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Niech Bóg – Książę Pokoju
obdarzy hojnie swoim błogosławieństwem 

i potrzebnymi łaskami 
wszystkich Parafian oraz Pielgrzymów

na każdy dzień nadchodzącego 
Nowego 2009 Roku
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Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Krzeszowskiej 
Wspólnoty Parafialnej!

W dniu 23 czerwca 2008 roku Biskup Legnic-
ki dr Stefan Cichy ustanowił mnie proboszczem 
parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Krzeszowie, w dekanacie Kamienna 
Góra Wschód. W dokumencie Legnickiej Kurii 
Biskupiej napisano, że Kościół oczekuje, by trud 
dalszej gorliwej służby duszpasterskiej obficie 
owocował w sercach ludu Bożego. Ksiądz  Biskup 
udzielając pasterskiego błogosławieństwa 
 wysłał do Krzeszowa oprócz piszącego te słowa 
– również dwóch kapłanów; współpracowników  
ks. proboszcza; Ks. mgr Tomasza Zygmunta  
i Ks. mgr Sławomira Kowalskiego.

Od stycznia 2009 roku wraz z Zespołem Re-
dakcyjnym pragniemy wydawać parafialną gaze-
tę zatytułowaną: „Krzeszowska Pani”. Pragnie-
my zostawić ślad i spłacać dług wdzięczności 
wobec wcześniejszych pokoleń oraz dostrzegać 
sprawy dnia codziennego w naszej parafialnej 
wspólnocie.  Sanktuarium Krzeszowskie pięk-
nieje z dnia na dzień. Nawiedza Bazylikę Krze-
szowską coraz więcej pielgrzymów i turystów 
z kraju i zagranicy. Cieszymy się tym wszystkim, 
ale jednocześnie pragniemy jeszcze bardziej włą-
czać się i angażować w życie Kościoła i Diecezji 
Legnickiej; szczególnie w dzieło Pierwszego Sy-
nodu Diecezji Legnickiej.

Serdecznie prosimy Czcigodnych Parafian 
oraz Gości o zrozumienie i wybaczenie młode-
mu Zespołowi Redakcyjnemu ewentualnych 
pomyłek. Prosimy również o delikatną pomoc 
w dziele wydawniczym, abyśmy mogli pokryć 
koszty związane z wydawaniem kolejnych nu-
merów naszego dwumiesięcznika. 

Dziękujemy bardzo serdecznie zaprzyjaź-
nionej Drukarni pana Bogdana Kokocińskiego 
z Nowej Rudy oraz Wszystkim Drukarzom za 
pomoc w wydawaniu tego pisma oraz za wszelką 
życzliwość. 

Z wyrazami należnego szacunku:
w  imieniu Redakcji” Krzeszowskiej Pani”

Ks. Marian Kopko

OgłOSzenia
KS. PrObOSzcza

niebiaŃSKa JerOzOLiMa  
W KrzeSzOWie

Uprzejmie informuję w imieniu Stowarzyszenia „Com-
munita Regina della Pace” , że w dniach od 20-21 stycznia 
2009 r., w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, 
na zaproszenie Kustosza Sanktuarium Ks. Prałata Mariana 
Kopko, wystawiony będzie ołtarz „Niebiańska Jerozolima”.

Ołtarz został wykonany przez Pana Mariusza Drapikow-
skiego z inspiracji Stowarzyszenia założonego przez Prezesa 
Piotra Ciołkiewicza. Ołtarz waży 1,5 tony, szerokości 5m,wy-
sokości 2,5m.

Mariusz Drapikowski jest autorem m.in. sukni burszty-
nowo-brylantowej do Cudownego Obrazu Matki Bożej Ja-
snogórskiej, która powstała jako wotum dziękczynne za życie 
i pontyfikat Jana Pawła II.

Ołtarz nawiedzi Sanktuarium w Krzeszowie w drodze do 
Jerozolimy przez Rzym. Wyjątkowość odwiedzin Ołtarza wy-
nika z faktu, że Ołtarz w pierwszej wersji miał być przewiezio-
ny z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiew-
nikach do Rzymu, jednakże Opatrzność Boża spowodowała, 
że trasa przewozu Ołtarza uległa zmianie i Ołtarz nawiedzi 
Sanktuarium Matki bożej łaskawej w Krzeszowie.

Ołtarz przeznaczony jest do Wieczystej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w intencji pokoju dla ziemi Świętej 
i całego świata i będzie umieszczony w kaplicy IV Stacji Drogi 
Krzyżowej przy Via Doloroso w Jerozolimie.

Błogosławieństwo Ołtarza przez Ojca Świętego Benedykta 
XVI zaplanowane jest na dzień 29 stycznia 2009 roku w cza-
sie audiencji na Watykanie.

Ołtarz w Jerozolimie będzie umieszczony w Stacji IV, 
w dniu 24 marca 2009 r., gdzie przewidziane są również uro-
czystości z udziałem Hierarchów Kościoła różnych Wyznań.

Przewidujemy, że w Krzeszowie również podejmiemy Ad-
orację Najświętszego Sakramentu i nastąpi to w dniu 20 i 21 
stycznia 2009r. do godzin popołudniowych, ponieważ w dniu 
21 stycznia 2009r. - ołtarz zostanie rozmontowany i przewie-
ziony do Rzymu.

Po Mszy Świętej wieczornej , wykonawca Ołtarza przed-
stawi ideę powstania Ołtarza, jak również jego przesłanie.

Dzieło to można wspierać duchowo i materialnie, ponie-
waż nie zostały w całości pokryte koszty jego wytworzenia. 
Osoby, które będą chciały wspomóc ideę budowy Ołtarza 
i utrzymania Kaplicy w Jerozolimie mogą złożyć ofiarę na ten 
cel lub dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia;
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Uważam, że jest to jedyna, niepowtarzalna okazja uczest-

niczenia w Adoracji Najświętszego Sakramentu przy tak wy-
jątkowym Ołtarzu, wykonanym według wizji Świętego Jana 
Apostoła w oparciu o Apokalipsę.

 z wyrazami szacunku: Adwokat Zbigniew Świt
PS.
Wdzięczny Panu Bogu i Matce Bożej Łaskawej z Krzeszow-

skiego Sanktuarium serdecznie zapraszam wszystkich Krze-
szowian oraz Pielgrzymów do wspólnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu w naszej Bazylice. Szczegóły powitania ołtarza, ad-
oracji oraz prezentacji przez artystę zostaną podane na ogłosze-
niach duszpasterskich w niedziele poprzedzającą nawiedzenie. 
Informacje podane będą również przez Katolickie Radio „Plus” 
z Legnicy oraz tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”

Kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Ks. Marian Kopko
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Na temat „kolędy”  i jej celo-
wości wiele napisano i po-
wiedziano. Ja chciałbym 

powiedzieć tak:  cele są wielorakie 
i różne: ożywienie wiary, ożywienie 
kontaktu wiernych z duszpaste-
rzem i odwrotnie; poznanie sytuacji 
religijnej wspólnoty parafialnej, jej 
żywotności, zasobności, poziomu 
życia ekonomicznego i nie tylko...

W dużych miejskich parafiach 
czas przeznaczony na odwiedziny 
w poszczególnych rodzinach jest 
ograniczony. Ale nawet taka krótka 
wizyta kolędowa prowadzona z po-
korą, w prawdzie i w duchu dialo-
gu buduje wspólnotę, odnawia ją 
i stwarza sytuacje ŚWIĘTA w domu 
i w parafii. Myślę, że wciąż na nowo 
trzeba „egzaminować kolędę” i ulep-
szać ją, by przynosiła lepsze owoce 
dla ducha i ciała.

