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odpust krzeszowski 2009

Abp przyjnuje dary ołtarza

Konfraternia ze śląska
Bazylika wypełniona po brzegi

Główny celebrans Mszy odpustowej
Abp Damian Zimoń

Pielgrzymi na Maryjnym odpuście

Bp Stefan Cichy, bp Marek Mendyk
i kanclerz Kurii

Homilia Abpa Zimonia
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Ogłoszenia
Ks. Proboszcza
wrzesień – październik 2009
• od 3 do 5 września – Ogólnopolska Sesja Organowa:
organizator: Centrum Edukacji Artystycznej,
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we
Wrocławiu, Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie oraz Fundacja „Pro Organo”
• Pierwszy czwartek Miesiąca 3 września – godz.
18.00 Msza św. wraz z Klerykami III roku – WSD
w Legnicy, którzy w tym dniu przybędą w Pieszej
Pielgrzymce do Krzeszowa i adoracja Najświętszego
Sakramentu
• Pierwszy Piątek Miesiąca – 4 września –od godz.
16.30 spowiedź na rozpoczęcie Nowego Roku
Szkolnego i Katechetycznego
• Pierwsza Sobota Miesiąca – 5 września – Msza św.
i procesja Maryjna po Kalwarii godz. 18.00
• niedziela 6 września – Regionalne Spotkania
Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci.
Gościem honorowym będzie założycielka PKRD
Madzia Buczek. Początek spotkania o godz. 11.00
w kościele św. Józefa; wspólna Eucharystia o godz.
12.00 w Bazylice.
• 8 września, wtorek –Święto Narodzenia NMP
• od 11 do 13 września Rekolekcje dla członków
Żywego Różańca diecezji legnickiej.
• sobota 19 września – w Krzeszowie gościć będzie
Jego Ekscelencja Ksiądz. Arcybiskup Mieczysław
Mokrzycki, metropolita lwowski na Ukrainie.
W Krzeszowie zaplanowana jest konferencja księży
i katechetów z całej diecezji legnickiej.
• niedziela 20 września – w katedrze Świdnickiej
inauguracja Dni Kultury Chrześcijańskiej PolskoCzeskiej,
• sobota 28 września – uroczystość św. Wacława.
W Republice Czeskiej gości w tym czasie Ojciec
Święty papież Benedykt XVI. Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej w Krzeszowie organizuje wyjazd
do Republiki Czeskiej na spotkania z papieżem.
Informacje można uzyskać u Księdza Kustosza.
• Pierwszy Czwartek Miesiąca – 1 października
–
Miesiąc Różańca Świętego. Nabożeństwo
Różańcowe wraz z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu: godz. 17.30 (przed wieczorną Mszą
świętą). Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych.
• Pierwszy Piątek Miesiąca – 2 października: spowiedź
w Bazylice od godz. 16.30
• Pierwsze Sobota Miesiąca – 3 października –
Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do
Krzeszowa: rozpoczęcie o godz. 10.00 (szczegółowy
program na plakatach)
• od 8 do 16 października – autokarowa pielgrzymka
do grobu Ojca Świętego Jana Pawła II na Watykanie
oraz do grobu św. Ojca Pio w San Giovanii
Rotondo.
• sobota 17 października – sobota – Piesza Pielgrzymka
z Legnicy do Legnickiego Pola.
• środa 28 października – dzień Imienin Pierwszego
Biskupa Legnickiego Ks. dr Tadeusza Rybaka.

3

Ku pamięci, mi się łza w oku kręci!!!
Kto dziś pamięta te dawne lata?
w bzach i jaśminach schowana chata.
Na dachu złote słomy poszycie
pod oknem malwy w pełnym rozkwicie.
Skrzypiący żuraw, stągwie drewniane
sztachety w płocie nie malowane.
Garnki gliniane, pościele lniane
echo kijanek, wcześnie nad ranem.
I polne kwiaty, zioła, jagody
sad antonówek pięknej urody.
Poziomki w lesie, dorodne grzyby
teraz też mamy – ale na niby.
A wieczorami koncerty żabie
zielona rzęsa na dzikim stawie.
Wąsate raki na szczypcach grały
smaku fenolu nie wyczuwały.
Na łąkach konie i mleczne krowy
dzwoniły pęta, oraz podkowy.
Słodka to była dla nich niewola
nie znały strachu plagi Ebola.
W sadzawce, stawie, zwyczajnym rowie
gdzie smukłe trzciny, dzikie sitowie.
Mleko chłodzili w blaszanych kanach
na wierzchu pyszna, żółta śmietana.
Na liściach chrzanu bochenki chleba
krzyżem znaczone – prośba do nieba.
Siwa kapusta z grochem i kaszą
kraszona była sadłem, kiełbasą.
W oberżach lało się stare wina
nie oszczędzano nawet węgrzyna.
Cne śliwowice i pitne miody
oraz dziewice średniej urody.
Wciąż na kopciuszki był popyt wielki
które traciły z nóg pantofelki.
Dzisiaj pod lasem stoi ich szereg
i gubią ******* – nie pantofelek.
Jeśli chcesz wiedzieć co mgła osłania
starodruk sięga aż do zarania.
Wtedy ludziska świat szanowali
kromka upadła – wnet całowali.
A teraz pełne śmietniki chleba
kwitnącą pleśnią – skarga do nieba.
A ludzie szemrzą, że ciągle mało
może przypomnieć by się przydało.
Autor nieznany.
Podał brat Stanisław
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wspomnień czar...
Maluchy..., Słoneczka..., Skarby....
dzieciństwo nie trwa w nieskończoność... szybko mijają kolejne fazy, zawsze
niepowtarzalnego, rozwoju dziecka.

Przy całym naszym rodzicielskim zaangażowaniu,
nie wolno nam zapomnieć o ponadczasowej prawdzie,
że dzieci zawsze i przede wszystkim potrzebują naszej
miłości i pewności, że są najważniejsze, najważniejsze na świecie.
Tak na zakończenie wakacji, borykającym się ze
szkolną wyprawką dzieci, wnucząt.... chwilka na
wspomnienie... Kto przeżywał radosne dni w przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Krzeszowie? Zdjęcia z początków lat sześćdziesiątych tamtego wieku ....
Dziękuję Pani Teresie Wojtuń za udostępnienie
zbiorów.
Honorata Klimczak
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XVII PIELGRZYMKA
PIESZA DIECEZJI LEGNICKIEJ
20 raz pielgrzymi
z Jeleniej Góry wyruszyli
na Jasną Górę
Wznowili swoje wyjście
pielgrzymi z Krzeszowa
(28 lipca 2009)
Wcześniej Jeleniogórzanie dołączali do pielgrzymki wrocławskiej,
a od chwili powstania diecezji legnickiej, wyruszają kilka dni wcześniej,
aby w Legnicy połączyć się z innymi
pielgrzymami. Do ubiegłego roku
była to jedyna grupa, która wyruszała ze swojego regionu. Od roku
ubiegłego, prawie wszystkie grupy
wychodzą ze swoich miejscowości,
aby dotrzeć do miasta biskupiego.
Dodajmy, że także w tym roku wyruszyli pielgrzymi z Krzeszowa. Po
Mszy św. w bazylice krzeszowskiej,
grupa 21 pielgrzymów pod wodzą
ks. Kazimierza Piwowarczyka – rezydenta z Krzeszowa (warto wiedzieć, że Ten „młodzieniaszek” ma
zaledwie 27 lat … do „setki”).           
Nurt Krzeszowski pod kierownictwem Ks. Seniora Kazimierza
Piwowarczyka połączył się z Grupą
Jeleniogórską w Wojcieszowie przy
kościele p.w. Matki Bożej Królowej
Polski. Pielgrzymi, którzy w strugach deszczu wyszli z Jeleniej Góry,
na swojej trasie nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej –
Uzdrowienia Chorych. Wcześniej
natomiast w głównym kościele Jeleniej Góry (Świętych Erazma i Pankracego) celebrowana była uroczysta Eucharystia. Przewodniczył Jej
J. E. ks. bp dr Stefan Cichy – biskup
Legnicki.
Pielgrzymi jeleniogórscy biorąc na swoje ramiona relikwie, Krzyża Świętego w liczbie 130
osób wyruszyli na pielgrzymi szlak.
W grupie, którą prowadzi ks. Jerzy
Jastrzębski, pielgrzymowało 5 księży i 1 diakon.
Gwieździste zejście
do Legnicy trwa. Rośniemy w siłę (29 lipca 2009)
Środa, 29 lipca, była dniem połączenia dwóch nurtów. Przed Wilkowem k. Złotoryi, połączyła się Grupa
nr 5, idąca ze Zgorzelca oraz Grupa
nr 2, idąca z Jeleniej Góry i Krzeszo-

wa. Środa była zarazem pierwszym
dniem pielgrzymowania dla Grupy
nr 3. Po Mszy św. w Sanktuarium
Maryjnym w Bolesławcu, pielgrzymi wyruszyli w liczbie prawie 100.
Przewodzi im ks. Józef Hupa – proboszcz parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Bolesławcu.
Po całym dniu drogi, po 30,2 km,
pielgrzymi dotarli na nocleg do
Chojnowa. Podsumowaniem dnia
był Apel Jasnogórski w kościele pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wraz z pielgrzymami w apelu uczestniczyło wielu
mieszkańców Chojnowa, a wśród
nich Burmistrz tego miasta. Dodać
trzeba, że tego dnia na gwieździsty
szlak wyruszyli pielgrzymi z Polkowic. Po pokonaniu 18 km dotarli
do Lubina, do parafii pw. św. M. M.
Kolbe, skąd następnego dnia pod
przewodem ks. Tomasza Hęsia, wyruszą do Legnicy. Podczas pierwszego dnia Polkowiczanom przewodniczył ks. Paweł Adres.
Legnica już blisko, coraz
bliżej! ( 30 lipca 2009)
Ostatni dzień przed wspólnym
wyjściem z Legnicy na Jasną Górę,
upływa pod znakiem „ataku” na
Legnicę. Dziś już wszystkie grupy,
„szturmują” stolicę naszej diecezji.
Z każdej strony docierają pielgrzymi do Legnicy. Od południa idą grupy: jeleniogórska i krzeszowska (nr
2) i łużycka (nr 5); od południowego-wschodu grupa jaworska, która
będzie współtworzyć grupę legnicką (nr 4); od zachodu podąża grupa
bolesławiecka (nr 3); a od północy
grupy lubińskie (nr 1 i 6). Dzięki
życzliwości wielu Legniczan, nasi
pielgrzymi znajdują schronienie
w ich domach. Za dar otwartych
serc i domów dziękujemy. Grupa
nr 1 i nr 6 nocują przy parafii pw.
Świętej Rodziny. Grupy nr 2, nr 4
i nr 5 nocują przy parafii pw. Świętego Tadeusza Apostoła. Grupa nr 3
nocuje przy parafii pw. św. Józefa.
Dzień zakończenia gwieździstego
zejścia w Legnicy, jest pierwszym
dniem dla pielgrzymów z Jawora.
Pod przewodnictwem ks. Krzyszto-

fa Żmigrodzkiego, po pożegnaniu
w kościele pw. św. Marcina z Jawora do Legnicy wyruszyło ponad
70 osób, w tym 2 księży. Również
z Lubina wyruszyła grupa nr 1 pod
przewodnictwem ks. Tomasza Hęsia. Wspólną drogę z Lubina rozpoczęli również pielgrzymi z Grupy
nr 6. w tzw. Grupie Salezjańskiej,
przewodniczy jej ks. Mariusz Jeżewicz SDB.
Wyruszyli! ( 31 lipca 2009)
Już razem! O godz. 6:00 w Katedrze Legnickiej, pod przewodnictwem ks. bpa Stefana Cichego,
rozpoczęło się nabożeństwo błogosławieństwa pielgrzymów. W świątyni do zgromadzonych pątników,
po wysłuchaniu Słowa Bożego, słowa zachęty do pielgrzymów skierował ks. Biskup. Całość trwała 20
min. Po przyjęciu pokropienia wodą
święconą, wszyscy wyszli na plac
przykatedralny, skąd o godz. 6:30,
wyruszyła kolumna pielgrzymkowa. Na początku niesiony był tradycyjny krzyż kolejnych Pieszych Pielgrzymek z Legnicy na Jasną Górę.
Za krzyżem szedł przewodzący
wszystkim Pasterz Diecezji Legnickiej, a towarzyszył mu ks. Mariusz
Majewski – główny przewodnik.
Przed wszystkimi grupami niesiony
był relikwiarz z relikwiami Krzyża
Świętego, który do Legnicy przynieśli pielgrzymi z Jeleniej Góry.
Pierwszym postojem był budowany kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, na legnickim osiedlu Piekary. Uroczystą Eucharystię
poprzedziło wprowadzenie Głównego Przewodnika. Przemawiając,
prosił Przewodniczącego liturgii
o szczególną modlitwę w intencji
licznych osób, które tworzą Pielgrzymkę Legnicką oraz tych, którzy
wspierają to dzieło. Pielgrzymka
Legnicka liczy 7 grup. Liczba pielgrzymów, znana będzie dopiero
wieczorem, gdy Bracia z informacji dokładnie przeliczą wszystkich
zapisanych uczestników. Pierwszego dnia w upalnym słońcu (ponad 30°C) pielgrzymi pokonali
cd. na str. 6
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XVII PIELGRZYMKA PIESZA DIECEZJI LEGNICKIEJ
cd. ze str. 5

