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Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6, 54).

Wieczorna Droga Krzyżowa ulicami Krzeszowa

Niedziela Palmowa 2019

Misterium Męki Pańskiej
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MAJ - CZERWIEC 2019
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• sobota 1 czerwca - 7. Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę
• niedziela 2 czerwca - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 22. Rocznica Koronacji Ikony
Krzeszowskiej. Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”
Zagłębia Miedziowego i Ziemi Jeleniogórskiej

• środa 1 maja - Msza św. w brackim kościele Św.
Józefa o godz. 12.00 - Pielgrzymka Mężczyzn Die- • niedziela 2 czerwca - Msza święta dziekczynna w
40-stą rocznicę święceń kapłańskich ks. kanonicezji Legnickiej do Świętego Józefa; zapraszamy
ka Aleksandra Siemieńskiego, proboszcza Parafii
na Nabożeństwa Majowe do bazyliki: w tygodniu
NSPJ w Kamiennej Górze
o godz. 17.30; w niedzielę na 16.30
• piątek 3 maja - Uroczystość NMP Królowej Pol- • sobota 8 czerwca - Czuwanie przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego - godz. 19.00
ski. Msze Święte godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
• sobota 4 maja - wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków; godz. 12.00 Msza Św. oraz Nabożeństwo I-soboty miesiąca.

• niedziela 9 czerwca - 40. Rocznica Święceń Kapłańskich naszego Rodaka Ks. Dziekana i Proboszcza Jana Mrowcy - godz. 10.00

• niedziela 5 maja godz. 10.00 zmiana Tajemnic Żywego Różańca

• sobota-niedziela 8/9 czerwca - 21. Piesza Pielgrzymka Trzeźwościowa z Kowar do Krzeszów

• od wtorku 7 maja do poniedziałku 13 maja - Jery- • czwartek 13 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i Światowy Dzień Modlitw
cho Różańcowe w Klasztorze Sióstr Elżbietanek.
o Uświęcenie Kapłanów.
Rozpoczęcie we wtorek 7 maja w Klasztorze Sióstr
Elżbietanek w Krzeszowie o godz. 15.00. Zakoń- • sobota 15 czerwca - Piesza Pielgrzymka z Kaczenie na Eucharystii w poniedziałek 13 maja
miennej Góry do Krzeszowa; początek godz. 9.00
o godz. 12.00 w Bazylice Krzeszowskiej.
na Rynku w Kamiennej Górze; godz. 12.00 Msza
św. w Bazylice
• niedziela 12 maja - Dzień Patriotyczny w Krzeszowie. Główna Uroczystość na Mszy św. o godz. • poniedziałek 17 czerwca - Radio Maryja i TV
12.00. Występ Zespołu Folkowego „Szyszak” z JeTrwam w Krzeszowie; rozpoczęcie godz. 18.00
leniej Góry. Loteria Fantowa.
w Bazylice

• niedziela 12 maja - VI Pielgrzymka Motocyklowa Dolnego Śląska do Krzeszowa
• od wtorku 14 maja rozpoczęcie w Kaplicy Loretańskiej całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 12.00
• sobota 18 maja - rozpoczęcie Pieszych Pielgrzymek z Kamiennej Góry do Krzeszowa; początek
godz. 9.00 na Rynku w Kamiennej Górze; godz.
12.00 Msza św. w Bazylice
• niedziela 26 maja - Pierwsza Komunia Święta
w Krzeszowie; początek godz. 10.00 - Dzień Matki
• czwartek 30 maja - Sakrament Bierzmowania
w Krzeszowie godz. 18.00
• piątek 31 maja - Rocznica przybycia do Krzeszowa 44 Sióstr Benedyktynek ze Lwowa (1946 rok)

• czwartek 20 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała.
Msze Święte godz. 7.00, 10.00 z Procesją ulicami
Krzeszowa; po procesji Msza Św.; oraz godz. 17.00
• niedziela 23 czerwca - 755 rocznica śmierci Księżnej Anny, żony Henryka Pobożnego
• sobota 29 czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
• niedziela 30 czerwca - 38. Pielgrzymka Rzemiosła
Polskiego na Jasną Górę
• od niedzieli 30 czerwca - Koncerty Organowe
w Krzeszowie - przez cały miesiąc lipiec i sierpień. Koncerty codziennie w Bazylice godz. 11.00
i 13.00; w kościele św. Józefa w każdą niedzielę
godz. 15.30
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WSPOMNIENIA
PANAMA 2019 CZ. 2
„Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego”Światowe Dni Młodzieży w Panamie
22-27 stycznia 2019
Dzień IV
Każda niedziela jest uroczystym
dniem, jednak ta niedziela była wyjątkowo uroczysta. Zakończenie
tygodnia naszego pobytu w parafii
Santo Domingo Antiqa. Dzień zaczęliśmy śniadaniem z rodzinami.
Codzienne smakołyki, świeże owoce i poranna kawa to idealny początek dnia. Już od godziny 9.30 kościół
wypełnił się radosnym śpiewami.
Rytmiczna muzyka Panamy porwała serca i ciała wszystkich pielgrzymów. Po pół godzinie rozpoczęła się
Msza Święta. Przy ołtarzu Pańskim
stanęli wszyscy Kapłani pod przewodnictwem kapłana z Korei Południowej. Pierwszy raz w życiu mogliśmy uczestniczyć w Mszy świętej
sprawowanej w języku koreańskim.
Kazanie również było w tym języku. Tłumaczenia podjął się również
kapłan z Korei, co spowodowało
dużo radości u miejscowej ludności. W homilii zostały zawarte
podziękowania za ciepłe i życzliwe przyjęcie ze strony tutejszych
parafian. W kazaniu wybrzmiewało, że choć tak wiele nasz różni,
że jesteśmy z innych kontynentów
i państw, to wszyscy tworzymy jedną wspólnotę, jedną rodzinę. Przez
to, że miejscowa ludność otworzyła
swoje serca i domy na nasze przyjęcie to wszyscy pielgrzymi przez ten
czas uczyli się doskonałej miłości
Boga, otwartości na drugiego człowieka, tego że na prawdę jesteśmy
braćmi. Kwintesencją kazania było
podsumowanie, że tutejsza parafia
i domy przyjmujące pielgrzymów
stały się naszymi domami. Bóg jest
z nami w tym pięknym czasie. Nie
tylko każdy z nas wzrastał w wierze
w ciągu tego tygodnia, ale wszyscy

wspólnie wzrastaliśmy w wierze.
Następnie wszyscy podziękowali
gromkimi oklaskami księdzu, który
tłumaczył kazanie z języka koreańskiego na hiszpański za jego odwagę
i chęci. Msza święta zakończyła się
podziękowaniem ze strony miejscowego proboszcza dla wszystkich zaangażowanych grup i parafian, którzy przez cały rok przygotowywali
się do tego święta. Na pamiątkę pobytu w parafii każdy ksiądz otrzymał
ręcznie malowaną stułę z symbolami Światowych Dni Młodzieży. Siostry zakonne otrzymały regionalne,
piękne spinki a wszyscy pielgrzymi
notes i ręcznie haftowane torebeczki z symbolem ŚDM. Każda z grup
również przekazała upominki związane ze swoim krajem. Nasza grupa
przekazała na ręce księdza proboszcza ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej oraz tradycyjne nakrycie
głowy z Kazachstanu. Te symbole
w pełni oddają charakter naszej grupy. Po błogosławieństwie uściskom,
wymianom drobnych podarunków
i zdjęciom nie było końca. Wszyscy
byli bardzo wzruszeni i wdzięczni
za czas spędzony z drugim człowiekiem w Santo Domingo. Następnym punktem programu było

popołudnie spędzone z rodzinami, u których mieszkaliśmy. Każdy
z nas w inny sposób spędził ten czas.
Gdy wróciliśmy do domu zjedliśmy
obiad, oczywiście potrawę panamską. Potem udaliśmy się na drobne
zakupy, aby kupić sandały, które są
tutaj podstawą. (Tradycyjne sandały
Las Cutarras de Panama). Noszą je
wszyscy i mali, i duzi, i dzieci, i starsi. Jednym słowem wszyscy. Sandały
te były dopasowywane do naszych
nóg, aby jak najlepiej nam służyły.
Kolejnym punktem programu był
wyjazd na plażę oddaloną o ok. 40
minut drogi od Santo Domingo.
Wizyta nad oceanem była cudowna.
Spacer po piaszczystej plaży, kąpiel
w oceanie, łapanie fal i cudowne
widoki. Po kilku godzinach zabawy
i odpoczynku wróciliśmy do domu,
gdzie podziękowaliśmy rodzinie
wręczając im drobne upominki oraz
robiąc pamiątkowe zdjęcia. Przy
wspólnej kolacji pomodliliśmy się
znaną już i bardzo lubianą piosenką z pokazywaniem. U wszystkich
zawsze wywołuje ona radość. Rozmowom nie było końca. Chcieliśmy
jak najpełniej wykorzystać ten czas.
Udaliśmy się spać, siedząc i słuchając miejscowej muzyki.
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Dzień V
Kolejnym etapem pielgrzymki na ŚDM po dniach spędzonych
w diecezji Chitre są wydarzenia
centralne w Panamá City. Po wielu
chwilach radości powodowanych
atmosferą panującą w parafii Santa María Antigua przyszedł czas
pożegnania i rozstania z goszczącymi nas rodzinami. Wyjazd z parafii w Santo Domingo planowany
był na godzinę 8:00. Planowany, bo
mieszkańcy naszej uroczej wioski
zebrani przed kościołem by pożegnać swoich gości z różnych miejsc
i zakątków świata nieustannymi
prośbami o ostatnią fotografie, numer telefonu, podpis złożony na
wymienionych podarkach i oczywiście pełnymi wzruszeń i łez słowami zapewniającymi o modlitwie
przeciągnęli nasz odjazd o całą godzinę. Podróż do stolicy kraju małym typowym tutaj busikiem trwała 6 godzin. Nie dłużyło się wcale.
Kierowca naszego busika raczył nas
bowiem chłodnym powiewem włączonej klimatyzacji i piękną tradycyjną muzyką latynoamerykańską,
co wprawiło nas w atmosferę odprężenia i radości. Opowieści wrażeń
z pobytu w diecezji Chitre często
przerywane gromkim śmiechem,
śpiew i podziwianie mijanego krajobrazu sprawiły, że prawie nie zauważyliśmy, że właśnie przejechaliśmy mostem nad słynnym kanałem
Panamskim dzielącym Amerykę
na dwa kontynenty. Oznaczało to,
że dojeżdżamy w końcu do stolicy kraju - gospodarza organizatora finałowych wydarzeń 34. ŚDM.
Z przytulnego i w każdym tego słowa znaczeniu gościnnego, rozśpiewanego, rozgrzanego słońcem i entuzjazmem wiary Santo Domingo
trafiliśmy w zupełnie inny klimat.
W naszej wiosce już po paru dniach
znaliśmy prawie wszystkie twarze,
a nawet wiele imion przybyłych tam
pielgrzymów i parafian. Tutaj w stolicy widok tłumów pielgrzymów
wzbudził w nas natychmiast uczucie nostalgii za żywym w naszych

sercach wspomnieniem atmosfery
południowej części diecezji Chitre.
Klimat dni w diecezji minął wraz
z naszym wyjściem z busika przed
kościołem naszej nowej parafii
w Panamá City i może wraz... tylko
z powodu męskiej dumy ukrywana
łzą w oku Oskata - 20 letniego wolontariusza i naszego przewodnika
przydzielonego naszej grupie na
czas diecezjalnych wydarzeń przy
pożegnaniu naszym polskim Hip
hip hurra!
Łzy sentymentalnego wzruszenia musiały jednak przynajmniej
na chwilę ustąpić miejsca tym powodowanym wrażeniem ujmującej
serdeczności i uprzejmości naszych
nowych rodzin, którzy jak się okazało są mieszkańcami tych ekskluzywnych wieżowców i apartamentowców dzielnicy Costa del Este.
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Luksusowe mieszkania z widokiem
na Pacyfik, basen i pola golfowe
przed nimi to tylko jedne z przejawów bogactwa materialnego naszych gospodarzy. Szybko okazało
się że skarbem droższym niż złoto
i srebro są dla nich wartości ducha, kiedy wieczorem razem z nami
uczestniczyli we Mszy świętej, a następnie w adoracji Najświętszego
Sakramentu. Kościół parafialny na
dwie godziny wieczornej modlitwy
stał się żywym świadkiem prawdy i piękna słów napisanych przez
patrona naszej parafii, które przypominają, że prawdziwie błogosławiony jest ten, który na wzór Maryi
Panny uwierzy w słowa zapowiedziane mu przez Pana...
Kolejne dni w następnym numerze Krzeszowskiej Pani
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BRAT STANISŁAW
ODSZEDŁ DO PANA
Słowa pożegnania śp. Stanisława Zalewskiego przez jego dzieci
Tato, dobiegła końca Twoja wędrówka, wypełnił się czas. Nim nas opuścisz
i staniesz przed obliczem Pana, chcielibyśmy Ci podziękować.
Dziękujemy Ci za to, że nauczyłeś nas się modlić. Głośno i po cichu,
wspólnie i w samotności. Nie zapomnimy sceny, gdy wracałeś zmęczony
po pracy i klękałeś z nami do różańca.
Nie zapomnimy pieszych pielgrzymek
na Jasną Górę, które przemierzałeś
w mundurze górnika, nosząc go dumnie, ale bez pychy.
Dziękujemy za świadectwo wiary,
której się nie wstydziłeś, ale też nie epatowałeś. Za wierność kościołowi i mądry krytycyzm wobec jego pasterzy.
Dziękujemy za dar życia w tak licznej rodzinie. Wbrew nowoczesnym
trendom, pokusie wygodnego życia.
Przyjęliście z mamą każde życie, którym obdarzył was Bóg. A przecież mogło nas być mniej, przecież mogliście
posłuchać niby życzliwych i światłych,
według których tyle dzieci to nieodpowiedzialność i głupota. Nie było łatwo,
nie było bogato, ale za nic byśmy tego
nie oddali.
Dziękujemy, że nauczyłeś nas jeździć
na rowerze, choć sam nigdy nie umiałeś;
że zmuszałeś nas do nauki, choć sam
skończyłeś siedem klas, że pozwalałeś
robić imprezy w domu, na które przychodziły kolejne pokolenia znajomych,

