
dwumiesięcznik sanktuarium matki bożej Łaskawej w krzeszowie

Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów • Wrzesień-Październik 2010 Nr 5 (11)



Odpust na Górze Św. Anny – Krzeszów 25 VIII 2010

Poświęcenie pojazdów A.D. 2010



KrzeszoWsKa PaNI nr 5 (11) - Wrzesień/Październik 2010 3

OGłOszenIA
Ks. PrObOszczA

wrzesIeń – PAźDzIernIK 2010 

od 10 do 12 września •	 – Rekolekcje 
z postem wg. Św. Hildegardy
11 września – Dożynki Gminne •	 –  godz. 
17.30  - w Domu Kultury
14 września – wtorek •	 –  Msza  Święta 
Dożynkowa w Bazylice godz. 18.00
17 września - piątek – Dzień sybiraka. •	
Msza  za  żyjących  i  zmarłych  sybiraków 
godz. 18.00
od 17 do 19 września – •	 Rekolekcje  dla 
członków Żywego Różańca
1 października –  •	 I-piątek  miesiąca. 
odwiedziny Chorych
2 października – sobota – •	 Pielgrzymka 
Żywego Różańca do Krzeszowa
2 października – •	 I-sobota  miesiąca; 
procesja Maryjna po kalwarii godz. 18.00
9 października – sobota – spotkanie •	
Trzeźwościowe  przed  Tronem 
Krzeszowskiej Pani – początek godz. 15.00
od 15 do 17 października – rekolekcje •	
z radiem Maryja i Telewizją Trwam
17 października •	 – autokarowa pielgrzymka 
na bukowinę rumuńską i Ukraińską
1 listopada – poniedziałek – Uroczystość •	
wszystkich Świętych –  wyjście  procesji  
z  Bazyliki  na  Cmentarz  Parafialny  godz. 
12.00;  Msza  św.  na  Cmentarzu  godz. 
12.30 

Karol Wojtyła

Pieśń o słońcu niewyczerpanym
O Panie, przebacz mej myśli,  

że nie dość jeszcze miłuje,
Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie 

przykuta do myśli -
Że chłodnym myślom, jak nurt,  

Ciebie odejmuje
I nie ogarnia płonącym ogniskiem

Ale przyjmij, Panie, ten podziw, który się  
w sercu zrywa,

Jak zrywa się potok w swym źródle -
- znak, że stamtąd przypłynie żar -

i nie odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego 
podziwu,

który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym 
u warg -

i nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu,
który jest niczym dla Ciebie, bo Cały jesteś 

w Sobie,
ale dla mnie teraz jest wszystkim,
strumieniem, co brzegi rozrywa,

nim oceanom niezmiernym tęsknotę swoją 
wypowie.



KrzeszoWsKa PaNI nr 5 (11) - Wrzesień/Październik 20104

Z okazji Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego AD 2010 - nadesłano na adres naszej parafii 
wiele życzeń i pozdrowień. Poniżej drukujemy życzenia Brata Stanisława i dziękujemy 
w imieniu wszystkich czytelników „Krzeszowskiej Pani” za życzliwość i trafność słowa:

UMIŁOWANI  MIESZKAŃCY z  KRZESZOWA

Chcę Wam napisać coś specjalnego,  
Choć nie przychodzi mi nic do głowy  

Życzyć Wam coś wyjątkowego,  
Bo  jesteście Kimś wyjątkowym.  

Niechaj  Was  strzegą dobre Anioły,  
Bądźcie  z nimi zawsze za pan brat.  
A w chwilach, kiedy stracicie siły,  
Posłuchajcie ich niebiańskich rad.  

Cichuteńkiego szeptu,  
który jest przeznaczony  

tylko dla Was,  
Który ukoi Wasze dusze,  

rozpali miłość, wzbudzi nadzieję.  
I ta nadzieja niech zostanie  
życia  Waszego towarzyszką,  

Z wiarą, nadzieją  
i miłością zwyciężysz wszystko.  

W  DNIU  IMIENIN WASZEJ  PARAFII

Życzę słońca, śpiewu ptaków i spokoju duszy,
Życzę pogodnych przygód i radosnych spotkań,

śpiewu przy ognisku i dumania w fotelu,
i żeby wszystko spełniło się szybko.

Zdrowia, szczęścia, mnóstwa gwiazd nocą,
wspaniałych przebudzeń po krzepiącym śnie,
wygodnych butów, ciepłych zimą skarpetek,

ciszy wśród opadających płatków śniegu i zobaczenia,
że każdy płatek jest słońcem!

Oraz miłej każdej chwili każdego dnia 
I Błogosławieństwa Bożego

oraz  opieki Łaskawej Pani z Krzeszowskiego Sanktuarium
życzy Brat Stanisław  z rodziną

„Ten, kto zamierza czynić dobro, nie może oczekiwać,  
iż ludzie będą mu usuwać  
kamienie z drogi,  
ale musi być przygotowany na to,  
że mu je będą rzucać na drogę.”   
                                                 (Albert Schweitzer)  
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z A P r A s z A M Y   n A 
JerYcHO  rÓŻAńcOwe  DO  KrzeszOwA

OD 7 DO 13 PAźDzIernIKA  2010 rOKU 

Od 7 do 13 października 2010 roku zapraszamy do Krze-
szowskiego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Różań-
cowe  Jerycho  –  czyli  na  nieustanną  audiencję  przed Tro-
nem Boga Najwyższego. Początek JERYCHA w czwartek 7 
października godz.18.00

W obecnych czasach, kiedy „serca  ludzkie dręczy głód” 
prawdy i miłości – modlitwa różańcowa uczy nas patrzenia 
na najtrudniejsze problemy świata przez perspektywę serca 
dziecięcego, złączonego w modlitwie i cierpieniu z sercem 
Jezusa i Maryi.

Wieczorami, po Apelu Jasnogórskim, będziemy słuchali 
prelekcji o zwycięstwie Królowej Różańca Świętego pod Cho-
cimiem, Wiedniem i na Filipinach w 1986 roku. Pan Jan Sta-
szel – góral – który wiele lat przebywał razem ze śp. Anatolem 
Kaszczukiem – założycielem Różańcowych Jerych – będzie 
mówił o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie na War-
mii w 1887 roku. Tam Królowa Narodu Polskiego przyszła 
160  razy,  odpowiadała  jednym zdaniem:  „stanie  się,  tylko 
odmawiajcie różaniec”. Pytana w Gietrzwałdzie: „czy księża 
powrócą z więzień?; czy Polska odzyska wolność?”. I wciąż ta 
sama odpowiedź: „odmawiajcie różaniec...”.

Ufamy,  że  mury  Krzeszowskiej  świątyni  św.  Józefa, 
gdzie odbywać się będzie nieustanna adoracja - zajaśnieją 
blaskiem  świetności  Cystersów  a  teraźniejszość  sięgając 
w daleką przeszłość zagłębi się w wieczność. 

 Zofia Szczur, Animatorka Grupy „Spod Jerycha”

godz.  6.00 – Godzinki ku czci niepokalanego poczęcia nMP
godz.  7.00 – Msza Święta 
godz.  9.00 – wykład I.
godz. 10.00 – Koronka do chórów Anielskich
godz. 12.00 – Anioł Pański oraz Msza Święta
od godz. 14.00 do 15.00 – Adoracja w ciszy
godz. 15.00 – Koronka do bożego Miłosierdzia oraz Modlitwa za zmarłych
godz. 17.00 – wykład II.
godz. 18.00 – Msza Święta 
godz. 20.00 – różaniec
godz. 20.45 – Adoracja w milczeniu
godz. 21.00 – Apel Maryjny 
godz. 24.00 – Te Deum ...
godz.  3.00 – Procesja pokutna na kolanach 
do godz. 6.00 – Adoracja w ciszy 

z serdecznym zaproszeniem
Ks. Marian Kopko – Kustosz Sanktuarium

oraz Zofia – animatorka 

KrzeszOwsKIe JerYcHO
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Tak  często  jesteśmy udręczeni  codziennym 
życiem:  brak  pracy,  pieniędzy,  perspektyw. 
Przygnębiają  nas  choroby,  ludzie  pogrążeni 
w nałogach, rozpadające się małżeństwa, agre-
sja  i przemoc wśród młodzieży  i dzieci... Lista 
dramatów współczesnego człowieka jest długa.

Matka Boża, objawiając się dzieciom w Fa-
timie,  w  pewnym  momencie  pokazuje  im 
obraz piekła. Te małe i wrażliwe istoty widzą, 
ile dusz szatan łowi w swoje sidła. Ale Maryja 
daje  im do ręki potężną broń, która  jest oca-
leniem:  „Odmawiajcie  codziennie  różaniec”, 
„módlcie się za grzeszników”.

O  niezwykłej  sile  różańca  wiedzieli  ludzie 
święci. Wiedział św. o. Pio, który odmawiał na-
wet kilkanaście różańców w ciągu dnia i nocy, 
włączając w tę modlitwę tych, którzy go o nią 
nieustannie prosili. Wiedziała bł. Matka Tere-
sa z Kalkuty, która nie rozstawała się z różań-
cem, nawet wtedy, gdy pochylała się nad ludź-
mi, których ten świat odrzucił. Jego moc znali 
papieże. Pius IX powiedział, że jest to najwięk-
szy skarb Watykanu, mawiał: „Dajcie mi armię 
modlących  się  na  różańcu,  a  podbiję  świat”. 
Dla Jana Pawła II była to ulubiona modlitwa. 
W czasie swojego pontyfikatu osobiście rozdał 
tysiące różańców, wręczał je ludziom wielkim 
i prostym, bogatym i biednym.

W  miesiącu,  w  którym  cały  świat  modli 
się  na  różańcu, my  –  Rodzina  Różańcowa  – 
mamy ze zdwojoną siłą sięgać po  tę potężną 
broń przeciwko złu i szatanowi.

Pamiętajmy,  że  modlitwa  wspólna  ma 
większą  siłę.  To  już  nie  jest  moja  prywatna 
modlitwa w zaciszu własnego pokoju, ale po-
tężny głos Kościoła, wołającego o ratunek dla 
świata. W ten sposób przejawia się także na-
sza troska o życie.

Podejmijmy nasze comiesięczne zadania:
-  zamiast  kwiatka  czy  czekolady  podaruję 

w prezencie poświęcony różaniec, zachęcając 
do odmawiania tej modlitwy;

-  po  uzgodnieniu  z  kapłanem  włączę  się 
w  prowadzenie  nabożeństw  różańcowych 
w swojej parafii, przygotowując np. rozważa-
nia tajemnic;

- zachęcę kogoś do uczestnictwa w kołach 
Żywego Różańca w mojej parafii;

UwIerzMY  w  MOc  rÓŻAńcA!

- zaangażuję się w przygotowanie Dnia Pa-
pieskiego,  np.  przez  przygotowanie  i  popro-
wadzenie z tej okazji modlitwy różańcowej;

-  w  pierwszą  sobotę  października  każde-
go  roku  –  Rodzina  Różańcowa  spotyka  się 
w Sanktuarium Krzeszowskim. 

Uwierzmy sami w moc różańca, a na pew-
no będziemy mogli innych zapalić duchem 
tej modlitwy.

Różaniec, nr 10 (688) 
PS. 
w imieniu biskupa Legnickiego Je Ks. 

dr stefana cichego zapraszamy wszystkich 
Parafian oraz mieszkańców ziemi Kamien-
nogórskiej na Pielgrzymkę Żywego różańca 
w sobotę 2 października 2010 roku. Począ-
tek spotkania zaplanowany został na godz. 
10.00. Podczas wspólnej eucharystii śpie-
wać będzie Męski chór Górniczy z Lubina. 

Ks. Marian Kopko – kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
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sanktuarium Matki bożej łaskawej  
w Krzeszowie 

Czcigodny Księże Proboszczu! Drodzy Przyja-
ciele Misjonarzy!

Od 10  lat  istnieje w Polsce MIVA czyli  sto-
warzyszenie na rzecz misyjnych środków trans-
portu.  Zrodziło  się  ono  z  wielkiej  potrzeby 
i próśb wielu polskich misjonarzy. Oni najlepiej 
wiedzą, jak niezbędne są pojazdy w ich codzien-
nej pracy. Dzieło od początku swojego istnienia 
służy wszystkim polskim misjonarzom,  zarów-
no diecezjalnym jak i zakonnym, a także misjo-
narzom świeckim.

Dziękuję  tym,  którzy  odpowiadają  wielko-
dusznie  na  apel  MIVA  Polska  i  biorą  udział 
w Ogólnopolskiej Akcji św. Krzysztof - „po-
daruj l grosz za l km jazdy bez wypadku na 
misyjne środki transportu jako Twoje po-
dziękowanie za bezpieczne podróże”. Akcja 
ta jest zawsze połączona z apelem do kierowców 
o  bezpieczną,  trzeźwą  i  odpowiedzialną  jazdę. 
w imieniu misjonarzy składamy bóg zapłać 
za przekazywaną pomoc, szczególnie za ofiary 
przekazywane z okazji parafialnego poświęce-
nia pojazdów.

W Roku Kapłańskim    wielu biskupów i ka-
płanów w duchu solidarności zaangażowało się 
osobiście w akcję pomocy misjonarzom w zdoby-
waniu środków transportu. Dzięki ofiarom z Ak-
cji  św.  Krzysztof  w  2009  roku,  MIVA  Polska 
pomogła  w  zakupie  33  samochodów (tereno-
wych), l ambulansu, 26 rowerów dla katechi-
stów, l łodzi, l quada, 2 koni. suma tej pomocy 
to 208 650 euro.

w niedzielę 25 lipca 2010r. na apel Ks. Kusto-
sza Mariana Kopko  zjechało do sanktuarium 
Matki bożej łaskawej w Krzeszowie ponad 
170 różnych pojazdów (samochody osobowe, 
półciężarówki, motocykle i rowery). Podczas 
uroczystego poświęcenia pojazdów młodzież 
rozdawała kierowcom obrazki z modlitwą do 
świętego Krzysztofa; natomiast kierowcy złoży-
li dla Polskich Misjonarzy ofiarę w wysokości:  
840 zł. (osiemset czterdzieści złotych).

następne poświęcenie pojazdów oraz 
zbiórka ofiar na cele misyjne w przyszłym 
2011 roku.