30,8 km. Etap podzielony były na
5 odcinków. Na czwartym etapie,
który rozpoczął się tuż przed godz.
15 z Biernatek do Postolic, wszystkie grupy odprawiły nabożeństwo
drogi krzyżowej. Pierwszy wspólny
dzień pielgrzymowania zakończył
się apelami w grupach.
I sobota miesiąca
– Maryja ukazujaca nam
Światłość Świata
(1 sierpnia 2009)
Głównym punktem sobotniego
pielgrzymowania była Eucharystia.
Jej uroczysta celebracja rozpoczęła
się o godz. 12:45. Liturgię w dniu
dzisiejszym „obstawiła” Grupa
nr 1. Mszy św. przewodniczył jej,
przewodnik – ks. Tomasz Hęś. Eucharystia miała miejsce w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sośnicy k. Kątów Wrocławskich
– lokalnym sanktuarium Krzyża
Świętego. Przed rozpoczęciem liturgii, Główny Przewodnik poinformował wszystkich, iż obecność
pielgrzymów w tej świątyni jest
potwierdzeniem, tego, że to Duch
Święty prowadzi naszą pielgrzymkę. W poprzednich latach Msza św.
celebrowana była w kościele w Kątach Wrocławskich. W tym roku ze
względu na malowanie świątyni,
było to nie możliwe. Wybierając kościół w Sośnicy, na Mszę św., nikt
nie zdawał sobie sprawy z tego, że
jest to sanktuarium Krzyża. Obecność Pielgrzymów w sanktuarium,
gdy hasłem pielgrzymki są słowa:
„Krzyż drzewem życia”, jest potwierdzeniem, że Duch tchnie kędy
chce i prowadzi nas po Bożych drogach. Pobyt w pięknej zabytkowej
świątyni, wzbogacił się modlitwą
indywidualną wielu pielgrzymów,
zwłaszcza tych, którzy na własnych
kolanach weszli na „święte schody”.
Drugi dzień mający 32,3 km, przebiegał w „słonecznym deszczu”. Po
pięciu etapach grupy dotarły na nocleg tuż przed godz. 18. Podsumowaniem dnia było wieczorne spotkanie
na Apelu Jasnogórskim.
Dzień Pański
na Pielgrzymce!
(2 sierpnia 2009)
To wyjątkowy dzień na pielgrzymce. Nasze pielgrzymowanie

rozpoczęliśmy od wspólnej celebracji porannej modlitwy Kościoła
(Jutrzni) na cmentarzu w Tyńcu
Małym. Do pokonania mieliśmy 10
km do Żórawiny – krótka odległość
miała pomóc pielgrzymom w świętowaniu Dnia Pańskiego. Podczas
Mszy św. o godz. 12:30 byliśmy
świadkami uroczystości zaślubin
Jędrzeja (wieloletniego porządkowego pielgrzymki) i Anety – uroczystości przewodniczył ks. Prałat Marian Kopko z Krzeszowa (Honorowy
Przewodnik Pielgrzymki), a homilię
wygłosił ks. Sławomir Augustynowicz, dziekan z Głuszycy. O godz.
16:00 rozegrany został rozegrany
mecz między księżmi a służbami
porządkowymi. Kolejny dzień pielgrzymowania obfitował w radosne
przeżycia. Można ich było doświadczyć podczas prezentacji grup.
Każda z grup przedstawiła 7 min.
program, w którym grupy zaprezentowały, kim są, skąd pochodzą oraz
jak w ich grupie wygląda pielgrzymowanie. Dzień zakończony został
Apelem Jasnogórskim w kościele
parafialnym. Podczas niego ks. Janusz Wilk – asystent diecezjalny
KSM. przedstawił pielgrzymom postać bł. Karoliny Kózkówny. A całość Apelu poprowadził ks. Marek
Osmulski – ojciec duchowny PPL.

U Źródła Miłosierdzia
Bożego! (3 sierpnia 2009)
Noc z niedzieli na poniedziałek,
okazała się niełatwa dla wielu pielgrzymów. Ok. godz. 1, nad okolicę
Żurawiny nadciągnęły „bbbaaarrrdzo” ciemne chmury. Pioruny i silny
wiatr był przyczyną ewakuacji wielu
pielgrzymów. Część z nich przeszła
do budynku szkolnego, inni schronili się w kościele na wyspie. Dzięki
Bożej Opatrzności, nic nikomu się
nie stało. Po pobudce o godz. 4 min.
30, pielgrzymi wyruszyli na poniedziałkowy szlak, o godz. 5:30. Tego
dnia pokonali 29, 7 km. (podzielonych na pięć etapów). W centrum
dnia była Eucharystia, celebrowana
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie. Uroczystej Mszy św.
przewodniczył ks. prałat płk dr Andrzej Bokiej – kustosz diecezjalnego
sanktuarium Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Na nocleg w Bystrzycy
k. Oławy, pielgrzymi dotarli przed
godz. 18:00. Kolejny dzień piel-

grzymkowy zakończony został apelem Jasnogórskim, jaki miał miejsce w poszczególnych grupach.

Eucharystia i pokuta.
Obchody Roku
Kapłańskiego
w 150-tą rocznicę
urodzin św. Jana Marii
Vianeja (4 sierpnia 2009)
Wyjątkowość tego dnia została
zapowiedziana już w poniedziałek.
Wszyscy poproszeni zostali, aby
dobrze wypocząć, gdyż na wtorek
zaplanowany został niełatwy program. Wyjście z Bystrzycy nastąpiło o tradycyjnej porze (5:30). Na
drugim postoju, w lesie za Barutą,
w urokliwym miejscu, miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z celebracją sakramentu pokuty i pojednania. Był
to czas szczególnej modlitwy o łaskę uzdrowienia dla wielu pielgrzymów oraz tych, którzy pozostali
w domach i dawno nie korzystali
ze spowiedzi. Kulminacja uroczystego dnia miała miejsce przy kościele parafialnym w Świerczowie,
gdzie o godz. 19:30, celebrowana
była Eucharystia. Tego dnia pielgrzymi przeżyli miłą niespodziankę. Do pielgrzymów przybył ks. bp
Stefan Cichy. Pasterz diecezji legnickiej przewodniczył uroczystej
Mszy św., a swoje słowo do pielgrzymów skierował przed końcowym błogosławieństwem. Poprzedzone to zostało podziękowaniem
dla ks. Proboszcza i Wójta Gminy
Świerczów. Główny Przewodnik
dziękując ks. Biskupowi, Dobrodziejom, przekazał szczególne podziękowanie i wyrazy szacunku
wobec najstarszego księdza pielgrzyma. „Krzyżem Betlejemskim”
uhonorowany został ks. Kazimierz
Piwowarczyk – emeryt wspierający duszpastersko sanktuarium
krzeszowskie. Ten uroczysty akt,
pielgrzymi potwierdzili gromkimi
brawami. Ostatnim mocnym akcentem, a nawet by rzec można,
mocnym uderzeniem tego dnia, był
koncert z okazji dnia kapłańskiego.
Koncert „Piosenka dla księdza…”
wykonany został przez prezbiterów
z diecezji legnickiej. Grupa siedmiu księży, w kwietniu roku 2009,
reaktywowała zespół muzyczny,
który tworzyli będąc jeszcze w se-
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Pokój i dobro
(5 sierpnia 2009)
Szósty dzień pielgrzymowania
od Legnicy rozpoczął się jak wiele
innych. Wyjście nastąpiło godzinę
po pobudce, która miała miejsce
o godz. 4:30. Dystans, jaki mieli
do pokonania tego dnia pielgrzymi,
wynosił 27 km. Na pierwszym postoju w miejscowości Pokój, w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (o godz.
8:15), celebrowana była uroczysta
Eucharystia. Patronem dnia był
św. Franciszek z Asyżu. Podczas
Mszy św. wszyscy wpatrywali się
w przekaz związany ze stygmatami, jakie otrzymał Biedaczyna
z Asyżu. Szczególnym Gościem
celebracji, był sam Święty. W procesji wejścia do świątyni, wniesione zostały Jego relikwie. Wieczór
upłynął na wspólnej modlitwie
w kościele parafialnym w Starych
Budkowicach. Apel poprowadziła
grupa nr 2, której patronem jest
św. Franciszek z Asyżu, a miał on
formę nabożeństwa ku czci Świętego. Nabo żeństwo noszące nazwę
Transitus, ukazało drogę św. Franciszka przejścia z życia ziemskiego
do życia niebiańskiego.

Oto Drzewo Krzyża
(7 sierpnia 2009)
I piątek miesiąca rozpoczął się
Mszą św. w kościele parafialnym
w Zębowicach (godz. 7:45). Tego
dnia pielgrzymi mieli do przejścia
zaledwie trzy etapy (18,2 km). Na
trzy dni przed zakończeniem pielgrzymki, miało miejsce szczególne nabożeństwo. Podczas drugiego
postoju, po rozważaniu drogi krzyżowej, pielgrzymi uczestniczyli
w nabożeństwie przebłagalno-dziękczynnym. Składało się ono z trzech
elementów: przebłagania; dziękczynienia oraz poświęcenia krzyży.
W pierwszej części, pielgrzymi rozważając Słowo Boże, w geście ucałowania relikwii Krzyża Świętego
prosili o łaskę przebłaganie za swoje
grzechy. Drugą częścią było pojednanie z człowiekiem. Wielu przepraszając swoich pielgrzymkowych
Barci i Siostry, a zarazem dziękując
za tegoroczne pielgrzymowanie,
przekazali sobie „pocałunek pokoju”. Trzecia część, to poświęcenie
krzyży, które pielgrzymi wykonali
np. z drewna lub traw. Prawie pięciuset pielgrzymów, miało na sobie
krzyże z drzewa oliwkowego, wykonane przez Chrześcijan z Ziemi
Świętej. Miejscem kolejnego noclegu była miejscowość Sieraków,
do której Pielgrzymka Legnicka powróciła po kilku latach.

Prymicje
pilegrzymkowych
Neoprezbiterów
(6 sierpnia 2009)
W I czwartek miesiąca, uwaga
wszystkich pielgrzymów, skoncentrowała się na Mszy św. prymicyjnej.
Celebrowało Ją pięciu tegorocznych
neoprezbiterów. Na gościnnych Legnickich Polach w Radawiu, przy
figurze Matki Bożej Ocalenia, miała miejsce Msza św. (godz. 13:00).
W tym miejscu pielgrzymi mogli
odpoczywać do godz. 16:00, skąd
wyruszyli na nocleg do Zębowic.
Wymowę tego dnia, wielu pielgrzymów wyraziło zakładając białe
koszulki. Było to nawiązaniem do
Liturgii Słowa, gdzie mowa była
o lśniącej szacie Chrystusa, która
potwierdzała Jego boskość. Na ten
dzień, spora grupa pielgrzymów założyła tzw. koszulki synodalne. Białe koszulki z logo I Synodu Diecezji
Legnickiej oraz napisem: „Synod
naszą drogą”.

