-
litwę. Nie zawsze dopatrujmy się w  cier-
pieniu kary, bo może być ona pokutą i to 
nie tylko za siebie, ale przede wszystkim 
za innych. Pan Jezus był najniewinniejszy, 
a  przecież cierpiał bardzo, przyjąwszy to 
dobrowolnie jako pokutę za nasze grzechy. 
Powinniśmy także i  my ofiarować nasze 
cierpienia dla ratowania grzeszników„.

Warto wiedzieć, że w  Sonntag wybu-
dowano kaplicę w  miejscu wskazanym 
przez duszę czyśćcową. Kiedy kaplica była 
gotowa, Matka Boża przez duszę czyśćco-
wą wyraziła życzenie, żeby umieszczono 
w niej obraz przedstawiający ją jako Matkę 
Miłosierdzia Dusz Czyśćcowych. Obraz 
ten, znajdujący się tam od roku 1959, zo-
stał namalowany przez Adolfa Hyłę po 
wizycie u Marii Simmy polskiego jezuity, 
o. Stanisława Skudrzyka. Kaplica ta stała 
się celem pielgrzymek i szczególnym miej-
scem modlitwy za dusze czyśćcowe.

Znaki nadziei
Działanie dusz czyśćcowych w  na-

szym życiu potwierdzają pewne znaki, 
nie zawsze przez nas dostrzegane i  roz-
poznawane. Są to sytuacje, zwykle nazy-

wane ”zbiegiem okoliczności„, ponieważ 
występuje w nich jakiś szczególny związek 
pomiędzy zmarłym a konkretnym wyda-
rzeniem.

Pewna kobieta, zamawiając Msze św. 
wieczyste u  Ojców Werbistów, przypo-
mniała sobie, że jeszcze nigdy nie zama-
wiała Mszy za swojego brata, który zgi-
nął w  wypadku motocyklowym. Potem 
uświadomiła sobie, że było to dokładnie 
w dniu 50. rocznicy jego śmierci.

Do Marii Simmy można było kierować 
listy, pytając o dusze zmarłych krewnych. 
Należało napisać imię i  nazwisko zmar-
łego, rok urodzenia oraz rok i  miejsce 
zgonu, załączając zaadresowaną kopertę 
ze znaczkiem. Pewna osoba wysłała taki 
list, pytając o swoich dziadków i zmarłe-
go męża. Wkrótce otrzymała odpowiedź. 
Przy imionach dziadków widniało: ”Ist 
erlöst„ (jest odkupiony). Przy nazwisku 
męża, który pojednał się z  Bogiem tuż 
przed śmiercią, było napisane: ”5hl Mes-
sen lesen„ (odprawić 5 Mszy św.). Posta-
nowiła natychmiast zamówić Msze Święte 
w  swojej parafii. Był to szczególny czas. 
Nawet ksiądz przyjmujący ofiarę na Mszę 
św. głośno wyraził zdziwienie: ”Jak to się 
pięknie składa! Akurat będzie w  parafii 
nawiedzenie krzyża papieskiego. Ostatnia 
Msza przypadnie o  północy, będzie spe-
cjalna Pasterka„. (Było to w październiku 
roku 1999, w ramach przygotowań do ju-
bileuszu roku 2000).

Osoba ta zastanawiała się, dlaczego 
Mszy św. miało być akurat pięć. Podczas 
następnej spowiedzi, w  dniu, w  którym 
odprawiona została pierwsza Eucharystia, 
spowiednik polecił jej zmówić modlitwę 
do Pięciu Ran Pana Jezusa. Odczytała to 
jako odpowiedź na swoje pytanie. Ponad-
to po kilku dniach okazało się, że w dniu 

ostatniej Mszy św., w Godzinie Miłosier-
dzia, po bardzo długim oczekiwaniu do 
banku wpłynęły pieniądze należne z tytu-
łu renty po zmarłym. Kobieta pozostawała 
do tej pory bez środków do życia z dwoj-
giem małych dzieci – a formalności prze-
ciągały się miesiącami. Może to ”zbieg 
okoliczności„ – jednak w  świetle wiary 
był to czytelny znak od duszy zmarłego 
męża, który został uwolniony z czyśćca.

Bywa jednak, że nie przemawiają do 
nas tego rodzaju znaki. Jesteśmy skłonni 
uznać je za dzieło przypadku. Bywają oso-
by, do których nie przemawia nauka Koś-
cioła potwierdzająca istnienie czyśćca, ani 
relacje pozostawione świętym i  błogo-
sławionym. Może przemówiłby do nich 
pewien rzymski kościół, w którym każdy 
element wystroju, każdy obraz, rzeźba 
czy witraż – wszystko nawiązuje do nie-
widzialnej dla nas rzeczywistości czyśćca.

Wyjątkowe muzeum
Jest w Wiecznym Mieście, nieopodal 

Watykanu i  Zamku Anioła, niewielki 
kościół pod wezwaniem Wstawienni-
ctwa Najświętszego Serca Jezusa (Sacro 
Cuore del Suffraggio), jakby wciśnięty 
pomiędzy kamienice – niemalże nie-
widoczny. Nad wejściem do kościoła 
umieszczono płaskorzeźbę przedstawia-
jącą dusze czyśćcowe. Poniżej widnieje 
napis: ”Cordi Jesu SS pro animabus igne 
purgatorio expiandis„ (Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu za dusze, które muszą 
pokutować w ogniu czyśćcowym).

W  zakrystii znajduje się Muzeum 
Dusz Czyśćcowych, w  którym przecho-
wywane są niezwykłe eksponaty. Są to 
przedmioty codziennego użytku, na któ-
rych zachowane są widoczne ślady pozo-
stawione przez dusze cierpiące w czyść-
cu.

Historia tego miejsca sięga XIX wie-
ku. Przybył wówczas do Rzymu francu-
ski zakonnik o. Victor Jouet. Będąc go-
rącym orędownikiem nabożeństwa do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i mod-
litwy w  intencji zmarłych, postanowił 
wybudować świątynię. W  1893 roku 
w  miejscu dzisiejszego kościoła wznie-
siono kaplicę Arcybractwa Serca Jezu-
sowego dla Pomocy Duszom Czyśćco-
wym, którego o. Victor był założycielem. 
W  1897 roku w  kaplicy wybuchł pożar. 
W płomieniach, po lewej stronie ołtarza, 
wyraźnie widoczna była twarz cierpiącej 
osoby. Ojciec Jouet postanowił zacho-
wać tę ścianę wraz ze znajdującym się na 
niej wizerunkiem, a  w  miejscu spalonej 
kaplicy wybudować nowy kościół. Ślady 
twarzy widoczne na ścianie są obecnie 

Anioł uwalnia dusze w czyśćcu pędzla
Ludovico Caracciego(ok. 1610)

Dlasza część na następnej stronie
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ukryte za tryptykiem Matki Bożej z anio-
łami. Nad głównym ołtarzem umiesz-
czono obraz przedstawiający Najświętsze 
Serce Jezusowe, Najświętszą Maryję Pan-
nę, św. Józefa, świętych i  aniołów. Jeden 
z nich towarzyszy kapłanowi odprawiają-
cemu Mszę Świętą. Na samym dole widać 
pokutujące w  czyśćcu dusze. Benedykt 
XV, widząc obraz, miał powiedzieć o nim, 
że jest to ”wizualne kompendium katoli-
ckiej doktryny czyśćca„.

Ojciec Jouet zbierał świadectwa, do-
kumenty i przedmioty, które miały prze-
konać wiernych do podjęcia modlitwy 
i  wyrzeczeń w  intencji cierpiących dusz. 
Należy podkreślić, że nie robił tego z cie-
kawości ani dla sensacji. Chciał zwrócić 
uwagę na potrzebę modlitwy za zmarłych, 
przekonywał o istnieniu czyśćca i nawoły-
wał do nawrócenia.

W  gablocie Muzeum Dusz Czyśćco-
wych nie ma wielu eksponatów: zaledwie 
dziesięć. Przedmioty te pochodzą z  Au-

strii, Włoch, Belgii, Francji i  Niemiec. 
Najstarszy datowany jest na 1696 rok, 
a  najmłodszy na 1919 rok. Są to odciski 
dłoni i palców wypalone w książkach i na 
fragmentach tkanin pozostawione przez 
dusze, które prosiły o  modlitwę. Każdy 
z tych przedmiotów jest udokumentowa-
ny historią ukazania się duszy czyśćcowej 
osobie żyjącej. Jednym z eksponatów jest 
koszula Józefa Leleux. On sam w  takich 
oto słowach opowiada swoją historię: ”Był 
rok 1789. Usłyszałam wielki hałas i prze-
straszyłem się. Powtarzało się to przez je-
denaście nocy. Nie mogłem jeść ani pić, 
podupadłem na zdrowiu. Czułem, że roz-
staję się z  tym światem. W  końcu, nocą 
21 czerwca, ukazała mi się kobieta, cała 
w  płomieniach. Powiedziała mi: ’Synu, 
rzuć te kabarety i tańce, inaczej nigdy nie 
wejdziesz do królestwa niebieskiego. Twój 
ojciec winien złożyć Najwyższemu czte-
ry ofiary’. Odrzekłem: ’Wybacz, mamo’. 
A ona powiedziała: ’To Boga powinieneś 
przeprosić. Zmień swoje życie i módl się 

wiele za Kościół’. Potem dodała: ’Podaj 
mi rękę’. A potem przyłożyła mi rękę do 
ramienia, a tkanina przypaliła się, zacho-
wując odcisk kobiecej ręki„.

Pod wpływem tego wydarzenia Józef 
już następnego dnia przystąpił do spowie-
dzi. Dusza matki, która zmarła, gdy Józef 
był pięcioletnim dzieckiem, sprawiła, że 
nie tylko porzucił niegodziwe rozrywki 
i szczerze się nawrócił, lecz także założył 
stowarzyszenie katolickie dla świeckich.

Już 1 listopada - uroczystość 
Wszystkich Świętych 

a następnego dnia - Dzień Zaduszny.
Zaczyna się listopad – miesiąc 

szczególnie poświęcony modlitwie za 
zmarłych. Także i dziś dusze czyśćcowe 

potrzebują naszej modlitwy.
Nic się pod tym względem  

nie zmieniło!

Wanda Kapica
Nasz Dziennik, 31 października 2014

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

PRZEWODNIK ODPOWIADA:
REFORMACJA NA ŚLĄSKU CZ.1

Wystąpienie augustianina Marcina Lutra z dnia 31 października 1517r., przez długi czas oddziaływało 
na życie mieszkańców Śląska. Mogłoby się wydawać, iż reforma ekskomunikowanego (1521) zakonnika 
z Wittenbergi dotyczyła tylko i wyłącznie aspektu religijnego.

Pierwsze o czym pomyślimy, sły-
sząc termin reformacja (re – formacja 
czyli na powrót przywracanie pier-
wotnej formy), to o sprzeciwie wobec 
sprzedaży odpustów, które prakty-
kowało papiestwo (ilu to już roczni-
kom wbito to do głów w  szkołach. 
Dodatkowo Marcin Luter protesto-
wał przeciwko czerpaniu ze wzorców 
antycznych, opieraniu się na Tradycji 
i  Magisterium – Urzędzie Nauczy-
cielskim Kościoła). Istota rzeczy jest 
jednak o wiele głębsza, bowiem wy-
stąpienie Marcina Lutra spowodowa-
ło zmiany w  każdym aspekcie życia 
społecznego. Rozważania dotyczące 
reformacji na Śląsku, należałoby roz-
począć od rozmyślań nad tym jak 
właściwie myśl Lutra dostała się na 
te tereny oraz skąd się wzięła popu-
larność ruchu wśród mieszkańców. 
W 1526r. a więc w roku, kiedy Habs-

burgowie przejmowali władzę nad 
Śląskiem, istniało tutaj 16 księstw 
(lenne i  dziedziczne) oraz 4 wolne 
państwa stanowe, 144 miasta1. Te 
liczby pokazują mocny wewnętrzny 
podział, który uniemożliwił odgórne 
np. za pomocą ogólnego aktu wpro-
wadzenie reformacji na terenie całe-
go kraju. To zaś powodowało, że za 
ewentualne wprowadzenie myśli Lu-
tra odpowiedzialność musiały wziąć 
jednostki władzy (czy to książęta na 
terenie księstw lennych, czy to rady 
miejskie na terenie księstw dzie-
dzicznych), które dzięki Kościołowi 
augsburskiemu uzyskiwały kolejny 
przywilej, bowiem protestanci po-
przez przełożenie władzy biskupiej 
na przedstawicieli władzy świeckiej 
spowodowali wytworzenie się Koś-
1 G. Wąs, Dzieje Śląska od 1526 
do 1806r., [w:] Historia Śląska, [red] M. 
Czapliński, Wrocław 2007, str. 122  

ciołów terytorialnych, w  których to 
władcy odpowiadali za przestrzega-
nie przez wiernych praw wiary2. Skąd 
natomiast wziął się ruch reformacyj-
ny na Śląsku? Przyczynił się do tego 
z pewnością brak uniwersytetu. Mło-
dzież, aby studiować musiała wy-
jeżdżać poza granice. Wielką popu-
larnością wśród studentów śląskich 
w dobie reformacji cieszyły się uczel-
nie w takich miastach jak np. Lipsk, 
miejsce dysputy Lutra z  Eckiem. 
Sami studenci popularyzowali więc 
wydarzenia z krajów Rzeszy poprzez 
rozmowy czy np. listy. Zastanawiając 
się nad tym w jaki sposób populary-
zowana była reformacja, nie można 
nie doceniać wynalazku Gutenberga, 

2 G. Wąs, Reformacja i władza 
Reformy chrześcijaństwa w nurcie 
reformacji a spory o władzę na Śląsku w 
XVI i pierwszym dwudziestoleciu XVII 
wieku, Kraków 2017, str. 10
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który spowodował, że tekst będzie też 
rozprzestrzeniał się o  wiele szybciej 
(już w 1519r. we Wrocławiu znajdo-
wały się najważniejsze teksty Lutra3. 
Bo gdy w  sejmie śląskim w  1524r. 
zwolennicy byli jeszcze mniejszością 
to już ok. 1550r. według szacunków 
stosunek protestantów do katolików 
na Śląsku wynosił 1:14.