Grzegorz Żurek

Prośba od Misjonarzy 
do wszystkich parafii w Polsce
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W  maju  1945r  skończył  się 
koszmar  wojny  przeżywany 
przez długie lata dzień po dniu . 
Skończył się koszmar zła i prze-
mocy,  strachu,  nędzy  i  upoko-
rzeń.  Wszyscy  wierzyli,  że  kie-
dyś  to nastąpi ale nikt nie miał 
pewności  czy  tego  dożyje.  Dla 
wielu koniec wojny nie oznaczał 
końca  tułaczki. Wraz z końcem 
wojny  zwrócone  zostały  m.in. 
prastare  ziemie  piastowskie  na 
zachodzie  kraju  ale  jednocześ-
nie  utraciliśmy  polskie  ziemie 
na  wschodzie.  Ziemie  Odzy-
skane  według  głoszonych  haseł 
przedstawiane  były  jako  „kraj 
mlekiem i miodem płynący.” Do 
rychłego  wyjazdu  nawoływała 
szeroko  zakrojona  propaganda 
a  szczególnie  odezwy  Central-
nego  Komitetu  Osiedleńczego. 
Na Ziemie Odzyskane przybyło 
około 10 mln osadników ale jed-
nocześnie  1/3  polskiej  ludności 
utraciła swoją ojczyznę.

Tak  więc  pakowali  tobołki 
i „szli na zachód osadnicy” – jed-
ni tak jak stali ,bo wojna zabra-
ła  im wszystko, drudzy z całym 
dobytkiem.  Jednym  transpor-
tem w bydlęcych wagonach i na 
dachach  jechali  wszyscy.  Sta-
rzy  i  młodzi,  dzieci,  zwierzęta, 
ptactwo  domowe,  narzędzia 
i  maszyny.  Rytm  ich  tułaczego 
życia  wymierzał  stukot  kół  po 
szynach.  Kobiety  na  prowizo-
rycznych  paleniskach  gotowały 
strawę,  mężczyźni  dla  zabicia 
czasu  grali  w  karty  lub  szukali 
innego  zajęcia,  dochodziło  do 
bójek i awantur. Rodziły się dzie-
ci  dając  promyk  nadziei,  inni 
umierali  i  nigdy  już  nie  ujrzeli 
tej  Ziemi  Obiecanej.  Zmarłych 

grzebali  w  bezimiennych mogi-
łach na mijanych cmentarzach, 
żywi  jechali dalej.  Jadąc modlili 
się  dziękując Bogu  za wyzwole-
nie,  inni  bluźnili  na  zgotowany 
los ale wszyscy, niepewni  jutra, 
zmierzali  do  celu.  Obok  siebie 
żyli  ludzie  i  zwierzęta,  wagony 
były domem dla ludzi i oborą dla 
zwierząt.  Magnesem  przyciąga-
jącym ludzi na te ziemie były le-
gendy o pięknych domach kom-
pletnie  urządzonych,  oborach 
pełnych  inwentarza  i  szumią-
cych łanach zbóż. Ciągnęli więc 
ludzie różnego pokroju – chłopi 
i  robotnicy,  biedota  i  inteligen-
cja,  szabrownicy  i  maruderzy. 
Ludzie  w  sile  wieku  obarcze-
ni  rodzinami,  często  z  małymi 
dziećmi  a  także  ludzie  młodzi, 
energiczni  i  przebojowi  – wszy-
scy z nadzieją na to, że wreszcie 
staną mocno na nogach.

KRZESZÓW  sprzed  65  lat 
to  szansa  na  spełnienie  snów 
wyniszczonego  okropnościa-
mi  wojny  narodu.  Wyzwolenie 
Krzeszowa  nastąpiło  prawdo-
podobnie  7  maja  1945r  .  Cho-
ciaż  ciągle  byli  tu  oczekujący 
na  transport  Niemcy,  to  już 
w czerwcu przybywały pierwsze 
grupy Polaków.  Jeszcze nieufni, 
wypatrujący  czającego  się  wro-
ga, rozpalali ogień w swoich do-
mach,  zawieszali  przywiezione 
jako  cenne  pamiątki  –  święte 
obrazy.  Dla  wszystkich  ważny 
był własny dom ale dla większo-
ści  najważniejsza  była  ziemia. 
Posiadanie kawałka własnej zie-
mi  dawało  im  poczucie  bezpie-
czeństwa, oddalało widmo głodu 
i poniewierki – czego tak ciężko 
doświadczyli w  latach przedwo-

jennych i w okresie okupacji.
Największy  transport  osad-

ników  przybył  do  Krzeszowa 
w  dniu  10  lipca  1945r.  (z  taką 
datą  byli  osiedlani)  z  nowosą-
deckiego – najwięcej z Paszyna, 
Kamionki  Wielkiej,  Krużlowej, 
Mszany  i  innych.  Przytaszczyli 
ze sobą wszystko co się dało za-
brać – rondle, miski, kołowrotki 
, różnego rodzaju sprzęt a także 
jakieś prosiątko czy cielę, kogu-
ta lub ze dwie kurki w koszyku, 
obowiązkowo  pieska  a  nawet 
kota.  Różne  drobiazgi  przypo-
minały  i  łączyły  z  pozostawio-
nym  jak  to mówili  „w  centrali” 
życiem.  Z  entuzjazmem  wcho-
dzili  w  nowy,  inny  świat.  Ka-
walerowie pospiesznie zakładali 
rodziny  aby  zostać  osiedlonym 
na  gospodarstwie.  Często  były 
to małżeństwa  z  przypadku  ale 
przetrwały próbę czasu.

Na  przełomie  sierpnia 
i  września  1945r.  zaczęły  przy-
bywać  transporty  repatriantów 
ze  Wschodu  (najwięcej  z  woj. 
lwowskiego,  stanisławowskie-
go  i  innych).  Ci  tzw.  zza  Buga 
nie przybywali z takim entuzja-
zmem jak ich poprzednicy, wraz 
z końcem wojny utracili ziemię 
ojczystą, musieli porzucić swoje 
domy,  groby  ojców,  na  zawsze 
rozstać  się  z  rodziną,  która  nie 
mogła lub nie chciała wyjechać. 
Dla  nich  decyzja  o  wyjeździe 
oznaczała  rozstanie  na  zawsze 
z tym co kochali a mieli świado-
mość, że nigdy tam nie powrócą. 
Jednocześnie  przybywali  ludzie 
z  różnych  stron  kraju,  wszyscy 
nieśli  ze  sobą  własną  historię, 
tradycje i obyczaje. To, co zastali 
było  dalekie  od  głoszonych  ha-

skąd nasz ród... 
szanowni czytelnicy! Po długiej przerwie powracamy do rozpoczętego cyklu o losach naszych 
przodków i ich spotkaniu z Krzeszowem. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu nabie-
rzecie ochoty do podzielenia się z innymi swoimi wspomnieniami. czekamy na wasze historie.

szli na zachód osadnicy
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seł, „ mleko i miód” nie spływały 
strumieniami.  Ziemia  czekała 
na  gospodarzy  ale  szabrownicy 
dokonywali dzieła. Znikało wie-
le  dóbr:  zabierano  sprzęt  rolni-
czy, meble,  co  lepsze  naczynia, 
wyposażenie mieszkań. Czasem 
także  dochodziło  do  zwykłych 
aktów  wandalizmu,  gdyż  to  co 
tutaj  zastano  było  ,,poniemie-
ckie”,  a  więc  znienawidzone. 
Dla  niektórych  było  to  także 
pierwsze i jakże egzotyczne spot-
kanie ze zdobyczami cywilizacji: 
prądem  i  napędzanymi  przezeń 
urządzeniami. 

Przygnębiała wizja wspólnego 
zamieszkiwania pod jednym da-
chem z Niemcami  (zostali  póź-
niej  skoszarowani  w  Barakach 
i w  latach  1946-1947  przesied-
leni  do  Niemiec).  Różne  były 
reakcje  jednych  i  drugich.  Naj-
mniej  problemów miały  dzieci, 
które  dość  szybko  nawiązywały 
nowe  znajomości,  którym  im-
ponowali nowi,  często  zamożni 
znajomi. Wiele rodzin żyło przez 
jakiś  czas  w  zgodzie  z  Niem-
cami,  ale  byli  i  tacy,  którzy  ich 
dręczyli w odwecie za swoje tra-
giczne  losy.  Zaczynało  brako-
wać wolnych domów, do  jedne-
go przydzielano po kilka rodzin. 
Spotkały się tu i żyły obok siebie 
różne  grupy  społeczne,  a  na-
wet  narodowościowe.  Wszyscy 
pielęgnowali  swoje  tradycje  np. 
osadnicy  „z  centrali”  wykony-
wali duże strojne palmy na Nie-
dzielę Palmową, u tych zza Buga 
podstawowym  daniem  na  Wi-
gilię  była  kutia.  Dochodziło  do 
różnych konfliktów na tle różnic 
społecznych,  a  u  niektórych  ta 
zadra pozostała na długie lata.

Od  samego  początku,  tak 
jak  w  każdej  społeczności,  ży-
cie  w  Krzeszowie  skupiało  się 
wokół kościoła i w kościele, pod 
duchowym  przewodnictwem 
ojca Mateusza z Tyńca. Do dzi-
siaj widać,  że  byli  to  ludzie  sil-
nej wiary,  jadąc w nieznane za-
ufali nie tylko losowi ale przede 
wszystkim  Bogu.  To  ich  dzieci 
wychodząc do szkoły były żegna-

ne przez matkę  słowami BOŻE 
PROWADŹ,  oni  ciężką  pracę 
rolnika  pozdrawiali  słowami 
SZCZĘŚĆ  BOŻE,  uczyli  swoje 
dzieci szacunku dla chleba zna-
cząc na nim znak krzyża lub ca-
łując  upuszczoną  kromkę  –  dla 
nich  to nie  były  tylko  gesty  czy 
puste  słowa.  Pomimo  różnych 
antagonizmów wszyscy, chociaż 
uważali  swój  pobyt  za  tymcza-
sowy,  budowali nowe  „i  pili  ży-
cie prosto z dzbana ……………. 
i nie szukali dziury w moście lecz 
budowali nowy most”. Pomimo 
biedy  i  niedostatku  cechowała 
ich wiara w  lepsze  jutro,  zaczy-
nali wierzyć w swoją szczęśliwą 
gwiazdę, a życie obfitujące w ra-
dości i smutki powracało do nor-
my. Przybywało nowych miesz-
kańców już nie osadników ale tu 
urodzonych.

Otworzyła  swoje  podwo-
je  szkoła  podstawowa,  uczono 
dzieci i starszych likwidując an-
alfabetyzm.  Najwyższą  władzę 
we wsi  sprawował wójt pan So-
kulski, który został zdradziecko 
zastrzelony  (krzyż  upamiętnia-
jący  ten  fakt był przez żonę po-
stawiony  na  placu  kościelnym 
przed dawną salką katechetycz-
ną).  Bardzo  krótko  pierwszym 
sołtysem  był  pan  Jan  Barczyk 
–  osiedlał  transport  10  lipca 
1945r.,  a  następnie  pan  Stani-
sław  Mika.  Działał  Posterunek 
Milicji  (obecnie  mieszka  tam 
pani Szewczyk) i Straż Pożarna. 
Brak  było  lekarzy  i  dlatego  dzi-
siejsze  pokolenia  50-60-latków 
przychodziły na świat dzięki pani 
Marii Mikołajczyk, która zawsze 
spieszyła z pomocą. Już w pierw-
sze  powojenne  Święta  Bożego 
Narodzenia  nowi  mieszkańcy 
Krzeszowa  chodzili  po  kolędzie 
odgrywając  Jasełka  ale  były  też 
„Jasełka”  dla wszystkich w koś-
ciele. W roli Maryi wystąpiła pani 
Florentyna Maciaszek, a najbar-
dziej wspominana była rola pana 
Stanisława Miki jako pastuszka. 
Później, przybyłe ze Lwowa sio-
stry  Benedyktynki,  zaczęły  na-
dawać nowy rytm życiu nie tylko 

duchowemu ale i kulturalnemu. 
Z prostych, spracowanych ludzi 
potrafiły  zrobić  świetnych  ak-
torów.  Przedstawiali  i  wspólnie 
przeżywali prawie corocznie „Ja-
sełka”  a  także Misterium Męki 
Pańskiej,  było  też  Odnowienie 
Ślubów Jasnogórskich i Przysię-
ga  Króla  Kazimierza,  był  chór 
i  wspólne  opłatki,  które  prze-
trwały  do  roku  2006/2007.  I  te 
niezapomniane  Pasterki  w  Bet-
lejem – nie było podziałów na My 
i  Oni.  Powoli  z  tymczasowych 
osiedleńców  stawali  się  stałymi 
mieszkańcami.  Coraz  rzadziej 
mówiono o powrocie Niemców, 
a  otrzymywane  urzędowe  Akty 
Nadania  utwierdzały w  przeko-
naniu, że są już naprawdę u sie-
bie. Ci najstarsi, jednak do koń-
ca swych dni. ze łzami w oczach 
wspominali  utraconą  ojczyznę, 
tę  na  wschodzie,  gdzie  ziemie 
żyźniejsze,  klimat  łagodniejszy, 
a  i  plony  dużo  bardziej  obfite. 
A może to czas i tęsknota wyol-
brzymiały te wspomnienia? 

Tak wyglądał Krzeszów sprzed 
65 lat; o przemijaniu czasu świad-
czą groby na miejscowym cmenta-
rzu. Ci co szli na zachód szlakiem 
Wielkiej  Niedźwiedzicy  spoczęli 
na zawsze w swej Ziemi Obieca-
nej. Pozostał po nich żal, pamiąt-
ki,  wspomnienia  i  wdzięczność 
pokoleń za hart ducha  i odwagę. 
Za  to,  że pomimo  różnych prze-
ciwności  i  zakrętów  dziejowych 
zachowali swoją polskość i wiarę 
przodków,  stworzyli  swoim  na-
stępcom  po  stokroć  lepsze  życie 
od swojego . Dzisiejsze pokolenie 
krzeszowian może im tylko poza-
zdrościć tamtej radości życia, en-
tuzjazmu i samozaparcia. Należy 
im  się  nasza  pamięć  i  wdzięcz-
ność,  szacunek  dla  ich  dorobku 
i kontynuowanie chlubnej, nowej 
tradycji krzeszowskiej.

