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Ogłoszenia
Ks. Proboszcza
wakacje 2009
• od 22 czerwca rozpoczęły się Wielkie Wakacje
dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Pamiętajmy
wszyscy: nie ma wakacji od Pana Boga. Zachęcamy podczas tegorocznego wypoczynku do
odwiedzania kościołów i kaplic, gdziekolwiek
będziemy wypoczywali na urlopach lub koloniach,
• od niedzieli 28 czerwca do niedzieli 2 sierpnia
2009 odbywać się będą w Bazylice oraz w kościele św. Józefa - KONCERTY ORGANOWE
(godz. 11.00 i 15.30),
• 29 czerwca (poniedziałek) uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
• 9 lipca (czwartek) egzaminy wstępne do
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Legnickiej,
• od 18 lipca (przez dwa tygodnie) w Ustroniu
Morskim - Kolonie Letnie dla dzieci i młodzieży z naszej parafii - dzięki uprzejmości Legnickiej Caritas,
• 26 lipca (niedziela) odpust na Górze Św. Anny
– Msza święta o godz. 14.oo. Procesja spod bazyliki o godz. 13.30,
• 28 lipca (wtorek) rozpoczęcie w Krzeszowie
o godz. 6.00 (rano) Pieszej Pielgrzymki przez
Legnicę do Częstochowy. Zapisy i informacje
u Ks. Proboszcza,
• 9 sierpnia (niedziela) Odpust ku czci św. Wawrzyńca w Krzeszówku godz. 13.30,
• 12 sierpnia (środa) urodziny Ks. Sławomira Kowalskiego. Pamiętajmy w naszych modlitwach
o Ks. Sławku,
• Od 13 do 16 sierpnia – Wielki Odpust w Krzeszowie - (szczegóły na plakatach),
• od 22 do 24 sierpnia – modlitewne spotkanie
młodzieży Diecezji Legnickiej w Krzeszowie,
• 1 września (wtorek) rozpoczęcie nowego roku
szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy we
wtorek na Mszy Święta na godz. 8.00 (rano),
• 4 września – pierwszy Piątek Miesiąca.
Spowiedź na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego od godz. 16.00 do 18.00,
• 6 września (niedziela) Pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych do Krzeszowa. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00; Msza Święta
o godz. 12.00; wspólna agapa o godz. 13.30,
• od 11 do 13 września 2009 – Rekolekcje Żywego
Różańca Diecezji Legnickiej. Prowadzącym
będzie Ojciec Benedyktyn z Tyńca. Zapisy
w Obsłudze Pielgrzyma tel. (075) 742-32-79.

Na niedzielnej Eucharystii 21 czerwca, podczas
wspólnej modlitwy podziękowaliśmy za
duszpasterską posługę w naszej parafii księdzu
Sławkowi Kowalskiemu
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wspomnień czar...

Procesja Bożego Ciała, około 1958 rok.
Dziękuję Pani Teresie Wojtuń za udostępnienie zbiorów.
Honorata Klimczak

Procesja eucharystyczna w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, to świadectwo naszej
wiary w żywą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie.
Mijamy, dorastają dzieci, starzeją się młodzi,
odchodzą ci, dla których wybija godzina, jesteśmy
w drodze... tak, jak podczas corocznej procesji, która jest znakiem naszej ziemskiej wędrówki, znakiem
naszego podążania za Chrystusem, czyli w dobrym
kierunku.
A zdjęcie? To młodzi krzeszowscy parafianie.
Gdzie są dzisiaj? Ciągle w drodze? Trzymają kurs?
Honorata Klimczak
Procesja Bożego Ciała 2009 r.
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KRZESZOWSKI FESTIWAL
W niedzielę 14 czerwca 2009 po raz
pierwszy w Krzeszowie, a szesnasty raz
w skali Diecezji Legnickiej, odbył się Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Poprzednie edycje
tego święta piosenki odbywały się w Polkowicach.
Jednakże po przejściu z Zagłębia Miedziowego do
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej księdza Proboszcza Mariana Kopko - ksiądz biskup wyraził
zgodę, aby Festiwal odbywał się w Krzeszowie.
W tym roku na przegląd piosenki zgłosiło się
12 Zespołów z różnych zakątków naszej legnickiej diecezji oraz z diecezji sąsiednich (Świdnica,
Opole i Zielona Góra). Uroczystej Mszy św. na
rozpoczęcie Festiwalu przewodniczył wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium
Duchownym w Legnicy ks. mgr lic Piotr Dębski,
przewodniczący Jury oraz kapłani, którzy przybyli z grupami muzycznymi do Krzeszowa. Swoją
obecnością zaszczycił nas dyrektor Bronisław Pałys z Wrocławia, kawaler Bożego Grobu z Jerozolimy; jeden z głównych sponsorów i wiceprzewodniczący Jury.
Dla każdego zespołu został przydzielony miejscowy „inspicjent” – czyli „Anioł Stróż”, który czuwał na prawidłowym przebiegiem uroczystości.
Wszyscy zaproszeni goście, po zaśpiewaniu swoich utworów, zostali ugoszczeni ciepłym obiadem

w stołówce Zespołu Szkół w Krzeszowie. Opiekunowie oprowadzili również swoich podopiecznych
po zabytkach krzeszowskiego opactwa.
Kiedy odbywały się obrady Jury, na scenie przed
Bazyliką wystąpił zaproszony Zespół Księży Pallotynów z Warszawy „La Pallotina” pod kierownictwem Ks. Andrzeja. Znakomita i profesjonalna
muzyka zespołu z Warszawy zaprosiła do zadumy
i refleksji wszystkich uczestników i gości przybyłych do Krzeszowa.
Ogłoszenie wyników Jury i werdykt tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej zakończyło Święto Piosenki w Krzeszowie. Tegoroczny konkurs wygrał Zespół „Małe
Credo” z Soboty. Jednakże żaden zespół nie wyjechał z Krzeszowa z pustymi rękoma. Wszyscy
uczestnicy otrzymali rzeczowe nagrody: Dyplomy
Uczestnictwa, słodycze, albumy i różne pamiątki
od sponsorów.
Długotrwałe przygotowania opłaciły się. Piękna, słoneczna pogoda i wspaniała atmosfera sprzyjały dobrej modlitwie i zabawie.
W imieniu Organizatorów dziękujemy wszystkim dobrodziejom. Ich imiona i nazwiska wydrukowaliśmy na specjalnych „folderach”. Dziękujemy Radiu Maryja, Telewizji Trwam oraz
„Naszemu Dziennikowi”, Tygodnikowi „Nie-
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dziela” i Tygodnikowi „Gość Niedzielny” za patronat medialny. Za
wszystkich Dobrodziejów oraz za
katolickie media modliliśmy się
podczas tegorocznego Festiwalu
w Krzeszowie przez pośrednictwo
Matki Bożej Łaskawej.
„Kto dobrze śpiewa – dwa
razy się modli”

Justyna i Karolina Pocha oraz Justyna
Prokopik

Organizatorzy Festiwalu
Krzeszowskiego
• Legnicka Kuria Biskupia
• Parafia Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie
• Współorganizatorzy:
Wydział
Programów Katolickich PSE „POLEST” we Wrocławiu; Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”; Dom Kultury w Krzeszowie; Zespół Szkół w Krzeszowie
Młodzież i dorośli zaangażowani
w organizację Festiwalu w Krzeszowie
w 2009 roku
* prowadzący Festiwal: Patrycja Klimczak
i Grzegorz Fuksiewicz

* inspicjenci: Joanna Ogorzałek, Justyna Stanek, Karolina Pocha, Justyna Pocha, Justyna Prokopik, Kinga Majka, Klaudia Stępień, Adrianna
Pers, Kamila Pers, Monika Kluczyńska, Paulina
Kraszewska, Magda Kiełbasa, Gabrysia Klimczak,
Dagmara Żytyńska, Beata Selwiak i Renata Selwiak
* kierownicy: katechetka Danuta Zasada i katechetka Honorata Klimczak
* nagłośnienie i akustyka: Andrzej Mikuła,
Wiesław Musiał oraz dwóch akustyków
Dobrodzieje
Festiwalu Krzeszowskiego
1. Prezes Bogusław Ksel – MERCUS – Polkowice
2. Prezes Andrzej Klimczak – Wieleń
3. Zakłady Górnicze „Lubin”
4. Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”
5. KM NSZZ „Solidarność” Zakłady Górnicze
„Lubin”
6. Jadwiga i Dezyderiusz Pomykała – Zimna
Woda
7. Stanisława i Stanisław Duszeńko – Polkowice
8. PHU Motor-Pol, Prezes Leszek Kryński –
Legnica
9. KZ NSZZZ „Solidarność” Zakłady Górnicze
„Rudna”
10. KZ NSZZ „Solidarność” Zakłady Górnicze
„Polkowice-Sieroszowice”
11. Pan Prezes Janusz Cendrowski – Pol-Miedź
Trans Lubin
12. KZ NSZZ „Solidarność” Pol-Miedź Trans Lubin
13. Alina i Ferdynand Buras – Lubin
14. Anna i Janusz Chudyba – Warta Bolesławiecka
15. Teresa i Roman Lenczuk – Parchów
cd. na str. 6
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16. Związek Zawodowy Ratowników Górniczych
– Zakłady Górnicze „Rudna”
17. Prezes Tadeusz Żmigrodzki, PGM – Polkowice
18. Prezes dr inż. Bogusław Solima – Kostra –
Strzegom
19. Pan Wiesław Wabik – Burmistrz Polkowic
20. Państwo Bocheńscy – Krzeszów
21. Pan Marek Tramś, Starosta Polkowicki
22. Pan Stanisław Szmajdziński – Wójt Gminy
Kamienna Góra
23. Pan Leszek Jaśnikowski – Starosta Kamiennej
Góry
24. Restauracja „Rustykalna” – Krzeszów
25. Dyrektor Janusz Leszczyński – Dom Kultury
w Krzeszowie
26. Dyrektor Bogusław Barszczewski – Zespół
Szkół w Krzeszowie
27. Prezes Bogdan Pazgan – Krzeszów
28. Andrzej Filipek – Restauracja „Jędruś” –
Grzędy
29. Fundacja Pawła Jurosa – Legnica
30. KZ NSZZ „Solidarność”
ZWR – Polkowice
JURY
XVI Festiwalu
Piosenki
Religijnej
i Patriotycznej
Przewodniczący: Ks. Piotr
Dębski – Legnicka Kuria Biskupia
Wiceprzewodniczący: Dyrektor mgr Pałys – POLEST z Wrocławia
Członkowie: Ks. Piotr
Nowosielski
redaktor
Tygodnika „Niedziela”, Marek Zygmunt - redaktor
„Naszego Dziennika”, Ks.
Czesław Komuszyna - muzyk i proboszcz z Diecezji Legnickiej, Bogusław Barszczewski - dyrektor Zespołu Szkół w Krzeszowie
Patronat Medialny
• „Nasz Dziennik” z Warszawy
• Telewizja „TRWAM” i „Radio Maryja”
z Torunia
• Tygodnik Katolicki „Niedziela” Częstochowa
• Tygodnik „Gość Niedzielny” edycja legnicka
• Radio „PLUS” z Legnicy
Zespoły dziecięce i młodzieżowe - uczestnicy
Festiwalu w Krzeszowie
Zespoły dziecięce:
„AVE” – Modlikowice