„Kolęda” to wspólne dzieło 
duszpasterzy oraz wszystkich 
parafian. Wizyta duszpaster-
ska to święto dla całej wspól-
noty. Natychmiast widać, czy 
dany dom jest otwarty na „ko-
lędę”, czy też jest to pańszczy-
zna do odrobienia pod przymu-
sem. Posprzątane mieszkanie, 
otwartość na modlitwę i błogo-
sławieństwo, kompletna obec-
ność danej rodziny, odświętne 
ubiory domowników, woda 
święcona i kropidło, wyekspo-
nowanie Biblii i otwarte zeszy-
ty do religii dzieci i młodzieży – oto 
obraz wizyty duszpasterskiej wi-
dziany oczyma naszych kapłanów. 

Kapłani wychodzą z Domu Opa-
ta w Krzeszowie i idą do każdego. 
Nie tylko czekają  na wiernych w ko-
ściele. Oby nasi parafianie  umieli 
wykorzystać ten czas nawiedzenia 
dla wzajemnego obdarowywania się 
dobrocią. 

Ksiądz wchodząc do domu nie 
wie, co mu „zgotowano”. On idzie 
z modlitwą, błogosławieństwem i do-
brym słowem.  Może gdzieś zdarzają 
się inne „wypadki”, jednak „normą” 
było w naszych parafiach - rado-
sne przyjęcie kapłanów do swojego 
domu. Wielu nawet radośnie daje 
swój „grosz” kapłanowi.  Tym wszyst-
kim dobrodziejom składamy serdecz-
ne Bóg zapłać ! Chyba nie było takich 
sytuacji, żeby ksiądz kolędujący za-
glądał do koperty lub żeby opuszczał 
rejony biedniejsze, bądź domy zubo-
żałe. Tu chciałbym przypomnieć, że 
ofiary, które Państwo składacie pod-

czas Wizyty Duszpasterskiej są prze-
znaczona w części: na Kurię Legnic-
ką, Wyższe Seminarium Duchowne 
w Legnicy, potrzeby naszej  Parafii 
i potrzeby  konkretnego Księdza. 

Słyszy się tu i ówdzie, że udział 
wiernych w życiu parafii oraz ich 
zainteresowanie sprawami religij-
nymi jest niewystarczające? Odpo-
wiem tak: nigdy nie jest tak dobrze, 
żeby nie mogło być lepiej. Są domy 
i środowiska wspaniałe. Są też w na-
szym  środowisku zapewnie margi-
nesy, również katolickie. Tak było, 
jest i prawdopodobnie będzie dopó-
ki „diabeł krąży jak lew i szuka kogo 
pożreć”. Doskonale widzimy, ile 
ludzi jest w Bazylice na niedzielnej 
Mszy świętej, jak uczestniczą ci lu-
dzie w życiu sakramentalnym, jaka 
jest świadomość jakości chrześci-
jańskiej i katolickiej?  Ale powiem 

krótko: Chrystus zmartwychwstał 
i jest z nami. Wiec są podstawy opty-
mizmu. Nawrócenie to wciąż aktu-
alna propozycja Ewangelii.  Miesz-
kańcy Krzeszowa w miarę otwierają 
się na Ducha Bożego i wchodzą na 
drogę nawrócenia. Kolęda to też in-
strument nawrócenia!

Reasumując, chciałbym powie-
dzieć Wam, Drodzy Czytelnicy 
„Krzeszowskiej Pani ”, że spotka-
nie kolędowe przynosi plon obfity. 
Również dla każdego księdza jest 
okazją do nawrócenia. Lepiej każ-
dego roku kapłan widzi swoje po-
wołanie i swoją służbę. Warto idąc 
z posługą kolędową pamiętać o wy-
darzeniu Nawiedzenia św. Elżbiety 
przez Maryję; aby również i w na-
szym życiu było więcej radości 
i żeby bez przerwy śpiewano Magni-
ficat - „Uwielbiaj duszo moja Pana”  
w krzeszowskich domach, miesz-
kaniach i w naszych sercach.

Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa

PLan  WizYTY   
DUSzPaSTerSKieJ

KOLĘDa W KrzeSzOWie  
W 2009 rOKU

2 stycznia 2009 – piątek
 -  I – część - Lipienicy – Ks. Proboszcz
- Krzeszówek – Ks. Tomasz i Ks. Sławek

3 stycznia 2009 – sobota 
- II – część - Lipienicy – Ks. Proboszcz
- Jawiszów – Ks. Sławek i Ks. Tomasz

5 stycznia 2009 – poniedziałek
– Gorzeszów – Ks. Tomasz i Ks. Sławek

6 stycznia 2009 – wtorek 
– UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO

7 stycznia 2009 – środa
-  ul. Księcia Bolka – Ks. Proboszcz
- ul. Cysterska -  Ks. Sławek i Ks. To-
masz

8 stycznia 2009 – czwartek
– ul. Św. Jana Nepomucena – Ks. Pro-
boszcz
- ul. Nadrzeczna, Zielna i Sportowa – 
Ks. Tomasz
- ul. Betlejemska – Ks. Sławek

9 stycznia  2009 – piątek
– ul. Maksymiliana Brokoffa - Ks. Pro-
boszcz
- ul. Michała Wilmanna – Ks. Sławek
- ul. Osiedla – Ks. Tomasz

10 stycznia  2009 – sobota
– ul. Loretańska – Ks. Proboszcz
- ul. Młyńska – Ks. Sławek
- ul. Sądecka – Ks. Tomasz

12 stycznia  2009 – poniedziałek
– ul. Św. Anny  – Ks. Proboszcz
- ul. Bernarda Rossy – Ks. Tomasz
- ul. Piotra Brandla – Ks. Sławek

13 stycznia 2009 – wtorek 
- ul. Benedyktyńska – Ks. Tomasz
- ul. Św. Jadwigi – Ks. Sławek
- ul. Kalwaria  -  Ks. Proboszcz

14 stycznia 2009 – środa
– ul. Św. Józefa – Ks. Tomasz
- ul. Podklasztorna – Ks. Sławek

15 stycznia 2009 - czwartek
– Kolęda w klasztorze Sióstr Elżbieta-
nek oraz  Sióstr Benedyktynek

PS.
Kolędę kapłani rozpoczynają od godz. 
15.oo. Bardzo prosimy, aby w każdym 
domu była w miarę możliwości rodzina 
w komplecie. Prosimy również o za-
bezpieczenie swoich ulubieńców; czyli 
piesków, kotków i innych zwierzątek… 
Dzieci i szkolna młodzież przygotowują 
„zeszyt z Religii”.

Na czas kolędowej przygody
Szczęść Boże !