Oczywiście nic nie wydarzyło 
się z  dnia na dzień. Wprowadzanie 
wyznania augsburskiego na terenie 
Śląska można podzielić właściwie 
na dwa typy. Pierwszy – z polecenia 
księcia np. Fryderyka II (o jego przy-
padku będzie jeszcze mowa, oraz 
drugi – z  decyzji rady miejskiej np. 
Wrocławia. Wprowadzenie nowego 
wyznania zaczynało się od sprowa-
dzenia do kościoła księdza, który 
będzie głosił „czyste Słowo Boże” 
oraz rozdawał Komunię pod dwie-
ma postaciami. Nie było to jednak 
proste, bowiem obowiązywało pra-
wo patronatu nad kościołami, co 
oznaczało, że na ewentualne spro-
wadzenie duchownego wyznania 
augsburskiego musiał zgodzić się 
patron danej świątyni. Powodowało 
to pewne opóźnienie we wprowa-
dzaniu reformowanego wyznania. 
By wprowadzić własnego duchowne-
go, społeczeństwo często starało się 
o  uzyskanie praw do patronowania 
świątyni (co wiązało się oczywiście 
z  wykupem). Zdarzało się jednak 
i tak, że dochodziło do bezprawnego 
przejęcia świątyni, bądź luterańskie-
go duchownego powoływano wie-
le lat po wytworzeniu społeczności 
protestanckiej. Problemem więc jest 
datowanie reformacji w konkretnych 
przypadkach. Tak jest np. w  Świd-
nicy, gdzie w  1544r. rada miejska 
powołała nowego księdza w  duchu 
myśli Lutra, ale już cztery lata póź-
niej klaryski, które miały prawa pa-
tronatu na jego miejsce sprowadziły 
klechę katolickiego5.

3 G. Wąs, Dzieje Śląska od 1526 
do 1806r., [w:] Historia Śląska, [red] M. 
Czapliński, Wrocław 2007, str. 143
4 G. Wąs, Dzieje Śląska od 1526 
do 1806r., [w:] Historia Śląska, [red] M. 
Czapliński, Wrocław 2007, str. 155
5 G. Wąs, Dzieje Śląska od 1526 
do 1806r., [w:] Historia Śląska, [red] M. 

Po debacie w  Lipsku w  1519r 
stwierdził, że nawet sobory po-
wszechne mogą się mylić w  założe-
niach doktrynalnych6. Jak więc tego 
błędu uniknąć? Reformator przyjął 
zasadę sola scriptura, która patrząc 
na historię przyniosła zagrożenie 
dla luteranów jako całości. W  przy-
padku gdy „Pismo wyjaśnia Pismo”, 
każdy jest zmuszony do interpretacji 
tego co zapisane jest w  Biblii. Pracę 
nad tłumaczeniem Pisma Święte-
go ukończył w  1534r. Z  przekładu 
Reformator wyrzucił m.in. List św. 
Jakuba Apostoła (wiara bez uczyn-
ków martwa jest Jk 2,26) – jako „list 
słomiany”, czy poprawił tłumacze-
nie Listu św. Pawła (a  sprawiedli-
wy tylko z wiary żyć będzie zamiast 
a sprawiedliwy z wiary żyć będzie Rz 
1,17)7. Dowolna interpretacja Biblii 
ostatecznie doprowadziła do podzia-
łów. Kościoły luterańskie powstają-
ce na Śląsku, różniły się pod wzglę-
dem zasad. Przykładem może być 
księstwo legnicko – brzeskie. Jedną 
z głównych postaci początków refor-
macji jest postać Caspara von Sch-
wenckfelda, który przejął myśl Lu-
tra aby następnie dojść do własnych 
wniosków i utworzyć ruch nazywany 
reformą schwenckfeldiańską. W  la-
tach 1519 – 1524r. reprezentował on 
pogląd podobny do Lutra, mówiący 
o  ingerencji władz świeckiej i  koś-
cielnej w Kościół w celu oczyszczenia 
wiary i moralności8. A więc obowią-
zek prowadzenia reformacji kładł na 
władców świeckich. Od 1515r. zado-
mowił się na dworze Jerzego brze-
skiego, a po jego śmierci (1521) zwią-
zał się z postacią Fryderyka II, który 
był w  tym czasie najpotężniejszym 
władcą śląskim, który zjednoczył 
pod sobą trzy księstwa: legnickie, 

Czapliński, Wrocław 2007, str. 145
6 M. Jakimowicz, Tylko Biblia?, 
[w:] Gość niedzielny nr 35, 2 września 
2018 str.28
7 G. Kucharczyk, Protestancka 
reforma cz.2, w [w:] Miłujcie się! Nr 
2016-05 str.35
8 G. Wąs, Reformacja i władza 
Reformy chrześcijaństwa w nurcie 
reformacji a spory o władzę na Śląsku w 
XVI i pierwszym dwudziestoleciu XVII 
wieku, Kraków 2017, str. 20

brzeskie, wołowskie9. Dwa lata póź-
niej był już doradcą księcia do spraw 
religijnych i sprawował tą funkcję do 
1529r. Prawdopodobnie sam Sch-
wenckfeld miał duży udział w  opo-
wiedzeniu się Fryderyka po stronie 
reformacji, bowiem sam Caspar 
już na przełomie 1521/22 podjął się 
zadania sprowadzenia do Legnicy 
pierwszego duchownego luterańskie-
go10. Poglądy Schwenckfelda zaczy-
nają ulegać zmianie już około roku 
1524. W  jednym z  traktatów pisze 
o  tym, iż spotyka się coraz częściej 
z opinią iż, ewangelicy w gruncie rze-
czy nie wyróżniają się przykładnym 
życiem a  tym, że złorzeczą papieżo-
wi, nie oddają czynszu duchownym 
i  jedzą w piątek mięso11. To zaczyna 
powodować, że zaczyna się u Caspra 
von Schwenckfelda wykształcać 
nowa myśl reformacyjna. Niestety 
nie był to odpowiedni czas dla leg-
nickiego reformatora. Ferdynand 
Habsburg będzie miał w  tym czasie 
mocno ograniczone możliwości an-
tyreformacyjne na Śląsku . Będzie to 
związane m.in. z  zagrożeniem ture-
ckim. Spowoduje to, że będzie musiał 
szukać nici porozumienia z książęta-
mi oraz stanami śląskimi. I o ile nie 
będzie mógł jednoznacznie opowie-
dzieć się przeciwko luteranom, tak 
z całą stanowczością opowie się prze-
ciw nurtowi schwenckfeldiańskiemu. 
Próby zwrócenia się o  ochronę do 
biskupa wrocławskiego z  1528r. nie 
przyniosły rezultatu i  tak z  obawy 
przez fizycznymi prześladowaniami 
Schwenckfeld wyjechał za granicę 
i na Śląsk nigdy już nie powrócił.

Rafał Bijak
9 G. Wąs, Reformacja i władza 
Reformy chrześcijaństwa w nurcie 
reformacji a spory o władzę na Śląsku w 
XVI i pierwszym dwudziestoleciu XVII 
wieku, Kraków 2017, str. 25
10 G. Wąs, Reformacja i władza 
Reformy chrześcijaństwa w nurcie 
reformacji a spory o władzę na Śląsku w 
XVI i pierwszym dwudziestoleciu XVII 
wieku, Kraków 2017, str. 28
11 G. Wąs, Reformacja i władza 
Reformy chrześcijaństwa w nurcie 
reformacji a spory o władzę na Śląsku w 
XVI i pierwszym dwudziestoleciu XVII 
wieku, Kraków 2017, str. 35
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ROZSTRZYGNIĘCIE III REGIONALNEGO 
KONKURSU RÓŻAŃCOWEGO ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ 

„PIĘKNO MODLITWY ZAWARTE W RÓŻAŃCU”
Dnia 02 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Krzeszowie odbyło się posiedzenie członków 

Jury Konkursu Różańcowego. Do finału przeszło 47 prac z 11 szkół.

Wszyscy uczestnicy finałowego etapu Konkursu 
Różańcowego otrzymują nagrody, a  zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc oraz wyróżnień także dyplomy. 
Fundatorem głównych nagród są Burmistrz Miasta Ka-
mienna Góra, Wójt Gminy Kamienna Góra, Kustosz 
Sanktuarium MBŁ w Krzeszowie. Fundatorami pozo-
stałych nagród jest również Kamiennogórska Strefa 
Ekonomiczna, Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna oraz 
Włodzimierz Steczko. Z wszystkich prac została przy-
gotowana wystawa pokonkursowa na terenie Bazyliki 
mniejszej Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.

Wyniki
w kategorii klas 1-3

• 1 miejsce Gabriela Tomoń kl. 3 SP Jeżów Sudecki
• 2 miejsce Ida Łojkowska kl. 3 SP nr 1 Kamienna 

Góra
• 3 miejsce Miłosz Piechota kl. 3 SP Krzeszów

wyróżnienia:
• Mateusz Głód kl. 2 SP nr 2 Kamienna Góra,
• Michał Krzystek kl. 1 SP Witków, 
• akub Konopko kl. 1 SP Witków

w kategorii klas 4-6
• 1 miejsce Karolina Gwiżdż kl. 6 SP Ptaszków
• 2 miejsce Izabela Krok kl. 6 SP Chełmsko Śląskie
• 3 miejsce Anna Chamerska kl. 4 SP nr 2 Kamienna 

Góra

wyróżnienia:
• Filip Maciejewski kl. 4 SP Lubawka,
• Gabriel Olszewski kl. 4 SP Krzeszów
• Amelia Prokopowicz kl. 5 SP nr 1 Kamienna Góra

w kategorii klas 7-8 i 3 gimn.
• 1 miejsce Kinga Bieniek kl. 3 gimn. SP Chełmsko 

Śląskie
• 2 miejsce Karol Kwoka kl. 7 SP Chełmsko Śląskie
• 3 miejsce Marcel Braitrnfellner kl. 8 SP Ptaszków

wyróżnienia:
• Wiktoria Uszko kl. 3 gimn. SP Czarny Bór,
• Martyna Bugaj kl. 7 SP Lubawka,
• Oliwia Marczak kl. 7 SP nr 2 Kamienna Góra

Obrady jury

Wręczanie nagórd

Wystawa konkursowa 
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MODLITWA ZA WŁASNE DZIECI. NIE ZDAJEMY 
SOBIE SPRAWY, JAK BARDZO MOŻE POMÓC

Nie tylko pacierz. Za swoje dzieci można modlić się w sposób bardziej uporządkowany i zorganizowany. 
Co ciekawe, taka modlitwa ma również „uboczne” skutki w małżeństwie.

Każdy z  rodziców pragnie dla swo-
jego dziecka wszystkiego, co najlepsze. 
Zabiegamy o  ich byt, wykształcenie, 
zaspokojenie podstawowych potrzeb 
i  rozwój pasji. Przeżywamy to, co jest 
ich udziałem. Staramy się być fizycznie 
obecni wtedy, gdy nas potrzebują. Mimo 
wszystko żaden człowiek nie jest w stanie 
zapewnić 24-godzinnej opieki. Ale jest 
ktoś kto może – Bóg.

Trudna rzeczywistość wychowawcza
Dzieci i  młodzież z  każdej strony 

atakowani są różnymi informacja-
mi, które nie zawsze tożsame są 
z tymi, które były przekazywane 
w  domu rodzinnym. Wartości 
promowane w świecie sprzecz-
ne są niekiedy z tymi wpajany-
mi w procesie wychowania.

Młodzi spotykają się z  ró-
wieśnikami, dotykają ich używ-
ki, takie jak: alkohol, narkotyki, 
papierosy, dopalacze. Rodzice 
w niektórych sytuacjach są bez-
radni, nie potrafią wytłumaczyć 
zachowania swoich dzieci. Szu-
kają więc wsparcia wśród ro-
dziny, przyjaciół, specjalistów. 
Nie każdy jednak jest w  stanie 
pomóc.

Powody rozpoczęcia modlitwy
Do modlitwy wielu rodziców sięga 

już w  sytuacji krytycznej, gdy życie ich 
dzieci, a  także po części ich samych, le-
gło w gruzach. To nie jest złe, że dopiero 
w  tym czasie sięgają po modlitwę. Nie 
chodzi o ocenę kogokolwiek.

A gdyby tak otoczyć modlitwą swoje 
pociechy już od najmłodszych lat? Nie 
zawsze rodzice są w  stanie zaradzić ca-
łemu złu, które dotyka ich dzieci. Nie są 
w stanie tego wykonać. Ale jest Ktoś kto 
ich zna, Ktoś kto może wszystko. Nie jest 
w stanie jednak nic uczynić bez ludzkiej 
woli.

Róże Różańca Rodziców
Już jakiś czas temu powstały także 

Róże Żywego Różańca, które skupiają 
rodziców modlących się za swoje dzieci. 

Każda z  osób odmawia tam w  intencji 
swojego potomstwa jedną dziesiątkę ró-
żańca, rozważając przy tym jedną z  ta-
jemnic różańcowych przypadającą dla 
osoby w konkretnym miesiącu wspólnej 
modlitwy.

W ten sposób każdego dnia w inten-
cjach róży odmawiany jest cały różaniec.

Owoce modlitwy widać gołym 
okiem

„Nieraz samemu trudno jest się 
modlić, natomiast we wspólnocie czuje 

się ogromne wsparcie, zresztą bliskie są 
mi wtedy słowa Jezusa, o  tym, że gdzie 
dwóch lub trzech modli się w imię moje, 
tam i ja jestem” – mówi Anna.

W  róży jest już 2 lata. Na początku, 
gdy zaczynali modlić się z mężem, zało-
żone były dwie róże, teraz jest już ich sie-
dem. „Owoce modlitwy za nasze dzieci są 
niezwykłe i  coraz więcej osób chciałoby 
do niej przystąpić” – dodaje Witek.

Nie powinno dziwić, że wierzący ro-
dzice, oprócz nieraz nieuniknionej po-
mocy specjalistycznej, zwracają się także 
w  modlitwie do Boga. Proszą o  rozwią-
zanie trudnych spraw, wyjście z nałogów, 
rozeznanie woli Bożej w ich życiu.

Bóg daje łaskę modlitwy
Wobec zła żaden człowiek nie jest 

w  stanie poradzić sobie sam. „Bóg daje 

łaskę i nawet jak wydaje się nam, że nie 
umiemy się modlić, to czujemy obecność 
Ducha Świętego, który nas umacnia, 
oświeca nas, jak powinniśmy postąpić 
w takiej czy innej sytuacji” – mówią Bo-
gusia i Janek.

Jak potwierdzają, taka modlitwa do-
daje nadziei i siły na pokonywanie trud-
ności.

Uzdrowienie relacji w  małżeństwie 
i rodzinie

Modlitwa daje także sposobność za-
chowania równowagi w procesie wycho-
wania, by nie skupiać się jedynie na tym 

co zewnętrzne, ale zadbać o integralny 
rozwój, także w wymiarze duchowym.

To wyraz miłości, która realizuje 
się m.in. w  działaniu, w  odpowie-
dzialności, która ofiarowuje siebie. 
Modlitwa za dzieci uczy cierp-
liwości, pokory. Zmusza do za-
stanowienia się nad świadomie 
i  nieświadomie popełnianymi 
błędami wychowawczymi.

Podjęcie takiej modlitwy to 
także czas rozwoju rodziców, 
zwrócenia się ich ku Bogu, 
uzdrowienia relacji nie tylko 
między dziećmi, ale także i tych 
małżeńskich. Ona uczy wy-
trwałości.