Blue Angels” – Wałbrzych
„Małe Credo” – Sobota
Zespoły młodzieżowe:
„Catarsis” – Lwówek Śląski
„Ars Bene Dicendi” – Legnica
„Gloria Deo” – Modlikowice
„Credo” – Sobota
Schola z Parafii – Kałków
„The Light” – Żagań
Solistka Milena Sadłowska – Żagań
Solistka Angelika Trojanowska – Żagań
Solistka Katarzyna Frąckowiak – Żagań
Zespół Skrzypcowy „Perpetum” – Kamienna
Góra
Zespół „In Blanco” – Krzeszów
Gościnnie: Zespół Ludowo Folklorystyczny
„Bolkowianie” – Bolków
KONCERT ZESPOŁU Z WARSZAWY
„La Pallotina”

PROTOKÓŁ JURY
XVI Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej
w Krzeszowie w dniu 14 czerwca 2009 roku
Nagrody Główne:
I. Zespół „Małe Credo” z Soboty
II. Zespół „Gloria Deo” z Modlikowic
III. Zespół „In Blanco” z Krzeszowa
Wyróżnienia:
- Nagroda Fundacji Pawła Jurosa „Promocja
Młodych Talentów” – Zespół
Skrzypcowy „Perpetum” z Kamiennej Góry;
- Wyróżnienie dla Zespołu „Catarsis” z Lwówka Śląskiego
- Nagroda Telewizji Trwam i Radia Maryja –
Zespół „In Blanco” z Krzeszowa
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Podpatrzone, dopytane...
c z yli h o b by d y r e k t o r a kr ze szo wskie g o Z e spo łu S zkó ł.
Wakacje są czasem sprzyjającym wyjazdom
zarówno w bliskie jak i oddalone od nas miejsca
w Polsce i w świecie. Przy tej okazji wysyłamy naszym bliskim pocztówki lub przywozimy upominki. Często zastanawiamy się wtedy, co przywieźć,
aby sprawić obdarowanemu radość. Takiego problemu nie mają znajomi dyrektora Barszczewskiego. Wielu z nas zna już bowiem niezwykłe hobby
pana Bogusława.
Bogusław Barszczewski już od kilku lat z wielkim zapałem kolekcjonuje tak zwane całostki
pocztowe, czyli koperty, karty z wydrukowanymi na nich znakami opłaty pocztowej, frankatury, czyli odbijane maszynowo znaczki, koperty
pierwszego dnia obiegu, okolicznościowe datowniki, karty pocztowe beznominałowe, wydawane
na pamiątkę jakiegoś wydarzenia.
W swoich pokaźnych zbiorach samych tylko
kart pocztowych ma ok. 1500 sztuk. Wszystkie
karty i różnego rodzaju stemple są skatalogowane
i opisane. Dyrektor utrzymuje stały kontakt z kołami filatelistów z Oleśnicy i Wadowic, na bieżąco śledzi na stronach internetowych informacje
o edycjach nowych okolicznościowych datowników, czy kart. Każdy, kto miał okazję widzieć
dyrektora otwierającego filatelistyczne przesyłki,
wie, że to entuzjasta i pasjonat.
W dyrektorskich zbiorach jest szczególnie cenna
kolekcja kart i datowników tematycznie zawiązanych z osobą Jana Pawła II. Ten pokaźny zbiór stał
się niezwykłą, wręcz magiczną formą zatrzymania i ożywienia w ludzkim sercu papieskiej postaci. Na około 350 kartach pocztowych zatrzymane
zostały wydarzenia związane z życiem i działalnością Jana Pawła II. Kolekcja zawiera kartki upamiętniające pielgrzymki do Polski (pierwsza kartka z trzeciej wizyty papieskiej), upamiętniające
rocznice urodzin, pontyfikatu, śmierci. Jak każdy
kolekcjoner, również pan Barszczewski na bieżąco wzbogaca swoje zbiory kartami wydawanymi
z okazji rocznic odwiedzanych miast, odsłon pomników, otwierania papieskich szlaków i innych
wydarzeń związanych z postacią papieża Polaka.
Oprócz kart, w zbiorach znajdują się okolicznościowe stemple, frankatury, koperty.
Jednym słowem, czekamy na wystawę.
Za udostępnienie zbiorów i podzielenie się kolekcjonerską wiedzą, koledze Bogdanowi, serdecznie dziękuję. Honorata Klimczak

Dwumiesięcznik
Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: Matka Ksieni Sióstr
Benedyktynek, Elżbieta Kuś, Honorata Klimczak Grzegorz Żurek, Korekta:
Monika Stanek-Gamoń
Parafia Wniebowzięcia N.M.P., Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów,
fax. 075 742 35 91
www.krzeszow.opactwo.eu • sanktuarium.krzeszow@gmail.com
marian.kopko@gmail.com
Obsługa Pielgrzyma tel. 075 742 32 79
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Miesiące lipiec i sierpień to dla wielu czas wypoczynku. Często to czas podróży, pielgrzymek,
odwiedzania rodzinnych stron, często rodzinnych
stron dziadków. A może tak w tym czasie przyjrzeć się swojej miejscowości? W Krzeszowie jest
wiele takich miejsc, o wielu są legendy. Może ktoś
powie: „właśnie, legendy”. Często historie sprzed
wielu lat stają się legendami, w które trudno uwierzyć (o jednej z nich napiszę dalej). Dlaczego zachęcam do dokładniejszego zapoznania się z Krzeszowem? Żeby czasami się nie zawstydzić przed
pielgrzymem czy turystą, że on zna lepiej Krzeszów od niejednego mieszkańca? Stare przysłowie
mówi: Najciemniej pod latarnią!
„Ja urodziłem się i wychowałem 25 km od Rostkowa, miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki,
bywałem tam w dzieciństwie i młodości na odpustach. Były również tam moje dzieci i wnuki. Zdarzyło mi się spotkać ludzi z Przasnysza oddalonego
od Rostkowa o 4 km, którzy niewiele znali historii
czy tak zwanych legend związanych z św. Stanisławem Kostką. A oto jedna z nich (wcześniej zapowiadana). W pobliżu kościoła jest maleńki staw pełen żab, a one tam nie rechoczą. Legenda mówi, że
jak św. Stanisław Kostka się przy tym stawku modlił, to one bardzo hałasowały i przeszkadzały mu
w modlitwie. On powiedział: zamilknijcie i milczą
tak już około 450 lat. Można mówić bajka, ale jest
faktem, że te żaby w tym stawiku nie rechoczą.”
Myślę, że w Krzeszowie i jego okolicach nie ma
i nie będzie takich mieszkańców, którzy historii
swoich miejscowości i legend z nimi związanych,
a szczególnie Krzeszowa, nie znają.
Może zmienimy temat. Przed dosłownie kilku
laty, po głośnym samobójstwie znanej powszechnie pani, jej znajoma stwierdziła: nie rozumiem,

jak mogła to zrobić, taka porządna katoliczka.
Załamać się może każdy, ale czy można powiedzieć porządna katoliczka, jeżeli się działa we
wrogiej chrześcijaństwu partii? Czy porządny katolik może podnosić w sejmie rękę za zabijaniem
nienarodzonych dzieci na żądanie? Niedługo wakacje. Czy porządny katolik ma wakacje od Pana
Boga? Po ilości ludzi uczestniczących w niedzielnych mszach świętych można stwierdzić, że niestety wielu sobie robi też wakacje od Pana Boga.
Nawet ci, co do kościoła mają bardzo blisko. Dlaczego przy tylko lekko padającym deszczu wielu
ludzi opuszcza niedzielną mszę św.? Może w wakacyjny czas wypoczynku zadamy sobie pytanie,
czy nie za łatwo lub bardzo lekkomyślnie rozgrzeszamy się z obowiązków modlitwy i uczestnictwa
w niedzielnej mszy św.? Przysłowia są mądrością
narodów, jedno z nich mówi: Jak Kuba Bogu, tak
Bóg Kubie.
Sierpień od wielu lat jest ogłaszany miesiącem
trzeźwości, czy karczmy pustoszeją w tym miesiącu? W czasach stanu wojennego organizowano
pikiety przed sklepami monopolowymi, a dziś, co
ci działacze robią, co myślą. A może odebrano im
chęć do pracy trzeźwościowej? Często mówiło się:
to były działania polityczne, a nie walka o trzeźwość. Pewnie w wielu miejscach tak było. Obecnie
wielu pewnie powie: przepisy unijne nie pozwalają na pikiety. Czas wakacji niech będzie czasem
odpowiedzi na pytanie: Jakim jestem katolikiem?
Znajomy mi kiedyś odpowiedział: takim jestem
jak większość. Ale czy należenie do większości
zapewnia zbawienie? W okresie wakacyjnym
spróbujmy poszukać odpowiedzi na te pytania
w Piśmie Świętym.
brat Stanisław
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DNI, KTÓRE SIĘ WSTYDZĄ
Będąc uczniem szkoły podstawowej usłyszałem od księdza proboszcza na jednej z lekcji religii, że niedziele są znaczone w kalendarzach
kolorem czerwonym, gdyż wstydzą się tego, co
zrobili z nimi ludzie. Coś w tym jest. Frekwencja na Mszach świętych jest znacznie niższa niż
liczba ochrzczonych w Polsce. Balkony i ogródki świadczą o tym, jak wielu z nas Dzień Pański
myli z dniem przeznaczonym na porządki czy
pranie. Najwięcej interwencji policji, która ma
uspokajać zwaśnionych domowników, przypada
na dni świąteczne i wolne od pracy. Najgorzej
pracujemy po dniach tzw. wypoczynku...
Wygląda więc na to, że nie bardzo wiemy, co
zrobić z niedzielą i świętem, a najstarsze święto
- Dies Dominica, PIERWSZY dzień tygodnia utraciło swój wewnętrzny blask. Zagubił się gdzieś
sens i umiejętność świętowania. Przypomnijmy
zatem sposoby obchodzenia Dnia Pańskiego.
Skoro to jest „Dzień Pański”, zatem jego centrum
musi być PAN! Eucharystia jest „źródłem i szczytem” naszego życia wiary; dlatego w planowaniu
niedzieli musi być uwzględniony przede wszystkim czas na Mszę św., w której weźmie udział cała
rodzina, czyli Kościół domowy. Nawet wówczas,
gdy wybieramy się w podróż lub odwiedziny, nie
powinniśmy „zapominać” o możliwości spotkania z Jezusem, tym bardziej, że i sobotni wieczór
został pomyślany jako szansa dla tych, którzy nie
mogą uczestniczyć w niedzielę we Mszy św. A wizyta gości (nawet tych niespodziewanych) czy wycieczka mogą stać się wspaniałą okazją do zaproszenia innych na spotkanie z Bogiem.
Dzień święty winien też wyróżniać się modlitwą, na którą nareszcie jest czas. Wybór jej formy
zależy od nas: nieszpory lub inne nabożeństwa,
wspólna modlitwa w rodzinie, może śpiew pieśni
religijnych, lektura Pisma św. Okazją do refleksji i rozmowy z Bogiem mogłaby być transmisja
Mszy św. lub któryś z niedzielnych radiowych lub
telewizyjnych programów religijnych.
Drugim wymiarem niedzieli jest oczywiście
wypoczynek - tak niezbędny w naszym życiu.
Umiejętność wypoczywania daje po prostu szansę przetrwania - także i w wymiarze duchowym.
Istnieją tysiące sposobów wypoczywania i niewątpliwie każdy może wybrać to, co mu najbardziej
odpowiada: od dłuższego spania po ulubione zajęcia sportowe. Abyśmy jednak naszej wolności nie
pojmowali opacznie, przypomnijmy sobie w tym
miejscu dwa zdania św. Pawła: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1 Kor 6,