choć sam nie byłeś rozrywkowy. Za wakacje u babci i wujka w Jednorożcu, za
wspólną pracę na działce i tradycyjne
lody gałkowe w drodze na nią.
Dziękujemy, że wytrzymaliście
z Mamą ze sobą ponad 50 lat, że byliście przykładem oddania i wspierania
się. Mimo błędów, przywar i porażek.
Uparty, bosy Kurp i kresowa hrabianka. Czasami było głośno, nerwowo
i łzawo, ale zawsze ostatecznie zwyciężała wierność i uczciwość małżeńska.
I to że jej nie opuścisz, aż do.. dzisiaj.
Dziękujemy, że możemy być dumni
z Twojej postawy w czasach komunizmu. Za rewizje i powroty z aresztowań. Za podziemne ulotki drukowane
w piwnicy i przegrywane kasety ze
strajkowymi piosenkami. Ale w szczególności jesteśmy wdzięczni za to, że
nie było w tobie nienawiści do tych,
którzy dla wygody czy z lęku stanęli po
niewłaściwej stronie. Tak jak wówczas,
gdy jeden z kolegów was zdradził i zostaliście aresztowani.
Dziękujemy, że się z nami kłóciłeś, słuchałeś i byłeś cierpliwy. Że wytrzymałeś z całą siódemką. A nie było
łatwo. Siedem razy przechodzić ząbkowanie, naukę chodzenia, bunt dojrzewania i za każdym razem inaczej.
Powinieneś napisać książkę o radzeniu
sobie z nastolatkami. A kiedy byliśmy
starsi, wcale nie zrobiło się łatwiej. Ale

zawsze byłeś z nami, choć często nas
nie rozumiałeś, tak jak my Ciebie.
Dziękujemy, że byłeś trzeźwy, pomocny i ofiarny. Nauczyłeś nas szacunku dla pracy, a nie pragnienia pieniędzy.
Własnym przykładem dałeś nam kręgosłup moralny, pozwalając równocześnie żyć po swojemu.
Za radość, codzienny uśmiech, poczucie humoru i głupie żarty. Za coniedzielną nietypową jajecznicę, na którą
czekaliśmy. Za mądrą ciekawość świata.
Za wiele rzeczy, których już nie pamiętamy, a które jeszcze się w nas obudzą.
Na sam koniec dałeś nam wzór
umierania, pogodnego, bez skarg. Choć
ciało już się poddało, oczy wciąż Ci się
śmiały. I walczyłeś, resztkami sił walczyłeś, aż ostatni z nas dotarł do domu
i się z Tobą pożegnał. Pół godziny później odszedłeś. Spełniony, pogodny
i pełen nadziei.
Ale nie myśl, że damy Ci spokój. Ojcem jest się na wieczność. Teraz musisz
przygotować nam pokoje w raju. Dla
mnie z widokiem na góry, dla Moniki
nad morzem, dla Darii z dużym ogrodem… A tych pokoi musi być wiele, bo
wielu nas z Ciebie. I za to też Ci dziękujemy.
Ps.
Brat Stanisław przez wiele lat był
jednym z redaktorów "Krzeszowskiej
Pani". Dziękujemy Panu Bogu za Jego
dobre życie - za Jego zaangażowanie w
życie Kościoła. Modlimy się o wieczną
radość nieba dla Niego. Rodzinie zmarłego śp. Stanisława Zalewskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Amen!
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DROGA KRZYŻOWA PO KALWARII
KRZESZOWSKIEJ A.D. 2019
W Wielki Piątek, znów ożywa krzeszowska Kalwaria. Tego dnia odbywa się nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, w której biorą udział parafianie i przybyli goście.

W bieżącym roku, tą modlitewną
200 osobową grupę tworzyli starsi i dorośli, a także młodsi i najmłodsi. Były
osoby indywidualne i całe rodziny. Rozważania prowadził ks. Jarosław Górecki.
Wielkopiątkowe nabożeństwo, odbywa się z wykorzystaniem istniejących
stacji Wielkiej Krzeszowskiej Drogi
Krzyżowej, rozsianych po Krzeszowie
i okolicy.
Powstała ona z inicjatywy opata
Bernarda Rosy, po jego pielgrzymce do
Włoch w 1661 r. Po rozmowach ze śląskim mistykiem Angelusem Silesiusem,
w latach 1672 - 81 zostały wzniesione
plenerowe kaplice z drewna i w konstrukcji fachwerkowej. Zostały one rozmieszczone według tzw. ,,miar jerozolimskich”, czyli tak, jak w Ziemi Świętej.
W latach 1703 - 22 opat Dominik Geyer
zamienił te nietrwałe stacje, na obecne,
murowane kaplice.
Kalwaria liczy 33 stacje, dzieląc się
na dwie części - Via Captivita (Droga
pojmania, Stacje I- XV) i Via Crucis

(Droga krzyża, Stacje XVI- XXXIII).
Wyposażeniem kaplic zajęli się artyści będący na usługach opactwa. 6
obrazów wykonał Willmann, a pozostałe wykonano według jego szkiców.
Większość pozostałych obrazów wykonał Marcin Leistritz oraz anonimowy malarz z czeskiego Vrchlabi.
Jako swoisty przewodnik po tej
drodze krzyżowej, stworzono Krzeszowski modlitewnik pasyjny, którego
pierwsze wydanie ukazało się w 1682
r. Autorem tekstów w książce byli opat
Rosa i Angelus Silesius, który to ułożył pieśni. Ozdobą modlitewnika były
miedzioryty, do których szkice wykonał Michał Willmann. Łączyły się one
z obrazami w kaplicach, tworząc unikalną, barokową koncepcję wędrówki
duszy przez mękę Chrystusa.
W roku 2013 został wydany reprint
tej książki, w polskim tłumaczeniu,
która opisana jest jako: „Bolesna Droga Miłości, to jest, Droga Krzyżowa,
na którą na ziemi, u końca swojego

życia, przez smutek i udrękę, z miłością i cierpieniem, dla zbawienia świata,
dobrowolnie wstąpił – Droga Prawda i Życie – to jest z miłości do ludzi
wcielony Bóg Chrystus Jezus, kiedy
był gotów umrzeć żałosną śmiercią na
górze Kalwarii na Krzyżu”. Książka ta,
jest dostępna w Sanktuarium i może
posłużyć do osobistego odprawienia
tego nabożeństwa.
Sanktuarium podczas przygotowań
do odpustu 15 sierpnia, w ramach triduum przed odpustem, organizuje to
nabożeństwo, z możliwością przejścia
wszystkich stacji. Wtedy trwa ona ponad 3 godziny. Misterium Wielkopiątkowe, wykorzystuje generalnie drugą
część Kalwarii, czyli Via Crucis.
Uczestnicy włączali się w to nabożeństwo m.in., przez niesienie krzyża,
lub też prowadzenie modlitwy. Byli reprezentantami róznych zawodów, środowisk oraz pokoleń.
Tekst i foto: ks. Piotr Nowosielski

8

KRZESZOWSKA PANI nr 3 (64) - Maj / Czerwiec 2019

WZIĘŁAM DO RĘKI
RÓŻANIEC
"Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów
górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba
iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu…"
- mówił sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

Niegdyś uważałam siebie za dobrą
katoliczkę. Jednak nie traktowałam za
niewłaściwe tego, że kiedy spóźniłam się
na niedzielną Mszę świętą, nie zwracałam
uwagi na czytania mszalne, często stałam gdzieś pod chórem albo w kruchcie,
a do sakramentów przystępowałam tylko
z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W domu często były kłótnie.
Uważałam się za osobę mądrą i wykształconą i nawet nie próbowałam zmieścić
się ze swoim życiem w Ewangelii. Nie
brałam do ręki Pisma Świętego i chciałam
sama decydować, ile dzieci urodzę i czy
zechcę trwać w trudnym małżeństwie.
Swoich problemów nie przekładałam na
modlitwę, tylko na kilometrowe obmowy
w rodzinie i wśród przyjaciół. Marzyłam
o wygodnym życiu po odchowaniu dzieci, o godzinach spędzanych w fotelu przed
telewizorem, o wycieczkach po świecie.
Krótko mówiąc, Pan Bóg sobie, a ja sobie.
Na szczęście dzięki mojej mamie byłam
od dziecka wrażliwa na krzywdę każdego
człowieka.
Różaniec wzięłam do ręki pod wpływem wstrząsającej dla całej Polski informacji o porwaniu i zamordowaniu ks.
Jerzego Popiełuszki. "Jak można podnieść
rękę na drugiego człowieka?" - ta myśl
dręczyła mnie nieustannie i otwierała na
wołanie do Boga o pomoc. Pomimo zmęczenia z łatwością klęknęłam do modlitwy różańcowej, której nie odmawiałam
od wielu lat. Miałam wówczas 33 lata. Tajemnice różańca pamiętałam z nauki religii. Nie zastanawiałam się, czy mam dużo
do zrobienia w pracy, nie czułam bólu
kolan. Z różańcem w ręku wyruszyłam
w kolejnych tajemnicach na pielgrzymkę
wiary. Kontemplowałam, zapewne z pomocą łaski Bożej, historię zbawienia i losy
porwanego kapłana. Od tamtej pory moje
życie zaczęło się zmieniać.

Intencje pisane przez życie...
Różaniec odmawiałam dalej. Zauważyłam, że coś się dzieje z moją rodziną... Zaczęliśmy rozumieć się z mężem,
a w rodzinie zapanował spokój. Cieszyłam się z tej zmiany, ale próbowałam rozumem dochodzić, jak to się stało. Mój
rozum miał tylko jedną odpowiedź RÓŻANIEC. I tak wszystko się zaczęło.
Życie dostarczało intencji do modlitwy,
tak że nie mogłam wypuścić różańca
z ręki.
Najpierw poważnie zachorował na
tarczycę półroczny syn mojej siostry.
Obiecałam wówczas Matce Bożej 9-tygodniową nowennę różańcową. Modliła
się cała rodzina. Dziecko powracało do
zdrowia. Cieszyłam się z tej łaski, ale
modliłam się do końca nowenny. Wtedy moja córka podeszła do kalendarza i z radością oznajmiła: "Mamo, do
Wielkanocy są tylko 63 dni". Kolejne 9
tygodni. Dla mnie ta wiadomość była
kolejnym wezwaniem do nowenny różańcowej. Pytałam się Matki Bożej, za
kogo mam się modlić. Odpowiedź przyniosło życie. Postanowiłam modlić się
za męża. Nie zdawałam sobie wówczas
sprawy, że w małżeństwie modlitwa potrzebna jest obydwu stronom.
Jeszcze podczas trwania nowenny
Maryja zaprosiła nas razem na drogę
wzrastania w wierze w Oazie Rodzin.
Potrzebny był tłumacz na spotkanie
z małżeństwem z pokrewnej wspólnoty
Equipes Notre-Dame z Francji. Poproszono mojego męża o tłumaczenie, ale
nalegano, aby przyszedł wraz z rodziną.
W ten sposób pomimo wielu oporów
i przeszkód przybyliśmy do sąsiadów na
spotkanie Oazy Rodzin, gdzie czekały
zastawione stoły i wspaniała atmosfera,
której wcześniej nie znaliśmy. Na kolejnych spotkaniach uczyliśmy się wspólnej

