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N iedawno spotkałem mojego byłego ucznia – dziś to juŜ dorosły człowiek,  

inŜynier, ojciec dwójki dzieci. W czasie rozmowy postawił mi kilka pytań: 

Czy nie ma ksiądz wraŜenia, Ŝe coś złego dzieje się z Kościołem? Młodzi ludzie nie 

bardzo się w nim odnajdują. Coraz mniej ludzi przejmuje się decyzjami swoich  

biskupów. Jakieś afery z niektórymi księŜmi. Maleje liczba chętnych do kapłaństwa.  

Czy to juŜ konie Kościoła? Niektórzy dzielą Kościół na postępowy i tradycyjny. Wy-

daje mi się, Ŝe jakaś choroba zaczyna zŜerać nasz Kościół, a my nie wiemy, jakie le-

karstwo na nie zastosować. Nie czuje ksiądz tej choroby? Mam nadzieję, Ŝe ksiądz 

nie naleŜy do grona udających, BoŜemu Ŝe nic się nie dzieje i wszystko w Kościele 

idzie po BoŜemu. 

Odpowiedziałem – nie naleŜę do obojętnych na sprawy w Kościele, bo kto kocha 

Pana Boga, bardziej przejmuje się sytuacją w Kościele. Jako człowiek wierzący  

i kapłan, jestem mocno zatroskany o Kościół. 

Wiem, Ŝe z Kościołem jest związany Chrystus. 

On jest jego głową, przewodnikiem i obrońcą. 

Pamiętam słowa Chrystusa o Kościele: 

„bramy pieklone nie przemogą go”. 

I to potwierdza historia Kościoła w ciągu 2000 lat jego istnienia (od czasu Zesłania 

Ducha Świętego). JeŜeli mówimy o kryzysie, to wiem, Ŝe nie ma Ŝadnego kryzysu  

w Kościele Chrystusowym. Jest tylko kryzys redaktorów, dziennikarzy środków 

przekazu. Ich opinie mijają się z prawdą. Jedno jest pewne, Ŝe w Polsce pojawia się 

katolicyzm zwyczajowy – bowiem dla niektórych katolików święta ogranicza się 

tylko do opłatka wigilijnego, pójścia na Pasterkę, spoŜywanie poświęconych potraw 

wielkanocnych. Pojawia się katolicyzm modny – wypada przyjść na pogrzeb i ślub 

znajomych, ochrzcić Dziecko, być na uroczystości I komunijnej. 

„Kościół wczoraj – dziś – jutro” 
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I nic poza tym. Pojawia się katolicyzm, który nie chodzi do kościoła i nie przestrzega 

zasad Chrystusowej nauki. Nie zapominajmy, Ŝe Kościół jest święty, bo jego głową 

jest Chrystus i Jego Matka. A ludzie naleŜący do Kościoła są słabi, ułomni, upadają 

tak zawsze było w Kościele . 

Zdrowie Kościoła – tego Ŝywego organizmu zaleŜy od nas, od naszej wiary i Ŝywej 

łączności z Kościołem. 

JeŜeli mówimy, Ŝe dziś Kościół choruje, to dlatego, Ŝe Chrystusa jest wciąŜ za mało 

w naszym Ŝyciu. Zapewne Kościół w Polsce (i na świecie) stoi w obliczu trudnych 

wyzwań. Spytasz co trzeba więc zmienić w Kosciele, by on był Ŝywy i pręŜny?  

Piękną odpowiedź dała Matka Teresa z Kalkuty: 

„trzeba zmieniać mnie i ciebie”. 

Musi w nas nastąpić duchowe odrodzenie. 

Współczesny człowiek w tym szaleńczym biegu, myśli tylko by mieć, a zapomina o 

tym by być dobrym. 

Współczesny człowiek zapomina o najwaŜniejszych rzeczach: o Bogu, o modlitwie, 

Eucharystii, sakramentach. 

Dzisiejszy człowiek stworzył sobie iluzję samowystarczalności. 

Wydaje mu się, Ŝe moŜna Ŝyć bez Boga, zapomina o tym kim jest i dokąd zmierza. 

Wydaje mu się, Ŝe Bóg jest mu niepotrzebny. 

