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Kościół św. Józefa w Krzeszowie

Festiwal kolędniczy i jasełkowy w Krzeszowie
22 stycznia 2011

Zespół jasełkowy z Krzeszowa

Zespół jasełkowy ze Starych Bogaczowic

Daria Mordka - Brzozów - Podkarpacie
(I miejsce)

Konferansjerzy

Wójt Gminy K. Góra Stanisław Szmajdziński

Ks. dr Bogusław Wolański - LKB

Perpetuum z Kamiennej Góry
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Ogłoszenia
Ks. Proboszcza
marzec – kwiecień - 2011
•

•

•
•

•

9 marca – Środa Popielcowa; błogosławieństwo popiołu i posypanie głów wiernych. Msze
święte w Bazylice: godz. 7.00, 12.00 17.00.
W Krzeszówku godz. 16.00
11 marca (piątek) – Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej godz. 16.30 Msza św. w Krzeszówku
i Droga Krzyżowa godz. 16.00
16 marca (środa) godz. 17.00 - comiesięczna
modlitwa w intencji Kościoła, Ojczyzny, Radia
Maryja i Telewizji TRWAM
19 marca (sobota) – Uroczystość Św. Józefa
Oblubieńca NMP, patrona Kościoła Powszechnego, współpatrona Diecezji Legnickiej, patrona Wyższego Seminarium Duchownego
w Legnicy – zapraszamy na Eucharystię do
kościoła św. Józefa godz. 12.00
25 marca (piątek) – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W naszej krzeszowskiej parafii
rozpoczynamy kolejny raz modlitewną
akcje Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego.
Prosimy parafian oraz chętnych
pielgrzymów o złożenie
w dniu 25 marca 2011 roku
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
deklaracji i przyrzeczenia Duchowej
Adopcji.
♦ od 14 do 17 kwietnia – REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
z
CAŁUNEM
TURYŃSKIM (program Rekolekcji podany jest
w obecnym wydaniu „Krzeszowskiej Pani”
♦ 16 kwietnia (sobota) godz. 17.00 –
comiesięczna modlitwa w intencji Kościoła,
Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji TRWAM
♦ 17 kwietnia - Niedziela Palmowa.

Zachęcamy dzieci i młodzież
w tym roku - do zrobienia
PALM WIELKANOCNYCH w swoich
domach.
Największe i najpiękniejsze PALMY,
własnoręcznie wykonane,
zostaną NAGRODZONE!
(rozstrzygnięcie konkursu po Mszy świętej
w Niedzielę Palmową o godz. 12.00)

3

TRIDUUM PASCHALNE
ŚWIĘTA WIELKANOCNE
w KRZESZOWIE
21 kwietnia 2011 r. – Wielki Czwartek
- godz. 16.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej –
w Krzeszówku
- godz. 17.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej w Bazylice
Krzeszowskiej
- adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.
22.00
22 kwietnia 2011 r. – Wielki Piątek – post ścisły
- od godz. 8.00 – rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa
w Ciemnicy
- godz. 10.00 – Droga Krzyżowa po Kalwarii
Krzeszowskiej
- godz. 15.00 – rozpoczęcie Nowenny do Bożego
Miłosierdzia
- godz.
16.00
–
Liturgia
Męki
Pańskiej
w Krzeszówku
- godz. 17.00 – Liturgia Męki Pańskiej w Bazylice
Krzeszowskiej
- Całonocna Adoracja Pana Jezusa w Bożym
Grobie. Wartę przy Bożym Grobie pełnią Strażacy
w strojach galowych.
23 kwietnia 2011 r. – Wielka Sobota
- Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie przez cały
dzień
- godz. 10.00; 11.00 i 12.00 – poświęcenie pokarmów
na stół wielkanocny
- poświęcenie pokarmów na wioskach:
Krzeszówek godz. 10.00,
Gorzeszów k/Świetlicy godz. 10.30;
Jawiszów k/Remizy godz. 11.00 oraz przy pani
Skrzekut – 11.20
- godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia
- godz. 20.00 – Uroczystości w Krzeszówku
- godz. 20.00 – Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego
w Bazylice.
Prosimy o przyniesienie świecy lub gromnicy. Po
liturgii Paschalnej – Procesja Rezurekcyjna dookoła
Placu Klasztornego.
24 kwietnia 2011 r. – Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego.
Msze święte o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
w Krzeszówku – godz. 9.00
25 kwietnia 2011 r. – Poniedziałek Wielkanocny –
Msze św. jak w każdą niedzielę
1 maja 2011 r. – Niedziela Bożego Miłosierdzia.
Na Watykanie uroczystość wyniesienia do Chwały
Ołtarzy Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II –
Największego z Polaków.
W sanktuarium krzeszowskim spotkanie młodzieży
ze Szkół im. Jana Pawła II z całej Diecezji Legnickiej.
2 maja 2011 r. – Uroczystość Świętego Wojciecha –
Głównego Patrona Polski
3 maja 2011 r. – Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny – Królowej Polski w Sanktuarium
Krzeszowskim – 18. Festiwal Piosenki Maryjnej
i Patriotycznej – Dzień Dziękczynienia za dar
błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
z CAŁUNEM TURYŃSKIM
Rekolekcjom przewodniczył będzie
Ojciec Zbigniew Dudek
Towarzystwo Świętego Pawła w Częstochowie
Czwartek 14 kwietnia 2011 r.
godz.   8.30 – Nauka Rekolekcyjna dla Szkoły Podstawowej – Sala Gimnastyczna
godz. 10.30 – Msza święta w Bazylice dla Szkoły Podstawowej
godz. 12.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną w Bazylice dla Parafian
godz. 16.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną w Krzeszówku
godz. 17.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną w Bazylice dla Parafian
Piątek 15 kwietnia 2011 r. – Spowiedź dla dzieci i młodzieży
godz.   8.30 – Nauka Rekolekcyjna dla Gimnazjum – Sala Gimnastyczna
godz. 10.00 – Spowiedź w Bazylice dla dzieci i młodzieży
godz. 10.45 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną dla Zespołu Szkół
godz. 12.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną dla Parafian
godz. 16.30 – Droga Krzyżowa w Bazylice
godz. 17.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną dla Parafian
Sobota 16 kwietnia 2011 r. – Spowiedź dla dorosłych
godz. 12.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną dla Parafian
godz. 15.30 – Spowiedź w Krzeszówku oraz Msza święta z nauką
godz. 16.00 – Spowiedź w Krzeszowie (Bazylika)
godz. 17.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną dla Parafian.
Comiesięczne spotkanie dla Rodziny Radia Maryja.
Niedziela Palmowa 17 kwietnia 2011 r.
godz.   7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia NMP
godz.   7.30 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną dla Parafian
godz. 10.00 – Msza święta z Nauką rekolekcyjną dla Parafian
godz. 12.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną oraz Procesja z Palmami po
		   Placu Klasztornym – KONKURS PALMY WIELKANOCNEJ
godz. 17.00 – Msza święta z Nauką Rekolekcyjną i zakończenie Rekolekcji
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Zaproszenie na rekolekcje parafialne
Od 14 do 17 kwietnia 2011 roku będą trwały w naszej parafii rekolekcje
wielkopostne, gdzie tematem wiodącym będzie Znak Najcenniejszej
Relikwii Chrześcijańskiej - Całunu Turyńskiego. Do Krzeszowa zostanie
przywieziona i wystawiona do publicznej adoracji wierna Kopia Całunu
Turyńskiego, znajdująca się pod opieką Księży Paulistów.
Całun Turyński to prześcieradło pogrzebowe, w które zostało zawinięte
Ciało Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża, a następnie włożone do grobu.
Kopia jest wykonana w skali 1:1 i posiada wymiary: 436cm na 110cm.
Kopia Całunu Turyńskiego jest najcenniejszą relikwią Chrześcijaństwa,
bowiem pokazuje wizerunek umęczonej twarzy Jezusa i odbicie całego,
torturowanego Ciała Pana Jezusa.
Wystawienie Kopi Całunu Turyńskiego i jego adoracja będzie trwała
podczas rekolekcji w Krzeszowie od 14 do 17 kwietnia 2011r.
Ks. Zbigniew Dudek – Paulista
Kustosz Repliki Całunu Turyńskiego
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Festiwal Grup Jasełkowych i Kolędniczych
Dnia 22. stycznia 2011 roku
w świetlicy Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzeszowie odbył się
Diecezjalny Festiwal Kolędniczo
-Jasełkowy.
W kategorii Grup Kolędniczych wystąpiło siedem zespołów. Natomiast w kategorii
,,Jasełka” zapowiedziały swoje
przybycie trzy grupy, jednak
dwie z nich odwołały przyjazd
z powodu choroby.
Festiwal poprowadzili: Gabriela Klimczak i Michał Jała.
W kategorii Grup Kolędniczych zaprezentowały się następujące zespoły: 23-osobowy
Zespół Skrzypcowy ,,Perpetum” z Kamiennej Góry, prowadzony przez p. Kazimierę
Ciosmak – dyrektor Ogniska
Muzycznego; grupa reprezentująca Dom Kultury w Krzeszowie przygotowana przez p.
Danutę Zasadę; ,,Kolędnicy
Wędrowcy” z parafii p.w. św.

Józefa Oblubieńca NMP ze Starych Bogaczowic pod opieką Janiny Strzyż.
Następną uczestniczką była
Daria Mortka z Rodzinnego
Domu Dziecka z Brzozowa pod
opieką Józefa Hałki. Po niej zaprezentowali swe umiejętności
wokalne ,,Kachniarze” – grupa
pracująca przy Domu Kultury
w Krzeszowie, przygotowana
przez p. Danutę Zasadę.
Szóstą z kolei grupą uczestników festiwalu była ,,Gwiazdka” z Krzeszowa, przygotowana
przez p. Zofię Grońską.
Ostatnimi uczestnikami w tej
kategorii byli ,,Justyna i Maciek”
z Gorzeszowa, czyli Justyna Prokopik i Maciej Niemasik.
W kategorii jasełkowej zaprezentował się zespół ,,Jonasz”
z Zespołu Szkół Publicznych
w Krzeszowie, której przygotowaniem zajęła się p. Leokadia
Rozmysł.