SłóW KiLKa O „KOLĘDzie” 
a.D. 2009 
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SaKraMenT cHrzTU  
w Sanktuarium Matki bożej  łaskawej 

w Krzeszowie  w 2008 roku

 1. Nadia Glejzer - 27.01.2008 r.
 2. Patrycja Dominika Kondryn – 03.02.2008 r.
 3. Maria Piekarska – 03.02.2008 r.
 4. Adam Piesek – 23.04.2008 r.
 5. Kajetan Krzysztof Wiśniowski – 16.02.2008 r.
 6. Mikołaj Płachta – 23.03.2008 r.
 7. Zuzanna Prawucka – 23.03.2008 r.
 8. Kasjan Łukasz Dobrucki – 06.04.2008 r.
 9. Joanna Patrycja Matyszczak – 24.04.2008 r.
10. Dominik Karaś – 24.03.2008 r.
11. Angelika Małgorzata Nakonieczna – 23.03.2008 r.
12. Anna Irena Pawełek – 20.04.2008 r.
13. Mieszko Jan Glinkowski – 20.04.2008 r.
14. Oskar Karol Jakóbczyk – 03.05.2008 r.
15. Dominika Helena Bobrowska – 25.05.2008 r.
16. Oliwia Fułat – 25.05.2008 r.
17. Piotr Grabski – 24.05.2008 r.
18. Seweryn Jan Gucwa – 28.06.2008 r.
19. Gabriel Adam Wiktor – 20.06.2008 r.
20. Dominik Maksymilian Dzudzik – 14.06.2008 r.
21. Victoria Nicola Michalik – 31.08.2008 r.
22. Karol Popko - 29.06.2008 r.
23. Gaja Lidia Rybak – 01.08.2008 r.
24. Wiktoria Bieryt – 12.07.2008 r.
25. Szymon Adrian Podporski – 06.07.2008 r.
26. Dawid Stanisław Biroś – 03.08.2008 r.
27. Amelia Oliwia Berdechowska – 02.08.2008 r.
28. Marcin Karol Słomiński – 03.07.2008 r.
29. Marcin Jakub Klimczak – 24.08.2008 r.
30. Szymon Jan Mika – 30.08.2008 r.
31. Łukasz Eugeniusz Kąkol – 06.09.2008 r.
32. Karol Kluczyński – 21.09.2008 r.
33. Kacper Jakub Wereszczyński – 21.09.2008 r.
34. Łukasz Maciaszek – 21.09.2008 r.
35. Michał Filip Staśto – 28.09.2008 r.
36. Julia Aleksandra Szpargała - 28.09.2008 r.
37. Kacper Janiszewski – 18.10.2008 r.
38. Maciej Krzysztof Kolanek – 18.10.2008 r.
39. Małgorzata Zuzanna Janus – 31.10.2008 r.
40. Filip Krzysztof Piotrowski – 16.11.2008 r.

 1. Grzegorz Piotr Mędrala i Edyta Bożena Rogowicz – 
19.01.2008 r.

 2. Krzysztof Tomasz Kolanek i Elżbieta Maria Grzybowska 
– 01.05.2008 r.

 3. Szczepan Orczykowski i Izabela Karolina Myślicka – 
03.05.2008 r.

 4. Borysław Adam Makaś i Marzena Katarzyna Sułkowska 
– 14.06.2008 r.

 5. Maciej Łukasz Pasiut i Paulina Zdanowicz – 14.06.2008 r.
 6. Paweł Marcin Bielski i Olga Barnowska – 21.06.2008 r.
 7. Marcin Mordak i Małgorzata Gieniec – 21.06.2008 r.
 8. Marek Królikowski i Justyna Ożarowska – 21.06.2008 r.
 9. Piotr Jacek Bieryt i Anna Barbara Majerska – 28.06.2008 r.
10. Jacek Krygier i Marta Maria Święch – 28.06.2008 r.
11. Piotr Nawalaniec i Anna Maria Adamus – 05.007.2008 r.
12. Grzegorz Krzysztof Ptak i Natalia Władysława Korkuć – 

12.07.2008 r.
13. Wojciech Andrzej Justa i Dominika Nikołajuk – 

19.07.2008 r.
14. Łukasz Lucjan Apnel i Dagmara Michalska – 26.07.2008 r.
15. Jarosław Michał Gawron i Karolina Krystyna Król – 

02.08.2008 r.
16. Kazimierz Piechota i Małgorzata Wiesława Madej – 

02.08.2008 r.
17. Łukasz Mariusz Rybak i Aleksandra Katarzyna Serafin – 

02.08.2008 r.
18. Łukasz Bawer i Karolina Bogusława Pokrzywa – 

02.08.2008 r.
19. Bartłomiej Kruczek i Kinga Stawiarz – 16.08.2008 r.
20. Paweł Andrzej Buchmiet i Anna Maria Leśniak – 

23.08.2008 r.
21. Maciej Konrad Góralski i Katarzyna Teresa Szumowska 

– 23.08.2008 r.
22. Łukasz Michał Domaradzki i Aniela Elżbieta Łoza – 

30.08.2008 r.
23. Arkadiusz Adam Gąska i Karolina Maria Jała – 30.08.2008 r.
24. Remigiusz Kazimierz Węgliński i Mariola Kinga Karst – 

06.09.2008 r.
25. Krzysztof Ryszard Czochra i Marcelina Anna Bernacka – 

13.09.2008 r.
26. Paweł Wojciech Mrowca i Ewelina Magdalena Zalewska 

– 20.09.2008 r.
27. Bartosz Tomaszewski i Marta Krajnik – 27.09.2008 r.
28. Mikołaj Jakub Sochacki i Alina Ewa Zyber – 27.09.2008 r.
29. Robert Kubiak i Beata Małgorzata Janus – 04.10.2008 r.
30. Remigiusz Adam Krok i Agnieszka Maria Suska – 

11.10.2008 r.
31. Piotr Andrzej Olszewski i Anna Małgorzata Winkowska 

– 25.10.2008 r.
32. Paweł Andrzej Salasa i Agata Olszewska – 25.10.2008 r.
33. Jerzy Wojciech Kupczyk i Danuta Chojnacka-Grobelna – 

25.10.2008 r.

SaKraMenT MałŻeŃSTWa
W SanKTUariUM Mb łaSKaWeJ 

W KrzeSzOWie W rOKU 2008
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ODeSzLi DO Pana  
W KrzeSzOWie  

W rOKU 2008
 1. *28.02.1925 - Janina Kimbort. + 31.12.2007 r.
 2. *24.12.1939 - Jan Teodor Bognicki + 03.01.2008 r.
 3. *05.06.1953 - Franciszek Wiesław Puterko
 + 23.02.2008 r.
 4. *16.02.1936 - Czesław Andrzej Jacak + 04.03.2008 r.
 5. *01.11.1948 - Janina Starzec + 29.03.2008 r.
 6. *15.05.1932 - Elżbieta Skrzekut + 29.03.2008 r.
 7. *15.01.1918 - Zofia Olszewska + 30.03.2008 r.
 8. *30.05.1927 - Stanisław Michalik + 10.04.2008 r.
 9. *12.03.1914 - Gerda Jelińska + 25.05.2008 r.
10. *13.09.1928 - Ignacy Wlazły + 02.08.2008 r.
11. *02.11.1942 - Krystyna Maria Pazgan + 05.08.2008 r.
12. *17.08.1911 - Stanisław Kiełbasa + 11.08.2008 r.
13. *03.08.1921 - Janina Orzechowska + 06.09.2008 r.
14. *03.08.1927 - Kazimiera Kachniarz + 15.09.2008 r.
15. *27.09.1925 - Władysław Gieniec + 22.09.2008 r.
16. *25.06.1927 - Anna Homoncik + 03.10.2008 r.
17. *14.03.1929 - Kazimiera Korba + 18.11.2008 r.