Stąd ciągle aktualne słowa Jana Pawła II: 

„otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 

Przyszłość i Ŝywotność Kościoła zaleŜy od nas, od naszej wiary i miłości Chrystusa. 

Bądźmy teŜ apostołami w swoim środowisku i pomóŜmy odnaleźć Chrystusa tym co 

Zgubili drogę do Kościoła. Niech inni zobaczą Chrystusa w Twoim Ŝyciu zgodnym  

z wiarą  

 
         S.S. 
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Jestem polskim dzieckiem z Kresów 
Rozmowa z Marią Marcinkowską mieszkanką Krzycka Wielkiego urodzoną  

w Bałandyczach 12 września 1931 roku. 

 

Urodziła się Pani w Bałandyczach miejscowości połoŜonej na Białorusi. Jak wspomina Pani Urodziła się Pani w Bałandyczach miejscowości połoŜonej na Białorusi. Jak wspomina Pani Urodziła się Pani w Bałandyczach miejscowości połoŜonej na Białorusi. Jak wspomina Pani Urodziła się Pani w Bałandyczach miejscowości połoŜonej na Białorusi. Jak wspomina Pani 

swoje wczesne dzieciństwo ? Jaka była atmosfera Pani rodzinnego, kresowego domu? swoje wczesne dzieciństwo ? Jaka była atmosfera Pani rodzinnego, kresowego domu? swoje wczesne dzieciństwo ? Jaka była atmosfera Pani rodzinnego, kresowego domu? swoje wczesne dzieciństwo ? Jaka była atmosfera Pani rodzinnego, kresowego domu?     

Dzisiaj coraz częściej wracam do przeszłości i się-

gam do resztek poŜółkłych fotografii, by przypo-

mnieć sobie swoje dzieciństwo. Moi rodzice Jan 

Głowacki i Helena Głowacka z domu Kruk byli Po-

lakami, którzy przed wojną  podobnie jak inni Pola-

cy wyjechali za granicę w  poszukiwaniu lepszego 

bytu. Była to tak zwana „emigracja za chlebem”.  

Wyjechali na Białoruś, gdzie w miejscowości Ba-

łandycze powiat Janów Poleski wybudowali swój 

dom i osiedlili się. Tam 12 września 1931 roku 

przyszłam na świat. Swoje wczesne kresowe dzie-

ciństwo wspominam bardzo mile. Ojciec wraz z ma-

mą prowadził gospodarstwo  rolne. Pomagał im czę-

sto brat ojca Władysław, który jako porucznik zgi-

nął  w Katyniu. Rodzice bardzo cięŜko pracowali na 

roli by zapewnić nam moŜliwie jak najlepsze warunki bytu. Ale nie to było waŜne 

dla mnie, lecz atmosfera pogodna i radosna panująca w naszym domu rodzinnym, 

której źródłem byli moi rodzice. Mimo cięŜkiej pracy potrafili zakorzenić we mnie 

miłość do Boga, ludzi i ojczyzny. Pamiętam jak będąc małą dziewczynką pomaga-

łam mamie w gospodarstwie. Przypominam sobie teŜ, Ŝe w lesie nieopodal domu 

znajdowała się kapliczka do której raz w miesiącu przyjeŜdŜał ksiądz by odprawić 

ms zę .                          
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„SENIORZY NASZEJ PARAFII ” 



Jednak najbardziej zapamięta-

łam dzień mej Pierwszej Ko-

munii Świętej, którą udzielił mi 

oraz mojemu młodszemu bratu 

Mieczysławowi ksiądz Ziele-

niewski.               

Cała uroczystość odbyła się w 

domu. Był to jeden z najpięk-

niejszych dni w moim Ŝyciu, 

ciepły i rodzinny, który do dziś 

głęboko tkwi w mej pamięci. 

Wkrótce jednak, te jasne dni mego dzieciństwa przesłaniać zaczęła zbliŜająca się 

wojna. 