W jury konkursowym zasiedli: ks. dr Bogusław Wolański
– dyrektor wydziału duszpasterstwa Legnickiej Kurii Biskupiej;
p. Monika Korkuć – przedstawicielka Doradztwa Rolniczego; ks.
prałat Marian Kopko- kustosz
krzeszowskiego sanktuarium.
Główną nagrodę Diecezjalnego Festiwalu Jasełkowo-Kolędniczego zdobyła Daria Mortka
z Brzozowa.
Organizatorzy festiwalu składają serdeczne podziękowania
sponsorom, a byli to:
• Legnicka Kuria Biskupia –
wydział duszpasterski;
• Duszpasterstwo Parafii p.w.
Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie,
• Urząd Gminy w Kamiennej
Górze;
• Dom Kultury w Krzeszowie;
• Zuzanna i Jan Bocheńscy;
• Anna Benkmann-Kuncewicz,
Restauracja Rustykalna.

krzeszowska pani nr 2 (14) - Marzec/Kwiecień 2011

7

wspomnień czar...

Wielkopostne Misterium lat dziewięćdziesiątych

Stroje do Misterium szyłyśmy w bibliotece. Materiały? Chodziłyśmy z Marylką Matusik
po domach i zbierałyśmy pieniądze na ten cel - wspomina swoją pracę nad Misterium
Męki Pańskiej Pani Wanda Wyrostek
Mało kto wie, że
część ministranckich
komży i peleryn,
ufundowane
zostały z datków lokalnej
społeczności ofiarowanych na potrzeby
związane z przygotowaniem parafialnej
Męki Pańskiej. Pani
Wanda
Wyrostek
wspomina czasy, kiedy wspólnie ze ś.p.
Panią Marią Matusik
i innymi kobietami,
chodziły od domu do
domu, aby zbierać dobrowolne składki na
zakup materiałów.
Z
zakupionych
tkanin, panie w gminnej bibliotece (Pani
Misterium Męki Pańskiej 1990 rok
Wanda była bibliotekarką), szyły potrzebne na przedstawienie stroje, nadwyżkę wykorzystały
dla służby liturgicznej.
A z Misterium Pańskim, było tak: Głównym pomysłodawcą była ś.p. siostra Ewangelista. Siostra z wielkim zaangażowaniem dbała o szczegóły, które miały
uwiarygodnić sytuacje, stroje i zachowania z czasów
Chrystusa. Scenariusz napisał ówczesny proboszcz,
ojciec Augustyn Węgrzyn. Co do strojów, większość
uszyłyśmy same. Maszyny krawieckie przyniosłyśmy z
domów. Do pracy przy szyciu siadały: siostra Ewangelista, p. Halina Chronowska, p. Maria Matusik. Część
garderoby wypożyczona została z teatru, część siostry
Benedyktynki posiadały w swoich zasobach - wspomina Pani Wanda.
Po zapoznaniu się ze scenariuszem, panie: Wanda i
Maria siadały z ojcem proboszczem, aby wspólnie dopasować role do mieszkańców parafii. Wszyscy dobrze
się znali, to ułatwiało zadanie. Po decyzjach dotyczących obsady, dzielne kobiety szły od domu do domu,
aby przedstawić wybrańcom aktorskie propozycje.
Reakcje ludzi były różne, zaskoczenie, radość i oczywiście duże zaangażowanie podczas przygotowywania
przedsięwzięcia. W sumie w Misterium brało udział
około pięćdziesięciu osób. Próby przeprowadzano w
Domu Kultury, gdzie ówczesnym kierownikiem była
Zenobia Homoncik. Ze względu na liczebność grupy,
próby odbywały się scenami. - Nad wszystkim czuwała
niestrudzona s. Ewangelista. Żaden z występujących
nie wyszedł na scenę bez jej czujnej akceptacji; siostra
podpowiadała grającym jaki powinni mieć makijaż,

uczesanie, poprawiała upięcie szat – wspomina Regina Kachniarz.
Misterium pierwszy raz zostało odegrane w 1990
roku, później grane było wielokrotnie przez kilka lat.
W 1991 roku podczas wizytacji biskupa Wincentego
Urbana, w 1992 - przed biskupem Adamem Dyczkowskim. A efekt? O wspomnienia pytałam wiele osób.
Minęło ponad dwadzieścia lat, ale mieszkańcy z radością rozpoznają siebie i znajomych. Podczas premiery
w 1990 roku krzeszowski Dom Kultury z trudem pomieścił widzów. Miejsc siedzących zabrakło, sala była
wypełniona po brzegi. Owacje, jakie otrzymali wykonawcy nie były jedyną nagrodą za włożony trud. Aktorzy wspominają - Publiczność biła brawo, a na twarzach pojawiły się łzy wzruszenia.
Serdeczne podziękowania dla Pań: Wandy Wyrostek
i Teresy Wojtuń, za udzielenie informacji i podzielenie
się wspomnieniami.

Honorata Klimczak

Misterium Męki Pańskiej 1992 rok

8

krzeszowska pani nr 2 (14) - Marzec/Kwiecień 2011

,,Uczcijmy beatyfikację Jana Pawła II”
Dnia 12. stycznia 2011r. papież Benedykt XVI
wyraził zgodę na ogłoszenie dekretu
o uznaniu cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II.
Fakt ten kończy trwający blisko 6 lat proces beatyfikacyjny.
Beatyfikacja Jana Pawła II odbędzie się w Rzymie 1 maja 2011roku.
Diecezja Legnicka chce uczcić to doniosłe wydarzenie wspólnym
spotkaniem i modlitwą dzieci i młodzieży, uczących się w szkołach
imienia Jana Pawła II z terenu całej diecezji.
Spotkanie odbędzie się w bazylice w Krzeszowie w dniu beatyfikacji
Jana Pawła II w Rzymie, czyli 1. maja 2011r.
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Rodzina Radia Maryja w Krzeszowie
16 stycznia 2011 roku
Jadąc w „piątkę” z Lubania,
po podzieleniu się ostatnimi
wiadomościami, odmówiliśmy
część chwalebną Różańca św.
w intencji Ojczyzny i spotkania, dla mnie pierwszego, w
gronie Rodziny Radia Maryja.
Skusiło mnie miejsce - Sanktuarium w Krzeszowie. Od 1997 r.
bywam tam 2-3 razy w roku, bo
w DOMU ŁASKI, mimo zimna
z powodu mokradeł (charakterystycznych dla lokalizacji
klasztorów cysterskich) ogarnia mnie ciepło DOMU MATKI i gorąca, pełna troski, miłość
Matki Bożej, wprowadzająca
w bogactwo duchowe Kościoła
wspaniałość Nieba, uobecnione w zachwycających malowidłach i rzeźbach, odzyskujących pierwotne piękno i blask.
40 minut w bazylice-z Matką
Bożą Łaskawą -przed Tabernakulum, czując obecność świętych (obecnych w relikwiach
i tych bezimiennych, którzy
w minionych wiekach tutaj zdobywali Niebo) krótka
modlitwa w kaplicy loretańskiej do Dzieciątka (wspominam Loreto i Praskie Jezulatko) i do Obsługi Pielgrzymów
na spotkanie
z bliską sercu Rodziną Radia Maryja.
Spotkanie przygotowane zachwycająco: w pięknym wnętrzu, prócz zastawionych smakołykami stołów, wita nas
serdecznie Gospodarz i organizator - Ksiądz prałat i Kustosz
Sanktuarium - Marian Kopko.
   Witamy z wielką radością ojca
Piotra Dettaffa z Torunia, który
dotarł do tych rubieży, a także
Panią Marzenę Machałek -poseł PiS-u z Kamiennej Góry.
Zgodnie z rytmem Radia Maryja, skoro 15-ta to Koronka

do Miłosierdzia Bożego rozpoczyna nasze świętowanie. Obdarzanie się życzeniami i łamanie opłatkiem trwa, mimo
że o. Piotr pasjonująco relacjonuje problemy, z którymi na
co dzień borykają się Ojcowie
z Torunia. Kłody, których nie
szczędzą Im organa państwowe
(sic!), jak kontrolujące Radio 7

ministerstw, administracyjne
hamowania inicjatyw, procesy
sądowe - gdzie na progu portier
łamie praworządność, wpuszczając na rozprawę wszystkie
media prócz TV Trwam - na
rozprawę w sprawie zbiórki
na budowę świątyni. Państwo angażuje najmocniejsze
siły do szukania przestępstw
w działaniu tak dla nas niezbędnych Ojców Redemptorystów! (to moja uwaga (D.G)
     Pani Poseł sygnalizuje zagrożenia w związku ze zmianami
programów edukacyjnych i aktualne trudności PiS-u związane
z brakiem wybitnych przywódców po smoleńskiej tragedii.
Już czas na Eucharystię w Sanktuarium. Podziwiany szopkę,