Maryja wzorem
Służebnicy Pańskiej
(8 sierpnia 2009)
Przedostatni dzień na pątniczym
szlaku, kierował serca wszystkich
pielgrzymów ku szczytowi Jasnej
Góry. Dzień ten podzielony na pięć
etapów, liczył sobie 30,2 km. Po
kilu etapach wiodących drogami leśnymi, pielgrzymi dotarli do miejscowości Cisie. Tam miał miejsce
najważniejszy moment na sobotnim szlaku. O godz. 14:45 w kościele pw. św. Antoniego z Padwy,
celebrowana była Eucharystia. Przewodniczył Jej ks. Remigiusz Tobera
– szef bazy i kierownik PPL. Szczególnym uczestnikiem liturgii był
ks. prałat dr Stanisław Orzechowski „Orzech” – ojciec pielgrzymki
wrocławskiej. Obecność tak miłego
gościa, pielgrzymi przyjęli z wielkim entuzjazmem, co potwierdzili
gromkimi brawami, przerywając
kilkakrotnie głoszoną przez Niego
homilię Miejscem ostatniego noc-

minarium legnickim. Pod roboczą
nazwą zespołu „Semen – reaktywacja”.
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legu była Blachownia. W godzinach
wieczornych z wielu miejsc na terenie miasta rozlegały się muzyka
i śpiewy. Ostatni Apel Jasnogórski na pielgrzymim szlaku zawsze
miał swoje szczególne znaczenie.
Pielgrzymi dziękowali sobie nawzajem za dar wspólnego kroczenia
ku Jasnej Górze. Dziękowali także tym, którzy w ich grupie pełnili
różne służby. Ostatni wieczór był
także szczególny dla wszystkich
braci i sióstr, którzy pełniąc „misję
specjalną” dla pielgrzymki współtworzyli „Pielgrzymkową bazę”.
Na wspólnym spotkaniu Główny
Przewodnik oraz Kierownik Pielgrzymki podziękowali im za cichą
i często niedostrzegalną przez pielgrzymów służbę, pełnioną na rzecz
Pielgrzymki Legnickiej.
Jesteśmy u Matki
(9 sierpnia 2009 )
Po dziesięciu dniach z Legnicy,
czternastu ze Zgorzelca, trzynastu
z Jeleniej Góry i Krzeszowa, dwunastu z Polkowic i Bolesławca oraz
jedenastu z Lubina i Jawora, pielgrzymi XVII Pieszej Pielgrzymki
z Legnicy na Jasną Górę dotarli do
duchowej stolicy naszego narodu.
Ostatni dzień pielgrzymowania
podzielony był na trzy etapy (17,8
km). Na miejsce ostatniego noclegu w Blachowni, we wczesnych
godzinach rannych (już od godz. 4),
dotarło wielu pielgrzymów z Grupy Duchowego Uczestnictwa. Na
pierwszym postoju do pielgrzymów
dołączył ks. bp Stefan Cichy, który
na kolejnych dwóch etapach odwiedził wszystkie grupy naszej pielgrzymki. Przed jasnogórski szczyt,
XVII PPL dotarła o godz. 11:30.
Tam wszyscy zostali powitani przez
Pasterza Diecezji Legnickiej. Następnie Główny Przewodnik odczytał przygotowane przez ks. przewodników charakterystyki każdej
z grup. Uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Biskup Legnicki, celebrowana była na szczycie
o godz. 13:00. Przed Jej rozpoczęciem w imieniu Ojców Paulinów
do legnickich pielgrzymów, słowa
powitania skierował Podprzeor
Jasnogórski Klasztoru. Przed końcowym błogosławieństwem – Ksiądz
Biskup zaprosił pielgrzymów na
diecezjalny Odpust do Krzeszowa
oraz na Spotkanie Młodych do Łaskawej Pani.
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ODPUST KRZESZOWSKI
w oczach „Gościa Niedzielnego”
mieścinie trudno ukryć kilkadziesiąt kramów. Z roku na rok
przybywa ich na krzeszowskim
odpuście. Nie są to już tylko stragany z zabawkami, lecz prawdziwy targ z ubraniami, jedzeniem,
proszkami do prania. To wszystko nie do końca pozwala cieszyć
się tym, co najważniejsze w czasie święta Maryi.
Gościem honorowym tegorocznego odpustu był ordyKażdego roku do bazyliki przybywają dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Centralną uroczystością ich pielgrzymek jest zawsze
dzień Wniebowzięcia NMP. Na
to święto przybywa niekiedy nawet kilka tysięcy osób. Także w
roku 2009 pojawiło się ich sporo,
ale i forma spotkania była nowa.
Łącznie Krzeszów świętował
przez cztery dni, które wypełniły modlitwa i zabawa. Centralne
uroczystości odpustowe rozpoczęły się tuż przed południem 15
sierpnia. Kramy a Duch Święty.
Od tzw. Domu Piłata zbliża się
powoli procesja z cudownym
obrazem Matki Bożej Łaskawej.
Idzie w niej około 150 osób. Intonując pieśni ku czci Rodzicielki
Pana Jezusa, zbliża się ku bramie
obejścia sanktuarium. Jednak nie
wszyscy ludzie zdają się dostrzegać tę cichą i spokojną, ale jakże
ważną dla odpustu krzeszowskiego chwilę. Dziesiątki straganów stojących naprzeciwko wejścia na teren sanktuarium tętnią
życiem, hałasem i jarmarcznym
gwarem, co zdaje się tworzyć
inny, kolorowy i głośny świat.
Tak bardzo oderwany nawet od
tradycji odpustowych. Jest to
inne, niekiedy niezauważalne
oblicze wielkich uroczystości kościelnych. Tutaj, w Krzeszowie,
widać to wyraźniej, bo w małej

Konfraternia ze Śląska

nariusz katowicki ks. abp Damian Zimoń. Swój pracowity
weekend rozpoczynał w sobotę
w Krzeszowie, aby w niedzielę
zakończyć go w Piekarach, gdzie
w sierpniowej pielgrzymce wzięły udział śląskie kobiety. Ta piekarska pielgrzymka jest stworzona na podobieństwo słynnej
majowej, w której biorą udział
sami mężczyźni. W czasie Eucharystii w Domu Łaski metropolita katowicki wskazywał
aktualne problemy społeczne,
z którymi borykają się dzisiaj katolicy. Wśród zagadnień, wobec
których nie możemy stać obojętnie, pojawiły się m.in. problemy
w budowaniu cywilizacji miłości, ataki na kapłanów, na rolę
kobiety w świecie, wychowanie

katolickie dzieci. Arcybiskup
wskazywał na Maryję i św. Elżbietę, jako kobiety przełomu Starego i Nowego Przymierza, które
przez cały czas współdziałały
z Duchem Świętym w realizacji
Bożych planów. – Duch Święty
w szczególny sposób współdziałał z Jezusem w czasie jego pobytu na ziemi – mówił abp Zimoń.
– Cały czas pozostawał jednak
utajony i dopiero odejście do
nieba Jezusa
Zmartwychwstałego pozwoliło na zesłanie nam Ducha
Świętego. Dzisiaj już mamy Go
wśród nas.
Tylko i wyłącznie współdziałanie z Duchem Świętym może
pomóc z budowaniu pokoju na
ziemi – dodał metropolita.
Każdego roku zakończeniem
lata w sanktuarium była Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych. Tradycyjnie przybywała
ona w pierwszy weekend września. W tym roku będzie jednak
inaczej. W 2009 roku będzie ona
miała miejsce w Legnickiem
Polu. Ostatnim wielkim spotkaniem u tronu Matki Bożej Łaskawej w sierpniu będzie Spotkanie
Młodych: „pod Krzyżem u boku
Matki”.
Obecność kilku tysięcy osób
na Wielkim Odpuście w krzeszowskim sanktuarium dowodzi, że przeżywa ono swoją drugą młodość.

Młodzież proponuje kalendarze
i ciasteczka krzeszowskie
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IMIENINY PARAFII A.D. 2009
15 sierpnia to coroczne święto
w Sanktuarium Krzeszowskim.
Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to święto
Głównego Sanktuarium Diecezji Legnickiej a więc całego Kościoła Lokalnego. Uroczystości
rozpoczęły się już w czwartek 13
sierpnia. Pierwszy dzień upłynął
pod znakiem Sakramentu Pokuty ale także modlitwy w intencji
kapłanów.
W piątek – drugi dzień odpustu do Sanktuarium wkroczyła V
Piesza Pielgrzymka Diecezjalna
z Legnicy do Krzeszowa. O godzinie 20.00 wyruszyła procesja
z Cudownym Obrazem po szlakach Kalwarii Krzeszowskiej.
Procesji przewodził Bp Legnicki
Stefan Cichy. Ks. Bp przewodniczył również o północy Pasterce
Maryjnej.
Mszę św. w Uroczystość
Wniebowzięcia NMP poprzedziła procesja z obrazem Matki Bożej Łaskawej. Procesja wyruszyła
od Domu Piłata – jednej z kaplic
Kalwarii Krzeszowskiej. W procesji, która uroczyście wprowadziła Cudowną Ikonę do Bazyliki, uczestniczył ks. Bp Stefan

Cichy, a procesji przewodniczył
kustosz sanktuarium Ks. Prałat
Marian Kopko.
Uroczystej Eucharystii, na
zaproszenie bp legnickiego,
przewodniczył. Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń – metropolita katowicki. W swojej
homilii Ks. abp zwrócił uwagę ma piękno krzeszowskiego
sanktuarium, uznając, iż nie
bez powodu jest ono nazywane

Koncert zespołu TRIM

Europejską Perłą Baroku. Dalej ks. abp mówił o roli Maryi
w Historii Zbawienia jako Arki
Nowego Przymierza, a także
o ważności tego święta w życiu Kościoła. Przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym
dostojny Gość zwrócił uwagę na nauczanie katechezy
w szkołach jako o wspólnym
zadaniu dla nasz wszystkich,
a zwłaszcza dla rodziców, którzy powinni współpracować
z katechetami, troszcząc się
o chrześcijańskie wychowanie
swoich dzieci. Właśnie rodzicom życzył takiego – dobrego
wychowania młodego pokolenia.
Mszę Świętą uświetnił występ
zespołu TRIM ze Szczecinka,
który również wystąpił na scenie
przed Bazyliką po zakończeniu
Eucharystii.
Na czas odpustu do Krzeszowa zjechało kilka tysięcy
pielgrzymów nie tylko z naszej
Diecezji Legnicy, aby wspólnie
wypraszać łaski od Pana Boga
przez wstawiennictwo Łaskawej
Pani.
Grzegorz Żurek
Kierownik ds. Sanktuarium
w Krzeszowie
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„KRZESZÓW z MŁODYMI”
XVI SPOTKANIA MŁODYCH w KRZESZOWIE
Dlaczego akurat takie Spotkania?
To tytuł artykułu, który ukazał się w pierwszym i jedynym
wydaniu gazetki z XVI-tego Spotkania Młodych z datą: 24. 08.
2009 roku.
– Poczułem w sobie chęć
jednania się z ludźmi inteligentnymi i dobrymi, a przede
wszystkim z ludźmi znajdującymi w sobie chęć przebywania
z Jezusem - napisał Paweł, lat 17
z Wesółki.
– Po raz drugi jestem na Spotkanie Młodych. Przyjechałem,
aby służyć pomocną ręką; napisał
Paweł, kleryk WSD z Piechowic.
– Wcześniej przyjeżdżały tutaj moje koleżanki. Bardzo lubię
śpiewać, dlatego przyjechałam
na warsztaty muzyczne, powiedziała Hanna z Zaręby.

– Żeby wspólnie z grupą
młodych namalować świętych, którzy będą szli w procesji do Jezusa ukrzyżowanego, powiedział prowadzący
warsztaty Grzegorz Niemyjski
z L egnicy.
– Przyjechałem, bo mam
ogromny sentyment do Krzeszowa, powiedziała Siostra Marta
z Częstochowy.
Czego oczekujesz po Spotkaniu Młodych?
– Aby po powrocie być jeszcze
bliżej Pana Boga i dostrzegać Go
bardziej w codziennym życiu,
powiedziała Magda Duda.
– Chcę się przygotować na
nadchodzący nowy rok szkolny.
Chce „naładować swoje baterie”,
powiedział Julian Wypasek z Polkowic.