modlitwy, poznawaliśmy Pismo Święte
i elementy duchowości małżeńskiej. Początki były trudne. Szczególnie wspólne
odmawianie różańca napotykało pewne
opory. Mąż zapraszany wieczorem do
różańca - klękał, ale półgłosem mówił
do siebie: "ale złośliwa...".
Tajemnice radosne
Bóg wśród doświadczeń obdarzył
nas kolejnym dzieckiem. Kiedy byłam
w stanie błogosławionym, wybuchł
Czarnobyl, a ja zachorowałam na różyczkę. Najpierw bardzo płakałam,
a potem wzięłam do ręki różaniec.
W tym czasie mój mąż przywiózł z Jasnej Góry książkę pt. Zamach na Ojca
Świętego w świetle Fatimy. Przeżyłam
każde słowo tej książki. Szczególnie cud
słońca z 13 października 1917 r. miał dla
mnie wielkie znaczenie. Tu nauka została powalona na kolana, żadne prawa
fizyki nie są w stanie wyjaśnić tego znaku, jaki Bóg dał dla niewierzących. Mój
syn urodził się właśnie 13 października
i chociaż podczas porodu popękała pępowina, nie wykrwawił się, a pępowina
miała jakby wewnątrz regularne koraliki i wyglądała dokładnie jak paciorki
różańca. Ze zdziwieniem oglądała ją
lekarka. Odczuwałam potrzebę odbycia
spowiedzi generalnej. Moje sumienie,
dzięki łasce Bożej, postrzegało zupełnie
inaczej całe wcześniejsze życie.
Tajemnice bolesne
Tak jak w różańcu zaczęliśmy
przeżywać tajemnice bolesne. W uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa, której znaczenia zupełnie nie rozumiałam, urodziło się czwarte dziecko.
Wszyscy byli pewni, że będzie zdrowe.
Okazało się, że jest to dziecko specjalnej troski. Ciężko było przeżyć każdy
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dzień. Na początku buntowałam się, nawet trochę się obraziłam na Pana Boga.
Przecież było tyle modlitw. Modliła się
rodzina, siostry zakonne. Była nawet
odprawiona Msza święta w Grocie Narodzenia Pana Jezusa. Wreszcie dotarło
do mnie, że wywyższenie na krzyżu przez doświadczenia - jest łaską. Zaczęła się trudna rehabilitacja. Kasia miała
sześć lat, kiedy logopeda poinformował
mnie, że nie gwarantuje, że będzie ona
kiedykolwiek mówić. Po kolejnej Mszy
świętej w intencji jej zdrowia córka zaczęła dobrze chodzić i nawet biegać.
Dzisiaj Kasia coraz lepiej mówi, a nawet
śpiewa. Potrafi przepisywać bezbłędnie
teksty na komputerze, coraz lepiej pisze
ze słuchu i czyta. Tańczy w zespole tanecznym dla dzieci niepełnosprawnych,
który zdobywa sukcesy na festiwalach.
Chociaż pracy przed nami jest jeszcze
dużo, dziękujemy Matce Najświętszej za
wyproszone łaski i codziennie polecamy
Kasię w różańcu.
Interwencja św. Józefa
Utrzymanie rodziny spoczęło na barkach mojego męża. Pomimo jego dużej
pewności siebie, że zawsze będzie miał
pracę, przyszedł czas bezrobocia i trudnych doświadczeń. Mąż był załamany.
Zaczął wtedy codziennie uczęszczać na
Mszę świętą. Niepewność, co przyniesie
następny dzień, co będzie na obiad, czy
starczy na odłożenie chleba dzieciom do
szkoły była trudna do zniesienia. Pewne
było tylko to, że wieczorem odmówimy różaniec. Pewnego dnia jak zwykle
klęknęliśmy do różańca. W szczególny
sposób prosiłam św. Józefa, kierując do
niego słowa, że jako cieśla utrzymywał
Świętą Rodzinę i wie, jak praca jest nam
potrzebna. Gdy odmawialiśmy drugą
tajemnicę radosną, zadzwonił telefon.
Zazwyczaj podczas modlitwy nie odbieraliśmy telefonów. Tym razem mąż
podniósł słuchawkę. Dzwonił dyrektor warszawskiej firmy, w której mąż
ubiegał się o pracę - był już dwa razy
na rozmowach, lecz nie zaakceptował
warunków pracodawcy. Mąż został zaproszony na kolejną rozmowę. Z pewną
rezygnacją odpowiedział dyrektorowi,
że był już przecież dwa razy i tylko stracił czas i pieniądze. Otrzymał obietnicę,
że wszystkie koszty zostaną mu zwrócone, tylko żeby jak najszybciej przyjechał,
podpisał umowę i podjął pracę. Umowa
została podpisana na korzystnych warunkach. Pracuje tam do dzisiaj. Zawsze
pytam męża, kiedy wraca do domu, czy

zmówimy różaniec. Bardzo często odpowiada mi, że już zmówił 13 tajemnic,
jadąc samochodem, ale dwie pozostałe
dokończymy razem.
Różaniec w więzieniach
List apostolski Jana Pawła II o różańcu przeczytałam kilka razy. Poruszało
mnie bardzo to serdeczne wołanie naszego Papieża o pokochanie i odmawianie tej modlitwy. Zbliżał się maj 2003 r.
Pytałam Pana Boga, czy chce, abym dla
Niego coś uczyniła. Przyszła mi myśl,
aby propagować różaniec w więzieniu.
W bardzo krótkim czasie stałam się
członkiem ogólnopolskiego stowarzy-

szenia Bractwo Więzienne, które współpracuje z kapelanami więziennymi.
Obecnie krajowym prezesem Bractwa
Więziennego jest Bernardyna Wojtkowska, a asystentem kościelnym - naczelny
kapelan więziennictwa RP, ks. Paweł
Wojtas.
Członkowie Bractwa Więziennego w zakładach karnych przygotowują
oprawę Mszy świętych, przygotowują
też chętnych do przyjęcia sakramentów, wydają gazety wewnętrzne, prowadzą biblioteki, indywidualne rozmowy
z więźniami, a także cykliczne spotkania
ewangelizacyjne ARKA, Dni Papieskie,
spotkania ze św. Mikołajem dla dzieci
więźniów. Organizowane są też pielgrzymki oraz "wyjścia" do miasta dla
osadzonych z udziałem rodzin - łączące
rekreację z modlitwą, a także spotkania
wspierające dla byłych więźniów. Na
Mszy świętej przy ołtarzu w służbie liturgicznej stają nawet osadzeni, którzy
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wcześniej okradali kościoły. W miarę
modlitwy zmienia się wnętrze człowieka. Widać to po oczach. Nawiązują się
zerwane więzi rodzinne. Człowiek odbywający nawet wieloletni wyrok dojrzewa do przebaczenia i prosi o nie.
W wolnych chwilach prowadzimy korespondencję z więźniami. Piszą również
skazani na dożywocie.
W Polsce jest obecnie ok. 90 tys.
więźniów. Członkowie Bractwa docierają do co trzeciego więzienia. W skali roku są to setki spotkań, na których
odmawia się różaniec. Wielu więźniów
nawraca się, niektórzy podejmują apostolat wśród towarzyszy z celi więziennej i w innych zakładach karnych. Dają
świadectwo wiary w kościołach i mediach, opowiadając o otrzymanej od
Boga łasce. To byli więźniowie produkują paciorki różańcowe ze zbieranych plastikowych nakrętek. Podczas krajowego
zjazdu Bractwa Więziennego w Warszawie pełne reklamówki tych różańców
są rozdzielane wolontariuszom posługującym w różnych zakładach karnych
w Polsce.
W liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra, 26 marca 2008 r., odbyła
się ogólnopolska pielgrzymka Bractwa
Więziennego na Jasną Górę. Tego dnia
przed tron Królowej Polski licznie przybyli księża kapelani, pracownicy służby
penitencjarnej, wolontariusze Bractwa
Więziennego z całej Polski, posługujący w różnych zakładach karnych oraz
delegacja ok. 100 więźniów wraz z rodzinami. W roku jubileuszu 15-lecia
działalności stowarzyszenia pani prezes
podczas uroczystej Eucharystii zawierzyła jego działalność Matce Bożej.
Anna
Tekst pochodzi z Miesięcznika:
"Różaniec"
październik 2008
Ps. Zapraszamy Czcigodnych Parafian oraz Przyjaciół naszego Sanktuarium na JERYCHO RÓŻAŃCOWE od
7 do 13 maja 2019 roku. Jerycho dzięki
uprzejmości Sióstr Elżbietanek odbywać
się będzie w ich Kaplicy przy ul. Św. Jana
Nepomucena w Krzeszowie.
Rozpoczęcie Jerycha we wtorek 7
maja 2019 o godz.15.00 na Nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia. Zakończenie Jerycha Różańcowego w poniedziałek 13 maja 2019 na Eucharystii
o godz. 12.00
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

NA TERENIE KRZESZOWSKIEGO SANKTUARIUM
WIELKA ŚRODA 17 KWIETNIA 2019 ROKU
Wieloletnią tradycją krzeszowskiego Sanktuarium jest odgrywane w Wielkim Tygodniu Misterium
Męki Pańskiej.
Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczne przedstawienie Pasji Chrystusa zostało zaprezentowane wieczorem
w Wielką Środę na zakończenie Wielkiego
Postu. Pierwsze sceny z Ostatniej Wieczerzy oraz Ogrodu Oliwnego można było
zobaczyć w scenerii kościoła św. Józefa,
następnie wszyscy uczestnicy wydarzenia przeszli na Plac Klasztorny, gdzie byli
uczestnikami spotkania z Arcykapłanem
Kajfaszem oraz zaparcia się Piotra. Podążając ewangeliczną treścią Pasji w dalszej
części nastąpiło spotkanie Jezusa z Piłatem, ubiczowanie, a wewnątrz Mauzoleum Piastów Śląskich spotkanie z Maryją
i Szymonem z Cyreny. Wewnątrz Bazyliki
zostały odegrane ostatnie sceny począwszy od spotkania z Weroniką, płaczącymi
niewiastami, kolejnymi upadkami Jezusa,
aż po scenę Ukrzyżowania. Ten kulminacyjny moment wyrysował na twarzach
zebranych wewnątrz bazyliki ludzi głębokie przeżycie cierpień Jezusa. Bardzo
wymownym momentem był również lament Maryi, gdy w Jej ramionach spoczęło Ciało Jezusa. Misterium Męki Pańskiej
zakończyło się ukazaniem Zmartwychwstałego, bo przecież do tego momentu,
który stanowi treść naszej chrześcijań-

skiej wiary, prowadzą nas wydarzenia całego Triduum Paschalnego. Na koniec ks.
Proboszcz Marian Kopko podziękował
wszystkim za przygotowanie przedstawienia i pogratulował talentu w wiernym
przekazie odgrywanych scen. Zgromadzeni w krzeszowskiej Bazylice pomodlili
się w intencjach papieża Franciszka oraz
za Kościół Katolicki, aby uzyskać odpust
zupełny.
W całość przedstawienia Misterium
było zaangażowanych ponad 40 młodych
ludzi z krzeszowskiej parafii. W tym roku
w rolę Jezusa wcielił się ks. Jarosław, któremu w reżyserii pomagały panie katechetki
Danuta Zasada i Leokadia Rozmysł.