którą stanowi miniatura bazyliki. Mszę św. we wspólnych
i indywidualnych intencjach
celebruje 4 kapłanów, a Ojciec
Piotr - główny celebrans, głosi
nam homilię, z której na pewno każdy zapamiętał dwie wersje uroczej historyjki trafnie
przedstawiającej aktualne zawirowania polityki społecznej.
Ubogaceni duchowo, wracamy
do sali spotkań, by kolędować
i śpiewać (głos o. Piotra trzeba
koniecznie usłyszeć na żywo,
prawdziwe szczęście, że jest
kapłanem a nie „łamie serca”
w operze czy na innych estradach!) wspólnie znane z anteny Radia Maryja pieśni. Nigdy,
nigdy, nigdy się nie poddać...tak aktualna teraz w sytuacji
rugowania krzyży z przestrzeni
publicznej i wiary katolickiej
z przestrzeni społecznej! I jeszcze telefon na antenę Radia
Maryja z pozdrowieniami od
uczestników spotkania w Krzeszowie z dwóch diecezji: legnickiej i świdnickiej. Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy
jeszcze informację dotyczącą
następnych spotkań Rodziny
Radia Maryja, które odbędą
się w miesiącu czerwcu: 19tego w Krzeszowie, a 12-tego
na Jasnej Górze a także o rekolekcjach Rodziny Różańcowej
i Jerychu.
kończą spotkanie, które
przyczynia się do nawiązywania więzi, poznawania prawdziwych zdarzeń a nie medialnych, wdzięczności i podziwu
dla goszczących nas. Wracamy
modląc się w intencjach przekazanych przez p. Poseł - czyli wspólnych, ojczyźnianych.
Wielkie Bóg zapłać wszystkim
za to spotkanie.
Dorota Grocho z Lubania Śląskiego
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ABYŚMY BYLI JEDNO…
W dniu 16 stycznia 2011 roku
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, dzięki zabiegom kustosza ks. Mariana
Kopko, odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe Rodziny Radia
Maryja. Na spotkanie przyjechał
z Torunia O. Piotr Dettlaff . Spotkanie odbyło się w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium i rozpoczęło się przywitaniem przez
Ks. Kustosza gości: poseł Marzeny Machałek, O. Piotra oraz
przedstawienie przybyłych grup:
z Jeleniej Góry, Leszczyńca, Lubania Śląskiego, Zaręby Górnej,
Starych Bogaczowic, Czarnego
Boru i Borówna oraz mieszkańców Krzeszowa.
Punktualnie o godz. 15.00
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie
nastąpiło łamanie się opłatkiem
i składanie życzeń.
Wytworzył się radosny nastrój i poczucie jedności. Modlitwa przed posiłkiem i wspólne
biesiadowanie przy kawie, herbacie i smakowitych wypiekach
dostarczonych przez uczestników spotkania.       
O. Piotr na prośbę uczestników przedstawił aktualną sytuację Radia Maryja i Ojców
Redemptorystów. Nie ustają pomówienia i oskarżania. Wytaczane są procesy, które toczą
się długie miesiące. Pozbawia
się możliwości uczestniczenia
Naszego Dziennika w procesach sądowych. Ośmieszanie
Ojca Tadeusza Rydzyka. Stwarzanie przez rządzących trudności w zakończeniu inwestycji
geotermalnej, odebranie dotacji
unijnych na geotermię i WSKSIM. Niekończące się kontrole
działalności Radia Maryja przez
kilka Ministerstw szukających
rzekomych nieprawidłowości.
Słuchając tych relacji miało się wrażenie, że działania te
mają na celu zniechęcenie Ojców, odebranie O. Tadeuszowi
dobrego imienia i zniechęcenie
słuchaczy.

Cel - niszczenie jedności i solidarności ludzi.
Na myśl przyszły mi słowa ks.
Krzysztofa Pawliny: „Zdumienie
człowiekiem”
„ Kłamstwo, obelgi, przekleństwa.
Słowo, które miało łączyć ludzi,
Stało się orężem w wojnie
wszystkich przeciwko wszystkim.”
Dla mnie Radio Maryja (słucham od 1997 r.), TV
Trwam (oglądam od początku), Nasz Dziennik (czytam
od pierwszego numeru tj. od
29 stycznia 1998 r.) to przekaz
wszechstronnej wiedzy o Polsce i świecie, pogłębienie wiary,
wprowadzenie w życie systematycznej modlitwy, kształtowanie
właściwej postawy społecznej,
pobudzanie do odważnej aktywności w tworzeniu dobra i obrony prawdy.
Julian Aleksandrowicz wyraził piękną myśl „inteligencja
człowieka, jest tylko coś warta
w służbie miłości. Zwycięstwem
jest owoc miłości”.
Tę myśl wyrażają i przekazują
Ojcowie Redemptoryści. I to napawa nadzieją, że wiara, miłość
i dobro zwyciężą.
Następnie przeszliśmy do
Sanktuarium, gdzie o godz.
17.00 wzięliśmy udział we Mszy
św. w intencji Ojczyzny, Kapłanów, Radia Maryja.                                              
Głównym celebransem był
o. Piotr. Kazanie Ojca bardzo
mnie poruszyło. Było odważne
i wnikliwie przedstawiające nasze słabości. Obrazowo został
przedstawiony stosunek naszych
władz do ludzi
pracowitych
i myślących o przyszłości swoich bliskich. Taka postawa nie
jest szanowana. Podejmowane
są działania szkodliwe dla ludzi,
dla Polski.
Po Mszy św. Wróciliśmy
do Domu Pielgrzyma i kontynuowaliśmy biesiadowanie
i wspólne kolędowanie. O. Piotr
połączył się z anteną Radia

Maryja i mieliśmy możliwość
przekazania swoich myśli, refleksji, życzeń i pozdrowień.
Głos zabrał ks. Kustosz, obecna na spotkaniu poseł Marzena
Machałek oraz przedstawiciele
biur i kół Radia Maryja. Spotkanie dobiegło końca. Żal było
opuszczać to gościnne miejsce.
Dla mnie ks. Marian jest iskrą,
która zapala do działania, do
aktywności.
Na
zakończenie
pragnę
wyrazić swoją radość, że kustoszem Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej w Krzeszowie
jest ks. Marian Kopko, którego
poznałam przed kilku laty na
spotkaniu Radia Maryja w Polkowicach. Osobowość Księdza
przyciąga coraz więcej pielgrzymów do Sanktuarium. Pomysł, aby 16-go każdego miesiąca spotykać się na wspólnej
modlitwie za Ojczyznę, Kapłanów i dzieła Ojców Redemptorystów, został wprowadzony
w życie w październiku 2010
roku. Wówczas z Koła Przyjaciół Radia Maryja z Jeleniej
Góry przyjechało 8 osób. Na
spotkanie opłatkowe już 16
osób. Grupa wracała w radosnym nastroju wyrażając chęć
comiesięcznego uczestniczenia. Mam nadzieję, że będzie
nas coraz więcej.
Wyrażam też pragnienie, nie
tylko swoje, aby w Krzeszowie rekolekcje z Radiem Maryja, zapoczątkowane w ub. roku .
Życzę dla Sanktuarium Krzeszowskiego w roku 2011 jak najwięcej Dobrego Czasu. Życzę,
aby Krzeszów stał się ośrodkiem
spotkań Rodziny Radia Maryja
w diecezji legnickiej.
Nam wszystkim życzę, aby
połączyła nas jedność i solidarność w słowach i czynach.
Hanna Kędzior
Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii
Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze
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Niedzielne popołudnie z Rodziną  Radia Maryja
u tronu MB Łaskawej w gościnnym Krzeszowie
Na początku 2011 r. dane
mi było przeżycie niezwykłego zdarzenia. 16. stycznia
w Sanktuarium MB Łaskawej
w Krzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe Rodziny Radia
Maryja. Gospodarzem spotkania był ks. Marian Kopko kustosz Sanktuarium, który jest
pomysłodawcą i głównym animatorem spotkań Rodziny Radia Maryja. Odbywać się one
będą 16-go każdego miesiąca.
Oczekiwanym gościem był O.
Piotr Dettlyaff z Radia Maryja
z Torunia. Spotkanie zaszczycili
swoją obecnością: ks. Czesław
Barczewski, proboszcz z parafii
p.w. św. Bartłomieja w Leszczyńcu, ks. Kazimierz Piwowarczyk oraz przedstawicielki
s.s. Benedyktynek i Elżbietanek
z Krzeszowa. Obecna była również pani Marzena Machałek,
poseł na Sejm RP. Z radością
witaliśmy się z przybyłymi na
spotkanie opłatkowe, słuchaczami Radia Maryja znanymi
z poprzednich spotkań, jak
i przybyłymi na to spotkanie po
raz pierwszy. Frekwencja przeszła nasze oczekiwania. Zaistniała konieczność dostawienia
kolejnych stołów i krzeseł. Po
powitaniu przybyłych została
odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po Koronce nastąpiło dzielenie się opłatkiem
i składanie życzeń. W międzyczasie zostały podane ciasta,
herbata i kawa. Wszystko bez
ograniczeń, bo ilość tych darów
Bożych znacznie przekraczała
możliwości konsumpcyjne zebranych. W trakcie konsumpcji głos zabrali: O. Piotr i pani
poseł
Marzena
Machałek.
Na godz. 17.00 udaliśmy się do
Bazyliki na Mszę św., a po niej ponownie wróciliśmy na salę, skąd
przedstawiciele poszczególnych
Biur i Kół Radia Maryja przekazali na falach ukochanego radia
- swoje refleksje i życzenia na
cały świat. Pieśni Radia Maryja
i kolędy utwierdzały nas w ra-

dości z tego spotkania. Matce
Najświętszej dziękuję, że tu na
krańcu naszego Państwa, przed
laty, powstało Jej Sanktuarium
,i że kustoszem jego jest wspaniały kapłan ks. Marian Kopko.
Dziękuję również Matce Bożej
Łaskawej za Radio Maryja powstałe w odległym Toruniu oraz
za to piękne spotkanie w Krzeszowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja
zawsze Dziewica.
Bożena Suska, Koło Radia Maryja
przy parafii św. Bartłomieja
w Leszczyńcu.