    

Gdy wybuchła II wojna światowa miała Pani osiem lat. Dla dziecka w tym wieku musiało to Gdy wybuchła II wojna światowa miała Pani osiem lat. Dla dziecka w tym wieku musiało to Gdy wybuchła II wojna światowa miała Pani osiem lat. Dla dziecka w tym wieku musiało to Gdy wybuchła II wojna światowa miała Pani osiem lat. Dla dziecka w tym wieku musiało to 

być traumatyczne przeŜycie. Jak wspomina Pani tamten okres w swoim Ŝyciu?być traumatyczne przeŜycie. Jak wspomina Pani tamten okres w swoim Ŝyciu?być traumatyczne przeŜycie. Jak wspomina Pani tamten okres w swoim Ŝyciu?być traumatyczne przeŜycie. Jak wspomina Pani tamten okres w swoim Ŝyciu?    

Kiedy wybuchła II wojna światowa, miałam 

prawie osiem lat. Początkowo byłam nieświado-

ma tego, co to jest wojna, dlaczego się toczy, 

jakie będą jej skutki. Jednak razem z rodziną i 

innymi rodakami musiałam Ŝyć w tym codzien-

nym piekle, jakie „ludzie ludziom zgotowali”. 

Najgorsze były tak zwane „bandy ukraińskie”. 

Pamiętam jak pewnego wieczoru zabrali ojca z 

domu i omal go nie zabili. To co działo się póź-

niej nie da się opowiedzieć jednym zdaniem. 

Jeszcze dziś widzę jak uciekam wraz z mamą, 

która trzyma na rękach moją młodszą sio-

strzyczkę Janeczkę do lasu przed bombardowa-

niem. Później pamiętam tylko tułaczkę, mnó-

stwo zabitych Ŝołnierzy bez głów, rąk i nóg. 

Podczas tej trudnej tułaczki za nim jeszcze przekroczyliśmy Bug zmarła moja sio-

strzyczka Janeczka. Był to dla moich rodziców bardzo cięŜki okres. 
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W jaki sposób po wojnie Pani rodzina dotarła do Krzycka Wielkiego?W jaki sposób po wojnie Pani rodzina dotarła do Krzycka Wielkiego?W jaki sposób po wojnie Pani rodzina dotarła do Krzycka Wielkiego?W jaki sposób po wojnie Pani rodzina dotarła do Krzycka Wielkiego?    

Jak juŜ wspomniałam wcześniej uciekaliśmy z rodziną ze wschodu. Cały czas podą-

Ŝaliśmy za frontem aŜ dotarliśmy do Konstantynowa gdzie przez pewien czas ojciec 

pełnił funkcję burmistrza. Dzięki temu mógł jeździć i szukać na zachodzie miejsca 

dla siebie i swojej rodziny. W ten sposób dotarł do Krzycka Wielkiego, do którego 

sprowadził nas 15 maja 1945 roku. Tutaj osiedliliśmy się na małym siedmiohektaro-

wym gospodarstwie, gdzie na świat przyszedł mój najmłodszy brat Henryk. 

    

Jak wyglądały Pani młodzieńcze lata po wojnie?Jak wyglądały Pani młodzieńcze lata po wojnie?Jak wyglądały Pani młodzieńcze lata po wojnie?Jak wyglądały Pani młodzieńcze lata po wojnie?    

Okres młodzieńczy wiązał się  głównie ze zdo-

bywaniem wiedzy. Na początku chodziłam do 

Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim. Da-

lej uczęszczałam do Gołanic na przyspieszony 

kurs nauczania. Pamiętam, Ŝe wraz ze mną na 

kurs chodził: Benon Marach, Walenty Nowak i 

Krysia Poprawska. W latach 1947- 1948 

uczęszczałam do Szkoły Gospodarstwa Domo-

wego w Lesznie. Następnie ukończyłam roczny 

kurs księgowości. Dzięki temu w 1951 roku 

podjęłam pracę jako księgowa w Rejonie La-

sów Państwowych przy ulicy Bolesława Chro-

brego w Lesznie. Praca ta dawała mi wiele sa-

tysfakcji. W okresie tym poznałam swojego 

pierwszego męŜa Tadeusza, który pracował 

jako mechanik samolotów w Mielcu.               

Moje szczęście trwało bardzo krótko. Tadeusz tuŜ po ślubie zginął w wypadku na 

lotnisku. Był to dla mnie trudny okres. 
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Jak potoczyły się Pani dalsze losy?Jak potoczyły się Pani dalsze losy?Jak potoczyły się Pani dalsze losy?Jak potoczyły się Pani dalsze losy?    

