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FESTYN PARAFIALNY – Krzeszów, 13 czerwca 2010 r.

I KOMUNIA ŚWIĘTA – Krzeszów, 30 maja 2010 r.
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OgłOszeNIA
Ks. PrObOszczA

lIPIec – sIerPIeń 2010 
od niedzieli 27 czerwca do niedzieli 1 sierp-• 
nia Letnie Koncerty Organowe
czwartek 1 lipca•  – Pierwszy Czwartek Mie-
siąca; modlitwa o nowe powołania
piątek 2 lipca•  – odwiedziny duszpasterskie 
chorych; Pierwszy Piątek
sobota 3 lipca•  – rocznica konsekracji kościo-
ła p.w. Wniebowzięcia NMP; Procesja Maryja 
po Kalwarii Krzeszowskiej – początek godz. 
18.00
niedziela 4 lipca• ; zmiana Tajemnic Żywego 
Różańca godz. 17.00
piątek 23 lipca•  – spotkanie Grupy Modlitew-
nej  św. Ojca Pio godz. 18.00
niedziela 25 lipca•  – Msza św. za kierowców 
godz. 12.00  i poświęcenie pojazdów 
niedziela 25 lipca•  Odpust ku czci św. Anny 
na Górze św. Anny godz. 15.00
niedziela 1 sierpnia•  – zmiana Tajemnic Ży-
wego Różańca godz. 17.00
czwartek 5 sierpnia•  – Pierwszy Czwartek 
Miesiąca – modlitwa o nowe powołania
piątek 6 sierpnia•  – odwiedziny duszpaster-
skie chorych, Pierwszy Piątek; święto Prze-
mienia Pańskiego
sobota 7 sierpnia•  – Procesja Maryjna po Krze-
szowskiej Kalwarii godz. 18.00
czwartek 12 sierpnia•  – rozpoczęcie Pieszej 
Pielgrzymki z Legnicy do Krzeszowa
13-14-15 sierpnia•  – Wielki Odpust Krze-
szowski
od 22 do 23 sierpnia•  – DNI MŁODZIEŻY
niedziela 22 sierpnia•  – otwarcie Szlaku Piel-
grzymkowego św. Jakuba: Krzeszów-Jelenia 
Góra-Zgorzelec (Szlak Sudecki)
poniedziałek 23 sierpnia•  – spotkanie Grupy 
Modlitewnej św.  Ojca Pio
niedziela 29 sierpnia•  – rocznica podniesienia 
świątyni p.w. Wniebowzięcia NMP do godno-
ści Bazyliki Mniejszej przez Sługę Bożego Jana 
Pawła II
wtorek 31 sierpnia:•  30 rocznica powstania 
„Solidarności” Msza św. godz. 18.00
sobota 4 września:•   XI Pielgrzymka Osób 
Niepełnosprawnych do Krzeszowa
niedziela 5 września•  – Pielgrzymka Podwór-
kowych Kółek Różańcowych Dzieci i Mło-
dzieży – początek:  godz. 10.00

Wiosną tego roku dotknęło naszą ojczyznę wie-
le nieszczęść i ludzkich tragedii, wielu zadaje sobie 
pytanie: Dlaczego? Na pewno jednoznacznie się 
nie da odpowiedzieć. Tylko czy te tragedie nas cze-
goś nauczą? Jeden z panów, podsumowując tragedię 
w Smoleńsku, mówi: Lekkomyślność i rutyna obsłu-
gi lotniska i pilotów oraz zaniedbania w przygotowa-
niach tego lotu. Można powiedzieć, wiele tu jest nie-
stety prawdy.

A powodzie, dlaczego są tak wielkie straty i doty-
kają tak boleśnie tak wiele miejscowości? Jest takie 
przysłowie: Strzeżonego Pan Bóg strzeże. A jak to 
wygląda u nas w Polsce? Wały przy rzekach często 
zaniedbane, to samo dotyczy małych strumyków, 
rzeczek i rzek. Nie wszystko można zwalać na brak 
pieniędzy. Ciekawe, że są pieniądze na piękne sta-
diony, na różnego rodzaju koncerty, bankiety itp. 
Czy nie występuje tu lekkomyślność, a raczej lekce-
ważenie bezbronnej ludności? 

Słyszałem propozycję pożyczki narodowej na 
kompleksowe zagospodarowanie tego, co można na-
zwać gospodarką wodną i odpowiedź na to. U nas, 
w Polsce takie rzeczy? Ekolodzy przykują się do 
drzew, ludzie nie opuszczą swoich domów albo ze-
chcą takich odszkodowań, że się w głowie nie mie-
ści, poczytaj co się dzieje przy budowie autostrad.  
Na same procedury trzeba kilkaset lat. A jak nazwać 
nowe budownictwo na terenach zalewowych? Głu-
potą, brakiem roztropności, a może cwaniactwem?

To, co nam pozostało?- dodaje z uśmieszkiem 
jeden ze słuchających- chyba tylko się modlić. I to 
mocno się modlić- dodaje następny- o 7 darów Du-
cha Św., to jest:

1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar wiedzy( umiejętności)
6. Dar bojaźni Pańskiej
7. Dar pobożności 

Dar bojaźni Pańskiej jest umieszczony jako szó-
sty, ale w piśmie Św. jest napisane: Bojaźń Boża po-
czątkiem mądrości. A kto dziś się boi Pana Boga? 
Rządzący patrzą na sondaże a nie na problemy ludzi 
i kraju, jako całości, a najbardziej pilnują swoich kie-
szeni i poprawności politycznej.

Zakończę pytaniem. Co nam zostało? I odpo-
wiem: modlić się i mówić prawdę, i żądać prawdy, 
i rozliczać z obietnic, i nie być naiwnym, że gruszki 
wyrosną na wierzbie. 

A pan Jan Sztaudynger pisze tak:
Mówić prawdy sobie nie pozwolę,
Wiadomo bowiem, prawda w oczy kole!

brat Stanisław

bez TYTUłU 
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Idąc za głosem Kościoła, za 
głosem naszych serc, wdzięcz-
nych Panu Bogu za „DAR 
TRZEŹWOŚCI” zorganizowali-
śmy w dniach od 29 kwietnia do 
2 maja 2010 roku  kolejne spot-
kanie w Krzeszowie u Tronu Ła-
skawej Pani. Jest to kontynua-
cja wielkiego dzieła wyzwolenia 
człowieka z pod jarzma alkoho-
lizmu. 

Przyjechaliśmy do Tronu 
Matki Bożej Łaskawej z różnych 
zakątków Polski, aby przeży-
wać cztery dni skupienia z na-
szym Duchowym Opiekunem 
Ks. Bronisławem Piśnickim. To 
kolejne spotkanie w Krzeszowie 
miało charakter wstawienniczo
-błagalny. Przyszliśmy do Tro-
nu Matki prosić  o wzmocnienia 
naszej trzeźwości, o pojednanie 
w rodzinach oraz o trzeźwość 

sUDecKIe sPOTKANIA 
 TrzeŹWYcH AlKOHOlIKÓW

My, którzy podążamy za Prawdą jesteśmy Apostołami Trzeźwości i jesteśmy Światłem  
i Nadzieją dla tych, którzy Jej szukają.

w narodzie polskim. Ciągła od-
budowa naszej duchowości, ot-
wieranie się na Boże Miłosier-
dzie , Eucharystię, Nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej i ciągle stawa-
nie w  „prawdzie” dają nam co-
raz większą wolność i nadzieję 
na lepsze jutro. Konferencja 
Ks. Jana Pazgana, duszpasterza 
akademickiego z Legnicy po-
zwoliła nam lepiej zrozumieć 
cel naszego życia  w trzeźwości 
i życia z Panem Bogiem. 

Na zakończenie Sudeckich 
Spotkań Trzeźwościowych  we 
Mszy Świętej w Bazylice Krze-
szowskiej, której przewodni-
czył Ks. prałat Marian Kopko 
oraz  Ks. Bronisław Pieśnicki 
i Ks. Kazimierz Piwowarczyk,  
zawierzyliśmy nas samych i na-
sze rodziny Panu Bogu i prosili-
śmy  Matkę Bożą  Łaskawą, aby 

wspierała  i okrywała matczy-
nym płaszczem miłości nasze 
starania o trzeźwość.

W krótkim „świadectwie” 
prawdy, Brat Wiesław opowie-
dział zgromadzonym o swoim 
uzależnieniu od alkoholu oraz 
o długiej walce o trzeźwość aż 
do momentu  uwolnienia z tej 
choroby. W roku 1994 stanął 
z bagażem swojego alkoholizmu 
przed Obliczem Łaskawej Pani 
w Krzeszowie i został obdarzony 
darem trzeźwości. Bóg w swoim 
Wielkim Miłosierdziu uwolnił 
go z tego nałogu i sprawił, że do 
dnia dzisiejszego jest trzeźwym 
alkoholikiem. 

Do zobaczenia za rok na 
kolejnych Sudeckich  Spotka-
niach Trzeźwych  Alkoholików 
w Sanktuarium Matki Bożej Ła-
skawej w Krzeszowie. 

 brat Wiesław
trzeźwiejący alkoholik 
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brAcTWO ŚW. JÓzefA  
NA reKOleKcJAcH W KrzeszOWIe

Pogodny, słoneczny dzień. 
Wieże cysterskiej bazyliki Mat-
ki Boskiej Łaskawej dostojnie 
wznoszą się ku niebu. Promie-
nie słońca obejmują również, to-
warzyszący bazylice, kościół św. 
Józefa. W świątyniach, w Naj-
świętszym sakramencie, Pan 
Jezus oczekuje na pielgrzymów. 
Tu, do Krzeszowa, w dniach od 
30 kwietnia do 2 maja 2010 r., 
z różnych zakątków Polski: Ka-
lisza, Legnicy, Lubawki, Łęczna, 
Polkowic, Rzeszowa — przybyli 
przedstawiciele Bractwa św. Jó-
zefa, by uczestniczyć w swoich 
rekolekcjach.

Organizatorem i duszą tych 
modlitewnych dni był proboszcz 
i kustosz krzeszowskiego sank-
tuarium, ks. prałat Marian Kop-
ko. Rekolekcje, w dużej mierze, 
prowadził ks. Paweł Kostrzewa z 
Kalisza. Obaj duchowni, nie tyl-
ko mądrością głoszonego Boże-
go Słowa, ale przede wszystkim 
świadectwem swojej obecności 
i ciepłego, serdecznego przyjęcia 
Bractwa, umocnili w wierze i do-
dali sił uczestnikom rekolekcji. 
Każdego dnia członkowie Bra-
ctwa św. Józefa uczestniczyli w 
Eucharystii oraz konferencjach 
—“Św. Józef opiekunem Zba-
wiciela”, “Św. Józef patronem 
dobrej śmierci”. Modlili się do 
Bożego Miłosierdzia, śpiewali 
godzinki ku czci Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, odmawiali koronkę do 
św. Józefa.