Spotkanie opłatkowe w Krzeszowie w dniu 16. stycznia 2011r.
rozpoczęło się bardzo modlitewnie. Ks. Kustosz Marian Kopko
przywitał licznie przybyłych gości. Następnie głos zabrał Ojciec
Piotr Dettlaff z Radia Maryja. Atmosfera spotkania była bardzo
rodzinna, po podzieleniu się opłatkiem udaliśmy się na Mszę
świętą, gdzie wysłuchaliśmy wspaniałego kazania i śpiewaliśmy
piękne polskie kolędy i pastorałki. Byłam pod dużym wrażeniem
tego spotkania wraz z przyjaciółmi z Rodziny Radia Maryja. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym spotkaniu.
Szczęść wam Boże i niech Matka Boża dopomoże.
Jezu ufam Tobie w każdej życia dobie.
Bo ty jesteś pośrednikiem Boga z Tobą łatwiejsza droga
Bo życie jest celem być Jezusa przyjacielem.
Władysława Bodziony - Borówno
Przeżycia, jakie towarzyszyły mi podczas spotkania Rodziny
Radia Maryja w dniu 16.01.2011 roku w Krzeszowie.
Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia,
gdzie wszyscy mogliśmy włączyć się w modlitwę. Następnie zaczęliśmy dzielić się opłatkiem i wtedy mogliśmy poczuć rodzinną
atmosferę. Bez skrępowania podchodziłam do każdego po kolei
i składałam życzenia, pomimo, iż widziałam niektóre osoby po
raz pierwszy w swoim życiu.
Byłam pod ogromnym wrażeniem przybyłych gości. Cieszyłam
się obecnością pani poseł Marzeny Machałek, Ojca Piotra z Radia
Maryja oraz pozostałych osób licznie przybyłych na spotkanie.
Atmosfera tego spotkania była miła i bardzo serdeczna. Opowiadam moim znajomym, którzy nie przybyli na to spotkanie o przeżytych wrażeniach i atmosferze, jaka tam panowała. Te miłe wrażenia będą mi długo towarzyszyły. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku spotkamy się w takim samym gronie, a może Bóg pozwoli,
że będzie nas jeszcze więcej.
Z wyrazami sympatii
Barbara Laszczkowska - Ogorzelec
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Jest takie powiedzenie: po
burzy wychodzi słońce, po złym
przychodzi dobro. Bóg często
miesza radość ze łzami. Po upokorzeniu nas przez Rosjan raportem o katastrofie smoleńskiej
(a marszałek Piłsudski mówił:
po pierwsze nie wierz Sowietom,
po drugie nie wierz Sowietom, po
trzecie nie wierz Sowietom) Pan
Bóg daje nam radość poprzez beatyfikację Jana Pawła II i potwierdza, że prawdziwa radość pochodzi od Boga, z nieba. Czy o tym
pamiętamy? Na jednym z forum
w Internecie przypomniałem
słowa św. Bazylego Wielkiego biskupa, który pisał tak:
Przede wszystkim należy powiedzieć, iż zanim otrzymaliśmy
od Boga przykazania, wcześniej
jeszcze otrzymaliśmy odeń zdolność i moc do ich wypełnienia.
Dlatego nie możemy narzekać,
jak gdyby wymagano od nas czegoś niezwykłego, ani też wynosić
się, jak gdybyśmy ofiarowywali
więcej niż otrzymaliśmy. Otóż,
kiedy posługujemy się w sposób
godny i właściwy otrzymanymi
darami, życie nasze staje się pobożne i bogate w cnoty, kiedy

zaś czynimy z nich niewłaściwy
użytek, popadamy w wady.
A ja napisałem - uważam, że
zapominanie o dobrach, które
otrzymaliśmy i narzekanie, to
nie tylko wada, to i grzech. Ciekawym, co powiedzą inni i przytoczę dwie wypowiedzi:
Maria
Szczęść Boże. Witam. Dziękuję Panu Bogu za Internet i za
Was Kochani, bo dzięki tematom, które tu proponujecie, wracam do przeżyć i łask, o których
już zapominałam. Przyłapałam
się na tym, że przestałam za nie
Bogu dziękować, ot było, minęło... A pisząc tu moje świadectwa
i wspomnienia, uświadomiłam
sobie, jak dużo od Boga dostałam, jak się bardzo starał, bym
Mu uwierzyła i do końca ufała,
ile razy przyszedł mi z pomocą.
Takie wspominanie, patrzenie
wstecz jest dobre! Myślę, że powinno się zrobić listę otrzymanych od Boga łask i często tam
zaglądać, szczególnie, gdy przechodzimy jakieś cięższe próby
- takie biblijne burze i czujemy
lęk, jak apostołowie w zalewanej falami łodzi. Wtedy taka li-

sta „porwie” nasze serca w górę
i znowu usłyszymy - Nie bój się,
Ja jestem przy tobie.
Krystyna
Szczęść Boże. Witam, masz
rację Mario, taka lista darów,
które otrzymaliśmy, to idealnie
przypomina nam, by nie popaść
w zniechęcenie i co gorsza nie
narzekać i pytać-dlaczego ja?
Zawsze powtarzam: obraz lepiej widzimy, gdy staniemy kilka
kroków dalej, z bliska szczegóły
się zamazują - paradoks, jednak
i nasze życie, gdy patrzymy na
nie z perspektywy lat, wydaje się
lepsze-choćby nasza młodość o ile sprawniejszy był człowiek
i nie wspomnę o urodzie. A czy
dziękowaliśmy Bogu, nawet
nasza świadomość nie dopuszczała tego, że mogło być inaczej
- to nam się przecież należało.
A wiemy dobrze - to tylko łaska,
nie wszyscy ją mają....Ile jest
wokół nas chorych dzieci i nieszczęśliwych młodych ludzi.
Życzę, żebyśmy mieli zawsze
dobro otrzymane przed oczyma,
a troski troszkę dalej.
Brat Stanisław
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WIERSZE . . .
Alkohol a Ruch trzeźwościowy
Od lat tradycję już taką mamy,
Już tak przyjęta w naszej ludzkości,
Że alkoholem tak załatwiamy
Wszystkie kłopoty, smutki, radości.
Gdy się rodzimy czy umieramy,
Huczne wesela czy imieniny...
To alkoholem wszystko wspieramy
I w alkoholu wszystko topimy.
Myślimy, że tak toczy się życie,
Że takie nasze są obyczaje,
Lecz często tego jest nadużycie,
Wtedy tragedią się wielką staje.
Jakie nam w smutku to życie płynie,
Jaką to rozpacz i ból się czuje,
Kiedy alkohol często w rodzinie
Na najważniejszym króluje.
Niekiedy wiele w życiu tracimy,
Wiele tych słów, tłumaczeń na
próżno,
Lecz gdy tragedią wielką kończymy,
Chcemy naprawić – nieraz za późno.
Pięcioro dzieci żona pijaka
- Pewnej rodzinie los tak nie sprzyjał,
Bieda i nędza była już taka,
Bo mąż wypłatę całą przepijał.
W święta na stole zupka skromniutka
I chlebek dżemkiem posmarowany,
W kuchni na szafie w butelce wódka,
Koło niej siedział zaś mąż pijany.
Kiedy „pijany” ogień rozpalił,
Żeby w izdebce cieplutko mieli,
Na chwilę wyszedł - dom się zapalił,
Wszyscy w płomieniach w domu
spłonęli.
Nagle otrzeźwiał, lecz już na próżno
Chciałby rodzinę z płomieni
wskrzesić,
Już na ratunek było za późno,
W szoku do lasu szedł się powiesić.

W innej rodzinie z niepełnoletnią
Córką...matka – pijaczka mieszkała,
Choć uczennicą była tak świetną,
Z wstydem naukę w szkole przerwała.
Pijana jezdnią raz przechodziła,
By na niej legnąć się nie ustrzegła,
Wtedy to córka, gdy zobaczyła
Aby jej pomóc -na jezdnię wbiegła.
Gdy się na jezdni znalazła ona
Na nic już więcej nie spoglądała
I przez samochód tak potrącona
W szpitalu w śpiączce długo leżała.
Matka w tym szoku trzeźwą się stała,
Przy łóżku córki cały czas była,
Że pić nie będzie – obiecywała,
Błagała „Pana”, aby przeżyła.
Niepełnosprawna córka, lecz żyje,
Matka swą winę już zrozumiała,
Od tej tragedii więcej nie pije,
W „ Ruchu Trzeźwości” już teraz
działa.
Życie ucieka, więc pamiętajmy,
Że nam alkohol to życie skraca,
Więc zbyt tego nie nadużywajmy,
Żyć w niepewności się nie opłaca.
Zanim tragedia jakaś nastąpi
Żalu w alkoholu nie zatapiajmy
Niechaj nikt z nas w tę pomoc nie
wątpi
I sobie pomóc wspólnie starajmy.
Nie wstydźmy się tej walki wspólnej,
Z naszych nałogów z naszej
przeszłości,
To rzecz wspólnoty naszej ogólnej
-Spróbujmy działać w „Ruchu
Trzeźwości”.
„Anonimowi Alkoholicy”
-To nie jest sekta ani wyznanie,
Kto chce pomocy to w tajemnicy
Zawsze on pomoc taką dostanie.