W 1955 roku otrzymałam pracę w POM-ie, był  to Państwowy Ośrodek Maszynowy 

w Krzycku Wielkim, gdzie jako księgowa przepracowałam jeśli dobrze pamiętam 27 

lat. W tym czasie poznałam swego męŜa Jana Marcinkowskiego, który pracował w 

POM-ie jako ślusarz. Na początku była to znajomość, która z czasem przerodziła się 

w głębokie uczucie. Pobraliśmy się 27 września 1959 roku. Pięć lata po ślubie jeśli 

dobrze pamiętam zmarł mój ojciec. Mama zmarła duŜo później bo w 1986 roku. W 

międzyczasie urodziłam dwóch synów: Grzesia i Krzysztofa. Pierwszy syn zmarł po 

porodzie, drugi zmarł mając trzy miesiące. Były to dla mnie jako młodej matki 

chwile bardzo bolesne.                               

Kiedy to wspominam do dziś 

czuję ból na sercu. Dzięki Bogu 

urodziłam później trzy dorodne 

córki: Małgorzatę, Aleksandrę i 

ElŜbietę, które są dla mnie dzisiaj 

wielkim wsparciem. Jestem 

szczęśliwa i dumna, Ŝe mogę 

przyglądać się jak dorastają moje 

wnuki, a mam dwóch wnuków i 

trzy wnuczki.          

Szczególnie jednak dziękuję Bo-

gu za całe 78 lat mego Ŝycia i za to, Ŝe w tym roku wraz z Jankiem będziemy mogli 

obchodzić 50 rocznicę ślubu. 

 

Dziękuję Pani za rozmowę i Ŝyczę duŜo 

zdrowia. 

            L.D. 
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 SZLAKIEM  SANKTUAR IÓW   
J a s n a  Gó r a  –  d u c h ow ą  s t o l i c ą  P o l s k i  
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P owstający w ciągu kilku stuleci kompleks na wzgórzu wapiennym o 

wysokości 293m n.p.m. stanowi zwarty zespół architektoniczny. Jego 

początki sięgają 1382r., kiedy osiedlili się tu paulini. Sprowadził ich z Węgier 

ksiąŜę Władysław Opolczyk, przekazując im jednocześnie niewielki, drewniany 

kościół Najświętszej Marii Panny Dziewicy WspomoŜycielki. W tym samym roku 

zakonnicy umieścili w świątyni przywieziony przez księcia z Bełzy na Rusi 

cudowny obraz Matki BoŜej. Według legendy autorem cudownego wizerunku z 

Jasnej Góry jest św. Łukasz Ewangelista , który miał go namalować na desce od 

stołu, przy którym modliła się i spoŜywała posiłki Święta Rodzina. Wkrótce 

okazało się, Ŝe niezwykła ikona przyciąga tylu pątników, Ŝe nie mieszczą się oni 

wewnątrz kościoła. W związku z tym wybudowano murowaną, gotycką kaplicę, 

do której dołączono na początku XV w. drewnianą świątynię oraz zabudowania 

klasztorne. W dzień Wielkanocy 1430 roku na Jasną Górę napadła banda złodziei 

z Czech, Moraw i Śląska. Mimo męŜnej obrony paulinów, napastnicy dostali się 

do kaplicy. Zrabowali kosztowności, szablą pocięli twarz Matki Boskiej i rzucili 

obraz na posadzkę. Deska, na której namalowano cudowny wizerunek, pękła na 

trzy części. Uszkodzony i zbezczeszczony obraz 

zakonnicy przywieźli do Krakowa, gdzie jego 

restauracją kierował sam Władysław Jagiełło. Król 

sprowadził artystów z Rusi, którzy prawdopodobnie 

usunęli z deski resztki pierwotnej ikony i namalowali 

jej wierną kopię. Odnowiony i udekorowany 

wizerunek w 1434 roku tysiące wiernych 

odprowadziło procesjonalnie do Częstochowy. 

Kolejne cięŜkie chwile przeŜywał klasztor w 1466 
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roku, kiedy oblegały go wojska króla czeskiego. Z powodu ciągłego zagroŜenia 

Władysław IV w 1638 roku otoczył obiekt wałami warownymi. Od tego 

momentu sanktuarium zwano równieŜ „fortecą Maryi”. 