W drugim dniu rekolekcji, 
podczas Mszy św., którą cele-
brował rektor Bractwa św. Józefa 
ks. infułat Władysław Bochnak, 
proboszcz katedry legnickiej, 
uroczyście przyjęto do Bractwa 
brata ze Strzegomia. Przy asy-
ście współbrata z Legnicy, na 
ręce Księdza Infułata złożył on 
uroczystą przysięgę. Wielkim 

modlitewnym przeżyciem była 
dla wszystkich procesja maryj-
na po krzeszowskiej Kalwarii. 
Szczególnie w tamtym momen-
cie dała się odczuć symfonia 
piękna dolnośląskiej przyrody, 
budzącej się do życia, krzeszow-
skiego krajobrazu, odmawianej 
modlitwy przeplatanej maryj-
nymi pieśniami oraz subtelne-
go śpiewu ptaków. Taki sposób 
uwielbienia Najświętszej Panny 
przyniósł pokój niejednemu ser-
cu i uszlachetnił niejedną du-
szę.

Na szczególną uwagę zasługu-
je sposób, w jaki ks. Paweł prze-
wodniczył adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Klęcząc przed 
monstrancją, w sposób bardzo 
osobisty, kapłan głośno roz-
mawiał z Panem Jezusem. Dla 
wielu było to odkryciem, przy-
kładem, jak można się modlić. 
Ks. Paweł przeznaczył też czas 
na całkowitą ciszę, a więc na re-

fleksję, zadumę i przemyślenia 
nad własnym życiem. Tego tak 
bardzo potrzeba współczesnemu 
człowiekowi. Za to modlitewne 
świadectwo bracia byli bardzo 
wdzięczni.

Ostatniego dnia rekolekcji 
konferencja była poświęcona 
świadectwom uczestników, ich 
propozycjom odnośnie kształtu 
organizacyjnego Bractwa św. Jó-
zefa oraz sprawom organizacyj-
nym.

Uczestnicy wyrazili swoją 
wdzięczność i podziękowanie 
proboszczowi ks. Prałatowi Ma-
rianowi Kopko, za sprawną or-
ganizację oraz ciepłe, serdeczne 
przyjęcie pielgrzymów.

W podsumowaniu uznano, że 
Krzeszów jest najbardziej odpo-
wiednim miejscem na coroczne 
rekolekcje Bractwa św. Józefa. 
Tu bowiem, w roku 1669 założył 
je Opat Ojciec  Bernard Rosa.                                                                  

Katarzyna Błażewicz
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DObrODzIeJe XVII fesTIWAlU 
PIOseNKI relIgIJNeJ i PATrIOTYczNeJ

w dniu  19 czerwca  2010 r.
Dom Kultury - Krzeszów

DObrODzIeJe  KONcerTU 
zesPOłU PIeŚNI i TAńcA „ŚlĄsK”
w dniu 20 czerwca 2010 godz. 12.00 

 Bazylika Krzeszowska

Bronisław PAŁYS – dyrektor POLEST – Wrocław• 
TAKATA – PETRI  PARTS  POLSKA – Krzeszów• 
Bogdan ORŁOWSKI  • 
– Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Legnica
KGHM Polska Miedź – Zakłady Górnicze „Lubin”• 
KZ NSZZ „Solidarność” - Zakłady Górnicze „Lubin”• 
Wojciech i Lucyna  FENRICH – Polkowice• 
Fundacja „Maria Victis” Zbigniew ŚWIT - Grzędy• 
PAGAZ - Bogdan PAZGAN – Krzeszów• 
Kopalnie MELAFIRU Czarny Bór• 
„SANDMIX” Sp. z o.o. - prezes zarządu Piotr GAMOŃ • 
„•	 energetyka” sp. z o.o. lubin
JANeX – Jan bOcHeńsKI – Krzeszów• 
PHP MERCUS Sp. z o.o. Polkowice  • 
– prezes Bogusław KSEL
PPHU PIRAMIDA Strzegom• 
Mariola KOSMIDER – Polkowice• 
Danuta CHOMA – Polkowice• 
PGM Sp. z o.o. Polkowice • 
PKS Sp. z o.o. Kamienna Góra  • 
– prezes Stanisław MAŁY
Restauracja RUSTYKALNA – Krzeszów• 
Renata PLUTA – Raszów• 
Andrzej KLIMCZAK – Wieleń• 
PHU Motor-Pol sp. z o.o Legnica  • 
– prezes Leszek KRYŃSKI 
Bogumiła i  Sylwester BAĆKO – Kamienna Góra• 
Marzena MACHAŁEK – Poseł RP – Kamienna Góra• 
Wójt Gminy Kamienna Góra  • 
-  Stanisław SZMAJDZIŃSKI
Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie  • 
- dyrektor Bogusław BARSZCZEWSKI
GOK Krzeszów, dyrektor Janusz LESZCZYŃSKI • 
oraz Danuta Zasada  i Alicja Bielak                  
Marek TRAMŚ – Starosta Powiatu Polkowickiego  • 
Erwin Kempa – Zabrze – Wrocław        • 

JUrY  17  fesTIWAlU w KrzeszOWIe
Ks. Piotr Dębski – Legnicka Kuria Biskupia  – prze-• 
wodniczący
Bronisław Pałys – dyrektor POLEST  – Wrocław – • 
wiceprzewodniczący
Adam Pastuch – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca • 
„Śląsk” – Koszęcin 
Ks. Piotr Nowosielski – redaktor legnickiej edycji • 
Tygodnika „Niedziela”  
Ks. Czesław Komuszyna – muzyk – Legnica• 

Barbara Skoczylas-Stadnik – dyrektor Muzeum  • 
w Kamiennej Górze
Marek Zygmunt – redaktor - Wrocław• 
Bogusław Barszczewski  - Dyrektor Zespołu Szkół  • 
Publicznych w Krzeszowie

OrgANIzATOrzY:
Legnicka Kuria Biskupia• 
Parafia Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie• 

WsPÓłOrgANIzATOrzY:
Wydział Programów Katolickich  • 
PSE „POLEST” we Wrocławiu
Dom Kultury w Krzeszowie• 
Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie• 
Caritas Diecezji Legnickiej• 

PATRONAT MEDIALNY:
„Nasz Dziennik” – Warszawa• 
Telewizja Trwam i Radio Maryja – Toruń• 
Tygodnik Katolicki „Niedziela” – Częstochowa – • 
edycja legnicka
Tygodnik „Gość Niedzielny” – edycja legnicka• 
Radio PLUS z Legnicy• 

O r g A N I z A T O r z Y
XVII fesTIWAl PIOseNKI relIgIJNeJ  

I PATrIOTYczNeJ W KrzeszOWIe – 2010 

Organizatorzy główni:
Ks. prałat Marian Kopko – główny organizator  • 
Dyrektor Honorata Klimczak – zastępca organizatora• 
Honorata Zalewska – Polkowice – sekretariat• 
 
Inspicjenci:
Justyna Prokopik – Gorzeszów – Sekretarz Festiwalu• 
Karolina Pocha – Krzeszówek • 
Kinga Majka – Jawiszów • 
Adrianna Pers – Jawiszów • 
Monika Kluczyńska – Krzeszówek • 
Paulina Kraszewska – Jawiszów 1/3 • 
Justyna Kiełbasa – Jawiszów• 
Malwina Majka – Jawiszów • 
Kamila Pers – Jawiszów • 
Monika Kmiecik – Gorzeszów • 
Justyna Pocha – Krzeszówek • 
Magdalena Kmiecik – Gorzeszów • 
Patrycja Klimczak –  Krzeszów, ul. Księcia Bolka I• 
Magdalena Kiełbasa – Jawiszów • 
Agata Gamoń – ul. Brandla 13 Krzeszów• 
Anna Kiełbasa – Krzeszów ul. Opata Bernarda Rosy• 
Weronika Orzechowska – Lipienica • 
Marta Tilgner – Krzeszów ul. Kalwaria  • 

Konferansjerzy:
Gabriela Klimczak – Krzeszów ul. Księcia Bolka I • 
Michał Jała – Krzeszów ul. Michała Willmanna• 

XVII fesTIWAl
PIOseNKI relIgIJNeJ i PATrIOTYczNeJ
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Nagłośnienie Domu Kultury:
Firma pana Andrzeja Mikuły z Lubina• 

zesPOłY MłODzIeżOWe  
XVII fesTIWAlU W KrzeszOWIe:

„Nadzieja” z Osetnicy z parafii MB Częstochowskiej • 
w Modlikowicach
„Rytmix”  z parafii  Wniebowzięcia NMP w Bielawie• 
Schola „AVE” z parafii Wniebowzięcia NMP w Bie-• 
lawie 
Schola z parafii  Św. Jana Chrzciciela w Leśnej• 
Schola „Gethsemani” z parafii  Św. Marcina w Piła-• 
wie Górnej
Grupa Antoniego „Benedictinum” z parafii  Św. Ja-• 
dwigi w Legnickim Polu
„Credo” z parafii  Św. Ap. Piotra i Pawła w Sobocie• 
„D-DUR” z  Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie• 
„Kasia i Piotrek” z Kochanowa z parafii Św. Michała • 
Archanioła w Mieroszowie
Chór szkolny „Cantare” z Zespołu Szkół Publicz-• 
nych w Lubawce
Schola młodzieżowa z parafii Św. Rodziny w Legnicy• 

zesPOłY DzIecIĘce  
XVII fesTIWAlU W KrzeszOWIe:

Schola „Małe AVE” z parafii Wniebowzięcia NMP • 
w Bielawie
 „Małe Credo” z parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w So-• 
bocie
„ZUZIA” z parafii Matki Bożej Różańcowej w Ka-• 
miennej Górze
„Różyczki Maryi”  z parafii Najświętszego Serca • 
Pana Jezusa w Czarnym Borze
Zespół skrzypcowy „Perpetum” z parafii Św. • 
Ap.Piotra i Pawła w Kamiennej Górze
Schola z parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sta-• 
rych Bogaczowicach
„Niosący Jezusa” z parafii Zwiastowania NMP • 
w Witkowie Śląskim

zesPOłY fOlKlOrYsTYczNe  
XVII fesTIWAlU W KrzeszOWIe:

„Bolkowianie” z Dekanatu Bolków• 
„Siwy włos” z parafii Św. Marcina z Piławy Górnej• 

rOzŚPIeWANY  KrzeszÓW
Mieszkańcy i goście Krzeszowa  

licznie uczestniczyli w przedsię-
wzięciach organizowanych w ra-
mach tegorocznego XVII Festiwalu 
Piosenki Religijnej i Patriotycznej.  
W tym roku oprócz samych prze-
słuchań festiwalowych organizato-
rzy przygotowali dla publiczności 
ogromną niespodziankę: specjalny 
koncert Chóru i Orkiestry Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. W czasie za-
równo festiwalowych przesłuchań  
jak i oczywiście samego występu 
„Śląska” ręce  po prostu same skła-
dały się do oklasków.

Jury pod przewodnictwem ks. 
dr. Piotra Dębskiego  miało nie-
zwykle trudne zadanie, bo poziom  
artystyczny uczestników był bardzo 
wyrównany. W kategorii zespołów 
dziecięcych  pierwsze miejsce przy-
znano Scholi „Małe Ale” z parafii 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Bielawie , druga 
lokata przypadła w udziale grupie 
„Małe Credo” ze wspólnoty pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Sobo-
cie, a trzecia zespołowi z parafii pw. 
św. Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny w Starych Bogaczowi-
cach. Wyróżniono również Zespół 
Skrzypcowy „Perpetum” z Kamien-
nej Góry.