Było słoneczne popołudnie 31 maja 1946 roku. 
Na alejce prowadzącej wprost do kościoła Matki 
Bożej Łaskawej ukazała się spora grupa sióstr za-
konnych. Obok nich dała się zauważyć znana już 
w Krzeszowie sylwetka tutejszego przeora bene-
dyktynów O. Mikołaja Lutterottiego. Był to prawie 
historyczny moment. Tak wyglądał bowiem  kres 
ponad dwutygodniowej tułaczki sióstr benedykty-
nek, które 16 maja tegoż roku musiały – jak więk-
szość polskiej ludności i duchowieństwa – opuścić 
ukochany Lwów a w nim swój klasztor.

Tak wyglądały pierwsze chwile lwowskich „pa-
nien łacińskich” na nowej ziemi. Zwykle pamięta 
się je najwyraźniej. Najstarsza i jedyna już dziś 

Lwowianka S. Celestyna wspomina, że gdy weszły 
na alejkę główną, zobaczyły otwarte drzwi kościo-
ła, w który, akurat odbywało się jakieś nabożeń-
stwo. Siostry znalazły się tam w momencie, gdy 
kapłan błogosławił wierzących Najświętszym Sa-
kramentem. Później dowiedziały się, że kapłanem 
tym był pierwszy polski proboszcz Krzeszowa O. 
Mateusz Skibniewski, mnich tyniecki.

Siostry przyklękły, a w chwile później O. Lutte-
rotti powiedział, że jest to kościół Matki Bożej Ła-
skawej. I wtedy już hamowane emocje „puściły”, 
oczy zaszły łzami radości, bo oto dwa dobre znaki 
stanęły u początku benedyktynek lwowskich w 
Krzeszowie: błogosławieństwo Pana Jezusa i opie-
ka Matki Bożej Łaskawej, której wizerunek zosta-
wiły w katedrze Lwowskiej,  a odnalazły w Krze-
szowie.

Niedługo potem br. Florian i br. Gunter zaczęli 
zwozić majątek lwowski pozostawiony na stacji 
kolejowej – wozami zaprzężonymi w woły, w czym 
pomagał sam przeor O. Mikołaj. Ojciec Lutterotti 

pozostał w Krzeszowie wraz z kilkoma benedykty-
nami. Nowe władze udzieliły  im takiego pozwo-
lenia, jako nie-Niemcom. Pozostali Krzeszowscy 
Mnisi musieli wyemigrować na Zachód.

A lwowskie wygnanki powoli osiedlały się na 
nowej ziemi pod kierownictwem wielkiej osobo-
wości, jaka była ówczesna Ksieni matka Janina 
Szymańska. Chowając w sercu tęsknotę za Lwo-
wem, stanęła jakby nigdy nic do codziennego „ora 
et labora” zarówno w klasztorze jak i u boku O. 
Mateusza w parafii. Po przeszło 300-letniej obec-
ności we Lwowie przyszło im budować życie na 
nowo.

A zaczęło się wszystko około 1593 roku.
(ale o tym w następnym odcinku…)

Opracowanie na podstawie archiwum  
SS. Benedyktynek z Krzeszowa.

Z historii benedyktynek krZesZowskich

„szli na zachód osadnicy …”
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Miał Ksiądz szczęście nie tylko spotykać się, ale 
także odprawiać Mszę Świętą z Ojcem Świętym 
 Janem Pawłem II zarówno w Bazylice św. Piotra, 
jak i w Ogrodach Watykańskich. Jak wspomina 
Ksiądz tamte chwile?

– Msza Święta w Ogrodach Watykańskich w paź-
dzierniku 1990 roku była dla mnie, młodego wówczas 
kapłana, najpiękniejszym i najwznioślejszym wyda-
rzeniem w życiu. Patrzyłem z podziwem i zachwytem 
na skupionego Ojca Świętego, widziałem, jak długo 
i pobożnie modlił się przed Eucharystią. Można było 
odnieść wrażenie, że dla Sługi Bożego nic innego wtedy 
się nie liczyło, ważny był tylko Pan Bóg i osobiste spo-
tkanie z Nim. I tak jak potrafiłem, modliłem się wraz 

z Nim. Drugą Eucharystię mogłem przeżywać z Janem 
Pawłem li, kiedy w uroczystość Objawienia Pańskiego 
6 stycznia 1995 roku ks. Stefan Regmunt z Legnicy 
przyjmował święcenia biskupie w Bazylice św. Piotra 
na Watykanie. Dziękowałem wtedy Panu Bogu za na-
szego Papieża i za biskupa pomocniczego z Legnicy.

Zanim jednak doszło do spotkania z Papieżem 
w Rzymie, przez wiele lat komunistyczne wła-
dze nie chciały wydać Księdzu paszportu. Czy byt 
Ksiądz aż tak niebezpieczny dla ustroju?

– Władze komunistyczne, delikatnie rzecz ujmując, 
nie kochały kapłanów, którzy pracowali z młodzieżą 
i dla młodzieży. Po stanie wojennym w grudniu 1981 
roku zostałem kapelanem „Solidarności" oraz kapela-
nem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Legnicy. To oczy-
wiście było wtedy niedozwolone. Panowie „w ciemnych 
okularach" szantażowali mnie, proponowali nawet 
paszport, abym mógł pojechać na spotkanie z Papieżem 

do Rzymu, i byli bardzo zdziwieni, że się nie zgadzałem 
na żaden zagraniczny wyjazd. Próbowali nawet zastra-
szyć mnie rozprawą sądową za odprawienie Mszy św. 
1 maja w Górach Sowich bez ich pozwolenia. Ja jednak 
z Bożą pomocą nie poddawałem się i nadal pracowałem 
dla ludzi pracy i „Solidarności".

W 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II koro-
nował obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa 
– głównego sanktuarium diecezji legnickiej. Rok 
później podniósł sanktuarium do godności bazyliki 
mniejszej. 

– Budowałem wtedy kościół p.w. Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Polkowicach. Z pomocą ludzi pracy zor-
ganizowaliśmy wyjazd z Polkowic do Legnicy na spo-

tkanie z Papieżem dla ponad 2,5 tysiąca 
ludzi. Ponieważ wcześniej bytem druka-
rzem, dzięki pomocy przyjaciół z Nowej 
Rudy wydrukowaliśmy specjalne bilety 
na konkretne godziny wyjazdu z nasze-
go miasta i z powrotem. Dzisiaj jestem 
dumny, że jeden z najstarszych wizerun-
ków Matki Bożej jest ukoronowany przez 
Sługę Bożego Jana Pawła II, a ja – decyzją 
księdza biskupa Stefana Cichego – jestem 
od czerwca 2008 roku. kustoszem sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej w Krze-
szowie,

Od wielu lat organizuje Ksiądz piel-
grzymki do miejsc kultu w Polsce i za 
granicą. Czy postawa Papieża Pielgrzy-
ma stanowiła w tym względzie jakąś 
inspirację?

– Jako neoprezbiter w sierpniu 1981 
roku zostałem zaproszony na pieszą piel-
grzymkę z Wrocławia do Częstochowy. 