Szymon z Cyreny – Michał Wondołowski
Maryja – Alicja Jała
Weronika – Kinga Stanek
Niewiasty – Kinga Kurczewska, Kamila
Grońska, Aleksandra Gajdosz
Pozostali Apostołowie – Angelika Madzia, Ewa Pawłowska, Julia Ruman, Julia
Maciaszek, Marlena Krężel, Martyna Trojan, Mateusz Szewczyk, Wojciech Zerka
Tłum – Marcin Góra, Marcel Pach, Jakub Kraszewski, Dominik Kmak, Janusz
Koszkul, Oliwia Pawlik
Kobiety – Anna Surma, Emilia Gamoń
Anioł – Julia Łoboz
Służąca – Alicja Kamińska

Poniżej zamieszczamy tegoroczną
obsadę Pasji:
Narrator – Piotr Surma
Jezus – ks. Jarosław Górecki
Apostoł Piotr – Franciszek Wondołowski
Apostoł Jan – Dawid Nowak
Apostoł Jakub – Wiktoria Madzia
Żołnierze (6-8) – Adrian Mika, Michał
Jała, Miłosz Jała, Piotr Mokrzycki, Jakub
Ogorzałek
Judasz – Szymon Migacz
Arcykapłan – Mateusz Głąbicki

Reżyseria:
Ks. Jarosław Górecki, Leokadia Rozmysł,
Danuta Zasada
Muzyka i sprawy techniczne:
Danuta Zasada, Hubert Cyran
Scenografia:
Leokadia Rozmysł, Dorota Głąbicka
Charakteryzacja:
Danuta Stanek, Dorota Głąbicka
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ZAPOMNIJ O POMARAŃCZACH
HANDEL LUDŹMI W XXI WIEKU
Donata miała 17 lat. Przypadkowo poznany chłopak zaproponował jej wyjazd na plantację
pomarańczy do Hiszpanii. Gdy już była na miejscu, usłyszała: od teraz będziesz prostytutką. Została
sprzedana.
„Płakałam, nie zgadzałam się. Bunty
nie pomogły. Bili mnie, przywiązywali do łóżka, gwałcili - aż do dnia, kiedy
policja zrobiła nalot na ten burdel. Znaleźli moje fałszywe dokumenty. Zabrali
mnie. Bałam się zeznawać przeciw temu
człowiekowi. Przechodzi ludzkie pojęcie,
jaką krzywdę jest w stanie wyrządzić”.
Historię Donaty i wiele innych podobnych przytacza na swojej stronie
internetowej Sieć Bakhita ds. Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa. To istniejąca
od 2011 r. inicjatywa sióstr z różnych
zgromadzeń zawiązana w celu zapobiegania handlowi ludźmi i pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku tego
procederu. Za patronkę siostry obrały
św. Józefinę Bakhitę, byłą sudańską niewolnicę, późniejszą kanosjankę, która
przeszła przez wiele życiowych cierpień
i dramatów. Obecnie w Sieci Bakhita zaangażowane są siostry z 19 zgromadzeń.
Działają w ramach Komisji Dzieł Charytatywnych przy Konferencji Wyższych
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń
Zakonnych. Pomagają im również osoby
świeckie.
Po godzinach
- Handel ludźmi przybrał na sile.
A Ojciec Święty Franciszek uwrażliwia
na ten dramat - mówi s. Stella, dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie
prowadzonego przez benedyktynki samarytanki od Krzyża Świętego. Ośrodek
jest miejscem opieki nad niepełnosprawnymi, lecz schronienie znajdują w nim
też osoby doświadczone dramatami życiowymi. - Mieliśmy rodzinę uchodź-

ców z Republiki Środkowoafrykańskiej.
Stracili bliskich w rebelii. Najpierw do
Polski przedostał się mężczyzna. Przeżył załamanie, bo inni namawiali go, aby
porzucił żonę, która uciekła do Kamerunu. Mówiliśmy mu, że jeśli zostawi ją
na obczyźnie, to ona łatwo będzie mogła
stać się ofiarą wykorzystania lub handlu
ludźmi. Na szczęście udało się ich ocalić, dziś są razem. Miałyśmy też dziewczynę, Cygankę, ofiarę handlu ludźmi.
Mieszkała tu z dzieckiem przez pół roku.
Pomagałyśmy jej, aby uwierzyła, że życie
jeszcze się uda - opowiada s. Stella.
W ośrodku schronienie znalazła
zimą muzułmańska rodzina z Krymu. To byli Tatarzy, potrzebowali dachu nad
głową, pomocy… Wzięłam ich, bo nie
mieli się gdzie podziać... Zgłosiła się też
pewna kobieta z ulicy. - Wszystko już
było gotowe na jej przyjęcie. Ale zrezygnowała. Nic na siłę. To jeszcze nie był
ten moment w jej życiu… - zamyśla się
siostra. Siostra Stella w Bakhitę angażuje
się po godzinach. Na co dzień zajmuje
się ośrodkiem. Opiekę znajdują tu osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. - Te osoby mają swój świat duchowy,
który jest dla nas tajemnicą. Często nas
zaskakują. Obserwuję je w kaplicy. Wiele
z nich nie umie mówić, jednak emocjami i mimiką twarzy wyrażają spotkanie z Bogiem. Bóg do każdego dociera,
z każdym ma swoje życie i tajemnice…
- mówi s. Stella.
Na dworcu
Siostry Edyta i Goretti należą do
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu. Tu zaczynały swoją

misję dworcową - wychodzą do osób
bezdomnych, w sytuacji kryzysowej. Na początku prowadziłyśmy dom dla
kobiet z dziećmi - mówią. - Nie czekałyśmy, aż się same zgłoszą, ale szłyśmy na
dworzec, bo tam przebywały. Skoro są na
dworcu, to znaczy, że potrzebują pomocy. Pan Bóg posyła nas do wszystkich.
Pomogły między innymi kilku kobietom wyjść z prostytucji. - Kobieta
w kryzysie jest zawsze łatwym łupem,
łatwo ją wykorzystać. Naszym celem jest
zapobiegać takim sytuacjom, aby kobieta
nie wplątała się w coś niebezpiecznego.
Bo jeśli nie ma co jeść, nie ma w co się
ubrać, to znajdą się tacy, którzy jej to dadzą, ale wykorzystując ją - mówi s. Edyta.
- Zawsze myślę, kto w sytuacji kryzysowej będzie pierwszy: czy my z pomocą
bezinteresowną, czy sutener?
Siostry zwracają uwagę, że głównym
problemem kobiet, którym niosą pomoc, jest zawsze brak rodziny. - To pokutuje przez całe ich życie. Nikt tego nie
nadrobi, to jak kalectwo emocjonalne.
Nasze dziewczęta i kobiety mają od 18
do 35 lat. Średnia ich wieku w ośrodku
to 25 lat. Są jak biedne, poranione dzieci,
które szukają pomocy. A gdy jakiś mężczyzna się nimi zainteresuje, to rozum
odmawia posłuszeństwa i wpadają w pułapkę - mówi siostra.
W ośrodku prowadzonym przez siostry kobiety przebywają od pół roku do
roku. - Ich głód emocjonalny jest wielki - przyznają. - Ale dziewczyny się też
przemieniają, doświadczają tu miłości.
Coś zmienia się w ich życiu. Ale to tylko
i wyłącznie działanie Boże - zastrzegają
siostry.
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Boli, bo wiem
- Handlarze? To się zdarza. Przy
ośrodkach jak nasz czy przy domach dziecka. Kilkaset metrów dalej… - mówi s.
Leonarda (Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej) z Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Przemyślu. - Gdy dziewczynki oddalą się od ośrodka, to zaraz
znajdą kogoś, kto im da papierosa, gdzieś
podwiezie, zaoferuje mieszkanie, no i się
zaczyna. Dziewczynki bywają naiwne, łatwowierne, pójdą z pierwszym lepszym
chłopakiem. My mamy taki ośrodek, że
dziewczyny samodzielnie nie wyjdą do
miasta, bo teren jest zamknięty - podkreśla siostra. Ale dramatyczne sytuacje
dokonują się na zewnątrz. - Dwie dziewczyny, które jechały z domu dziecka do
nas, zamiast wsiąść do autobusu, złapały
stopa, no i zostały wywiezione. Dopiero
po pół roku jedną z nich odnaleziono
w Niemczech - mówi siostra. W ośrodku
działają profilaktycznie. Ich podopiecznymi są dziewczęta w wieku od 14 do

18 lat. - Są u nas tzw. trudne dziewczęta,
które inaczej trafiłyby do poprawczaka.
Szukają lepszego życia w galeriach, bo rodziny są dysfunkcyjne, nie utrzymują ich.
W ośrodku prowadzonym przez siostry pomoc znajduje 45 dziewcząt. - Są tu
przede wszystkim, aby ukończyć naukę.
Umieją po naszej szkole ocenić dobro
i zło, idą dalej do szkół, mamy pierwsze maturzystki. To ta dobra strona. Ale
są sytuacje, że dziecko wraca do swego
otoczenia, rodzina dalej nie pomaga,
no i dziecko leci na dno - zauważa siostra. Siostry prowadzą wśród dziewcząt
szkolenia przestrzegające przed handlem
ludźmi i wykorzystywaniem. - Te szkolenia są bolesne, bo uczestniczki przyznają, że takie życie prowadziły. Teraz
są bardziej uświadomione, ale niektóre
uważają, że życie zmusza je do tego, by
nie rezygnować z takich okazji. Jednak
większość dziękuje, że już nie są tak łatwowierne. I dobrze wchodzą w nasz projekt. Co miesiąc o godz. 3 w nocy z piąt-

ku na sobotę siostry wraz z dziewczętami
wstają, aby wspólnie odmawiać koronkę.
Sieć Bakhita organizuje również czuwania „Zamień noc w moc miłosierdzia”.
- Dziewczęta czują ten ciężar, bo spora
część z nich była wykorzystana. Niektóre
boją się wracać do swoich środowisk. Teraz mają większą wiedzę o zagrożeniach
- podkreśla siostra.
- W Krzeszowskim Sanktuarium
z pierwszego piątku na pierwszą sobotę
miesiąca w Kaplicy Loretańskiej łączyny
się w modlitwie o godz. 3.00 w nocy na
Koronce do Bożego Miłosierdzia z Siecią
Bakhita i prosimy Pana Boga, aby w XXI
wieku nie było niewolnictwa ludźmi. Zapraszamy naszych Parafian oraz Pielgrzymów do włączenia się w Sieć Bakhita.
Więcej informacji o sieci Bakhita,
programach pomocowych na:
www.siecbakhita.com
Źródło: https://www.gosc.pl/doc/4751132.
Zapomnij-o-pomaranczach

CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania
WOLNOŚĆ DZIĘKI RÓŻAŃCOWI
Po drugiej wojnie światowej Austria
została potraktowana jako część Trzeciej
Rzeszy i podzielona na strefy okupacyjne. Jedna z części przypadła sowieckiej
Armii Czerwonej. Pod ich władzą kraj
ogromnie zubożał, wywożono cenne przedmioty, rabowano, co się dało.
Żadne rozmowy nie przynosiły efektu.
Wtedy franciszkanin ojciec Petrus Pavlicek zgromadził 500 tysięcy osób, które
modliły się na różańcu. Chciał przekonać
władze, aby 8 grudnia, święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, był dniem wolnym od pracy. Tak też
się stało. Była to forma wdzięczności dla
Matki Bożej w setną rocznicę ogłoszenia
dogmatu o Jej Niepokalanym Poczęciu.
W 1950 roku ojciec Pavlicek postanowił
zorganizować w nocy procesję światła
w intencji wycofania się Sowietów. Był
przekonany, że dramatyczna sytuacja,
w jakiej znalazła się Austria, może ulec
zmianie tylko dzięki wstawiennictwu
Matki Bożej: „Możemy przejść od «niet»
do «tak» tylko przez Maryję".
Na ulicach zgromadziły się dziesiątki

* Historia * Łaski

tysięcy ludzi ze świecami w ręku, odmawiając różaniec. Austriacy dostrzegali
ogromną potrzebę modlitwy, zaangażowali się także znani politycy. I stał się
oczekiwany cud. 13 kwietnia, w dzień
fatimski, Sowieci po otrzymaniu odszkodowania zgodzili się opuścić Austrię, czego nie mieli w zwyczaju czynić. W maju
zostały podpisane dokumenty, a w październiku wyjechał ostatni żołnierz
z ziemi austriackiej. Na znak zwycięstwa
rozdzwoniły się dzwony we wszystkich
kościołach i biły przez trzy doby w dzień
i w nocy. W swojej przemowie kanclerz
Julius Raab powiedział: „Jesteśmy wolni!
Dziękujemy Ci za to, Maryjo".
RÓŻANIEC WIERNY TOWARZYSZ
Wielkim czcicielem różańca był Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński.
W jednym ze swoich dokumentów napisał: „Zżyjmy się z różańcem, byśmy
go stale odmawiali, byśmy łatwo doń
wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. Jak miłym i wiernym
towarzyszem codziennych zajęć może