Wśród grup młodzieżowych 
zwyciężył zespół „Benedictinum” 
z parafii pw. św. Jadwigi w Legni-
ckim Polu, wyprzedzając Scholie 
„Ave” z Bielawy oraz „Kasię i Piot-
rka” z Kochanowa. Wyróżnienie 
w tej kategorii przyznano  Scholi „ 
Getshemani” z parafii pw. św. Mar-
cina w Piławie Górnej.

Przyznano również dwie nagro-
dy specjalne : do udziału w pro-
gramie muzycznym telewizji 
„TRWAM” w Toruniu zaproszona 
została Schola „ Ave” z Bielawy, 
a „Kasia i Piotrek” z Kochanowa 
pojadą  do Koszęcina na tegoroczne 
organizowane zawsze w sierpniu 
przez kierownictwo Zespołu Pieśni 
i tańca „Śląsk” specjalne warsztaty 
szkoleniowe.

Laureaci trzech pierwszych lo-
kat w poszczególnych kategoriach 
otrzymali nagrody finansowe i rze-
czowe  ufundowane przez mece-
nasów i organizatorów festiwalu, 
a wszyscy jego wykonawcy – spe-
cjalne dyplomy uczestnictwa.

Wspaniałym a, przede wszyst-
kim niezwykle wzruszającym dla 
publiczności momentem był koń-
czący festiwal uroczysty koncert 
galowy Chóru i Orkiestry Zespołu 
Pieśni i Tańca  „Śląsk” przygotowa-

ny przez kierownika artystycznego 
tego zespołu dr. Izabelę Migocz.

O randze tego wydarzenia 
świadczy również fakt uczestni-
ctwa w tym koncercie dyrektora 
naczelnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” oraz kanclerza Legnickiej 
Kurii Biskupiej ks. prał. dr. Józefa 
Lisowskiego.

XVII edycja Festiwalu Piosen-
ki Religijnej i Patriotycznej prze-
biegała p.h.v „Bądźmy świadkami 
miłości”. Honorowy patronat nad 
tym przedsięwzięciem  sprawował 
ordynariusz legnicki bp. Stefan Ci-
chy, a medialny: „Niedziela Legni-
cka”, „Nasz Dziennik”, Radio Ma-
ryja, Telewizja „TRWAM” i „Gość  
Niedzielny”. Jego organizatorami 
byli natomiast: Legnicka Kuria Bi-
skupia i Parafia  w Krzeszowie przy 
współpracy: Wydziału Programów 
Katolickich i Patriotycznych PSE 
„Polest”, krzeszowskich placówek 
kulturalnych i oświatowych.

Wszystkim, a szczególnie głów-
nemu inicjatorowi tego przedsię-
wzięcia ks. prał. Marianowi Kopko 
i wielu Jego współpracownikom, 
wolontariuszom należą się ogromne 
słowa uznania za wspaniałą organi-
zację krzeszowskiego festiwalu.

Marek Zygmunt
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WsPOMNIeń czAr...
Wniebowzięta

15 sierpnia w Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny,  obraz Matki Bożej 
Łaskawej wyjmowany jest z oł-
tarza głównego i w uroczystej 
procesji wędruje  aby błogosła-
wić wierny lud . Różne stany (na 
zdjęciu duchowieństwo z ów-
czesnym  księdzem probosz-
czem Marianem Mościńskim, 
lata sześćdziesiąte), mężczyźni, 
kobiety, młodzież, dzieci,  przej-
mują Cudowny Obraz i niosą go 
choćby przez chwilę. 

Krzeszowska Pani Sław-
na, słynąca łaskami, czczona 
na przestrzeni dziejów przez 
Czechów, Polaków, Niemców, 
Węgrów...Królowo Sudetów. 
Co do nas mówisz, zadumana, 

z Dzieciątkiem na prawym ramieniu? Czego dla nas pragniesz, z lewą dłonią trzymaną na sercu? Orę-
downiczko, Pośredniczko, Pocieszycielko, Syn Twój rączkę podnosi w geście błogosławieństwa... Bądź 
z nami w każdy czas...Matko Łaskawa.

Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży 
krzeszowskiej para-
fii składa gorące po-
dziękowanie księdzu 
Mariuszowi, za trud 
włożony w zorgani-
zowanie wyjazdu na 
XIV Ogólnopolskie 
Spotkanie Młodych 
na Lednickich Po-
lach. W tym roku 
hasłem przewodnim 
zjazdu było „Kobieta
-dar i tajemnica”. Za 
umożliwienie nam 
uczestnictwa, wy-
słuchania prelekcji, 
wspólną mszę świętą 
i modlitwę serdeczne 
Bóg Zapłać.

KSM

l e D N I c Al e D N I c A
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Przysłowie „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie”  nie dotyczy gimnazja-
listów z krzeszowskiej szkoły, którzy 
widząc i doceniając piękno zabytków 
Krzeszowa, odpowiedzieli na zorga-
nizowany przez zespół humanistycz-
ny, szkolny konkurs fotograficzny pt. 
„Krzeszów w Fotografii”. 

Laureaci: Justyna Stanek i Patrycja 
Klimczak- I miejsce, Magdalena Woj-
tuń- II miejsce, Katarzyna Homoncik- 
III miejsce, osoby wyróżnione Karolina 
Kurczewska, Marcelina Ślusarz oraz 
pozostali uczestnicy: Agata Osiewała, Patrycja Czekirda, Sandra Kemp-
kowska, Rafał Kurczewski, Wojtek Leśniak, zasługują na słowa szczere-
go uznania i podziwu. Jury z pomysłodawcą konkursu, Panią Małgorzatą 
Kot- polonistką,  miało niemały dylemat,  wszystkie prace, poprzez sposób 
uchwycenia zabytków i inwencje autorów, wzbudziły zachwyt. Zwycięz-
com gratulujemy! Honorata Klimczak

Krzeszów w fotografiiUroczystość 
I Komunii Świętej 
Krzeszów 30 maja 2010

bazylika pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny

Proboszcz: ksiądz prałat Marian Kopko
Katecheta:  Ksiądz Mariusz Sierhart

WsPOMNIeNIe z sUPer WYcIeczKI!

1. Alicja Bielewicz
2. Dorota Błażeniec
3. Paulina Borkowska 
4.  Marcin Cabała
5. Sandra Długińska
6. Ewelina Filipek
7. Michał Tadeusz Groński
8. Wojciech Groński
9. Klaudia Jakobschy
10. Julia Jała 
11.  Julia John
12.  Marcel Łach
13.  Adam Kaczorowski
14.  Barbara Klimczak
15.  Aleksandra Kiełbasa
16.  Krystian Kiełbasa
17.  Michał Jakub Kucia
18.  Katarzyna Kwilińska
19.  Dominik Mąka
20.  Michał Micek
21.  Marcelina Morawska
22.  Aneta Mrowca 
23.  Ewa Noskowicz
24.  Klaudia Nowak
25.  Paula Nowak
26.  Piotr Oleksy
27.  Kamil Parada
28.  Anna Pazgan 
29.  Zofia Podwika
30.  Katarzyna Piotrowska
31.  Natalia Prokopik
32.  Marcelina Rapacz
33.  Marcin Ruman
34. Wojciech Salawa
35.  Zuzanna Sikora
36.  Ewelina Szymczak 
37.  Kamil Stachacz
38. Weronika Waszczak
39.  Paweł Wańczyk
40.  Maria Wierzbicka
41.  Laura Wiewióra

Dnia 25 maja tego roku, wy-
ruszyliśmy na długo oczekiwaną 
i upragnioną wycieczkę do Wrocła-
wia.  Podróż choć trwała 2 godziny 
zleciała w mig. Wiele dzieci podcho-
dziło do przodu, a ksiądz proboszcz 
dawał mikrofon, śpiewaliśmy pio-
senki, opowiadaliśmy kawały, mó-
wiliśmy wiersze i oczywiście mod-
liliśmy się. 

Już przed bramą wejściową  
ZOO widać było wystające długie 
szyje żyraf. Aż piszczeliśmy z rado-
ści. Szliśmy rozglądając się wokół, 
oglądaliśmy biegające zwierzęta, 
robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. 
Widzieliśmy małpy, które na nasz 
widok skakały z radości. Niektó-
re czekały na coś smakowitego, 
niestety maszyna wydająca kar-
mę dla małp została już wcześniej 
opróżniona. Wiele misiów ryczało 
na nasz widok, niestety lwy i ty-
grysy nie chciały zaprezentować 
się dla nas w pełnej okazałości. Tu 

wszystko nam się podobało, ter-
rarium i akwaria, foki w olbrzy-
mich basenach. Moglibyśmy tak 
zwiedzać cały dzień, ale tu trzeba 
wracać do Krzeszowa. W autobu-
sie ksiądz ogłosił, że to nie koniec 
wycieczki i, że czeka nas jeszcze 
wiele atrakcji. I miał naprawdę ra-
cje. Niezwykłą panoramę Wrocła-
wia podziwialiśmy z wieży katedry 
św. Jana Chrzciciela, a jakby tego 
było mało udzieliliśmy wywiadu  
dla wrocławskiego  radia. Dopeł-
nieniem atrakcji stała się wizyta 
w Mcdonaldzie, gdzie każdy mógł 
zamówić, co tylko chciał na koszt 
księdza proboszcza. Było super! 
W autobusie oglądaliśmy świet-
ny film. Nie zapomnieliśmy także 
o magicznych słowach- gromkimi 
brawami podziękowaliśmy naszym 
opiekunom, a przede wszystkim 
księdzu proboszczowi za zorgani-
zowanie takiej wycieczki.

Uczestniczka wycieczki

REKLAMA
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Anatol Kaszczuk całym swo-
im życiem wyśpiewał pieśń 
miłości ku czci Matki bożej, 
szczególnie obecnej w różańcu 
świętym. Niepokalana Matka 
i Anioł stróż prowadzili go nie 
tylko polskimi drogami, prze-
mierzał bowiem drogi całego 
świata. rzeczywiście był ryce-
rzem Królowej świata.  Urodził 
się 4 lutego 1912 r. w Woligo-
cowie. rodzina mieszkała na 
syberii. Do domu Ojca niebie-
skiego odszedł w dniu 4 wrześ-
nia 2004 r. w szymanowie na 
Warmii. Miałem szczęście spo-
tykać się z tym niezwykłym 
człowiekiem przez 52 lata, od 
czasu mojego nowicjatu w Ot-
wocku. 

„z NIĄ sIĘ  
NIe DYsKUTUJe…”

Nasze spotkania traktuję jako 
dar Matki Bożej. Żeby wejść 
w ich klimat, przytoczę modli-
twę, którą Anatol Kaszczuk od-
mawiał przed każdą czynnością. 
Spotkania z ludźmi przeżywał 
bowiem jako wspólną pracę, tro-
skę o wielkie sprawy Boże w Pol-
sce i na całym świecie. Cieszy-
łem się, że jako ksiądz uczyłem 
się od tego świeckiego Apostoła. 
Zawsze delikatnie pytał: „Czy 
możemy się pomodlić?”. Odpo-
wiadałem: „Tak”. Taki początek 
stał się regułą.