W związku z tym, Ŝe gotycka kaplica Matki BoŜej juŜ dawno przestała mieścić 

pątników, w latach 1642-1644 dobudowano do niej trójnawowy korpus, 

przedłuŜony następnie w 1929 roku. Sława sanktuarium wzrosła po bohaterskiej 

obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku i po ślubach lwowskich Jana 

Kazimierza. W 1656 roku król oficjalnie ogłosił Matkę Boską Częstochowską 

Królową Polski. 34 lata później spłonął przylegający do kaplicy drewniany 

kościół, w którym przechowywano cudowny obraz. W związku z tym zapadła 

decyzja o budowie nowej, murowanej świątyni, którą wznoszono w latach 1692-

1695 i 1706-1728. Na początku XX wieku pod kierunkiem architekta Adolfa 

Szyszko – Bohusza przeprowadzono gruntowny remont i rozbudowę całego 

kompleksu klasztornego. Przykładem tego jest Droga KrzyŜowa autorstwa 

znakomitego rzeźbiarza Piusa Welońskiego, która powstała wokół murów w 

latach 1899-1912.  

Dzisiaj Jasna Góra naleŜy do 

n a j w a Ŝ n i e j s z y c h  

międzynarodowych sanktuariów 

maryjnych. Jest niewątpliwie 

największym ośrodkiem, w 

którym rozwinął się kult Matki 

BoŜej niezwiązany bezpośrednio 

z Jej objawieniem. Tradycja, 

sława cudów, rola, jaką odegrał 

klasztor w okresie zaborów i panowania komunizmu, sprawiają, Ŝe co roku do 

Częstochowy zdąŜają tłumy wiernych. My podąŜajmy za nim.   

           L.D. 
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M ój tata urodził się w Krzycku Małym w 1921 r. Od najmłodszych lat 

słuchałam opowiadań mojego taty o dziejach i wydarzeniach naszej 

miejscowości. Wiele z tych wydarzeń opowiadała mojemu tacie jego mama 

ElŜbieta StraŜyńska, która do Krzycka przybyła jako młoda dziewczyna. Często 

tata opowiadał, jak to jego mama brała udział przy budowie kościoła po poŜarze 

drewnianego kościółka. Wśród wielu historii opowiadał mi historię figury św. 

Józefa, którą zapamiętałam właśnie tak: 

W pałacu w Krzycku Małym 

mieszkała rodzina Śmiechowskich. Byli 

oni fundatorami kościoła ( przy budowie, 

którego pomagała moja babcia). Państwu 

Śmiechowskim zmarł młodo syn ( jego 

imienia nie pamiętam, być moŜe był to 

właśnie Józef myślę, Ŝe moŜe są jakieś 

informacje w księgach kościelnych). Został 

on pochowany w podziemiach kościoła. 

Rodzice po śmierci syna postawili figurę 

św. Józefa na swojej ziemi w takim 

miejscu aby była widoczna z pałacowego 

balkonu. Chodziło o to, aby matka 

wspominając syna mogła na nią patrzeć nie 

opuszczając pałacu. Takim idealnym miejscem była końcówka prostego odcinka 

drogi wiodącej do lasu. 

W czasie okupacji mój tata Marian StraŜyński i jego najstarszy brat 

Bolesław nocą zdjęli z postumentu figurę i ukryli na terenie probostwa w 

zabudowaniach gospodarczych.   Po wojnie przeniesiono figurę św. Józefa 

ponownie w pole i ustawiono na postumencie. W ramach parcelacji ziemię na 

której stoi figura kupił od państwa mój wujek Bolesław i babcia ElŜbieta. 

 

 Krystyna Stankowiak 

„Figurka Świętego Józefa” 
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G dy  miała pięć lat, została przewieziona do Wielkiego Domu, gdzie 

było bardzo duŜo dzieci. śadne jednak nie było wychowywane przez 

rodziców. CóŜ, niekiedy w Ŝyciu jest i tak… Rozalka nie znała swojego taty, gdyŜ 

zmarł jeszcze przed jej urodzeniem. Mamę natomiast pamiętała z tego, Ŝe u prawej 

ręki miała tylko trzy palce. Nigdy nie dowiedziała się dlaczego. Pamiętała tylko, Ŝe 

mama pracowała w duŜej fabryce. Rozalka nie od razu zŜyła się ze swoimi nowymi 

koleŜankami i kolegami. Tęskniła za mamą. 