To dobra wola – nie przymuszenie…
Niechaj tych pojęć nikt nie pomyli.
To dobrowolne takie spotkanie
Z tymi, co w życiu tak doświadczyli.
Każdy, kto chciałby wyjść tak z
nałogu,
Jak i dla siebie, tak dla ludzkości,
-Niechaj zawierzy też „Panu Bogu”
I niechaj działa w „Ruchu
Trzeźwości”.
Pan da mu siłę, by był odmieniony,
W postępowaniu wiarę w nim
wznieci,
Stanie się dobrym mężem dla żony
I będzie wzorem dla swoich dzieci.
Kto z żalem wraca z życia grzesznego
Panu się bardziej wtedy zasłuży,
On przyjmie syna marnotrawnego,
Który wraca z dalekiej podróży.
Nikt sam nie będzie, kto jest w
rozpaczy,
Kto „Panu” ufa i będzie wierny
Największy grzech „On” zawsze
wybaczy,
„Pan” jest „Ostoją – Pan
Miłosierny”.
Szczepan Polachowski
15.01.2011r-Inowrocław
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Z historii benedyktynek krzeszowskich
Jezus Nazareński czyli „wielka dla rodu ludzkiego ofiara….”
Kiedy nowowybrana ksieni Marianna Alojza
Potocka w 1774 roku obejmowała rządy w klasztorze, było już po I rozbiorze Polski. Kolejne restrykcje władz zaborczych uderzały w podstawy
życia klasztoru, nie tylko zresztą klasztoru Benedyktynek. Ksieni Potocka była córką kasztelana bracławskiego i matki Konstyncji z domu
Sobieskiej. Rządziła klasztorem lat jedenaście.
Z jej posługą wiążą się dwa ważne wydarzenia:
założenie szkoły powszechnej oraz sprowadzenie
do klasztoru figury Jezusa Nazareńskiego, która
do dziś jest w kaplicy SS. Benedyktynek w Krzeszowie.
Jednym z pierwszych „pociągnięć” zaborcy była
kasata klasztorów klauzurowych, kontemplacyjnych jako „niepożytecznych” ( Benedyktynki uratowało od tego właśnie założenie szkoły). W 1785

roku Lwów, z tego właśnie powodu, opuścili
m.in. OO.Trynitarze. Ksieni Potocka - jeszcze
przed ich odejściem – zapragnęła mieć u siebie
w klasztorze cudami i łaskami słynącą figurę Jezusa. Napisała więc list do OO.Bonifratrów, że
gotowa jest zapłacić ile zechcą, aby tylko ofiarowali jej statuę Jezusa. Ojcowie list przekazali do
Kurii a stamtąd wnet nadeszła odpowiedź od ówczesnego arcybiskupa Lowa Ferdynanda Kickiego wraz z urzędowym dokumentem zezwalającym na wydanie statuy, „(…..) za którą znaczną
sumę pieniędzy ważyłaś się Przewielebna Panno
na zapłacenie (….). Nie możemy przedto przez
troskliwość naszą Pasterską nie nauczyć Przewielebności Waszej, że rzeczy tych (świętych) kupować się nie godzi. Wszelako poznawszy proste
i szczere Przewielebności Waszej intencje w pragnieniu rzeczonej statuy, nakłoniliśmy wilę naszą
i chęć w uczynieniu instancyi, pisząc do Najjaśniejszych rządów Krajowych, aby rzeczona statua bez wszelakiej zapłaty klasztorowi waszemu
ofiarowaną była”. Bez zezwolenia owych „najjaśniejszych rządów” statua przeszyła by – jak to się
dziś mówi – na skarb państwa.”
Mimo arcybiskupiej reprymendy sprawa została pomyślnie doprowadzona do końca. Był to rok
1785. Figura została umieszczona w chórze zakonnym, a na przeniesienie jej do kościoła Benedyktynek uzyskano pozwolenie „najjaśniejszych
rządów” dopiero w 1909 roku.
Historia statuy Pana Jezusa Nazareńskiego
jest dość niezwykła, warto ją więc przytoczyć
pokrótce.
Wiemy z historii, że teren Hiszpanii i północnej Afryki przez długie wieki okupowali
mahometanie. Polacy z własnej historii wiedzą
doskonale, czym były najazdy tureckie i wypady
zbrojne tatarskich czambułów. Pamiętamy to
choćby z sienkiewiczowskiego „Pana Wołodyjowskiego”. Jedną z tragedii był tzw. jasyr czyli
pędzenie w niewolę i sprzedawanie na bazarach
Bliskiego Wschodu podbijanej ludności. Stwarzało to konieczność wykupywania tych chrześcijańskich niewolników. Dla takiej przyczyny
powstał Zakon Trynitarzy zwanych popularnie
braćmi od wykupu niewolników. Wierni swojej regule zbierali jałmużnę na ten cel, szli pomiędzy brańców podtrzymując wiarę, ciesząc
nadzieją. Bywało, że jeśli nie znaleziono innego
środka wyzwolenia jeńca, sami oddawali się dobrowolnie w niewolę.
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Tak było do 1614 roku, kiedy to król hiszpański
Filip III odniósł świetne zwycięstwo nad Saracenami w Afryce, gdzie zdobył potężną twierdzę Marmore, w której znajdował się rzeźbiony posąg Jezusa Nazareńskiego, czczony szeroko jako cudowny.
Ale po sześćdziesięciu latach forteca wpadła na
nowo w ręce mahometan. Maurowie wtargnęli niespodziewanie, paląc i rabując, biorąc łupy. Spotkało
to także figurę Zbawiciela. Chan Mulej Ismain kazał figurę wyrzucić precz na pustkowie. Dowiedział
się o tym braciszek Trynitarz imieniem Piotr, który
posługiwał niewolnikom chrześcijańskim. Na jego
błagania, dość niespodziewanie, chan zgodził się
na przyjęcie okupu za figurę.
Był rok 1683, kiedy posłowie wiozący cudowną
figurę stanęli u bram Madrytu. Towarzyszyło im
przeszło stu wykupionych niewolników chrześcijan. We wspaniałej procesji wprowadzono Pana
Jezusa do kościoła OO. Trynitarzy. Zaś na pamiątkę wykupienia Go z niewoli pohańców przełożony
ówczesny – wedle zwyczaju- założył Jezusowi na
szyję szkaplerz Trójcy Przenajświętszej, jak każdemu z wykupionych niewolników.
Mniej więcej w tym samym czasie z dalekiej
Polski przybył do Hiszpanii cudzoziemiec, aby
-jak pisano - ćwiczyć się w cnotach i naukach
teologicznych. Był to młody Trynitarz ze Lwowa, zakonnik Antoni, syn kasztelana wołyńskiego i Anny Ożdżanki. Do klasztoru wstąpił mając szesnaście lat. Rodzina nie tylko nie
oponowała przeciwko takiej decyzji ale jeszcze
„z miłości do Zakonu” wybudowali we Lwowie
przy ul. Krakowskiej kościół dla OO.Trynitarzy
(później była tam cerkiew Zbawiciela). Brat
Antoni po skończonych studiach wrócił do
Lwowa jako przełożony klasztoru a zafascynowany kultem Jezusa Nazareńskiego zapragnął
mieć kopię madryckiej figury u siebie. W efekcie starań kopia gotowa była w 1696 roku, po
czym przesłano ją do Rzymu po osobiste błogosławieństwo Ojca św. Innocentego XII, następnie uroczyście przeniesiono do kościoła OO.
Trynitarzy we Lwowie. Figura Jezusa Nazareńskiego zasłynęła łaskami i cieszyła się wielką
czcią.
Kiedy więc z rozkazu cesarza austriackiego
Józefa II kasowano liczne klasztory, ksieni Potocka – przejęta nabożeństwem do cudownej figury – doprowadziła do jej przeniesienia na chór
zakonny w kościele pod wezwaniem Wszystkich
Świętych czyli kościoła Benedyktynek. Początkowo figura była w takiej formie, że musiano
ją ubierać w szaty a na głowę zakładano perukę
z włosów. Później, pod koniec wieku XIX, ksieni
Hatalówna kazała ją odrestaurować, pomalować
a na głowę „dorzeźbić” włosy. I w takiej formie
oglądamy ją do dziś. Już w Krzeszowie została

ponownie poddana renowacji. Dokonała jej artystka plastyczka z rodziny znanej nam wszystkim śp. S. Ewangelisty - Pani Jadwiga Skomorowska.
W czasach ksieni Potockiej i późniejszych,
nabożeństwo do cierpiącego Zbawiciela rozpowszechniało się coraz bardziej i tak rozkwitało,
że Benedyktynki zwróciły się z prośbą do władzy
duchownej o nadanie odpustu dla wszystkich,
którzy by szczerym sercem odprawili nabożeństwo u stóp statuy Jezusa. 20 grudnia 1841 roku
papież Grzegorz XVI udzielił „po wieczne czasy”
odpustu zupełnego tym, którzy nabożnie odbędą
spowiedź, przyjmą Komunię św. w którykolwiek
piątek Wielkiego Postu, pomodlą się o pokój, zgodę „panów chrześcijańskich” i podwyższenie Kościoła oraz o zwycięstwo nad jego wrogami.
Z tamtych czasów zachowała się modlitwa do
Pana Jezusa Nazareńskiego:
Jezusie, Synów Dawidów zmiłuj się nade mną!
Woła ślepy przy drodze do Jerycha i wysłuchany
został.
Jezusie, Synu Maryi, wołamy dzisiaj i my u stóp
Twego wyobrażenia łaskami słynącego, zmiłuj się
nad Kościołem Twoim, najwyższym Pasterzem
z całym duchowieństwem, by zwycięsko pokonawszy wrogów swoich, prowadził powierzoną
trzodę w bezpieczne miejsce do owczarni Bożej.
Zmiłuj się nad Ojczyzną naszą. Ty sam rozkuj jej pęta a wszechmocą swoją spraw, by miłość
i jedność panowała w niej.
Ty, Ojcze, zmiłuj się także nad rodzinami katolickimi, by po Bożemu spełniały posłannictwo
swoje.
Zmiłuj się nad sprawiedliwymi, by wytrwali
w sprawiedliwości. Zmiłuj się nad grzesznymi, którzy tu przyjdą Cię błagać i Mocą Swej łaski spraw, by
łzy serdecznego żalu przegryzły ich więzy grzechowe
- by tu odzyskali na powrót wolność Synów Bożych.
Jezusie Nazareński, Synu Maryi, zmiłuj się nad
nami!
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Po prostu być...