być różaniec! Krzątanina domowa przy
wielu zajęciach, długie wędrówki do
pracy, w pole, do fabryki, do szkoły czy
urzędu, cierpliwe chodzenie za pługiem
czy broną, wyczekiwanie w kolejkach,
na przystankach autobusowych, w poczekalniach urzędów, długie godziny na
wozie, w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce czuwania nad
kołyską chorego dziecka, miłe chwile wytchnienia, włóczęgi po lesie czy po mieście - wszystko to może być uświęcone,
wzbogacone, uprzyjemnione modlitwą
różańcową". Podkreślał, że różaniec jest
szczytem prostoty modlitewnej i jednocześnie spotkaniem z myślą teologiczną.
Splata się w nim szept ubogich z głębią
wiedzy teologicznej. „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale
szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść
dalej. Bo pełnia życia jest u szczytów...".
Kinga Bubich
Tekst pochodzi z książki "Różaniec
- Rozważania, Historia, Łaski" Dom
Wydawniczy "Rafael" 2012.
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SMUTNY ZNAK CZASU
Pożar katedry Notre Dame w stolicy Francji był wstrząsem dla całego świata,
zwłaszcza dla świata chrześcijańskiego.
Paryska katedra dla katolików
to coś więcej niż tylko perła architektury. Dlatego też i pożar zabytkowej świątyni odczytywany jest
przez ludzi wiary jako wymowny
znak czasu. Właśnie tamtego wieczora (15 kwietnia br.) otrzymałem SMS-a od osoby emocjonalnie
związanej z Francją, która studiowała tam filologię romańską. Poruszona pożarem napisała: „Katedra Notre Dame płonie, a popiół
spada na głowy Francuzów. Mają
dziś środę popielcową”. W odpowiedzi napisałem: „Smutny znak
czasu z jakże trafną interpretacją”.
Z przekazów medialnych dowiedzieliśmy się, że nie lada odwagą
wykazał się kapelan paryskiej straży pożarnej ks. Jean-Marc Fournier, któremu udało się uratować
Najświętszy Sakrament i bardzo
cenną relikwię – cierniową koronę
Pana Jezusa. Nie mniejszą odwagą wiary i świadectwem zarazem
wykazała się „mała wielka” grupa
paryskich katolików, którzy w religijnej procesji przyszli w okolice płonącego kościoła, uklęknęli
na ulicy i modlili się na różańcu.
W laickiej Francji taka manifestacja wiary jest zabroniona przez
prawo. W przestrzeni publicznej
nie ma tam również miejsca dla
krzyża, dlatego paryscy pielgrzymi
nieśli na czele kolumny procesyjny
sztandar. Widok pokutnej procesji i obraz modlącej się – by użyć
biblijnego porównania – „Reszty
Paryża” (por. Iz 10,20) zawierały w sobie bardzo mocne wołanie
jakby wzięte od proroka Joela, że
w obliczu tej tragedii należy rozdzierać raczej serca, a nie szaty
(por. Jl 2,12). Zanim bowiem opu-

stoszały kościoły we Francji czy
w innych krajach bogatego Zachodu, wpierw opustoszały ludzkie
serca z chrześcijańskich wartości.
Owszem, władze Francji zapewniły, że „Nasza Pani” zostanie odbudowana w ciągu najbliższych pięciu
lat. Z pewnością znajdą się fundusze na jej gruntowną renowację,
bo ogłoszono już zbiórkę środków
finansowych w wielu krajach, także i w Polsce. Jednak uzasadniony
niepokój budzą dochodzące sygnały, że katedra może być odbudowana bardziej w formule multikulti niż jako świątynia katolicka. Już
ponoć napływają pierwsze projekty inspirowane przesłankami politycznej poprawności i agresywnej
świeckości, a w sześcioosobowej
radzie decydującej o kształcie odbudowy świątyni zasiada tylko jedna osoba z ramienia władz kościelnych. Jeśli do tego dodać jeszcze
fakt, że w trakcie krwawej antychrześcijańskiej rewolucji francuskiej
(1789-1799) katedra doświadczyła
już profanacji przez obrazoburczy
akt przemianowania jej na „Świątynię Rozumu”, to rzeczywiście
katolickość Notre Dame stoi pod

wielkim znakiem zapytania. Z tym
większą mocą należy raz jeszcze
przywołać odważne świadectwo
wiary paryskich katolików. Jest
ono bowiem cenniejsze od zadeklarowanych środków wsparcia
materialnego. Rodzi bowiem nadzieję, że „środa popielcowa”, która
zdarzyła się w Wielki Poniedziałek
w Paryżu może się okazać błogosławionym ogniem Ducha Świętego, którym zapali wiarę w sercach
Francuzów i sprawi, że pierwsza
córa Kościoła „zabierze się” i wróci do swego ojca, jak Syn Marnotrawny (por. Łk 15,18). Tak, droga
powrotu jest bardzo daleka. Na
szczęście, u jej początku wciąż pali
się zielone światło spotęgowane
lśniącym blaskiem – świadectwem
wiary „Reszty z Paryża”.
Ks. Tadeusz Biały z Wydziału
Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, duszpasterz
młodzieży archidiecezji przemyskiej
Artykuł opublikowany na
stronie: https://naszdziennik.pl/
swiat/208087,smutny-znak-czasu.
html
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KRZESZÓW - NIEDZIELA DNIA 12 MAJA 2019
FESTYN PARAFIALNY I WIELKA ZABAWA FANTOWA
• godz. 10.00 – Zbiórka VI
Rajdu Motocyklowego na Rynku
w Kamiennej Górze. Przejazd do
Sanktuarium w Krzeszowie
• godz. 12.00 - Msza święta
w intencji VI Pielgrzymki Motocyklistów i poświęcenie jednośladów
• godz. 13.30 – rozpoczęcie Festynu przed Bazyliką, występ Zespołu Folkowego SZYSZAK z Jeleniej Góry
• od soboty sprzedaż Losów Loterii Fantowej. Każdy LOS w cenie
5 zł – wygrywa drobną nagrodę.
• godz. 16.00 – główna nagroda: autokarowa pielgrzymka Szlakiem Adama Mickiewicza na Litwę
i Białoruś we wrześniu 2019 roku
Ofiary zebrane podczas Festynu
Rodzinnego zostaną przeznaczone
na dofinansowanie kolonii letnich
dla dzieci i młodzieży

ŻYCZENIA DLA MAMY
Kochana Mamusiu w dniu Twojego święta
składamy Ci serdeczne życzenia.
Bo to Ty pod sercem nas nosiłaś, buzie i rączki
pieściłaś.
Jesteś dla nas wzorem jak ten róży kwiat,
żyj nam 100 lat.
To od nas są szczere życzenia,
aby się spełniły wszystkie Twoje marzenia.
Bo jesteś dla nas
jak gwiazda na niebie,
jak słońce dla świata.
Żyj mamusiu kochana długie, długie lata.
Autor Kamila Kolban
Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich
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BELGIA, A MOŻE JUŻ ,,BELGISTAN’’?

Belgia, Meczet w Lebbeke.
Źródło: www.wikipedia.org

Kwestia imigracji muzułmanów do Europy od dawna była żywo dyskutowana. Ciekawym przykładem
do jej omówienia jest Belgia jako jeden z najliczniejszych ośrodków wyznawców islamu na Zachodzie.
To z tego kraju rekrutuje się proporcjonalnie najwięcej Europejczyków chętnych do walki w szeregach
ISIS a jego nazwę potocznie zmienia się na ,,Belgistan’’, czyli dawna Belgia, w której zapanowało prawo
szariatu. Muzułmanie w Belgii
Przez kilkanaście ostatnich lat politycy belgijscy realizują długoterminowy
projekt wielokulturowości, promujący
niedyskryminację, równość i poszanowanie wszystkich kultur, wzmocniony
prawem, które ma „humanizować” procedury nowo przybywających imigrantów i ideologią ateistyczną, która ma
zastąpić religię. Wobec tych postulatów,
konieczne jest przyznanie praw społeczności muzułmańskiej, stanowiącej coraz
większą część ogółu społeczeństwa.
Aktualnie w Belgii mieszka, według
różnych szacunków, od 800 000 do 1
000 000 wyznawców islamu. Największą grupę stanowią Marokańczycy, zaraz
potem Turkowie. Wspólnota prowadzi ok. 50 meczetów, kilka szkół, jedną organizację pomocy humanitarnej
oraz cztery ośrodki kulturalne. Nie ma
się co dziwić – w końcu kilka lat temu
sami politycy belgijscy, np. burmistrz
Antwerpii Philip Heylen zachęcali, aby
zamknięte i zaniedbane kościoły zamieniano na meczety. Powszechnie mówi
się też o systemie stosowanym przez
polityków lewicy, tzw. „głosy w zamian
za ustępstwa”, czyli wy na nas głosujecie,
my godzimy się na kolejny meczet czy
centrum kulturowe.
Według oficjalnych danych statystycznych, w Brukseli muzułmanie stanowią blisko 30 % mieszkańców miasta,

choć są też dzielnice, gdzie procent ten
jest bliski 50. Demografia im sprzyja:
podczas gdy na Belgijkę przypada średnio 1,67 dziecka, to na muzułmankę 4,9,
co łatwo da się zaobserwować na ulicy.
Poza tym, powszechna jest praktyka
kiedy jedna osoba osiedla się, a potem
sprowadza nie tylko najbliższą rodzinę, ale też kuzynów. Wyznawcy islamu
mieszkają zazwyczaj w dużych miastach:
Brukseli, Antwerpii, Charleoi, zajmując
całe dzielnice, jak osławiona brukselska
Molenbeek czy Schaerbeek, gdzie można poczuć się, jakbyśmy byli poza Europą: sklepy i kawiarnie z napisami po
turecku i arabsku, kobiety w burkach,
mężczyźni w tradycyjnych długich szatach, nie brak wahabitów. Policja belgijska nie jest w stanie przeprowadzić
tam skutecznych interwencji, bojąc się
o własne życie.
Problematyczna integracja
Czy przez 70 lat muzułmanie w Belgii się zintegrowali? Odpowiedź nie
jest jednoznaczna, bowiem na pierwszy rzut oka tak, ale… w rzeczywistości nie. Wielu z nich pracuje, mówi po
francusku czy niderlandzku, prowadzi
normalne życie, ale to powierzchowny
obraz. Jak wskazuje dr Elżbieta Kuźma,
naukowiec z Uniwersytetu Wolnego
Brukseli: ,,wśród tutejszych muzułma-

nów panuje bezrobocie na poziomie
37%. Większość kobiet, około 80%,
nie pracuje. Ponad 70% muzułmanów
aktywnych zawodowo to pracownicy
niewykwalifikowani, czyli w ich przypadku trudno mówić o awansie społecznym kolejnych pokoleń, jaki ma
miejsce w przypadku imigrantów włoskich, polskich czy azjatyckich’’.
Zaczyna się już w szkole – dzieci
muzułmańskie nie chcą podawać ręki
swoim kolegom i nie przychodzą do
placówki w piątek z powodów religijnych, są agresywne. Ponad 20% uczniów szkoły średniej co najmniej dwukrotnie nie przeszło do następnej klasy.
Na studia trafia 30% Marokańczyków
i tylko niewiele ponad 10% Turków.
Mimo wielu starań, aby uczynić Belgię
bardziej przyjazną islamowi, wielu muzułmanów twierdzi, że nadal czują się
wyobcowani ze społeczeństwa i nigdy
się z nim nie zintegrują. Mają obywatelstwo belgijskie, ale uważają się za obcokrajowców.
Oczywiście proces integracji jest
długi i pracochłonny, a każdy ma prawo pielęgnować swoją tożsamość narodową, ale muzułmanie w Belgii się
nie integrują, a radykalizują. Wbrew
popularnej ostatnio tezie propagowanej przez Mustaphe Benchenane –
francuskiego politologa o korzeniach
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algierskich, jakoby świat zachodni
„przeceniał hegemoniczny potencjał
islamu, ponieważ jego wyznawcy nie
są w stanie wyznaczyć, a następnie
zrealizować tak strategicznego celu jak
podbój Europy’’, należy podkreślić, że
muzułmanie są dobrze zorganizowani.
Po pierwsze, artykułują swoje prawa
pod szyldem partii ,,Islam’’. Lider ugrupowania Redouane Ahrouch wprost
informuje, że celem jest ,,uczynienie
z Belgii państwa islamskiego, opartego
na prawie szariatu’’ oraz, że ,,za 12 lat
muzułmanie będą stanowili większość
w Belgii i będą głosowali na jego partię’’.
Po drugie, łączą swoje działania z terroryzmem. Już śledztwo po zamachu
w Madrycie w 2004 roku wskazywało
na uczestnictwo w nich mieszkańców
Belgii. Obecnie 200 obywateli tego kraju walczy w szeregach Państwa Islamskiego, co daje najwyższy wynik w Europie (proporcjonalnie).
Radykalizm ideowy i polityczny,
terroryzm – to wydaje się nam takie
odległe, nie do końca zrozumiałe. Też
tak kiedyś myślałam, nawet mieszkając w Belgii, bo przecież sama byłam
imigrantką, miałam wielu muzułmańskich znajomych – do czasu, a dokładniej do 23 marca 2017 r. Tego dnia
udaremniono w Antwerpii zamach
terrorystyczny. Tunezyjczyk na ulicy
handlowej De Meir w centrum miasta próbował wjechać rozpędzonym
samochodem w tłum ludzi. Został
zatrzymany przez policjantów. Byłam
dokładnie w miejscu zdarzenia 10
min. wcześniej, co więcej – spacerowałam po tej ulicy niemal codziennie.
Nieświadoma całej sytuacji, jak zwykle
w czwartek rano poszłam na zajęcia
uniwersyteckie, gdzie dowiedziałam
się, że mogłam stać się ofiarą zamachu. Kilka tygodni później moja koleżanka podróżując z Brukseli do Polski
natrafiła na ogromne utrudnienia ze
względu na pozorowane eksplozje na
lotnisku Zaventem, które z resztą powtarzają się cyklicznie.
Wymienione ataki w Antwerpii
i Brukseli udało się zatrzymać, a co
z tymi, które dochodzą do skutku albo
z tymi, o których nieudanych próbach
nigdy się nie dowiemy, bo władze nie
chcą dopuścić do powszechnej paniki?
Chciałabym wszystkim przypomnieć,
że jest to realne zagrożenie dla każdego z nas – ja już zawsze będę pamiętać
telefony moich bliskich z pytaniami czy