Ela
Serdeczne podziękowania dla 

p. Teresy Wojtuń za udostępnie-
nie  materiałów  archiwalnych 
pochodzących  z  konkursu  lite-
rackiego  na  temat  osadnictwa 
na Ziemiach Odzyskanych.
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Od  momentu    ustanowienia  Święte-
go  Roku  Jakubowego  istnieją  świadectwa  o 
obfitości  łask  odebranych  przez  wier-
nych    za  wstawiennictwem  św.  Jakuba 
Apostoła Starszego.   W trosce o  trwały duchowy 
ślad  Roku  Świętego  2010,  który  obchodzimy  po 
raz  drugi  w  trzecim  tysiącleciu  chrześcijaństwa, 
zwracam  się  do Was,  z  prośbą  o  dobre  duchowe 
przeżycie  tego  wielkiego  religijnego  wydarzenia 
pamiętając, że następny Rok Święty obchodzić bę-
dziemy dopiero w 2021 roku.

  Z  wielką  radością  i  entuzjazmem  otwórzmy 
się na łaski umocnienia i ożywienia naszego życia 
religijnego,  tak ważne wobec narastającej  niepo-
kojącej  obojętności  na  wartości  chrześcijańskie. 
By  stać  się  duchowo gotowymi na przyjęcie  łask 
roku jubileuszowego oraz dziękczynić za nie Bogu, 
proponuję: aby piątek 18. grudnia bieżącego roku, 
będący trzecim piątkiem Adwentu stał się w na-
szej diecezji dniem postu, który ma mieć wymiar 
ekonomiczny, to znaczy: aby każda rodzina złoży-
ła  ofiarę na Caritas  diecezjalną,  by wesprzeć po-
trzebujących,  biednych  i  żyjących na marginesie 
społeczeństwa. Ponadto proponuję, aby  we środę 
30.  grudnia, w wigilię  otwarcia Drzwi  Świętych, 
w naszej katedrze, we wszystkich kościołach pa-
rafialnych  i centrach   kultu wspólnot  religijnych 
miała  miejsce  godzinna  adoracja  Najświętszego 
Sakramentu,  zwana  Godziną  Świętą.  Ustalenie 
ram  czasowych  adoracji  przekazuję  poszczegól-
nym  odpowiedzialnym  w  parafiach  ze  wskaza-
niem, iż ma się ona wpisać w kalendarz tego dnia. 
Jeśli adoracja nie mogłaby się odbyć we środę, pro-
szę przenieść ją na inny dogodny, ale niezbyt odle-
gły termin. 

Często  doświadczając  braku  właściwych  słów 
dla  wyrażenia  uczuć,  posługujemy  się  znakami, 
gestami czy symbolami. Pragnę, aby post i adora-
cja były widomymi drogowskazami na rozpoczy-
nający się Rok Święty.

Podtrzymywanie  tradycji  obchodów  roku  ju-
bileuszowego, które wywarło znaczący wpływ na 
dzieje  naszej  parafii  jest  szczególną  wartością  i 
dobrem  i  pragnąłbym,  aby  przyczyniały  się  one 
do nieustannej formacji naszych dzieci, młodzie-
ży, dorosłych, osób konsekrowanych, jak również 
przybywających z najodleglejszych stron pielgrzy-
mów.

W tym Roku Świętym będziemy wzmacniać się 
w głoszeniu dobrej nowiny i wszystkie nasze po-

List Pasterski
Biskupa  Juliano Bario Bario,

Arcybiskupa  Santiago de Compostela  w Hiszpanii 

trzeby i prośby kierować do Miłosiernego Boga za 
wstawiennictwem przyjaciela i świadka Chrystu-
sa, św. Jakuba Apostoła.

Z biskupim pozdrowieniem  
i błogosławieństwem
+ Julian Bario Bario,

Arcybiskup Santiago de Compostela
Ps.
W niedzielę 22 sierpnia 2010 roku w Krzeszow-

skim  Sanktuarium Matki  Bożej  Łaskawej  został 
uroczyście otwarty nowy SZLAK SUDECKI ŚW. 
JAKUBA. Biskup Legnicki Jego Ekscelencja Ks. dr 
Stefan Cichy  podczas  Spotkania Młodzieży  uro-
czyście poświęcił tablicę, która obrazowo ukazuje 
trasę z Krzeszowa, przez Kamienną Górę, Kowa-
ry, Mysłakowice do Jeleniej Góry, a stamtąd przez 
Zgorzelec  do  Santiago  de  Compostela.  To  tylko 
3.290 km  (trzy  tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 
kilometrów).

W tym miejscu składamy serdeczne podzięko-
wania „ludziom dobrej woli” za wielki entuzjazm 
i  zaangażowanie w przygotowaniu nowej drogi  z 
Krzeszowa  do  Jeleniej Góry.  Będziemy  pamiętać 
o panu Emilu Mendyku z Mysłakowic i panu Ire-
neuszu Krukowskim z Czarnego Boru. Dziękuje-
my bardzo serdecznie sponsorom i dobrodziejom 
TABLICY: Firmie pana Bogdana Pazgana, Rodzi-
nie  Państwa  Bocheńskich  oraz  Restauracji  „Ru-
stykalna” w Krzeszowie. 

zAPrAszAMY nA TrAsĘ !
Ks. Marian Kopko – Kustosz Sanktuarium
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Przyjeżdżają  z  różnych  miejsc,  często  corocznie, 
od  kilku  lat.  Wielu  z  nich,  to  pielgrzymkowa  brać 
z pieszych pielgrzymek na Jasną Górę i do Krzeszowa. 
Zawsze pełni  radości  i  optymizmu. Niezrażeni napo-
tykanymi  trudnościami,  o  których mówią  nie  tracąc 
blasku,  nie  zacinając  się  w  złości,  czy  narzekaniach, 
w żart obracają ludzką niedoskonałość. 

Czas  dzielą  na modlitwę,  pracę,  zabawę.  Kościoły 
wypełniają  śpiewem,  modlitwą,  zadumą.  Matce  Ła-
skawej  powierzają  siebie  i  swoje  rodziny, umocnieni, 
trzymają kurs.

Może  zamiast  wymownego  kiwania  głową  nad  „ 
dzisiejszą  młodzieżą”,  z  dumą  i  nadzieją  popatrzmy 
na tych, którzy mają odwagę „ ponieść światło” i głoś-
no wyznać swoją wiarę. Może zamiast narzekania na 
hałas, czy zamieszanie, podziękujmy Panu Bogu za dar 
wspólnej  Eucharystii.  Bez  względu  na  wiek  jesteśmy 
Dziećmi  Bożymi,  Owieczkami  Pana-  trwajmy  więc 
przy Dobrym Pasterzu. 

Dla  nas  wszystkich  kilka  świadectw  uczestników 
Spotkania.

„Moim zdaniem Spotkania Młodych  są niezwy-
kłym przeżyciem. W czasie ich trwania możemy po-
znać wielu wspaniałych ludzi, przeżyć zdarzenia, któ-
re nie dzieją się na co dzień.

W dzisiejszych czasach wokół nas jest takie otocze-
nie, które nie jest zbytnio za Bogiem a tu właśnie tak 
nie jest. Tutaj wszyscy jesteśmy prawdziwymi dziećmi 
jednego Boga. Na spotkaniu możemy również zaczerp-
nąć sakramentu pokuty, który nie jest dwuminutową 
spowiedzią. Tutaj Księża wysłuchują nas do końca, 
udzielają dobrych rad i nie liczy się czas. Nie jedna 
osoba wyszła z konfesjonału zapłakana. Są również 
warsztaty ze wspaniałymi prowadzącymi, którzy dają 
wiele uśmiechu i nie są te warsztaty nudne. Muzyka 
towarzyszy nam cały czas, a nawet gdy konferencje czy 
warsztaty dobiegają końca, to chodzimy i śpiewamy 
„Ponieśmy światło”. Jestem pewna że nikt nie wrócił 
z SM bez uśmiechu na twarzy. W tym roku byłam po 
raz pierwszy na Spotkaniu Młodych, ale już nie mogę 
się doczekać następnego roku. Będę tu na pewno”.  

Emilia, lat 17

„Dla mnie Spotkanie Młodych to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w roku. 

Gdy nadchodzą wakacje odliczam dni kiedy znów 
spotkam moich znajomych.

Tegoroczne Spotkanie było dla mnie trzecim z ko-
lei. I jak w poprzednich latach świetnie się bawiłam. 
Uważam, że mało jest miejsc, w których można po-
znać tak wspaniałych ludzi. 

Młodzież, która uczestniczy w spotkaniu jest, jak to 
się mówi ,,i do tańca i do różańca”. 

Całe spotkanie ma taki charakter. Są chwile kiedy 
się modlimy, rozważamy Pismo Święte ale jest też czas 
na znakomitą zabawę: wspólne gry, tańce czy śpiewy. 
Z ludźmi, których tu poznaję, utrzymuję kontakt przez 
cały rok. Rozmawiamy, piszemy ze sobą i wspólnie 
planujemy kolejne spotkania. Chyba nigdzie nie czuję 
się tak blisko Pana Boga jak właśnie podczas Spotkania 
Młodych w Krzeszowie”. 

Patrycja, lat 15
„Na dniach młodzieży w Krzeszowie panowała 

świetna atmosfera, 
wszyscy uczestnicy tej imprezy zwracali się do sie-

bie „bracie” „siostro”, co bardzo mi się podobało. Pod-
czas tego spotkania można było nawiązać wiele cieka-
wych znajomości. 

Najbardziej podobał mi się wieczorny sobotni kon-
cert, podczas którego można było pobawić się, pośpie-
wać oraz potańczyć. Ale najważniejsza podczas tych 
dni była modlitwa”.

Michał, lat 14

Dni młodzieży były dla mnie wyjątkowym przeży-
ciem. Jak co roku nawiązałam wiele nowych znajomo-
ści. Panująca tam atmosfera była wspaniała. Braliśmy 
udział w wielu ciekawych warsztatach. Podczas kon-
certu, który odbył się w sobotę wieczorem, wszyscy do-
brze się bawili. Razem, śpiewem i tańcem, wielbiliśmy 
Pana Boga.

W tym czasie wszyscy nauczyli się czegoś nowego 
i pogłębili swoją wiarę.      

Marcelina, lat 15

(Uczestnikom,  którzy  zechcieli  podzielić  się  swoim 
świadectwem  ze  spotkania-  serdecznie  dziękuję.  Ho-
norata Klimczak)

„POnIesIeMY ŚwIATłO” 
wspomnienie i kilka słów refleksji z XVII spotkania Młodych
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wsPOMnIeń czAr...
na  pątniczym  szlaku...

Pątniczym  szlakiem  na  Jasną  Górę...  wielu 
wspomina sierpniowe pielgrzymowanie, są i tacy, 
którzy każdego roku wyruszają po raz kolejny... 

Wspomnienie  i  historię  pieszych  pielgrzymek 
Wrocławskich  opisuje  w  swojej  pracy  licencja-
ckiej:  „Piesza  Pielgrzymka Wrocławska  na  Jasną 
Górę”  wieloletni  Przewodnik, Ojciec Duchowny 
Grupy Chorych – Ksiądz Aleksander Radecki. 

Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę 
została powołana w sposób oficjalny w 1981 roku 
decyzją Metropolity Wrocławskiego Księdza Hen-
ryka Kardynała Gulbinowicza(...). Formalne po-
lecenie zorganizowania „rekolekcji w drodze” dla 
wiernych archidiecezji wrocławskiej otrzymał 
w roku 1980 od Metropolity Wrocławskiego ks. 
Stanisław Orzechowski – duszpasterz akademicki 
ośrodka „Wawrzyny” we Wrocławiu oraz ks. An-
drzej Dziełak , duszpasterz akademicki w CODA 
przy ul. Katedralnej 4 (...).

Specyfiką pielgrzymki wrocławskiej jest to, że 
większość tras, którymi wędrują pielgrzymi wie-
dzie poprzez wsie, lasy, łąki, polne drogi. Piel-
grzymka jest zasadniczo namiotowa. Trasa przej-
ścia i miejsca noclegów zmieniają się aby w ten 
sposób umożliwić większej ilości mieszkańców 
miejscowości leżących na trasie pielgrzymki, 
uczestnictwo w życiu Kościoła w Drodze.

Trasa pielgrzymki to około 210-230 kilome-
trów. Dzieli się na siedem etapów. 

DZIEŃ NA PIELGRZYMCE......
.......zwykle zaczyna się dosyć wczesnym ran-

kiem. Po skromnej toalecie i zebraniu bagaży, 

a dla wielu także i zwinięciu namiotów, wśród 
porannych mgieł rozlegają się śpiewy piosenek. 
Rusza pielgrzymka. Powoli na drogę wylewa się 
tłum ludzi. I jeszcze nikt nie odkrył jak to się dzie-
je, że dzień za dniem z tego, czasami zaspanego 
tłumu ludzi tworzy się

jedna wielka rodzina. W porannej ciszy słychać 
szepty pierwszych modlitw. Pierwsza konferen-
cja wskazuje na kierunek refleksji podejmowanej 
danego dnia. A każdy dzień wypełniony jest po 
brzegi: Różaniec, Anioł Pański, czas ciszy i osobi-
stej refleksji, Msza św., Koronka do Miłosierdzia 
Bożego, „mikrofon dla wszystkich”, świadectwa, 
a wszystko przeplatane śpiewami i różnymi ozna-
kami radości, której na pielgrzymce nie brakuje. 
Może właśnie bardzo spontanicznie rodząca się 
radość cementuje najbardziej tą wielką grupę czę-
sto obcych sobie ludzi. A może ta radość jest tylko 
oznaką czegoś, co dokonuje się dużo głębiej, a co 
zawsze pozostaje dla oczu niewidoczne.