BYĆ KATOLIKIEM
Nachodzi mnie czasem refleksja...przyszła i teraz. Zastanowiło mnie, co to znaczy
być katolikiem? Katolik to,
ogólnie i w wielkim skrócie,
człowiek ochrzczony, wyznawca religii katolickiej,
członek kościoła podległego
papieżowi. Ale jaki winien być
katolik?
Te przemyślenia nasunęły mi
się na temat pewnej rozmowy,
która sprowadzała się do tego,
że:,,...jestem katolikiem, ale nie
pozwolę sobą manewrować; wierzę w Boga, a nie w księdza i tę
całą kościelną szopkę z biskupami...to wymyślanie przykazań,
kartki do bierzmowania, jakieś
nauki, wymyślanie coraz to nowych świąt, a wszystko po to,
żeby kasę od ludzi wyciągnąć,...
itd.” Reszta była tak żenująca,
że szkoda powtarzać. To twarda
mowa.
A zgodzić się mogę tylko
z jednym...wierzę w Boga, a nie
w księdza.
Takich wypowiedzi słyszy
się dużo, o wiele za dużo. I jaka
jest ta nasza, pożal się Boże,
katolicka Polska? Katolicka
jest w ponad 93%, ale dotyczy
to raczej liczby ochrzczonych,
zarejestrowanych w księgach
parafialnych, a nie ,,żywych”
katolików, regularnie praktykujących. Tych jest 30,w porywach 40%. A co z resztą?
Z resztą bywa różnie.
I tu przyszło mi do głowy, że
można katolików podzielić na
kilka kategorii.
Martwe dusze
Zupełnie jak w powieści Gogola. Są, a jakoby wcale ich nie
było. Tę grupę stanowią ci, których kontakt z kościołem ogranicza się do przyjęcia sakramentu chrztu...i tyle ich widzieli!

No, i tu pojawia się argumentacja, że odbyło się to we wczesnym niemowlęctwie, wbrew
woli i bez świadomej zgody delikwenta.
Pewien młody człowiek oburzony, że rodzice mu to zrobili,
postanowił ,,wypisać się” z kościoła. Nie wiedział biedak tylko
jednego – chrzest to palec boży
odciśnięty na ludzkiej duszy, to
piętno, którego nikt i nic nie jest
w stanie usunąć. Po latach wrócił
na łono kościoła i sam przyznał,
że w chwilach kiedy już stracił
wszelką nadzieję to piętno było
też kołem ratunkowym.
Katolicy okazjonalni
Ich obecność w kościele sprowadza się do kilku dni w roku,
kiedy wypadają ,,duże święta”,
jakieś śluby w rodzinie, wśród
znajomych, chrzty, komunie,
pogrzeby. Ci gorliwie trzymają się zasady, że wystarczy ,,...
przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować”. Ot, i tyle wystarczy do
zbawienia!?
Katolicy pięciu dni
Ta grupa ludzi swoje kontakty
z kościołem ogranicza do udziału w pięciu obrzędach: chrztu,
komunii, bierzmowania, ślubu
i pogrzebu. Celowo nie używam
tu określenia ,,przyjęcie sakramentów”, gdyż są to akty podniosłe, pełne wiary i przyjmowane z głęboką świadomością.
Ci ,,pięciodniowi” traktują
je powierzchownie, jako ceremonie, bo takie ładne... albo
takie, które kolejno należy ,,zaliczyć”, by otworzyć sobie drogę
do następnych. No bo co ludzie
powiedzą. Bo rodzina, znajomi,
bo w szkole będą wytykać palcami... Ach ta presja...

Rewizjoniści
Jest gatunek ludzi, którzy
w religii i kościele katolickim nie
znaleźli możliwości czynienia
dobra i kroczenia drogą zbawienia, i ogólnie wszystko było nie
tak. Z niczym się nie identyfikowali. Za to na łonie innych wyznań, a nierzadko sekt, odnaleźli
istotę swego jestestwa i teraz głoszą prawdę w imię innego boga
– swoją prawdę. Ale oni nie wiedzą, że prawda jest tylko jedna...
Cienie
To ci, dla których praktyki religijne to przyzwyczajenie
ograniczające się do coniedzielnych wizyt w kościele – wizyt,
nie udziału we Mszy św. Snują
się więc tam w każdą niedzielę
bez specjalnego przekonania, by
swoje odsiedzieć. Siedzą, słuchają... ale czy słyszą?
Lepiej wiedzący
Praktykujący i krytykujący.
Uważnie słuchają kazań i ogłoszeń, skrzętnie odnotowując
wszelkie błędy, przejęzyczenia
księdza, a nade wszystko odniesienia do polityki. I komentują.
Bo dla niektórych wszystko jest
polityką: i nauka społeczna kościoła, i interpretacja Pisma Św.,
i upominanie wiernych, itp. No
bo co taki ksiądz będzie się czepiał!?
Wojujący
Dla nich każdy, kto czuje
i myśli inaczej to wróg. Za to tolerancja nie ma granic: dla wolnych związków, dla aborcji, dla
eutanazji, dla kary śmierci. Kościół swoje, a oni swoje. Bo trzeba
być liberalnym i tolerancyjnym,
trzeba iść z duchem czasu. Tylko
co z duszą? Co z sumieniem? Jeśli tylko ktoś z nich wie jeszcze
co to jest?!
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Wierni
Świadomi mądrości i wielkości Pana Stworzenia, nie stawiają warunków, ale poszukują,
próbują naśladować Chrystusa,
podążają drogą przez niego wytyczoną. Potrafią słuchać uważnie, próbują zrozumieć Pismo
Św., i co najważniejsze, potrafią
swoim życiem świadczyć o miłości Boga. Upadają, to prawda, ale
potrafią się podnieść. W Bogu
ich siła. A trzeba im niewiele:
zapamiętać, zrozumieć i żyć
zgodnie z dziesięciorgiem przykazań i najważniejszym: przykazaniem miłości Boga i bliźniego.
Tylko tyle i aż tyle!
Można długo jeszcze wymieniać, nazywać, dzielić...
Co tak naprawdę jest ważne
i co powinno wyróżniać prawdziwego katolika?
Z pewnością odwaga, by przyznać się do bycia katolikiem,
bronić kościoła i jego nauki.
Prawda, uczciwość i nazywanie rzeczy po imieniu – widzenie
ich takimi jakimi są naprawdę.
Bo albo coś jest czarne albo
białe...
Miłość bliźniego, współczucie
i niesienie pomocy bliźnim. Takie
minimum. Trzeba podjąć konkretną decyzję, zdecydować się na
coś i tego się trzymać. To trudne.
Albo się jest katolikiem ze wszystkimi tego konsekwencjami, albo
dać sobie spokój z udawaniem...
Może lepiej by katolików było
mniej, ale za to lepszych? Może
jakość, a nie ilość powinna stanowić o sile Kościoła?
Wystarczy być albo zimnym
albo gorącym. I nic pośrodku.
To trudne. To bardzo trudne. Ale
możliwe!
To tylko kilka przemyśleń
i sugestii, wartych jednak uzupełnienia. Warto zastanowić się
kim jestem, kim chcę być, jak
widzą mnie inni, do czego zmierzam, gdzie jest moje miejsce.
I czy moja droga wiedzie naprawdę do zbawienia.
Czego Wam i sobie życzę.
(-)
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SŁOWO PO KOLĘDZIE….
Skończył się okres kolędowania księży po parafiach. W każdej polskiej parafii księża odbywają
wizytację duszpasterską, aby wspólnie z rodzinami pomodlić się w ich domach, pobłogosławić ich
codzienny trud, zapoznać się z ich problemami
codzienności, dotrzeć do tych, którzy uważają się
za wierzących, a nie praktykują, rozwiązać problemy ludzi żyjących bez sakramentu małżeństwa,
nie ochrzczonych dzieci, młodzieży nie bierzmowanej, starców bez sakramentu chorych. Idą do
najbiedniejszych, o których władza państwowa
zapomniała, aby ich wspomóc.
To kolędowanie nie uchodzi oczywiście uwadze
mediów, które szukają sensacji i podejmują każdą sprawę dziejącą się w naszej ojczyźnie. Trudno
jednak w artykułach o kolędowaniu doszukać się
opisu troski duszpasterskiej. Od lat jedynym tematem poruszanym w związku z kolędą jest: ile
księża zarabiają idąc po kolędzie. I od razu następuje podliczenie, ile ksiądz kasuje każdego dnia.
Dziwne, że media wiedzą dokładnie, co do grosza,
ile ludzie wkładają do koperty. Oczywiście, media
są pewne, że w każdym domu wkłada się do koperty 50 zł, a nawet 100 i 200 zł. Nie do przyjęcia jest dla mediów, że są domy biedne, w których
ludzi nie stać na żadną ofiarę. Nie do przyjęcia
jest też, że księżą przyjętą w jednym domu ofiarę
zostawiają w innym domu, gdzie wielodzietna ro-