jestem cała i zdrowa. Oczywiście, prób
terrorystycznych nie można łączyć
z działaniami wszystkich muzułmanów,
ale Belgia jest przykładem państwa,
które wychowało ,,swoich oprawców’’.
Co na to Belgowie?
Belgowie opowiadali mi, że generalnie rzecz ujmując, przez dziesięciolecia
społeczeństwo było przychylne muzułmańskim imigrantom, albo inaczej –
tolerowało przybyszów ze względu na
ich trudną sytuację bytową oraz wkład
pracy w gospodarkę. Być może chcieli
w ten sposób zadośćuczynić za zbrodnie swojego ,,demonicznego króla’’ –
Leopolda II, który był odpowiedzialny za niewyobrażalny wyzysk i terror
w Wolnym Państwie Kongo. Inna sprawa, że pierwsza generacja muzułmanów była inna od obecnej: przybysze
chcieli pracować, nie mieli nadmiernie
wysokich aspiracji, byli życzliwi i starali się dostosować do swojego nowego
państwa. Starano się pomóc w ich integracji, w myśl zasady, że wszyscy mają
prawo żyć w wolnej, otwartej i pluralistycznej strukturze, zgodnie z przepisami prawa i neutralnością religijną.
Nadal wielu Belgów toleruje nowoprzybyłych, a przynajmniej takie jest ich
oficjalne stanowisko, ale… w rzeczywistości są zmęczeni i sfrustrowani sytuacją w kraju. Wielokrotnie słyszałam
jak mówili: ,,urodziłem się tutaj, a teraz
już nie czuję się bezpiecznie’’. Zdecydowali się ,,uciec’’ na przedmieścia i wsie,
daleko poza granice swoich dawnych
domostw. Prawda jest taka, że duże
aglomeracje jak Antwerpia, w której
mieszkałam, należą dziś do imigrantów.
Zauważyłam, że niechęć wobec
muzułmanów jest szczególnie silna
wśród młodych Belgów. Wielu z nich
nadal kryje się z tymi poglądami, unikając konfrontacji się z ogólno przyjętą poprawnością polityczną, ale coraz
częściej pytają mnie, jak to jest żyć
w kraju jednolitym etnicznie. Ja sama
nie oceniam ludzi przez pryzmat pochodzenia, religii, orientacji seksualnej
i tak samo otwarcie i neutralnie podchodziłam do wszystkich spotkanych
obcokrajowców, ale muszę przyznać,
że z muzułmanami żyje się i współpracuje szczególnie ciężko. Często miałam
wrażenie, że ich kultura, tradycja, etyka pracy i ogólna organizacja społeczeństwa jest wręcz nie do pogodzenia
z europejskimi wzorcami. O ile koegzy-

stencja różnych grup etnicznych, religijnych, językowych może być korzystna dla ich rozwoju, to problem pojawia
się, jeżeli jedna z nich próbuje narzucać
swoje zasady innym, a muzułmanie tak
właśnie działają w Belgii – bazując na
demokracji i liberalnych wartościach,
w rzeczywistości zagrażają im.
Kryzys projektu społeczeństwa
wielokulturowego
Wielu Belgów z politykami na czele
nadal wierzy w projekt wielokulturowości, nie chcąc narazić się na zarzut
dyskryminacji religijnej. Powolna islamizacja kraju nie niepokoi ich, biernie jej się poddają lub nawet wspierają.
Jednocześnie dla coraz większej grupy
osób, w tym dla zewnętrznych obserwatorów jakim byłam też ja, kryzys idei
społeczeństwa wielokulturowego i integracji bardzo różnych grup jest oczywisty. Jego efektem jest powstawanie
monokulturowych gett, z wyraźnym
podziałem: my i oni. Na przykładzie
wymienionych faktów i własnych doświadczeń stwierdzam jednoznacznie,
że wspólnota muzułmańska w większości nie chce się integrować, wręcz przeciwnie – chce tworzyć własne państwo
w Europie.
Ale właściwie… dlaczego wyznawcy
islamu chcą zmieniać Europę, przecież
udali się do niej celem lepszego życia?
Otóż tu dochodzimy do największego
paradoksu w całej sytuacji – generalnie rzecz ujmując, muzułmanie widzą
Stary Kontynent jako źródło dobrobytu materialnego, ale absolutnie nie
jako źródło wartości, tradycji, wzorców
moralnych. Wielokrotnie słyszałam ich
wypowiedzi świadczące o Europie jako
miejscu zdegenerowanym, nie zasługującym na nic dobrego. ,,Jak mam szanować Belgów, skoro swoich rodziców
na starość oddają do domów starców
albo uśmiercają, aborcja jest u nich
normalna, kościoły są puste, za to burdele pełne? Za co mam ich szanować?”
– pytają. Dlatego im szybciej Europejczycy zrozumieją, że różnorodność
kulturowa i religijna tak naprawdę nie
ma racji bytu i w dłuższej perspektywie
przynosi negatywne konsekwencje dla
obu stron, tym lepiej. Tylko, że islamizacja naszego kontynentu to już proces
nieodwracalny…
Marta Witczak-Żydowo
Civitas Christiana
NR 2 (69) Luty 2019
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ROCZNICA KORONACJI
IKONY KRZESZOWSKIEJ
2 CZERWCA 2019 ROKU

Swój wielki historyczny dzień diecezja legnicka przeżywała 2 czerwca 1997 r. Po deszczowych
poprzednich dniach, w mgłach poranka zmierzała wtedy ponad 300-tysięczna rzesza pielgrzymów, aby
ostatecznie przy pięknej, słonecznej pogodzie uczestniczyć we Mszy św. z Papieżem Janem Pawłem II.
Msza św. była odprawiana na dawnym lotnisku wojsk radzieckich w Legnicy. Pielgrzymka Ojca Świętego do diecezji legnickiej przebiegała pod hasłem:
Z wiarą ojców w trzecie tysiąclecie. Jego
przybycie poprzedziła wielka modlitewna Nowenna trwająca od 25 marca
1996 r., podczas której wszystkie parafie
diecezji odwiedziła kopia obrazu Matki
Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Ojca Świętego powitał biskup legnicki Tadeusz Rybak, który przypomniał, że w XIII wieku
pod Legnicą chrześcijańskie rycerstwo
stawiło opór mongolskiej inwazji. Poprosił Papieża o dokonanie koronacji
obrazu Matki Bożej Łaskawej, poświęcenie kamieni węgielnych pod budowane
świątynie, a także by - właśnie z Legnicy - pobłogosławił wysiłkom budowania zjednoczonej Europy, opartej na
zasadach chrześcijaństwa, gdyż wśród
pielgrzymów byli także Czesi, Niemcy
i Serbołużyczanie.
W wygłoszonej homilii Jan Paweł II
przypomniał, że „Wiara nie może być
przeżywana tylko we wnętrzu ludzkiego
ducha. Ona musi znaleźć swój zewnętrzny wyraz w życiu społecznym”. Upomniał się też o ludzi biednych, starszych,
bezrobotnych. „Jest obowiązkiem,
zwłaszcza tych, którzy sprawują władzę,
takie stanowić prawa i tak kierować gospodarką kraju, aby te bolesne zjawiska
życia społecznego znalazły swoje właściwe rozwiązanie” - podkreślał Jan Paweł II.
Podczas Mszy św. Papież dokonał
koronacji ikony Matki Bożej Łaskawej,
który przebywa na śląskiej ziemi od XIII
wieku. Jest to najstarszy obraz maryjny
w Polsce i jeden z pięciu najstarszych wizerunków w Europie, na co dzień przebywa w diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Krzeszowie. Poświęcił także
57 kamieni węgielnych dla nowo budowanych kościołów oraz dzwony ufundowane z tej okazji do kilku parafii.

Św. Jan Paweł II,
Kornacja Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej,

2 czerwca 1997 r.

Po Mszy św. na lotnisku, Ojciec Święty
odwiedził także legnicką katedrę, w której zatrzymał się na modlitwie, a także
ofiarował swój dar - kielich mszalny. Pod
katedrą witali go spontanicznie legniczanie, do których zwracał się z radością
i uśmiechem. Takiego Ojca Świętego wielu legniczan zapamiętało do dziś. Trwałymi pamiątkami obecności Jana Pawła II
w Legnicy są pomnik Jemu poświęcony,
pamiątkowa tablica w legnickiej katedrze,
tron papieski, szaty liturgiczne i elementy
wystroju ołtarza papieskiego. Konstrukcja
ołtarza, natomiast została wykorzystana
do wzniesienia nowego legnickiego koś-

cioła pw. św. Wojciecha. Na terenie tejże
parafii istnieje także Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II. Imię Papieża Polaka, nosi też Biblioteka Wyższego
Seminarium Duchownego w Legnicy.
W niedzielę 2 czerwca 2019 roku;
w 22.Rocznicę Koronacji Cudownej Ikony przez św. Jana Pawła II - zapraszamy
do bazyliki krzeszowskiej Parafian oraz
Pielgrzymów na godz. 12.00 . W tym dniu
odbędzie się kolejna Pielgrzymka NSZZ
„Solidarność” Zarządu Zagłębia Miedziowego oraz Ziemi Jeleniogórskiej.
Ks. Piotr Nowosielski
Redaktor Tygodnika "Niedziela”
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KOŚCIÓŁ ŚW. ERAZMA
I PANKRACEGO
W JELENIEJ GÓRZE
W Diecezji Legnickiej znajduje się bardzo wyjątkowy kościół,
będący dzisiaj już Bazyliką Mniejszą. Jego niezwykłość nie polega
na tym, że stoi nieopodal rynku jeleniogórskiego, stanowiąc
najważniejszy Kościół dla całego miasta. Wyjątkowy jest z innego
względu: posiada wezwanie dwóch patronów, jedyne takie w całym
świecie rzymskokatolickim.
Powstanie kościoła wzmiankowane
jest na 1228 r. Jednak ta średniowieczna
budowla spłonęła w 1303 r. Nowy budynek wzniesiono w dwóch etapach: w latach 1380-1400 powstało prezbiterium
i mury obwodowe korpusu, w pierwszej
tercji XV w. nawa środkowa i sklepienia.
Po zniszczeniach w okresie trwania wojny trzydziestoletniej (1618-1648) około
1662 r., odbudowę kościoła wykonał zakon jezuitów, przeprowadzając w pierwszej poł. XVIII w. barokizację wnętrza.
Jest to orientowana kamienna bazylika
o trzynawowym korpusie, wydłużonym
pięcioprzęsłowym prezbiterium, zakończonym wielobocznie, silnie oskarpowana, kamienna wieża na osi korpusu
zwieńczona ośmiobocznym hełmem
z prześwitem z 1736 r. Kościół nakrywa
dwuspadowy dach, otwory okienne ostrołukowe i rozglifione z kamiennymi
maswerkami, w elewacji południowej
gotycki polichromowany portal z tympanonem, w przyziemiu wieży podcień
i główne wejście. Przy prezbiterium stoi
dwukondygnacyjna zakrystia, z otwartą arkadą na piętrze, przy korpusie od
strony południowej renesansowa kaplica
kopułowa, od zewnątrz w ścianie frontowej ambona-balkon. Pomiędzy skarpami
prezbiterium manierystyczna, otwarta
dwuarkadowa kaplica grobowa z 1609 r.
i kolejna z początku XVIII w. po przeciwnej stronie. W murach zewnętrznych zachował się okazały zespół epitafiów i płyt
nagrobnych z XVI-XVIII w.
A kim byli patronowie tego kościoła
czyli św. Erazm i św. Pankracy? Erazm
z Formii urodził się ok. 240 r. a zmarł 10
czerwca 303 r. Swoją posługę czynił na
terenie dzisiejszych Włoszech czyli ówczesnym Imperium Rzymskim. Erazm
był biskupem Formii w Lacjum. Wcześniej być może był głową Kościoła w Antiochii (choć mogą to być dwie różne
osoby, o tym samym imieniu, co dzisiaj
trudno stwierdzić, gdyż nie zachowały