12) i: „Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty
do hołdowania ciału” (Ga 5,13).
Dzień Pański jest także szansą budowania
wspólnoty: rodzinnej, sąsiedzkiej, przyjacielskiej.
I dobrze, że w tym dniu mamy okazję być razem.
Najpierw przy rodzinnym stole, zwłaszcza przy
uroczystym obiedzie, na spacerze, wycieczce czy
wspólnej zabawie. Tego bycia razem w rodzinie
także trzeba się uczyć! Odwiedzanie krewnych,
przyjaciół czy sąsiadów okazuje się wręcz koniecznością, jeśli nie chcemy, by nasze więzy nabrały

charakteru wyłącznie formalnego. Do tych, którzy
są daleko napiszmy serdeczny list lub skorzystajmy z telefonu. W tym dniu szczególne miejsce
w naszym sercu muszą znaleźć ludzie samotni
i ubodzy. W chorobie, biedzie czy starości tak bardzo czeka się na bratnią duszę. Odpowiedź na to
oczekiwanie jest sprawdzianem naszego uczestnictwa we Mszy św.
Wiem, że są ludzie, którzy nie mają „sposobu”
na niedzielę: nudzą się, wpadają w rozpacz, nie wychodzą z domów, tkwią biernie przed telewizorem
i narzekają, piją, pracują... Żal mi ich! Marnują
jeden ze skarbów, jaki został dany człowiekowi.
Dla porządku trzeba jeszcze przypomnieć, że
chociaż wielu MUSI pracować w niedzielę z powo
dów bardzo oczywistych, to jednak chrześcijanin
powstrzyma się w ten pierwszy dzień tygodnia od
prac ciężkich, zarobkowych i niekoniecznych.
Co zaplanujesz na najbliższą niedzielę,
aby stała się dla ciebie rzeczywiście Dniem
Pańskim?
Ks. dr Aleksander Radecki – MWSD we Wrocławiu
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Bez tytułu...
W życiu ludzi, narodów, miejscowości, parafii
są jubileusze, rocznice, itp., tylko te daty, zwłaszcza w historii narodów i państw, są różnie przedstawiane, interpretowane itd. Na przykład dla Rosji II wojna światowa zaczęła się z chwilą napaści
Niemiec na ZSRR, a ZSRR na nikogo w 1939 nie
napadł, nikogo do niewoli nie brał itd. itd. Polskich
oficerów w ZSRR to wymordowali bandyci i jeszcze
nie wiadomo jakiej narodowości (może kosmici).
I pomyśleć, Piłat, gdy skazywał Jezusa na śmierć,
nie wiedział co to jest Prawda. Tyle lat upłynęło

i prawda to jest takie słowo (wielu tak twierdzi),
którego nie należy zawsze używać. Polaków to tak
często się nie docenia i ustawia pod ścianę (żeby nie
było ich widać ani słychać). Polacy obronili Europę
przed Turkami (Sobieski). W „nagrodę” za niespełna
sto lat już Polski nie było na mapie. W 1920 r. pod
Warszawą Polacy zatrzymują bolszewików, którzy
szykowali się już na podbój Europy i ponownie nas
z mapy wykreślono, tym razem na prawie sześć
lat. Pod koniec II Wojny Światowej Wojsko Polskie
było liczebnie czwartą potęgą wśród aliantów w Europie, byli sojusznicy o tym bardzo rzadko wspominają. Zarzuca się nam, Polakom, że obchodzimy
rocznice klęski (Powstanie Warszawskie i inne).

Zdarzają się w Niemczech ludzie, wśród nich politycy i dziennikarze, że chcą światu wmówić, że to
Niemcy, burząc mur berliński, obalili komunizm
w Europie. A tych, co przypominają, że to Polska
szła na czele walki wyzwoleńczej z komunizmu,
a Niemcy tylko z korzystali z okazji, to się obrzuca
błotem. Obchody dwudziestej rocznicy częściowo
wolnych wyborów w Polsce (4 czerwca 1989) przypomniały światu o tym, gdzie zaczął się demontaż
komunizmu w Europie środkowej, ale przyćmiły
trzydziestą rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana
Pawła II do swojej ojczyzny. Wielu dziennikarzom,
politykom też było trudno o tym wspominać.
W czasach PRL- u często na plakatach można było
przeczytać „Lenin wiecznie
żywy”. A obecnie wielu nie
może znieść, że ten Wojtyła
ciągle przemawia, ciągle wytyka błędy, dlaczego nie wystarczy położyć mu tylko na
grobie i przed pomnikami
kwiatków, „resztę my wiemy jak robić”.
Niejeden mówi i myśli,
po co nam obchodzić rocznice itp. Ktoś powiedział
„Naród, który traci pamięć,
traci tożsamość”. Podobnie
jest w życiu małych miejscowości i rodzin. Tam,
gdzie pamięta się i wspomina różnego rodzaju wydarzenia, tworzy się więź,
która łączy, zawiązuje, buduje i utrwala przyjaźnie.
Starszy pan mówi tak, było
nas pięcioro rodzeństwa,
każde z nas miało po kilkoro dzieci. Jeden brat i jedna
siostra wprowadzili w swoich rodzinach zwyczaj uroczystego (nie znaczy,
że wystawnego) obchodzenia urodzin i imienin
każdego, od najmłodszych lat. Zawsze tego dnia
cała rodzina uczestniczyła we mszy św., a w domu
było ciasto itp. I te dzieci dziś mają swoje dzieci
i u każdego na imieniny i urodziny spotykają się
w kościele i przy kawie, i widać u nich taką więź
rodzinną i towarzyską . A u trójki, i ja w tej trójce
jestem, tego zwyczaju nie było i nie ma tej więzi
rodzinnej i towarzyskiej wśród naszych dzieci.
I często jestem zły sam na siebie. A naśmiewałem
się z tej dwójki, mówiąc: „smarkaczom imieniny
i urodziny wyprawiają”
brat Stanisław
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Historia Krzeszowa sięga 1242 roku, kiedy to
w Krzeszowie osiedlili się benedyktyni z czeskich
Opatovic. Stało się tak dzięki księżnej Annie, wdowie po poległym w bitwie pod Legnicą Henryku Pobożnym. Księżna realizując wolę nieżyjącego męża
ustanowiła fundację, która określała miejsce lokowania klasztoru i dobra do niego przyległe. Jednak
benedyktyni, teren ten, już w 1289 roku odstępują księciu świdnickiemu Bolkowi I. Książę jednak
uznając wcześniejsze, potwierdzone przez papieża,
nadania na rzecz Kościoła postanowił, że w miejscu
tym będą żyli i pracowali cystersi.
Dzięki cystersom rozwija się handel i rzemiosło
a gospodarka rolna osiąga najwyższy poziom. Około
roku 1400 klasztor ma w posiadaniu już 42 wsie i 2
miasta. Oprócz ośrodka religijnego staje się centrum
administracyjnym. W 1547 roku papież Paweł III
nadał tutejszym opatom prawo do używania infuły i insygniów biskupich, co znacznie podniosło rangę tego
miejsca. W 1924 roku do Krzeszowa po wielu wiekach
nieobecności wrócili benedyktyni. Mnisi, zgodnie ze
swoimi zwyczajami, dużo uwagi poświęcają dokumentowaniu i opisywaniu historii tego miejsca i dokonań
cystersów. W 1940 roku cały majątek klasztoru został
przejęty przez III Rzeszę. W budynkach klasztornych
zorganizowano miejsce internowania dla śląskich żydów. Budynki, w których przez wieki żyli zakonnicy,
wykorzystywane były także jako obóz przejściowy dla
jeńców wojennych.
Po II wojnie światowej, w 1946 roku, w klasztorze
osiedliły się siostry benedyktynki ze Lwowa. Natomiast
począwszy od roku 1970 probostwem zajmują się polscy cystersi (Cystersi ostatecznie opuścili Krzeszów
w 2006 roku). Dla historii Krzeszowa niezwykle ważne były dwa wydarzenia. W 1997 roku, podczas pielgrzymki do Piastowskiej Legnicy papież Jan Paweł II
koronował obraz Matki Bożej Łaskawej. W 1998 roku
Ojciec Święty podniósł świątynię w Krzeszowie do godności Bazyliki Mniejszej. Od 21 grudnia 2006r. opiekę
nad sanktuarium w Krzeszowie sprawują księża diecezjalni. Obecnie Krzeszów pełni rolę głównego Sanktu-