W jednym z listów apostolskich „Ro-
sarium Virginis Mariae” z 16 październi-
ka 2002 roku, papież Jan Paweł II pisał: 
„Czymś pięknym i owocnym jest (…) po-
wierzenie (…) modlitwie drogi wzrasta-
nia dzieci. Modlitwa różańcowa za dzieci 
(…) wychowuje od najmłodszych lat (…) 
stanowi pomoc duchową, której nie nale-
ży lekceważyć”.

Podjęcie modlitwy nie zwalnia z kon-
kretnych działań, ale ona umacnia na 
tej drodze, to piękny prezent ofiarowa-
ny dzieciom. Nie chodzi też o magiczne 
i  życzeniowe myślenie o  modlitwie, ale 
o  żywą relację z  Bogiem, wypływającą 
z  wiary. Doświadczenie Jego bliskości 
i zawierzenie mu swoich dzieci.

Autor: Anna Gębalska-Berekets
Źródło: gazeta katolicka Spotkania



KRZESZOWSKA PANI nr 6 (61) - Listopad / Grudzień 201810

DOŻYNKI GMINY KAMIENNA GÓRA
Dnia 15 września 2018 roku w Krzeszowie odbyły się Dożynki Gminy Kamienna Góra.
Wydarzenie rozpoczęło się w  krzeszowskiej bazylice Mszą Świętą Dziękczynną za plony oraz 

przemarszem korowodu na plac przy bazylice i  prezentacją wieńców dożynkowych. Na uroczystość 
przybył wieloletni proboszcz parafii Ojciec Augustyn Węgrzyn.

Każdy mógł posmakować różnych 
potraw, a  dla najmłodszych przygoto-
wano ściankę wspinaczkową, dmucha-
ne zjeżdżalnie, plac zabaw i moc innych 
atrakcji.

Podczas dożynek rozstrzygnięto 
konkurs „Piękna i  Czysta zagroda wi-
zytówką Twoją i  Twojego środowiska” 
oraz przyznano nagrody za “Najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy”. W  tym 
roku do rywalizacji przystąpiło dzie-
więć wieńców przygotowanych przez 
mieszkańców sołectw gminy. Jednym 
z  najważniejszych kryterium oceny 
było zawarcie w  wieńcu elementów 
narodowych. Komisja konkursowa za 
najpiękniejszy uznała wieniec przy-
gotowany przez Sołectwo Krzeszów, 
drugie miejsce zajął wieniec Sołectwa 
Leszczyniec, trzecie miejsce przypadło 
Sołectwu Kochanów. Pozostałe Sołe-
ctwa otrzymały wyróżnienia.

Artystyczne występny zaprezento-
wały również znane w  regionie “Złote 
Nutki” z Przedwojowa oraz “Sprężynki” 
z CBK Pisarzowice.

Biesiadę Polską prowadziła Koniń-
ska Kapela „Z kopyta”. Po jej zakończe-
niu w ludowym repertuarze wystąpił ze-
spół “Bez nazwy” pod kierownictwem 
wójta Patryka Strausa. Imprezę zakoń-
czył jeleniogórski zespół JACARO gra-
jący muzykę disco-polo dance.

Źródło: www.czadrow.pl

Fot. Marian Gabrowski
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Fot. Marian Gabrowski

Zespół folklorystyczny
"Złote Nutki" z Przedwojowa

"Dla Krzeszowskiej Pani"
1.

Jedziemy dziś z wieńcem
Dożynek to czas

Tegoroczne plony
wieziemy do Was

Ref.
Dzięki , dzięki Łaskawa Pani

że noce i dnie czuwasz nad nami
Dzięki, dzięki Krzeszowska Pani
że noce i dnie czuwasz nad nami

2.
Ten wieniec ze zboża

Składamy do Twych stóp
By nikt nie doświadczył

Co to znaczy głód.
Ref.

Dzięki , dzięki Łaskawa Pani
że noce i dnie czuwasz nad nami
Dzięki, dzięki Krzeszowska Pani
że noce i dnie czuwasz nad nami

3.
Owoce i kwiaty

W darze Ci składamy
By w polach , ogrodach

Ludziom się darzyły
Ref.

Dzięki , dzięki Łaskawa Pani
że noce i dnie czuwasz nad nami
Dzięki, dzięki Krzeszowska Pani
że noce i dnie czuwasz nad nami

4.
Piękny bochen chleba
Jest darem ziemi tej
Ty naszych rolników

W swej pieczy zawsze miej.
Ref.

Dzięki , dzięki Łaskawa Pani
że noce i dnie czuwasz nad nami
Dzięki, dzięki Krzeszowska Pani
że noce i dnie czuwasz nad nami

Na melodie "Po górach, dolinach"

CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania

CUD POD LEPANTO
Rok 1571 był istotną datą w dzie-

jach historii Europy. Wtedy to decydo-
wały się losy jej chrześcijaństwa. We 
wrześniu tego roku flota turecka wy-
ruszała z Konstantynopola, by podbić 
Stary Kontynent. Na stolicy Piotrowej 
zasiadał papież Pius V, który zachę-
cał wiernych do odmawiania różańca 
w tej intencji. Podania mówią, że on 
sam klęczał wielokrotnie przed Mat-
ką Bożą ze łzami w  oczach, prosząc 
o  ocalenie Kościoła. Do decydujące-
go starcia doszło 7 października 1571 
roku pod Lepanto. Walka trwała 4 
godziny. Zginęło 27 tysięcy żołnie-
rzy tureckich, zostało zatopionych 60 
galer napastników, a  5 tysięcy ludzi 
dostało się do niewoli. Zostali uwol-
nieni chrześcijanie, którzy jako nie-
wolnicy pełnili funkcję wioślarzy na 
statkach tureckich. Na znak wdzięcz-
ności mieszkańcy Wenecji zbudowali 
kaplicę, a  na jednej ze ścian umieś-
cili napis: „Nie odwaga, nie broń, 
nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa 
dała nam zwycięstwo". Papież Pius 
V był całkowicie przekonany o  tym, 
czyjemu wstawiennictwu zawdzię-
cza ocalenie. Wyrazem tego było 
ustanowienie 7 października dniem 
Matki Bożej Różańcowej. Tak pisał 
w  związku z  ogłoszeniem tego świę-
ta: „Pragniemy szczególnie, aby nigdy 
nie zostało zapomniane wspomnienie 
wielkiego zwycięstwa uzyskanego od 
Boga przez zasługi i wstawiennictwo 
Najświętszej Maryi Panny w  dniu 7 
października 1571 roku, odniesione 
w  walce przeciw Turkom, nieprzyja-
ciołom wiary katolickiej".

CUD POD WIEDNIEM
Wojska tureckie w  roku 1683 

wkroczyły na tereny Europy. Dotarły 
aż pod Wiedeń. Sytuacja była bardzo 
poważna. Wszystko wskazywało na 
to, że miasto, a nawet cały kontynent 

zostanie zdobyty. Ówczesny papież 
Innocenty XI prosił o pomoc militar-
ną króla polskiego Jana III Sobieskie-
go. Jednak polski sejm nie wyrażał 
zgody na udział Polaków w tej wojnie. 
Na zmianę decyzji wpłynął spowied-
nik króla ojciec Stanisław Papczyński, 
który opowiedział o  objawieniach 
Maryi, jakich doświadczył. Kiedy król 
Jan III Sobieski zmierzał pod Wie-
deń, zatrzymywał się w sanktuariach 
maryjnych. Gorąco modlił się w Pie-
karach na Śląsku i  na Jasnej Górze. 
Wybrał także zawołanie dla polskich 
żołnierzy, które miało im towarzy-
szyć w  czasie wojny: „Jezus, Mary-
ja". Bitwa rozegrała się 12 września. 
Przewaga wroga była wielka. Wojska 
tureckie liczyły ponad 100 tysięcy 
żołnierzy. Król Polski poprowadził 
tylko 27 tysięcy ludzi. W tym samym 
czasie z  Wawelu w  Krakowie wyru-
szyła modlitewna procesja w kierun-
ku kościoła Mariackiego na Rynku. 
W  pochodzie niesiono Najświętszy 
Sakrament oraz cudowny wizerunek 
Matki Różańcowej. Wszyscy wierni 
śpiewali i  odmawiali różaniec. Kra-
kowianie byli poruszeni sytuacją 
i w  jedności wołali do Boga. Handel 
ustał, nie podejmowano w  tym dniu 
pracy. Poszczono także od jedzenia. 
Poprzez różaniec proszono o  mi-
łosierdzie Boga. I  stał się cud - król 
Jan III Sobieski pokonał wroga. Król 
Polski wysłał do papieża Innocentego 
XI chorągiew Mahometa z  depeszą: 
„Przybyłem, ujrzałem, Bóg zwycię-
żył". Papież, kierując się wdzięcznoś-
cią, na pamiątkę zwycięstwa pod 
Wiedniem ustanowił 12 września 
wspomnienie imienia Maryi.

Kinga Bubich

Tekst pochodzi z książki "Różaniec 
- Rozważania, Historia, Łaski" Dom 
Wydawniczy "Rafael" 2012.

Historia Łaski* *
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JÓZEF PIŁSUDSKI
1867 – 1935

Polski działacz społeczny i  niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu. Józef Piłsudski urodził 
się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której 
pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha.

Jego ojciec, również Józef, brał 
udział w  Powstaniu Styczniowym 
w 1863 roku, kiedy to Polacy pró-
bowali po raz kolejny odzyskać 
straconą w latach 1772 - 1795 pod-
czas trzech kolejnych rozbiorów 
rosyjsko-prusko-austriackich nie-
podległość.

Działalność konspiracyjna 
i zesłanie

Dlatego też młody Piłsudski, 
kiedy po ukończeniu gimnazjum 
w  Wilnie w  roku 1885 dostał się 
na studia medyczne na Uniwersy-
tecie w Charkowie, związał się tam 
z  socjalistyczno-rewolucyjnym ru-
chem "Narodnaja Wola". Za udział 
w studenckich rozruchach po roku 
nauki został jednak wydalony 
z uczelni. Nie został również przy-
jęty na Uniwersytet w  estońskim 
Dorpacie, którego władze zostały 
powiadomione o  jego sympatiach 
politycznych.

Za zaangażowanie w działalność 
wileńskich socjalistów 22 marca 
1887 roku został Piłsudski areszto-
wany i pod zarzutem udziału w spi-
sku zmierzającym do obalenia cara 
Aleksandra II zesłany na pięć lat na 
Syberię - najpierw do Kiryńska nad 
Leną, potem zaś do Tunki.

Powrót do kraju i uwięzienie
W roku 1893 w Warszawie po-

wstała Polska Partia Socjalistycz-
na (PPS). Piłsudski, który rok 
wcześniej wrócił ze zsyłki, wstąpił 
w  szeregi jej litewskiego oddziału 
i w 1894 został członkiem Central-
nego Komitetu Robotniczego i  re-
daktorem naczelnym wydawanego 
przez PPS pisma "Robotnik". Sześć 

lat później, jako jeden z czołowych 
przywódców partii został ponow-
nie aresztowany przez władze rosyj-
skie i trafił do więzienia w Cytadeli 
Warszawskiej. Jednak już następ-
nego roku przeniesiony do szpitala 
w Petersburgu (w więzieniu symu-
lował bowiem obłęd) uciekł stam-
tąd przy pomocy jednego z lekarzy, 
Władysława Mazurkiewicza.

Po powrocie do Galicji nie re-
zygnował z dalszej działalności po-
litycznej. W 1904 wyjechał do znaj-
dującej się w  stanie wojny z  Rosją 
Japonii, gdzie prowadził z  rządem 
Mikada negocjacje zmierzające do 
utworzenia przy japońskiej armii 
legionu polskiego. Uzyskał jednak 
jedynie pomoc przy nabywaniu 
broni i amunicji dla PPS i utworzo-
nej przy partii Organizacji Bojowej 
PPS. Organizacja ta stała się jedną 
z  głównych sił rewolucji 1905 - 
1907. Mimo stłumienia szeregu za-
mieszek, rozruchów i starć z policją 
Piłsudski nie ustawał w  wysiłkach 
stworzenia polskiej siły zbrojnej. 
Kiedy w roku 1906 doszło do roz-
łamu w PPS związana z Piłsudskim 
grupa założyła planującą powstanie 
przeciwko caratowi PPS - Frakcję 
Rewolucyjną .

Organizacje wojskowe i osadze-
nie w twierdzy magdeburskiej

W  roku 1910 w  zaborze austria-
ckim udało się powołać do życia 
dwie legalnie działające, prowadzą-
ce ćwiczenia i  wykłady teoretyczne 
z dziedzin wojskowości, organizacje - 
"Związek Strzelecki" we Lwowie oraz 
"Towarzystwo Strzeleckie" w  Krako-
wie. W  roku 1912 Piłsudski został 
Komendantem Głównym Związków 

Strzeleckich. W  chwili wybuchu 
I  wojny światowej stanął na czele 
dobrze wyszkolonych oddziałów, 
z  którymi wkroczył do Królestwa 
Polskiego, gdzie zajął opuszczony 
przez Rosjan pas ziemi przygranicz-
nej. Następnie podporządkowawszy 
się Austrii stworzył oficjalnie Legio-
ny Polskie i  osobiście dowodził ich 
I  Brygadą, w  ścisłej konspiracji na-
tomiast powołał do życia Polską Or-
ganizację Wojskową (POW). Kiedy 
w roku 1917 Legiony odmówiły zło-
żenia przysięgi na wierność Austrii 
i Niemcom, Piłsudskiego, chociaż rok 
wcześniej zrezygnował z  dowódz-
twa i  zostawszy członkiem Tymcza-
sowej Rady Stanu żądał utworzenia 
w  Warszawie Rządu Narodowego, 
aresztowano i osadzono w więzieniu 
w  Magdeburgu, gdzie przebywał do 
listopada 1918 roku.

Portret Marszałka 
Józefa Piłsudskiego
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Koniec I wojny światowej
Po klęsce Niemiec zwolniony 

z  więzienia Piłsudski udał się do 
Warszawy, gdzie otrzymał naczelne 
dowództwo nad polskimi wojskami 
oraz misję utworzenia w wyzwolo-
nym państwie rządu narodowego. 
14 listopada 1918 roku powierzono 
mu tymczasowe zwierzchnictwo

nad krajem ,22 zaś otrzymał 
ofcjalnie funkcję Tymczasowego 
Naczelnika Państwa . Funkcję tę 
sprawował do 9 grudnia 1922, kie-
dy to wybrany został pierwszy pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Gabriel Narutowicz. Sam Piłsudski 
skupił się na obronie odzyskanej 
przez Polskę niepodległości. W la-
tach 1919 - 1921 toczył na Wscho-
dzie walki z  bolszewikami zakoń-
czone pokojem w Rydze, na mocy 
którego Polska odzyskała Wschod-
nią Galicję. Właśnie w trakcie owej 
kampanii w  marcu 1920 armia 
ofiarowała Piłsudskiemu buławę 
Pierwszego Marszałka Polski.