Modlitwa brzmiała następu-
jąco: „W imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Amen. Maryjo, 
wyrzekam się ducha swojego, 
a poddaję się Duchowi Two-
jemu. Maryjo, zabierz mi my-
śli moje, a daj mi myśli Twoje. 
Maryjo, zabierz mi pragnienia 
moje, a daj mi pragnienia Two-
je. Maryjo, zabierz mi uczucia 
moje, a daj mi uczucia Twoje. 
Jestem cały Twój, Jezu, i wszyst-
ko, co mam, do Ciebie należy 

Kocham - służę
przez Maryję, Twoją Najświętszą 
Matkę. Przyjdź, Duchu Święty, 
przyjdź przez możne wstawien-
nictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, Twojej wiernej Oblubie-
nicy. Stolico Mądrości, módl się 
za nami…”. Potem trzykrotnie 
powtarzał: „Matko Dobrej Rady, 
udziel nam dobrej rady” i odma-
wiał trzy Zdrowaś Maryjo. Koń-
czyliśmy naszą modlitwę woła-
niem: „Duchu Święty, natchnij 
nas; Miłości Boża, pochłoń nas; 
Mario, Matko, spojrzyj na nas, 
z Jezusem błogosław nam. Od 
wszelkich złudzeń i od wszelkich 
złości zachowaj nas. Amen”. 

Jeżeli uświadomimy sobie, że 
tak rozpoczynał pracę: leśnik, 
więzień Kozielska, pilot, żołnierz 
gen. Andersa – to wszystko na-
biera szczególnego wymiaru. Za-
pytałem kiedyś Anatola: „Bracie 
mój, skąd u Ciebie ta mądrość?”. 
Odpowiadał: „Najgłupszy na-
uczyłby się, gdyby przez tyle lat 
dotrzymywał towarzystwa Sto-
licy Mądrości”. Zapytałem rów-
nież: „Anatolku, dlaczego należy 
odmawiać różaniec?”. Odpowie-
dział natychmiast: „O to prosi 
Królowa, a z Nią się nie dysku-
tuje”. 

W sPrAWAcH WAżNYcH – 
uPARTY

Wspominał: „Moja mamusia 
bardzo ufała Aniołom Stróżom, 
którym zawsze powierzała swo-
je dzieci’’. Zastanawiałem się, 
gdzie kryje się sekret jego posługi 
apostolskiej. Odkryłem tajemni-
cę. Wszystkie listy, opracowania 
rozpoczynał od słów: „Kocham 
– służę”. To była intuicja serca 
i działania, twórczej, niezmordo-
wanej pracy i troski, aby jak naj-
rychlej nastąpił triumf Niepoka-
lanego Serca Maryi. W ostatnim 
liście z 13 stycznia 2004 r., któ-
ry otrzymałem, napisał: „Musi-

my zmobilizować się. Musimy 
złączyć się w jedną armię. Co za 
cudowny Dowódca – Królowa – 
Królowa całego Świętych Obco-

wania. Biada nam, jeżeli będzie-
my gnuśni. Najświętsza Matko, 
to jeden z Twoich cudownych 
darów – przyjaźń ludzka. Ten cu-
downy bukiet kwiatów – wiązan-
kę prześliczną – Tobie na podzię-
kowanie ofiaruję. Mój kochany 
Aniele Stróżu, dziękuję Ci, że 
nie pozwoliłeś mi zabłądzić”. 

To pisze człowiek, który miał 
umiejętność łączenia ludzi, szu-
kania na pierwszym miejscu 
tego, co dobre. Miał ogromne 
poczucie humoru, był w spra-
wach ważnych – jak sam mówił 
– uparty, ale umiał słuchać i ni-
czego nie narzucał siłą, chociaż 
nigdy nie rezygnował wobec ze-
wnętrznych trudności z tego, co 
uważał za misję życiową. Legion 
Maryi, Orędzie fatimskie, kon-
gresy różańcowe, Nieustanny 
Różaniec, Różańcowe Jerycha 
i tyle niewymienionych dzieł 
i inicjatyw apostolskich – wszę-
dzie jest obecna Jego miłość, 
praca, cierpienie i nieustannie 
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przesuwane paciorki różańca – 
jego ulubionej modlitwy. 

Przemierzywszy tyle krajów 
jako żołnierz polski na uchodź-
stwie, kończy swoją wędrówkę 
jako nowicjusz u ojców domi-
nikanów w Corcaigh w Irlandii. 
Ale miejsce to było tylko czasową 
przystanią. Tutaj na modlitwie 
przed figurą Matki Najświęt-
szej zrozumiał, że Maryja ma 
dla niego inny plan. Wspomniał, 
że bardzo się tym zasmucił. „Po 
tylu wysiłkach i trudach poszu-
kiwań mam do tego zwariowane-
go świata, do tego zamieszania, 
chaosu, wszelkiego kłamstwa, 
jeszcze raz powrócić?”. Po sied-
miu tygodniach poszedł do o. 
Anzelma, mistrza nowicjatu, 
i powiedział: „Ojcze, wydaje mi 
się, że jak na nowicjusza do-
minikańskiego za dużo myślę 
o Legionie Maryi. Powinienem 
być zajęty czymś innym”. Wtedy 
o. Anzelm odpowiedział: „Wi-
dzisz, jeżeli miałbyś powołanie 
do Legionu Maryi, to nie ma nic 
pilniejszego do zrobienia, jak 
właśnie teraz sprowadzić do Pol-
ski Legion Maryi”. I tak po wielu 
latach pielgrzymowania po świe-
cie miał powrócić do Ojczyzny. 
Było to 6 stycznia 1948 r. Odtąd 
we wszystkich dziełach maryj-
nych w Polsce był jego ślad. 

sIeWcA MArYJNegO  
OrĘDzIA

Był człowiekiem, który szedł 
i siał ziarno orędzia Niepokala-
nej Matki. Przekazywanie świa-
tu żądań Matki Bożej Fatimskiej 
to jego służba. Kongresy Różań-
cowe w Polsce, we Francji, na Fi-
lipinach, w Stanach Zjednoczo-
nych, Rosji; figury Matki Bożej 
Fatimskiej na terenie całej Pol-
ski. Przygotowywał apostołów 
i sam szedł dalej. Był człowie-
kiem maryjnej drogi. Z miłości 
do Niepokalanego Serca Maryi 
przechodził z miejsca na miejsce. 
Nie było przeszkodą zmęczenie. 
Anatol, kochając, nie męczył 
się. Na spotkaniach obdarzał 
ludzi ujmującym uśmiechem 
i żarliwością; bardzo skromnie 

odżywiał się. Miał już dziewięć-
dziesiąt trzy lata i wciąż spieszył 
się, aby służyć, omadlać spra-
wy Ojczyzny, Kościoła, świata, 
poszczególnych ludzi. Miał dar 
modlitwy skutecznej. 

Nasze rozmowy „niedokoń-
czone” rozpoczynaliśmy mod-
litwą, po czym następowała 
wymiana myśli, potem była 
herbata i ta nieustanna troska, 
by jak najlepiej w życiu spełnić 
Bożą wolę. Cieszę się, że życie 
Twoich wiernych, Panie, nie 
kończy się, że jest świętych ob-
cowanie, że jest Miłość. Brakuje 
jego fizycznej obecności, ale jest 
już inna obecność, która poma-
ga. Jak podczas jego ziemskiego 
życia, tak i teraz sprawdza się 
sentencja: „Kocham i służę”. 

Ks. Feliks Folejewski SAC

Ps.
Od 7 do 13 maja 2010 

przeżywaliśmy w Sanktu-
arium Matki Bożej Łaska-
wej w Krzeszowie Różańco-
we Jerycho. Dzięki pomocy 
pani Zofii Szczur, Apostoł-
ki i Animatorki tego dzie-
ła mogliśmy dowiedzieć się 
o Anatolu Kaszczuku i jego 
wielkim dziele modlitwy ró-
żańcowej. Powyższy artykuł 
przybliża nam postać tego 
wielkiego człowieka. Mamy 
nadzieję, że następne Jery-
cho Różańcowe w naszym 
Sanktuarium Krzeszowskim  
od 7 do 13 października 
2010 roku pozwoli nam na 
jeszcze większą mobilizację 
modlitewną. 

Matka Boska Kazańska
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Ks. Waldemar Wesołowski – 
Zanim do tego III etapu dojdzie-
my, proszę o przypomnienie co 
zawierały w sobie dwa poprzednie 
etapy.

Ks. Kanclerz Józef lisowski 
– Każdemu mówię w ten sposób: 
warto do Krzeszowa pojechać te-
raz. Dlaczego? Ponieważ na na-
szych oczach zmienia się oblicze 
naszego diecezjalnego sanktua-
rium. Zacznijmy od rzeczy takiej 
najbardziej widocznej. Jesteśmy 
świadkami pewnej historycznej 
chwili, kiedy to na Bazylice Krze-
szowskiej zmienia się pokrycie 
dachowe. Z jednej strony piękna, 
świeża wyprodukowana miedź, 
a z drugiej strony ten stary dach, 
z pewną, że tak powiem patyną 
czasu i widać jak bardzo mocno 
zmienia się bazylika i nie tylko. 
Świadczy to o tym, że staramy 
się w sposób kompleksowy zre-
waloryzować, czyli odnowić to 
wszystko co stanowi istotę na-
szego sanktuarium i na zewnątrz 
i wewnątrz, zarówno bazylika, te 
przepiękne freski, na nowo lśnią 
takim blaskiem, które przez kilka 
wieków były tworzone, ale równo-
cześnie jest to wielka sprawa jeśli 
chodzi o przepiękny, uśmiechnię-
ty kościół św. Józefa. Kto wchodzi 
do św. Józefa, a myślę, że powinni 
chodzić ci, którzy w danym mo-
mencie czują się może nie najle-
piej, może mają jakieś kłopoty, 
może nie zawsze dobry humor, 
jak się widzi to piękno związane 
z tajemnicami Bożego Narodze-
nia, tajemnice związane z życiem 
Św. Rodziny, kiedy się dostrzega 
w wielu tych freskach uśmiech, 
nie tylko Pana Jezusa, ale Matki 
Najświętszej i św. Józefa, czło-
wiekowi się po prostu lepiej żyje. 
Dlaczego o tym mówię? Ponieważ 
o tych projektach, o tych milio-

OpactwO krzeszOwskie – iii etap
Opactwo krzeszowskie, które jest naszym głównym diecezjalnym sanktuarium nabiera coraz większego 
blasku. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i z funduszy wojewódzkich 
prowadzone są prace renowacyjne dzieł sztuki, jak i samych obiektów. Teraz przyznane zostały również 
fundusze na renowację Kalwarii krzeszowskiej w ramach tzw. 3 etapu. Ponadto znalazły się pieniądze 
na promocję i zagospodarowanie również innych zabytkowych świątyń naszej diecezji. 

O tych pracach i planach na przyszłość z ks. Kanclerzem Józefem Lisowskim rozmawia ks. Waldemar Wesołowski

nach można przeczytać z tablic. 
Natomiast to co dla mnie jest 
najważniejsze: Krzeszów staje się 
takim bijącym sercem, nie tylko 
naszej diecezji. Staje się to sanktu-
arium regionalne, sporo pielgrzy-
mów przyjeżdża czy to z Czech 
czy to z Niemiec. Staje się to miej-
sce piękne, ponieważ to co jest 
najważniejsze – wizerunek Matki 
Bożej, te całe wieki obecności Tej, 
która jest “pełna łaski”, ta świa-
domość, że człowiek przychodzi 
i w taki sposób prawie że widzial-
ny dotyka tych wielkich tajemnic 
naszej wiary, które możemy w tak 
przepiękny, mistrzowski sposób 
zobaczyć. 