Przywiązani do Krzyża

– Chce być bardziej otwarta
na to, co Pan Bóg chce mi powiedzieć, napisała Aneta Superson.
– Chciałbym ewangelizować
swoje środowisko – napisał Michał Klepacki.
– Nie mam oczekiwań, ale jestem otwarta na to, co się będzie
działo w moim życiu, napisała
Patrycja.
Skąd pomysł na właśnie takie spotkania?
Spotkania zainicjował 16
lat temu Ks. Sławomir Augustynowicz, wtedy diecezjalny
duszpasterz młodzieży; obecnie
proboszcz i dziekan dekanatu
Głuszyca w diecezji Świdnickiej. Istotą tych spotkań było to,
aby ludzie poszukujący swojej
drogi w życiu mieli możliwość
spotkania osób, które im w tym
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Tańcem chwalimy Boga

pomogą i wskażą tę właściwą
drogę. Priorytetem jest właściwie miłość do Pana Boga, ale
bardzo ważne jest rozwijanie
swoich pasji i talentów. Modlitwa i warsztaty młodym ludziom to umożliwiają. Dlatego
spotkania kierowane są do osób
młodych, próbujących odnaleźć
cel swojego życia. Zajęcia prowadzone są przez ludzi, którzy
już coś osiągnęli i mają się czym
podzielić.
Początkowo spotkania Ludzi Młodych odbywały się
w Głuszycy, ale Krzeszów
jest najbardziej odpowiednim
miejscem na takie Rekolekcje Młodych. To tutaj jest największe sanktuarium naszej
diecezji i tutaj jest obraz Łaskawej Matki. Młodzi ludzie
chcą być najbliżej swojej Matki. W krzeszowskiej bazylice
daje się odczuć Jej obecność,
co nakłania młodych ludzi do
refleksji i skupienia.
Ustalając hasło kolejnego
spotkania bierz się zawsze pod
uwagę rok duszpasterski. Po-

prze chrzest każdy z nas otworzył bramę, aby stać się dzieckiem jednego Boga. Kolejną
brama jest krzyż, który każdy
musi nieść przez swoje życie,
aby dojść do chwały Nieba. Te
dwie bramy połączyło tegoroczne hasło spotkania Młodych
w Krzeszowie: „wszczepieni
w drzewo krzyża”. Chrześcijanin bez Eucharystii – umiera,
dlatego istotnym elementem
każdego dnia w Krzeszowie było
uczestnictwo w tym wielkim
misterium zbawienia.
Przez cztery dni młodzież
modliła się, uczestniczyła w różnych warsztatach oraz pięknie
się bawiła. W niedzielę 23 sierpnia przeżywała na wzór wspólnoty z Taize. Modlitwy przygotował i wraz ze studentami
z Legnicy poprowadził nasz rodak ks. dr Jan Pazgan. Prelegentami XVI Spotkania Młodych
w Krzeszowie byli znani nam
wszystkim kapłani i patrioci: Ks. Stanisław Orzechowski
z Wrocławia i Ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca. Gości-

Ojciec Leon Knabit

liśmy znakomitych muzyków,
którymi kierował Poldek Twardowski i jego kapela. W niedzielny wieczór swoje umiejętności zaprezentowała grupa
taneczna, która pokazał wszystkim uczestnikom sztukę tańca
uwielbienia Pana Boga w stylu
hebrajskim. Koncert niedzielny
zakończono w Bazylice Apelem
Jasnogórskim i przeniesieniem
Najświętszego
Sakramentu
z kościoła św. Józefa do Bazyliki,
któremu towarzyszyła adoracja.
Wśród gości zagranicznych był
w Krzeszowie: Ks. Szczepan
Delan, Serbołużyczanin oraz
brat Mateo Re ze wspólnoty Taize we Francji.
Podczas niedzielnej Eucharystii w dniu 23 sierpnia gościliśmy Biskupa Legnickiego Ks. dr
Stefana Cichego; natomiast na
zakończenie XVI Dni Młodzieży Mszy świętej w poniedziałek
przewodniczył Ks. Biskup Marek Mendyk.
(na podstawie Biuletynu XVI
Spotkań Młodych ułożył:
Ks. Marian Kopko
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O Wujaszku na rowerze…
Gdy pragniecie nowych treści,
Jeśli was ciekawość bierze,
Posłuchajcie opowieści…
To początek „Piosenki o wyprawach rowerowych”, jaka narodziła
się z początkiem lat pięćdziesiątych wśród krakowskich studentów związanych z księdzem Karolem Wojtyłą. Sam kapłan, znany z
górskich wędrówek, nart czy kajaków, na rowerze dopiero uczył
się jeździć. Jego instruktorem był
przyjaciel z turystycznych szlaków, Jerzy Ciesielski, dziś Sługa
Boży, czekający na wyniesienie na
ołtarze.
Środowisko dość szybko, jeszcze w 1952 roku, ochrzczono księdza Wojtyłę Wujkiem, co ułatwiało
kontakt. – Były to czasy – jak wspomina krakowska wychowanka Wujka Zofia Abrahamowicz - Stachura
– gdy pociągi były zwykle przeładowane i jeździło się w tłumie. Tak też
i jechała nasza grupa, ale stale coś
tam ktoś do księdza mówił. Były to
czasy najciemniejszego stalinizmu
i obecność księdza, zwłaszcza ubranego po cywilnemu, z grupą młodzieży zwracała uwagę wszystkich
– nie mówiąc już o różnych służbach specjalnych UB czy milicji.
Nie można więc było zwracać się do
księdza w miejscu publicznym: proszę księdza i tak właśnie narodziło
się określenie Wujek. Wujek później – w okolicznościach całkiem
nawet kameralnych – stał się Wujkiem naszym najukochańszym.
Z tą nauką jazdy na rowerze bywało różnie, co o nie omieszkano zauważyć we wspomnianej piosence.
Poćwiczywszy w wielkiej biedzie,
Nakręciwszy się do woli,
W lewo zamiast w prawo jedzie,
Lecz nie koniec to niedoli.
Gdy Wuj przez Las Wolski jechał,
Nagle krzyknął: „A to dramat!”.
Wielka dla nas stąd uciecha,
Bo Wuj kierownicę złamał…
Na początku jeżdżono na rowerach i podróżowano pieszo, bo
nie wszystkich stać było na rower,
do dolinek krakowskich. Jerzy
Ciesielski musiał być bardzo dobrym nauczycielem dla Wojtyły,
bo ten po dwóch latach zdecydował się na pięciodniową eskapadę rowerową, aż na Dolny Śląsk.

Rok wcześniej ktoś z przyjaciół dał
hasło: – Jedźmy w Sudety! Tam
jeszcze nas nie widzieli. I – jako
słowo się rzekło – na początku lipca 1955 roku powędrowano pieszo
przez Kotlinę Kłodzką. Udana to
była ośmiodniowa wyprawa, więc
postanowiono za rok znów wybrać
się na Dolny Śląsk. Tym razem jeszcze dalej na zachód.
Odpoczynek po duszpastersku
Jest sobotni ranek, 1 września
1956 roku. Na stację kolejową w
Bolesławcu nad Bobrem wjeżdża
nocny pociąg z Krakowa. Z wagonu
sypialnego wysiada piątka młodych
ludzi, każdy z plecakiem. Z innego
wagonu obsługa wyładowuje pięć
rowerów, nadanych jako bagaż.
Cała piątka to młodzi naukowcy,
którzy wygospodarowali sobie kilka wolnych dni i ruszyli w Polskę.
Antonina Kowalska, Janina i Jerzy
Janikowie – są fizykami na Uniwersytecie Jagiellońskim, Stanisław
Rybicki – inżynierem środowiska.
Piątym jest ksiądz Karol Wojtyła,
36-letni wykładowca Katedry Etyki KUL. Ksiądz – mimo zajęć w
Lublinie – mieszka w Krakowie i
pracuje z młodzieżą akademicką w
parafii świętego Floriana. Lubi aktywny wypoczynek. Podczas roku
akademickiego organizuje jedno-,
dwudniowe wypady, latem dłuższe.
Tradycją wycieczek z Karolem Wojtyłom była zawsze poranna msza
święta. W napotkanym na trasie
kościele lub – co było pionierskie
na owe czasy – w warunkach turystycznych: na górskim szlaku czy
łące nad wodą, gdzie ołtarzem było
odwrócony do góry dnem kajak.
Sam Karol Wojtyła w liście do
redakcji kwartalnika dla duchowieństwa „Homo Dei” napisze rok
później: Zacząłem jako kapłan,
wówczas to kapłan pracujący naukowo, (…) uprawiać turystykę
dla wypoczynku. Wkrótce jednak
zorientowałem się, że wypoczynek
ten można wykorzystać, jeżeli nie
bardziej po kapłańsku, to z pewnością bardziej po duszpastersku. Oto
istnieją młodzi ludzie, którzy nie
tylko jeżdżą na nartach, wędrują po
górach, szosach (rowery), pływają
kajakami po naszych wspaniałych
północnych jeziorach, ale również

uczestniczą we mszy świętej wówczas to nie tylko z obowiązku raz
w niedzielę, oraz przystępują do
komunii św. (list do redakcji, V-VI
1957).
Zabrali rowery i pojechali
W Bolesławcu piątka rowerzystów skierowała się najpierw do
kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i świętego Mikołaja Biskupa. Gdzie
Karol Wojtyła odprawił mszę świętą. W Bolesławcu upamiętniono
ten fakt w 2000 roku, umieszczając
pamiątkową tablicę wewnątrz kościoła. Rowerami nasi bohaterowie
pojechali dalej do Lwówka. Później
przez Pławną do Lubomierza. Prawdopodobnie tam mieli swój pierwszy nocleg (w klasztorze u sióstr
urszulanek, tego faktu nie udało się
do tej pory potwierdzić. Jeśli tak, to
następnego dnia. Po porannej mszy
świętej, pojechali w kierunku Gór
Izerskich. Po drodze minęli Radoniów, zwiedzili ruiny zamku Gryf,
przejechali przez Mirsk i Świeradów. To małe uzdrowisko znane
było ze słyszenia Stanisławowi
Rybickiemu, ponieważ wcześniej
przebywali tu na wypoczynku „u
wód” jego rodzice. Droga Izerska ze
słynnym Zakrętem Śmierci porośnięta była wówczas gęstymi świerkami, których korony łączyły się
nad szosą, tworząc osobliwy parasol. Częściowo przydał się, bo padał
wówczas deszcz. Ze Szklarskiej Poręby zjechali w dół, przez Piechowice, do Sobieszowa, Na dole, chyba
na miejscowej plebanii, pozostawili
rowery i wdrapali się na Chojnik. W
zamkowym schronisku były wtedy całkiem dobre warunki – ciepła
woda, kanalizacja. Tam postanowili przenocować.
Rankiem, 3 września, zeszli ze
szczytu Chojnika, zabrali rowery
i pojechali do Jeleniej Góry. W kościele świętego Erazma i Pankracego ksiądz Wojtyła odprawił – jak
zawsze – mszę. Tam zachował się
do dziś jego wpis do księgi, posług
kapłańskich. Każdy ksiądz, będący
w podróży i odprawiający mszę po
drodze, wpisuje ten fakt do księgi
kapłańskich posług liturgicznych.
Potem obrano kierunek na Karpacz. Pewnym jest, że rowerzyści
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dotarli do kościoła Wang, pewnym
jest, że byli na Śnieżce. Z Karpacza
zjechali do Kowar. Tam bowiem jedna z uczestniczek rowerowej wyprawy – Tosia Kowalska – postanowiła
odwiedzić swoją siostrę – Jadwigę.
Wszyscy zostali zaproszeni na rodzinny obiad. Tosia przenocowała
u krewnych, zaś pozostała czwórka
gdzieś w stodole, na sianie. W tamtych latach były to całkiem normalne warunki noclegu.
4 września z Kowar obrano kierunek na Kamienną Górę i Krzeszów.
Po drodze forsowano Przełęcz Kowarską, gdzie trzeba było pchać rowery.
Uczestnicy wyprawy zwiedzili kościoły w Kamiennej Górze i Krzeszowie. Krzeszów szczególnie dokładnie
oglądali. Karol Wojtyła był zachwycony i oczarowany jego pięknem. Gdy w
1997 roku przybył do diecezji legnickiej jako papież i podczas mszy świętą w Legnicy koronował obraz Matki
Boskiej Łaskawej z Krzeszowa, pytał
biskupa Tadeusza Rybaka, czy krzeszowskie sanktuarium udało się już
wyremontować. Z Krzeszowa piątka
rowerzystów udała się do Świebodzic,
gdzie przenocowano. Rowerzyści byli
gośćmi Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Krakowski
ksiądz zainteresował się ich posługą
duszpasterską, sprawowaną wobec
osób upośledzonych umysłowo.
- Między siostrami a Wojtyłą wywiązała się na ten temat bardzo ciekawa dyskusja o kształceniu podopiecznych - wspomina po łatach
Jerzy Janik. - Była na tyle ciekawa,
że ją zapamiętałem.
Po gościnie i noclegu (z 5 na 6
września) u świebodzickich sióstr
(a może było to po wizycie na dziedzińcu zamku Książ - bo sam obiekt
wówczas nie był udostępniony do
zwiedzania - tego nie udało się jednoznacznie ustalić) grupa rozdzieliła się. Trójka fizyków pojechała
dalej zwiedzać okolice, a Stanisław
Rybicki i Karol Wojtyła wzięli rowerowy kurs na Świdnicę. Dojechawszy tam, wsiedli do pociągu i wrócili
do Krakowa.
Niebieskie tabliczki
z żółtym krzyżem
Od dwóch lat na Dolnym Śląsku
przypomina się tamte wydarzenia.
Najpierw staraniem sobieszowskiego proboszcza, księdza Józefa Frąca
i wielu ludzi dobrej woli doszło do
otwarcia trzykilometrowego odcinka kolejnego szlaku papieskiego w
Polsce. I co najważniejsze – jedynego
rowerowego! Potem doszły kolejne