arium Diecezji Legnickiej. Od roku 2008 proboszczem
i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej jest
ks. prałat Marian Kopko.
Od 4 czerwca 2009r. w Bazylice w Krzeszowie gości
wystawa „Boże Młyny”. W niedzielę 7 czerwca, w samo
południe została odprawiona uroczysta Msza św., która oficjalnie zainaugurowała to wydarzenie. Po eucharystii autor i pomysłodawca wystawy – ks. prof.
Tadeusz Fitych, przedstawił wszystkim obecnym cele
i sens zorganizowania wystawy oraz poinformował
o ciekawostkach i odkryciach, których dokonał pod-

czas sporządzania dokumentacji małej architektury
sakralnej. W trakcie prezentacji sprzedawano katalog
wystawy „Boże Młyny”, z którego całkowity dochód
został przeznaczony na pokrycie kosztów związanych
z przygotowaniem wystawy. Realizacja tak wielkiego
dzieła wymaga znacznych środków finansowych. Dlatego Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli, które stało
się koordynatorem wystawy, postanowiło poprzeć inicjatywę ks. prof. Tadeusza Fitycha i razem z Księdzem
Profesorem wystąpić do wszystkich ludzi dobrej woli
z prośbą o finansowe wsparcie na organizację tej wystawy. Zapewnia to powodzenie ważnego dzieła i pokrycie poniesionych i planowanych kosztów. Otrzymane dary zostaną rzetelnie zaksięgowane, jako dary na
rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i prawidłowo
rozliczone. Ponadto istnieje możliwość zaprezentowania Ofiarodawcy na tablicy sponsorów wystawy, która
jest ustawiana wraz z tablicami w miejscu, w którym
odbywa się prezentacja.
W przypadku chęci otrzymania dodatkowych
informacji o wystawie, zainteresowania
sponsoringiem itp. prosimy o kontakt.
Biuro Wystawy „Boże Młyny” skr. poczt. 59
57-350 Kudowa-Zdrój tel. 074 / 662 20 01
e-mail: biuro@boze-mlyny.eu
Więcej informacji o wystawie, autorze i organizatorze
znajduje się na specjalnej stronie internetowej
www.boze-mlyny.eu

12 krzeszowska pani nr 4 - lipiec/sierpień 2009

III Ogólnopolska Pielgrzymka
Służby Liturgicznej w Krzeszowie
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie w diecezji legnickiej, było w sobotę
13 czerwca 2009 roku miejscem ogólnopolskiej
pielgrzymki ministrantów i lektorów. Wzięło
w niej udział ponad 3,5 tys. uczestników z gronem prawie 180 księży.
Gospodarzem spotkania był biskup legnicki
Stefan Cichy, który serdecznie witał i dziękował
wszystkim za przybycie na tą wspólną dziękczynną modlitwę. Wśród przybyłych gości, był m.in.
obecny biskup Grzegorz Balcerek delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa ministrantów. On
też wygłosił homilię. Zachęcał w niej – jak sam to
określił – do miłości trzech matek. Pierwszą z nich
jest własna matka. „Czy podziękowałeś jej kiedyś,
że cię urodziła, wychowała? Czy ucałowałeś kiedyś
jej może bardzo spracowane dłonie? Kiedy ostatni
raz powiedziałeś mamie, że ją kochasz?” – pytał
zebranych kaznodzieja.
Jako drugą z matek, wskazał na Maryję, z której kolejnym miejscem Jej poświęconym spotykają
się podczas III już pielgrzymki ministranci i lektorzy. Pierwsze dwie pielgrzymki miały miejsce na
Jasnej Górze i w Licheniu. Kaznodzieja przypo-

mniał, że to Ona, Maryja została nam wszystkim
ofiarowana za Matkę w Jezusowym testamencie
z krzyża. Jako trzecią z matek wskazał Kościół.
„Kto ukocha Maryję, ukocha też i Kościół. W tej
wspólnocie Kościoła, w różnych świątyniach to
wy u boku kapłanów spełniacie swoją służbę. Wypełniajcie ją jak najlepiej i z prawdziwą miłością”
– apelował ksiądz biskup.
Przestrzegał też, że w dzisiejszym świecie nie
jest łatwo być ministrantem. Czasem jest się narażonym na drwiny kolegów, czasem nawet szykanowanym, ale od tych czynników zewnętrznych,
gorszym jest narażane swej duszy na grzech, jeśli
brakuje pracy i formacji nad sobą. Tu wskazał, że
takim zagrożeniem jest m.in. nieodpowiedzialne
korzystanie ze współczesnych technik medialnych, w tym z internetu. Apelował więc o uwagę
i odwagę w przeciwstawianiu się złu. A pomocą
w tym, w formie swoistego „budzika”, który wyrywa ze snu i otępienia duchowego, może być modlitwa, czy też np. Obrazek Matki Bożej stojący na
biurku, przy komputerze.
Liturgia, sprawowana przy polowym ołtarzu,
została przygotowana przez ministrantów diecezji
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legnickiej z udziałem chóru akademickiego „Consonanza” Politechniki Wrocławskiej. Obok udziału we Mszy św., uczestnicy mieli okazję zapoznać
się z historią Sanktuarium oraz zwiedzić je. Tu
największym powodzeniem, obok spotkania z obrazem Matki Bożej Łaskawej cieszyło się wyjście
na wieżę, z której rozpościerał się piękny widok
na najbliższą okolicę. Odbył się też koncert muzyki chrześcijańskiej w wykonaniu zespołu Pinokio
Brothers złożonego z księży. Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo czerwcowe w bazylice.
Według recepcji, najliczniejszą grupę pielgrzymów stanowili ministranci z diecezji legnickiej

– 1726 uczestników, następnie z archidiecezji
poznańskiej – 392; z archidiecezji wrocławskiej
– 244; z diecezji świdnickiej – 198 czy archidiecezji częstochowskiej – 140. Pozostałe grupy
liczyły poniżej 100 osób. Każdy z uczestników,
otrzymał też specjalny pakiet pielgrzyma, który składał się z pamiątkowej smyczy, identyfikatora oraz książeczki pielgrzyma, w której zawarto ważne informacje: m.in. Modlitwę do MB
Łaskawej, słowo Biskupa legnickiego, teksty do
liturgii, śpiewy, historię sanktuarium jak również regionu.
Ks. Piotr Nowosielski
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TROSKA O TRZEŹWOŚĆ
– TROSKA O ŻYCIE

W

sobotę 20 czerwca i niedzielę 21 czerwca 2009
roku odbyła się dwudniowa XI Piesza Międzydiecezjalna Pielgrzymka Trzeźwości Diecezji
Legnickiej i Świdnickiej z Kowar do Krzeszowa przez
Lubawkę.
Dziękujemy głównemu organizatorowi
Ks. Kanonikowi Bronisławowi Piśnickiemu z Kamiennej Góry oraz Ks. Kanonikowi Kazimierzowi Piwowarczykowi za ogromne zaangażowanie w przygotowanie
tej pielgrzymki oraz za przyprowadzenie pątników do
Łaskawej Pani.
Oto świadectwo Janka – alkoholika, które ukazało
się na stronie internetowej: www.strefywiary.pl.

„Chce mi się żyć”

Byłem bardzo młody, chodziłem jeszcze do podstawówki. Na jakiejś uroczystości rodzinnej poczęstowano
mnie wódką. Skosztowałem, smakowało mi, a co najważniejsze: poczułem się jak dorosły. I tak się zaczęło...
W alkoholu odkryłem cudowne lekarstwo na swoje zahamowania, niespełnione marzenia, przerost ambicji.
Zawsze chciałem być najlepszy, chciałem mieć to czy
tamto. Zazdrościłem kolegom siły, a w miarę upływu
lat także powodzenia u dziewczyn i pozycji w grupie.
Gdy piłem, zapominałem o swoich ograniczeniach.
Stawałem się zupełnie innym człowiekiem, wolnym
od kompleksów, ważnym, pewnym siebie.
Skończyłem szkołę, zacząłem pracować. Każdego
ranka, przed pójściem do pracy, piłem po kilka piw. Towarzystwo, w którym się obracałem, raczej nie stroniło
od kieliszka, dlaczego więc miałem być gorszy? Ktoś
kupował flaszkę, więc i ja odwdzięczałem się tym samym.
Potem związałem się z zespołem muzycznym. Grałem na weselach i dancingach, występowałem w różnych knajpach, restauracjach. Alkohol lał się strumieniami, przychodził mi łatwo, praktycznie - za darmo.
Picie sprawiało mi wielką przyjemność. Kto by pomyślał, że ta przyjemność przerodzi się kiedyś w nałóg?
I przyszedł ten dzień, ten przeklęty dzień, w którym zrozumiałem, że bez alkoholu nie potrafię żyć. Myślałem,
że to wina kolegów. Zacząłem szukać ratunku. Opuściłem swoje dotychczasowe środowisko, wyjechałem
na dwa lata z miasta. Pracowałem na delegacjach. Spodziewana poprawa jednak nie nastąpiła, przeciwnie, do
kieliszka zaglądałem jeszcze częściej.
Wierzyłem wciąż w pomoc medycyny. Byłem dwukrotnie na leczeniu odwykowym. Za pierwszym razem
uciekłem ze szpitala po dwóch miesiącach, za drugim
- po dwóch tygodniach. Miałem dobre chęci, ale chcieć
nie zawsze znaczy móc, a w przypadku pijaka są to dwie
różne sprawy.
I tak mijały lata. Aż pewnego razu, będąc na głodzie
alkoholowym, bez grosza przy duszy, sięgnąłem po alkohol niekonsumpcyjny. Zawsze gardziłem ludźmi,
którzy piją denaturat, autovidol, kryształ i inne „fikołki”, jak to mówimy w gwarze alkoholowej, a teraz stałem się jednym z nich. Potem poszło już gładko. Miałem napady panicznego lęku, zacząłem przeżywać stany
deliryczne. Oczami chorej wyobraźni widziałem różne
rzeczy, przeraźliwe rzeczy, tak to nazwę, bo straszne...