III etap jest czymś co dla piel-
grzyma da bardzo dużo. Jesteśmy 
na etapie renowacji Kalwarii Krze-
szowskiej – jednej z największych 
w Polsce, jednej z najpiękniej-
szych, rozłożonych na pięknych 
terenach wokół Krzeszowa. Te 
kaplice są niejako dopełnieniem 
tego wielkiego dzieła, jakim jest to 
Opactwo Krzeszowskie, te wielkie 
teologiczne wizje, które zostały 
zaklęte w mistrzowskim malo-

waniu Michała Willmanna, jest 
to okazja, aby poprzez rozmyśla-
nia, poprzez chodzenie ścieżkami 
kalwaryjskimi, które w ciągu roku 
zostaną odnowione, zobaczyć tą 
wielką prawdę, która tam w Krze-
szowie jest zawarta. Krzeszów to 
jest fenomen – połączenie czasu, 
przestrzeni i sacrum.

Ks. WW – To wszystko zmie-
rza do tego, żeby do Krzeszowa 
przyciągać nie tylko turystów ale 
też i pielgrzymów. Tutaj kolejna 
sprawa, o Krzeszowie trzeba mó-
wić, Krzeszów trzeba po prostu 
promować. Między innymi rów-
nież też temu celowi służy kolej-
na inicjatywa – 11 maja podjęto 
decyzję o dofinansowaniu z fun-
duszy Unii europejskiej właśnie 
promowania potencjału tury-
stycznego i kulturowego Dolne-
go Śląska.

Ks. Jl – Diecezja Legnicka 
ma 240 parafii, ale ponad 760 
kościołów i kaplic. W olbrzymiej 
mierze są to obiekty sakralne 
bardzo piękne architektonicznie 
i nie tylko i chcąc pokazać Dol-
ny Śląsk stworzyliśmy taki pięk-
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ny program unijny jakim jest: 
Poznaj głębiej zabytki Diecezji 
Legnickiej. Wytypowaliśmy 27 
obiektów, niektórych bardzo ma-
łych, gdzieś na niedużych wio-
skach, gdzie te obiekty chcemy 
przybliżyć turyście-pielgrzymowi. 
Chcemy pokazać, że nieraz jest to 
historia, poprzez którą patrzymy 
na współczesność. Poprzez to, że 
bardziej je otworzymy turystom-
pielgrzymom nie tylko były miej-
scami zwiedzania, ale miejscami 
refleksji, również modlitwy, me-
dytacji.

Ks. WW – Jaki jest pomysł na 
to, żeby te nasze zabytki udo-
stępnić?

Ks. Jl – Chcemy doprowadzić 
do tego, aby spora część obiek-
tów naszej diecezji była pięknie 
opisana poprzez znaki drogowe, 
ale przede wszystkim chcemy po-
przez cały system promocji, czy 
to albumowych, książkowych czy 
też poprzez nowoczesne środki 
przekazu, jakimi są internet i nie 
tylko, ukazać w jaki sposób ten 
obiekt można zobaczyć, ale też bę-
dziemy się starali, żeby przy tych 
obiektach były: jakiś parking, ja-
kaś informacja, może nieduży 
kiosk z jakimś tam napojem. Zo-
baczyć, dotknąć, na swój sposób 
przeżyć piękno spotkania z zabyt-
kiem, piękno spotkania z Panem 
Bogiem, a z drugiej strony, aby 
była to okazja na jakąś tam reflek-
sje, na odpoczynek.

Ks. WW – finanse są już przy-
znane, umowy są podpisane, 
kiedy więc zatem początek reali-
zowania tych projektów.

Ks. Jl – Początek realizowania 
jest od dzisiaj. Uśmiecham się kie-
dy o tym mówię, ponieważ każdego 
dnia są nowe elementy, jeśli cho-
dzi o Krzeszów i nie tylko. Mam 
taką cichą nadzieję, że rok 2011 
jeśli chodzi o szereg programów 
unijnych, które są przypisane Die-
cezji Legnickiej będzie nabierał już 
konkretnych kształtów. Myślę, że 
rok 2012 – 20 rocznica powstania 
Diecezji Legnickiej – będzie taką 
wspaniałą okazją by pokazać, że to 
wszystko co w naszej diecezji jest 
piękne, to co jest warte zobaczenia, 
dotknięcia w sensie pielgrzymowa-
nia, będzie już w nowym blasku, 
będzie okazja na pokazanie. Nasza 
diecezja z dnia na dzień pięknieje 
i warto ją zwiedzać.
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Zdarzy się czasem człowiek, którego jedyną za-
sługą jest to, że trafnie – świadomie lub nieświa-
domie – przygotuje swoich następców, bądź ludzi, 
którzy dokonują wielkich dzieł. I chyba do takich 
osób należała ksieni dziewiąta Gizela Wiktoria 
Ożdżanka, sprawująca rządy w latach 1730-1737. 
Zaraz po swoim powołaniu na urząd “wyciągnęła” 
z grona ponad czterdziestu zakonnic swoje głów-
ne urzędniczki: Magdalenę Dorotę Kuropatnicką, 
Eleonorę Annę Kossakowską, Gertrudę Annę Kur-
dwanowską – czyli trzy przyszłe ksienie, z których 
druga  była prawdziwą perłą wśród ksieni.

W 1737 roku nastała ksieni dziesiąta Dorota 
Magdalena Kuropatnicka, hrabianka i kasztelan-
ka kijowska (herbu Nieczuja), rządziła klaszto-
rem od lipca 1737 roku do maja 1745 roku. Przy 
niej jednej zaznaczono, że zamówiono malarza do 
wykonania jej portretu i że za jego wymalowanie 
zapłacono artyście całe 24 złp, choć swoich por-
tretów doczekały się wszystkie ksienie  lwowskie-
go klasztoru; wizerunki te są dziś cenną pamiątką 
przeszłości. W kronice nawet skomentowano jej 
wygląd, napisano bowiem: “(…) była jako widzi-

my z portretu wzrostu niskiego, twarzy nadob-
nej, okrągłej, oczu  dość dużych i pełnych wyrazu 
a które zapowiadają energię i wielką moc ducha”.

I aby tę wielką moc ducha unaocznić potom-
nym, kronikarka opisuje pewne zdarzenia z życia 
Konwentu.

Z historii benedyktynek krZesZowskich
Boga prawdziwie kochać i chwały Jego pragnąć
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Urodził się 30 V 1932 r. w Monasterzyskach w  Pa-
rafiii p.w. Wniebowzięcia NMP w  dekanacie Buczacz, 
w archidiecezji Lwowskiej. Uczęszczał do „Ochronki” 
prowadzonej przez SS. Służebniczki Dębickie. Jego oj-
ciec, Michał Sługocki –  w roku 1942 – podczas łapanki, 
został wywieziony na roboty do Niemiec i tam zginął. 
Rodzice pracowali w fabryce tytoniu.  W roku 1939 
rozpoczął naukę  szkole w Monasterzyskach –  ale wy-
buchała II Wojna Światowa i straszna okupacja ZSRR.  
W roku 1941 uciekali Moskali i spalili fabrykę.  Wła-
dysław uczęszczał do polskiej szkoły. Była druga szko-
ła ukraińska i czas Banderowców. W dniu  27 wrześ-
nia 1945r. wyjechał na ziemie odzyskane. Dopiero 6 
grudnia 1945r. dowieźli całą rodzinę do Międzylesia 
i do Różanki na gospodarstwo 9 hektarowe, gdzie była 
już polska rodzina (notoryczny pijak). Tam, przyszły 
Ksiądz Władysław, zachorował na tyfus i leczył się 
w Szpitalu w Międzylesiu prowadzonym  przez Siostry 
Franciszkanki Szpitalne.   Klasę siódmą ukończył 
Władysław w Międzylesiu w roku 1947. Mieszkał w in-
ternacie prowadzonym przez Siostry  Służebnice Dębi-
ckie.   W domu, z powodu pijaństwa  sąsiadów , było 
piekło.  Nie miał możliwości uczyć się dalej.  Rodzina 
nie miała pieniędzy na jego kształcenie. Byli zajęci swo-
imi sprawami! Tak minęły dwa lata!

Udał się wtedy Władysław z pieszą pielgrzymką 
na Marię Śnieżną w Międzygórzu na Górze Iglicznej.  
Prosił o pomoc i został tam wysłuchany.  Obca rodzina 
z Różanki przyszła mu z pomocą! Po maturze wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego  we Wrocła-
wiu. W dalszym ciągu w kształceniu pomagali mu obcy 
ludzie.  

24 czerwca 1962r. Ksiądz Sługocki otrzymał świę-
cenia kapłańskie w Twardogórze – w Sanktuarium Ma-
ryjnym.  Pierwszy wikariat to Parafia Wniebowzięcia 
NMP w Przemkowie w dekanacie Szprotawa (był tam 
trzy lata) a pierwszym proboszczem został w Parafii Na-
rodzenia NMP w Opolnie Zdroju. Pracował tam bardzo 
ofiarnie przez 8 lat.  Parafianie, na placu kościelnym 
zbudowali grotę z kamienia, wprowadzono nabożeń-
stwo do MB Nieustającej Pomocy. Grotę poświęcił o. 
Redemptorysta. Pancerne Tabernakulum, puszkę, kie-
lich, ołtarz soborowy oraz nowe ornaty poświęcił  J.E. 
Ks. Biskup  dr Tadeusz Rybak. 

W niedzielę 23 grudnia 1979r.  mama  Ks. Sługo-
ckiego -  Józefa -  została potrącona przed kościołem 
w Opolnie Zdroju przez pijanego kierowcę.  W dniu 25 
grudnia 1979r. mama  księdza zmarła w szpitalu w Bo-
gatyni.  Msze pogrzebową poprowadził  J.E. Ks. Biskup  
dr Adam Dyczkowski z Wrocławia. 

Po tym tragicznym wydarzeniu wysiadło zdrowie Ks. 
Władysława.  Lekarz zalecił odpoczynek i zmianę oto-
czenia. Siostry Benedyktynki z Krzeszoa,  z którymi był 
zaprzyjaźniony Ks. Władysław  -  poprosiły, aby przy-
jął na jakiś czas funkcję kapelana Sióstr.   Kuria Wroc-
ławska wydała zgodę  i  w dniu 27 czerwca 1980 Ks. 

Ks. Kanonik Władysław sługocki – 30 lat posługi w Krzeszowie

Moje życie złączone z  Matką Najświętszą
KAPelAN sIÓsTr beNeDYKTYNeK w KrzeszOWIe

Władysław przyjechał 
do Krzeszowa i objął 
obowiązki kapelana 
Sióstr, które dzielnie 
pełni do dnia dzisiej-
szego - dzięki pomocy 
Matki Najświętszej 
i św. Anny. 

Ze św. Anną  Ks. 
Władysław był zwią-
zany od dzieciń-
stwa! Niedaleko jego 
domu rodzinnego na 
Wschodnich Rubie-
żach II Rzeczypospo-
litej była kapliczka św. Anny! Kiedy wrogowie kościoła 
katolickiego niszczyli przedmioty religijne - pewien 
mieszkaniec schował figurkę. Ks.Władysław Sługocki, 
kiedy przyjechał tam po raz pierwszy w roku 1989, 
spotkał tego pana i dał mu pieniądze na budowę nowej 
kapliczki, która stoi tam do dnia dzisiejszego.  