tablice – Świeradów Zdrój, Świebodzice, Książ ostatnio Radoniów.
Przymierzają się Kowary. 26 lipca we
wsi Proszówka koło Gryfowa Śląskiego upamiętniono rowerową wyprawę
kamieniem z piaskowca i stosownymi tablicami informacyjnymi.
Każdy szlak papieski w Polsce
znakowany jest za pomocą niebieskich tabliczek z żółtym krzyżem.
W punktach na jego trasie znaleźć
można stosowne, ujednolicone
mapki turystyczne, z opisem każdego miejsca. Szlak papieski to wyzwanie dla wszystkich gospodarzy
przez których tereny przebiega. Jak
choćby Karkonoski Park narodowy,
gdzie górską drogę trzeba naprawić,
zbudować infrastrukturę, nawet pomyśleć o przechowalni rowerów.
Na szczycie Chojnik, w byłej
kaplicy Schaffgotschów odsłonięto
trzy komponujące się w jedną całość
pamiątkowe tablice z granitu karkonoskiego. Na środkowej umieszczono herby: papieski i diecezji legnickiej. Przed nią krzyż papieski.
Na prawej słowa Jana Pawła II z
homilii, wygłoszonej na poradzieckim lotnisku w 1997 roku. „Na
terenie waszej diecezji jest wielu,
którzy czerpią siły z wiary, potrafili przejść przez Sybir i ciężkie doświadczenia lat powojennych
- chociażby przez straszliwe
obozy koncentracyjne. Tylko
dzięki wierze przetrwaliście
te straszliwe warunki na
nieludzkiej ziemi, na której

ryguje drobną nieścisłość: - W 1956
roku nie byliśmy już studentami,
ja i moja żona Janina mieliśmy już
doktoraty w kieszeniach. Tosia Kowalska i Stanisław Rybicki też byli
po studiach. Ja rok później zostałem
docentem.
W latach 50. XX wieku młodzi
naukowcy dokonali rzeczy niezwykłej. Odkryli dla siebie Wojtyłę i
zaprzyjaźnili się z nim. Ich wspólne eskapady nie były zwykłymi
wycieczkami. Profesor Janik potwierdza, że starano się w tych turystycznych dyskusjach wchodzić
tam, gdzie to było możliwe - na
pogranicze filozofii i fizyki. - Ta rowerowa wyprawa była więc ambitną
pod każdym względem, prawdziwą
lekcją, gdy uczyłem się od Karola Wojtyły - wspomina profesor. Dzięki Janowi Pawłowi II – powie
zgromadzonym pod Chojnikiem
profesor Janik - poznałem, że słowa
jest mogę użyć zarówno w odniesie-

przyszło wam żyć długie nieraz lata.
Niech dobry Bóg wynagrodzi wasze
cierpienia, a zmarłym da wieczny
odpoczynek” (Legnica, 2 VI 1997).
Tablica z lewej strony informuje, że
2/3 września 1956 roku do zamku
Chojnik przybył z grupą krakowskich studentów ksiądz Karol Wojtyła, od 16 października 1978 roku
papież Jan
Profesor Jerzy Janik, światowej
sławy fizyk jądrowy z Krakowa, ko-

niu do kamienia, jak i w odniesieniu do Boga, a także w odniesieniu
do elektronu. Siła abstrakcji i siła
analogii - oto co niemal w pierwszej
dyskusji na wycieczce zakomunikował nam przed laty Karol Wojtyła, erudyta wielki i wielki znawca
filozofii.
Janusz Skowrońsk
Przedruk z „Rowertour”
sierpień 2009
Zdjęcie: STANISŁAW RYBICKI
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Na początek Nowego Roku Szkolnego
Kiedy zapytamy dzieci w pierwszej lub drugiej klasie szkoły podstawowej co to jest GPS, od razu
w górze pojawi się wiele rąk i większość z nich zgodnie odpowie, że
GPS (czyt. dżi pi es; z ang. Global
Positioning System) to nic innego
jak system nawigacji satelitarnej.
Urządzenia tego używają najczęściej kierowcy samochodów czy
autobusów, aby przy jego pomocy
trafić do celu bez problemów i niepotrzebnego błądzenia. Po włączeniu nawigacji zażąda ona od nas
byśmy wpisali skąd dokąd chcemy
jechać, podali jak najwięcej szczegółów tj. miejscowość, adres, nazwę ulicy jak również numer domu
czy obiektu do którego chcemy dojechać. Mamy również możliwość
wyboru trasy wg. różnych kryteriów,
np. najkrótsza trasa, najszybsza trasa, bezpłatne drogi itp. Kiedy uzupełnimy wymagane dane przyrząd
ten wyznaczy nam trasę i możemy
bez problemu udać się w drogę.
Rzeczywiście, używając nawigacji
dojedziemy bez problemów do celu
często nawet zaoszczędzając dużo
czasu a nawet pieniędzy za paliwo.
Biorę GPSa do ręki, wpisuję adres:
„dobrzy ludzie” - maszyna stwierdza,
że popełniłem błąd i muszę go poprawić, więc poprawiam i wpisuję:
„kochający rodzice” - niestety nadal
maszyna odmawia znalezienia celu;
postanawiam wpisać: „wspaniałe
życie” - otrzymuję odpowiedź, że nie
ma takiej możliwości, mam wybrać
inną. Wpisuję: „miłość małżeńska” urządzenie wariuje i nie wie co robić,
zaleca zresetowanie.
Resetuję i na nowo wpisuję: „życie w pokoju” - niestety nadal nie
znajduje celu. I mógłbym tak wpisywać do końca życia i nigdy urządzenie to nie wskazałoby mi drogi do
tych jakże wartościowych celów. To
jest tylko maszyna, tylko technika,
tylko urządzenie, które ma służyć
ludziom w określonym zakresie.
Jednak ja jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, często tak
o sobie mówię. Otrzymałem życie
i idę drogą w określonym kierunku.
Drogę do celu muszę wybrać sam,
żadna maszyna i żadne urządzenie
techniczne nie uczyni tego za mnie.

Ale jak to zrobić, by wybrać ten najwłaściwszy cel?
Jezus przy swoim wniebowstąpieniu mówi: „Ja zaś będę prosił
Ojca, a innego Pocieszyciela da
wam, aby z wami był na zawsze”.
Mówi tu o Duchu Świętym.
A
Duch
Święty
każdemu
z nas przynosi dary: - dar mądrości - widzenie świata, ludzi i rzeczy takimi, jakimi widzi je Bóg
- dar rozumu - abyśmy zrozumieli
i właściwie pojmowali życie, miłość,
śmierć; byśmy nie widzieli w umierających trupa położonego w kilku zbitych deskach, lecz osobę,
która została powołana
do życia wiecznego, która przeszła przez życie
ziemskie i teraz raduje
się ze spotkania z Panem
- dar rady - przynosi nam
spokój wewnętrzny, ponieważ pozwala nam
na właściwe podejmowanie decyzji, takich,
które spodobają się Bogu
i będą cieszyć bliźnich
- dar męstwa - pozwala
na odważne kroczenie
poprzez nasze życie, poprzez naszą codzienność
- dar wiedzy - jest darem, który pozwala nam
poznać Boga, poznać
prawdy życia, poznać to, co nie jest
widzialne ludzkim okiem tu i teraz
- dar bojaźni Pańskiej - to nie dar ciągłego strachu, życia w strachu, lecz
dar, który pozwala nam zauważyć, że
jesteśmy tak słabi, że często nie czynimy tego, czego chce od nas nasz Ojciec, pozwala nam widzieć nasze błędy i pomaga w spełnianiu woli Boga
- dar pobożności - to nie dar dewotyzmu i zasiadania w pierwszych ławkach w kościele z pięknie złożonymi
rączkami, a po wyjściu z kościoła
nasz bliźni, nasz brat jest dla nas nikim, jest jak powietrze, lecz jest to
dar, który pomaga nam wierzyć, że
Bóg jest naszym Ojcem, że to Jemu
mamy być wdzięczni za wszystko, że
to właśnie my wszyscy żyjący ludzie
na tej ziemi jesteśmy dla siebie braćmi.
Powiesz drogi kolego i koleżanko
że to trudne, co piszę, to słowa, których nie rozumiem, bo przecież jak

wybaczyć sąsiadowi, który wrzuca
do mojego ogrodu swoje śmieci, bo
jak żyć szczęśliwie, kiedy inni mają
tyle rzeczy i pieniędzy...
Nie ważne jest to, co mają inni,
a czego ja nie mam, nie ważne jest
czy będę biedny, czy bogaty, czy
będę miał najnowszy model telefonu komórkowego, czy najzwyklejszy. Każdy z nas otrzymał od Boga
przeogromny dar, prezent podobny
do najwspanialszego i najnowocześniejszego GPSa, ale ten GPS jest
o wiele lepszy, o wiele cenniejszy od
zwykłej technicznej nawigacji. Tym

GPS-em jest dla nas Duch Święty.
To On nami kieruje i dzięki Jego
darom dążymy do celu tą właściwą drogą, tą najkrótszą, najszybszą
i najtańszą. Drogą na końcu której
czeka na nas Dobry Ojciec, Stworzyciel i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.
To On czeka z otwartymi ramionami i dzięki GPS-owi, dzięki Duchowi Świętemu i darom mądrości,
rozumu, rady, męstwa, wiedzy, bojaźni i pobożności mamy możliwość
spojrzeć Bogu prosto w oczy i powiedzieć: „Dziękuję Ci, Ojcze, za dar życia oraz za dar świętej wiary”.
Prośmy Ducha Świętego, abyśmy rozpoczynając ten Nowy Rok
Szkolny i Katechetyczny umieli dobrze wyznaczyć swoją drogę, która
będzie zawsze wiernie prowadzić
nas do Pana Boga. Zachęcam, abyśmy rozpoczęli nasza „nawigację”
od dobrej spowiedzi świętej.
(Ks. Marian Kopko)
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Z historii benedyktynek krzeszowskich