Wspomnienia i  pamiętniki 
Marszałka

W roku 1923 Marszałek wycofał 
się jednak z  czynnego życia poli-
tycznego. Powodem było zamor-
dowanie przez prawicowe ugru-
powania prezydenta RP Gabriela 
Narutowicza, który zginął zaledwie 
tydzień po wyborze na to stanowi-
sko podczas otwierania wystawy 

w  galerii "Zachęta" z  ręki malarza 
Eligiusza Niewiadomskiego. Pił-
sudski uznał za niemożliwą współ-
pracę z  premierem rządu, Win-
centym Witosem, którego uważał 
za moralnie odpowiedzialnego za 
popełniony czyn. Wycofał się do 
Sulejówka pod Warszawą, gdzie 
oddał się pracy literackiej i opozy-
cyjnej propagandzie. Wówczas po-
wstały: "Wspomnienia o  Gabrjelu 
Narutowiczu" (1923), "O  wartości 
żołnierza Legjonów" (1923), "Rok 
1920" (1924), "U źródeł niemocy 
Rzpltej" (1924) i  "Moje pierwsze 
boje" (1925).

Zamach majowy
Jednakże sytuacja w kraju zmu-

siła go do ponownego wkroczenia 
na arenę polityczną. Niepokoje 
społeczne, rosnąca liczba bezro-
botnych i kryzys gospodarczy spo-
wodowały, że Piłsudski, cieszący 
się ogromnym poparciem i  po-
ważaniem społeczeństwa, zażą-
dał złożenia władzy przez gabinet 
Witosa. Kiedy jednak jego apele 
nie odniosły skutku 12 maja 1926 
roku na czele wiernych sobie od-
działów Marszałek wkroczył do 
Warszawy i  po trzydniowych wal-
kach zmusił do ustąpienia zarów-
no rząd jak i  gabinet prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego. Nie 
przyjął jednak nominacji na ten 
urząd - świadomy jego ograniczo-

Józef Piłsudski ze swoim sztabem w Kielcach w 1914 r.
Źródło: wikipedia

nych kompetencji odmówił przy-
jęcia tej godności, objął natomiast 
tekę ministra spraw wojskowych, 
przewodniczącego Rady Wojennej 
i generalnego inspektora Sił Zbroj-
nych. Sprawował również dwu-
krotnie urząd premiera - w  latach 
1926 - 1928 i 1930.

W  rzeczywistości oznaczało to 
koniec rządów parlamentarnych 
w Polsce i rozpoczęło okres zwany 
"sanacją" (od łacińskiego rzeczow-
nika "sanatio"- uzdrawianie) - rzą-
dami zmierzającymi do poprawy 
sytuacji państwa. Poparcie społecz-
ne i zręczna retoryka, owo poparcie 
mu zapewniająca, pozwoliły spra-
wować Piłsudskiemu władzę auto-
rytarną, której nie był się w stanie 
sprzeciwić ani prezydent (miano-
wany zresztą przez Marszałka) ani 
sejm, którego uprawnienia ogra-
niczył na mocy wprowadzonych 2 
sierpnia 1926 roku zmian w  Kon-
stytucji.

W  polityce zagranicznej dążył 
Piłsudski do utrzymania dobrych 
stosunków z ZSRR (pakt o nieagre-
sji z roku 1932) i Niemcami (1934). 
Obie umowy miały wzmocnić po-
zycję Polski wobec naszych sojusz-
ników i sąsiadów.

Śmierć i pogrzeb
Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 

maja 1935 roku zaskoczyła cały 
naród. Do niemal ostatniej chwili 
ukrywał on nieuleczalną chorobę 
- raka wątroby. Jego pogrzeb stał 
się ogromną manifestacją narodo-
wą oddającą hołd zmarłemu Mar-
szałkowi. Ciało zostało pochowane 
w krypcie św. Leonarda w Katedrze 
na Wawelu , obok pokoleń królów 
i  najwybitniejszych Polaków, serce 
zaś zgodnie z pozostawionym przez 
niego testamentem umieszczono 
w srebrnej urnie i przewieziono do 
Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego 
matki, na cmentarzu "na Rossie".

Na podstawie jpilsudski.org
opracowała:
Anna Ferenc
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Konkurs wymagał wysiłku, nie 
tylko wiedzy ale też właściwej po-
stawy religijnej. W pierwszej części 
należało wykazać się wiedzą o ró-
żańcu i objawieniach Matki Bożej, 
w drugiej, wziąć udział w wydarze-
niach związanych z  Pielgrzymką 
Podwórkowych Kół Różańcowych 
do Krzeszowa. Główną nagrodą 
w konkursie był wyjazd wraz z ro-
dzicem na pielgrzymkę do Medju-
gorie.

Ola nie mieszka w Krzeszowie, 
ale razem z  mamą przyjechały 8 
października 2017 na wspomniane 
uroczystości. Podczas Mszy świętej 
w Bazylice modlili się wspólnie ks. 
Marian Kopko, ks. Jarosław Gó-
recki, o.  Piotr Dettlaff z  Telewizji 
Trwam oraz Magdalena Buczek- 
założycielka Podwórkowych Kó-
łek Różańcowych Dzieci. Po Mszy 
świętej nastąpiło losowanie po-
prawnie wypełnionych kuponów 
konkursowych. Zwycięski kupon 
losowała założycielka PKRD, Mag-
dalena Buczek.

Po wylosowaniu zwycięskiego 
kuponu zaskoczenie mieszało się 
z radością. Zarówno Ola jak i Pani 
Monika- mama Oli, nie ukrywa-
ły wzruszenia. Zapewne same nie 
były jeszcze w pełni świadome cze-
kających je przeżyć. Radość udzie-
liła się wielu znajomym Oli i  Jej 

WSPOMNIENIA Z MEDJUGORIE
Ola chodzi do piątej klasy szkoły podstawowej w  Krzeszowie. Jest radosną, koleżeńską, zdolną 

i sumienną uczennicą. Od zawsze angażuje się w życie szkoły, dlatego też nikogo nie zdziwiło, że bierze 
udział w ogłoszonym przez katechetów konkursie religijnym.

mamy. Sama pamiętam, że bardzo 
mnie ucieszyło, że moja uczennica, 
którą znam i  cenię wygrała kon-
kurs.

Ola, z pomocą mamy, podzieli-
ła sie z nami wspomnieniem z piel-
grzymkowego szlaku.

8 września razem z  mamą wy-
jechałyśmy na dziewięciodniową 
autokarową pielgrzymkę do Med-
jugorie. Ta pielgrzymka ma wymiar 
szczególny, Medjugorie położone 
jest w  Bośni i  Hercegowinie, jest 
miejscem objawień Matki Bożej. Na 
wzgórzu Crnica, kilkaset metrów 
ponad miejscem zwanym Podbrdo 
w 1981 roku szóstce młodych ludzi 
po raz pierwszy objawiła się tam 
Maryja.

Z  Krzeszowa wyjechaliśmy 
w piątek po Mszy świętej. Żeby do-
trzeć do Medjugorie przejechaliśmy 
Czechy, Austrię i Słowenię. Na miej-
sce dotarliśmy w sobotę po południu. 
Po zakwaterowaniu w  pięknym 
hotelu, odpoczynku i  obiadokola-
cji wzięliśmy udział w  prowadzo-
nej przez ks. abp Henryka Hosera 

międzynarodowej Mszy świętej. Po 
Mszy św. wzięliśmy udział w  Ad-
oracji Najświętszego Sakramentu. 
To było niezwykłe, pierwszy raz 
brałam udział w takiej adoracji. Na 
youtube, wpisując: Piosenki z Med-
jugorie, można posłuchać pieśni, 
których ja słuchałam "na żywo", na 
przykład Thank you Jesus, czy Veni 
Sancte Spiritus.

Na górze objawień braliśmy 
udział we wspólnej modlitwie ró-
żańcowej, uczestniczyliśmy też 
w  nabożeństwie Drogi Krzyżowej 
na górę Kriżevac. Na szczycie góry 
stoi krzyż ustawiony tam w  1900 
rocznicę śmierci Jezusa na Golgocie. 
W  każdym dniu uczestniczyliśmy 
we Mszy świętej, modlitwie różań-
cowej i  w  wieczornych, międzyna-
rodowych modlitwach. W  czasie 
pielgrzymki na Bałkany dużo się 
modliliśmy, ale też podziwialiśmy 
uroki i piękne miejsca Bośni i Her-
cegowiny.

Zwiedziliśmy Mostar- miasto 
położone nad rzeką Neretwą. Tam 
znajduje się wybudowany w  1566 

Losowanie nagrody podczas Pielgrzymki PKRD i ERM do Krzeszowa
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PIELGRZYMKA DZIECI DO KRZESZOWA
7 PAŹDZIERNIKA 2018

Krzeszów opanowały dzieci, 
które przybyły tu z  wszystkich 
stron legnickiej diecezji. Było 
wspólne uwielbienie w kościele pw. 
św. Józefa, które podobnie jak eu-
charystię uświetniła schola z Biela-
wy. Mszy Świętej przewodniczył o. 
Piotr Detllaff z  telewizji TRWAM 
a gościem spotkania była Magdale-
na Buczek - założycielka podwór-
kowych kółek żywego różańca.

Było również sporo zabawy 
i śmiechu podczas wspólnej agapy 
i  gry terenowej “Rozpoznaj świę-
tego po atrybucie jego” . Główne 
nagrody trafiły do Jawora i Olszyn, 
a  były nimi wycieczki dla dwóch 
osób do Pragi.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy tego dnia chcieli podzielić się 
radością i  przybyli do Łaskawej 
Pani. Dziękujemy rodzicom i kate-
chetom za to, że umożliwili swoim 
podopiecznym uczestnictwo w  tej 
pielgrzymce. Będziemy ten dzień 
długo pamiętać i  już nie możemy 
doczekać się kolejnego spotkania.

Grzegorz Żurek

roku, kamienny Stary Most, jest on 
wpisany na  listę światowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO i  przez 
wieki był symbolem pojednania. 
Tam tez widziałam meczety. Zwie-
dziliśmy również Počitelj, miasto, 
które również wpisane zostało na 
Listę UNESCO. Nad miastem gó-
rują pozostałości średniowiecznej 
tureckiej twierdzy i  meczet Hadži-
-Alija  . Bardzo mile wspominam 
odpoczynek nad wodospadami 
Kravica oraz przystanek w  Chor-
wacji. W ostatnim dniu pielgrzymki 

zatrzymaliśmy się na Riwierze Ma-
karskiej w Gradaca. Płynęliśmy też 
statkiem po Morzu Adriatyckim na 
wyspę Hvar. Na pokładzie statku 
mieliśmy zarezerwowany obiad- 
Fish-Piknik. Było super.

Pani Monika Ruman, mama 
Oli wyznaje, że pierwszy raz była 
w  tych niezwykłych miejscach. 
Pierwszy raz korzystała również 
ze zorganizowanego przez biuro 
turystyczne wyjazdu. Podkreśla, 
że organizator, Biuro - Turystycz-
ne "Elżbieta" z  Legnicy wywiąza-

ło się z  przygotowania i  realizacji 
wyjazdu, bez zarzutu. Pani Moni-
ka jest bardzo wdzięczna księdzu 
proboszczowi Marianowi Kopko 
za ufundowanie nagrody. Sama 
zapewne nie zdecydowałaby się 
na wykupienie takiej pielgrzymki. 
Dzięki córce oraz szczęśliwej ręce 
Pani Magdy Buczek, mogła razem 
z  Olą przeżyć niezwykłe dziewięć 
dni.

Wspomnienia spisała 
Honorata Klimczak

To był jeden z najradośniejszych dni w krzeszowskim sanktuarium - niedziela 7 października 2018 r. 

o. Piotr Detllaff Magdalena Buczek

Gra terenowa "Poznaj Świetego po atrybucie jego"
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NUNCJUSZ APOSTOLSKI
W KRZESZOWIE

Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, na zaproszenie biskupa legnickiego 
Zbigniewa Kiernikowskiego, uczestniczył w diecezjalnej pielgrzymce Żywego Różańca, która odbyła się 
6 października w Krzeszowie.

Nuncjusz przewodniczył Eucha-
rystii, wraz z  Biskupem legnickim 
i biskupem pomocniczym Markiem 
Mendykiem, w  gronie prawie 100 
księży i ponad 4 tys. pielgrzymów.

- Witam Nuncjusza Apostolskie-
go w  tym sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej. Setki lat, króluje Ona 
w  łączności ze wspólnotami które 
tutaj były, kształtowały się, żyły. 
A  dzisiaj jesteśmy zgromadzeni, 
czciciele Maryi, Żywego Różańca, 
Kół Różańcowych, Róż Różańco-
wych, wszystkich którzy jednoczą 
się w modlitwie tylekroć: bądź po-
zdrowiona, Zdrowaś Maryja! Jeste-
śmy tutaj, by czerpać z  tych łask, 
które za pośrednictwem Maryi, na 
nas pielgrzymów spływają. Bardzo 
serdecznie witamy księdza Arcy-
biskupa, jako przedstawiciela Ojca 
Świętego, znak jedności Kościoła. 
Gromadzimy się wokół tajemni-
cy Jezusa Chrystusa, by ją pozna-
wać jako łaskę. Maryja nam w tym 
wszystkim przewodzi – mówił bi-
skup legnicki.

Przewodniczący liturgii, abp 
Pennacchio, w wygłoszonej homilii 
mówił: - Pragniemy uczcić Królową 
Różańca Świętego przez liturgię eu-
charystyczną i refleksję poświęconą 
modlitwie różańcowej.

Dokonując tej refleksji, nawiązał 
do określeń modlitwy różańcowej 
zawartych w  niektórych dokumen-
tach Kościoła. Zwrócił uwagę, że: 
- Różaniec nie jest tylko modlitwą 
ludzkich warg, to także i  przede 
wszystkim kontemplacją tajemnic 
naszego zbawienia, dokonanego 
przez Chrystusa. To synteza Ewan-
gelii niosącej nam zbawienie - mó-
wił.

W  wygłoszonym słowie, zawarł 
także osobisty wątek, wspominając 
swoje pochodzenie z  okolic Pom-
pejów, w  których króluje Matka 
Boża Różańcowa. Przypomniał że 
to miejsce odwiedzali też papieże, 
powierzając się opiece i  wstawien-
nictwu Maryi.

- Nie rozstawajcie się z  różań-
cem – apelował Nuncjusz - bo tego 
pragnie Jezus i Maryja. Dziś w tym 
krzeszowskim wieczerniku Matka 
Jezusa prosi, podobnie jak w Pom-
pejach czy Fatimie, byśmy codzien-
nie modlili się na różańcu, tak jak 
czynił papież Jan Paweł, który co-
dziennie odmawiał wszystkie części 
różańca.