W roku 1965 zakończył się Sobór Watykański II 
i został odczytany słynny  list Polskich Biskupów:  
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”!   Komuniści 
wywiesili afisze: „Nigdy nie przebaczymy”  Ks. Sługo-
cki  głosił wtedy  kazania o obowiązku przebaczania! 
Podał przykład, że premier Cyrankiewicz na płaszczyź-
nie politycznej przebaczył mieszkańcom Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej.  Ktoś zameldował o tym 
służbie bezpieczeństwa.  Wezwano Księdza na UB – 
grożono mu a do roku 1988, za karę, nie otrzymał on 
paszportu.  Pierwszy paszport otrzymał dopiero w roku 
1988.  Dzięki życzliwości OO. Cystersów od 1989r. Ks. 
Władysław jeździł co roku do pomocy duszpasterskiej 
w Stanisławowie (jeździł tam  przez 18 lat).  

Proboszcz z Chełmska Śląskiego  śp. ks. kanonik 
Wincenty Górski poprosił Ks. Władysława o pomoc 
w posłudze kapłańskiej podczas pierwszych piątków 
miesiąca a także o pomoc w znalezieniu  ludzi do odbu-
dowy zabytkowej kaplicy św. Anny w pobliżu Chełm-
ska Śląskiego. Nie było łatwo. Pojawiały się anonimy, 
że Ksiądz chce podstępnie zebrać pieniądze i kupić 
sobie samochód.  Ale Opatrzność  pomogła:  zebrało 
się kilka dobrych osób, którzy za „Bóg zapłać” bardzo 
solidnie pracowali. W dniu, kiedy ogłaszano Bazylikę 
Mniejszą w Krzeszowie, sataniści wdarli się przez okno 
do wnętrza kaplicy św. Anny w Chełmsku Śląskim - 
i co się dało spalili - a w obraz św. Anny wbili siekie-
rę.  Garstka gorliwych parafian kolejny raz  za „Bóg 
zapłać”  odbudowała  Kaplicę Św. Anny. Sentyment do 
św. Anny pozostał u Księdza Kanonika do dnia dzisiej-
szego.  Obecnie, pod troskliwą opieką Sióstr Benedyk-
tynek, Ksiądz Jubilat dziękuje Panu Bogu przez wsta-
wiennictwo Łaskawej Pani i Świętej Anny za wszelkie 
dobro i otrzymane łaski w ciągu trzydziestu lat pobytu 
na Krzeszowskiej Ziemi.   
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Zbliża się sierpień, a to oznacza, że na szlak 
wiodący z Dolnego Śląska do Częstochowy wy-
ruszy kolejna, XIX Piesza Pielgrzymka Wrocław-
ska. A chociaż w tej formie rekolekcji wzięło już 
udział grubo ponad 100 tysięcy pątników, to jed-
nak wciąż wydaje się konieczna nie tyle agitacja, 
ile informacja dotycząca tego wydarzenia. Gdy 
bowiem człowiek pozna zjawisko pielgrzymki od 
strony jej najgłębszej istoty, z jednej strony będzie 
gotów sam włączyć się w to święte wędrowanie, 
a z drugiej pomoże wybierającym się w drogę zre-
alizować ich szlachetny zamiar. Jeśli takie spoj-
rzenie na problem sierpniowego pielgrzymowania 
jest ważne to dlatego, że

Pielgrzymka jest tajemnicą wiary. Organi-
zatorzy ruchu pielgrzymkowego mają właściwie 
tylko jedno zmartwienie i prawdziwy problem do 
pokonania: nastawienie uczestników pielgrzymki 
na przeżywanie misterium, religijnej tajemnicy, 
opartej o wiarę i odczytanie najbardziej wewnętrz-
nego przesłania, jakie ma nieść i wyrażać ich obec-
ność na pielgrzymkowym szlaku.

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” - tę 
prawdę w szczególny sposób należy odnieść do 
pielgrzymki. Dopiero taki kąt widzenia pozwala 
odróżnić pielgrzymkę od rajdu, włóczęgi, „impre-
zy”, obozu wędrownego itp., choć w aspekcie ze-
wnętrznym (np. na zdjęciach czy na filmie) wiele 
będzie na takie świeckie powiązania wskazywało: 
strój pielgrzymów, używany przez nich podczas 
wędrówki sprzęt turystyczny, sposób odżywiania 
się w drodze, warunki sanitarne itp.

Takie dojrzałe spojrzenie na cały fenomen 
pielgrzymki pozwala w końcu rozumieć, że piel-
grzymowanie jest stanem, który (jak kapłaństwo 
czy małżeństwo) zmienia człowieka, nadając mu 
nową godność i jakość, a nie tylko jakimś chwi-
lowym zajęciem czy przypadkowo wykonywaną 
pracą.

Zanim pielgrzymka wyruszy na szlak, jej 
uczestnicy muszą na miarę swych możliwości zro-
zumieć jej istotę, aby naprawdę skorzystać z tego 
daru i... nie przeszkadzać innym. Temu celowi 
służą zarówno spotkania przedpielgrzymkowe, 
organizowane zwykle przez przewodników grupy 
czy też w ramach grupy parafialnej, jak i postano-
wienia regulaminów pielgrzymkowych, z którymi 
zapoznają się przed wyruszeniem w drogę oraz 
w pierwszym dniu marszu.

człowiek ze swej natury jest pielgrzymem. 
Pielgrzymowanie jest czymś nieodłącznym już od 
początków ludzkiego życia.Wynika wręcz z samej 
natury i powołania człowieka - nawet wtedy, gdy 

Dlaczego trzeba chodzić na pielgrzymki?
tenże człowiek-pielgrzym nie chce, czy nie potrafi 
sobie z tego zdać sprawy. Jeśli zaś pielgrzymowa-
niem nazwiemy pokonywanie pewnej drogi i prze-
strzeni w relacji człowiek-Bóg, to w takim ujęciu 
ruch pielgrzymkowy zdaje się być jedynie konse-
kwencją tego ludzkiego losu, dając mu niejako 
ramy organizacyjne do optymalnego przeżywania 
i wykorzystywania spotkania z tą tajemnicą nie-
ustannego „bycia w drodze”.

biblia o pielgrzymowaniu. Biblia nie zna jakie-
goś specjalnego terminu dla określenia tej prakty-
ki, posługując się czasem wyrażeniem „wstępować 
do...”. Jednakże poszerzona refleksja nad wielo-
ma natchnionymi tekstami, pozwala odczytać co 
najmniej potrójne znaczenie dla tego określenia: 
wędrówka wiernych na miejsce uświęcone obja-
wieniem się Boga lub obecnością jakiegoś męża 
Bożego, mająca na celu spotkanie się z Bogiem; 
„wstępowanie do Jerozolimy”, które miało miej-
sce trzy razy w ciągu każdego roku. Wszyscy do-
rośli Żydzi przybywali wtedy, na specjalne modły, 
do swego jedynego miejsca kultu Narodu Wybra-
nego na Święto Paschy, Pięćdziesiątnicę i Święto 
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Namiotów, zatrzymując się potem na świętowa-
nie w samej Jerozolimie, w rozstawionych doo-
koła miasta namiotach, bądź też w okolicznych 
wioskach. Te ogromne, rozśpiewane pobożnymi 
pieśniami pielgrzymki (liczące nawet po 125.000 
wiernych) miały wszystkim przedstawić obraz 
dnia powszechnego zbawienia.

W tym trzecim właśnie znaczeniu wszyscy 
chrześcijanie nazywani są „pielgrzymami”, gdyż 
„pod przewodnictwem Chrystusa, ich prawdziwe-
go wodza i zwiastuna, znajduje się chrześcijanin 
w drodze do prawdziwej ojczyzny, do niebieskie-
go Jeruzalem; jego życie zmierza ciągle do tego, by 
stanowić jedno z Panem, przez co nie traci ono nic 
na swej wartości, lecz przybiera charakter praw-
dziwej pielgrzymki religijnej”.

Katechizm o pielgrzymowaniu. Niezmiernie 
interesujące i ubogacające jest spojrzenie „Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego” na pielgrzymki; 
temat ten w interesującym nas zakresie występu-
je w indeksie tematycznym tej księgi 13 razy, po-
zwalając na odnalezienie wielu aspektów pielgrzy-
mowania. Oto syntetyczne zestawienie zawartych 
tam myśli:

Sam Jezus podczas swego życia ukrytego uda-
wał się przynajmniej na święta Paschy do świątyni 
jerozolimskiej, a potem rytm Jego misji publicznej 
również wyznaczały pielgrzymki na wielkie świę-
ta żydowskie (KKK, 583);

Maryja Dziewica uczestniczyła w „pielgrzymce 
wiary i doświadczyła mocy wiary” (KKK, 165);

Dopóki nie powstaną nowe niebiosa i nowa 
ziemia /.../ Kościół pielgrzymujący w swoich sa-
kramentach i instytucjach /.../ posiada postać tego 
przemijającego świata i żyje pośród stworzeń, któ-
re /.../ oczekują objawienia synów Bożych” (KKK, 
671);

Kościół osiągnie swoje wypełnienie dopiero 
„w chwili chwalebnego powrotu Pana”, co wiąże 
się z przejściem ciężkiej drogi prób i prześladowań 
świata. Ta doczesna pielgrzymka dokonuje się 
z dala od Pana, w atmosferze tęsknoty za Jego Kró-
lestwem, jakby na wygnaniu, jednak nie bez po-
ciech samego Boga (KKK, 769). Prześladowania, 
które cierpi Kościół, mogą zachwiać wiarę wielu, 
ale też właśnie owo prześladowanie „odsłoni ta-
jemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej 
religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich 
problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (KKK, 
675);

Ten pielgrzymujący Kościół jest ze swej natu-
ry misyjny - po to, by ostatecznie uczynił ludzi 
„uczestnikami komunii, jaka istnieje między Oj-
cem i Synem w Ich Duchu miłości” (KKK, 850). 
Owa komunia dokonuje się w niebie i na ziemi 
pomiędzy jeszcze pielgrzymującymi, oczyszczają-
cymi się po dokonaniu życia doczesnego i już wi-

dzącymi Boga wyraźnie (KKK, 954);
Końcem pielgrzymki doczesnej jest śmierć, 

a do tego ziemskiego sposobu życia już nigdy nie 
powrócimy (KKK, 1013);

Na drogach pielgrzymującego Ludu Bożego 
nieustannie celebrowana jest Eucharystia, prowa-
dząca jej uczestników „wąską drogą krzyża do nie-
bieskiej uczty” (KKK, 1344). Na tej drodze potrze-
bujemy stale Komunii eucharystycznej, „chleba 
naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zo-
stanie nam udzielony jako Wiatyk” (KKK, 1392, 
1524);

Jesteśmy grzesznikami i dlatego niezmiernie 
ważne jest dla nas korzystanie z wymiany „dóbr 
duchowych między wszystkimi pielgrzymujący-
mi jeszcze żywymi członkami Ciała Chrystusa, 
a także tymi, którzy już doszli do Ojczyzny niebie-
skiej” (KKK, 1469);

Pielgrzymki były zawsze (i są nadal) „wezwa-
niami i drogami modlitwy” (KKK, 2581).