Od tego czasu miałem w tym pielgrzymowaniu tylko 
rok przerwy. Dzisiaj dziękuję Panu Bogu za dar i ducha 
pielgrzymowania. Patrząc na Sługę Bożego Jana Pawła 
II, widziałem w Nim wielkiego orędownika i przyjacie-
la na pielgrzymich szlakach do Częstochowy, Krzeszo-
wa, Legnickiego Pola oraz na szlakach autokarowych 
pielgrzymek do Rzymu i Europejskich Sanktuariów 
Maryjnych. Ojciec Święty porywał swoją modlitwą 
i aktywnością. Jako pielgrzym niósł Dobrą Nowinę ca-
łemu światu, zachęcając innych do dzielenia się swoją 
wiarą w duchu Ewangelii. Każda pielgrzymka to czas 
skupienia i odnowy, gdzie obok niesionych intencji 
kształtuje się duch modlitwy, pokory i wyrzeczenia. To 
czas, kiedy mamy okazję zbliżyć się do Pana Boga przez 
człowieka. Zachęcam wszystkich do pielgrzymowania 
po sanktuariach nie tylko w Polsce. Bardzo serdecznie 
zapraszam wszystkich do odwiedzania Krzeszowa – 
Europejskiej Perły Baroku.

Wywiad z ks. kustoszem  Marianem Kopko zamieszczony w „naszym Dzienniku” z dnia 8 grudnia 2008 roku

Santo Subito
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PrOgraM głóWnYcH 
UrOczYSTOŚci

KrzeSzóW w  roku  2009
21 marca•  (sobota) - Msza św. w kościele 
św. Józefa o godz. 12.00
10 kwietnia•  (Wielki Piątek) – Droga Krzy-
żowa po Kalwarii, początek godz. 10.00
11 kwietnia•  (Wielka Sobota) – Wigilia Pas-
chalna w Bazylice godz. 20.00
2 maja•  (sobota) - Pielgrzymka Bractwa 
Świętego Józefa godz. 10.00
Od 2 maja do 3 października•  (pierwsze so-
boty miesiąca) Msza św. i procesja Maryjna 
po Kalwarii – początek godz. 18.00
9 maja•  (sobota) - Diecezjalna Pielgrzymka 
kresowian godz. 10.00
30 maja•  (sobota) - Modlitewne czuwanie 
Odnowy w Duchu Świętym godz. 18.00
2 czerwca•  (wtorek) - Rocznica Koronacji 
Obrazu Matki Bożej Łaskawej
13 czerwca•  (sobota) - Diecezjalny Festiwal 
Piosenki Religijnej i Patriotycznej
13 czerwca•  (sobota) - Ogólnopolska Piel-
grzymka Ministrantów i Lektorów
29 czerwca•  (wtorek) - Uroczystość Św. 
Apostołów Piotra i Pawła 
3 lipca•  (piątek) - Rocznica konsekracji ko-
ścioła p.w. Wniebowzięcia NMP
26 lipca•  (niedziela) - Odpust ku czci św. 
Anny na Górze św. Anny – godz. 14.00
od 13 do 15 sierpnia•  – Główny Odpust 
Krzeszowski
29 sierpnia•  (sobota) - Rocznica ustanowie-
nia Bazyliki w Krzeszowie
5 września•  (sobota) – X Pielgrzymka Osób 
Niepełnosprawnych – godz. 10.00
6 września•  (niedziela) Pielgrzymka Po-
dwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci 
13 września•  (niedziela) Dożynki Diece-
zjalne i Wojewódzkie
14 września•  (poniedziałek) Odpust Pod-
wyższenia Krzyża Świętego
26 września•  (sobota) – Pielgrzymka Na-
uczycieli i Katechetów Diecezji Legnickiej
3 października•  (sobota) – Pielgrzymka Ży-
wego Różańca Diecezji Legnickiej
od 23  do 25 października•  – X Turniej Piłki 
Siatkowej organizowany przez KSM Diece-
zji Legnickiej przy współpracy młodzieży 
z Krzeszowa

DWUMieSiĘczniK SanKTUariUM  
MaTKi bOŻeJ łaSKaWeJ W KrzeSzOWie

Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: Ks. Tomasz 
 Zygmunt, Ks. Sławomir Kowalski, Matka Ksieni Sióstr 
 Benedyktynek, Elżbieta Kuś, Honorata Klimczak Grzegorz Żurek 
oraz Stanisław (zdjęcia),  Korekta: Monika Stanek-Gamoń

„naSze „POciecHY” 
naS zaSKaKUJą”.

Nabożeństwa okresowe w roku liturgicznym 
cieszą się dość dużym zainteresowaniem wśród 
osób dorosłych, lecz także duży w nich udział od-
grywały i odgrywają dzieci i młodzież naszej para-
fii.

Nabożeństwo październikowe, kiedy to dzieci 
przychodziły, aby modlić się na  różańcu w inten-
cjach, które same polecały wypisując je na ser-
duszkach i zawieszając na planszy blisko ołtarza, 
cały miesiąc były przez wszystkich parafian i piel-
grzymów omodlane. Godne zauważenia jest także 
to, że na drugiej planszy były różańce, które dzieci 
z naszej parafii same wykonały z jarzębiny, kasz-
tanów, bibuły, a nawet spinaczy biurowych. Dla-
tego też postanowiliśmy na koniec nabożeństw 
nagrodzić nasze pociechy pamiątkami za zaanga-
żowanie. 

W sumie w nabożeństwach różańcowych brało 
udział 70cioro dzieci, w tym 34 osób nie opuściło 
ani jednego różańca. Dla nich największe gratula-
cje za wytrwałość. Wśród nich znaleźli się: z kl.0: 
Nowak Dawid, Gamoń Emilka, Stanek Kinga, 
Łabuda Patrycja, Bełciak Tonio; z kl. I: Kwilińska 
Kasia; z kl. II: Micek Kacper, Zaucha Krystian, 
Trzepak Marek, Pawełek Kamil, Mitelstadt Ilona, 
Ślusarz Kornel; z kl. III: Padlewski Gracjan, Wer-
tepny, Wojtuś Ola, Kołodziejczyk Julita, Majcher 
Przemek, Grzesiak S. Z klas IV – VI na wyróżnie-
nie zasługują: Kurczewski Rafał, Ogonowska Kata-
rzyna, Wodnicka Joanna, Dumańska Magdalena, 
Grzyb Damian, Sobociński Kamil, Klimczak Ga-
brysia, Gamoń Julia, Wilk Łucja, Oleksy Patrycja, 
Salama Kinga, Hatlaś Ilona, Trojan Natalia, Koło-
dziejczak Magdalena oraz Olszewska Justyna. 

Wśród naszych gimnazjalistów na wyróżnie-
nie zasługują: Lipień Ola, Damasiewicz Karolina, 
Wesołowski Adrian, Kurczewska Karolina, Ślu-
sarz Marcelina.  

Obecnie rozpoczął się nowy rok kościelny 
i przygotowujemy się do Świąt Narodzenia Pań-
skiego, także poprzez udział w nabożeństwach, 
tym razem w Mszach świętych roratnych. Na ra-
zie dzieci chętnie i z radością w nich uczestniczą 
rozświetlając kapłanowi drogę do ołtarza swoimi 
lampionami.       

Ks. Sławek
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Słowo, które stało się Ciałem 2000 lat temu, 
obecne jest dzisiaj w Eucharystii. Fakt ten sprawił, 
że Msza św. stała się centrum życia chrześcijań-
skiego, centrum życia Kościoła. W niej odnajduje-
my Tego, który umarł dla naszego zbawienia i, co 
więcej, pozostał wręcz „uwięził się” pod postacią 
chleba i wina, by być wśród nas wciąż obecnym.