Późnym popołudniem pielgrzymi docierają na 
miejsce  noclegowe.  Znów,  dla  wielu,  rozbijanie 
namiotów,  jakaś  podstawowa  toaleta,  posiłek. 
Wieczorem  około  godziny  21.00  Apel  Jasnogór-
ski.  Trochę  na  wesoło,  trochę medytacyjnie.  Ot 
tak na dobranoc. Przychodzi noc, wszystko cich-
nie  i  z namiotów dobiegają  równe oddechy śpią-
cych  ludzi. A wszystko to dzieje się w drodze na 
Jasną Górę...

(http:www.pielgrzymka.pl)
Zdjęcia  z  lat  1983-1988,  przedstawiają  krze-

szowskich  uczestników  Wrocławskiej  Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę.

Honorata Klimczak
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Mija ósmy miesiąc tego roku. Czy o takiej zi-

mie,  wiośnie  i  lecie  marzyliśmy?  Jednych  boli 
tragedia pod Smoleńskiem, drugich powodzie, in-
nych jeszcze inne rzeczy. Każdy człowiek ma swój 
krzyż lub, inaczej nazywając, ma swoje troski.

Słyszę rozmowę emerytów: masz wnuki na wa-
kacjach, to masz się czym cieszyć. Mylisz się kole-
go, mam czym się martwić. Widzisz, przychodzę 
z nimi do kościoła, a oni bez przyklęknięcia bieg-
ną do  ławki  jak w szkole. A modlitwa poranna  i 
wieczorna, powiem krótko -  nie istnieje. Ty wiesz 
jak mnie boli serce. Z boku popatrzeć, to zadbane, 
ładnie wyglądają, wiedzą, kiedy trzeba umyć zęby, 
a nie wiedzą, kiedy trzeba się pomodlić. U mnie 
tak nie było. Ciągle myślę, dlaczego tak są wycho-
wywane. Myślę, że za dobrze się powodzi.

Dalej mówi: odwiedziłem w wakacje rodzinne 
strony,  rozmawiamy  z  kolegą  o  naszych  rówieś-
nikach  (urodzonych  podczas  okupacji  hitlerow-
skiej).  Ciekawa  rzecz,  żaden  kolega  pochodzący  
z biednej  rodziny  (za mało powiedziane  - bardzo 
biednej) nie zszedł na manowce. A synowie mura-
rzy, cieśli, stolarzy w większości stworzyli rodziny 
patologiczne.  Oni  od  młodziutkich  lat  z  ojcami 
pracowali  i na wszystko  ich było stać. Dodałem, 
że u moich rówieśników jest podobnie. Inny pan 
dodał:  dziś  też  się  zdarza,  że  rodzice  wszystko 
dzieciom dadzą , mieszkanie umeblowane, samo-
chód, a dzieci nie muszą o nic zabiegać i szukają 
przygód, i się rozwodzą.

* * *
Gdy piszę te słowa, to od tragedii smoleńskiej 

minęły cztery miesiące i o przyczynach katastrofy 
ani o przebiegu tego tragicznego lądowania prak-
tycznie nic nie wiemy. Można wyczytać  i domy-
ślać się, że dokąd Rosjanom udawało się zrzucać 
winę na polską stronę,  to śledztwo szło w miarę 
sprawnie.  Jak okazało  się,  że Rosjanie  też nie  są 
bez winy, to śledztwo utknęło w martwym punk-
cie. Stare powiedzenie, że:  Jak świat światem, to 
Niemiec ani Rosjanin nie będzie Polakowi bratem. 
Z Niemcami współpraca polityczna i gospodarcza 
układa się w miarę dobrze, ale już w sądach Polacy 
nie wygrywają, a w Polskich sądach Niemcy wy-
grywają i Polaków z domów na bruk wyrzucają.

* * *
Mamy  prezydenta,  który  szedł  na  urząd  pre-

zydenta z hasłem „Zgoda Buduje” i widać tę rękę 
wyciągniętą  do  zgody  przy  krzyżu  pod  pałacem 
prezydenckim. Może to za mocne słowo, ale inne 
mi  nie  przychodzi  na  myśl,  tylko:  Obłudniku. 

Ciekawa  rzecz,  zbieg  okoliczności  czy  perfidnie 
zaplanowane. Pod pałacem prezydenckim awan-
tura z przeniesieniem krzyża, a rząd w tym czasie 
zapowiada  podwyżki  podatku.  Jest  taki  dowcip: 
Złodziej chce okraść dom, ale domu pilnują dwa 
głodne psy. Złodziej  rzuca  jedną kość psom, psy 
walczą o tę jedną kość między sobą, a złodziej nie-
postrzeżenie dom okradł. Wydaje mi się, że tę kość 
rząd podrzucił mediom, a media nas czarują.

brat Stanisław
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zgrozą kronikarka. Wszystkie – wedle nakazu ksie-
ni  – miały  pokutować  za  „zgorszenie  przy  Chwale 
Pańskiej” i za jawne nieposłuszeństwo. Dopiero wie-
czorem kazała ksieni kupić „wyziny” i zakonnicom 
w refektarzu porozdawać (“wizina” to rodzaj rybiego 
mięsa z gatunku jesiotrowatych). 

Późniejsza komentatorka – opierająca się jedynie 
na  istniejących  wówczas  dokumentach  –  pisze,  że 
ksieni Kuropatnicka była bardzo energiczna ale może 
za surowa. Zachowała się o niej „tradycja ustna”, że 
zbytniej  surowości  była  i  od  zakonnic  nie  lubiana. 
A któżby taką  lubił, skoro wymagała! Czy słusznie 
to powtarzają? – pytała sama siebie.  I odpowiadała 
sobie:  „(…)  to  jest wątpliwe,  bo  pannie Kuropatni-
ckiej przyznać należy, iż Pana Boga i Zakon kochała, 
sama była wielce gorliwą i umartwioną, toteż i od za-
konnic postępu w cnotach się domagała”.

Za jej życia i z jej inicjatywy odbyła się owa słynna 
wyprawa do Rusiatycz (zajazd rusiatycki) po odbiór 
zaległych a należnych klasztorowi produktów i pie-
niędzy.

Musiało coś z tej famy o surowości ksieni dojść do 
władz kościelnych, bo oto nagle wizytację klasztoru 
przeprowadził  sam  Ks.  Arcybiskup  Mikołaj  Ignacy 

Wyżycki  w  towarzystwie  kanoni-
ków Andrzeja Giżyckiego i Andrzeja 
Pelczarskiego,  wszystko  przeglądał 
i w  księgach  rejestrowych  podpisał 
się własnoręcznie  „ku wiecznej  pa-
mięci”. Ale  nie  tylko  o  gospodarkę 
klasztorną chodziło, bo więcej inte-
resował się ks. Arcybiskup stopniem 
„duchowego  w  cnotach  postępu”. 
W  tym  celu  powołał  nawet  „tajną 
komisyę” badającą każdą zakonnicę 
osobno.

Zasłużyła się też owa ksieni uzu-
pełnieniem zasobów bibliotecznych. 

Nie było to jednakże zbieractwo bibliofilskie, bo ka-
zała drukować książki mające służyć zakonnicom do 
rozwoju duchowego. W dziele pt. „Nauka życia” au-
tor umieścił przedmowę, w której wychwala ksienię 
Kuropatnicką, że uczy swoje „świętobliwe córki” jak 
walczyć z namiętnościami, jak umrzeć sobie aby żyć 
w Bogu i aby we wszystkim Bogu się podobać.

A w ogóle rok ten (1738) był pełen przeżyć, bo oto 
11 czerwca tegoż roku we Lwowie przed południem 
„zatrzęsła  się  ziemia”  ale  „miejscami  tylko  i  nie 
wszędzie”.  Także  tegoż miesiąca  –  na  skutek  obfi-
tych deszczów – była we Lwowie powódź tak wielka, 
że „(…) żydowskie kolebki z dziećmi pływały i faski 
z masłem  też woda  unosiła”. W niektórych  obsza-
rach miasta poruszano  się przy pomocy  czółen, bo 
przejść nie było można. 

No cóż, jak widać kataklizmy bywają różnego ro-
dzaju.

Z historii benedyktynek krZesZowskich
Boga prawdziwie kochać i chwały Jego pragnąć

W ostatnim numerze  „Krzeszowskiej Pani” z po-
wodu błędu wydrukowaliśmy tylko fragment poniż-
szego artykułu. Dzisiaj nadrabiamy straty i drukuje-
my go w całości

Boga prawdziwie kochać i chwały Jego pragnąć.
Zdarzy  się  czasem  człowiek,  którego  jedyną  za-

sługą jest to, że trafnie – świadomie lub nieświado-
mie – przygotuje swoich następców, bądź ludzi, któ-
rzy dokonują wielkich dzieł. I chyba do takich osób 
należała ksieni dziewiąta Gizela Wiktoria Ożdżan-
ka, sprawująca rządy w latach 1730-1737. Zaraz po 
swoim powołaniu na urząd „wyciągnęła” z grona po-
nad czterdziestu zakonnic swoje główne urzędnicz-
ki: Magdalenę Dorotę Kuropatnicką, Eleonorę Annę 
Kossakowską, Gertrudę Annę Kurdwanowską – czy-
li trzy przyszłe ksienie, z których druga  była praw-
dziwą perłą wśród ksieni.

W  1737  roku  nastała  ksieni  dziesiąta  Dorota 
Magdalena  Kuropatnicka,  hrabianka  i  kasztelanka 
kijowska  (herbu Nieczuja),  rządziła  klasztorem  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 ar-
tyście całe 24 złp, choć swoich portretów doczekały 
się  wszystkie  ksienie  lwowskie-
go  klasztoru;  wizerunki  te  są 
dziś cenną pamiątką przeszłości. 
W  kronice  nawet  skomentowa-
no jej wygląd, napisano bowiem: 
„(…)  była  jako  widzimy  z  por-
tretu  wzrostu  niskiego,  twarzy 
nadobnej,  okrągłej,  oczu    dość 
dużych  i  pełnych wyrazu  a  któ-
re  zapowiadają  energię  i  wielką 
moc ducha”.

I  aby  tę  wielką  moc  ducha 
unaocznić  potomnym kronikar-
ka opisuje pewne zdarzenia z ży-
cia Konwentu. Otóż swego czasu ksieni zarządziła, 
by zawsze w dzień św. Urszuli przed Jutrznią zakon-
nice śpiewały „Te Deum lauda mus” na intencję za-
chowania klasztoru od pożaru, wiadomo bowiem, że 
św. Urszula jest patronką m.in. chroniącą przed cier-
pieniem spowodowanym przez ogień.  Z nieznanych 
bliżej powodów zagrały emocje, wszak w klasztorze 
są ludzie – nie anioły. I oto „(…) znalazły się niektóre 
tak zuchwałe i uparte”, że doprowadziły do rozdwo-
jenia w chórze (czyli klasztornym oratorium): jedna 
część zakonnic hymn śpiewała, druga znów czytała. 
Ksieni nie była przy tym „przytomna” czyli obecna, 
bo - jak wiadomo – raczej rzadko kontaktowała się ze 
zgromadzeniem. Dowiedziawszy  się  jednak o  tym, 
zareagowała natychmiast: naznaczyła za karę cało-
dobowy  surowy  post.  Nie  gotowano  w  kuchni  dla 
zakonnic (jedynie dla służby i czeladzi) ani na obiad 
ani na kolację. Nie dano nawet śniadania! – pisze ze 
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Uczestnicy pięciodniowej wycieczki parafialnej 
do Zakopanego serdecznie dziękują za niezwykły 
wyjazd organizatorowi i opiekunowi- księdzu Ma-
riuszowi Sierhart. 

Wyjazd do zakopanego był pełen niesamowi-
tych przeżyć. Zwiedzając  Gubałówkę, Morskie 
Oko, Czarny Staw oraz Dolinę Kościeliską mogli-
śmy podziwiać wspaniałe widoki, które zapierały 
dech w piersiach. Wychodząc na balkon mogliśmy 
podziwiać Giewont, którego niestety nie udało 
nam się zdobyć.  Podczas naszych ,,Dni wzrasta-
nia”  wzbogaciliśmy naszą cierpliwość i umoc-
niliśmy naszą więź z Bogiem. Osobiście chętnie 
wrócimy tam w przyszłym roku, aby zdobywać 
kolejne szczyty, które póki co okazały się być dla 
nas zbyt dużym wyzwaniem.

Ania i Agata

Podczas pięciu dni spędzonych razem w Zako-
panem, każdy z nas wiele się nauczył. Musieliśmy 
działać razem, ufać sobie nawzajem i wspierać się, 
gdy brakowało sił. Wspólnie zdobyliśmy Gubałów-
kę, Czarny Staw i Morskie Oko.  Cieszymy się, że 
ksiądz Mariusz zorganizował taki wyjazd. Był to dla 
nas czas  przygód, zabawy, śmiechu, ale także mod-
litwy. Bardzo chcielibyśmy powtórzyć ten wyjazd 
w przyszłym roku, bo dzięki temu jesteśmy coraz 
bliżej siebie nawzajem  i coraz bliżej Pana Boga. 

Patrycja

Dni wzrastania w zakopanem

Zakopane, wysokie góry, niesamowite widoki, 
piękno Tatr i bezcenny czas spędzony w gronie 
przyjaciół...Wspólne wyprawy, rozmowy, żarty, 
a także wspólna modlitwa zostaną trwale zapisane 
w mojej pamięci. Nawet niesprzyjające chwilami 
warunki pogodowe, nie były dla nas przeszkodą 
w wędrowaniu, każdy był pełen optymizmu, co 
pozwoliło nam rozkoszować się pięknem Tatr. 

Za zorganizowanie wycieczki ks. Mariuszowi 
bardzo dziękujemy.

 Justyna

Ojcze i matko!  Poucz dziecko, że plony z pól 
i owoce z ogrodów oraz artykuły spożywcze  zaku-
pione   w sklepach  – wszystko  to – otrzymujemy 

od Pana Boga.
Siadając z dzieckiem do stołu, przypomnij mu, że 

wszystkie pokarmy dał nam Pan Bóg i dlatego mod-
limy się przed i po jedzeniu. Ojcze i Matko naucz 
dziecko najprostszej modlitwy przed i po jedzeniu:
„Pobłogosław Panie boże nas i te dary, które 

z Twojej dobroci będziemy spożywali i spraw, 
aby nikomu na świecie nie brakowało  chleba 

powszedniego. Amen!”