się bezpośrednie źródła narracyjne z tej
epoki, a wszystko to późniejsze legendy).
W czasie swojego życia udało mu się kilka
razy uciec z więzienia (raz nawet z pomocą modlitwy do św. Michała Archanioła).
Jednak znawcom astronomii czy geografii
św. Erazm, przede wszystkim może się kojarzyć ze zjawiskiem: ognie św. Elma czyli
zjawisko akustyczno-optyczne w postaci małych, cichych, ciągłych wyładowań
elektrycznych na różnych powierzchniach, a szczególnie krawędziach przedmiotów, mające miejsce w czasie pogody
zapowiadającej burzę. Ma to uzasadnienie
w życiu św. Erazma. Wedle legendy kiedy
święty Erazm głosił homilie, pioruny omijały jego osobę. Dlatego też dawni marynarze przed burzami zanosili modlitwy do
świętego biskupa, a widząc tajemnicze ognie - pojawiające się na końcach masztów,
podczas zbliżania się burzy z piorunami
- nazywali je ogniami św. Elma. Wspomnienie liturgicznie św. Erazma obchodzimy 2 czerwca i w przeciwieństwie do
św. Pankracego, samotnie patronuje kilku
kościołom w Polsce m. in. w Barwałdzie
Dolnym (Diecezja Krakowska) czy w Sulmierzycach (Diecezja Łódzka).
Św. Pankracy urodził się około 286 r.
a zmarł 304 r. Pochodził z Frygii, z terenów dzisiejszej Turcji. W młodym wieku
wraz ze swoim stryjem uadli się się do
Rzymu w chwilę przed tym, jak cezar Dioklecjan zapowiedział całkowitą eliminację
chrześcijan. Zamieszkali w sąsiedztwie
domu niejakiego Euzebiusza, chrześcijanina, u którego ukrywał się sam papież
- święty Marcelin. Widząc liczne schadzki ludzi nie wyglądających na typowych
obywateli imperium, Dionizy i Pankracy
zaczęli podejrzewać, iż są to chrześcijanie. Już wcześniej słyszeli wiele dobrych
słów o ich męstwie i wzajemnej miłości,
postanowili więc odwiedzić Euzebiusza.
Ów początkowo był nieufny, gdy jednak
usłyszał szczere wyznanie, iż chcą oni
poznać wiarę Jezusa Chrystusa, a jeżeli

uznają ją za prawdziwą, gotowi są ją przyjąć - wpuścił niespodziewanych gości.
Zostali przedstawieni Głowie Kościoła,
a Najwyższy Pasterz osobiście raczył pouczać ich przez dwadzieścia dni o prawdach Wiary. Obaj przyjęli chrzest. W jakiś
czas potem zmarł Dionizy, a jego bratanek
dorastał wśród chrześcijan, pomnażając
owoce wiary i heroicznych, jak miało się
okazać, cnót. Wieść o nim dotarła aż do
cesarskiego pałacu i Pankracy został wezwany przed oblicze cezara. Gdzie około
roku 304 r. został umęczony. Wspomnienie liturgiczne św. Pankracego obchodzimy 12 maja. Jednak na obszarze Polski, nie
ma kościoła pod jego wezwaniem poza
Jelenią Górą. Jednak u nas jest bardziej
znany (ludycznie) jako jeden z trzech
tzw. zimnych ogrodników. Odwołujący
się do zjawiska astronomicznego charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy
w połowie maja, po okresie utrzymywania się wyżu barycznego nad Środkową
i Wschodnią Europą (w tym nad Polską),
następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu zaczyna napływać - wraz z niżem barycznym - zimne
powietrze z obszarów polarnych. Analiza
danych z lat 1881-1980, przeprowadzona przez Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu Jagiellońskiego, pokazała,
że w 95 spośród tych lat zaobserwowano
istotne ochłodzenia w okresie 1-25 maja,
przy czym aż w dziewięciu latach spadek
temperatury z dnia na dzień przekraczał
dziesięć stopni Celsjusza. Na podstawie
tych danych ustalono, że najwyższe prawdopodobieństwo ochłodzenia występuje między 10 a 17 maja i wynosi aż 34%.
Według przysłów i obserwacji ludowych
ten okres to ostatnie dni wiosennych
przymrozków. W tych dniach chłód może
się nasilić, lecz po nich nie powinien już
zaszkodzić roślinom.
Mateusz Pazgan
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BOLKO ŚWIDNICKI:
MAŁY-WIELKI KSIĄŻĘ
Kończymy wspaniałą podróż w czasie do okresu panowania Bolka II, małego-wielkiego księcia, ale
równocześnie tym sposobem rozpoczynamy wielką przygodę z Teatrem Lalki i Aktora z Wałbrzycha.
Europejska Perła Baroku rozkwita na Państwa oczach w wydarzenia
kulturalne i artystyczne. Cieszymy się,
że mamy możliwość obcować z tak
wysokiej klasy sztuką, jednocześnie
edukując, przybliżając historię mieszkańcom naszego regionu. Ten rok obfitował będzie w liczne tego typu wyniosłe wieczory. Obserwujcie nas!
Widowisko "Bolko Świdnicki: Mały-Wielki Książę" odbyło się w dniach
12 i 13 kwietnia 2019 roku. Aktorzy
wystąpili na scenie w Mauzoleum Piastów Śląskich, naturalna sceneria oraz
sąsiadujący przedstawieniu sarkofag
Bolka II nadały wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Interaktywna forma
spektaklu, liczne multimedia, kostiumy, olbrzymia scenografia, to elementy, które w znaczny sposób uatrakcyjniły widzom przyswajanie historii
polskości oraz zmagań Piastów Śląskich, walczących z nieustannym
wpływem Czech i Niemiec w XIV
wieku. Szczególna uwaga zwrócona
była na postać Bolka II – ostatniego
niezależnego księcia piastowskiego
na Śląsku, ukazując go nie tylko jako

wybitną postać historyczną, ale przede wszystkim fascynującą osobowość.
Spektakl zakończył się uroczyście
złożeniem wieńca i znicza przed sarkofagiem naszego bohatera. W ramach projektu chętni widzowie oraz
aktorzy mieli możliwość poznać historię powstania Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie, zwiedzając pod
opieką przewodników Klasztorne
Podziemia oraz legendarną Studnię
Książęcą.

Składamy wielkie podziękowania
Zbigniewowi Prażmowskiemu - dyrektorowi Teatru Lalki i Aktora za
chęć współpracy i serce włożone w organizację wydarzenia. Dziękujemy
także Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dofinansowanie
projektu TLiA z Wałbrzycha, a co za
tym idzie za umożliwienie jego realizacji w Krzeszowie.
Jacek Trybuła
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SEZON TURYSTYCZNO-PIELGRZYMKOWY 2019
- KONFERENCJA
26 marca w Pocysterskim Opactwie w Krzeszowie odbyła się konferencja medialna rozpoczynająca
sezon turystyczno-pielgrzymkowy 2019. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualności z zakresu
funkcjonowania Europejskiej Perły Baroku, oraz przedstawienie terminów i planów wydarzeń bieżącego
roku.
Konferencje rozpoczął ks. Marian Kopko, kustosz krzeszowskiego
sanktuarium i prezes fundacji Europejska Perła Baroku (dalej w skrócie
EPB). Przedstawiciele fundacji EPB
(administratora opactwa) podsumowali ubiegły rok zaznaczając wzrost
ruchu turystyczno-pielgrzymkowego, w głównej mierze przypisując
ten wskaźnik turystom i pielgrzymom odwiedzającym obiekt indywidualnie. Kluczowym elementem
wyróżniającym Pocysterskie Opactwo w Krzeszowie na tle obiektów
sakralnych jest bogata oferta turystyczna, jak wspominał Jacek Trybuła z fundacji EPB - opactwo to przede
wszystkim duchowa stolica Dolnego
Śląska, ale coraz częściej także ważny punkt turystyczno-kulturalny.
Przedstawiciele przypomnieli, że
wraz z długim weekendem majowym rozpoczynają oni sezon turystyczny - otwierając dla zwiedzających klasztorne podziemia, strychy
i inne obiekty w ramach Trasy Rozszerzonej - ta trasa funkcjonuje
w weekendy (od maja do października). Na co dzień natomiast można
zwiedzać Trasę Podstawową obejmującą Kościół Klasztorny, Kościół
pw. Św. Józefa, teren klasztornego
cmentarza, Mauzoleum Piastów
Śląskich i kaplicę Marii Magdaleny.
Trasy jak i infrastruktura turystyczna mają się w najbliższych latach
zmieniać i rozbudowywać, nie tylko
o dodatkowe multimedia, ale także
o kolejne obiekty.
Kolejnym tematem konferencji był Festiwal Piosenki, który
w tym roku rozszerzył się o dodatkowe wydarzenia. Planowane są

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Żurek wiceprezes fundacji EPB,

ks. proboszcz Marian Kopko kustosz i prezes fundacji EPB,
Jacek Trybuła rzecznik fundacji EPB

trzy przeglądy muzyczne połączone
z warsztatami - osobno dla dzieci
(12 października), młodzieży (11
maja) i seniorów (5 października).
W trakcie realizacji są także koncerty kameralne (m.in. w Mauzoleum
Piastów Śląskich i w Klasztornych
Podziemiach), oraz dwa koncerty
dużych marek artystycznych - nazwy
zespołów będą podawane w najbliższym czasie. Standardowo w lipcu
i sierpniu odbędzie się 11. edycja letnich koncertów organowych "Muzyka Dawnych Mistrzów". Ponadto
fundacja zaprasza po raz szósty na
Zjazd Motocyklowy i Wielki Piknik Patriotyczny (12 maja), oraz na
największe wydarzenie odbywające
się w regionie, czyli Wielki Odpust
Krzeszowski (15 sierpnia). Grzegorz Żurek, wiceprezes fundacji EPB
wspomniał, że rozrost wydarzeń kulturalnych w krzeszowskim sanktuarium to efekt współpracy z licznymi

podmiotami, m.in. Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ale także
z samorządami i innymi partnerami.
Grzegorz Żurek przypomniał także,
że MKiDN wsparło w ostatnim czasie prace remontowe na bieżący rok
m.in. wymianę pokrycia dachowego
oraz renowację fresków kościoła pw.
św. Józefa, dalszą renowację zabytkowych organów Michała Englera,
prace w klasztorze, oraz renowację
obrazów w Letnim Pawilonie na
Wodzie.
Konferencja została zakończona
informacją o trwającej zbiórce dla
krzeszowianki - Pani Zofii Grońskiej, która zmaga się z przerzutem
raka. Pieniądze na leczenie zbierane
są w Biurze Obsługi w Krzeszowie
oraz poprzez stronę internetową
https://zrzutka.pl/g3s3dd.
Jacek Trybuła
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WIOSENNE PORZĄDKI
Nasza okolica jest czystsza o ponad 20 worków śmieci! Pierwszy dzień wiosny rozpoczęliśmy akcją
"#WiosennePorządki - czyli wielkie sprzątanie Krzeszowa".
We współpracy z Gminą Wiejską
Kamienna Góra, Szkołą Podstawową
w Krzeszowie oraz dzięki wsparciu lokalnej społeczności udało nam się zorganizować akcję, która pomogła środowisku,
jednocześnie dając dobry przykład dla
mieszkańców - młodszych i starszych.
Krzeszów to przecież miejscowość wyjątkowa, jej walory z roku na rok przyciągają
tłumy turystów i pielgrzymów. Nie dziwi
więc fakt, że tuż za atrakcyjnością miejsca
narastają również oczekiwania - zarówno
mieszkańców jak i przyjezdnych. Wszyscy chcemy aby nasza mała ojczyzna piękniała, by była najzwyczajniej zadbana.
Wszędzie, nie tylko w Krzeszowie,
roztopy drastycznie zmienił krajobraz.
Widoczne worki śmieci po rowach, setki papierków rozwiewanych przez wiatr
najzwyczajniej smucą. Akcja #WiosennePorządki to chwilowe pozbycie się problemu, bo on trwa i martwi nas wszystkich.

Bezdyskusyjnie jest to problem pokoleniowy. Nadzieja pozostaje w nas - rodzicach, wychowankach, nauczycielach, duchownych, samorządach, organizacjach.
Tylko systematyczna edukacja podkreślana aktywnymi działaniami może dokonać
pozytywnych zmian.
Nasza wiosenna akcja stanowi podwaliny pod szeroką kampanię dot. ochrony środowiska, przeplatać się będzie ona
przez nasze wydarzenia i uroczystości,
jednocześnie ma ona pokazać mieszkańcom innych wsi i miast, że o wspomniane
środowisko można zadbać. Zachęcamy
wszystkich do organizowania tego typu
zrywów społecznych, to naprawdę proste!
W tym miejscu dziękujemy wszystkim
uczestnikom, którzy przybyli w miejsce
zbiórki i czynnie uczestniczyli w sprzątaniu. Dziękujemy osobom, które wyszły
przed swoje podwórka, w okolice swoich
domów i również tym sposobem pomo-

gli naszej wsi. Szczególne podziękowania
należą się mieszkańcom ul. Podklasztornej, którzy poświęcili ogrom pracy aby
uporządkować mocno zaniedbaną "aleje
lipową". Dziękujemy portalowi Relacje
Regionalne (Arturowi Kubieńcowi) za
oprawę medialną wydarzenia. Dzisiejszy
blask Krzeszowa to nasz wspólny sukces.