„Widzisz, opuściłem tron w niebie, aby się 
z tobą połączyć” – tak powiedział do Siostry Fau-
styny Pan Jezus. Orędowniczka Bożego Miłosier-
dzia  właśnie  w Komunii odnajdywała wszelkie 
potrzebne jej łaski. W swoim „Dzienniczku” 
(Dz 10377) napisała: „widzę się tak sła-
ba, że gdyby nie Komunia święta 
upadałabym ustawicznie; jed-
no mnie tylko trzyma, to 
jest Komunia św.; z niej 
czerpię siłę, w niej moja 
moc. Lękam się życia, 
jeśli w którym dniu 
nie mam Komunii 
św.  Nie umiałabym 
oddawać chwały 
Bogu, gdybym nie 
miała w sercu Eu-
charystii”.

Przyjmowanie 
Komunii św. jest 
czerpaniem z daru 
miłości samego 
Zmartwychwstałego. 
Ubliżamy tej tajemni-
cy, jeżeli postrzegamy 
ja tylko jako symboliczne 
wspomnienie dramatycznych 
wydarzeń, które rozegrały się 
przed 2000 lat w Jerozolimie. W cza-
sie każdej mszy św. dokonuje się prawdziwe 
Przeistoczenie. Jezus oddaje się nam i staje się dla 
nas pokarmem, zapewniając nam w ten sposób 
nowe życie: „Ciało moje jest prawdziwym pokar-
mem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 
Kto spożywa moja Ciało i Krew moja pije, trwa we 
Mnie, a Ja w nim...” 

W czasie każdej Mszy św. dokonuje się nieja-
ko odnowienie ofiary Chrystusa. Staje się to dla 
nas szansą dotknięcia żywego Jezusa, przeżycia 
i uczestniczenia w dziele odkupienia. Przyjmując 
ten dar, pozwalamy się przemieniać; serce Jezusa 
zaczyna bić w naszym sercu.

Świadomość tego, jak wielkiej tajemnicy doty-
kamy, powinna pomóc nam z szacunkiem przystę-
pować do stołu eucharystycznego. Wchodzimy bo-
wiem w obszar innej, choć paradoksalnie – wciąż 
naszej rzeczywistości. Dostępujemy wielkiego za-
szczytu. Jak zapewnia święta Faustyna Kowalska:  
„Aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to by nam 
dwóch rzeczy zazdrościli:  pierwszej -  przyjmo-
wania Komunii św., a drugiej – to cierpienia” (Dz 
1804)  Tymczasem Pan Jezus skarży się Siostrze 
Faustynie, że nie znajduje zrozumienia u ludzi: 

„Ach jak mnie boli, że dusze tak mało się 
łączą ze Mną w Komunii Świętej. 

Czekam na dusze, a one są 
dla Mnie obojętne. Kocham 

je tak czule i szczerze, 
a one Mnie nie dowie-

rzają. Chce je obsy-
pać  łaskami a one 
ich przyjąć nie 
chcą. Obchodzą 

się ze Mną jak 
z czymś mar-
twym, a prze-
cież mam serce 
pełne miłości 
i miłosierdzia”  
(Dz 1447).

To dla nas 
wyrzut lub ra-

czej skarga, że nie 
czerpiemy w pełni 

z daru, jakim jest dla  
człowieka Eucharystia. 

Sami się ten sposób zuba-
żamy. Chcemy otrzymywać 

tak wiele, a nie idziemy do Tego, 
który nas obdarowuje.

Dlatego Jan Paweł II wzywa nas katolików 
– uczyńcie Eucharystię centrum swojego ży-
cia.  Wzbudźmy w sobie  drodzy czytelnicy 
„Krzeszowskiej Pani”  pragnienie spotkania Je-
zusa Eucharystycznego. Jak sam Jezus  mówił 
do Siostry Faustyny: „życie wiekuiste musi się 
już tu na ziemi zapoczątkować przez Komunię 
św.. Każda Komunia św. czyni cię zdolniejszą 
do obcowania przez całą wieczność z Bogiem”  
(Dz 1811)

Katolicki Dwumiesięcznik
„Miłujcie się” nr 4/2004

Jezu, któryś zamknął się 
w Hostii ...
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„Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest 
zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli 
będzie chore, twoje ciało będzie również w ciemno-
ści” (łk 11.34)

W Polsce codziennie upija się około 800 tysięcy ludzi, 
zaś kilka milionów regularnie doprowadza się do stanu 
upojenia alkoholowego. Kilka tysięcy naszych rodaków 
ma problemy z narkotykami, a przeszło 20 milionów lu-
dzi zatruwa swój organizm dymem tytoniowym. Wszyst-
kie te używki rujnująco wpływają na nasz kraj ojczysty.  
Pociągają one za sobą przeróżne choroby fizyczne, setki 
tysięcy rozbitych i nieszczęśliwych rodzin, częste akty 
nieczystości seksualnej, tysiące bójek, aktów wandali-
zmu, wypadków samochodowych, setki morderstw.

Myli  się jednak ten, kto sądzi, ze pijaństwo, niko-
tynizm i narkomania są najgroźniejszymi plagami nisz-
czącymi polski naród. Od wielu lat, najbardziej rozpo-
wszechnionym i destrukcyjnym nałogiem, któremu 
oddają się Polacy jest  oglądanie telewizji.  Być może nie-
jeden czytelnik „Krzeszowskiej Pani” uzna to stwierdze-
nie za przesadzone. Jednakże w tym tekście, analizując 
telewizję od strony psychologicznej, moralnej i społecz-
nej postaram się udowodnić, że rzeczywiście tak jest.

Telewizja sama w sobie jest jednym z wynalazków 
ludzkiego umysłu, który może być wykorzystywany za-
równo w dobrych jak i w złych celach. Musimy zauważyć, 
że do specyfiki telewizji należy przekazywanie kilka tysię-
cy następujących po sobie - bez przerwy w ciągu niespeł-
na godziny - obrazów i dźwięków.  Ta podstawowa cecha 
„szklanego ekranu” łatwo może uczynić z człowieka isto-
tę bierną mało refleksyjną, co z kolei pociąga za sobą obni-
żenie poziomu inteligencji i osłabienie sił twórczych.

Szacuje się, że 99 % polskich domów jest wyposa-
żonych w przynajmniej w jeden odbiornik TV. Dzie-
sięć  lat temu ośrodki badań donosiły, że dorosły Polak 
spędza przed szklanym ekranem przeciętnie 2 godziny 
w dzień powszedni i 4 godziny w dzień świąteczny , 
zaś dzieci w wieku szkolnym 4 godziny w dzień zwykły 
i 7 godzin w dzień wolny od szkoły. Zaś w  roku 2002 
OBOP stwierdził, że Polacy oglądają TV już 4 godziny 
i 34 minuty dziennie, zaś w święta Bożego Narodzenia 
(2002 roku) Polacy spędzili przy telewizorze 6,5 godzi-
ny na dobę. Jeśli ten trend będzie się tak dalej utrzy-
mywał, to statystyczny „Kowalski w Krzeszowie” spę-
dzi przed odbiornikiem TV bez przerwy, prawie 15 lat 
swoje życia !  Dla porównania, warto przypomnieć, że 
w rodzinach na rozmowę z dziećmi i małżonkiem po-
święca się nie więcej niż kilkanaście minut dziennie.