„Dziękujemy ci Panie boże za Twoje dary, 
które spożyliśmy 

z Twojej dobroci, przez chrystusa  
Pana naszego. Amen”

Drodzy Rodzice – rozmawiajcie ze swoimi 
dziećmi o Panu Bogu i wprowadzajcie je w życie 

Kościoła.

Mały przewodnik dla rodziców ...
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Z zawodu jestem nauczycielką języka rosyjskie-
go i zawsze chętnie wy bieram się na Wschód. Naj-
częściej  bywam  na  Ukrainie,  Białorusi,  w  Mos-
kwie, nawet na Uralu, ale moim marzeniem była 
podróż koleją  transsyberyjską nad Bajkał. Plano-
wałam turystyczny wyjazd, ale Bóg miał dla mnie 
inne plany i o wiele ciekawszą propozycję.

 Wysłał mnie najpierw do Kazachstanu, a potem 
na Syberię nad Bajkał. Po jechałam z misją uczest-
niczenia  w  święceniach  kapłańskich  i  prymi cji 
młodego  księdza  Aleksego Micińskiego,  polskie-
go pochodzenia, potomka polskich zesłańców do 
Kazachstanu. Bóg sprawił, że na sze drogi skrzyżo-
wały się 2 lata temu na szlaku turystycznym w Za-
kopanem.  W  rozmowie  z  nim  i  jego  rodzicami, 
którzy mu towarzy szyli, a także poprzez nasze póź-
niejsze kontakty dowiedziałam się o  jego niezwy-
kłej drodze do kapłaństwa. 

Ksiądz Aleksy inaczej Alosza pochodzi z Kara-
gandy. Wychowywał się w rodzinie niewierzącej 
(rodzice byli tylko ochrzczeni). Jest ich jedynym 
dzieckiem. Jako 12-letni chłopiec spotkał w Ka-
ragandzie pracującego tam młodego księdza Ma-
rianina,  który  obecnie  jest  ojcem  przełożonym 
w Domu Zakonnym Księży Ma rianów w Liche-
niu. To Ksiądz Wojciech stał się dla młodego Alo-
szy wielkim autorytetem, wzorcem do naślado-
wania. To On przygotował Aloszę wraz  z  grupą 
innych  dzieci  do  przyjęcia  Pierwszej  Komunii 
Św.,  na  którą  jego  rodzice  nawet  nie  przyszli. 
W momencie przyjęcia Pierwszej Ko munii mały 
Alosza  usłyszał  głos  Boży,  zapragnął  także  zo-
stać księ dzem. Od  tego momentu zaczęła  coraz 
bardziej  zarysowywać  się  droga  jego  powołania. 
Rodzice  byli  obojętni  wobec  pragnień  chłopca, 
czasem  wynikały  między  nimi  konflikty  z  nie-
zrozumienia tego faktu. Chłopiec nie mógł zna-
leźć w rodzicach oparcia, jeśli chodzi o stronę du-
chową… 

I oto po 15  latach oczekiwań, różnego rodza-
ju  zmagań,  tęsknot w  ciągu  10  letniego  pobytu 
i  nauki  w  Polsce, młody  diakon  Alosza  zostaje 
wyświęcony w  rodzinnej  parafii w Karagandzie. 
Zostałam  zaproszona  przez  Aloszę  na  tę  pięk-
ną uroczystość. Tak więc byłam świadkiem tego 
wspania łego wydarzenia, a nawet brałam w nim 
aktywny udział. Udałam się w  tę niezwykłą po-
dróż 9 czerwca wraz z kilkunastoosobową grupą 
księży,  przeważnie  Księży Marianów  oraz  pew-
nym  zaprzyjaźnionym  małżeństwem  lekarzy 
z Konina. Cała  podróż  składała  się z wielu  eta-
pów. Ruszyliśmy z Warszawy przez S. Petersburg 
do Karagandy, gdzie odbył się główny cel naszej 
podróży. 

wsPOMnIenIe z wYcIeczKI 
DO KAzAcHsTAnU

12 czerwca młody diakon przyjął święcenia ka-
płańskie z rąk tamtejszego księdza biskupa Jana Pa-
wła Lengi MIC. Następnego dnia nowo wyświęco-
ny  ksiądz  odprawił  uroczystą Mszę  Prymicyjną. 
W obu uroczystościach uczestniczyło wielu księży 
przybyłych  z  różnych  stron  Europy:  Polski, Nie-
miec, Anglii, Ukrainy, Słowacji a także z Rzymu. 
Było też wiele sióstr za konnych z różnych zgroma-
dzeń  pracujących  w  Kazachstanie.  Zgro madziło 
się też wielu wiernych, bo i uroczystość była nie-
codzienna - to pierwsze powołanie i pierwsza Uro-
czystość Święceń w tej parafii. 

Po pięknych duchowych do znaniach, następ-
nego dnia po prymicji udaliśmy się busem  i  sa-
mochodem  w  kilku  dniową  podróż  po  Kazach-
stanie.  Pokonując  ponad  2  tysiące  kilometrów. 
Pierwszym  etapem  była  Astana  –  nowa  i  prze-
piękna stolica Kazachstanu. Jechaliśmy cały czas 
autostradą wśród bezkresnych stepów, w oddali, 
gdzieś na horyzoncie zarysowywały się miejsco-
wości. W  Astanie  zatrzymaliśmy  się  w  pięknej 
katolickiej katedrze pw. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy, gdzie proboszczem jest ksiądz z po-
chodzenia  Szwajcar.  Przez  2  dni  zwiedzaliśmy 
piękne i bardzo nowoczesne miasto, zbudowane 
ponad 10 lat temu. Wszyscy by liśmy zauroczeni 
tym  miastem.  Nocą  Astana  wyglądała  niczym 
Singapur, mieniła się kolorowymi iluminacjami, 
podświetlonymi  ko lorowo  budynkami,  mosta-
mi,  drzewami.  Ludzie,  przeważnie  Kazachowie 
byli  bardzo mile  do  nas  nastawieni. W Astanie 
odwiedziliśmy  siostry  Eucharystki  pochodzące 
z Polski i Rosji. 

Następnie udaliśmy się 400 km dalej do maleń-
kiej, ale bardzo znanej wsi Oziornoje. To tu w 1936 
roku wysadzono z pociągu, w pustym stepie, wy-

Katedra w Astanie
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wiezionych  Polaków  i  pozostawiono  samych  so-
bie. Potomkowie zesłańców żyją tu do dziś, o czym 
świadczą  liczne  polskie  nazwiska.  Ta  maleńka 
miejscowość znana jest z cudu, który miał miejsce 
w marcu 1941 roku. Wtedy to wytrysnęło źródło, 
do  tego  silne  roztopy  spowodowa ły,  że  utworzy-
ło się spore jezioro i zapełniło się ogromną ilością 
ryb, dzięki którym wielu  ludzi nawet z odległych 
miejscowości  uratowało  się  od  śmierci  głodowej. 
Na  pamiątkę  tego  wydarzenia  postawiono  nad 
jeziorem pomnik tzw. „Matki Boskiej z rybami”. 
Zbudowano też ko ściół Matki Bożej Królowej Po-
koju, który bardzo przypomina wyglą dem kościół 
w Medjugorie. 

Zaraz po „pieriestrojce” trafił tu do pracy w 1990 
r. Ks. Tomasz Peta - dzisiejszy Arcybiskup Metro-
polita w Astanie. To on rozsławił to miejsce, mając 
wizję, że stanie się ono miejscem pielgrzymkowym 
dla Kazachstanu. Do Oziornego wciąż przybywa-
ją  nowe  zgromadzenia  zakonne  (są  już  cztery) 
m.in. Karmelitanki Bose z Polski i Białorusi, Oj-
cowie Benedyktyni ze Szwajcarii. Oziornoje słynie 
też z  tego,  iż odbywają się  tu  różne uroczystości, 
a  szczególnym  zainteresowaniem  cieszą  się  wa-
kacyjne  obozy  dzieci  i młodzieży,  a  także  Święto 
Młodych - na które każdego roku w sierpniu przy-
bywa licznie młodzież nie tylko z Kazachstanu, ale 
i z Rosji, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu. 
Młodzież  wyśpiewuje  swoją  radość  i  miłość  do 
Boga. 

Odwiedzili śmy liczne zgromadzenia, szczegól-
nie maleńki klasztor Karmelitanek Bosych, które 
żyją w  bardzo  skromnych warunkach  (rozpoczy-
nają  budowę  nowego  klasztoru)  i  codziennie  za-
nurzają się w modlitwie w tej trudnej posłudze, tu 
w Kazachstanie. 

Z Oziornego  ruszamy  na  północ  Kazachstanu 
do Pietropawłowska. Krajobraz ste powy zaczął się 
zmieniać na lasy i góry. Zatrzymaliśmy się u Oj-
ców Redemptorystów bardzo prężnie działających. 
Są tu dwaj młodzi Księża, mający po 31 lat. Jeden 
z nich to Andrzej - zaraz po świę ceniach pracował 
rok w Głogowie. Odwiedziliśmy również Klasztor 
Sióstr Redemptorystek, Sióstr Miłosierdzia Bożego 
od Siostry Faustyny Kowalskiej. Z Pietropawłowska 
udaliśmy się do Tainszy inaczej Krasnoarmiejska, 
żeby zwiedzić kościół p.w. Świętej Rodziny. Powi-
tały nas Siostry Miłosierdzia Bożego i opowiadały 
o  swojej  posłudze,  o  ludziach  tu  żyjących  -  prze-
ważnie Polakach. 

W tym okręgu jest 36 kościołów i kaplic kato-
lickich. Kazachstan posiada tu swoją „Szwaj carię” 
w okolicy miasta Szczucińska - to Barowoje. Znaj-
duje się tu piękne, czyste jezioro, wokół lasy, góry. 
Cudownie  tam  odpoczęli śmy  przed  kolejnym 
etapem  podróży.  Wróciliśmy  do  Astany,  gdzie 
spotkaliśmy się w Polskiej Ambasadzie z Amba-
sadorem. Nasz  pobyt  w  Kazachstanie  kończymy 
w Karagandzie. W dzielnicy, która była licz nie za-
mieszkała niegdyś przez zesłanych Niemców, po-
tocznie nazy wana Berlinem, tam też jest katedra 

katolicka. W tej katedrze ksiądz Alosza odprawił 
Mszę Prymicyjną dla mieszkańców. 

Miejsce to jest szcze gólnie ważne dla Polaków. 
Pochowany jest tu ksiądz Władysław Bukowiński 
(1904-1974),  Sługa  Boży,  Apostoł  Kazachstanu, 
który życie swoje poświęcił wiernym. Ziarno Sło-

wa  Bożego  rzucone  przez  ks. Władysława  Buko-
wińskiego na kazachską ziemię i jego osobiste, he-
roiczne świadectwo życia, zsyłka, więzienia, łagry, 
prześladowa nia  z  powodu wiary,  duszpasterstwa 
oraz  pochodzenia  były  fundamentem  Kościoła 
w Ka zachstanie. Dzisiaj wydaje ono owoce w pracy 
duszpasterskiej kapłanów i ofiarnej służbie sióstr 
zakonnych. W 2006r. rozpoczął się proces beatyfi-
kacyjny Sługi Bożego ks. W. Bukowińskiego. 

W  Karagandzie  buduje  się  nową,  piękną 
i  ogromną  katedrę.  Wyko nawcą  jest  firma  nie-
miecka, ale wiele krajów Europy i Azji ma w tym 
swój udział. Nie ma drugiej takiej katedry w całym 
Kazachstanie. 

Nasz  dwu tygodniowy  pobyt  zakończyliśmy 
przelotem  z  Karagandy  na  po łudnie  do  Ałmaty. 
W ciągu kilku godzin, w oczekiwaniu na samolot 
na  Syberię,  zwiedziliśmy miasto  -  otoczone wy-
sokimi  górami  o  zaśnieżonych  szczytach.  Zwie-
dziliśmy  centrum  sportów  zimo wych  MEDEO. 
I  tu  zakończyliśmy  pobyt w Kazachstanie,  który 
po zostawił niesamowite wrażenia,  jakich nawet 
się  nie  spodziewa liśmy. Przed nami  dwa długie 
prze loty, by dotrzeć na Syberię nad Bajkał…

Swoje  przeżycia opisała  Regina Zawadzka 
z Głogowa

P.s. Ksiądz Alosza Miciński, marianin - od-
wiedził w sierpniu 2010 roku  sanktuarium 
Krzeszowskie wraz ze swoimi rodzicami i au-
torką w/w artykułu. Ks. Alosza obiecał, że za 
trzy lata odwiedzi Krzeszów i osobiście opowie  
mieszkańcom naszej parafii o swojej Ojczyźnie 
oraz o sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego 
w Kazachstanie. 

Katedra w Karagandzie
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Kazachstan  posiada  też  swój  własny  kosmo-
drom  „Bajkonur”,  co  daje możliwość  obserwacji 
jak startują statki kosmiczne. 

W Kazachstanie, za czasów komuny, pracowa-
li  i  cierpieli w  łagrach  i obozach pracy m.in.: ks. 
Albinus Dumblauskas SJ; ks. Józef Kuczyński; ks. 
Władysław Bukowiński – „Apostoł Kazachstanu”, 
którego to proces beatyfikacyjny rozpoczęty został 
kilka  lat  temu w Krakowie na  prośbę Hierarchii 
Kazachstanu i inni.

W takich warunkach sytuacja Kościoła, znisz-
czonego duchowo i materialnie, jest bardzo trud-
na. Kościół zaczyna powoli się odradzać, ale wciąż 
potrzebuje  nowych,  świętych  pracowników,  po-

święconych  całkowicie  Bogu  i  Ewangelii,  goto-
wych  dźwigać  z  ludźmi  ciężary  ich  codziennego 
życia i utrudnienia, które są konsekwencjami ko-
munizmu. 