to byłoby za słabe określenie. Oprócz tego nabawiłem
się przykrej choroby - padaczki alkoholowej. Miałem
dużo ataków, budziłem się często w szpitalu bądź na
pogotowiu cały zakrwawiony, z rozbitą głową. Raz
obudziłem się nawet na oddziale detoksykacyjnym,
podłączony do aparatów i różnych monitorów. Bardzo
się wystraszyłem, myślałem, że już umieram. Potem
dowiedziałem się, że miałem stan przedzawałowy czy
nawet zawał serca. To było jednak za mało, aby mną
wstrząsnąć.
Wszyscy się ode mnie odsunęli, pogardzili mną najbliżsi, nawet rodzina. Nie zapomnę tego do końca życia:
raz na Wigilię, owładnięty jakimś ludzkim uczuciem,
zapragnąłem wrócić do domu, podzielić się opłatkiem,
złożyć życzenia. Stanąłem przed drzwiami, zapukałem.
Wyszedł ojciec. Nie wpuścił mnie do środka, wygnał
mnie. Usiadłem więc sobie na strychu i zapłakałem...
Chciałem inaczej żyć. Żyć jak żyją normalni ludzie,
bez strachu i poniżenia. Często widywałem swoich kolegów, jak idą w niedzielę do kościoła, ze swoimi rodzinami, trzymając się za ręce. A ja jak szczur - brudny,
podrapany, obrośnięty - przemykałem się kanałami,
opłotkami. Nie miałem co na siebie włożyć, cuchnąłem, miałem wszy.
Nigdy się nie ożeniłem, nie było na to czasu. Zresztą
jaka kobieta chciałaby wyjść za alkoholika? Alkohol był
moim bogiem, moją żoną, był wszystkim. Od dawna
nie pracowałem. Miałem dziwne ręce, przyklejały się
do nich rozmaite rzeczy, które potem zamieniałem na
pieniądze. Z tego żyłem. Często trafiałem za kratki. W
ostatnim dziesięcioleciu odwiedziłem zakład karny aż
siedmiokrotnie. Właściwie za drobne przewinienia (małe
kradzieże, niepodjęcie pracy, niezapłacenie grzywny).
Może to zabrzmi jak paradoks, ale wszystko w mym
życiu jest paradoksem: kryminał był dla mnie błogosławieństwem! Porażka okazała się sukcesem. Każdy
wyrok oznaczał przymusową kurację odwykową. Trafiałem do więzienia zawsze w ostatniej chwili, gdy jedną nogą stałem już w grobie. Było oczywiście ciężko, za
każdym razem było ciężko, szczególnie na samym początku, natychmiast po uwięzieniu. Zanim dochodziłem do siebie i zaczynałem normalnie jeść, mijało kilka tygodni. To była prawdziwa gehenna, zwijałem się z
bólu, miałem straszne poty. W międzyczasie umierali
moi koledzy. Na tym polegało moje szczęście - szczęście w nieszczęściu.
Za każdym razem, gdy wychodziłem na wolność,
towarzyszyło mi mocne postanowienie poprawy. Łudziłem się, że zacznę wszystko od nowa, chwycę się za
porządną, uczciwą robotę, nie wezmę więcej do ust denaturatu. Wystarczy odrzucić alkohole niekonsumpcyjne - myślałem - a wszystko będzie cacy. Nie rozumiałem wtedy, że jestem człowiekiem chorym i jedyną
deską ratunku jest dla mnie... abstynencja. Opuszczałem kryminał, zaczynałem od piwa, a już po tygodniu
szwendałem się po melinach i piłem „fikołki”.
Siedziałem zwykle po dwa, trzy miesiące. Kiedyś zamknięto mnie w pudle na pół roku, innym razem na
trzynaście miesięcy, a ostatnio spędziłem w więzieniu
osiem miesięcy. Zresztą całkiem niesłusznie, po pro-
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stu „za darmo”. Spałem w takiej
kotłowni i zginął silnik, ja go oczywiście nie ruszyłem. Nie byłbym go
w stanie odkręcić, nie mówiąc już
o tym, że są potrzebne odpowiednie narzędzia, aby taki motor odłączyć od prądu. Podejrzenie padło
na mnie i znowu osadzono mnie
w więzieniu. W czasie tej odsiadki
zacząłem poważnie zastanawiać
się nad swoim losem. Wracałem
myślą do różnych zdarzeń ze swego
życia, przede wszystkim do śmierci
współtowarzyszy mej pijackiej niedoli i do własnych porażek, błędów,
katastrof. Zrobiłem przegląd całego
swego życia, czyli to co w programie
„AA” określa się jako: gruntowny odważny obrachunek moralny.
I zrozumiałem, że przyczyną wszelkiego zła, które mnie spotkało, jest
alkohol. Wiedziałem, że jeśli na
wolności znowu będę pił, na pewno
umrę i to w krótkim czasie. Gdyby
padaczka dopadła mnie gdzieś w ciemnej bramie albo
na strychu, gdzie spałem i gdyby wtedy nie zjawił się
ktoś w porę, ktoś kto by chciał mi pomóc - nie miałbym
najmniejszych szans przeżycia.
Myśl o śmierci spędzała sen z moich powiek. Bałem
się wyjść z więzienia. Nie miałem już żadnej nadziei,
nie wierzyłem, że mogę wyjść z nałogu i stać się nowym
człowiekiem. I wtedy zrobiłem to, co powinienem był
zrobić dużo, dużo wcześniej: zacząłem się modlić! Ja człowiek będący daleko od Kościoła, bluźniący, podający się za ateistę (rzecz jasna - po pijanemu) - zacząłem się modlić. Błagałem Boga o ratunek, prosiłem o
wstawiennictwo w niebie Najświętszą Maryję Pannę i
wszystkich świętych, którzy mi na myśl przychodzili.
Szczególnie bliski był mi wówczas św. Maksymilian
Maria Kolbe, o którym wiedziałem, że jest patronem
abstynentów. A wiedziałem to stąd... no właśnie...
Poszedłem kiedyś na plebanię z zamiarem wyłudzenia paru złotych i ksiądz powodowany współczuciem
wręczył mi oprócz pieniędzy deklarację abstynencką,
na której były m.in. słowa: „Maksymilian Kolbe - Ruch
Trzeźwości”. Modliłem się też do św. Franciszka z
Asyżu. On jest jednym z moich patronów, ponieważ
urodziłem się 4 października, właśnie na Franciszka, i
dano mi na drugie imię po prostu: Franek. Ja się modliłem i płakałem gorzkimi łzami. Czyniłem to pod osłoną nocy, aby inni więźniowie nie widzieli. Świt zaglądał
do okna, gdy kładłem się spać.
I stało się wreszcie to, czego się obawiałem - wolność. Wyszedłem z kryminału i co było niemożliwością... nie wypiłem! Została mi odebrana chęć picia,
została mi odebrana obsesja picia! Przedtem musiałem
pić, musiałem... A teraz zobaczyłem, że jest zupełnie
inne życie pełne kolorów, blasków, świateł...
Początek nowej drogi był trudny. Musiałem zaczynać wszystko od zera. Nie miałem nic oprócz pary podartych spodni. Nie miałem mieszkania, nie miałem
konta w banku, nie miałem dowodu osobistego. W
mieście, w którym mieszkam, wszyscy mnie znali jako
ostatniego łachudrę, szmaciarza. Nikt mi nie chciał
podać ręki, choćby w sprawie pracy. Gdy przychodziłem do jakiegoś zakładu, każdy patrzył na mnie z politowaniem: „To ty? Poszoł ty won, człowieku. Tu dla
ciebie miejsca nie ma”. Nie zrażałem się tym jednak,
chciałem przede wszystkim zmienić siebie. Wrócić

do Boga. Poszedłem do spowiedzi, przystąpiłem do
Komunii św. Nie przywiązywałem wówczas wagi do
tych faktów, ale są to praktycznie cuda, które zaczęły
dziać się w moim życiu. Przecież od dawna nie miałem
z wiarą nic wspólnego. Ja: chrześcijanin, katolik, człowiek po bierzmowaniu, w szkole podstawowej nawet
ministrant. Ostatni raz byłem w kościele jakieś dwadzieścia lat temu. Przydarzył mi się wypadek, mogłem
stracić rękę. W takiej sytuacji lepiej trzymać się z Bogiem. Lecz ręka wyzdrowiała, strach minął i skończyła
się moja pobożność...
Ale co było dalej z mym - że się tak wyrażę - nawróceniem? Skontaktowałem się z moim księdzem proboszczem - człowiekiem świętym i szczerze oddanym
sprawie trzeźwości narodu. Przyjechała kiedyś do naszej parafii grupa Anonimowych Alkoholików „Wieczernik” z Poznania. I ksiądz mówi do mnie: „Janek,
może byś przyszedł na spotkanie? Będą alkoholicy...”.
A ja mu na to: „Co mi tam alkoholicy? Mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie”. Jednak skorzystałem z zaproszenia. Wziąłem do ręki program „AA”, zacząłem
czytać i zrozumiałem... Zrozumiałem, że to jest to,
czego szukałem. Od tej pory żyję tym programem. W
nim znalazłem wszystko, zwłaszcza wiarę w Boga i... w
samego siebie. Dotąd gardziłem sobą, niejednokrotnie
chciałem popełnić samobójstwo, ale byłem za dużym
tchórzem. Teraz odkryłem, że wcale nie jestem taki
ostatni...
Wstąpiłem do Grupy AA „Wyzwolenie”...
Jeździliśmy tam, gdzie nas zapraszali, zwykle do
szkół i różnych parafii. Głosiliśmy świadectwa, mówiliśmy wyłącznie o sobie - jakimi ludźmi byliśmy i jacy
staliśmy się później. Często nasi słuchacze to osoby zagubione, potrzebujące pomocy, przekonywaliśmy ich,
że nie ma sytuacji bez wyjścia, że „wszystko możemy w
Tym, który nas umacnia”.
W tej chwili trochę mi ciężko. Jestem chory na raka,
ale wierzę, że jeśli Bóg miłosierny wydobył mnie z takiej nędzy, z takiego błota, z takiego bagna, pozwoli mi
jeszcze przeżyć i tę chorobę...
I w ogóle jest cudownie. Świat jest piękny. Gdzieżbym kiedyś umiał się cieszyć widokiem gór, jezior, lasów? Teraz we wszystkim
widzę cud Boga, Jego wspaniały plan miłości.
I chcę odtąd żyć, żyć...
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Kurs na miłość
Przygotowanie do kapłaństwa trwa sześć lat,
dzień w dzień. Czy można więc przygotować
się do małżeństwa na spotkaniach, które
trwają kilka tygodni? – Nie można – mówi
dominikanin Ojciec Maciej Soszyński.