Jacek Trybuła

NIEDZIELA PALMOWA 2019
Niedziela Palmowa (14 kwietnia 2019) rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Pocysterskie Opactwo
w Krzeszowie główną uroczystość tej niedzieli sprawuje każdego roku w Kościele pw. Św. Józefa.
Na miejscu duszpasterze poświęcili palmy, a następnie wspólnie z uczestnikami liturgii wyruszyli procesją do Kościoła
Klasztornego.
Tegoroczna Niedziela Palmowa
odbyła się w zaskakującej scenerii.
Noc z 13-ego na 14-ego kwietnia
była wyjątkowo mroźna i... śnieżna. Biały puch otulił ziemie powiatu kamiennogórskiego przywołując wspomnienia zimy.
Warto w tym miejscu przypomnieć sens tego dnia, dla którego
wierni przynoszą kolorowe palmy do kościołów, otóż święto to
upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Pierwsze znane zapisy dotyczące obchodzenia
tej uroczystości datowane są na
lata osiemdziesiąte IV wieku. Po-

twierdzone jest, że od dawnych
lat ten dzień często był połączony
ze średniowiecznymi misteriami i przedstawieniami pasyjnymi, które rozpowszechnione były
w całej katolickiej Europie. Dziś
Niedziela Palmowa rozpoczyna

okres przygotowania duchowego
do świąt, będącego wyciszeniem,
skupieniem i przeżywaniem męki
Chrystusa, a palmy symbolizują
odradzające się życie.
Jacek Trybuła
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II PIELGRZYMKA RZEMIEŚLNIKÓW DO
KRZESZOWA

Uroczysta Msza Święta połączona z integracją i licznymi elementami edukacyjno-historycznymi - tak
w dużym skrócie można przedstawić tegoroczną Pielgrzymkę Rzemieślników, która odbyła się 19 marca
w murach Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie.
Spotykamy się dopiero drugi rok
z rzędu, a frekwencja wzrosła czterokrotnie w porównaniu do roku ubiegłego.
Dokładamy wszelkich starań aby
każde z organizowanych przez nas
wydarzeń miało swój wyjątkowy charakter. Również program tegorocznej pielgrzymki został przygotowany
w taki sposób, aby każdym punktem
mocno nawiązywać do tematu rzemieślnictwa. Połączyliśmy więc modlitwę z możliwością zdobycia nowej
wiedzy, z możliwością wymiany doświadczeń, długich rozmów i integracji. Pielgrzymi, którzy zdecydowali się
przybyć wcześniej mieli możliwość
uczestniczyć w wykładzie Barbary
Skoczylas-Stadnik dot. kultu św. Józefa. Na miejscu znajdowało się także
stoisko "Tkaczy Śląskich" na którym
można było nabyć regionalne produkty tkackie pochodzące z Domków
Dwunastu Apostołów (Chełmsko Śląskie).
Msza Święta odbyła się standardowo punkt o godz. 12:00, przewodniczył jej ks. Józef Lisowski - kanclerz
Legnickiej Kurii Biskupiej. Homilię
wygłosił ks. Krzysztof Rusiecki - krajowy duszpasterz rzemiosła polskiego.
Po Eucharystii według krzeszowskiej
tradycji wszyscy pielgrzymi zostali zaproszeni na ciepły posiłek, dodatkowo
chętni mogli skorzystać z możliwości
zwiedzenia specjalnej trasy zatytułowanej "Śladami Budowniczych".
Dziękujemy wszystkim, którzy
pomimo chłodu zdecydowali się nas
odwiedzić i wytrwale uczestniczyli
we wszystkich częściach programu.
Dziękujemy wszystkim duchownym,
którzy tak licznie zebrali się przy ołtarzu. Wielkie podziękowania należą się
także TVT Zgorzelec, która relacjonowała nasze wydarzenie, dzięki czemu
Msze Świętą można było oglądać na
żywo w internecie.
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BŁ. IMELDA LAMBERTINI
PATRONKA DZIECI
PIERWSZOKOMUNIJNYCH

Bł. Imelda Lambertini była córką hrabiego Egana Lambertini. Nie jest znana dokładna data ani
nawet rok narodzin Imeldy. Tę dziewczynkę Bóg podarował małżeństwu pomiędzy 1320 a 1322
rokiem. Na temat jej najwcześniejszych lat dziecięcych nie ma żadnych wzmianek w materiałach
biograficznych.
Pewne jest, że matka wpoiła
swojej córeczce kult Najświętszego Sakramentu. Kult, którym sama
żyła. Mama wcześnie zaczęła zabierać swoją małą córkę do kościoła.
Można sobie tylko wyobrazić, jak
Pan Jezus napełniał serce Imeldy
miłością i współczuciem, a także,
jakie wrażenie na niej wywierała uroczysta, podniosła atmosfera
Najświętszej Ofiary.
Imelda wiele razy wypytywała
mamę, po co ludzie - pod koniec
Mszy Świętej - idą do ołtarza, „co
tam dostają?". Mama natomiast
tłumaczyła jej, że tam Pan Jezus
zstępuje do ludzkich serc. To był
początek ogromnej tęsknoty Imeldy. Tęsknoty, której ludzie nie mogli zaspokoić; tak małe dzieci nie
mogły bowiem przyjmować Komunii Świętej. Równocześnie w sercu dziewczynki pojawiło się inne
pragnienie. Była dogłębnie poruszona faktem, że istnieją kobiety,
które całe swoje życie niepodziel-

nie poświęcają Chrystusowi poprzez modlitwę i codzienną pracę
w klasztorze. To odczucie stało się
bardzo bliskie sercu dziewczynki
od czasu, gdy zaczęła z mamą odwiedzać siostry dominikanki w bolońskim klasztorze. Życie klasztorne
było dla Imeldy bardzo pociągające:
wiedziała, że w ten sposób służyłaby Panu Jezusowi, zamieszkałaby
z Nim pod jednym dachem i miałaby dużo czasu na modlitwę.
Imelda po wielu trudnościach
i załatwieniu formalności, w wieku 9 lat przekracza progi klauzury
zakonnej i gorliwie zaczyna przestrzegać wszystkich reguł i konstytucji. W swym zapale szybko
wyprzedziła nawet doświadczone
mniszki. Chętnie spełniała zalecane
jej obowiązki i z radością oddawała
się modlitwie chórowej i prywatnej.
Robiła też wielkie postępy w dziedzinie ducha, wzbudzając podziw
wśród sióstr. Szczególnie swą pobożność kierowała ku Chrystusowi

Eucharystycznemu. Głęboko przeżywała Msze święte, ale i dotkliwie cierpiała, bo nie mając wymaganych lat, nie mogła przyjmować
Eucharystii jak inne mniszki, bo
zabronił jej tego kapelan klasztoru.
Do początku XX wieku dzieci były dopuszczane do Pierwszej
Komunii Świętej dopiero w wieku
12-14 lat. Zmienił to papież Pius
X, który sam w dzieciństwie długo
i z utęsknieniem czekał na przyjęcie po raz pierwszy Jezusa Eucharystycznego. Ojciec Święty zalecił,
by dzieci mogły przystępować do
Eucharystii już wtedy, gdy poznają w wierze, że to nie jest zwykły
chleb, lecz sam Pan Jezus. W czasach Imeldy nie było jeszcze takiego
pozwolenia. Dziewczynce towarzyszyły natomiast nadzwyczaj wielka
miłość do Eucharystii oraz gorliwe
pragnienie świętości.
Młodziutka Imelda ze smutkiem patrzyła, jak pozostałe siostry szły podczas Mszy Świętych
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do przodu, by klęcząc na stopniach
ołtarza, z rąk kapłańskich przyjąć
Pana Jezusa. Chociaż księża i przełożeni znali nadzwyczajną duszę
dziewczynki, nie widzieli żadnej
możliwości, by dopuścić ją do Komunii Świętej.
„Powiedzcie, kochane siostry,
jak to jest możliwe, Boga do swojego serca przyjąć, nie umierając
przy tym z miłości do Niego?"
-są to jedyne słowa Imeldy, które
przetrwały do dzisiaj. Boski Oblubieniec nie pozostawił jednak
bez odpowiedzi miłującej tęsknoty
młodego serca. Spełnił marzenie
Imeldy przez zadziwiające - historycznie pewne i potwierdzone cudowne zdarzenie.
Był 12 maja 1333 roku, wigilia
uroczystości
Wniebowstąpienia
Pana Jezusa. Imelda we Mszy Świętej uczestniczyła z nadzwyczajną
pobożnością i skupieniem. Gdy
pozostałe siostry, po Eucharystii,
odeszły już do swoich codziennych
prac, Imelda sama wróciła do kaplicy. Tak czyniła zawsze, gdy tylko miała wolną chwilę. Nagle na
chórze rozbłysło niezwykle jasne
światło, oświecając całą kaplicę
promieniami i zaczął się rozchodzić słodki zapach. Imelda wzniosła oczy, by poszukać źródła tego
światła i zapachu. Przy sklepieniu
kaplicy spostrzegła, unoszącą się
samoistnie, promieniującą białą
hostię. Mała Siostra od razu zrozumiała tajemnicę łaski. Przyciągnięta miłością Jezusa podniosła się
i stanęła z wyciągniętymi ku górze
ramionami.
Zwabione niezwykłym zapachem i światłem, przyszły do kaplicy pozostałe siostry. Patrzyły
z podziwem na cud i zwróconą
ku Hostii Imeldę. Dla wszystkich
było oczywiste, co Bóg - przez to
cudowne zdarzenie - chciał przekazać światu. Siostry posłały po
kapłana. Przybył o. Aldrowando, ubrany w szaty liturgiczne.

Wyciągnął przed siebie rękę,
w której trzymał złotą patenę.
Wtedy Hostia powoli zaczęła
opadać i spoczęła na patenie.
Kapłan zwrócił się do promieniującej ze szczęścia dziewczynki. Imelda uklęknęła i otwarła delikatnie buzię, by do
ust - z drżących rąk kapłańskich - przyjąć Pana Jezusa,
za którym tak bardzo tęskniła.
Siostry wyszły, chcąc pozostawić ją samą, by mogła oddać
się w ciszy dziękczynieniu.
W taki cudowny sposób
Pan Jezus sam pokazał, że
chciał podarować siebie małej Imeldzie. Siostry były tym
głęboko poruszone. Gdy po
kilkunastu minutach wróciły
do kaplicy, sądząc, że Imelda powoli będzie kończyć
dziękczynienie, zobaczyły, że
dziewczynka już zmarła. Zmarła
z miłości do Pana Jezusa w Eucharystii. Przypomniały sobie jej
słowa: „(...) jak to jest możliwe,
Boga do swojego serca przyjąć, nie
umierając przy tym z miłości do
Niego?".
Dwunastoletnia nowicjuszka
została pochowana w klasztorze
dominikanek w Val di Pietra pod
Bolonią. Zaraz po śmierci rozpoczął się kult młodziutkiej Imeldy.
Na jej grobie do 1582 r. widniał
opis jej cudownej śmierci, potem
mniszki przeniosły się na inne
miejsce i zabrały z sobą relikwie,
które dzisiaj (od 1799 r.) spoczywają w kryształowej trumnie
w bolońskim kościele św. Zygmunta. Cześć oddawaną Imeldzie
zatwierdził 20 XII 1826 r. papież
Leon XII. Wspomnienie liturgiczne bł. Imeldy Lambertini przypada 13 maja. Kult jej wzmógł się,
odkąd św. Pius X zapoczątkował
wczesną Komunię Świętą.
Życie Imeldy także dzisiaj ma
ogromne znaczenie. Postawa miłości do Jezusa - Eucharystii nie

zależy od czasu, ponieważ On
w Przenajświętszym Sakramencie jest zawsze ten sam, rzeczywiście obecny. W 1881 r., gdy
powstało Bractwo bł. Imeldy, za
pozwoleniem Leona XII zaczęto czcić Imeldę jako patronkę
dzieci przystępujących pierwszy
raz do Komunii Świętej. W roku
1910 papież Pius X zatwierdził
ten patronat ponownie, a siedzibę
Bractwa przeniósł do Rzymu, powierzając kierownictwo nad nim
generałowi dominikanów. Zamiarem Piusa X oraz Bractwa było
uproszenie dla dzieci łaski dobrej pierwszej Komunii Świętej,
pobudzenie ich do umiłowania
Najświętszego Sakramentu oraz
do wytrwałej, ciągłej miłości do
Jezusa Eucharystycznego przez
wszystkie lata życia. W tym właśnie wielką pomocą i wsparciem
może być przykład oraz wstawiennictwo błogosławionej Imeldy Lambertini, patronki dzieci
pierwszokomunijnych.
oprac. o. Dariusz Sowa
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Krzeszowski Kalendarz
na rok 2020
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Triduum Paschalne - Krzeszów 25 - 27 Kwietnia 2019
Wielki Czwartek
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Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej

Wigilia Paschalna 2019

Czadrów - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
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