Nuncjusz przekazał też papieskie 
błogosławieństwo kustoszowi krze-
szowskiego sanktuarium ks. Maria-
nowi Kopce. Złożył też podzięko-
wanie i  gratulacje na ręce Biskupa 
legnickiego, za możliwość uczestni-
czenia w tym wydarzeniu.

Po udzielonym wszystkim obec-
nym błogosławieństwie, zatrzymał 
się jeszcze na osobistej modlitwie, 
przed krzeszowskim obrazem Mat-
ki Bożej Łaskawej, który pochodzi 
z XIII wieku i jest najstarszym obra-
zem Maryjnym w Polsce.

ks. Piotr Nowosielski
Źródło: www.niedziela.diecezja.

legnica.pl

Arcybiskup Salvatore Pennacchio,
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Bp Zbigniew Kiernikowski, Abp Salvatore Pennacchio,
Bp Marek Mendyk
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LIST PASTORA ERICHA BUSSE
Szczęść Boże !

Za czasów Niemieckiej Republiki Lu-
dowej – komuna uważała mnie za "grot 
kontrrewolucji", miedzy innymi z  tej 
racji, że kiedy propaganda mówiła, że 
w Polsce panuje "faszyzm" (za czasów so-
lidarności), to ja publicznie i głośno wy-
powiadałem się za solidarnością i prawem 
Polaków do życia bez dyktatury komuni-
stycznej... Wtedy pisałem wszystkie swo-
je kazania. Ale teraz pisze tylko kazania 
z okazji pogrzebów

Jeżeli zaś chodzi o  temat kazania, to 
chętnie podam więcej informacji. Otto 
Dix (1891-1969) był żołnierzem w pierw-
szej wojnie, myślał że chodzi o  obronę 
ojczyzny, dostał krzyż zasługi, ale wrócił 
z  wojny jako stanowczy i  zdecydowany 
przeciwnik wojny…. każdej wojny, mi-
litaryzmu i  faszyzmu. Malował (m.in.) 
obrazy, które przedstawiają kaleki wo-
jenne, w wprost szokujący sposób. Ale to 
nie jest przesada. To jest rzeczywistość, 
istnieją zdjęcia, nawet filmy, kręcone, nie 
by pokazać ludziom prawdziwe oblicze 
wojny, lecz by szkolić lekarzy wojskowych 
do przyszłej wojny. Po roku 1933 już nie 
mógł tak malować, zabrał się do tematów 
religijnych. Bardzo często malował Św. 
Krzysztofa. Nie Hitler, symbol nienawiści 
i przemocy, lecz Św. Krzysztof jest praw-
dziwym wodzem ludu, podporządkowuje 
się Jezusowi, służy dziecku, symbolowi 
słabości, miłości, życia bez przemocy. 
Obraz o  którym mówiłem: 1942 roku; 
przed klęską pod Stalingradem, "Zwia-
stowanie dla pasterzy", inspiracją do tego 
obrazu jest obraz Rubensa. Malowany 
w  ciemnych, prawie czarnych kolorach. 

Pasterz, na tle Karkonoszy, pędzi owce 
w  stronę przepaści, przepaść tuż przed 
nimi. Niebo jest otwarte, widać anioły, 
pierwszy z nich pokazuje w przeciwnym 
kierunku... Pasterz, którego naród nie-
miecki naśladuje, jest złym pasterzem.

Jest okazja – tu w Krzeszowie - dzię-
kować wam wszystkim za serdeczne 
przyjęcie. Wszystko się udało. Grupie 
Chórzystów podobał się cały kompleks, 
byli zafascynowani wnętrzem kościołów, 
oprowadzaniem przez pana Mieczysława, 
wysoko kompetentnego znawcy, o  przy-
jemnym zachowaniu się. Obiad smako-
wał, więc wszystko udało się jak najlepiej. 
Dziękuję!!!

Dla mnie osobiście to też było prze-
życie, kiedy widziałem Sanktuarium po 
raz ostatni kilka lat temu, wszystko było 
ciemne, smutne, ale teraz wszystko lśni 
jasnymi, wesołymi kolorami. Gratuluję 
wam! A także Unii Europejskiej!

Wielce szanowny księże kustoszu Ma-
rianie Kopko, a teraz jeszcze raz informa-
cje o wystawie, o której mówiłem. Franz 
Stock (1904-1948) był niemieckim księ-
dzem katolickim w okupowanym Paryżu, 
był duszpasterzem więziennym. Towa-
rzyszył ponad 1000 skazanych na śmierć 
francuzów do ostatniej minuty ich życia. 
Przemycał żywność, papierosy, gryp-
sy, wiadomości dla krewnych, ostrzegał 
krewnych, wykonał potajemnie notatki 
o zbrodniach hitlerowskich, jest uważany 
za prekursora i  patrona niemiecko-fran-
cuskiego pojednania, trwa jego proces 
beatyfikacji. O nim jest wystawa. 33 obra-
zy, w  trzech wielkich walizkach. Nie po-

trzebne jest ubezpieczenie, stała opieka, 
ale możliwość do powieszania. W  paź-
dzierniku podczas polsko-niemieckiego 
tygodnia kultury wystawa będzie poka-
zana w  bibliotece wojewódzkiej w  Zie-
lonej Górze. Mam prośbę, aby wystawa 
była pokazana również w  Sanktuarium 
w Krzeszowie.

Życzę Wam wszystkim zdrowia i bło-
gosławieństwa

Erich Busse – pastor z Drezna

Ps.
Pastor Erich Busse przez wiele lat był 

pastorem w  Berlinie, za czasów DDR. 
Tam za czasów Honekera, słuchając czę-
sto przemówień Edwarda Gierka nauczył 
się języka polskiego. Później pracował jako 
pastor w  Dreźnie. Obecnie jest emerytem 
i często jest zapraszany przez różne grupy 
turystyczne – jako tłumacz podczas wycie-
czek do Polski. W sobotę 29 września wraz 
z  Chórem Protestanckim z  Niemiec gościł 
w  Sanktuarium Krzeszowskim. Cytowa-
ny powyżej list przesłał na adres naszego 
sanktuarium.

Pastor Erich Busse 
i Ks. Andrzej Bakun

Chór Protestancki z Niemiec
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Ks. Mucha stwierdził, że paź-
dziernik jest wpisany w  krajobraz 
polskich parafii jako czas w sposób 
szczególny poświęcony Matce Bo-
żej. – Dzisiaj przebija nawet maj, 
jeśli chodzi o  październikowe na-
bożeństwa w kościołach. Ci, którzy 
poznali sekret modlitwy różańco-
wej, dotykają jej siłę i moc.

Poinformował również, że pod-
jęto duchową inicjatywę z  okazji 
100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. – Żywy Różaniec 
spotyka się wieczorem, 10 listo-
pada w  kościołach na modlitwie 
różańcowej w  intencji ojczyzny. 
Między 18.00 a 21.00 odbywać się 
będą modlitwy połączone z adora-
cją Najświętszego Sakramentu – 
powiedział ks. Szymon.

Ks. Mucha lubi przypominać 
słowa biskupa Jana Chrapka, że 
koła różańcowe są uśpionym ol-
brzymem, którego należy obudzić. 
– Wciąż wracam do tych słów, bo 
widzę, że rozwija się dzieło ró-
żańcowe w Polsce. Organizowane 
są pielgrzymki w  polskich diece-
zjach, pielgrzymki o  zasięgu kra-
jowym, czy kongresy różańcowe. 
To potężna armia, która już jest 
żywa – powiedział kustosz sank-
tuarium maryjnego w  Wysokim 
Kole.

W  październiku obchodzo-
ny był także kolejny Ogólnopol-
ski Dzień Modlitwy Różańcowej. 
W  tygodniu misyjnym odbywały 
się modlitwy o  rozwój dzieła ró-
żańcowego i  beatyfikację Sługi 
Bożej Pauliny Jaricot, założycielki 
Żywego Różańca.

– Czuję wielką radość, kiedy wi-
dzę różaniec w dłoniach młodych lu-
dzi, a nawet aktorów, czy polityków. 
Nie boją się wyszydzania różańca, bo 
to świadczy o tym, że zło dostrzega 
zbawienną moc tej modlitwy – po-
wiedział ks. Szymon Mucha.

Żywy Różaniec jest wspólnotą 
założoną przez sługę Bożą Paulinę 
Jaricot w 1826 r. w Lyonie, zatwier-
dzoną przez papieża Grzegorza 
XVI. W  Polsce praktyka Żywego 
Różańca stała się znana już pod 
koniec XIX w. Od kilku lat Stowa-
rzyszenie Żywy Różaniec ma swój 
statut, zatwierdzony przez Konfe-
rencję Episkopatu Polski.

Dziś w  prawie każdej parafii 
w Polsce istnieje i działa wspólnota 
Żywego Różańca. Jej członkowie, 
modląc się w papieskich intencjach 
Apostolstwa Modlitwy, każdego 
dnia oplatają modlitwą różańco-
wą cały Kościół i  świat, a  przede 
wszystkim tych, którzy najbardziej 
modlitwy potrzebują.

Do Żywego Różańca w  całej 
Polsce należy ponad 2 mln wier-
nych. Koła i  Róże Różańcowe 
działają we wszystkich diecezjach 
w Polsce. W 2013 roku dzieło Ży-
wego Różańca w  Polsce otrzyma-
ło nową ogólnopolską struktu-
rę, która została ujęta w  Statucie 
“Stowarzyszenia Żywy Różaniec” 
i  zatwierdzona przez polskich bi-
skupów. Pismem formacyjnym 
dla wspólnot Żywego Różańca jest 
miesięcznik “Różaniec”, wydawany 
przez Wydawnictwo Sióstr Loreta-
nek.

Krajowy Moderator Żywego 
Różańca Ks. Szymon Mucha

Ps.
W  Sanktuarium Matki Bożej 

Łaskawej w Krzeszowie w sobotę 10 
listopada 2018 roku; w przeddzień 
Narodowego Święta Niepodległości 
odbędzie się czuwanie modlitewne 
połączone z  modlitwą różańcową 
przed Najświętszym Sakramentem. 
Zapraszamy do Bazyliki od godz. 
17.00 do 21.00. Będzie to nasza 
modlitwa w intencji Ojczyzny!

Ks. Marian Kopko 
Moderator Żywego Różańca 

Diecezji Legnickiej

PATRIOTYCZNA 
INICJATYWA

ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Wspólnota Żywego Różańca podjęła duchową inicjatywę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Wieczorem, 10 listopada w kościołach odmawiany będzie różaniec połączony z adoracją 
Najświętszego Sakramentu. Poinformował o tym ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca.
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Ponieważ 14 października wypadł 
w tym roku w niedzielę nasza Szkoła 
Podstawowa w Krzeszowie świętowa-
ła Dzień Nauczyciela na wspólnym 
Apelu - już w piątek 12 października.

Duszpasterze z  parafii p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie 
zaprosili wszystkich Pracowników 
Szkoły Podstawowej w  Krzeszowie 
na Eucharystię do Bazyliki w  po-
niedziałek 15 października 2018 na 
godz. 14.00. Po Mszy św. i wspólnej 
modlitwie przed Tronem Łaskawej 

Pani Krzeszowskiej wszyscy goście 
zostali zaproszeni przez Duszpaste-
rzy na wspólny posiłek do Obsługi 
Pielgrzyma.

Tego dnia pragniemy złożyć ży-
czenia wszystkim nauczycielom. Ta 
prośba dotyczy nie tylko wyłącznie 
obecnych uczniów wszystkich szkół 
podstawowych, zawodowych, tech-
nicznych czy licealnych. Także te 
osoby, które szkołę mają już dawno 
za sobą mogą odezwać się do swoich 
dawnych i znajomych nauczycieli.

DZIEŃ NAUCZYCIELA  A.D. 2018
Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest co roku 14 października.

Wszyscy nasi kochani nauczyciele dla 
swoich uczniów cierpliwości mają wiele.

Za naukę, za trud jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń dziś 

składamy.
Kochana Pani Profesor! Drogi Panie 

Profesorze!
najpiękniejsze składamy Wam 

życzenia z głębi serca płynące, czekające 
spełnienia.

Życzymy Wam wiele Bożego bło-
gosławieństwa oraz nieustannej opieki 
Matki Bożej Łaskawej i świętych Wa-

szych patronów.
Życzymy Wam Drodzy Nauczyciele 

wiele darów Ducha Świętego
na każdy dzień Waszej ciężkiej pracy 

wychowawczej i zawodowej.
Szczęść Boże !

Kraków, dnia 23 sierpnia 2018 r.
Czcigodny Księże!
W imieniu naszego zespołu a także dzieci nienarodzonych, których głosem staramy się być, bardzo dziękuję 

za bezinteresowny dar przekazany na działalność Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia. Wpłatę w wysokości 
50,00 złotych zaksięgowaliśmy 21 sierpnia 2018 roku.

POLSKIE
STOWARZYSZENIE
OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA

Chciałabym się podzielić swoją radoś-
cią z  irlandzkiej kampanii pro-life. Tak, 
także w Irlandii, która w maju w referen-
dum odmówiła dzieciom bezwarunkowe-
go prawa do życia, mnóstwo osób angażu-
je się na rzecz budzenia szacunku wobec 
osób chorych i niepełnosprawnych.

Lara ma sześć lat. Uwielbia książki, lal-
ki i tosty. Jej rówieśnik Joshua bardzo nie 
lubi, gdy ktoś mówi mu, co ma zrobić; jego 
ulubione słowo brzmi: „Nie!". Natomiast 
trzyletnia Lila wprost przepada za kolo-
rowankami, huśtawkami i świnką Peppą. 
Lara, Joshua i  Lila oraz osiemnaścioro 

innych dzieci z  zespołem Downa wzięło 
udział w kampanii społecznej „21 Faces" 
(21 Twarzy). Zorganizowała ją irlandzka 
organizacja Down Syndrome Centre, któ-
rej celem jest wspierane osób z zespołem 
i rozwijanie pełni ich potencjału. Kampa-
nia zachęca do tego, aby w każdej osobie 
z  trisomią 21. chromosomu dostrzec jej 
niepowtarzalność, bo tylko wtedy uda się 
spersonalizować dyskusję wokół zespołu 
Downa.

Irlandczycy zachwycają się portretami 
dzieci z zespołem Downa na autobusach, 
w centrach handlowych i na billboardach 

a my? My przygotowujemy reportaż o ro-
dzinie niepełnosprawnego Karola, która 
tak jak dzieci z  kampanii mówi: „Jeste-
śmy szczęśliwi". Historię tę opowiemy już 
wkrótce.

Tymczasem raz jeszcze dziękuję za 
życzliwość oraz nieśmiało proszę o dalsze 
wspieranie naszych działań.

Łączę wyrazy szacunku
Magdalena Guziak-Nowak

Dyrektor projektów edukacyjnych
Polskiego Stowarzyszenia

Obrońców Życia Człowieka
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SEKTY
Jak traktować osoby będące w sekcie, które próbują nas zainteresować swoimi przekonaniami?