W sali siedziało kilkadziesiąt par. Prowadząca
spotkanie kobieta poprosiła, by każdy napisał na
karteczce pięć wartości, które są dla niego w życiu najważniejsze. Sylwia na pierwszym miejscu
umieściła rodzinę, na ostatnim pracę. Na miejscu drugim, trzecim i czwartym znalazły się dom,
zdrowie, przyjaciele. – A kto z państwa napisał:
Bóg i wiara? – zapytała prowadząca spotkanie.
Sylwia spojrzała w swoją kartkę. Konsternacja. –
Okropnie się poczułam. W ogóle mi nie przyszło
do głowy, by to napisać.
Co ksiądz wie o małżeństwie
Sylwia i Jacek są parą od sześciu lat – od dwóch
mieszkają razem. Wspólnie wzięli kredyt i kupili
mieszkanie. Ślub zaplanowali na październik, ale
już w styczniu wybrali się na katechezy przedmałżeńskie. – Przed ślubem będzie jeszcze wiele innych spraw do załatwienia, dlatego nie chcieliśmy
zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę – tłumaczy Jacek. O kursach przedmałżeńskich nasłuchali się od swoich znajomych: że są beznadziejne,
śmieszne, że to strata czasu. – Gdy weszłam na
forum internetowe, na którym młodzi ludzie wpisują swoje uwagi na ten temat, to mi się wszystkiego odechciało – wspomina Sylwia. Pełni obaw
zdecydowali się na nauki w kościele św. Stanisława
Kostki w Poznaniu. – Tu przez wiele lat chodziłam
w niedzielę na msze św., wiedziałam, że księża prowadzą bardzo dobre duszpasterstwo akademickie.
Miałam więc nadzieję, że kursy również będą na
poziomie – mówi Sylwia. I nie zawiodła się. Już na
pierwszym spotkaniu ujął ich ks. Mirosław Musiał,
który mówił o małżeństwie jako sakramencie.
Kiedy przed uczestnikami kursów dla narzeczonych staje ksiądz, niemal natychmiast pojawia
się niewypowiedziana wątpliwość: Co on może
wiedzieć o małżeństwie? – Nieraz spotkałem się
z takim zarzutem – przyznaje ks. Paweł, który również prowadził katechezy na kursach przedmałżeńskich. – Tłumaczyłem wtedy, że nie stoi za mną
osobiste doświadczenie, do którego mógłbym się

odwołać, ale setki rozmów z małżonkami, którzy
przyszli do mnie, by porozmawiać o swoich problemach. Niejednokrotnie podczas takich rozmów,
czy też w konfesjonale w trakcie spowiedzi, staję
się powiernikiem bardzo trudnych i bardzo intymnych zwierzeń. Słucham o ludzkich dramatach,
rozterkach, kłopotach, zmaganiach. Lubię też odwiedzać zaprzyjaźnione rodziny, bywam w ich domach. Rozmawiam, patrzę, zachwycam się życiem
małżeńskim. I na tym buduję swoje doświadczenie.
Mam czasami poczucie, że o małżeństwie wiem
nieporównywalnie więcej niż ktoś, kto w nim żyje.
Ks. Mirosław Musiał – choć pytanie: „co on
może wiedzieć”, głośno nie padło – odwołał się do
przykładów: – Czy mężczyzna ginekolog, który
nigdy nie urodził dziecka, nie może być dobrym
ginekologiem? Czy znany kardiochirurg, który nigdy nie przeszedł żadnej operacji, nie może dobrze
wykonywać przeszczepów serca?
Do Sylwii i Jacka te argumenty trafiły. – Dzięki
temu otworzyliśmy się na to, o czym do nas mówił. I choć przekazywał nam wiedzę typowo kościelną – o sakramentach, o nauczaniu Kościoła
w odniesieniu do małżeństwa, bardzo nam się podobał jego wykład – był życiowy, ciekawy, mądry,
podparty cytatami z encyklik i przemówień Jana
Pawła II – przyznaje Jacek. Szybko zapomnieli
o tym, że katechezy miały być nudne i nieciekawe.
Nabrali wiatru w żagle. Z przyjemnością chodzili
na kolejne spotkania.
Jola i Daniel poznali się przez Internet. Ona
mieszkała w Polsce, on w Anglii. Najpierw się zaprzyjaźnili, potem pokochali. Po dwóch latach
zdecydowali się na małżeństwo. – Ze względu na
to, że mieszkaliśmy w dwóch różnych krajach,
nie mogliśmy uczestniczyć w tradycyjnym kursie
przedmałżeńskim, który trwa kilka tygodni. Zdecydowaliśmy się na wyjazd weekendowy organizowany przez ruch „Spotkania małżeńskie” – opowiada Jola, od roku mężatka. – Nie traktowaliśmy tego
jako jednej z formalności, które należy załatwić
przed ślubem. Jechaliśmy z nadzieją, że czegoś się
dowiemy, że lepiej się poznamy – mówi Jola.
Chwila stawiania pytań
Kursy przedmałżeńskie zwane czasami kursami dla narzeczonych to – w zależności od diecezji
– sześć do ośmiu spotkań w kościele oraz wizyta
w poradni rodzinnej. O ile jeszcze kilkanaście lat
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temu przeważały na nich osoby mające nie więcej
niż 20 lat, o tyle teraz znacznie częściej można
spotkać tych, którzy zbliżają się do trzydziestki.
Program katechez jest zazwyczaj wszędzie podobny. Na spotkaniach mówi się o różnicach między kobietami a mężczyznami, o sposobie przeżywania przez nich miłości, poruszane są problemy
odpowiedzialnego rodzicielstwa, naturalnych metod planowania rodziny, mówi się o antykoncepcji,
aborcji, o wychowaniu religijnym, o wierze. Jest
spotkanie poświęcone kryzysom w małżeństwie
i sposobom ich rozwiązywania, niektórzy dorzucają spotkanie o wychowaniu dzieci. Dominikanin o.
Maciej Soszyński, który organizuje spotkania dla
narzeczonych, proponuje jeszcze „Kwadrans szczerości” przygotowujący do sakramentu pokuty. Woli
unikać słowa „kurs”. – Jeśli ktoś wyobraża sobie,
że tych kilka spotkań go do czegoś przygotuje, to
jest w błędzie. W siedem tygodni nie można się do
niczego przygotować. Można jedynie przyjrzeć się
jeszcze raz sobie i odpowiedzieć na kilka ważnych
pytań – tłumaczy. Dlatego oprócz cotygodniowych
siedmiu spotkań zaprasza też narzeczonych na
weekendowe warsztaty, podczas których pary mają
okazję porozmawiania ze sobą.
W kościele św. Stanisława Kostki, gdzie w naukach uczestniczyli Sylwia i Jacek, na ostatnie
spotkanie zaproszeni zostali rodzice narzeczonych. – Była mowa o tym, jak być dobrą teściową
i dobrym teściem – mówi Sylwia i bardzo żałuje,

że ich rodzice nie mogli w tym uczestniczyć. – Jesteśmy spoza Poznania, nasze domy rodzinne są
oddalone o 200 km, rodzicom trudno było wyrwać
się w środku tygodnia i przyjechać. Ale sam pomysł jest naprawdę świetny – ocenia.
Znaczna część uczestników traktuje kursy jak
dopust Boży. Idą nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć i nauczyć, ale żeby zdobyć „papierek”, który
pozwoli im przed ołtarzem powiedzieć sakramentalne „tak”. I niejednokrotnie już po pierwszym
spotkaniu są mile zaskoczeni. – Szłam z moim
narzeczonym jak na skazanie. Myślałam sobie –
trudno: jakoś przez to przebrniemy. Nie spodziewałam się niczego dobrego. Tymczasem okazało
się, że przeżyliśmy kilka fantastycznych tygodni –
przyznaje Marta, od czterech miesięcy mężatka. –
Po każdej katechezie szliśmy do restauracji na kolację i długo dyskutowaliśmy o tym, o czym mowa
była na spotkaniu. Zupełnie niespodziewanie zyskaliśmy dla siebie bardzo cenny i bardzo nas budujący czas. I żałowaliśmy, że nauki trwały tylko
sześć tygodni – przyznaje Witek – mąż Marty.
Skąd więc się biorą obiegowe opinie o tym, że
kursy są nudne i nieciekawe? – Może to efekt jakichś zaszłości, gdy czasami prelegenci byli słabo
przygotowani do niektórych tematów? – zastanawia się Wanda Napieralska, która od wielu lat prowadzi katechezy w kościele i spotkania w poradni
dla narzeczonych.
Katarzyna Kolska

Sakrament Małżeństwa Piotra i Agnieszki w Krzeszowie
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…Skąd nasz ród… (Rota)
Słowa: Maria Konopnicka
Muzyka: Feliks Nowowiejski
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy,
Nie damy by nas męczył wróg…
- Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg…
- Tak nam dopomóż Bóg!
Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę,
W Ojczyzny imię i w Jej cześć
Podnosim czoło dumne.
Odzyska ziemię dziadów wnuk
- Tak nam dopomóż Bóg!
Nie będzie Niemiec pluł nam
w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg…
- Tak nam dopomóż Bóg!