Mijały lata. Rozalka uczyła się bardzo dobrze, bez trudu przechodziła z 

klasy do klasy. Doroślała. Choć od chwili, gdy zamieszkała w wielkim Domu nie 

widziała swojej mamy, nie traciła jednak nadziei, Ŝe kiedyś ją spotka i powie jak ją 

kocha. Zastanawiała się tylko, czy ją rozpozna. Minęło juŜ wiele lat, a ona nie 

słyszała głosu matki, nie widziała jej twarzy. 

Po skończeniu szkoły podstawowej poszła do liceum, bo bardzo chciała 

zostać lekarzem. Rozalka miała dobre serce i chciała pomagać ludziom, zwłaszcza 

chorym. Jeszcze nie tak dawno bawiła się, Ŝe jest lekarzem i to ona wypisuje 

recepty, bada. Gdy ktoś się skaleczył ona pierwsza biegła z pomocą. Wszyscy ją 

podziwiali, jak delikatnie potrafi wyjąć drzazgę z ciała, jak zawinąć stłuczone 

kolano. Po roku nauki musiała Rozalka przeznaczyć na pobyt w szpitalu. Miała 

przyglądać się zabiegom, myć i pielęgnować cięŜko chorych, roznosić lekarstwa. 

Cieszyła się bardzo z tego wszystkiego. Pozwolono jej na ten czas zamieszkać na 

terenie szpitala, tak Ŝe nie musiała na noc wracać do Wielkiego Domu. Było tak 

prawie kaŜdego dnia. Gdy wieczorem kładła się spać długo nie mogła zasnąć. 

PrzeŜywała to co wydarzyło się tego dnia w szpitalu. Mając  dobre, delikatne serce 

nie mogła przejść obojętnie obok ludzkiego bólu, cierpienia, samotności, śmierci… 

Pewnej nocy, postanowiła, Ŝe ubierze się i zejdzie na dół do dyŜurki. 

Najciszej jak umiała schodziła po schodach, by nikogo nie przebudzić. Nagle 

usłyszała jęk. Stanęła. Z Sali obok dochodził do niej głos kogoś, kto musiał 

cierpieć. Rozalka juŜ chciała pobiec po dyŜurną siostrę, ale po kilku krokach 

cofnęła się. Pomyślała, Ŝe moŜe ona sama będzie umiała jakoś pomóc. Nie 

zapalając światła weszła do środka. Odnalazła łóŜko kobiety, której jęki słyszała na 

korytarzu.  

Rozalka 
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PołoŜyła rękę na czole – było rozpalone. Podała chorej lekarstwo, które 

miało obniŜyć temperaturę i uśmierzyć ból. Usłyszała „dziękuję”. Nie wiedziała 

co ma odpowiedzieć, pochwali odrzekła „to ja przy pani zostanę, bo chyba bardzo 

boli”. Usłyszała „tak, proszę moŜe to moje ostatnie godziny…” Rozalka się trochę 

tego przestraszyła, nie wiedziała co ma zrobić. W pewnym momencie Rozalka 

uklękła przy łóŜku chorej i wyjęła z fartucha maleńki róŜaniec. Zaczęła szeptem 

odmawiać modlitwę róŜańcową, ucieszyła się, gdy od czasu do czasu włączała się 

równieŜ chora. 

Tak mijały Rozalce godziny bezsennej nocy. Co pewien czas poprawiała 

chorej posłanie, podawała coś do picia, kładła rękę na czole, by je choć przez 

chwilę ochłodzić. JuŜ zaczęło świtać, gdy chora poczęła oddychać coraz szybciej, 

a jej ciało rozgrzało się jeszcze bardziej. Przysiadła na łóŜku. Chora zaczęła coś 

szeptać. Rozalka pochyliła się  nad nią. Chora bardzo wolno powtarzała zdanie:  

„Dziecko kochane, proszę znajdź moją córkę i powiedz jej, Ŝe ją kocham…” 

Rozalka zapytała: „A gdzie ona mieszka?”  „Nie wiem” - odpowiedziała chora. 