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony
13 maja 1687 roku klasztor lwowskich benedyktynek gościł w swoich murach arcybiskupa
Lwowa Konstantego Lipskiego i dość liczne grono
ksień istniejących wówczas w Królestwie Polskim
żeńskich klasztorów benedyktyńskich. W tak
uroczystej oprawie miały się odbyć wybory nowej
ksieni, po śmierci przełożonej – Doroty M. Daniłowiczówny ciotki króla Jana III Sobieskiego.
Kiedy arcybiskup Lipski wyznaczył dzień wyborów „wszystkie zakonne panny wzrok swój obróciły na Eleonorę Helenę Kazanowską, sądząc
według sumienia, iż najgodniej urzędowi dobrego
pasterza odpowie” – pisała kronikarka. Powszechne i zgodne „tak” w głosowaniu wielce uradowało arcybiskupa, który po wyborze miał z entuzjazmem zawołać: „Exultavit spiritus meus In Deo
salutari meo”. Także i król Jan III wraz z królową
Marysieńką „zadowolenie okazał z wyboru”. Ród
nowej ksieni wywodził się z dalekiej Italii, z Genui. W przeszłości jeden z przodków rodu udał się
w poszukiwaniu kariery do Rzeczpospolitej Polskiej i widać skutecznie szukał, bo ojciec ksieni
Kazanowskiej Dominik Aleksander Kazanowski
de Casanova był już wojewodą. Miał też trzy córki, z których dwie wyszły za mąż a trzecia wybrała
służbę Bogu u lwowskich benedyktynek.
Rządy swoje ksieni Eleonora rozpoczęła słynąc
już z wielkiego nabożeństwa i umiłowania Najświętszego Sakramentu. Trzeba w tym miejscu
przypomnieć, że już panny Szaporowskie – założycielki benedyktynek we Lwowie – przyjęły
jako zobowiązanie nieustającą adorację Jezusa
w Najświętszym Sakramencie. Później za rządów
„ksieni-ciotki” – wojny i napady kozackie i tatarskie przerwały to nabożeństwo. Marzeniem nowej
ksieni było jego wskrzeszenie. Rozpoczęła więc
starania, gromadziła fundusze, zleciła opracowanie odpowiedniego modlitewnika. Tekst książeczki dała do druku, aby „dla większej wygody wyraźniejszym było przeprasowanie drukiem”.
Nie widomo dziś z jakich przyczyny zamierzenia świętobliwej ksieni nie doszło do skutku.
Może z powodu działań wojennych, a może – jak
zastanawiała się kronikarka – „zgromadzenie
opozycyją postanowiło czując się niesposobnem
do tak ustawicznej adoracji”?. Ale Bóg miał swoje plany, które wkrótce stały się jawne. Trzeba
przypomnieć, że po zwycięstwie wiedeńskim nad
Turkami królowa Maria Kazimiera (Marysieńka)
w podzięce Bogu za zwycięstwo swego królewskiego małżonka ślubowała sprowadzić z Paryża
do Warszawy zakonnice od Nieustannej Adoracji
Najświętszego Sakramentu zwane sakramentkami. I rzeczywiście tak uczyniła, zaopatrując je
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materialnie. Ale po śmierci króla Jana Marysieńka opuściła Polskę i wyjechała do Rzymu a sakramentki zostały niemal bez środków do życia. Tułały się potem przebywając kolejno w Jarosławiu,
w Przemyślu, Komarnie. Aż w końcu książę Jabłonowski sprowadził je do Lwowa ale – wbrew obietnicom – zostawił je tu na przysłowiowym lodzie.
I wtedy sakramentki znalazły niespodziewaną
opiekunkę w osobie ksieni benedyktynek łacińskich Eleonory Kazanowskiej. Od ręki wyasygnowała kwotę 100 000 złp na instalację sakramentek
a potem otaczała je opieką. I w ten sposób stała się
jakby powtórną fundatorką lwowskich sakramentek. Jej rozkochanie w Najświętszym Sakramencie spowodowało, że wniosła do Stolicy Świętej
prośbę, by mogła opuścić benedyktynki i przejść
jako zwykła zakonnica do sakramentek. Otrzymała odmowną decyzję.
Żyła więc we własnym klasztorze tak świętobliwie, że spowiednik O. Kmita porównując ją do św.
Katarzyny pisał: „nadprzyrodzoną siłą żyła przyjmując Komunię Św., innego doczesnego pokarmu
nie potrzebowała, tak ją Ciało Pańskie wzmacniało i ożywiało”.
(ciąg dalszy nastąpi...)
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

16 krzeszowska pani nr 5 - wrzesień/październik 2009

SPRÓBUJ
POMYŚLEĆ
W  lecie często jest okazja do spotkań z kolegami i znajomymi, nieraz i po wielu latach.
Taka przyjemność mnie w tym roku spotkała.
Jak zwykle przy takiej okazji pada pytanie, co
u ciebie słychać, o zdrowie, jak dzieci itd. Po
tym przychodzi czas na politykę i na sprawy
wiary. Jeden ze znajomych poruszył ciekawy
temat. Mówił tak: pamiętam na religii uczono
mnie, że Pan Bóg za dobre wynagradza, za złe
karze. Mojej siostrze (która była w stanie błogosławionym) jej bratowa powiedziała w złości „żebyś nie urodziła”, a siostra do niej, co
mi życzysz, niech spotka ciebie. I siostra urodziła zdrowe dziecko, a dwa lata starsze dziecko bratowej mocno się okaleczyło, ale siostry
dziecku też nie najlepiej się powodzi. Czy to
zbieg okoliczności?
Drugi mówi: sąsiadki syn poszedł do seminarium, ks. wikary posprzeczał się z nią o drobną
sprawę, brat jej mówi do niej, żeby się nie spierała, nie ma o co, twój też jak będzie księdzem, może
być w podobnej sytuacji. A ona: jak ma być takim
księdzem, to niech wcale nie będzie. Po trzech miesiącach syn zostawia seminarium, a był na piątym
roku. Matka rozpacza. Czy to zbieg okoliczności?
Wiele podobnych przykładów usłyszałem, nie
będę nimi zanudzał. A w Piśmie Świętym czytamy:
„Nie sądź, abyś nie był sądzony”, „Nagroda i kara należą do Pana”, a my tak łatwo mówimy: ażeby cię…
Przed kilku laty w Rycerzu Niepokalanej była
taka legenda, jak jeden pan skarży się do Pana
Boga: dlaczego Boże nie ukarzesz tych chuliganów,
co zdemolowali pociąg itd. itp. A Pan Bóg odpowiada: a przypomnij sobie, ile razy i ty demolowałeś,
i twoja żona, i twoje dzieci, wiesz, co by było, jakbym od razu karał. Jeden ze słuchających dodał.
Nie byłoby św. Pawła Apostoła, św. Franciszka
i wielu świętych, a dla wielu mieszkańców nieba to niebo byłoby zamknięte. A ile nawróceni
grzesznicy wybudowali klasztorów, kościołów, ile
wspomagali biednych.
A tak przypatrzyć się dzisiejszym sprawiedliwym, którzy często powtarzają: by każdy był taki,
jak ja, to by było dobrze! Ale nie widzi jak wandale
niszczą różne przedmioty użyteczności publicznej, nie słyszy przekleństw w miejscach publicznych, nie stanie w obronie ludzi niewinnie oskarżanych, również duchownych i Kościoła
Czy to jest postawa zgodna z Ewangelią?
brat Stanisław

Byliście
z nami w Wilnie
Na początku lipca 2009 roku śladami sanktuariów
Maryjnych, wyruszyła z Legnicy pielgrzymka autokarowa do Wilna. Wspólnie z księdzem biskupem Markiem Mendykiem jechaliśmy, aby oddać pokłon Matce
Bożej Ostrobramskiej. Droga wiodła niezwykłym szlakiem: imponujący Licheń z nową Bazyliką, stary, pełen
życzliwości Toruń z rozgłośnią Radia Maryja, na której
antenie modliliśmy się wspólnie Koronką do Bożego
Miłosierdzia, oddając Bożej opiece i pozdrawiając całą
diecezję legnicką. W kolejny dzień droga zaprowadziła
nas do Gietrzwałdu, jedynego miejsce objawień Matki
Bożej w Polsce, miejsca niezwykłego i emanującego pokojem. Nie sposób byłoby nie nawiedzić Świętej Lipki,
gdzie w sanktuarium wzięliśmy udział w koncercie organowym, podczas którego naocznie mogliśmy przekonać
się, że figury, które zdobią organy świętolipskie, wraz
z gwiazdami i dzwoneczkami, podczas gry na instrumencie wprawiane są w ruch. Następnie Wigry z byłym
klasztorem Kamedułów i pograniczne Sejny w których
kosztowaliśmy zupy drwala i lokalnych soczewiaków.
Wilno przywitaliśmy podziwiając jego
panoramę
ze
wzgórza Trzech
Krzyży, nawiedziliśmy wileńskie
kościoły;
Św. Ducha, Św.
Piotra i Pawła,
Bernardyński,
Katedrę;
kościoły Św. Anny
Ks Bp Marek i nasza Krzeszowianka
i Teresy, prawou Matki Ostrobramskiej
sławną cerkiew
św. Ducha, a przede wszystkim wzięliśmy udział we
Mszy Świętej u Matki Bożej w Ostrej Bramie.
Podążaliśmy śladami św. Faustyny Kowalskiej, nawiedziliśmy kaplicę z obrazem Bożego Miłosierdzia,
dom zakonny w którym przebywała święta, obecny
dom sióstr Miłosierdzia-miejsce pobytu ks. Sopoćko.
Widzieliśmy ślady życia i działalności Adama Mickiewicza. Każdy pielgrzym mógł sam zrozumieć i doświadczyć słów wypowiedzianych przez Józefa Piłsudzkiego:
„ Dziękuję Ci, Matko, za Wilno”.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Ponarskich lasach, miejscu masowych mordów z drugiej
wojny światowej, gdzie życie straciło ok. 100 tysięcy ludzi. Zwiedziliśmy Troki z zamkiem na wyspie księcia
Witolda; tu koniecznie należało spróbować kibinów
i przyjrzeć się wyjątkowym karaimskim domkom.
W drodze powrotnej nawiedziliśmy studzienniczowskie sanktuarium nad jeziorem Studzienniczym z kaplicą w kształcie ośmiokątnej rotundy, które to w 1999
roku odwiedził papież Jan Paweł II. Ostatnim, niezwykle
poruszającym miejscem naszego pielgrzymowania był
warszawski kościół św. Stanisława na Żoliborzu z muzeum Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszko.
To oczywiście nie wszystkie miejsca naszego pielgrzymowania. Pragnę podziękować tym, których spotkałam podczas pielgrzymki, a czytających upewnić, że
w myślach i modlitwie byliście tam z nami.
Honorata Klimczak
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Pielgrzymka dzieci z Podwórkowych Kół Różańcowych
Radia Maryja na Jasną Górę czerwiec 2009 rok
Kilkanaście tysięcy dzieci, ich rodziców i opie- go dnia przyszli do niej koledzy z podwórka, chcąc załokunów przybyło w niedzielę 14 czerwca 2009 roku żyć bandę. Wówczas Madzia miała im zaproponować,
na Jasną Górę z 11. Pielgrzymką Podwórkowych Kół by na wzór dzieci z Fatimy, odmówili różaniec. „Co
Różańcowych – związanych z Radiem Maryja. Naszą było? Jedno małe natchnienie, od tego się zaczyna” –
legnicką diecezję reprezentowało Podwórkowe Koło wskazał o. Rydzyk.
Madzia – obecnie słuchaczka Wyższej Szkoły KultuDzieci z Czarnego Boru, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie proboszczem jest Ks. Kanonik ry Społecznej i Medialnej w Toruniu, prowadząca programy dla dzieci w Radiu Maryja i Telewizji Trwam – na
Władysław Stepniak.
Centralnym punktem pielgrzymki była msza świę- telebimach dziękowała za modlitwę w swojej intencji.
ta pod przewodnictwem biskupa Antoniego Długosza Apelowała o codzienne odmawianie różańca w intenz Częstochowy, nazywanego „biskupem od dzieci”. cji pokoju, życia, w tym dzieci nienarodzonych, a także
W specjalnej homilii dla dzieci bp Długosz mówił, że powstrzymania zła.
największym ludzkim skarbem są nie dobra
materialne, lecz rodzina – a w niej dzieci.
Opowiadał dzieciom, jak rodzina powstaje –
z miłości rodziców.
Podkreślał, że najcenniejszym darem
w rodzinie jest życie. „Pan Bóg mówi: szanuj
życie, nie zabijaj. Dlatego spotykamy się na
mszy św., by modlić się o to, by nie zabijano dzieci nienarodzonych i by także w inny
sposób nie szkodzono życiu – poprzez okrutne i straszliwe wojny, przez różne wybuchy
i zamachy, ludzi, którzy nie umieją kochać
życia” – mówił.
Zachęcał również dzieci do przyłączania się do akcji duchowej adopcji dzieci poczętych. Polega ona na codziennym – przez
dziewięć miesięcy – odmawianiu dziesiątki różańca w intencji dzieci zagrożonych
zabiciem w łonie matki. Dzieci mogą podejmować duchową adopcję pod opieką
rodziców.
\Podwórkowe koło Różańcowe Dzieci z Czarnego Boru
Oprócz mszy świętej, program pielgrzymki wypełniły koncerty i animacje. Dla dzieci
Inicjatorka kółek różańcowych zachęcała też do
koncertował m.in. bp Długosz – występując z repertuarem z płyty: „Chrześcijanin tańczy – ks. biskup Anto- modlitwy za odchodzących od Boga i zapominających
ni Długosz śpiewa”. Hierarcha śpiewał m.in. piosenki: o modlitwie. Mówiła, że modlitwa pomaga Maryi w ra„Oto jest dzień”, „Chrześcijanin tańczy”, „Boża radość towaniu świata. Dziękowała ojcu Rydzykowi za jego
jak rzeka” czy dwukrotnie: „Pewnego dnia Noe do lasu dzieła, innemu redemptoryście – Ojcowi Piotrowi Dettlaffowi za opiekę nad kółkami w Radiu Maryja, a także
wszedł”.
Podczas pielgrzymkowych uroczystości w niebo wy- drugiemu opiekunowi kółek – bp. Długoszowi.
Z uczestnictwem w założonych przez nią Kołach
puszczono – jak co roku – gołębie pokoju. W niedzielę
uczynił to wikariusz prowincjała zakonu redemptory- Różańcowych wiążą się zasady: codziennej modlitwy,
stów o. Piotr Chyła, który m.in. poprosił dzieci o mo- cotygodniowej mszy niedzielnej z uczestnictwem w kodlitwę za kapłanów, za czynnych księży oraz nowe po- munii, a także comiesięcznej spowiedzi. Każdy członek
koła otrzymuje imienną legitymację członkowską. Pawołania.
W pielgrzymce po raz pierwszy od kilku lat nie tronami kółek są św. Tereska od Dzieciątka Jezus, św.
uczestniczyła niepełnosprawna Magdalena (Madzia) Jan Bosco i pastuszkowie z Fatimy.
W naszej parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w KrzeBuczek. Madzia przed blisko 12 laty zapoczątkowała dziecięcy ruch różańcowy, liczący dziś – jak mó- szowie od roku działa Podwórkowe Koło Żywego Rówił dyrektor Radia Maryja Ojciec Tadeusz Rydzyk żańca Dzieci. Pani Katechetka mgr Honorata Klimczak
– 140 tys. uczestników. Organizatorzy połączyli się wraz z dziećmi z naszej szkoły każdego dnia piętnaście
z Madzią, zdrowiejącą w domu po przebytej operacji, minut przed „godziną ósmą” modli się „dziesiątką różańca”. Gratulujemy Pani katechetce oraz wszystkim
telewizyjnie.
Ojciec Tadeusz Rydzyk wspominał po Mszy, jak pra- dzieciom wytrwałości i pięknego przykładu wierności
wie 12 lat temu 9-letnia wówczas Madzia, przyjechała Panu Bogu i jego Matce.
Ks. Marian Kopko
z mamą do radia. Dziewczynka opowiadała jak pewne-
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List Madzi Buczek
do dzieci z Podwórkowych
Kółek Różańcowych
NIECH BĘDZIE POCHWALONY
JEZUS CHRYSTUS I MARYJA ZAWSZE DZIEWICA!
Gorąco i serdecznie pozdrawiam Was, drodzy Przyjaciele należący do Podwórkowych Kół Różańcowych
Dzieci. Witam Was w kole wielkiego Różańca dzieci,
który powinien opleść cały świat. Myślę, że w swoich
środowiskach będziecie szerzyć modlitwę różańcową,
a przez to staniecie się apostołami modlitwy różańcowej. Nigdy nie wstydźcie się ani nie bójcie, że dzieci lub
młodzież Was wyśmieją. Pamiętajcie, że przez Różaniec możemy wszystko przezwyciężyć.
MBRóżańcowa
Święty Dominik
Zobaczcie, jak bardzo w naszych czasach potrzebna jest modlitwa różańcowa, o którą błaga nas Matka
Boża. Maryja potrzebuje modlitwy różańcowej każdego
z Was! Przez naszą wytrwałą, gorliwą modlitwę różańcową możemy sprawić, że Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje i na świecie zapanuje pokój, radość i miłość.
Dlatego błagam Was, pomóżcie Matce Bożej zwyciężyć!
To wielkie dzieło Matki Bożej, które tworzymy, powstało
dzięki Dyrektorowi Radia Maryja, Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. W lipcu 1997 roku założyłam wraz z trójką dzieci
pierwsze koło na swoim podwórku. Ojcu Dyrektorowi tak
spodobał się ten pomysł, że zachęcił, aby dzieci tworzyły
takie koła w całej Polsce i poza jej granicami. Proszę Was
o szczególną modlitwę za Ojca Dyrektora, Radio Maryja,
Telewizję Trwam oraz za wszystkie dzieła, które powstały
przy tym Radiu, aby mogły zawsze istnieć i rozwijać się.
Celem PKRD jest modlitwa różańcowa. Każdy członek
PKRD odmawia codziennie przynajmniej dziesiątek Różańca, rozważając kolejno tajemnice różańcowe. Członkowie koła mogą gromadzić się razem na wspólnej modlitwie lub, gdy nie jest to możliwe, każdy o ustalonej godzinie
odmawia dziesiątek Różańca w swoim domu. Do PKRD
może należeć również młodzież oraz osoby dorosłe. Bardzo ważne jest to, aby każde koło miało swojego opiekuna,
najlepiej gdyby to była osoba dorosła. Opiekun prowadzi
spotkania koła, przekazuje informacje o jego działalności, a przede wszystkim dba o rozwijanie w sercach dzieci
miłości do Matki Bożej oraz zapału do modlitwy różańcowej. Liczba osób w jednym PKRD jest nieograniczona.
Bardzo proszę o przysyłanie na mój adres list osób z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem i datą urodzenia, a także danymi opiekuna koła (wraz z numerem
telefonu), abyśmy mogli przesłać legitymacje. Dane
osobowe są potrzebne do prowadzenia dokumentacji
i nie są nikomu przekazywane z wyjątkiem Radia Maryja oraz Ojca Świętego. Do wiadomości Radia Maryja
podajemy tylko adres opiekuna koła w celu informowania o sprawach dotyczących działalności PKRD.
Po otrzymaniu legitymacji proszę o dalsze informacje
o tym, czy koło się powiększa oraz jak przebiega jego działalność. Mile widziane są także zdjęcia Waszego PKRD.
Aby PKRD mogło działać i rozwijać się, a dzieci z radością odmawiały Różaniec i nie zniechęcały się,
potrzebna jest organizacja spotkań formacyjnych.
Takie spotkania mogą się odbywać raz w tygodniu lub
raz w miesiącu. Na wspólnych spotkaniach powinno
się odmówić przynajmniej dziesiątek Różańca świętego,
można też przeczytać fragment Pisma Świętego. Urozmaiceniem może być śpiew, zabawa, rozmowa albo konkurs. Na pewno atrakcją dla dzieci i młodzieży byłyby