Krystyna z Poznania

W świecie gdzie wiara słabnie, 
tam pojawiają się sekty. Szczegól-
nie ich aktywność wzrasta w okre-
sie wakacji, ale nie tylko. Grupy te 
są niebezpieczne, tak dla samych 
członków, jak i na zewnątrz. Sekty 
zabiegają o zdobycie nowych człon-
ków, uciekając się do najróżniej-
szych podstępów i kłamstwa. Dążą 
do psychicznego i ekonomicznego 
uzależnienia uczestników, za po-
mocą różnych technik psychoma-
nipulacji. Wywierają też negatyw-
ny wpływ na rozwój psychiczny 
człowieka i  jego relacje społeczne. 
Grupy te unikają dialogu świato-
poglądowego, a  poprzez wpaja-
nie swoim członkom przekonania 
o wyjątkowości i elitarności grupy, 
nie pozwalają na uczciwy dialog ze 
światem. Do grupy takiej może tra-
fić każdy, niezależnie od wykształ-
cenia i  zajmowanej pozycji, ale 
szczególnie podatne na działanie 
sekt są osoby przeżywające kryzys. 
Osoby będące w  sekcie zabiegają 
o zdobycie nowych członków. Nie 
chodzi im tylko o  poprawę staty-
styk, ale przede wszystkim o ciągłe 
poszerzanie swoich wpływów i re-
alizację własnych celów, także po-
przez zdobycie na to środków od 
nowych członków. Musimy jedno-
cześnie pamiętać, że grupy te mają 
wypracowane różne techniki ma-
nipulacji i  podejmując rozmowę 
na pewno z tych technik będą ko-
rzystały, niekoniecznie same będąc 
tego świadome. Dlatego wchodząc 
w  dialog z  takimi osobami trzeba 
zachować daleko idącą ostrożność, 
by nie stać się przedmiotem ma-
nipulacji. Jeśli przeżywamy jakiś 

kryzys duchowy czy 
psychiczny szukaj-
my specjalistów, 
którzy mogą okazać 
nam kompetentną 
pomoc, nie zaś osób 
z  sekt, dla których 
stajemy się wów-
czas łatwym łupem. 
Członkowie sekt 
często próbują pozy-
skać nas podważa-
niem prawd wiary. 
Jeśli przeżywamy 
jakieś wątpliwości, 
starajmy się je roz-
wiać u osób kompe-
tentnych, ale także 
poprzez ożywienie 
naszej wiary i  gorli-
wości w  jej przeży-
waniu. Jeśli podej-
mujemy rozmowę 
z osobą z sekty, któ-
ra chce nas zainteresować swoją 
organizacją, pamiętajmy, że nasze 
działanie musi być dokładnie prze-
myślane. Jeśli pozwolimy, by w na-
szym dialogu górę wzięły emocje, 
to przegramy sromotnie. Dlatego 
niedopuszczalne jest prowadzanie 
rozmowy agresywnej, nie wolno 
nigdy poniżać rozmówcy, wyśmie-
wać się z niego, poniżać go, albo ra-
nić jego czy bliskich mu osób. Nie 
można prowokować kłótni. Wro-
gość z naszej strony, agresja bywa 
odczytywana przez takie osoby 
jako potwierdzenie słuszności ich 
misji i utwierdza ich w przekona-
niu o  słuszności działania. Należy 
pamiętać, że osoby z sekty, próbu-
jąc zainteresować nas swoimi ide-

ami, szukają często potwierdzenia 
słuszności wybranej przez nich 
drogi. Dlatego postawa szacunku 
dla takiej osoby jest niezbędna, 
ale musi się też łączyć z  postawą 
asertywności i  pokazaniu swoich 
przekonań. Pamiętajmy, by takich 
rozmów nie prowadzić samemu. 
W  razie jakichś trudności warto 
o tym porozmawiać ze swoim pro-
boszczem, zaś w sprawach bardziej 
skomplikowanych można skorzy-
stać z  pomocy Dominikańskiego 
Centrum Informacji o  Nowych 
Ruchach Religijnych i  Sektach 
(https://sekty.dominikanie.pl/).

Ks. Janusz Sądel 
Źródło 34, 26 sierpnia 2018

Centrum Scjentologii w Los Angeles 
Źródło: wikipedia
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KOŚCIOŁY ŚW. MATEUSZA
W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM

Wspomnienie liturgiczne św. Mateusza obchodzimy 21 września, patrona diecezji i  miasta Salerno, 
alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych i straży granicznej. 
Był jednym z czterech Ewangelistów i jednym z 12 Apostołów. Zginął ok. 60 r. w Persji lub Etiopii, ścięty 
mieczem. W  szybkim czasie zaczęto nadawać imieniem Mateusz, nazwy kościołom. W  naszej okolicy 
mamy takie dwa w Kochanowie i Uniemyślu.

Kościół św. Mateusza w Kochano-
wie jest kościołem filialnym Parafii 
św. Michała Archanioła w  Mieroszo-
wie, dekanat Głuszyca, diecezja świd-
nicka, która była erygowana w XV w. 
Wzniesiony w  1636 r., ale gruntow-
nie przebudowany na styl barokowy 
w  1754 r. i  remontowany w  XIX w. 
Jest to skromna budowla jednona-
wowa z  wydzielonym, prostokątnym 
prezbiterium i  kwadratową wieżą na 
osi. We wnętrzu bogate wyposażenie, 
m.in.: ołtarz główny – polichromia 
i złocenie z 1 poł. XVIII w., barokowa 
ambona z 1 poł. XVIII w., chrzcielnica 
z  XVIII w., rzeźby drewniane, poli-
chromowane, obrazy olejne na płót-
nie, portal z  piaskowca z  poł. XVIII 
w., a także liczne naczynia liturgiczne 
m.in.: barokowa monstrancja, srebr-
na pozłacana z 1700 r. Obok znajdu-
je się cmentarz otoczony kamiennym 
murem z barokową bramą. W pobli-
żu kościoła znajduje się również ba-
rokowa plebania z  XVIII w., obecnie 
przeznaczona na cele mieszkalne oraz 
murowana kapliczka z połowy XIX w. 
Co niedzielę o  godz. 10 odbywa się 
Msza św.

Kościół św. Mateusza w  Uniemy-
ślu jest kościołem filialnym Parafii 
pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Ślą-
skim, dekanatu Kamienna Góra Za-
chód, diecezja legnicka, który został 
erygowany 2 stycznia 1301 r. Kościół 
w  Uniemyślu wybudowany w  sty-
lu barokowym w  latach 1748-1750. 
Służył on jako kościół pogrzebowy. 
Budowniczym kościoła był Józef An-
toni Jentsch, pracujący na potrzeby 
cystersów w  Krzeszowie. Kościół św. 
Mateusza jeszcze po II wojnie świa-
towej służył wiernym. Pod koniec lat 
60. XX wieku został jednak zamknięty 
i zamieniony na magazyn. W niewy-
jaśnionych okolicznościach spłonął 
27 lipca 1972 roku. Od tamtego dnia, 
dzieło wybitnego mistrza pozostaje 
w  stanie ruiny. Kościół w  Uniemyślu 
ma konstrukcję jednonawową z  nie-
znacznie wydzielonym prezbiterium. 
Część wyposażenia, która nie ule-
gła spaleniu, przekazano do kościo-
ła w  Podgórzynie koło Jeleniej Góry 
a  ołtarz główny do kościoła św. Jana 
Nepomucena w  Leszczyńcu. Nad 
kruchtą wznosi się ośmiokątna wie-
ża, pierwotnie przykryta dzwonowym 

hełmem. Dach był pokryty łupkiem. 
Kościół otoczony jest murem kamien-
nym z  budynkiem bramnym. Wokół 
kościoła znajduje się zdewastowany 
cmentarz. Na cmentarzu pozostała ru-
ina kamiennej kostnicy z końca XVIII 
w. Całość obiektu od kilkudziesięciu 
lat popada w  ruinę. Kościół znajduje 
się niedaleko Karczmy Sądowej, jedy-
nego w  powiecie kamiennogórskim 
domu przysłupowego. Stowarzyszenie 
Terenowy Klub Przyrodników stara 
się pozyskiwać środki na restaurację 
Karczmy, co stale jest czynione, ale 
również na odbudowę z ruin Kościoła 
św. Mateusza w Uniemyślu.

Mieszkańcy tzw. worka okrzeszyń-
skiego, korzystają z filialnego Kościoła 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Okrzeszynie. Został on wybudowa-
ny przez cystersów krzeszowskich po-
czątkowo z drewna w 1690 r., a później 
z kamienia w 1724 r. W jego wnętrzu 
oprócz bogatej snycerki uwagę zwra-
ca ołtarz główny i ambona z XVIII w., 
a także kamienna chrzcielnica z 1 poł. 
XVIII w. i gotycki krucyfiks z XIV w.

Mateusz Pazgan

Kościół św. Mateusza w Kochanowie Kościół NMP w Okrzeszynie Kościół św. Mateusza w Uniemyślu
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

DOLE i NIEDOLE
o reformie benedyktynek polskich w XVI wieku 

czyli ciąg dalszy losów ksieni chełmińskiej 
Magdaleny Mortęskiej

Przepomnijmy: ubiegłego roku w Lubawie niedaleko Olsztyna rozpoczęto proces beatyfikacyjny 
ksieni Magdaleny Mortęskiej, której droga do życia zakonnego i działania reformatorskie dla odnowienia 
polskich benedyktynek zostały opisane w poprzednich odcinkach.

Powiedziało się już wielokrotnie, że 
ksieni Mortęska w  swoich działaniach 
reformatorskich ufundowała, bądź przy-
czyniła się do powstania i rozwoju około 
20 klasztorów benedyktyńskich, w  tym 
i  naszego lwowskiego. "Założyła klasz-
tory” - to brzmi pochlebnie, ale wów-
czas, w rzeczywistości była to nieraz dla 
ksieni Magdaleny istna droga na Golgo-
tę, Swoistymi "plagami” reformy, którą 
prowadziła ksieni Mortęska byli dość 
często... fundatorzy a czasem nadgorliwi 
spowiednicy. Ci pierwsi - dając fundu-
sze - uzurpowali sobie potem prawo do 
rządzenia klasztorem, mieszali się w jego 
sprawy wewnętrzne, a  niejednokrotnie 
doprowadzali drogą różnych starań swe 
córki na stanowiska przełożonych w tych 
klasztorach, co czasem nie wychodzi-
ło klasztorowi na dobre. Spowiednicy 
zaś, czyli kierownicy duchowni mniszek 
w znacznej liczbie byli ludźmi o silnych 
osobowościach i  nieraz wielkich ambi-
cjach, niekoniecznie Bożych, Choć tra-
fiali się też tacy doradcy duchowi i spo-
wiednicy jak ks.  Wojciech Półgęskowic, 
który przez swe zdolności, głęboką poko-
rę i  starania o autentyczne dobro spraw 
Bożych wielce się chełmińskiemu klasz-
torowi przysłużył, i wiele konfliktów za-
łagodził swą mądrością i dobrocią.

Tak było np. z  klasztorem założo-
nym w  Sandomierzu. Jego fundatorką 
była marszałkowa Elżbieta Sieniawska, 
wówczas 37-letnia wdowa o niebywałej 
osobowości, energii i  temperamencie. 
Współcześni opisywali ją jako kobietę 
wielkiej postury, otyłą, choleryczną i de-
spotkę. Jako wdowa po marszałku Sie-
niawskim nie chciała po raz wtóry wy-
chodzić za mąż, odpierała więc wszelkie 
konkury, czasem nawet zbrojnie. Chęt-
nych do małżeństwa z  nią było wielu, 
bo - ze swą fortuną - była łakomym ką-
skiem. Przy tym wszystkim prowadziła 
niezwykle ascetyczny i surowy tryb ży-
cia. Modliła się po 9 godzin dziennie, 
pannom służącym kazała się biczować, 
nosiła włosienicę, sypiała na podło-
dze, a  idąc na spoczynek świecę gasiła 
na własnym ciele. W  tej "cholerycznej" 
ascezie nie zaniedbywała też umartwień 
ducha: pościła przez trzy dni w  tygo-
dniu, służące miały rozkaz mówienia 
jej, co się im w  niej nie podobało, one 
też obowiązane były "dawać dyscypli-
nę swej pani" i "w gębę podczas mocno 
biły". Jak naprawdę w  ową "gębę" biły 
trudno powiedzieć, ale zapewne z nale-
żytą rewerencją, gdyż pani marszałkowa 
swój dwór trzymała krótko a przewinień 
nigdy nie darowała.

Była indywidualnością co 
się zowie! Opowiadano, jak 
swego czasu, będąc w  jed-
nej z  rodowych posiadło-
ści o  mało nie zginęła. Otóż 
na tamte tereny zapędził 
się czambuł tatarski. Jeden 
z  Tatarów, widząc olbrzymią 
i  dodatnio ubraną niewiastę 
pomyślał, że to zapewne ktoś 
znaczny, za kogo będzie moż-
na uzyskać spory okup. Rzu-
cił tedy arkan, by marszałko-

wą uwiązać u siodła i wziąć w niewolę. 
Tymczasem ona - mimo rygorystycznej 
ascezy - siłę miała niepoślednią i szarp-
nąwszy za arkan zwaliła Tatara z konia 
na ziemię, ów próbował ją postrze-
lić, potem przeszyć kindżałem ale nie 
zdzierżył i sromotnie uciekł. Marszałko-
wa zaś dwa dni przesiedziała w bagnach, 
zanim szukający ją Tatarzy odeszli.

Dzieci swoje (dwie córki, dwoje 
zmarło) chowała w podobnym jak swój 
stylu, po to by obrzydziły sobie pobyt 
”w świecie" i nabrały powołania zakon-
nego. Starsza Zofia była bardzo urodzi-
wa a przy tym majętna, więc starali się 
o nią najznamienitsi kawalerowie m.in. 
syn hetmana Radziwiłła-"Sierotki", ale 
marszałkowa ani myślała wyrażać zgodę 
i jeszcze więcej swą córkę "..lada o co ła-
jała, biła i zawstydzała, aby się co prędzej 
naparła z domu do zakonu". Wzbudzało 
to protesty możnych rodów, rodziny, ba! 
nawet samego króla Zygmunta III (jako 
opiekuna sierot), ale marszałkowa mia-
ła też swoich panegirystów i chwalców, 
którzy ją wspierali w zamiarach i pisali 
o niej z zachwytem.

W  końcu "ćwiczenia” marszałko-
wej dały efekty: około 1610 roku obie 
córki - Zofia i Elżbieta ujawniły matce 
chęć wstąpienia do klasztoru. Wybór 
klasztoru przyspieszyli jezuici, którzy 
wciąż przewijali się przez dwór mar-
szałkowej, byli jej doradcami, spowied-
nikami i  opiekunami duchowymi. Po-
wiozła więc marszałkowa córki swe do 
klasztoru w  Chełmnie, gdzie ksienią 
była opisywana wcześniej reformator-
ka benedyktynek w  Polsce Magdalena 
Mortęska. Jechali bocznymi drogami, 
bo rodzina i konkurenci chętni do po-
ślubienia jej córek wciąż nie dawali za 
wygraną i na gościńcach czynili zasadz-
ki, by je porwać!