„Niech pani chociaŜ powie jej imię, nazwisko…” Chora zamilkła . „Mówiłam do 

niej Rozalka” – odrzekła. Rozalkę przeszedł dreszcz. Serce jakby  jej stanęło, na 

czole poczuła kropelki potu… Po chwili delikatnie przesunęła się, by dotknąć ręki 

chorej, która bezwładnie opadła ku ziemi. Były trzy palce… Rozalka krzyknęła: 

„Mama!” Chora głośno zakaszlała  i z bólu zamknęła oczy mocno zaciskając trzy 

palce swej dłoni na ręce Rozalki. Do Sali wszedł lekarz. Po chwili powiedział, Ŝe 

to juŜ koniec i chora nie będzie dłuŜej cierpiała. Za oknem wschodziło właśnie 

słońce . Rozalka przez cały czas w swych dłoniach trzymała trzy palce dopiero co 

umarłej, szepcząc : „Moja mama, mama…” 

 

          J.K. 
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O  Ŝyciu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Pewne jest, Ŝe Ŝył na 

początku trzeciego wieku i Ŝe zmarł śmiercią męczeńską, ale reszta 

wiadomości oparta jest na przekazach ustnych i legendach. 

Miał się urodzić w Kanaanie (być moŜe w Licji - dziś Turcja) pod koniec II wieku 

w rodzinie pogańskiej. Legenda mówi, Ŝe rodzice dali mu na imię Reprobus, co 

miało znaczyć OdraŜający. Był bardzo brzydki: olbrzymi wzrost, potęŜne ciało i 

niekształtna głowa przypominająca głowę psa. Odznaczał się takŜe ponadludzką 

siłą. MoŜe dlatego postanowił zaciągnąć się na 

słuŜbę u najpotęŜniejszego władcy. Najpierw 

zaciągnął się u władcy swojej krainy. Przekonał 

się jednak, Ŝe król bardzo boi się szatana, 

przyjął więc słuŜbę u niego. Potem okazało się, 

Ŝe szatan boi się Chrystusa. To sprawiło, Ŝe 

zainteresował się Chrystusem, poznał Jego 

naukę i przyjął chrzest. Za pokutę postanowił 

osiedlić się na Jordanem i przenosić ludzi przez 

rzekę na swych potęŜnych ramionach. Pewnej 

nocy usłyszał, Ŝe dziecko prosi o przeniesienie 

na drugi brzeg. Wziął je na ramiona i zaczął 

nieść. Dziecko stawało się coraz cięŜsze, tak, Ŝe 

w pewnym momencie Reprobusowi groziło utonięcie. Dotarł jednak do drugiego 

brzegu i spytał "Kim jesteś?". Usłyszał: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. 

Dźwigając mnie, dźwigasz cały świat". Na pamiątkę tego zdarzenia Reprobus miał 

otrzymać greckie imię Christophoros, co oznacza "niosący Chrystusa". Legenda 

wspomina teŜ, Ŝe Pan Jezus przywrócił Krzysztofowi normalny wygląd. 

 Inna  legenda opowiada, jak Krzysztof został pojmany i wtrącony do 

Historia św. Krzysztofa – patrona kierowców 



więzienia przez swojego króla, okrutnego prześladowcę chrześcijan. Działo się to 

około 250 roku, za panowania cesarza Deceusza. Trudno było go wydać na męki, 

poniewaŜ z powodu niezwykłej siły Krzysztofa Ŝołnierze bali się go. Wielu 

Ŝołnierzy, widząc dzielną postawę Krzysztofa na mękach, nawróciło się. Inni 

nawrócili się widząc, jak wypuszczane w jego kierunku strzały zatrzymują się w 

powietrzu lub odbijają się od jego ciała. Krzysztof był przez cały dzień zasypywany 

strzałami, które jednak nie zabiły go. Kiedy wreszcie wyczerpany padł na ziemię, 

władca polecił go ściąć. 