dzina żyje w biedzie, albo gdzie emerytce brakuje
na lekarstwa. Przez gardło mediom nie przejdzie,
że księża, jako jedyni przedstawiciele, docierają do
najbiedniejszych i tam okazują im pomoc. W mediach liczy się tylko obraz pazernego księdza.
Zresztą, podobna sytuacja jest w przypadku
Pierwszej Komunii św. i ślubów, gdzie w mediach
można znaleźć informacje na temat tych sakramentów; tylko: ile co kosztuje. Próbuje się w mediach
pokazywać Kościół, jako jedyną instytucję w Polsce,
która żyje z pieniędzy, tak, jakby nie było w Polsce
płatnej służby zdrowia, choć konstytucja gwarantuje
bezpłatne leczenie, tak, jakby nie było ministerstwa
finansów ściągającego bezlitośnie podatki, jakby nie
było banków, które niewypłacalnym kredytobiorcom zabierają bez litości cały majątek.
Również Radio Maryja w mediach jest opisywane wyłącznie z pozycji finansowych. Tak, jakby wszystkie inne media: telewizje, gazety i radia,
utrzymywane były za darmo. A tymczasem w innych mediach państwowych i prywatnych koszty
utrzymania idą w miliardy złotych, przy których
Radio Maryja jest biedakiem. Ale w tych wszystkich oskarżeniach Kościoła i Radia Maryja chodzi
tylko wyłącznie o wywołanie wśród ludzi zazdrości i nienawiści wobec Kościoła.
W ten sposób chce się też odwrócić uwagę ludzi
od katastrofalnej sytuacji finansów publicznych
i potwornego długu krajowego, który narasta w zastraszającym tempie. Głównym celem takiej propagandy jest utrzymanie się za wszelką cenę rządzącej partii przy władzy. I jakoś w tej trudnej sytuacji
media nie dostrzegają, że każdego dnia płacimy posłom 1,2 mln zł, zwłaszcza, że ławy sejmowe świecą
pustkami? Dlaczego nie dostrzega się krociowych
wydatków na zarobki władz samorządowych? Czy
biedna gmina może sobie pozwolić nowo wybranemu wójtowi na zarobek ponad 9 tys. zł miesięcznie,
który nawet jeszcze nie rozpoczął rządzenia i nic
konkretnego nie zrobił dla gminy? Jakie więc będą
jego zarobki przy końcu kadencji? A te zarobki pochodzą z podatków i tych najbiedniejszych.
Nasza Parafia od lat prowadzi pomoc charytatywną dla najbiedniejszych w naszej gminie (nie
tylko w parafii), chociaż to jest przede wszystkim
zadanie rządzących, zwłaszcza w obliczu wielkiego bezrobocia na tym terenie, które powoduje, że
wielu mieszkańców, zwłaszcza młodych, a niekiedy i całe rodziny, opuszcza ziemię polską, aby szukać chleba na obcej ziemi. Przecież tu jest nasza
Ojczyzna, na której mamy prawo żyć!
Ks. Władysław
– proboszcz z Czarnego Boru
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krzyżówka krzeszowska
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Jeden z warunków sakramentu pokuty i pojednania
Pierwotne imię apostoła Piotra
Członek zakonu męskiego nieskładający ślubów
Dominująca religia w Brunei
Duma, wysokie mniemanie o sobie
Np. stuletnia – obchodzi ją w tym roku miesięcznik dla dzieci „Anioł Stróż”
Święty, patron Irlandii
Kończy się 21 marca

Kupon konkursowy:

Hasło
…………………………………………………………………………… ……………………
Imię i nazwisko

klasa

Kupon konkursowy należy oddawać w zakrystii bazyliki do 17 marca 2011 do godziny 9.00.
Rozwiązanie konkursu nastąpi tego samego dnia na Mszy świętej o godzinie 10.00
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Krzeszowska Szopka
Wielu z nas w okresie świąt
Bożego Narodzenia odwiedza
pobliskie świątynie w celu obejrzenia świątecznych szopek.
W tym roku z całą pewnością
krzeszowska bazylika była jednym z ciekawszych i piękniejszych miejsc podróży.
Nie wszyscy czytelnicy Krzeszowskiej Pani wiedzą, kto był
autorem tegorocznej szopki
w naszym kościele.
To rodowity krzeszowianin –
Jan Ferenc - człowiek obdarzony
niezwykłą wyobraźnią, posiadający przy tym rzadką umiejętność nadania swym pomysłom
realnego kształtu.
				
Pomysł.
Sam autor i jednocześnie wykonawca opowiada o tym, skąd wziął
się pomysł powstania szopki:
Od kilku lat staram się zrobić
coś nowego właśnie na święta Bożego Narodzenia. Pomysł
szopki, najbardziej podobnej do
tej, oglądanej w kościele zrodził
się kilka lat temu. Początkowo
były to postacie ,,schodzące” ze
wzgórza do żłóbka. Natomiast
w zeszłym roku postanowiłem
spróbować zrobić z drewna wieże bazyliki. Udało się.

Według relacji pana Jana podczas ubiegłorocznych świąt tę
domową szopkę widziała siostra
Bronisława - zakrystianka, która
zaczęła go namawiać do wykonania podobnej do kościoła. Pomysł ten zainteresował księdza
Mariusza podczas wizyty kolędowej.
Natomiast po obejrzeniu
okładki zeszłorocznego numeru
świątecznego
,,Krzeszowskiej
Pani” poparł go również ks. dziekan Jan Mrowca.
To właśnie liczne namowy
i zachwyt gości, m.in. sąsiadów
oraz sióstr Elżbietanek utwierdziły p. Ferenca w słuszności
podjętego przedsięwzięcia.
Wykonanie i montaż w kościele.
Początek jego realizacji miał
miejsce wiosną 2010 r.
Elementy drewniane szopki:
wieże z frontonem bazyliki oraz
platformę pod figurki rzeźbiłem
około pół roku. Sen z powiek spędzały mi jednak figurki. Dzięki
niezwykłej życzliwości p. Ewy,
która ofiarowała datki pieniężne, a także dostarczyła figurki
zwierząt, problem ten zaczął się
pomału rozwiązywać. Wielką po-

moc okazały także siostry różańcowe oraz pani Jadzia, które również zebrały datki i dzięki temu
mogłem zamówić piękne figurki
z Niemiec. Natomiast największe i najważniejsze postacie szopki: Świętej Rodziny i Trzech Króli
udostępnił ksiądz Proboszcz.
Drewniane części szopki
można było przetransportować
w całości z domu. Samo ustawianie figurek z dekoracją mchem,
kamieniami i hubą musiało być
wykonane na miejscu w kościele i zajęło wykonawcy kilka godzin.
Efekt tych wszystkich zabiegów mogliśmy oglądać przez blisko sześć tygodni.
					
Plany na tegoroczne święta.
Autor szopki podkreśla, że
w przyszłym roku będzie można
oglądać ją w podobnej postaci,
jednak zostanie powiększona
o drugie ,,wzgórze” po prawej
stronie wież bazyliki, nie zdradza, jakie znajdą się tam postacie, czy budowle.
Po obejrzeniu tegorocznej
wprost nie możemy się doczekać
końcowego efektu.
Anna Ferenc

Ten się śmieje… kto się śmieje…
Do lekarza przychodzi pacjent ze
spuchniętym nosem.
- Pszczoła? – pyta lekarz
- Tak.
- Usiadła?
- Nie zdążyła. Szwagier walnął ją łopatą!
***
- Po co ci ta szyba? – pyta kolega?
- Będę robił szybowiec – odpowiada.
- To już nie robisz czołgu?
- Nie, bo gąsienice mi zdechły!
Fryzjer ścina klientowi włosy. Na koniec pokazuje mu lustro i pyta:
- Może być?
- Nie, poproszę dłuższe!
***
Lucyfer dzwoni do św. Piotra z propozycją rozegrania meczu piłki nożnej
pomiędzy niebem a piekłem.
- Głupi pomysł - mówi św. Piotr - Nie

macie szans, bo wszyscy najlepsi piłkarze są u nas, w niebie.
- Dobrze, dobrze - śmieje się Lucyfer
- Ale u nas są wszyscy sędziowie.
***
- Dzień dobry, pani sąsiadko. Czy mogłaby mi pani pożyczyć cukru?
- Nie.
- A soli?
- Nie.
- To może mąki?
- Nie.
- A co mogłaby mi Pani pożyczyć?
- Wesołych świąt!
***
Przychodzi blondynka do restauracji.
Przegląda kartę dań.
- Co podać? – pyta po chwili kelner.
- Orange juice. Niech będzie malinowy.

- Przepraszam, jak mogę dojść na pocztę?- pyta ksiądz mężczyznę pijącego piwo.
- Prosto i w lewo – odpowiada mężczyzna.
- Bracie, zejdź z tej złej drogi życia
– próbuje tłumaczyć ksiądz - Ja Ci pokażę drogę do nieba.
- Przecież ksiądz nawet nie wie, jak
dojść na pocztę!
***
Mama do Jasia:
- Jasiu, tak często chodzisz do Kazia.
Nie przeszkadzasz, czasem jego rodzicom?
- Nie, bo jak przychodzę, to mówią: „Tylko ciebie nam tu jeszcze do
szczęścia brakowało”.
***
Ojciec odbiera pociechę z przedszkola
- Proszę pani, ale to nie moje dziecko!
– woła zdziwiony

- A co za różnica, i tak jutro je pan
przyprowadzi.
***
Nauczyciel w szkole opowiada dzieciom, że ludzie pochodzą od Adama
i Ewy.
- To nieprawda! – mówi Jaś.
- Jak to?- dziwi się nauczyciel.
- Bo mój tata mówi, że pochodzimy
od małpy.
- Zapamiętaj obie - mówi nauczyciel
- wasze rodzinne sprawy mnie nie interesują.
***
Przychodzi pies do restauracji:
- Poproszę lody truskawkowe.
Zdziwiona sprzedawczyni mówi do
koleżanki:
- Patrz! Pies zamówił lody truskawkowe.
- Tak? To dziwne, zawsze brał czekoladowe.
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SAKRAMENT
CHRZTU

w Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej
w Krzeszowie w 2010 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Marcelina Bożena Pokrzywa z Gorzeszowa
Grzegorz Baran z Krzeszowa
Antoni Marian Kuś z Krzeszowa
Lena Urszula Inglot z Wrocławia
Barbara Anna Popko z Krzeszowa
Pola Anna Nawaleniec z Warszawy
Aleks Adam Ogłoza z Sędzisławia
Krystian Adrian Krężel z Gorzeszowa
Marcel Aleksander Paździor z Krzeszowa
Olga Danuta Chlebowska z Łodzi
Tymon Czuba z Krzeszowa
Filip Aleksander Zawada z Wrocławia
Franciszek Hubert Niciejewski z Krzeszowa
Maria Antonina Bartosik z Głuszycy
Mateusz Jakub Głód z Kamiennej Góry
Katarzyna Zofia Krzyżak z Krzeszowa
Maja Świderska z Aberdeenu (Szkocja)
Amelia Homoncik z Krzeszowa
Amelia Karolina Matusik z Olszyn
Miłosz Mirosław Piechota z Gorzeszowa
Karol Homoncik z Krzeszowa
Marika Homoncik z Krzeszowa
Tytus Stanisław Kuźma z Lipienicy
Hanna Maria Dulik z Wałbrzycha
Karol Salawa z Krzeszowa
Oliwia Danuta Bernatowicz z Krzeszowa
Miłosz Słowiński z Kamiennej Góry
Bianka Anastazja Trzcińska z Wrocławia
Dominika Piechota z Jawiszowa
Otylia Maria Morawska z Krzeszowa
Maria Małgorzata Jabłońska z Krzeszowa
Bartosz Kacper Selwiak z Krzeszowa
Wojciech Tomaszewski z Krzeszowa
Eryk Damian Łojko z Lipienicy
Bartosz Marcel Łojko z Lipienicy