Ogromny jest wpływ TV na nasze społeczeństwo. 
Wystarczy tylko przyjrzeć się przeciętnemu gospodar-
stwu domowemu. Telewizor jest obecnie umieszczany 
w centralnym punkcie mieszkania. Kiedyś centralnym 
punktem w polskim domu był „ołtarzyk”, przed którym 
domownicy gromadzili się  na modlitwie. Dzisiaj, po-
siłki często spożywamy w trakcie oglądania programów 
telewizyjnych. Szklany ekran jest dzisiaj dla setek mi-
lionów ludzi prawdziwym „bożkiem”, który kształtuje 
poglądy, codzienne zachowania i obowiązujące mody.

Wszechobecna konsumpcyjna mentalność spra-
wia, że telewizja kieruje się prawami popytu i podaży. 

 NAJBARDZIEJ
ROZPOWSZECHNIONY NAŁÓG

Stawia to wrogów chrześcijaństwa w bardzo dogodnej 
sytuacji, albowiem na skutek grzechu pierworodnego, 
naturalne skłonności człowieka zostały zranione i znie-
kształcone. Dlatego walka z grzechem wymaga spore-
go wysiłku, zaś uleganie szatańskim podszeptom jest 
bardzo łatwe. Tak więc promocja antychrześcijańskich 
i niemoralnych treści nie wymaga wielkiego trudu ...

Telewizyjną ramówkę można podzielić na dwa 
główne bloki: rozrywkę (filmy, seriale fabularne, bajki, 
muzyka, sport, teleturnieje, programy satyryczne) oraz 
publicystykę (programy informacyjne, reportaże, filmy 
dokumentalne i debaty telewizyjne).  Rozrywka stanowi 
przeważającą część czasu antenowego: tak w stacjach 
publicznych jak i komercyjnych. Jest ona nieustanną 
propagandą wszelkich grzechów, bo łamie prawie każ-
de z dziesięciorga Bożych przykazań. Większość fil-
mów i seriali promuje materializm. Naczelnym celem 
ziemskiego życia wedle TELEWIZJI ma być posiadanie 
doczesnych dóbr i możliwie nieskrępowane środki ich 
używania.  Skutkiem takiej postawy często kreuje się 
na pozytywnych bohaterów: chciwców, złodziei, oszu-
stów i kłamców. Natomiast policjanci i  prokuratorzy  
zaczynają odgrywać rolę złych i wrednych typów, a lu-
dzie łamiący prawo odmalowani są w sposób budzący 
sympatię (np. seriale Vabank, Młode Wilki). Czasem 
przestępcy ukazywani są wręcz jako męczennicy prze-
ciwstawiający się społecznej niesprawiedliwości. Bar-
dzo często postawą często promowaną w TV jest typ 
szulera i cwaniaka, zbijającego potężną kasę na okrada-
niu i oszukiwaniu swych bliźnich - frajerów.

Można bardzo rzadko obejrzeć film promujący war-
tość uczciwości i  umiarkowanie. To jednak, co serwuje 
się dzisiaj w sferze seksualności - przypomina w sta-
cjach telewizyjnych zmasowany nalot bombowy.  Filmy 
i programy o zdecydowanie pornograficznym charakte-
rze są regularnie nadawane przez kanały polskojęzycz-
ne. Mottem ideowym telewizyjnej rozrywki, jest mniej 
lub bardziej radykalna negacja tradycyjnego nauczania 
katolickiego w kwestiach seksualnej obyczajowości.  
Takie grzechy jak: masturbacja, seks przedmałżeński, 
cudzołóstwo, seks zbiorowy, pornografia, homosek-
sualizm itp. są bezustannie i otwarcie chwalone, albo 
przynajmniej przedstawiane jako całkowicie nieszko-
dliwe.  Dziewictwo, wstydliwość i umiarkowanie trak-
towane są zaś pogardliwie, jako archaiczne czy wręcz 
chorobliwe zachowanie.

Kończąc te refleksje - proszę Was Drodzy Czytelnicy 
„Krzeszowskiej Pani” o modlitwę;  prośmy Matkę Naj-
świętszą o pomoc w ratowaniu polskiej rodziny i pol-
skich domów przed zagrożeniem, jakim jest zniewole-
nie milionów ludzi nadmiernym oglądaniem telewizji,  
nieustannym siedzeniem przy komputerze czy filmach 
video. W nowym roku postarajmy się częściej wyłączać 
telewizor; natomiast zagospodarowany czas poświęć-
my na rozmowy, odwiedziny przyjaciół, znajomych 
i sąsiadów. Niech Chrystus opromieni nasze życie; 
niech uśmiech zawita na naszych twarzach a w sercu 
radość.

(na podstawie Katolickiego Dwumiesięcznika 
„Miłujcie się!” 5/2002 

opracował:  Ks. Marian Kopko )
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Na wstępie opowiem czytelnikom nasze-
go krzeszowskiego pisma  taką historyjkę: otóż 
w pewnym kościele zaległy się mrówki faraona. 
Proboszcz próbował się ich pozbyć. O problemie 
powiedział innemu księdzu z sąsiedniej parafii. 
U mnie też były, ale sobie poradziłem, odrzekł 
tamten. – Jak? - Posłałem te mrówki do Pierwszej 
Komunii Świętej i od tej chwili mrówki już się 
w kościele nie pokazały!

Drodzy Czytelnicy Dwumiesięcznika:  „Krze-
szowska Pani”.

Podobno ostatnio w modzie jest wypisywanie 
się z Kościoła Katolickiego. Jeśli jednak przyj-
rzeć się konkretnym ludziom, którzy chcą wyjść 
z Kościoła, okaże się, że oni tam w ogóle rzadko 

wchodzili. Wielu z nich ostatni raz zaszczycili 
mury świątyni w dniu swej Pierwszej Komunii 
Świętej. Trudno od takich  osób oczekiwać, żeby 
z religii katolickiej coś więcej wynieśli jak: Bozia, 
Anioł Struś, paciorek czy ofiarki? Tylko nieliczni 
z tej grupy słyszeli o Bierzmowaniu, że to „przyję-
cie Ducha Świętego pod postacią biskupa”. Za to 
ci wszyscy „papierkowi katolicy” wiedzą, że księ-
ża stosują bezwzględny wyzysk, za pomocą tacy, 
a jak człowiek czegoś potrzebuje – to oni pogonią! 
Na przykład zdarza się, że odmawiają ochrzcze-
nia dziecka. Oj – dostaje się wtedy „nieludzkiemu 
proboszczowi”. Mówią wtedy, „no bo co to dziecko 
winne”?

Często oburzają się też ludzie pobożni, niepo-
mni, że małe dzieci należy ochrzcić tylko wtedy, 

gdy istnieje gwarancja, że one zostaną wychowane 
po chrześcijańsku. A jeśli rodzice żyją ze sobą bez 
sakramentalnego  ślubu i bez żadnej przeszkody 
do jego zawarcia, to o czym to świadczy? O tym, 
że mają w głębokim poszanowaniu Pana Jezusa, 
Kościół i sam chrzest – nawet gdy się go domagają!  
Bo tacy ludzie domagają się tylko chrztu dla formy 
– żeby dziecko „nie odstawało”.. Żeby mogło pójść 
do Pierwszej Komunii, żeby ewentualnie ślub mo-
gło wziąć w kościele. Jeśli dalej myślą z perspekty-
wą – to żeby pogrzeb jakoś wyglądał – bo co powie-
dzą sąsiedzi?