Już od kilku lat Marianie z Polski wspierają w pra-
cy  dla  Chrystusa  i  Kościoła  miejscowego  biskupa 
(marianina), którego diecezja terytorialnie zajmuje 
obszar wielkości  Polski. W obecnej chwili mariań-
scy kapłani i brat zakonny posługują w Karagandzie, 
gdzie wybudowali nowy kościół parafialny, który jest 
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła oraz klasztor zakonny i skąd dojeżdżają do 
kilku, odległych nawet o pięćset kilometrów, parafii.  
Na terenie naszej Parafii znajdują się trzy klasztory 
żeńskie:  klauzurowy  klasztor  Sióstr  Karmelitanek 
Bosych, klasztor sióstr od Jezusa Eucharystycznego, 
siostry opiekują się dziećmi z biednych rodzin, pro-
wadzą kilka wspólnot AA, Alanon, Alatin, Przy Pa-
rafii istnieją wspólnota Neokatechumenalna, kółko 
Żywego Różańca,  grupa Anonimowych Alkoholi-
ków oraz Legion Maryi. 

 Z uwagi na znikomą liczbę kapłanów w kazach-
stańskich  diecezjach  (łącznie  zaledwie  sześćdzie-
sięciu, co w przeliczeniu daje 9 kapłanów na całą 
Polskę…)  księża  i  biskupi  muszą  podejmować, 
oprócz pracy kapłańskiej i fizycznej, cały szereg in-
nych obowiązków w pionierskich, niekiedy bardzo 
trudnych warunkach. 

Pomimo  niezwykle  trudnych  warunków  oraz 
problemów  personalnych  i  ekonomicznych  Ma-
rianie patrzą z nadzieją w przyszłość, ufając Bożej 
Opatrzności.

Ksiądz Alosza Miciński MIC

Kazachstan jest Państwem, które leży 
w mniejszej części w europie a w zdecydowa-
nie większej części w Azji.  Graniczy z nastę-
pującymi państwami: chinami (1450 km gra-
nicy), Kirgistanem (970 km), Turkmenistanem 
(370 km), Uzbekistanem (2310 km), Federacją 
rosyjską (6457 km). Poza tym Kazachstan ma 
dostęp do Morza Kaspijskiego (największego je-
ziora Świata).

Specyficzną  atmosferę  tego  azjatyckiego  kraju 
tworzy  surowy klimat  i  dalekowschodnia  egzoty-
ka. Temperatura w zimie dochodzi do –45 stopni 
Celsjusza a  latem do +50 stopni Celsjusza. Ob-
szar Kraju wynoszą:  stepy – 56 %; góry  (najwyż-
szy szczyt Zhengis Szingy wynosi 7 440 m n.p.m.) 
i pustyniostepy – 26 %; lasy – 7%; ziemie uprawne 
– 11 %.

Stolicą  Kraju  od  1997  r.  jest  Astana  (ok.  0,7 
mln  mieszkańców),  dawniej  natomiast  stolicą 
była Ałma-Ata. 

Co do wielkości swojej powierzchni, która wy-
nosi    2  725  300  km  kwadratowych  jest  9.  Kra-
jem na świecie. Liczba zaludnienia około 15 mln 
osób. 

Kazachstan jest także Państwem  wielonaro-
dowościowym: 52 % - ludność miejscowa – Ka-
zachowie, pozostałe 48 %  mieszczą w sobie po-
zostałe narodowości (jest ich około 120). Z tego 
też względu w Państwie obowiązują, w  randze 
języków urzędowych, dwa języki: język kazach-
ski, który wchodzi w grupę języków tiurkskich 
oraz  język  rosyjski.  Powodem  zarówno  ilości 
narodowości  jak  i  wielojęzykowości  jest  ten 
fakt, iż Kazachstan był Krajem, do którego wła-
dza  komunistyczna  masowo  zsyłała  ludzi  do 
obozów  pracy  (łagrów)  oraz  był  Krajem maso-
wych deportacji ludzi, większość z których już 
nigdy nie wróciła  do  swoich Ojczyzn. Na  tym 
terenie  żyje w  rozproszeniu około pięć  tysięcy 
katolików  różnej  narodowości.  Tak  na  przy-
kład,  miasto  naszej  pracy  Karaganda  (nazwa 
miasta  pochodzi  od  złóż  węgla  kamiennego, 
którego  w  okolicach miasta  jest  bardzo  dużo) 
jest największym skupiskiem ludności narodo-
wości polskiej. 

W Kazachstanie Związek Radziecki miał swoje 
laboratoria jądrowe, były  w nim także przeprowa-
dzane próby z bronią atomową (około 400 wybu-
chów jądrowych). Po dzień obecny Rejon Semipa-
latinskij, jako teren tych doświadczeń jest mocno 
skażony.  

Niepodległość  Kazachstan  otrzymał  dnia  16 
grudnia 1991 roku. 

KAzAcHsTAn 

 Flaga Kazachstanu  Godło Kazachstanu 
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DwUMIesIĘcznIK
sAnKTUArIUM

MATKI bOŻeJ łAsKAweJ
w KrzeszOwIe

JeDneGO  POTrzebA jest zbiorem medyta-
cji s. Małgorzaty Borkowskiej OSB nad fragmen-
tami Pisma Świętego drukowanych przez wiele lat 
na łamach “Więzi” .

O  sKArbIe  I  O  PerLe
Mr 13,44-46

Sprzedał wszystko, co miał. W naszej drodze do 
Boga natrafiamy na dwa niebezpieczeństwa, przed 
którymi ostrzegają nas te przypowieści. Pierwsze 
z nich polega na targowaniu się z Bogiem. Chcie-
libyśmy  nabyć  Królestwo  po  zniżonej  cenie:  ta, 
której  od  nas  zażądano,  jest  przecież  nadmier-
nie  wysoka!  Więc  wyrzekamy  się,  ale  częścio-
wo; sprzedajemy, ale nie wszystko;  i wmawiamy 
Panu, ludziom dookoła, a przede wszystkim włas-
nemu zaniepokojonemu sumieniu, że tyle, ile da-
liśmy; to  już na pewno dość. Że i tak tyle nas to 
już kosztowało, tyle wycierpieliśmy, tacy jesteśmy 
pokrzywdzeni... Kto zajdzie na tej drodze daleko, 
staje się cierpiętnikiem, wiecznie przeżuwającym 
litanie swoich wyrzeczeń; ludzie od niego ucieka-
ją, a Bóg mu przypomina, że radosnego dawcę mi-
łuje — takiego, który daje, nie licząc i nie ogląda-
jąc się na jutro, a nie skąpego i przerażonego każdą 
koniecznością ofiary.

Ale nawet nie idąc tak daleko na drodze poło-
wiczności,  sprzeciwiamy  się  nauce  tych  przypo-
wieści,  ilekroć  próbujemy  się  pod  jakimś wzglę-
dem  tak  urządzić,  żeby  móc  sobie  powiedzieć: 
Duszo moja, masz już wreszcie coś, co ci do koń-
ca wystarczy i czego nikt ci nie odbierze. Jeden do 
roli takiego skarbu podniesie swoje konto w ban-
ku,  inny  pozycję  w  społeczeństwie,  inny  swój 
z  trudem wywalczony  święty  spokój  albo  nawet 
swoje hobby... W każdym wypadku tragedia pole-
ga na tym, że przyzwyczajamy się do posiadania, 
na nim budujemy plany i nadzieje i powoli tak do 
niego przyrastamy, że już byśmy tego skarbu nie 
oddali za Królestwo Boże.

Tym samym stawiamy Królestwo niżej w skali 
wartości: owszem, chętnie byśmy je mieli, ale nie 
za każdą cenę. Ostatecznie więc to my dyktujemy 
Panu warunki, na jakich pozwolimy się zbawić... 
Powstaje sytuacja do głębi zafałszowana, bo prze-

Małgorzata borkowska 
Osb ur. 1939  r., benedyk-
tynka,  historyk,  pisarka 
i  tłumaczka.  Studiowała 
filologię polską oraz filozo-
fię na Uniwersytecie Miko-
łaja  Kopernika  w  Toruniu 
i  teologię  na  Katolickim 
Uniwersytecie  Lubelskim. 
Znakomita  popularyzator-
ka  zagadnień  duchowości 
chrześcijańskiej,  autorka 

powieści  i  wielu  książek  historycznych  o  zako-
nach żeńskich.

cież to Bóg jest Panem, dyktowanie warunków na-
leży do Niego, nie do nas. Przed Majestatem Bo-
żym nie ma miejsca na nasze przetargi. A ponadto 
wiemy przecież, że to jest Majestat miłości, która 
działa dla naszego dobra.

Drugie  niebezpieczeństwo  powstaje  wtedy, 
kiedy  wyobrażamy  sobie,  że  wyrzeczenia  doko-
naliśmy już raz na zawsze i nie potrzebujemy się 
o to więcej troszczyć. A tymczasem każda chwila 
niesie z sobą okazję do posiadania lub odrzucania 
i nie bez powodu od dwudziestu wieków mistrzo-
wie  przestrzegają  nas  przed  powolnym  odbiera-
niem Bogu w praktyce tego, co Mu się teoretycz-
nie raz na zawsze kiedyś ofiarowało. Zaczyna się 
ten  wątek  od  sprawy  Ananiasza  i  Safiry,  którzy 
najpierw sprzedali wszystko, ale potem po cichu 
część  zapłaty  odłożyli  dla  siebie,  nie  przestając 
udawać całkowitego wyrzeczenia. I chociaż różne 
są  sposoby  “sprzedawania”,  zależnie  od  różnych 
powołań — i chociaż bibliści mają prawo doszu-
kiwać  się  subtelnej  różnicy  akcentów  między 
przypowieścią  o  skarbie  a  przypowieścią  o  per-
le  —  mamy  także  prawo  przypuszczać,  że  jeśli 
nauka, właściwie ta sama, została nam w Ewan-
gelii udzielona dwa razy,  to może po  to, by nam 
przypominać konieczność stałego jej powtarzania 
i stałego rachunku sumienia: czy dziś, w tej chwi-
li,  sprzedajemy  wszystko,  co  mamy,  aby  nabyć 
Królestwo Boże.

Biblioteka “WIEZI”
Warszawa 2001
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Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie oraz Biuro Pielgrzymkowe 
„Elżbieta” z Legnicy zapraszają na autokarową pielgrzymkę po Największych 
Sanktuariach  Maryjnych  Europy w październiku 2011 roku. Proponujemy, aby zapisy 
na ten wyjazd oraz zbieranie funduszy odbywało się ratalnie, począwszy od września 
2010 roku. Zapisy przyjmowane będą w Biurze „Elżbieta” w Legnicy oraz osobiście 
u Ks. Kustosza w Krzeszowie. Serdecznie zapraszamy czytelników „Krzeszowskiej 
Pani” na pielgrzymkę życia: 

Największe Sanktuaria Maryjne Europy
Ponadto w programie:

SALAMANKA , CARCASSONE, BATALHA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
MONACO,CANNES, BARCELONA, EINSIEDELN, MADRYT

PROGRAM:
1 X  sobota	 Błogosławieństwo	w	Bazylice	Krzeszowskiej	godz.	16.3o.	Wyjazd	z	Krzeszowa	o	godz.	17:oo.	Przejazd	

przez	Czechy	i	w	nocy	przez	Niemcy	do	Szwajcarii.	
2 X  niedziela	 Przejazd	dzienny	przez	Szwajcarie		do	La Salette	(Francja),	modlitwa	i	odpoczynek	w	najwyżej	położonym	

Sanktuarium	Maryjnym	na	świecie,	obiadokolacja	i	nocleg	w	La	Salette.
3 X  poniedz.       Sniadanie. Przejazd	do	Lourdes,	w	drodze	godzinny	spacer	po	Carcassone.	Obiadokolacja,
																													 Udział	w	wieczornej	procesji	różańcowej	i	nocleg.
4 X  wtorek									 Śniadanie.	Dzień z M. Boską w Lourdes	(śladami	Św.	Bernardetty,	procesja	Eucharystyczna,
																													 Czas	na	indywidualną	modlitwę.	Obiadokolacja,	wieczorna	procesja	i	nocleg	w	Lourdes.
5 X  środa          Po	śniadaniu	przejazd	do	Hiszpanii	,	dzienny	przejazd	do	Santiago de Compostela,	obiadokolacja
                            i	nocleg	w	okolicach	La	Coruny.
6 X  czwartek        Śniadanie,	Zwiedzanie	Santiago de Compostela	i	nawiedzenie	Sanktuarium	Św	Jakuba.	Przejazd	do	Fatimy	

i	udział	w	uroczystej	procesji.		Obiadokolacja	i	nocleg.
7 X  piątek Po	śniadaniu	zwiedzanie	wioski	Aljuster	i	muzeum	Fatimy.	Czas	na	indywidualne	zwiedzenie	najważniejszych		

miejsc	w	Fatimie	Obiadokolacja	i	nocleg.
8 X  sobota       Po	śniadaniu	przejazd	do	miejscowości	Nazare i	odpoczynek	nad	Oceanem	Atlantyckim	Po	drodze	zwiedzanie	

Alcobaca i Batalha.(najpiękniejsze kościoły Portugalii)	Powrót	do	Fatimy,	udział	w	wieczornej	Procesji	
Maryjnej,	obiadokolacja	i	nocleg.

9 X  niedziela     Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 nocleg	 do	Hiszpanii.	W	 drodze	 zwiedzanie	Salamanki (najpiękniejszy rynek	
w	Hiszpanii).Krótkie	zwiedzanie		Madrytu. Obiadokolacja	i	nocleg.

10 X  poniedz.  Po	śniadaniu	przejazd		do	Montserrat	(	najważniejszego	sanktuarium	Katalonii)	Obiadokolacja	
	 	 i	nocleg	w	okolicach	Barcelony,	na	Costa	Brava.
11 X wtorek  		 	 Sniadanie,	przejazd	do	Barcelony(słynne	dzieło	Gaudiego	Sagrada	Familia,	spacer	po	Ramblas)
	 	 Odpoczynek	na	plazy.	Obiadok.	i	nocleg.
12 X środa           Po	śniadaniu	przejazd	do	Francji,	w	drodze	na	nocleg	zwiedzanie Cannes,	spacer	promenadą			w	okolicach	

pałacu	festiwalowego.	Obiadokolacja	i	nocleg	w	okolicy	Nicei
13 X czwartek       Sniadanie. Przejazd	 Lazurowym	 Wybrzeżem	 do	 Włoch,	 wjazd	 do Monaco	 i	 krótkie	 zwiedzanie		

Obiadokolacja	i	nocleg	w	okolicach	Mediolanu.
14 X piątek	 Po	śniadaniu	zwiedzanie Mediolanu (największa	gotycka	katedra	we	Włoszech,	Galeria Emanuela, zamek	

Sforzesco,	kościół	Santa	Maria	delle	Grazie).	Wyjazd	do	Polski	w	godzinach	wieczornych.	Nocny	przejazd	
przez	przeł.	Brennero	i	Austrie	.