Gdy powyższe rozważania śledzi ktoś, kto oso-
biście uczestniczył w pielgrzymce - dostrzeże, że 
wszystkie te przesłanki faktycznie żyją w tym wę-
drującym Kościele i to one sprawiają, że corocznie 
ponawiane zaproszenie na maryjny szlak, na czas 
i wysiłek „rekolekcji w drodze”, znajduje tak sze-
roki oddźwięk, choć nie od razu i nie wszyscy tę 
sprawę sobie uświadamiają.

co decyduje o tym, że człowiek staje się piel-
grzymem?  Aby uczestnik pielgrzymki faktycznie 
zasłużył na miano pielgrzyma, powinien:

Mieć nadprzyrodzoną motywację (intencję) 
swej wędrówki;

Zaakceptować cały program religijny, realizo-
wany w drodze: udział w Eucharystii, modlitwach, 
konferencjach, nabożeństwach;

Zdecydować się na wewnętrzny trud przemia-
ny, który oznacza przeżycie sakramentu pojedna-
nia i podjęcie konkretnych postanowień;

Przyjąć w duchu pokuty wszelkie niedogodno-
ści i ciężary drogi (zmęczenie, upał, warunki sani-
tarne i noclegowe, skromne wyżywienie, skromny 
strój itp.);

Zdobyć się na posłuszeństwo wobec poleceń 
przewodników i zachować porządek;

Podejmować wysiłek budowania wspólnoty 
i wzajemnie sobie służyć.

Tak więc wszystko, co zewnętrzne podczas dro-
gi, dla pielgrzyma ma jedynie wartość i znaczenie 
„akompaniamentu” dla tego, co dzieje się i będzie 
działo w jego umyśle i sercu.

Może się, co prawda, zdarzyć, że ktoś wyruszy 
np. do Częstochowy z motywów innych, niż to 
zakłada duch pielgrzymki (np. dla towarzystwa, 
z ciekawości, „dla sprawdzenia siebie”, na swoi-
stą „imprezę turystyczną”, którą dobrze jest „za-

cdn na str. 18
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liczyć”) i wtedy potrzebna jest dobra wola oraz 
jakieś wewnętrzne otwarcie się na przekazywane 
treści, by taka osoba wyruszająca początkowo jako 
„turysta” - wracała już jako „pielgrzym”.

Świadectwo wiary wobec pielgrzymów. Wspo-
mnieć tu także warto o postawach ludzi, których 
pielgrzymi mijają i spotykają (np. w miejscach 
noclegów) podczas swej wędrówki. Ich wiara jest 
zdolna „przypomnieć” wędrowcom, kim są i czego 
się po nich należy spodziewać; nierzadko poboż-
ność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych 
ludzi, na długo wpisuje się w pamięć pielgrzymu-
jącym, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do 
dojrzałego przeżywania „rekolekcji w drodze”.

Oto wymowne świadectwo kierownika II Pieszej 
Pielgrzymki Wrocławskiej do Ostrej Bramy: „/.../ 
pogłębiająca się bieda, zwłaszcza na Białorusi, nie 
zamyka tych ludzi. Są nadal otwarci i rzeczywiście 
dzielą się ostatnią kromką chleba. /.../ A na przy-
kład wzdłuż trasy pielgrzymki były układane kwia-
ty i to nie byle jakie, ale biało-czerwone z zieloną 
gałązką w środku. Jest to po prostu niesamowita 
praca - tak nas przyjmują. /.../ Brali nas oni również 
do domów rodzinnych. /.../ Raz nawet księża zapro-
ponowali takie bardziej skoczne piosenki i wtedy 
przyszedł ktoś z tych ludzi z Grodna trochę zgor-
szony i zdziwiony: „jak można, przecież to jest piel-
grzymka”. /.../ Poza tym charakter tej pielgrzymce 
nadają mieszkańcy wiosek, które mijamy. Bardzo 
często klęczą, płaczą, jak my idziemy. /.../ Oni po 
prostu odczytują tak jakoś bardzo mocno to, że 
w pielgrzymce jest obecny Pan Bóg. Bo Komu sypią 
kwiaty, przed Kim się żegnają? Były przypadki, że 
nas zmuszali do wejścia do wioski, mimo że trzeba 
było wydłużyć i tak długie etapy 40 - kilometrowe 
o dalsze 4 - 5 kilometrów. Ponieważ prosili, by cień 
pielgrzymki padł na starców i chorych, których oni 
wynosili przed swoje domy.

Świadectwa wytrawnych pielgrzymów. „Je-
steśmy Kościołem pielgrzymującym. Bóg sam nas 
prowadzi do swego Królestwa, ale nasza powinna 
być troska, abyśmy nie ustali w drodze i nie zeszli 
na manowce. Każdy z nas jest pielgrzymem: idzie 
przez życie do ostatecznego spotkania z Bogiem. 

/.../ Wybory, których dokonuję, każą mi często wyjść 
z zacisza domu i ruszyć na pielgrzymkę. Czasem 
jest to decyzja zaskakująca także mnie samego. To-
warzyszy jej wewnętrzna potrzeba oderwania się od 
wygody, nawyków i przyzwyczajeń, pragnienie głęb-
szego zbliżenia do Boga i ludzi. Przeżycia kolejnych 
pielgrzymek są kamieniami milowymi mego życia. 
Są doznaniem Opatrzności Bożej, Jego miłości i ła-
ski. Umacniają także moje przekonanie o przyna-
leżności do ludu odkupionego i są zachętą do podej-
mowania nowych zadań i służb. Dlatego ważne są 
powroty z pielgrzymek. Człowiek, który doświad-
czył miłości Boga nie może wracać do domu tą samą 
drogą: konieczne jest nawrócenie wewnętrzne”.

rachunek sumienia dla doświadczonych 
pielgrzymów. Gdy zatem ktoś był na pielgrzym-
ce, zwłaszcza wiele razy, winien mieć odwagę sta-
nięcia w prawdzie wobec pytania: czy naprawdę tę 
drogę zrozumiał i prawdziwie przeżył? Czy „dowo-
dem” tego dojrzałego „bycia pielgrzymem” staje się 
stopniowa, konsekwentna przemiana własnego 
życia? Kto wie, czy właśnie ta odpowiedzialność 
w sumieniu za otrzymany w ciągu wędrówki do 
Częstochowy dar, nie powoduje ostatecznie decy-
zji o rezygnacji z pielgrzymowania w przyszłości, 
skoro rodzi aż tak daleko idące zobowiązania?

Najstarszy z ojców duchownych wrocławskiej 
pielgrzymki, towarzyszący jej szlakom od począt-
ku i osobiście i duchowo, proponuje pątnikom 
dwie drogi: uczciwy rachunek sumienia i modli-
twę. Ów zestaw pytań do samooceny jest bardzo 
prosty, a jednocześnie niezwykle konkretny:

- „Na pielgrzymce nazywałeś każdego uczest-
nika bratem lub siostrą i starałeś się okazać mu 
szacunek, dostrzec jego potrzeby, ofiarować mu 
uśmiech i pomoc... Czy nie mógłbyś stworzyć ta-
kiego klimatu miłości w swojej rodzinie? Stosu-
nek do matki, ojca, braci, sióstr? 

- Na pielgrzymce było dużo modlitwy... Czy nie 
mógłbyś o parę minut przedłużyć swoją modlitwę 
poranną i wieczorną?” 

Tak więc dla „rasowego pielgrzyma” teologia tego 
religijnego zjawiska, w jakie wchodzi on wędrując 
na Jasną Górę, ma swoje egzystencjalne odniesienie 
i nie jest nigdy pustą teorią - nawet jeśli on sam nie 
potrafiłby tego w odpowiedni sposób wyrazić. Stąd 
logiczny wniosek, podsuwany przez cytowanego au-
tora: codziennie „przynajmniej jedno Zdrowaś”!. 

ks. Aleksander Radecki
ps.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i doro-

słych z parafii Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie 
do wzięcia udziału w Pieszej Pielgrzymce z Legni-
cy do Częstochowy, w terminie  od 31 lipca do 9 
sierpnia 2010 roku.

Dlaczego trzeba chodzić na pielgrzymki?
dokończenie ze str. 17
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DWUMIesIĘczNIK
SANKTuARIuM

MATKI bOżeJ łAsKAWeJ
W KrzeszOWIe

Europejskie Spotkania Młodzieży już na dobre 
wpisały się w pracę duszpasterską naszej diecezji. 
Pod koniec wakacji do Krzeszowa przyjeżdżają 
setki młodych ludzi. Krzeszowskie Sanktuarium 
jest doskonałym miejscem na spotkanie z drugim 
człowiekiem oraz wspólne wpatrywanie się w Ma-
ryję, tę która zawsze wskazuje nam na Jezusa, 
swego Syna. 

Kochani! I w tym roku zapraszam Was do Krze-
szowa. Będzie to już 17. spotkanie. Tegoroczne 
hasło „Poniesiemy Światło” nawiązuje do nieza-
pomnianego spotkania młodzieży, jakie miało 
miejsce w Legnicy 28 marca br. Wówczas, w Nie-
dzielę Palmową, prowadziły nas słowa “Niesie-
my Światło”. Dla nas tym światłem, które mamy 
nieść w naszą codzienność, jest Chrystus - jedyna 
i prawdziwa Światłość świata. Tej tematyce po-
święcone będą zwłaszcza tegoroczne konferencje.

 Zapraszam Was droga Młodzieży, do przeżycia 
niezapomnianych spotkań. Dzięki warsztatom 
tematycznym i konferencjom, które poprowadzą 
ciekawi goście z Polski i zagranicy, dni spędzone 
w Krzeszowie, z pewnością pomogą Wam w do-
brym przygotowaniu do nowego roku szkolnego 
i akademickiego. Nowością na tegorocznym spot-
kaniu będzie Szkoła Animatora do prowadzenia 
przygotowania w małych grupach przed bierzmo-
waniem. Bliższe informacje oraz szczegóły do-
tyczące zapisów znajdziecie na plakatach infor-
macyjnych oraz stronie internetowej: www.mdl.
legnica.pl. 

Księży i Katechetów proszę o pomoc w zorgani-
zowaniu grup w parafii, a ta że w dotarciu na XVII 
Europejskie Spotkanie Młodzieży w Krzeszowie 
(20-23.08.2010). 

   Wszystkim organizatorom oraz tym, którzy 
przybędą do Domu Łaski Maryi w Krzeszowie 
z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Stefan Cichy
BISKUP  LEGNICKI

Zaproszenie na  
XVII Europejskie Spotkanie Młodzieży 

w Krzeszowie „Poniesiemy Światło”
DrOga MłODzIEży, PrzEwIElEbnI 

KSIęża, SzanOwnI KaTEchEcI! 
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humor  wakacyjny
Pewnego dnia w rajskim ogrodzie, Ewa zwraca się 

do Pana Boga. 
- Mam problem. 
- O co chodzi Ewo? 
- Ja wiem, że dzięki Tobie istnieję i mam ten prze-

piękny ogród, wszystkie zwierzęta, tego zabawnego 
węża, ale ja po prostu nie jestem szczęśliwa. 