Proszę Drogich Czytelników „Krzeszowskiej 
Pani”

Jeśli dziecko w takich warunkach otrzyma 
chrzest, perła natychmiast wędruje przed wieprze. 
Lepiej nie ubierać dziecka w czyste, białe ubranko, 
skoro zamierzamy je ciągnąć po wertepach i wysy-
piskach śmieci i kałużach! To już lepiej niech ono 
nie ma takiego ubranka, bo drugiego tak czystego 
już nie dostanie. W tej sytuacji chrzest jest krzyw-
dą i dla dziecka i dla Kościoła.

Jeśli myślicie Państwo inaczej, to poczytajcie 
różne wypowiedzi w Internecie, jak liczni „współ-
wyznawcy” roba łaskę, że się jeszcze nazywają 
katolikami. Wyczytałem tam takie wypowiedzi 
młodych Polaków (podaję tylko dwa przykłady 
z bardzo wielu): 

- starzy zanieśli mnie w beciku, nie  miałem nic 
do gadania,

- czarny polał mnie  jakąś cieczą, wybełkotał ja-
kieś hokus-pokus , a teraz muszę nabijać klechom 
statystykę,

No właśnie Drodzy Państwo! 
Dzieci szczerze wierzących rodziców tak by ni-

gdy nie napisały, bo one wiedzą, jak smakuje wiara. 
Natomiast dzieci ochrzczone „na pokaz” wiedzą, 
jak smakuje kit, którym tatuś i mamusia zastąpili 
im Jezusa. A było nie wierzyć  analfabetom, gdy 
zobowiązywali się, że nauczą dziecko czytać!  

Szanowni czytelnicy „Krzeszowskiej Pani” 
Jest to przeróbka z artykułu Franciszka Kuchar-

czyka z „Gościa Niedzielnego” nr 46 z dnia 18 XI 
2007 r. W naszej krzeszowskiej wspólnocie jest 
również wiele takich podobnych sytuacji. Daję te 
myśli pod rozwagę wszystkim „rodzicom”, któ-
rzy przychodzą do Kancelarii Parafialnej z prośbą 
o chrzest dla swojego dziecka. Przede wszystkim 
proszę o wspólna modlitwę, abyśmy ukochali Ko-
ściół i byli wierni nauce Bożej.                                                                                   

Ks. Marian Kopko - proboszcz

TabLiczKa  SUMienia
„bóg ludziom łaskę daje – ludzie bogu łaskę robią”
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PrOgraM:
06.X  czwartek Wyjazd z Krzeszowa o godz.10:00 - 
przejazd przez Czechy. Nocny przejazd przez Austrię .
07.X  piątek Przyjazd do Asyżu o godz.7:00.Zwie-
dzanie miasta Św. Franciszka i Św. Klary. Nawiedza-
my bazylikę Matki Boskiej Anielskiej, San Damiano, 
Św. Klary i Św. Franciszka. Obiadokolacja i nocleg w 
okolicach Asyżu.
08.X sobota Po śniadaniu przejazd do Rzymu. Nawie-
dzenie grobu Papieża Jana Pawła II.Zwiedzanie Rzymu 
(Panteon, Colloseum. Św. Jan na  Lateranie). Obiado-
kolacja i nocleg w okolicach Rzymu
09.X  niedz. Śniadanie. Udział w modlitwie Anioł Pań-
ski z Benedyktem XVI i cd. zwiedzania Rzymu (Fon-
tanna Di Trevi, Pl. Wenecki, Kapitol, Forum Roma-
num i Bazylika Św.Pawła Za Murami).. Obiadokolacja 
i nocleg w okolicach Rzymu. 
10.X  poniedz.  Po śniadaniu przejazd do San Giovani 
Rotondo, w drodze nawiedzamy Monte Cassino (klasz-
tor Sw Benedykta i Cmentarz Zołnierzy Polskich). 
Nawiedzamy też Manopello (prawdziwe oblicze Chry-
stusa nie namalowany ludzką ręką) W San Giovanni 
Rotondo  obiadokolacja i nocleg.
11.X wtorek Śniadanie. Nawiedzamy miejsce życia i 
śmierci Św Ojca Pio. Przejazd do sanktuarium Św Mi-
chała Archanioła w Monte San Angelo (jedno z dwóch 
sanktuariów w Europie poświęconych Sw Michałowi 
Archaniołowi). Obiadokolacja i nocleg w San Giovani 
Rotondo.
12 X środa Śniadanie. Przejazd do Lanciano, miejsca 
największego Cudu Eucharystycznego. W drodze do 
Rimini zwiedzamy Sanktuarium Domku Maryji z Na-
zaretu w Loreto. Obiadokolacja i nocleg wRimini. 
13 X czwartek  Po śniadaniu  przejazd do Wenecji, 
przejazd statkiem na Pl. Św.Marka i zwiedzanie miasta 
które jest jedną z największych atrakcji turystycznych 
na świecie. W póżnych  godz. popołudniowych wyjazd 
do Polski. Przejazd nocny przez Austrie i Czechy.  
14 X piątek  Przyjazd do Krzeszowa w godz południo-
wych.                                                                        

cena: 690 zł + 210 euro 

biUrO PieLgrzYMKOWO- TUrYSTYczne „eLŻbieTa”
Legnica

PieLgrzYMKa DO WłOcH
nawiedzenie grobu Sługi bożego Jana Pawła ii i Św. O. Pio

W PrOgraMie zWieDzanie:
WenecJa- LOreTO- LancianO- San giOVani rOTOnDO- MOnTe caSSinO                

rzYM- aSYŻ-  MOnTe San angeLO- ManOPeLLO

9 Dni
TerMin:.6 – 14 pażdziernik 2009r      

cena ObeJMUJe: 
Przejazd autokarem o wysokim standardzie (kli-• 
matyzacja, video, barek, WC)
6 noclegów (pokoje 2-3 osobowe w hotelach  • 
**/ ***)
6 obiadokolacji i śniadań • 
Ubezpieczenie NW i KL do 10.000 USD• 
Opieka pilota- przewodnika na całej trasie• 
Śpiewnik pielgrzymkowy, identyfikator • 

Na wstępy, wjazdy do Wenecji, Rzymu, Asyżu, metro, 
statek  należy przygotować około 30 Euro
W każdym dniu pielgrzymki Msza Św.
Organizator zastrzega sobie prawo drobnych zmian or-
ganizacyjnych.

WeWnĘTrznY regULaMin 
WYJazDU DO WłOcH

Organizatorem Pielgrzymki do Włoch i Rzymu jest 1. 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.
Miejsca w autokarze będą uzależnione od zapisu 2. 
oraz od pierwszej wpłaty pieniężnej  ( 190 złotych )
Walutę „Euro” również można będzie wpłacać „ra-3. 
talnie”
Proponujemy, aby koszta wyjazdu wpłacać „ratal-4. 
nie” do Kancelarii Parafii w Krzeszowie lub dla Ks. 
Mariana Kopko ( będzie wtedy łatwiej uzbierać wy-
mieniona sumę pieniędzy)
Kto z Państwa wpłaci całą lub cząstkową  sumę 5. 
pieniężną a chciałby   z różnych przyczyn  - zrezy-
gnować z wyjazdu – musi znaleźć na swoje miejsce 
kogoś w zastępstwie.

Na czas przygotowania
do wyjazdu pielgrzymkowego

Szczęść Boże !

Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium M. B. Łaskawej w Krzeszowie
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PERŁA BAROKU  
– SANKTUARIUM MATKI 

BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE  

– DIECEZJA LEGNICKA