Klasaztor benedyktynek w Sandomierzu. 
Dziś mieści się w nim seminarium duchowne
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Ksieni Magdalena gościnnie przyjęła 
panią marszałkową, która - rozrzewnio-
na tym - obiecała ufundować klasztor 
za 40 tysięcy złp., a drugie tyle dać jako 
posag dla obu córek, które wnet przyję-
to do nowicjatu w  Chełmnie. Tymcza-
sem "zagrały" ambicje ludzkie. Nastąpił 
konflikt między ksienią Mortęską, która 
- i  słusznie - uważała się za prawowitą 
duchową przewodniczkę swoich za-
konnic a  spowiednikiem jezuitą, który 
z kolei sobie uzurpował to prawo wraz 
z  próbami ingerowania w  sprawy we-
wnętrzne klasztoru. Byłoby "pół biedy", 
gdyby ów spowiednik nie podbuntował 
pani marszałkowej, a zrobił to tak umie-
jętnie, że marszałkowa zareagowała po 
swojemu: obniżyła obiecany posag do 4 
tysięcy, a nieco później zdecydowała, że 
obie córki zabiera z  nowicjatu w  Cheł-
mnie. Tymczasem starsza Zofia wręcz 
odmówiła matce opuszczenia Chełmna, 
gdzie czuła się już "jako w  niebie". To-
też matka wysyłała różnych "doradców", 
ale panna "..mocno się trzymała" i  re-
zolutnie odpowiedziała owemu jezuicie 
0.  Mikołajowi, iż ponieważ sam ją do 
tego klasztoru nakłaniał i polecał, skoro 
teraz nagle z niego usiłuje ją wywieść, to 
- jak mówiła - "...muszę waszmość pana 
mieć za szatana i za wielkiego nieprzy-
jaciela dusze mojej". Marszałkowa - acz 
niechętnie - musiała w  końcu zgodzić 
się na pozostawienie córek w Chełmnie, 
z  których młodsza Elżbieta wkrótce 
zmarła.

Zgoda ta była wymuszona okolicz-
nościami i  narobiła niemałego zamie-
szania i wewnątrz i zewnątrz klasztoru, 
bo marszałkowa wszędzie szukała sprzy-
mierzeńców przeciw ksieni Mortęskiej.

Ale wkrótce - ku wielkiej uldze klasz-
toru w Chełmnie - wyjechała do Lwowa, 
aby tam zająć się budową kościoła pw. 
świętych Piotra i  Pawła przy kolegium 
jezuickim. To była - jak się okazało 
- cisza przed burzą. Swoim tempera-
mentem i uporem miała jeszcze nie raz 
przysporzyć ksieni Mortęskiej, klaszto-
rowi i  córce sporych kłopotów. Wszę-
dzie chciała rządzić, a surowe umartwie-
nia jakie podejmowała, tylko umacniały 
jej wolę, nic nie osłabiając uporu.

W 1609 roku ksieni Mortęska obrała 
w Jarosławiu miejsce na nowy klasztor, 
posłała tam kilka zakonnic ze swego 
Chełmna, zaopatrzywszy ten mały kon-
went obficie z własnych zapasów.

Tymczasem pani marszałkowa po-
przez swoje koneksje czyli tzw. znajo-
mości podsunęła siostrom z  Jarosławia 
niejakiego ks. Piotra jezuitę jako spo-
wiednika, ów ks. Piotr, niestety, nale-

żał do tzw. rygorystów 
i  skrupulatów i  od razu 
zaczął oceniać podległe 
sobie zakonnice z  tego 
punktu widzenia.

Zaraz na początku 
kategorycznie osądził 
(nie pytając jakie są 
podstawy reformy klasz-
torów prowadzonych 
przez ksienię Mortęską), 
że mniszki nie przestrze-
gają klauzury określonej 
przez Sobór Trydencki. 
I  z  tego powodu... od-
mówił mniszkom roz-
grzeszenia. Nadto ogłosił, że w  związ-
ku z tym są one pod ekskomuniką! i że 
ksieni Mortęską, jako ich nadrzędna 
przełożona reformująca klasztory... pro-
wadzi ich dusze do potępienia! pozwa-
lając na łamanie klauzury! Można sobie 
wyobrazić do jakiego zamętu doszło 
w jarosławskim klasztorze!

Część sióstr, ogarnięta swoistą psy-
chozą załamała się, pozostałe jednak 
wiernie trwały przy reformie, bądź co 
bądź zatwierdzonej przez wyższe władze 
kościelne. Na ratunek zjechała z  Cheł-
mna ksieni Mortęską w 1612 roku, lecz 
ksiądz Piotr odmówił jej wyspowiada-
nia, głosząc, że ona także jest pod eks-
komuniką! Tyle że ksieni Mortęską się 
nie ulękła: wyjednała u biskupa przemy-
skiego, by pozwolił spowiadać księdzu, 
którego przywiozła ze sobą. Biskup zgo-
dził się, co z kolei pozwoliło wypowie-
dzieć posługi księdzu Piotrowi.

Pani marszałkowa próbowała jesz-
cze na różne sposoby - przez swoich 
popleczników i  admiratorów - rządzić 
w Jarosławiu, ale w grudniu tegoż roku 
biskupi opiekujący się reformą chełmiń-
ską z ramienia Stolicy Świętej wydali de-
kret pozostawiający założenia reformy 
w dotychczasowym wyrazie, zaś księdzu 
Piotrowi zabronili spowiadania w  całej 
diecezji przemyskiej. Tak więc na razie 
ksieni Mortęską zwyciężyła! Ale była to 
cisza przed burzą.

W krótkim czasie marszałkowa wy-
marzyła sobie, że ufunduje klasztor be-
nedyktynek w Sandomierzu, że weźmie 
z  Chełmna swoją córkę mniszkę tam-
tejszą i uczyni ją ksienią nowego klasz-
toru. Budowa drewnianego klasztoru 
i  drewnianego kościółka trwała dwa 
lata i znów 12 zakonnic z Chełmna wy-
ruszyło, by osiedlić się w nowym miej-
scu. Otrzymały - jak zwykle - dostatnie 
wyposażenie i  własnego spowiednika. 
Na wszelki wypadek. Wszystko było 
drobiazgowo przewidziane, siostry 

miały wyraźne instrukcje na podróż 
i  na osiedlenie. Cóż z  tego, kiedy nie-
spokojny duch pani marszałkowej i  tu 
się wtrącił, bo kiedy mniszki zjechały 
do Sandomierza, czekała tu już na nie 
ubrana w  benedyktyński habit, a  przy 
jej boku... ksiądz Piotr, ten, który tyle 
zamieszania narobił w  Jarosławiu. Już 
na początku marszałkowa podstę-
pem uzyskała zgodę ksieni Mortęskiej 
na przywiezienie z  Jarosławia dwóch 
sióstr; miały one być okiem i  uchem 
jej samej i  ks.Piotra. Zaczęły się znów 
konflikty. Ksieni Mortęska pospieszy-
ła - jak zwykle - na ratunek, by “gasić 
pożary" i  kłótnie. Wówczas to - widać 
znużona już ciągłymi kłopotami i wal-
ką - ksieni Mortęska zgodziła się odwo-
łać dotychczasową przeoryszę a  na jej 
miejsce ustanowić córkę marszałkowej 
- Zofię, choć ona sama wzbraniała się 
przed tym ze wszystkich sił. Tak więc 
marszałkowa osiągnęła, co chciała. 
Jeszcze długo wtrącała się w życie kon-
wentu poprzez istne terroryzowanie 
córki. Aż w  końcu w  1624 roku stara 
despotka umarła, ku uldze wszystkich. 
Pozbawiona terroru matki Zofia szybko 
rozwijała się jako przełożona, tak że bi-
skup Szyszkowski wkrótce zdecydował 
konsekrować ją na ksienię sandomier-
skiego klasztoru. Ale do końca życia 
- mimo surowości matki - nie pozbyła 
się pewnej "płochości". Opowiadano, że 
przed samą śmiercią swoją kazała sobie 
podać kielich wina, wypiła strzemien-
nego do sióstr i  ze słowami: "Dilecte 
mi, pergamus, pergamus" (Umiłowany 
mój, idźmyż, idźmyż dalej) zmarła.

Przedstawiono w  dużym skrócie 
losy tylko dwóch klasztorów założo-
nych i reformowanych przez Magdalenę 
Mortęską, ale przykłady te wystarczą, by 
stwierdzić, iż jej działalność była praw-
dziwym białym męczeństwem.

s. Edyta Wójcik OSB

Klasztor benedyktynek w Jarosławiu
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W MEDJUGORIE DOKONUJĄ SIĘ
NAWRÓCENIA

Ksiądz abp Henryk Hoser zachęca kapłanów do przybywania z posługą sakramentalną do Medjugorie. 
Od 22 lipca br. ksiądz arcybiskup pełni funkcję wizytatora apostolskiego o charakterze specjalnym dla 
parafii w Medjugorie, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis (do dyspozycji Stolicy Apostolskiej). 
Jego zadaniem jest usprawnienie miejscowego duszpasterstwa.

Rokrocznie do Medjugorie przy-
bywa ok. 2,5 mln osób z całego świata 
i  liczba ta powoli się zwiększa. Choć 
mozaika wiekowa jest duża, to jednak 
największy odsetek stanowią ludzie 
młodzi. Zdecydowana większość pąt-
ników przyjeżdża z Polski i z Włoch. 
Wiele grup przybywa także z  kra-
jów Europy Zachodniej, w tym z Hi-
szpanii, Niemiec, Holandii, a  nawet 
z Francji. – To są w większości ludzie, 
którzy pochodzą z „Kościoła zaniko-
wego”, w  którym praktyka spowiedzi 
jest już rzadkością i nagle doświadcza-
ją działania Bożej łaski. Największym 
fenomenem są masowe nawrócenia 
i spowiedzi – powiedział ks. abp Ho-
ser. Dodał, że 50 konfesjonałów ob-
leganych jest długimi kolejkami, do 
tego stopnia, że kapłani nie nadążają 
nawet spowiadać.

– Co ciekawe, ludzie wracając do 
swoich środowisk, mają w  sobie głę-
boką potrzebę przekazywania swoje-
go doświadczenia dalej, a więc radości 
ze spotkania z Bogiem, z odnalezienia 
sensu życia – podkreślił hierarcha. – 
To, co również zdumiewa, to fakt, że 
w wielu krajach istnieje już sieć piel-
grzymów, którzy nawiedzili Medjugo-
rie. Organizują się, spotykają, wspól-
nie się modlą, a  nawet podejmują 
konkretne działania na rzecz społecz-
ności lokalnej czy miejscowego Koś-
cioła – zwrócił uwagę ks. abp Hoser.

Podkreślił, że kult maryjny 
w  Medjugorie ma charakter chry-
stocentryczny. – Większość liturgii 
skoncentrowana jest na misterium Je-
zusa Chrystusa, a więc na Eucharystii 
i  tych elementach, które do niej pro-
wadzą. – Szczególne miejsce odgrywa 
sam sakrament pokuty i  pojednania, 
który prowadzi do komunii z Bogiem 
i z ludźmi – zaznaczył hierarcha.

– Obok działań liturgicznych i pa-
raliturgicznych, które mają charak-
ter pobożnościowy, przybywający do 
Medjugorie pielgrzymi uczestniczą 
codziennie w katechezach, które gło-

szą ich duszpasterze, stali kapelani lub 
miejscowi franciszkanie. Jest to szan-
sa na pogłębienie świadomości wia-
ry. Nie możemy bowiem zapominać, 
że autentyczna wiara ma charakter 
rozumny, co pokazuje nam przykład 
Najświętszej Maryi Panny – zwrócił 
uwagę ks. abp Hoser.

Wspomniał też, że wielu młodych 
ludzi decyduje się na odprawienie 
w  Medjugorie tygodniowych reko-
lekcji zamkniętych połączonych z po-
stem o  chlebie i  wodzie. Odbywają 
się one przez cały rok w  tzw. Domu 
Pokoju. W  Medjugorie odbywają się 
również kongresy dla poszczególnych 
grób zawodowych, np. dla pielęgnia-
rek, lekarzy, spowiedników czy reko-
lekcjonistów.

Wśród wyzwań i  planowanych 
zmian ksiądz arcybiskup wymienił 
potrzebę rozbudowy infrastruktury. 
Zaznaczył, że w  pierwszej kolejności 

potrzebne jest zabezpieczenie prze-
strzeni liturgicznej. – Wobec wyso-
kich temperatur w miesiącach letnich, 
które sięgają nawet 40 stopni Celsju-
sza, i niskich w czasie zimy, koniecz-
ne staje się stworzenie zadaszenia dla 
wielkiej esplanady. Trzeba również 
poszerzyć przestrzeń dla rekolekcji 
i  stworzyć nowe miejsca, w  których 
można będzie odprawiać Msze św., 
zwłaszcza że pielgrzymi pochodzą 
z różnych państw i grup językowych, 
tak by mogli w swoich grupach prze-
żywać Eucharystię – powiedział ks. 
abp Hoser.

Medjugorje to niewielka wieś 
w Hercegowinie. W 1981 roku miało 
w niej dojść do pierwszych objawień 
Matki Bożej, które trwają do dnia dzi-
siejszego.

JG, KAI
Nasz Dziennik, 13 września 2018

Kościół pw. św. Jakuba w Medziugorie, źródo: wikipedia
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WOJENNE WSPOMNIENIA
Panią Helenę poznałam podczas minionych wakacji. Radosna, pogodna, pełna pokory i wdzięczności 

wobec życia kobieta, wywarła na mnie ogromne wrażenie. Każde spotkanie i  rozmowy w konfrontacji 
z rozbieganym światem, ubogacały mnie, wprowadzając jednocześnie w pogodny nastrój.

Pani Helena urodziła się i mieszka-
ła w Warszawie. Kiedy wybuchła druga 
wojna światowa, była dzieckiem. Przy-
znaje, że przywoływanie wspomnień 
i  powrót do tamtych lat, jest dla niej 
bardzo trudne, ale zgodziła się podzie-
lić wspomnieniami. Chciałaby, żeby 
dzieci i młodzież była świadoma daru, 
jakim jest wolność i niepodległość.