15 X sobota  Przyjazd	w	godzinach	popołudniowych	do	Krzeszowa.

CENA ZAWIERA:

12		noclegów	w	hotelach	(pokoje	2-4	osobowe)•	
12	śniadań•	
12	obiadokolacji•	
Opieka	pilota	–	przewodnika	na	trasie•	
Śpiewnik	oraz	identyfikator•	
ubezpieczenie	NW	i	KL•	
przejazd	autokarem	klasy	lux	/barek,	wc,	wideo/•	

Na bilety wstępów należy przygotować 35 Euro (wstępy, wjazd do Monaco, 
lampiony w La Salette, Lourdes i Fatimie).

Ps.
Miejsca w autokarze są zarezerwowane wedle 1. 
pierwszeństwa zapisów na liście pielgrzyma. 
Jeżeli ktoś z różnych przyczyn rezygnuje 2. 
z pielgrzymki – musi znaleźć na swoje miejsce inną 
osobę. 
EURO częściowo płatne w autokarze3. 
W każdym dniu pielgrzymki Msza święta 4. 
Program jest ramowy i miejscami może ulec 5. 
zmianie.

TERMIN: 1–15 X 2011
CENA: 1450 zł + 430 Euro
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Z A P R O S Z E N I E   „na Bukowinę i nie tylko” 
17 – 27 X 2010 

Niedziela 17 X 2010 godz. 12.oo - Msza św. w Bazylice Krzeszowskiej. Przejazd przez Kraków  1. 

i Zakopane do Levocy (Słowacja), późna obiadokolacja. Nocleg. 

Śniadanie. Krótkie zwiedzanie Sanktuarium (Słowacka Częstochowa). Wyjazd  2. 
na granicę węgierską, po drodze piękna panorama Tatr Wysokich. Przyjazd do Tokaju (Węgry), degustacja 

wina i przejazd do Rumunii. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Przejazd Karpatami i uroczą krainą Muramaresz na Bukowinę. Po drodze zatrzymujemy się przy 3. 
słynnym „Wesołym Cmentarzu” oraz w prawosławnym zespole klasztornym Góra Humoru. Przyjazd do Nowego 

Sołońca, zakwaterowanie, nocleg. (Uwaga: posiłek w ciągu dnia we własnym zakresie). 

Przed południem piesza wyprawa do górskiej wioski Plesza (prawie 100 % mieszkańców to Polacy). Popołudniu 4. 
przejazd do Sucevity – Narodowe Sanktuarium Hospodarstwa Mołdawskiego i miejsce pochówku prekursora 
państwa rumuńskiego Świętego Króla Stefana – zwiedzanie sanktuarium. Powrót do Nowego Sołońca – wesoły 

wieczór z tańcami przy grilu i muzyce. Nocleg. 

Wyjazd do Kaczyk – zabytkowa kopalnia soli i „rumuńska Częstochowa”. Wyjazd do Suczawy – stolica 5. 
południowej Bukowiny, prawosławne sanktuarium Św. Jana Suczawskiego i kościół katolicki, Dom Polski 
i siedziba Związków Polaków w Rumunii. Spotkanie z polskim posłem do Parlamentu Rumunii. Wyjazd do Seretu 
– kościół polski, przejazd na przejście graniczne, odprawa, wjazd na Ukrainę  do Tereblacza, zakwaterowanie 

i nocleg. 

Wyjazd do Starej Huty, Storożyńca i Czerniowiec – Uniwersytet, Starówka, cerkwie i kościoły. Park z atrakcjami. 6. 

Powrót do Tereblacza. Piknik i zabawa na tłoce. Nocleg. 

Wyjazd przez Czerniowce do Chocimia dla chętnych zwiedzanie Twierdzy. Przejazd do Kamieńca, 7. 

zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie Starówki i Twierdzy. Obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie. Wyjazd do Stanisławowa (Ivano - Frankowsk). Zwiedzanie centrum – dawny kościół dominikanów, 8. 

fara, rynek, spacer po bazarze, obiadokolacja. Nocleg 

Śniadanie. Wyjazd do Truskawca. Półdobowy pobyt w znanym uzdrowisku (jeżeli pogoda byłaby niesprzyjająca 9. 
to skracamy i odwiedzamy Drohobycz). Przejazd do Lwowa. Obiadokolacja. Nocleg. (Dla chętnych po 

obiadokolacji „Lwów by night”) 

Śniadanie. Przejazd autokarem do centrum, 9 godzinny program zwiedzania miasta – 3 Katedry, Rynek, Teatr, 10. 
Wzgórze Unii Lubelskiej, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt. W godzinach wieczornych wyjazd do kraju. 

Wyżywienie i prowiant we własnym zakresie 

Przyjazd do Krzeszowa około godziny 5.00. Przyjazd do Głogowa około godz. 8.00. Zakończenie imprezy.11. 

Świadczenia :          

 Przejazd	autokarem,		pilot,	który	w	niektórych	miejscach	pełni	rolę	przewodnika,	opieka	duszpasterska                 

4	noclegi,	4	śniadania	i	4	obiadokolacje	w	hotelu

4	noclegi	i	wyżywienie	na	kwaterach	prywatnych

Cena wycieczki - pielgrzymki: 1300 złotych PLN oraz 30 Euro•	

 Proponujemy również, żeby mieć ze sobą SUVENIRY dla rodzin, w których będziemy •	
nocować na terenie Rumunii i Ukrainy. 

Prosimy o zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. - Kartę taką •	
otrzymuje się w oddziale NFZ niezwłocznie po dostarczeniu wniosku a także w każdym 
Starostwie Powiatowym

Opłatę złotówkową prosimy o przesłanie na konto:•	

BZ WBK 14 1090 1942 0000 0001 0783 8640   
 (z dopiskiem: BUKOWINA) -  lub osobiście do Ks. Proboszcza  

                                                 Ks. Marian Kopko – Kustosz z Krzeszowa
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W 2010 roku znany i wyjątkowo ceniony przez ludzi młodych Ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, 
obchodzi Złoty Jubileusz życia zakonnego. Poniżej przedstawiamy czytelnikom „Krzeszowskiej Pani” 
list gratulacyjny od dyrekcji jego Liceum w Siedlcach oraz jego krótki życiorys. 

W 2010 roku znany i wyjątkowo ceniony przez ludzi młodych Ojciec Leon Knabit,
benedyktyn z Tyńca, obchodzi Złoty Jubileusz życia zakonnego. Poniżej przedstawiamy
czytelnikom „Krzeszowskiej Pani” list gratulacyjny od dyrekcji jego Liceum w Siedlcach
oraz jego krótki życiorys.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

    im. BOLESŁAWA  PRUSA
  08 – 110   Siedlce,  ul. Floriańska 10,  Tel/Fax. 025 632 55 88 

 www.prus.siedlce.pl           e-mail  liceum@prus.siedlce.pl

Siedlce, dnia 15 sierpnia 2010 r.

Czcigodny Ojcze Leonie!

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
w Siedlcach, Komitet Zjazdowy Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum
i Liceum   im.  B. Prusa w Siedlcach oraz Nauczyciele, Rodzice uczniów i cała
Społeczność Szkolna I Liceum Ogólnokształcącego składa Ojcu
najserdeczniejsze gratulacje z okazji złotego jubileuszu pracy zakonnej.

Szanowny Jubilacie! 50 lat życia zakonnego – to 50 lat modlitwy
i pracy, czasem i cierpienia, które złączone jest z naszym życiem; to 50 lat
pójścia za Chrystusem, naśladowania Chrystusa, którego poprzez śluby
zakonne obrałeś za najwyższą wartość życia podążając drogą świętości.
Jubileusz 50-lecia posługi w zakonie benedyktyńskim to dobra okazja
do radości i wdzięczności. Dlatego dziękujemy Bogu Najwyższemu za to,
że wybrał Ciebie Ojcze, absolwenta i przyjaciela naszej szkoły.
Dziękujemy Ci za wierne trwanie w świadectwie dyspozycyjności wobec
Boga, w pójściu tak jak Maryja za Jezusem i złożeniem w Nich wszelkich
nadziei. Cieszymy się, że Twoja posługa Ludowi Bożemu jest wyjątkowo
pełna radości, entuzjazmu i optymizmu.

Z uczuciem wdzięczności za trud 50-lecia życia zakonnego pragniemy
przekazać Ci najlepsze życzenia na dalszą drogę posługiwania, aby było ono
radosne, wytrwałe i przynosiło błogosławione owoce. Życzymy zdrowia, sił
i opieki Bożej oraz dalszych dokonań w pracy apostolskiej. Niech Boże
błogosławieństwo towarzyszy Ojcu na dalsze lata posługi. Niech Chrystus
darzy zdrowiem i wytrwałością w realizowaniu powołania.

Z wyrazami szacunku w imieniu całego środowiska szkolnego

                                             Andrzej Kopiec – Dyrektor Szkoły
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Ż Y c I O r Y s    O J c A   L e O n A
Jest synem listonosza zamordowanego przez gesta-

po. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesła-
wa Prusa w  Siedlcach. W  latach 1945–1948 należał 
do Związku Harcerstwa  Polskiego;  był  zastępowym. 
Ukończył  6-letnie  studia  w  Siedleckim    Wyższym 
Seminarium  Duchownym  (1948–1954).  Święcenia 
kapłańskie przyjął w Siedlcach 27 grudnia 1953r. od  
biskupa Ignacego Świrskiego. Przez kilka miesięcy w 
1954r. administrował parafią w Gronkowie. W 1955r. 
pełnił funkcję rektora kościoła w Brzegach. Od wrześ-
nia do grudnia 1955r. duszpastersko pomagał w Roz-
wadówce, a do czerwca 1956r. był duchownym ojcem 
Małego Seminarium Duchownego w Siedlcach.

W latach 1956–1958 był kapelanem i rektorem 
Domu Diecezjalnego w podżywieckiej Pewlo Małej. 
W czasie służby duszpasterskiej jako kapłan diece-
zjalny został mnichem benedyktyńskim w  Tyńcu. 
Od 1959r. do początku lat 90. pracował jako kate-
cheta. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1960r., ślu-
by wieczyste tego samego dnia, 3 lata później. Lata 
1963–1970  to  okres,  kiedy  urzędował  jako  pro-
boszcz w parafii w Tyńcu. W 1972r. otrzymał abso-
lutorium zaocznych studiów katechetycznych. Od 
1979r. należy do Ruchu Kultury Chrześcijańskiej 
"Odrodzenie". W latach 1983–1993 był przeorem w 
archidiecezji poznańskiej w Lubiniu. W 1988r. zo-
stał proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny 
w Lubiniu (do 1991). W latach 90. XX w. mianowa-
ny został przeorem opactwa.

W  maju  2007  otrzymał  nagrodę  Laur  Krakowa 
XXI w. Jest znany ze swojej otwartości, dobrego kon-
taktu  z młodzieżą  i  poczucia  humoru.  Był  bliskim 
znajomym papieża  Jana Pawła II. Jest autorem kilku 
publikacji; pracuje w mediach.  Jego książka Sekrety 
mnichów  czyli  sprawdzone  przepisy  na  szczęśliwe 
życie,  napisana  wspólnie  z  o.    Joachimem  Badeni, 
wyróżniona  została  Nagrodą  Krakowska  Książka 
Miesiąca  w  styczniu  2008.  Prowadził  programy  w 
Telewizji Polskiej "Ojciec Leon zaprasza", "Salomon" 
oraz  "Credo";  był  jednym  z  redaktorów  półrocznika 
"Cenobium". Obecnie prowadzi program Ojciec Leon 
zawodowiec w kanale  Religia.tv.

W 2009 "w uznaniu wybitnych zasług w działal-
ności duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad 
moralnych wśród dzieci i młodzieży" został odzna-
czony   Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Od wielu  lat Ojciec Leon  jest honorowym 
gościem Krzeszowskich Spotkań Młodzieży diece-
zji legnickiej. 

http://ojciecleon.blog.onet.pl/
Blog o. Leona Knabita

„Pan Bóg jest dowcipny, 
każdy się przekona, bo 

stworzył żyrafę i Ojca Leona”.



KrzeszoWsKa PaNI nr 5 (11) - Wrzesień/Październik 201024

w I e r s z e . . .

Prezydent  
 
Ponad niebem Polskiej ziemi,  
Ponad szeroki kręty nasz szlak,  
Niósł orzeł skrzydłami białymi  
Wieść - Polska prezydenta już ma.  
 
Byś był silny - odparł zamachy  
Na nasz Polski kraj i urząd Twój,  
Potężne przysięgi jak gmachy,  
Niech brzmią prawdą prezydencie 
mój.  
 
Jak skarbu broń podziału wśród mas,  
O interesy Polaków dbaj,  
By zadowolić każdego z nas  
Trudno - choć biednym nadzieję daj.  
 
By każda matka ziemi Polskiej,  
Znów mogła dziś tryskać radością,  
To prezydencie uczynić chciej,  
By rodziny żyć mogły z godnością.  
 
Niech nikt z Polski się nie śmieje,  
Choć dziwy różne roznosi wieść,  
Spraw niech wzrasta i potężnieje,  
Przywróć Polsce jej honor i cześć.  
 
Aby bratu bratem stał się brat  
I wieści głośno nieść olbrzymie,  
Że zgodna Polska - by wiedział świat  
I dumnie móc głosić Twe imię.  
 
Anna Polachowska  
06.08.2010r.

Godzina „w”  
Nadszedł czas godzina „W” wybiła,  
Już dość niewoli , upokorzenia.  
Armia Krajowa postanowiła,  
Że przyszedł czas zbrojnego 
powstania.  
 