- Dlaczego Ewo? 
- Jestem samotna i po prostu niedobrze mi się już 

robi od jedzenia tych jabłek. 
- Aha Ewo, w takim wypadku stworzę ci mężczyznę.
- Co to jest „mężczyzna”? 
- Mężczyzna będzie wadliwym stworzeniem, mają-

cym wiele złych cech. Będzie kłamał, oszukiwał  i bę-
dzie próżny, tak czy inaczej będziesz miała z nim cięż-
kie życie. Ale... będzie większy, szybszy i będzie lubił   
polować i zabijać.  Będzie wyglądać głupio, kiedy się 
obudzi, ale odtąd nie będziesz narzekać. . Stworzę go w 
taki sposób, aby dostarczał ci wszelkich wygód. Będzie 
nierozsądny i będzie zabawiać się walką lub kopaniem 
piłki. Nie będzie zbyt sprytny, wiec również będzie po-
trzebować twojej rady, aby postępować  rozsądnie. 

- Brzmi wspaniale - powiedziała Ewa z ironicznym 
uśmiechem - ale w czym tkwi pułapka? 

- Hm... możesz go mieć  pod pewnym warunkiem. 
- Jakim? 
- Będzie on dumny, arogancki, egocentryczny, więc 

musisz mówić mu, że został stworzony pierwszy. Pa-
miętaj, to nasz malutki sekret... Wiesz, tak między 
nami kobietami...

---------
Był sobie facet bardzo brzydki, ale uczciwy. Żył 

bardzo bogobojnie, ale cierpiał z powodu brzydo-
ty. Kiedy był już w średnim wieku wpadł na pomysł, 
żeby zrobić sobie operację plastyczną. Wszystko za-
łatwił, poszedł do szpitala, operacja się odbyła. Efekt 
przeszedł jego najśmielsze oczekiwania. Facet był 
bardzo szczęśliwy, wierzył, że zmieni się jego życie. 
Kiedy wychodził ze szpitala, nie zauważył ciężarów-
ki, wpadł pod nią i się zabił. Poszedł do nieba. Przy 
pierwszej okazji spotkał się z Panem Bogiem i mówi: 
- Panie Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Przecież całe ży-
cie postępowałem według Twoich przykazań, a teraz 
kiedy moje życie mogło się odmienić, to Ty zrobiłeś mi 
takie świństwo! Dlaczego???

Pan Bóg na to:
- Słuchaj, stary, ja ci powiem prawdę. Ja cię normal-

nie nie poznałem.
---------
Rozmowa plotkarek: 
- Słyszałaś już? 
- Nie słyszałam. 
- Dziwne, a słyszałam, że już słyszałaś. 

Dwóch kumpli:
- Jak tam egzamin na prawko? 
- Uwalili mnie.
- Na mieście czy manewry?
- A daj spokój, nawet nie ruszyłem.
- A co, jak głupek usiadłeś na tylnym siedzeniu?
- Nie, całkiem normalnie usiadłem, poprawiłem 

siedzenie, zapiąłem pasy...
- I co? 
- I potem odwróciłem się do instruktora i powie-

działem: „panu też dobrze radzę zapiąć pasy...”

---------
Dwóch myśliwych czatuje na zwierzynę:
- Wiesz co Józek, mam dosyć! Poświęcamy tyle cza-

su na te polowania, a tu ciągle nic!
Mnie się  wydaje, że popełniamy jakiś błąd...
- Tak sądzisz?
- No, mówię ci! Albo te kaczki za wysoko latają, 

albo my za nisko rzucamy naszego psa...
----------
Siedzą dwie sowy na gałęzi. Jest wieczór, nagle jedna 

sowa się odzywa:
- Huuuuu, huuuuuuuu,
A druga:
- Weź Ty mnie nie strasz!
----------
Facet spotyka kolegę idącego o kulach i pyta:
- Co ci się stało?
- Miałem wypadek samochodowy.
- I co, nie możesz chodzić bez kul?
- Właściwie to nie wiem. Mój lekarz mówi, że mogę, 

ale adwokat, że nie.
----------
Profesor pyta studenta, gdzie znajduje się serce.
- W klatce piersiowej - odpowiada student.
- Niezbyt dokładnie - komentuje profesor - w osier-

dziu.
Na to student:
- A gdyby mnie zapytano, gdzie jest pan profesor, to 

co mam odpowiedzieć? Na sali czy w koszuli?
----------
Pierwsza lekcja w pierwszej klasie. Pani wyczytuje:
- Chuck Kowalski. Twój tato lubi pewnie oglądać 

filmy?
- Tak, prose pani.
- A jaki jest jego ulubiony aktor?
- Niech pani zgadnie. Jak do tej pory nikt się jeszcze 

nie pomylił...
----------
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, 

Ale najlepiej się łudzić przy obiedzie.
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Klęska-Powódź 

Tragedia za tragedią Polskę spotyka. 
Pod Smoleńskiem samolot się rozbija. 
To Znów wraz z deszczem powódź dotyka 
I nowa klęska zarazki rozwija . 

Wisło od Tatr do Bałtyku płynąca 
Polską krainą - przez poetów opiewana, 
Dziś w oczach Polaków łzami słynąca 
Wisło i Odro niegdyś bardzo kochana. 

Gdzie te dróżki co wiły się jak wstążki, 
Pomiędzy pszenicy złotymi łanami. 
Dzisiaj żywot ludności z nad rzek ciężki, 
Ratują wały i ziemię przed zalewami. 

Już dawno nie było tak wielkiej boleści, 
Kiedy Wisła , Odra kraj nasz zalały, 
Nie można wyrazić tragedii tej treści, 
Rodzinom dobytek cały zabrały. 

Wierzę i ufam nasz Ojcze w niebie, 
I proszę spójrz łaskawie mój Boże, 
Tym co są teraz w wielkiej potrzebie 
I obudź sumienia -niech każdy pomoże. 

Anna Polachowska 
28.05.2010r.-Inowrocław. 

sPrÓbUJ POMYŚleĆ 
czy to prawda czy kłamstwo?

Znalezione w internecie

Ile jeszcze nieszczęść trzeba 
ile spotka nas jeszcze złego, 
żeby rządzący zauważyli, że... 
przez lata nie zrobili niczego. 

Rzeki od lat nie są czyszczone, 
wały ochronne nie są wzmocnione, 
..melioracja, chyba już słowo obce 
i jak nie czekać tragedii na wiosnę. 

Od lat - wciąż to samo się dzieje 
ta sama, od lat wielka tragedia, 
czy taka jest pomoc rządowa, 
że klęskę ogłosi przez media. 

Kto ludziom zapewni mieszkania, 
kto w sprzęty wyposaży ich domy, 
Pierwsze pytania jakie padają 
czy dom był ubezpieczony. 

Nie jest ważne już dla nikogo, 
że dom stał nie na tych gruntach 
i kto jest za to odpowiedzialny, 
że była odmowa ubezpieczalni. 

Nawet gdy była możliwość 
dom ubezpieczyć od klęski... 
czy stać na nie każdego 
.... nawet bezrobotnego ? 

Posypią się znów odszkodowania 
lecz nie w kierunku tych biednych 
Zadba się o tych co biedy nie znają 
bo oni w urzędach poparcie mają. 

Biednym zostaną dary zebrane, 
wystane dzielnie w kolejce, 
bo biedny się nie rozpycha łokciami,  

Podał brat Stanisław

stary Pielgrzym 

Już lat trzydzieści prawie tak trzyma 
Życie w okrutnej, tej samotności 
Człowieka -dziś „Starego Pielgrzyma” 
Za grzechy stare swojej młodości. 

Drogę pokuty -życia odnowy 
Wybrał, by z „Bogiem” mieć pojednanie, 
Piesze wędrówki do Częstochowy 
Na dalsze życie - „ Pielgrzymowanie”. 

Pieszo tak chodził dziesięciokrotnie 
W swojej wędrówce z samej Warszawy, 
Zaś tak z Wrocławia dziewięciokrotnie , 
By iść piechotą - nie było sprawy. 

Lecz dziesięć lat już tak nie wędruje 
Stan jego zdrowia zły -przeszkodą się staje, 
Dziś wielką żałość w sercu swym czuje , 
-Wielka tęsknota i ból zostaje. 

I oby „Pana” miał zaufanie 
To w „Apostolstwie Chorych” w parafii, 
W „Ruchu Trzeźwości” też udzielanie 
Ma z wszystkich sił -jak tylko potrafi. 

Niech „Pan Łaskawy” i „Miłosierny” 
Da moc , by nie był nigdy w zwątpieniu, 
Niechaj trwa zawsze i będzie wierny 
W swoim tak wielkim postanowieniu. 

Szczepan Polachowski 
11.06.2010r. -Inowrocław.

Jag

               Czasem do szczęścia trzeba niewiele
               wystarczy słowo, uśmiech słoneczny
               lub dobre serce kogoś bliskiego
               troska, tęsknota, odzew serdeczny.
Tylko dwa słowa wystarczą miłe
płynące z serca, oddane szczerze
by poczuć błogość skrzydeł anioła 
i ciepło które znaczy tak wiele.
               Dobrze mieć takie czułe oparcie
               gdy szczęście świtem na Ciebie czeka.
               Małe dzień dobry, kawałek wiersza
               może osłodzić życie człowieka. 

W I e r s z e . . .



KrzeSzowSKa PaNI nr 4 (10) - Lipiec/Sierpień 201022



XVII fesTIWAl
PIOseNKI relIgIJNeJ i PATrIOTYczNeJ

Krzeszów, 19-20 czerwca 2010 r.

zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” – występ w bazylice Krzeszowskiej



PROGRAM:

piątek 13 sierpnia 2010 r.
•	 godz.	12.00 – Msza św. dla chorych  

i osób w podeszłym wieku
•	 od	godz.	13.00	do	15.00 – Adoracja 

Najświętszego Sakramentu
•	 godz.	15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
•	 godz.	18.00 – Msza św. wieczorna dla parafian 

i pielgrzymów
•	 godz.	21.00 – Apel Jasnogórski

sobota 14 sierpnia 2010 r.
•	 godz.	12.00 – Msza św. dla parafian  

i pielgrzymów
•	 od	godz.	13.00	do	15.00 – Adoracja 

Najświętszego Sakramentu
•	 godz.	15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
•	 godz.	17.30 – Powitanie Pieszej Pielgrzymki: 

Legnica-Krzeszów
•	 godz.	18.00 – Msza św. dla parafian  

i pielgrzymów
•	 godz.	20.00 – Procesja Maryjna po Kalwarii
•	 godz.	24.00 – Pasterka Maryjna: przewodniczy 

Biskup Legnicki
•	 od	godz.	1.00	do	7.00	(rano) Adoracja 

Najświętszego Sakramentu

niedziela	15	sierpnia	2010	r.
•	 godz.		7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego 

Poczęcia NMP
•	 godz.		7.00 -  Msza św. w kościele św. Józefa
•	 godz.	10.00 – Msza św. w Bazylice Mniejszej
•	 godz.	11.30 – Procesja Maryjna z Kalwarii do 

Bazyliki
•	 godz.	12.00 – Suma Odpustowa: przewodniczy 

Jego Eminencja Kardynał Joachim Meisner, 
metropolita Kolonii.

•	 godz.	14.00 – Koncert Orkiestry Dętej  
z Mystkowa k/Nowego Sącza

•	 godz.	17.00 – Msza św. wieczorna