organizowane pielgrzymki, wycieczki, ogniska itp. Oczywiście każdy może robić to według własnych pomysłów.
Naszą codzienną modlitwę różańcową ofiarujemy w następujących intencjach:
• Za Ojca Świętego o zdrowie i potrzebne łaski dla Niego
• Za Kościół święty
• Za biskupów, kapłanów i siostry zakonne
• Za naszą Ojczyznę
• Za Radio Maryja i jego Założyciela,
• Za misje
• Za dzieci nie narodzone
• Za rodziny
• O nawrócenie grzeszników
• O rozwój PKRD
• O pokój na świecie
• O Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie
• Jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa
i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi.
Radio Maryja organizuje comiesięczne regionalne spotkania PKRD, które odbywają się w różnych
częściach Polski. Celem tych spotkań jest wspólna
modlitwa, dzielenie się świadectwami o mocy modlitwy różańcowej i wymiana doświadczeń w prowadzeniu PKRD. Raz w roku w czerwcu odbywa się
Ogólnopolska Pielgrzymka PKRD na Jasną Górę.
Gorąco Was zapraszam do uczestnictwa w regionalnych spotkaniach i pielgrzymkach PKRD!
Kochane dzieci, proszę Was chociaż o te pięć minut, bo tylko tyle trwa odmówienie dziesiątka Różańca! Matka Boża czeka na modlitwę różańcową każdego
z Was! Oplećmy modlitwą różańcową cały świat! Każde
założone koło jest wielkim prezentem dla Maryi. Dlatego bądźcie Jej największą radością!
Proście Patronów PKRD: św. Tereskę od Dzieciątka Jezus, św. Jana Bosko, bł. Franciszka i bł. Hiacyntę,
abyście umieli jak najpiękniej służyć Maryi i abyście wytrwali w codziennym odmawianiu Różańca świętego.
Dziękuję Wam za to, że odpowiedzieliście na apel
Matki Bożej o modlitwę różańcową, zakładając PKRD!
Życzę Wam błogosławieństwa Bożego, opieki Matki
Bożej oraz wytrwałości w dalszym zachęcaniu dzieci,
młodzieży i dorosłych do modlitwy różańcowej.
Będę pamiętała o Was w modlitwie. Z Panem Bogiem!
Magdalena Buczek
ul. Mikołowska 12
43-173 Łaziska Górne
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Ksiądz poeta Wacław Buryła

„Byłem u Ciebie z wizytą
Matko Krzeszowska Łaskawa
w barokowej ciszy zawiesiłem kilka modlitw
na masztach kolumn których czas nie skruszył
serce zgubiłem przed ołtarzem
zabiorę je kiedy przyjadę
następnym razem”
Krzeszów, 11 sierpnia 2009 roku

20 krzeszowska pani nr 5 - wrzesień/październik 2009

Różaniec jest najpotężniejszą bronią,
jaką możemy się bronić na polu walki

(Siostra Łucja z Fatimy)

Różaniec w dzisiejszej formie
powstał w końcu piętnastego wieku, a do jego rozpowszechnienia
najbardziej przyczynili się dominikanie.
Gdy 7 października 1571 r.
flota Świętej Ligi (głównie hiszpańska i wenecka) pod wodzą
Juana de Austria odniosła zwycięstwo nad flotą turecką Alego
Paszy pod Lepanto (obecnie Naupaktos w Grecji), papież Pius V
polecił obchodzić ten dzień jako
święto Matki Bożej Różańcowej,
ponieważ modlitwie różańcowej
przypisywał odniesienie tego zwycięstwa. Papież Leon XIII w roku
1885 zlecił zbiorowe odmawianie
różańca przez cały październik, a
do Litanii loretańskiej włączył wezwanie: Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
Na pierwszy rzut oka odmawianie różańca może się wydać
nieciekawe, a nawet nudne. Czy
rzeczywiście? Sięgnijmy do prostego obrazu z życia.
Obliczono, że małe dziecko powtarza wyraz „mama” około trzystu razy dziennie. Czy to się dziecku znudzi? Nigdy! A może nudzi
to matkę? Też nie. Reaguje ona na
każde odezwanie się dziecka.
Podobnie jest z modlitwą
różańcową. Maryja jest naszą
Matką. Kiedy odmawiamy różaniec, chcemy być podobni do
małego dziecka i dlatego często
powtarzamy: Zdrowaś, Bądź pozdrowiona, Matko! Czy Maryja
cieszy się z tego pozdrowienia?
Na pewno tak! Jest to przecież
nawiązanie do radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł
Gabriel oznajmił Jej, że jest „łaski pełna”, a Ona przyjęła to z
pokorą, nazywając siebie służebnicą Pańską.