 Tyle legenda. Pierwsze historyczne przekazy o kulcie św. Krzysztofa 

pochodzą z V i VI w., a mówią o wystawionej ku jego czci bazylice w Bitynii i o 

licznych klasztorach św. Krzysztofa. Oznacza to, Ŝe jego kult był wówczas bardzo 

powszechny. W średniowieczu św. Krzysztof został zaliczony do grona 14 

"WspomoŜycieli", czyli do szczególnych patronów. Opiekował się podróŜnymi, 

pielgrzymami, przewodnikami, flisakami, marynarzami. Dziś uwaŜany jest za 

patrona kierowców, ruchu i komunikacji oraz wielu zawodów z nimi związanych 

(poza wymienionymi): woźniców, Ŝeglarzy, biegaczy, jest opiekunem dróg górskich, 

patron górników, stolarzy, cieśli, kapeluszników, farbiarzy, introligatorów, 

poszukiwaczy skarbów, sprzedawców owoców, ogrodników, opiekunem twierdz i 

fortec, patronem dzieci. Wzywamy go w przypadku niespodziewanej śmierci, zarazy 

i dŜumy, zagroŜenia od ognia i wody, suszy  i gradu, w przypadku chorób oczu, bólu 

zębów i ran. Jest teŜ patronem Wilna, a jego wizerunek znajduje się w herbie tego 

miasta. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, kto spojrzy rankiem na wizerunek św. 

Krzysztofa, będzie bezpieczny aŜ do wieczora. Dlatego dawniej malowano jego 

postać przy wejściach do kościołów, na basztach miejskich, na feretronach i 

sztandarach, takŜe na wielu kamienicach przy ruchliwych ulicach - takie kamienice 

w średniowieczu nazywano "Krzysztoforami".   

            M.R. 
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Kalendarium: 
29 czerwiec – Św. Apostołów Piotra i Pawła 
     Zakończenie roku jubileuszowego św. Pawła Apostoła 
2 sierpień – Odpust NMP ŚnieŜnej 
15 sierpień – Wniebowzięcie NMP DoŜynki Parafialne 
23 sierpień – Początek odpustu Matki BoŜej Pocieszenia  
            w Górce Duchownej 
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INFORMACJA 
 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Święciechowie 
organizuje dwudniową wycieczko-pielgrzymkę do Piekar Śląskich i 
Częstochowy w dniach od 5 do 6 września 2009 roku.  
K o s z t  w y j a z d u  1 4 0  z ł  o d  o s o b y .  
Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Urszulą Ratajczak  
pod numerem telefonu: (0-65) 5-331-784. 

U śm i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .     
 

Nowowyświęcony kapłan odprawił w rodzinnej parafii 

pierwszą Mszę św. prymicyjną. 

Po Mszy św. zaprosił proboszcza do swego domu na obiad. 

W trakcie obiadu proboszcz zabrał głos i patrząc na 

Prymicjanta powiedział: 

Jacek od dziecka miał powołanie. Jak zobaczył złotówkę to aŜ mu się 

ręce trzęsły! 

Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym 
Redaktor: Ks. Stefan Stachowiak - proboszcz 
Adres redakcji: 64-117 Krzycko Małe ul. Główna 88, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Obchodzi imieniny razem z Piotrem,  8.  św. … Ledóchowska  
2. Okres po BoŜym Ciele,    9.  część ciała Adama, z której  
3. Jednostka kościoła katolickiego        Bóg stworzył Ewę 
       składająca się z kilku parafii,   10. zakonnica 
4. Matka Izaaka      11. Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia 
5. … po śmierci naleŜy do jednych         koło Krakowa  
      z tajemnic naszej wiary,    12. … Pański to Niedziela 
6.  Dramat filmowy z 2004r.    13. Śpiewane naboŜeństwo wieczorne 
      w reŜyserii Mela Gibsona,   14. Ojczyzna Benedykta XVI 
7.   „… od siedmiu boleści” z Lubinia 

Litery w pionowym polu utworzą hasło, które naleŜy wpisać wraz z imieniem i nazwiskiem 
na kartce, umieścić  w kopercie i wrzucić do umieszczonej na bocznym ołtarzu puszki z 
napisem KrzyŜówka .  
Wśród czytelników, którzy złoŜą prawidłowe rozwiązanie do 5 września 2009 roku 
rozlosowana zostanie 1 nagroda - niespodzianka, Powodzenia! 

KrzyŜówka 
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