I szli, by bronić wolności sprawy,  
By niepodległość w Ojczyźnie była,  
A młodzi, starzy -ludność Warszawy,  
By wesprzeć ich z pomocą ruszyła.  
 
Był pierwszy sierpień -i siedemnasta  
Tysiąc dziewięćset czterdziesty 
czwarty,  
Kiedy żołnierze i ludność miasta  
Ten dzień wpisała w historii karty.  
 
Chcieli tą wolność wywalczyć sami  
Jeszcze przed wejściem Armii 
Czerwonej,  
Pragnęli zostać bohaterami  
Już uwolnionej stolicy swojej.  
 
Tak założenie -tego powstania  
By w kilku dniach ich zwycięstwem było,  
O dwa miesiące tej walki trwania  
W tych ciężkich czasach się 
przedłużyło,  
 
Dzielnie bronili we dnie i w nocy  
Oddając życie dla swej Warszawy ,  
Gdy odmówiono wszelkiej pomocy  
Zakończyć trzeba było bój krwawy.  
 
Wielu zginęło w boju powstańców,  
Wielu w obozach zaś umieszczono,  
Wygnano wszystkich z miasta 
mieszkańców,  
Naszą stolicę w gruz obrócono.  
 
Choć nie skończyła się ich 
zwycięstwem  
Sprawa o wolność , którą walczyli,  
Lecz swą odwagą i swoim męstwem  
Na bohaterów tym zasłużyli.  
 
Niech dzisiaj pamięć o nich istnieje,  
Czcijmy tych , co wolności bronili,  
Tych, co w tej walce dali nadzieję,  
Byśmy wolnością na zawsze żyli.  
 
Szczepan Polachowski  
01.08.2010r.

Drugoroczniak  
Pewien chłopiec - uczeń młody,  
Choć go uczniem nazwać trudno  
Wolał swoje mieć wygody ,  
Jemu w szkole było nudno.  
 
W ostatniej on ławce siedział,  
By zbyt jego nie widziano  
Na lekcji nie odpowiadał ,  
Gdy pytanie mu zadano.  
 
Innym uczniom wciąż przeszkadzał,  
Nic nie robił sobie z tego,  
Z „Pana „ lekcją się nie zgadzał,  
Miał się on za mądrzejszego.  
 
Na „klasówkach” zaś pisemnych  
Pod tym względem się wyszkolił,  
Że się zrobił taki cwany  
-Od kolegów pracę zgolił.  
 
Próżno przez nauczyciela  
Wszelkie rady, ostrzeżenia,  
Żeby wreszcie się udzielał  
I by nie miał w sobie lenia.  
 
Egzaminów przyszły czasy,  
Już cwaniaka tak nie zżynał,  
Bo on do następnej klasy  
Już promocji nie otrzymał.  
 
Wtedy wszystko już zrozumiał,  
Że tak mądrym się uważał  
,  
A naprawdę nic nie umiał,  
Więc będzie klasę powtarzał.  
 
Te wakacje - nie dla niego,  
On tak na nie nie zasłużył ,  
By się cieszyć z czasu tego,  
On lenistwem czas ten zburzył.  
 
Strasznie teraz on żałuje ,  
Że w nauce zrobił lukę ,  
Po wakacjach obiecuje ,  
Ze się weźmie za naukę.  
 
I każdemu - z tego względu  
Będzie swoją radę spełniał ,  
By nikt już takiego błędu  
Jak on nigdy nie popełniał.  
 
Szczepan Polachowski  
14.08.2010r -Inowrocław  
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Wniebowstąpienie Najświętszej Marii 
Panny  
 
Data : sierpnia piętnastego  
Są dwa święta połączone.  
Wielkie święta te, dlatego  
Uroczyście obchodzone.  
 
Wiernych jest serc najgoręcej  
Katolików myśl o święcie ,  
To dnia tego jest Najświętszej  
Marii Panny Wniebowzięcie.  
 
Kiedy życie zakończyła,  
Swoje ziemskie - Maria Święta,  
Z ciałem duszą wtedy była  
Ona wprost do nieba wzięta.  
 
Na pamięć zdarzenia tego  
Lat sześćdziesiąt temu one,  
Przez Piusa dwunastego  
Święto to było wniesione.  
 
Święto to - inaczej zwane  
W całej wspólnocie kościelnej  
Również także jest nazwane  
„Świętem Matki Boskiej Zielnej”.  
 
W Polsce „Matkę Boską Zielną”,  
Za patronkę ziemi czcimy,  
Płody przez nas - brać kościelną  
Jako dary przynosimy.  
 
Na Święto to dla odnowy  
Naszych serc, wielkiej zadumy,  
Pieszo tak do Częstochowy  
Pielgrzymów ruszają tłumy.  
 
Nasze serca dla Niej szczerze  
My w modlitwie przynosimy,  
Niechaj przyjmie je w ofierze  
-Wszyscy wierni Ją prosimy.  
 
Szczepan Polachowski  
08.08.2010r.  
 

Dzień wojska Polskiego  
 
Oprócz Święta Maryjnego  
Nie każdy wie, że złączone....  
Jest Święto Wojska Polskiego  
Tego dnia też obchodzone.  
 
To na pamięć bitwy ciężkiej,  
Co w Warszawie trwać jej przyszło,  
Dla Polaków tak zwycięskiej,  
Zwanej też „Cudem nad Wisłą”.  
 
W tysiąc dziewięćset dwudziesty  
Bitwa ta „Warszawska” trwała,  
Świętem - w tym boju zwycięskim  
Wojska Polskiego się stała.  
 
To Święto Wojska Polskiego  
Swoją datę też zmieniło,  
Czasu komunistycznego  
Pamięcią -”Lenino „ było.  
 
Ale „Bitwa pod Lenino”  
-Jedna z wielu bitew była,  
Lecz „Warszawska „ jest przyczyną ,  
Że się w święto obróciła.  
 
Więc Święto Wojska Polskiego  
Do dawnego dnia wróciło  
I do Święta Kościelnego  
Tego dnia się dołączyło.  
 
Uroczyście jest co roku  
Święto Wojska obchodzone,  
A w marszowym dzielnym kroku  
Jest paradą zakończone.  
 
O walczących się pamięta  
Tych żołnierzy z lat odległych,  
Odprawiana jest Msza Święta  
Za żołnierzy już poległych.  
 
O nich zawsze pamięć świeża,  
Przed grobem -tak czas już utarty  
Nieznanego tam żołnierza  
Uroczysta zmiana warty.  
 
Niechaj w te tak wielkie święta  
-Błogosławieństwa Bożego  
Matka Boska Wniebowzięta  
Uprosi u Syna Swego.  
 
Szczepan Polachowski  
09.08 2010r

Miłość mi wszystko wyjaśniła...
Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała - 
dlatego uwielbiam tę Miłość, 
gdziekolwiek by przebywała. 

A że się stałem równiną dla cichego 
otwartą przepływu, 

w którym nie ma nic z fali huczącej, 
nie opartej o tęczowe pnie, 

ale wiele jest z fali kojącej, która 
światło w głębinach odkrywa 
i tą światłością po liściach nie 

osrebrzonych tchnie. 

Więc w tej ciszy ukryty ja - liść, 
oswobodzony od wiatru, 

już się nie troskam o żaden z 
upadających dni, 

gdy wiem, że wszystkie upadną.
Karol Wojtyła

Mysterium Meum Mihi
Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat,

Spragniony ciepła słonecznego.
Więc przypłyń, o światło z głębin 

niepojętego dnia
I oprzyj się na mym brzegu.

Płoń nie za blisko nieba
I nie za daleko

Zapamiętaj, serce, to spojrzenie.
W którym wieczność cała ciebie czeka.

Schyl się, serce, schyl się, słońce 
przybrzeżne,

Zamglone w głębinach ócz,
Nad kwiatem niedosiężnym,

nad jedną z róż.

Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się 
krok od nicości,

Tak blisko naszych oczu.
Zdawało się sercom otwartym, 
zdawało się sercom prostym,
Że zniknął w cieniu kłosów.

A kiedy uczniowie łaknący łuskali 
ziarna pszenicy,

Jeszcze głębiej zanurzył się w łan.
- uczcie się , proszę, najmilsi, ode mnie 

tego ukrycia.
Ja, gdzie ukryłem się , trwam.

Powiedzcie, kłosy wyniosłe, czy wy 
nie wiecie,

Gdzie się zataił ?
Gdzie Go szukać - kłosy, powiedzcie,

Gdzie go szukać w tym urodzaju ?
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Dzięki życzliwości Caritas Polska, Caritas die-
cezjalnych, a także wielu parafian Diecezji Legni-
ckiej  przekazywane  są  kolejne  dary  ludziom  do-
tkniętym skutkami powodzi,  jaka miała miejsce 
7 i 8 sierpnia w naszej Diecezji. Zalanych zosta-
ło wówczas 11 miejscowości  i  30 podtopionych. 
Najbardziej  zniszczenia  widać  w  19-tysięcznej 
Bogatyni, w której 3/4 miasta wymaga odbudowy 
i remontu. Dotychczas do powodzian do 19 sierp-
nia br. trafiło oprócz wody, chemii, środków czy-
stości i odzieży ponad 200 ton żywności i mleka. 
Pierwsze transporty z żywnością ruszyły nazajutrz 
po powodzi i tak sukcesywnie w kolejnych dniach 
były przekazywane. Dary do naszej Diecezji do tej 
pory przyjechały z kilkunastu oddziałów Caritas z 
Polski, a także z Gorlitz. 

Ponadto wśród darów znalazło się 240 materacy, 
150 śpiworów, 500 kg środków dezynfekcyjnych i 
wiele ton środków czystości, meble, artykuły elek-
trotechniczne  i  leki. Artykuły  chemiczne pocho-
dziły głównie od osób indywidualnych i instytucji. 
Towary te dostarczono do potrzebujących, a także 
do magazynu Caritas w  Lwówku  Śląskim. Dnia 
18  sierpnia  2010  do  Parafii  p.w. Wniebowzięcia 
NMP w  Lwówku  Śląskim  trafiły  ponad  84  tony 
żywności.  Powodzianie  otrzymali  krupnik,  da-
nia gotowe z makaronem, zupę pomidorową oraz 
mleko. Kolejny transport był na czwartek 19 sierp-
nia do Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Bogatyni, do której dostarczono mleko w ilości 
20,160  tys.  litrów.  Tak  wielkie  ilości  żywności, 
jakie trafiły do Lwówka Śląskiego i Bogatyni, były 
możliwe dzięki programowi PEAD (Dostarczanie 
nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE) 
i decyzji Agencji Rynku Rolnego, nadzorującej re-
alizację programu w Polsce. Dary dla powodzian 
dotarły nie  tylko z wielu parafii,  ale  także dzięki 
zbiórkom  w  sklepach  wielkopowierzchniowych 
(Tesco, Carrefour, Auchan), w  których  systema-
tycznie  kupujący  przekazują  pomoc,  odbieraną 
przez pracowników Caritas.

Wiele darów otrzymaliśmy od  legnickiej Stra-
ży  Pożarnej.  EnergiaPro  przygotowała  transport 
ponad 2 ton darów, które trafiły do Bogatyni - 20 
sierpnia br. Była to zbiórka prowadzona w oddzia-
łach  Energii  w  Opolu,  Wrocławiu,  Jeleniej  Gó-
rze i Legnicy przez ostatni tydzień. Wśród darów 
były środki czystości, wyprawki szkolne, żywność 
trwała oraz nowe ubrania.

Do niewielkiej miejscowości Pielgrzymka koło 
Złotoryi trafiło dotychczas 4,5 tony darów. Była to 
żywność, odzież, środki czystości, a także przyrzą-
dy do sprzątania (miotły i łopaty). W tym tygodniu 
dary  trafią  do:  parafii  Bogatyńskich,  Porajowa, 

Krzewiny,  Opolna  Radomierzyc,  Markocic,  Lu-
bomierza, Proboszczowa, Nowej Wsi Grodziskiej, 
Sulikowa, Zawidowa, Leśnej i okolic. 

Dzięki  apelowi  Biskupa  Legnickiego  ciągle  są 
przynoszone dary do biura Caritas, ul. Okrzei 22, 
w godz. od 8 do 16. Najbardziej potrzebne są środ-
ki czystości i sprzęt do sprzątania.

Można  też  wpłacać  środki  na  konto  pożytku 
publicznego : 
bank zachodni wbK s.A. - 75 1090 2066 0000 

0001 0311 3423 z dopiskiem „bogatynia”.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ !
Ponadto  informujemy,  że  rozpoczynamy  po-

moc długofalową. Chcemy najbardziej poszkodo-
wanym osobom i rodzinom zakupić sprzęt gospo-
darstwa  domowego:  lodówki,  pralki,  kuchenki, 
wersalki, opał na zimę, jak również zorganizować 
zielone szkoły dla dzieci z terenów powodziowych. 
Więcej informacji u Księży Dziekanów i Probosz-
czów terenów zalanych.

Dziękujemy za pomoc powodzianom i liczymy 
na dalszą współpracę! 

Ks. dr Czesław Włodarczyk
DYREKTOR

POwODzIAnIe nIe sĄ sAMI!



wIeLKI ODPUsT KrzeszOwsKI 13-15 VIII 2010

Bp Marek Mendyk, bp Stefan Cichy i bp Stanisław z Boliwi

Kardynał Joachim Meisner Zakończenie Eucharystii

Piesza Pielgrzymka z Legnicy

Procesja od Kaplicy Piłata

Koncert orkiestry dętej

Orkiestra z Mystkowa

Procesja nocna

Główna Msza Odpustowa



eUrOPeJsKIe sPOTKAnIe MłODYcH 20-23 VIII 2010

Otwarcie szlaku sudeckiego św. Jakuba 22 VIII 2010

Uczestnicy Spotkania Młodych

Ślub Jacka i Aleksandry

Ks. bp S. Cichy, o. Leon i dyr. B.Pałys.

Ireneusz z Czarnego Boru  
- stróż Szlaku Krzeszów - Jelenia Góra

Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pielgrzym z Wrocławia - przeszedł 3,5 tys. km

Poświęcenie tablicy

Nabożeństwo wieczorne  
- ks. Jan Pazgan