Jeżeli Ona jest „łaski pełna”, to
my, świadomi własnej niedoskonałości, prosimy Ją: „Módl się za
nami grzesznymi”, abyśmy także
napełnieni zostali łaską przyjaźni
Bożej.
Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w
ręku i usilnie zachęcała do jego
odmawiania. Tak było w Lourdes
w 1858 r., tak też było w Fatimie
w 1917 r. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi
szczególnie miła, a dla nas wszystkich bardzo skuteczna. Wyrosła
ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
Część pierwsza - Bóg przychodzi do człowieka, ażeby go zbawić.
Część druga - Bóg poucza o drodze do zbawienia.
Część trzecia - Bóg dokonuje
zbawienia.
Część czwarta - Bóg ukazuje
chwałę przyszłego życia wierzących.
O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów koncentracyjnych
robili sobie różańce z ugniecionego chleba i takie paciorki nawlekali na nitkę. Na nich się modlili,
przechowując przed oprawcami.
A ileż to razy w kieszeniach poległych żołnierzy znajdywano różańce, często zbroczone krwią?
Przesyłano te przedmioty jako
relikwie do rodzinnych domówmatkom.
Jan Paweł II w czasie swych
apostolskich pielgrzymek po całym świecie nie rozstaje się z różańcem. Szczególnie wzruszająca
była modlitwa różańcowa papieża 13 maja 1982 r. w Fatimie, w
pierwszą rocznicę zamachu na jego
życie. Ojciec św. uklęknął przed figurą Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy objawień. Przez czterdzieści
minut trwał na modlitwie, dziękując Maryi za ocalenie życia i powrót do zdrowia. Włączył także w
swoją modlitwę sprawy Kościoła i
całej rodziny ludzkiej. Modlił się
o chleb, sprawiedliwość, pokój na

ziemi. Modlił się o poszanowanie
życia człowieka od jego zarania.
Modlił się o zachowanie Bożych
przykazań, o wierność Chrystusowi, o miłość w samym Kościele i
wśród wszystkich ludzi...
Różaniec nie może być przedmiotem, który się jedynie z szacunkiem ogląda. Nie może być
jakimś magicznym amuletem,
który się nosi przy sobie, ale bardzo rzadko się na nim modli.
Trzeba mu koniecznie przywrócić
dawną świeżość i powszechność.
Są w Polsce takie rodziny, które się
gromadzą wieczorem i odmawiają
różaniec w intencji Ojczyzny. Czy
jest wśród nich moja rodzina?
Jak się modlić Różańcem?
Uczyń znak Krzyża i odmów:
„Wierzę w Boga Ojca...”,
„Ojcze nasz...”,
3 razy „Zdrowaś Maryjo...”,
„Chwała Ojcu...”.
Następnie odmawiaj tajemnice
różańcowe w podanej kolejności każda tajemnica zaczyna się „Ojcze nasz...” później 10 razy „Zdrowaś Maryjo...”, na zakończenie
poszczególnych tajemnic „Chwała Ojcu”. Na zakończenie różańca
odmów „Pod Twoją obronę...”
Tajemnice Różańcowe
Tajemnice Radosne
Zwiastowanie
Nawiedzenie
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa
Znalezienie Pana Jezusa
Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej
Głoszenie nauk o Królestwie
Bożym
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice Bolesne
Modlitwa w Ogrójcu
Biczowanie Pana Jezusa
Cierniem ukoronowanie
Droga Krzyżowa Pana Jezusa
Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie
Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie NMP
Ukoronowanie NMP
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Skąd się biorą
Święci Kapłani
(na Rok Kapłaństwa)

We Włoszech, 90 km od
Turynu, jest niewielka miejscowość o nazwie Lu, licząca kilka
tysięcy mieszkańców. Ta maleńka miejscowość pozostałaby
nieznana, gdyby w 1881 roku
kilka matek nie podjęło pewnej ważnej decyzji o nadzwyczajnych skutkach.
Kobiety te nosiły w sercu pragnienie, aby choć jeden z ich
synów został kapłanem albo
przynajmniej jedna z ich córek oddała się na służbę Bogu.
Postanowiły zatem gromadzić
się w każdy wtorek - pod przewodem proboszcza - na adorację Najświętszego Sakramentu
i modlić się o powołania. W
każdą pierwszą niedzielę miesiąca przystępowały w tej intencji do Komunii, a po Mszy
świętej wszystkie modliły się o
powołania kapłańskie. Dzięki
ufnej modlitwie tych matek oraz
dzięki otwartości serc matek
i ojców, rodziny żyły w atmosferze pokoju, łagodności i radosnej pobożności, co pomogło ich
dzieciom łatwiej rozeznać swe
powołanie.
Słowa Pana Jezusa: „Wielu jest powołanych, ale mało
wybranych” (Mt 22, 14), trzeba
rozumieć tak: wielu zostanie
powołanych, ale nieliczni odpowiedzą. Nikt nie spodziewałby
się, z jak wielką szczodrobliwością Bóg wysłucha modlitwę
matek z Lu.
Z tej małej miejscowości wyszły 323 osoby konsekrowane:
152 kapłanów i zakonników
oraz 171 sióstr zakonnych należących do 41 różnych zgromadzeń. W niektórych rodzinach
było nawet po trzy albo cztery
powołania.
Najbardziej znana jest rodzina
Rinaldi. Pan Jezus wezwał z niej
aż 7 dzieci. Dwie córki wstąpiły
do salezjanek. Spośród chłopców
- pięciu zostało kapłanami u salezjanów. Najbardziej znanym
spośród nich jest Filip Rinaldi,

który jako przełożony generalny zgromadzenia został następcą św. Jana Bosco. Jan Pawe ł
II beatyfikował go 29.IV.1990
roku. To nie przypadek, że
ksiądz Bosco aż 4 razy w swym
życiu wybrał się do Lu. Święty

bł. Filip Rinaldi

uczestniczył tam we Mszy prymicyjnej bł. Filipa Rinaldiego.
Filip chętnie wspominał wiarę
rodzin z Lu: Wiara, która kazała mówić naszym rodzicom: Bóg
dał nam dzieci i gdy On je powoła dla siebie, my nie będziemy
mogli powiedzieć „nie”.
Co 10 lat wszyscy ci kapłani
i siostry zakonne spotykali się w
swej miejscowości, przybywając
z całego świata. Ks. Mario Meda,
przez lata proboszcz w Lu, opowiadał, że spotkanie to było świętem dziękczynienia Bogu, który
uczynił w Lu wielkie rzeczy.
Modlitwa, którą matki z Lu
odmawiały wspólnie, była krótka, prosta i głęboka:
„Panie, spraw, aby jeden z moich synów został kapłanem! Ja
sama chcę żyć jako dobra chrześcijanka i chcę prowadzić moje
dzieci do tego co dobre, aby
otrzymać łaskę, że będę Tobie
mogła ofiarować, Panie, świętego kapłana”.
Amen.

ROK
K A P Ł A Ń S K I
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 19 czerwca
2009 r. – Ojciec Święty Benedykt
XVI ogłosił Rok Kapłański, który
związany jest także z 150. rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianneya z Ars, patrona proboszczów.
Mottem Roku są słowa: „Wierność
Chrystusa, wierność kapłana”.
Drodzy Przyjaciele miesięcznika „Różaniec”, Rok Kapłaństwa to
znak naszych czasów! Kapłani potrzebują naszej modlitwy oraz świadectw ludzi, wśród których na co
dzień posługują.
Tak wiele ataków na duchowieństwo – nie tylko w środkach społecznego przekazu, ale w życiu zawodowym, towarzyskim. Tymczasem
szacunek do kapłana zawsze był
wyznacznikiem naszej narodowej
tożsamości. Cóż więc się stało? Pomyślmy, jak bardzo ulegamy propagandzie mediów. Jak łatwo przychodzą nam oskarżenia, obmowy,
przykre słowa, wymierzone – jak
miecz – w serce kapłana, w serce…
Chrystusa.
W pamięci mamy wielkie ikony
kapłaństwa – Sapiehę, Wyszyńskiego, Popiełuszkę, Jana Pawła II, lecz
są także całe rzesze podobnych kapłanów, choć nieznanych z imienia
i nazwiska ogółowi wiernych (np.
wielu z grupy 108 męczenników z II
wojny światowej).
Zachęcamy zatem do nadsyłania
świadectw
o
kapłanach, którzy są ważni dla Was,
dla Waszych rodzin, wsi i miast.
Napiszcie, niech więcej ludzi pozna dobrych, oddanych kapłanów.
Podobną prośbę kierujemy do
kapłanów. Piszcie do nas, Drodzy Księża, o swoim powołaniu,
byśmy lepiej potrafili zrozumieć tę
wielką Tajemnicę.
Na świadectwa czekamy do 15
października 2009 r. Najlepsze
z nadesłanych do Wydawnictwa
Sióstr Loretanek zostaną zebrane
i wydrukowane w książce.
Adres Sióstr Loretanek:
ul. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
lub e-maila:
rozaniec@loretanki.pl
Serdecznie zachęcamy!
Siostry Loretanki
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Bez tytułu
Miesiąc wrzesień to miesiąc
pamięci. Siedemdziesiąt lat
temu dzieci nie poszły do szkoły,
zaczęła się niemiecka i sowiecka
okupacja Polski i całej środkowej Europy. W Rosji to nazywają
inaczej - wyzwoleniem. Nie będę
się dalej na ten temat rozwodził.
Ale należy być czujnym na to,
jak kto historię interpretuje, bo
robi się z ofiar katów, a może powiedzieć prościej: odwraca kota
ogonem.
Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. A w historii
Kościoła to i objawienia fatimskie. Często się o tym zapomina.
Czy tylko o tym zapominamy?
W październiku 1956 do władzy wrócił Władysław Gomułka, wypuścił na wolność część
więźniów politycznych, również
Prymasa ks. Stefana Wyszyńskiego i wielu biskupów, i kapłanów. Skończył się najczarniejszy okres tak zwanej władzy
ludowej. Jeszcze jeden mieliśmy
październik bardzo radosny, to
1978 rok, wybór Polaka na Papieża. Ale Bóg nie oszczędził
nam i smutku. W październiku
25 lat temu, ten dogorywający
już ustrój, zwany ustrojem sprawiedliwości społecznej, morduje
ks. Jerzego Popiełuszkę. Do dziś
nikt nie odpowiedział tak naprawdę, dlaczego? Gdy czytam
słowa, które głosił ks. Jerzy, jestem przekonany, że i dziś byłby bardzo niewygodny, chyba
bardziej od Ojca Tadeusza Rydzyka. A wielu z tych, co wtedy
ks. Jerzego (dziś już kandydata
na ołtarze) słuchało, piastowało
lub piastuje wysokie stanowiska państwowe, lub jest redaktorami gazet o wielotysięcznym
nakładzie. Szczycą się zdjęciami
z ks. Jerzym.
Czy nie jest to zadziwiające,
a przede wszystkim niepokojące,

że w tak zwanych niezależnych
mediach stara się przemilczać
słowa ks. Jerzego, to, co on głosił.
Może w tę 25. rocznicę ktoś to
przypomni i odniesie do obecnego stanu rzeczy. Również w tych
rzekomo niezależnych mediach
rzadko się przypomina słowa
Sługi Bożego ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a ten wielki
patriota mówił: „Ja Ameryką nie
jestem zachwycony”. Również
mówił do Polskiej młodzieży
w 1973 roku: „Jakiej Polski chcecie, żeby był pijany kierowca au-

tobusu, lekarz w szpitalu, żeby
było strach dziewczynie ulicą
samej przejść itd.”
Gdy tak w rozmowach ze
znajomymi i nieznajomymi
te słowa często powtarzam, to
najczęściej słyszę: „w jakim ty
świecie żyjesz, to nieaktualne!”
Nieaktualne, że co tydzień tysiące pijanych kierowców jest
zatrzymywanych na naszych
drogach, nieaktualne rozboje
na ulicach, nieaktualne pijaństwo wśród różnego rodzaju
służb. A bezkarność ludzi piastujących wysokie stanowiska
w państwie i samorządach. Ks.
Jerzy miałby i dziś wiele do
powiedzenia, pewnie wielu by
się zdjęciami z ks. Jerzym nie
chwaliło.
brat Stanisław

FOTOgazeTKa z KrzeszOwa

Pielgrzymka Legnica - Krzeszow

Pielgrzymi w drodze do Maryi

Zespół Podolanki
na Odpuście Krzeszowskim

Wieczorna Procesja Maryjna

Żółtymi kropkami zaznaczona szlak rowerowy ks. Karola Wojtyły (dot. artykułu ze str. 12)

PielgrzymKa z hradec KralOVe
w uroczystość m. b. częstochowskiej 26 sierpnia 2009 do
Krzeszowa przybyła pielgrzymka z hradec Kralowe na „dzień
skupienia”.
Przybył Ordynariusz Hradec
Ks. Bo Dominik Duka, biskup
pomocniczy Józef, Kanclerz Kurii w Hradec Kralowe, Wikariusz
Biskupi oraz Wikariusz Generalny. Przybyło na to to spotkanie
6 kleryków z tej diecezji, którzy
sa studentami teologii w Wyższym Seminarium Duchownym
w Pradze Czeskiej. Cała wizytę

naszych gości z Republiki czeskiej koordynował Ks. Prałat
Marian Lewicki, który od 18 lat
pracuje w Czechach i obecnie
jest proboszczem w Policach nad
Metui; niedaleko od Krzeszowa.
Goście zwiedzili Sanktuarium Krzeszowskie, szczególnie

Mauzoleum Piastów Śląskich.
W samo południe została odprawiona msza św. i Ks. Biskup
Dominik Duka wygłosił kazanie, nawiązując do uroczystości
M. B. Częstochowskiej.
Ks. Marian Kopko
z Krzeszowa