1 września 1939 mieszkałam z  ro-
dzicami i  młodszą siostrą w  Warsza-
wie w dzielnicy Okęcie, blisko lotniska. 
Miałam wtedy sześć lat. Pamiętam, że 
na niebie, nisko nad domami, pojawiły 
się nieprzyjacielskie samoloty. Ludzie 
wpadli w panikę. Uspokajani byliśmy in-
formacjami od władz, że są to ćwiczenia. 
Nie, nie były to ćwiczenia, nie mieliśmy 
nawet wyobrażenia o tym, jakie nastaną 
czasy. Przerażeni ludzie nie wiedzieli 
co robić. W naszej kamienicy mieszkał 
furman, który na swoją furmankę zabrał 
cztery rodziny, w  tym naszą. Uciekali-
śmy do Raszyna. Na furmance dobytek 
i małe dzieci. Dorośli szli obok. W dro-
dze spotkaliśmy ludzi, którzy z Raszyna 
uciekali do Warszawy. Dorośli opowia-
dali sobie przerażające historie o  be-
stialstwie na ludności cywilnej. Zawró-
ciliśmy. Po kilku dniach powróciliśmy 
do swoich domów w  Warszawie, gdzie 
żyliśmy do wiosny 1941 roku. Rozpętała 
się wojenna zawierucha. W  Warszawie 
na Okęciu poszłam do szkoły. Pamię-
tam, jak w  czasie lekcji, samolot spadł 
na ziemię i skrzydłem zahaczył budynek 
szkoły. Po huku jaki nastąpił, nauczyciel 
zamknął nas na klucz w klasie i pobiegł 
zobaczyć co się stało. Zostaliśmy sami, 
do dzisiaj pamiętam te chwile grozy, 
przerażający strach spowodowany tym, 
że nie ma wśród nas dorosłej osoby, że 
jesteśmy zamknięci i pozostawieni.

Z  powodu braku pracy, jedzenia 
wyjechaliśmy do Pętkowic (kieleckie). 
Tam pewien gospodarz pozwolił nam 

zamieszkać w swojej stodole, spaliśmy 
na klepisku. Pracowaliśmy u  okolicz-
nych gospodarzy w zamian za jedzenie. 
Zdarzało się, że całą rodziną chodzili-
śmy zbierać z pól kłosy zboża. Wolno 
nam było wejść na pole dopiero po 
zebraniu plonów i  zgrabieniu ścierni-
ska. Zebrane kłosy zbóż były mielone 
w żarnach na mąkę. W listopadzie, kie-
dy jeszcze spaliśmy na klepisku, ktoś 
ukradł nam pierzynę. Takie rzeczy za-
padają w  pamięć. Wtedy też na świat 
miała przyjść moja siostra. Gospodarz 
użyczył nam swojej małej izdebki, było 
to pomieszczenie około 3x3 m², w któ-
rym zamieszkała nasza pięcioosobowa 
rodzina.

W  następnym roku tatuś znalazł 
większą izbę w kamienicy w Tarłowie. 
Nie było pracy, ludzie zajmowali się 
handlem. Tu też chodziłam do szkoły. 
Budynek szkoły, na parterze zajmowała 
niemiecka żandarmeria. Pamiętam, że 
musiałam przychodzić na czas. Kie-
dy się spóźniłam, niemiecki żandarm 
z psem, stał przy wejściu i nie pozwa-
lał przejść na zajęcia. Zdarzało się, że 
sama zostawałam w  mieszkaniu opie-
kując się dwiema młodszymi siostrami. 
Pewnego dnia w dzień targowy, Niem-
cy zrobili obławę i  wszystkich prze-
bywających na targu, spędzili na plac 
szkolny, wśród zatrzymanych byli rów-
nież moi rodzice. Wiadomość o  tym 
przekazała mi sąsiadka, radząc, żebym 
z  młodszym rodzeństwem poszła pod 
szkołę prosić o wypuszczenie rodziców. 
Płaczących dzieci było tam już dużo, 
między nimi, również my. Udało się, 
wróciliśmy do domu z  rodzicami, nie 
wszyscy mieli tyle szczęścia. Gdy front 
wojenny stał nad Wisłą zrobiło się 
jeszcze bardziej niebezpiecznie. Całe 
miasto musiało się ewakuować. Nasza 
rodzina zatrzymała się w miejscowości 
Ulów.

Tato miał duszę wędrownika cieka-
wego świata. Jako młody chłopak przed 
wojną wędrował po Rosji i Niemczech. 
Poznał wtedy języki obce tych krajów, 
wtedy nie wiedział, że ta umiejętność 
w  przyszłości będzie mu bardzo przy-
datna. W  czasie wojny ułatwiało mu 
to porozumiewanie się z  żołnierzami 
i  partyzantami nieprzyjaciela, którzy, 
często nachodzili domostwa. Tato ura-
tował życie niejednemu gospodarzowi. 
W miejscowości Ulów pozostaliśmy do 
końca wojny.

W  maju 1945 roku tato wyjechał 
w  poszukiwaniu naszego miejsca na 
ziemi w  powojennej Polsce. Zarezer-
wował dla nas 15-hektarowe gospo-
darstwo we wsi Udorpie w  powiecie 
bytowskim. Zabrał nas tam, zastaliśmy 
piękny sad, ogród spalony dom i barak 
mieszkalny. Na początku mieszkaliśmy 
u sąsiadów, tato, remontował barak do 
którego wprowadziliśmy się. Rozpo-
częliśmy nowy etap życia. Tam, na roli, 
pracując w  gospodarstwie, spędziłam 
swoją młodość.

wspomnienia Pani Heleny Janickiej 
spisała Honorata Klimczak

Pani Honorata Klimczak i Pani Helena Janicka
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KRZESZÓW. PIELGRZYMKA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

Już po raz 19 osoby niepełnosprawne, przyjaciele i bliscy przybyli do głównego sanktuarium maryjnego 
diecezji legnickiej na doroczną pielgrzymkę.

– Przybyliśmy do Domu Łaski, by 
dziękować Bogu za dar wolności Ojczy-
zny, by podejmować refleksję nad tym, 
jak bronić wiary, jak żyć wiarą. Poleca-
jąc się wstawiennictwu Maryi, chcemy 
uczyć się od Niej życia według logiki 
Chrystusa – powiedział biskup legnicki 
Zbigniew Kiernikowski do uczestników 
dorocznej pielgrzymki osób niepełno-
sprawnych.

Do krzeszowskiego sanktuarium 
maryjnego przybyło blisko 1500 osób 
niepełnosprawnych ich opiekunów, 
bliskich i przyjaciół oraz zaproszonych 
gości. Tegorocznej pielgrzymce zorga-
nizowanej przez legnicką Caritas towa-
rzyszyło hasło: „Z  Maryją dziękujemy 
za Niepodległa”.

Spotkanie rozpoczęło się od kate-
chezy wygłoszonej przez ks. Tomasza 
Filipka, opiekuna duchowego Wspól-
noty Osób Niepełnosprawnych im. św. 
o. Pio z Legnicy. Ks. Tomasz podkreślił, 
że wspólnota działa już od 10 lat i ma na 
swoim koncie wiele osiągnięć. –  Two-
rzymy tę wspólnotę, aby nawzajem 
się wspierać, zarówno osoby sprawne, 
zdrowe, jak i  niepełnosprawne. Wszy-
scy możemy sobie nawzajem wiele ofia-
rować – podkreślił ks. Filipek.

Kolejnym punktem spotkania był 
koncert organowy w wykonaniu duetu 
organowego „Ad Libitum Organ Duo” 
stworzonego przez studentów Akade-
mii Muzycznych we Wrocławiu i  Po-
znaniu – Sebastiana Kresali i  Tomasza 
Padoła. Muzycy wykonali kilka znanych 
utworów na 4 ręce i 4 nogi na unikato-
wym instrumencie Michaela Englera.

W  południe Mszy św. w  bazylice 
przewodniczył biskup legnicki Zbi-
gniew Kiernikowski. Obecny był rów-
nież bp Marek Mendyk, wieloletni dusz-
pasterz osób niepełnosprawnych, księża 
z legnickiej Caritas oraz księża pracują-
cy z  osobami niepełnosprawnymi oraz 
pracujący w okolicznych parafiach.

– Jesteśmy tutaj po to, by doświad-
czyć wewnętrznego ukojenia, uzdro-
wienia, ale przede wszystkim po to, 
abyśmy właściwie patrzyli na to, co jest 
związane z naszym krzyżem i wiedzie-
li, że jest to ta droga, która prowadzi do 
prawdziwego zwycięstwa – podkreślił 
Biskup legnicki.

Po Eucharystii, zgodnie z  tradycją 
tych pielgrzymek, Biskup legnicki wrę-
czył sześć tytułów Honorowy Przyjaciel 
Osób Niepełnosprawnych, przyznawa-
nych przez duszpasterstwo osób nie-
pełnosprawnych instytucjom i osobom 
indywidualnym, które w znaczący spo-
sób działają na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych.

W  ramach obchodów 100 roczni-
cy odzyskania niepodległości odbył 
się także koncert pieśni patriotycznych 
w  wykonaniu Zespołu Artystycznego 
Żołnierzy Rezerwy „Rota” ze Złotoryi.

Tegoroczna pielgrzymka zakończyła 
się odmówieniem Koronki do Miłosier-
dzia Bożego.

ks. Waldemar Wesołowski
www.opoka.news

Wręczenie tytułów "Honorowy Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych"
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29 czerwca 2018 na portalu ga-
zetawroclawska.pl rozpoczął się 
plebiscyt Wielkie Odkrywanie Dol-
nego Śląska. Pierwszy etap ww. ple-
biscytu rozgrywany był w  ramach 
powiatowych, tak by wyłonić liderów 
konkursu. Krzeszowskie Opactwo 
uzyskało pierwsze miejsce w powie-
cie kamiennogórskim - konkurując 
m.in. z  podziemiami Arado, Lnianą 

Chatą w Chełmsku Śląskim, czy Mu-
zeum Tkactwa.

Po zakwalifikowaniu się do dru-
giego etapu poprzeczka mocno się 
podniosła. Wszystkie obiekty starały 
się zebrać jak największą liczbę gło-
sów. Nasze sanktuarium dzięki do-
brej woli naszych przyjaciół, którzy 
wsparli nas głosując - zajęło III miej-
sce w  plebiscycie. Najmocniej dzię-

kujemy wszystkim którzy oddawali 
głosy. Wygrana jest naszym wspól-
nym sukcesem!

Jednocześnie gratulujemy zwy-
cięzcom I  i  II miejsca - MovieGate 
oraz Arboretum w  Wojsławicach. 
Gratulujemy także IV miejsca Parafii 
pw. św. Katarzyny w Górze.

Jacek Trybuła

KRZESZOWSKIE OPACTWO NA PODIUM!
Podczas uroczystej gali w Akademii Rycerskiej w Legnicy otrzymaliśmy wyjątkową nagrodę.

Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie zostało tytułowane III największą atrakcją turystyczną Dolnego Śląska.

PRZEKAZANIE OFIAR POGORZELCOM
Z PISARZOWIC

W czwartek 6 września 2018 
roku proboszcz i  kustosz Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej 
w  Krzeszowie przekazał na rzecz 
pogorzelców z  Parafii Pisarzowice 
k/Kamiennej Góry sumę: 5093 zł 
i  50 groszy (słownie: pięć tysięcy 
dziewięćdziesiąt trzy złote i 50 gro-
szy).

Pieniądze zostały zebrane od 
parafian i  pielgrzymów podczas 
zbiórki w  niedzielę 2 września 
w Bazylice Krzeszowskiej.

Świadkiem przekazania tej da-
rowizny był Ks. Proboszcz z Pisa-
rzowic oraz Kustosz z Krzeszowa.
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Świąteczna oferta
w Obsłudze Pielgrzyma

Figurki

Bombki

Przysmaki Opata Zioła Opata
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Świeczki

Biżuteria

Pocztówki

Książki

Zapraszamy do sklepu:
Obsługa Pielgrzyma
Pl. Jana Pawła II 3, 
58-405 Krzeszów

oraz sklepu internetowego:
www.sklep.opactwo.eu

Albumy
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W  trzecim roku formacji klerycy przyjmują strój 
duchowny i stają się lektorami, aby we wspólnocie pro-
klamować, odczytywać słowo Boże w  czasie liturgii. 
Czwarty rok kończy się posługą akolitatu, po której 
alumni mogą posługiwać w Kościele udzielając komunii 
świętej. Święcenia diakonatu kończą formację piątego 
roku studiów, kiedy to kleryk staje się duchownym i zo-
staje posłany do głoszenia słowa, udzielania sakramentu 
chrztu i prowadzenia pogrzebów. Diakoni, jako ci, któ-
rzy są już kandydatami do święceń prezbiteratu przeży-
wają w ostatnim roku swojej formacji seminaryjnej trzy 
praktyki duszpasterskie w parafiach.

Będąc diakonem diecezji legnickiej zostałem posłany 
we wrześniu 2018 roku przez księdza rektora do Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, aby przez 
ten czas poznawać życie parafialne i posługę wśród pa-
rafian i pielgrzymów. Był to dla mnie prawdziwie błogo-
sławiony czas, który mogłem przeżyć pod opieką Łaska-
wej Pani krzeszowskiej, która mi nieustannie pomaga 
każdego dnia w przyjmowaniu Słowa, Jej Syna, Jedno-
rodzonego Syna Ojca i  życia słowem Bożym. Niezwy-
kle cennym doświadczeniem była możliwość wejścia 
we wspólnotę krzeszowskich kapłanów, którzy przyjęli 
mnie bardzo przyjaźnie, jak swojego brata w posłudze. 
Mogłem patrzeć na życie kapłańskiej wspólnoty, jak 
księża dzielą się obowiązkami i  jak się razem modlą. 
Cenne były dla mnie także spotkania z  ludźmi, którzy 
przyjęli mnie z życzliwością i braterską miłością.

Doświadczenie posługi w Krzeszowie było dla mnie 
niezwykle cenne. Jest to duszpasterstwo parafialne połą-
czone z duszpasterstwem pielgrzymów, przez co kapłani 
mają niesamowicie dużo pracy, aby zadbać o zbawienie 
zarówno parafian, jak i pielgrzymów. Dziękując księżom 
z proboszczem: ks. prałatem Marianem Kopko na cze-
le, siostrom benedyktynkom i  elżbietankom; osobom, 
które posługują w Obsłudze Pielgrzyma i parafianom za 
przyjęcie mnie, życzliwe słowa pełne miłości i dobroci 
Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa i wszelkich 
potrzebnym łask. Niech Łaskawa Pani wyprasza wam 
bracia i  siostry to wszystko, co jest potrzebne w  życiu 
codziennym i na drodze do naszego Ojca niebieskiego.

Diakon Michał Kamiński

Dożynki w Krzeszowie, 15 września 2018
fot. Mieczysław Garbrowski

DIAKOŃSKA PRAKTYKA 
DUSZPASTERSKA

Formacja alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym ma swoje 
konkretne etapy, aby przyszli kapłani zdobyli odpowiednią wiedzę, ale 
także mieli styczność z rzeczywistością parafialną, z duszpasterstwem 
konkretnych wspólnot diecezji.
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Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych
Krzeszów 1 wrzesień 2018