W

iersz M. Konopnickiej był
w pierwotnym zamierzeniu autorki protestacyjną
odpowiedzią na ustawę rządu pruskiego o przymusowym wywłaszczeniu Polaków z ziemi oraz przeciwko germanizacyjnej polityce
niemieckiej. Utwór po raz pierwszy
ukazał się w krakowskim piśmie
,,Przodownicy” w 1908r. i od razu
stał się hymnem tych, którzy nosili
w sercu troskę o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Pierwsze publiczne wykonanie
pieśni z muzyką F. Nowowiejskiego
odbyło się 15 lipca 1910r. w czasie
obchodów Roku Grunwaldzkiego.
Miało to miejsce w Krakowie, podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w 500 rocznicę bitwy. To
wykonanie na zawsze zapisało się
w pamięci Polaków i odtąd często towarzyszyło nam w podniosłych momentach dziejów ale też w chwilach
bólu i rozpaczy, gdy Polska i Polacy
byli poddawani okrutnym próbom
losu. Szczególnie słowa pierwszej
i trzeciej zwrotki oddają naszą narodową dumę i gotowość służenia Ojczyźnie w potrzebie. To jest przykład
patriotyzmu, na który dziś niewielu
chyba byłoby stać; wobec wyboru:
wolność Ojczyzny czy własne życie
– zawsze na pierwszym miejscu było
dobro całego narodu.
Taką grupą ludzi ciężko doświadczonych przez los i zawieru-

chy historii są Sybiracy - skazani
na poniewierkę i gorzkie przeżycia,
pozbawieni ziemi, rodzin, poniżani
i plugawieni przez zaślepionych imperialistycznych oprawców. A jednak, pomimo tragicznych losów,
ci ludzie nigdy nie stracili wiary
w Boga i nadziei, że ujrzą umiłowaną Ojczyznę w glorii chwały – wolną
i silną. Pośród niedoli i poniewierki
wiara i nadzieja dawały im siłę do
życia. Tę nadzieję podsycali śpiewając tęskne pieśni, recytując wiersze
wieszczów i powtarzając słowa modlitwy za ojczyznę.
W maju, nieliczni już żyjący
świadkowie tamtych czasów oraz
ich potomkowie spotkali się w Bazylice Krzeszowskiej, by u stóp
Matki Bożej Łaskawej złożyć swe
bolesne doświadczenia i tragiczne
losy rodzin. Pod przewodnictwem
biskupa Marka Mendyka modlili się o pomyślność dla Polski i za
tych, którym nie było dane doczekać
wyzwolenia z niewoli i zakończenia
udręki. Wielu z nich pogrzebano
na mroźnych połaciach Syberii lub
w innych niegościnnych częściach
świata, a pamięć o nich przemija
wraz z kolejnymi pokoleniami.
Spotkanie Sybiraków w Krzeszowie zaowocowało pomysłem cyklu
artykułów patriotycznych o historii naszej najnowszej. Krzeszów
i okolice to także rejon gdzie żyją
ludzie, których ciężko doświadczyła wojną i związane z nią tragiczne
wydarzenia. Wszyscy mieszkańcy
Krzeszowa to powojenni osiedleńcy, którzy zaczęli tu napływać już
w czerwcu 1945r. Jedni przyjechali
z własnej woli mamieni propagandowymi hasłami o krainie mlekiem
i miodem płynącej; inni to osadnicy
wojskowi, którym przydzielono tu
domy i ziemię za ich walkę w obronie Ojczyzny. Jeszcze inni to repatrianci ,,zza Buga” – odebrano im
domy, urodzajną ziemię, pozbawiono możliwości wyboru miejsca do
życia – w bydlęcych wagonach zafundowano im podróż w jedną stronę …z Polski do Polski. Większość
Krzeszowiaków pochodzi ze wschodu i ,,centrali” czyli z Sądecczyzny,
ale nie tylko. Są to nasi rodzice,
dziadkowie, sąsiedzi, znajomi. Czy
znamy ich losy, czy wiemy skąd pochodzą, jakie są ich i zarazem nasze
korzenie, czego ich pozbawiono, co
czuli przyjeżdżając w nieznane, co
tu zastali, jakie było ich życie w nowym miejscu? Pytań jest wiele, nie

na wszystkie znamy odpowiedź.
Z wielu relacji i rodzinnych opowieści wiemy, że życie nowych mieszkańców Krzeszowa skupione było
wokół Kościoła, że działała szkoła,
powstawały urzędy, wieś posiadała
sklepiki, młyn, piekarnię, odbywały
się targi bydła, organizowano słynne zabawy i festyny w Betlejem…
Kwitło nowe życie. Wiele tych opowieści znamy z dzieciństwa, część
z nich uległa już zatarciu w naszej
pamięci, ale często też wcale nie
znamy losów naszych przodków.
Na przełomie lipca i sierpnia
2010r. będziemy obchodzić 65
rocznicę osadnictwa na tych terenach. Pragniemy zachęcić Was już
teraz do bliższego poznania dziejów
naszych rodzin i powojennej historii Krzeszowa. Zbierajcie pamiątki, fotografie, pytajcie, słuchajcie,
przekazujcie innym to co wiecie.
Nagrywajcie lub zapisujcie opowieści dziadków i rodziców. Jeżeli zechcecie podzielić się tymi wiadomościami z innymi, chętnie będziemy
Wam w tym pomagać - wydrukujemy wspomnienia Krzeszowiaków
na łamach naszej gazetki parafialnej, a być może zebrane materiały
pozwolą na wydrukowanie książki.
Naszej książki - o nas.
Wszystkich chętnych prosimy
o kontakt z redaktorami ,,Krzeszowskiej Pani” lub z księdzem
proboszczem (adres w stopce redakcyjnej). Oczekujemy na materiały
w różnych formach: tradycyjnie spisane na papierze, w postaci nagrań
lub w formie elektronicznej; mile
widziane będą także fotografie lub
inne pamiątki. Wszystkie materiały zostaną skopiowane i zwrócone
właścicielom.
,,Przed narodem, który nie zna
i nie szanuje swojej historii nie
ma przyszłości”
Elżbieta Kuś
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a niedzielnej Eucharystii
21 czerwca, podczas wspólnej modlitwy podziękowaliśmy za duszpasterską posługę
w naszej parafii księdzu Sławkowi
Kowalskiemu. Jesteśmy wdzięczni
za tak oddaną pracę dla parafian,
a szczególnie młodego pokolenia,
z którym pracował ksiądz wikary.
Obecność i podziękowania dzieci,
młodzieży, scholi, KSM-u, ministrantów, Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej,
Koła Różańcowego i Ochotniczej
Straży Pożarnej z pocztem sztandarowym są świadectwem i nagrodą za
ofiarną służbę i owocną pracę księdza
Sławka. W dowód wdzięczności zawyła również syrena strażacka, która
odzywa się w świątyni tylko w wyjątkowych momentach.
Pragnę przytoczyć fragmenty podziękowań, które swoją szczerością
i otwartością wycisnęły łzy spod niejednej powieki parafian.
Podziękowania od najmłodszych:
„ Za pracę w szkole i parafii
na wielką Bożą chwałę,
podziękowania przyszły złożyć
z Krzeszowa dzieci małe.
Niech nad księdza drogami
zawsze słońce świeci,
za dobro, uśmiech i radość,
dziękują wszystkie dzieci”
Słowo od młodzieży reprezentującej Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży:
„...wierzymy, że trud włożony
w budowanie duchowych wartości,
kształcenie kultury serca, poszerzanie horyzontów intelektu dzieci
i młodzieży będzie dla księdza żywym
źródłem satysfakcji.
Jednocześnie w imieniu KSM żegnając się dzisiaj z przewielebnym
księdzem wyrażam słowo podziękowania za owocną współpracę z naszym stowarzyszeniem. Głęboko żałujemy, że przyszła ta chwila. Bóg zapłać
za wszystko, co ksiądz pozostawił
w Krzeszowie. Nie zapomnimy o tych
chwilach spędzonych razem. Będzie
nam brakowało księdza rozbrajającego śmiechu, który zawsze towarzyszył
w posłudze kapłańskiej i napełniał innych pozytywną energią...”
Chwytające za serce słowa od podopiecznych, dla duszpasterza ministrantów:
„....Jesteśmy Ci wdzięczni, że wybrałeś tę drogę
i na niej przez rok dane nam było być
razem.
To bardzo dla nas ważne, że w okresie naszego wzrastania
mieliśmy szczęście spotkać kogoś takiego.
A zapamiętamy na pewno:
Twą dostępność i skupienie na naszych problemach,
mądrość, kulturę, ale i stanowczość
gdy była ona potrzebna,
skuteczną formację przy ołtarzu,
wyjazdy na basen, do kina, w nagrodę za pilność,
coca colę, pizzę i chipsy w tajemnicy
przed rodzicami,

„troskliwe” sms-y do rodziców, gdy
zaspaliśmy na dyżur.
W imieniu wdzięcznej Ci braci ministranckiej, życzymy by na dalszej
Twej drodze
Bóg Ci odwzajemnił to wszystko coś
dla krzeszowskiej Służby Liturgicznej
dobrego uczynił.”
Został także napisany przez młodzież wiersz:
„Przybyłeś do nas nie tak dawno,
W wakacje ubiegłe spotkałeś nas.
Rozpakowałeś swoje rzeczy,
poczułeś się jak w domu.
Poznałeś młodzież, swą parafię,
innych księży, szkolną mafię,
KSM prowadziłeś świetnie.
Śpiewasz, tańczysz nawet nieźle,
w siatkę grasz, dobrze pływasz,
z nami czułeś się jak ryba.
W szkole uczyłeś, byłeś stanowczy,
I jak trzeba to surowszy.
Z nami filmy oglądałeś,
na KSM do siebie zapraszałeś.
Dzięki Buni naszej kochanej,
na Lednicę z nami pojechałeś.
I choć miałeś też gorsze dni,
uśmiech na Twojej twarzy lśnił.
Msze odprawiasz znakomicie,
Ewangelię śpiewasz wyśmienicie,
kazania Twoje mądre,
trafiają do nas ciągle.
Komunię dzieciom odprawiłeś
piękną,
mimo, że jako pierwszą.
Bierzmowani troszkę gorzej,
bo im śpiewać nikt nie pomoże.
Teraz czas już ruszyć w świat,
Boże słowo dalej słać.
Już Cię wzywają, zostawiasz nas.

Ksiądz Sławcio wyrusza dalej
w świat,
opuszcza krzeszowski zapach pól,
			
wyrusza podbijać KUL.
My Ciebie zapamiętamy,
Księże my Cię kochamy.		
Niekiedy o nas wspomnij.”		
				
Piosenka na pożegnanie od krzeszowskiej młodzieżowej scholi (na
melodię „Nie płacz Ewka” zespołu
Perfect):
Zostań Sławku
Nie idź od nas w świat
Zostań z nami tu
Zaproszenie zawsze do nas masz
Więc odwiedzaj nas
Rok już mija,
Gdy przybyłeś do Krzeszowskich
bram
Nasze serca przyspieszyły
Widząc Cię tam
Ref:
Żegnasz nas
Już czas
By znów innym ludziom szczęście
dać
Idziesz sam
Właśnie tam
Gdzie czekają Cię
Tam przyjaciół będziesz miał
Jak tu
Jeden Ty wystarczasz za ich stu
Jeszcze raz
Żegnasz nas
Lecz spotkamy się”

podziękowania zebrała Honorata Klimczak
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Drodzy Pielgrzymi
i Przyjaciele
Pielgrzymki Legnickiej!
Informujemy, iż 2 czerwca, we wspomnienie
Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, podczas uroczystej Mszy św. w bazylice krzeszowskiej, Biskup
Legnicki wręczył Księdzu Marianowi Kopko podziękowanie za wieloletnie pełnienie posługi Przewodnika Diecezjalnej Pielgrzymki Pieszej z Legnicy na Jasną Górę. Na jego miejsce ustanowiony
został Ksiądz dr Mariusz Majewski, którego w tej
funkcji, od strony zabezpieczenia logistycznego,
wspierać będzie Ksiądz Remigiusz Tobera.
Podczas spotkania księży przewodników w dniu
5 maja 2009 roku doprecyzowanych zostało wiele spraw związanych z programem i logistycznym
zabezpieczeniem naszego pielgrzymowania.
Zgodnie z wykazem miejscowości - pierwsi,
a zarazem po raz pierwszy, wyruszą pielgrzymi
ze Zgorzelca, już 27 lipca. Wznowione zostaje
wyjście pielgrzymów z Krzeszowa - 28 lipca 2009
roku, a poprowadzi ich nasz wieloletni Przewodnik Główny – ks. Marian Kopko (kustosz sanktuarium krzeszowskiego).
Zapisy na tegoroczną XVII Pieszą Pielgrzymkę
Legnicką rozpoczęły się od 1 czerwca. Tradycyjnie
można będzie to uczynić u swoich kapłanów w parafiach diecezji legnickiej.
Udział w kosztach tegorocznego pielgrzymowania, kształtuje się następująco:
•
•
•

osoby dorosłe – 90 złotych
młodzież z rocznika 1994 i młodsi:
60 złotych
trzy osoby z rodziny (dziadkowie, rodzice,
dzieci): 190 zł

W tym roku prowadzić będą nas słowa: „Krzyż
drzewem życia”. Dzięki życzliwości Kustosza
sanktuarium Krzyża Świętego w Jeleniej Górze
– ks. Andrzeja Bokieja, pielgrzymi, którzy już po
raz 20-ty wyruszają z Jeleniej Góry na Jasną Górę,
otrzymają na czas pielgrzymki szczególny dar - relikwie Krzyża Świętego. Krzyż będzie nas prowadził. W krzyż będziemy się wpatrywać i krzyż każdego dnia będziemy brać na nasze ramiona, aby
naśladować naszego Mistrza.
Wśród różnych możliwości świadczenia chrześcijańskiej miłości, jakie będą możliwe do podjęcia
na pielgrzymim szlaku, będzie możliwość nabycia

krzyży wykonanych z drzewa oliwnego. Pochodzą
one z Ziemi Świętej, gdzie chrześcijanie, doświadczeni współczesnymi formami ucisku i prześladowania, wykonując różnego rodzaju dewocjonalia,
starają się zapewnić utrzymanie swoim rodzinom
(bliższe informacje można znaleźć na stronie „Kościół w potrzebie”: http://www.pkwp.org/strona.
php?39763; w roku 2007 rozprowadziliśmy 2,5
tys. różańców z drzewa oliwnego). Krzyże, które
zakupicie, zostaną uroczyście poświęcone podczas nabożeństwa przebłagalno - dziękczynnego,
jakie będziemy przeżywać po nabożeństwie drogi
krzyżowej w piątek 7 sierpnia 2009r.
Pielgrzymowanie, podobnie jak w roku poprzednim, dla większości z nas rozpocznie się
wcześniej, gdyż wszystkie grupy pielgrzymkowe
wychodzą ze swoich domów.
Jeszcze raz zapraszamy na pielgrzymkę i prosimy o nieustanne wsparcie modlitewne naszej
wspólnej drogi.
W imieniu organizatorów
Główny Przewodnik Pielgrzymki :
ks. Mariusz Majewski
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XVII Piesza Pielgrzymka Legnicka na Jasną Górę
28 lipca - 30 lipca 2009
TRASA PIELGRZYMKI GRUPY JELENIOGÓRSKIEJ
Nurt Krzeszowski
Od:

28.07.2009 (wtorek) Krzeszów – Wojcieszów Dolny – 32,1 km
Nabożeństwo: Krzeszów (6:00) – Msza Św.: Kaczorów (14:30)

Krzeszów
Kamienna Góra
Marciszów
Świdnik
Kaczorów
Wojcieszów Górny

Wyjście
około
godz.
6:30
8:45
11:15
13:30
16:00
17:00

Dystans
6,5
7,7
6,3
3,6
6,0
2,0

Do:

Kamienna Góra
Marciszów
Świdnik
Kaczorów
Wojcieszów Górny
Wojcieszów Dolny

Dojście
około
godz.
8:00
10:30
12:45
14:15
16:30
17:30

Uwagi

29.07.2009 (Środa) Wojcieszów Dolny – Wilków – 18,9 km – pobudka: 7:00
Msza Św.: Wojcieszów Dolny (8:00) – Nabożeństwo: Świerzawa (12:00)

Od:

Wojcieszów Dolny
Świerzawa
Biegoszów

Wyjście
około
godz.
9:45
13:15
15:45

Dystans
6,6
7,0
5,3

Do:

Świerzawa
Biegoszów
Wilków

Dojście
około
godz.
11:30
15:00
17:00

Uwagi

30.07.2009 (Czwartek) Wilków – Legnica (Artyleryjska) – 24,3 km – pobudka: 7:00
Msza Św.: Wilków (8:00)

Od:

Wilków
Rokitnica
Krotoszyce
Czerwony Kościół

Od:

Wyjście
około
godz.
10:00
12:30
14:45
16:30

Dystans
7,0
6,1
4,5
6,7

Do:

Rokitnica
Krotoszyce
Czerwony Kościół
Legnica
(Artyleryjska)

Dojście
około
godz.
11:45
14:00
15:45
18:00

31.07.2009 (Piątek) dojście do katedry – 2,0 km – pobudka: 4:30

Wyjście
około
godz.
Legnica (Artyleryjska)
5:30

Dystans
2,0

Do:

Legnica (katedra)

Dojście
około
godz.
6:00

Uwagi

Uwagi

UWAGA:
ZAPISY na Pieszą Pielgrzymkę z Krzeszowa przez Legnicę na Jasną Górę trwają
we wszystkich parafiach Dekanatu Kamienna Góra Wschód
i Kamienna Góra Zachód.
Prosimy o zgłaszanie się do swoich księży proboszczów lub księży katechetów.
W poniedziałek 27 lipca 2009r. zapraszamy na spotkanie do Krzeszowa na Eucharystię o godz.
18.00. Po Mszy św. będzie możliwość zapakowania bagaży na samochód pielgrzymkowy.
Ks. Marian Kopko
Kustosz Sanktuarium
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ROK

K A P ŁAŃS T WA

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 19 czerwca 2009 r. Ojciec Święty papież Benedykt XVI ogłosił: ROK
KAPŁAŃSTWA. Módlmy się za kapłanów z naszych parafii;
o świętość życia kapłańskiego i zakonnego. Módlmy się o nowe
i święte powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego.
Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie na wieki. Zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka.
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą.
Jezu, Kapłanie wielki.
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty.
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony.
Jezu, Kapłanie naszego wyznania.
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien.
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku.
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych.
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany.
Jezu, Kapłanie wierny.
Jezu, Kapłanie miłosierny.
Jezu, Kapłanie dobroczynny.
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi.
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały.
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba.
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości.
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga.
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą.
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią
swoją.
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię
dla Boga.
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi.
Jezu, Ofiaro święta.
Jezu, Ofiaro niepokalana.
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga.
Jezu, Ofiaro przejednania.
Jezu, Ofiaro uroczysta.
Jezu, Ofiaro chwały.
Jezu, Ofiaro pokoju.
Jezu, Ofiaro przebłagania.
Jezu, Ofiaro zbawienia.
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga.
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła.
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana.
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.
Bądź nam miłościw. Przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego. Wybaw nas Jezu.
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła.
Od grzechu świętokradztwa.
Od ducha niepowściągliwości.
Od pogoni za pieniądzem.
Od wszelkiej chciwości.
Od złego używania majątku kościelnego.
Od miłości świata i jego pychy.
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic.
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje.
Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec
uczynił cię Kapłanem.
Przez Twego kapłańskiego ducha.
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca
Twego.
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną.
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą.
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan
wykonujesz przez swoich kapłanów.
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować
raczył, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego.
Aby usta kapłanów strzegły wiedzę.
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył.
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił.
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył.
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy.
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili.
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości.
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić
raczył.
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy.
Módlmy się: Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła,
wzbudź w nich przez Ducha Twojego godnych i wiernych
szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował
się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się
i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła,
do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem
trwającym na modlitwie i wskaż tych, których do służby
Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
MODLITWA ZA KAPŁANÓW
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, aby kapłani, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by
w płomieniach tej miłościoczyszczali i uświęcali dusze;
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie, ukształtuj je na
wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen!

Neoprezbiterzy Anno Domini 2009 w krzeszowskim sanktuarium

Babiarz Marcelina, Badek Natalia,
Blicharz Weronika, Błażeniec Szymon,
Gieniec Karol, Gołębiewska Klaudia,
Gutowski Piotr, Kulig Patrycja, Kwiatek
Justyna, Lorek Paweł, Lorek Piotr,
Łabuda Zuzanna, Majka Mikołaj,
Matěna Łukasz, Micek Kacper, Michalik
Dominik, Mittelstădt Ilona, Moryson
Justyna, Padlewska Klaudia, Parada
Tomasz, Pawełek Kamil, Pawłowska
Natalia, Pełechaty Marcin, Popardowski
Kacper, Sikora Julia, Sławatyniec
Aleksandra,
Skoczylas
Wiktoria,
Struska Natalia, Ślusarz Kornel, Ruman
Konrad, Tilgner Izabela, Trzepak Marek,
Wojtaszczyk Laura, Zarzecki Radosław,
Zasada Jakub, Zaucha Krystian.