ODESZLI DO PANA
W KRZESZOWIE W ROKU 2010
1. ur. 8 II 1955 - Kazimierz, Jan Pogwizd - zmarł 23.01.2010
2. ur. 3 X 1928 - Alfreda Nowak - zmarła 28.01.2010
3. ur. 23 VI 1937 - Albina Latosińska - zmarła 3.02.210
4. ur. 1 I 1947 - Krystyna Juszczyk - zmarła 21.02.2010
5. ur. 18 V 1943 - Stanisław Matys - zmarł 8.03.2010
6. ur. 21 XI 1922 - Stanisława Rzepka - zmarła 20.03.2010
7. ur. 24 IV 1924 - Elżbieta Pacholarz - zmarła 29.04.2010
8. ur. 17 IX 1929 - Aniela Gajewska - zmarła 27.05.2010
9. ur. 1 VII 1926 - Piotr Homoncik - zmarł 30.05.2010
10. ur. 20 X 1920 - Katarzyna Klimek - zmarła 6.06.2010
11. ur. 8 VII 1927 - Maria Sikora zmarła - 5.06.2010
12. ur. 9 VI 1957 – Wiesław, Roman Ruchała - zmarł 7.06.2010
13. ur. 10 V 1938 - Kazimierz Leśniak - zmarł 26.06.2010
14. ur. 13 VI 1960 - Janusz Przewiężlikowski - zmarł 9.08.2010
15. ur. 3 XI 1930 - Stanisław Rzeszutek - zmarł 20.08.2010
16. ur. 23 III 1973 - Ryszard Pazgan - zmarł 9.09.2010
17. ur. 10 XI 1932 - Józefa Kopa - zmarła 26.09.2010
18. ur. 18 XII 1958 - Bogdan, Roman Pogwizd - zmarł 29.09.2010
19. ur. 2 II 1937 - Stanisław Taudul - zmarł 1.10.2010
20. ur. 19 IV 1944 - Wojciech Pazgan - zmarł 3.10.2010
21. ur. 22 V 1958 - Krzysztof , Teodor Grochowski - zmarł 4.10.2010
22. ur. 25 VI 1931 - Helena Bochenek - zmarła 28.10.2010
23. ur. 3 III 1938 - Edward Baran - zmarł 7.11.2010
24. ur.12 XII 1942 - Piotr Kucharczyk - zmarł 28.11.2010
25. ur. 28 IX 1942 - Maria Szewczyk - zmarła 14.12.2010

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
W SANKTUARIUM MB ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE W ROKU 2010

1.Bartłomiej Józef Basta z Kamiennej Góry oraz Agnieszka
Kamieniecka z Legnicy (16
stycznia)
2.Mateusz Dominik Paździor
z Czadowa oraz Beata Magdalena Wodnicka z Krzeszowa
(16 stycznia)
3.Paweł Jerzy Dydejczyk z Wałbrzycha oraz Anna Renata
Skwarek z Boguszowa Gorc (1
maja)
4.Łukasz Józef Maciejewski ze
Złotoryi oraz Katarzyna Renata Siwak ze Złotoryi (29 maja)
5.Wiktor Sawicki z Wałbrzycha
oraz Monika Krystyna Bodziony z Witkowa (29 maja)
6.Maciej Marek Kuźma z Lipienicy oraz Marta Lucyna Piekarczyk z Lubina (5 czerwca)
7.Janusz Robert Zając z Boguszowa Gorc oraz Anna Tracz
z Dublina (12 czerwca)
8.Piotr Ogonowski z Krzeszówka oraz Jolanta Monika Choińska z Krzeszówka (19 czerwca)
9.Paweł Borowski z Bolkowa
oraz Małgorzata Urszula Jała
z Krzeszowa (26 czerwca)
10. Paweł Popiela z Oleśnicy oraz
Monika Bogusława Niziurska
z Dąbrowy Górnej (26 czerwca)
11. Grzegorz Adam Bartosik
z Głuszycy oraz Karolina
Wiktoria Lis z Głuszycy (26
czerwca)
12. Piotr Krzysztof Mika z Olszyn
oraz Justyna Renata Madej
z Krzeszówka (26 czerwca)
13. Arkadiusz Jan Łatka z Krzeszowa oraz Anna Lucyna Regiewicz z Kamiennej Górze (3
lipca)
14. Hubert Jakub Marcela
z Pruszkowa oraz Aleksandra
Adamska z Pruszkowa (10
lipca)
15. Krzysztof Jan Oleniacz z Krzeszowa oraz Marta Małgorzata
Zawaryńska z Dzierżoniowa
(24 lipca)
16. Grzegorz Kończak z Przedwojowa oraz Jana Vlaćihova z Republiki Czeskiej (24 lipca)
17. Daniel Guzik z Wałbrzycha
oraz Dorota Joanna Zawisza
z Boguszowa Gorc (31 lipca)
18. Rafał Włodzimierz Hubaj
z Kamiennej Góry oraz Monika Anna Bohusz z Kamiennej
Góry (7 sierpnia)
19. Łukasz Kamil Maraś z Janiszowa oraz Marta Zbożeń
z Krzeszowa (7 sierpnia

20. Zdzisław Jerzy Beck z Polkowic oraz Marianna Janina
Dąbrowska z Polkowic (14
sierpnia)
21. Przemysław Łukasz Kapała
z Wałbrzycha oraz Monika Joanna Orzeł z Grząd Górnych
(14 sierpnia)
22. Leszek Kierat z Głuszycy oraz
Aleksandra Irena Stokłosa
z Boguszowa Gorc (21 sierpnia)
23. Jacek Kaczmarczyk z Legnicy
oraz Agnieszka Hamanowicz
z Legnicy (21 sierpnia)
24. Jan Jakub Wicijowski z Krakowa oraz Julia Cecylia Gryszczuk z Krakowa (28 sierpnia)
25. Jakub Józef Cebula z Pisarzowic oraz Alicja Łucja Ditterla
z Przedwojowa (4 września)
26. Rafał Stanisław Wiewióra
z Kochanowa oraz Małgorzata
Róża Krupa z Kamiennej Góry
(11 września)
27. Michał Gumulak z Chełmska Śl. oraz Katarzyna Nowak
z Lubawki (11 września)
28. Tomasz Aleksander List z Kamiennej Góry oraz Justyna
Danuta Kępińska z Lipienicy
(18 września)
29. Marek Zbigniew Rutkowski
z Legnicy oraz Anna Lilia Lorenc z Legnicy (18 września)
30. Mariusz Henryk Jugo z Jeleniej Góry oraz Renata Janina
Wastag z Lubawki (25 września)
31. Piotr Andrzej Kopinowski
z Wałbrzycha oraz Katarzyna
Kądziela z Wałbrzycha (25
września)
32. Marcin Grzegorz Leszczyński z Krzeszowa oraz Emilia
Maria Wąsiel z Krzeszowa (25
września)
33. Michał Andrzej Drożdżał
z Konstancina-Jeziorna oraz
Izabela Teresa Kuś z Konstancina-Jeziorna (2 października)
34. Tomasz Franciszek Grochowski z Gorzeszowa oraz Milena
Wojtkowska z Mieroszowa (2
października)
35. Stanisław Guziewicz z Kamiennej Góry oraz Magdalena Natalia Piątkowska z Gorzeszowa (2 października)
36. Przemysław Radosław Ciepłucha z Uniejowa oraz Katarzyna Wiesława Kulig z Jaczkowa (9 października)
37. Paweł Przemysław Piestrzyński z Krzeszowa oraz Joanna
Marianna Szatkowska z Kamiennej Góry (25 grudnia)
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Zapowiedzi Przedślubne w 2010 r.

CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ

Caritas
Diecezji Legnickiej

59-220 Legnica, ul. Stefana Okrzei 22, tel. /076/ 724 43 00, fax. /076/ 724 43 40
e-mail: legnica@caritas.pl
ReGon 040018322

niP 691-126-41-61

Biuro Caritas czynne codziennie od 900 do 1300
Dwa konta bankowe
Caritas Diecezji Legnickiej
(na działalność kościelną)

Bank millennium s.A. oddział w Głogowie
02 1160 2202 0000 0000 7533 3199

Prosimy, żeby na powyższe konto dokonywać wpłaty w ramach:
Tacy z Tygodnia Miłosierdzia
Tacy z Pasterki na Fundusz Obrony Życia
Wpłat na Dom Księży Emerytów w Legnicy – Taca z I niedzieli
miesiąca wg ryczałtu – 5 gr.
Jałmużna Postna
_________________________________________________________

konto Caritas Diecezji Legnickiej
jako organizacji pożytku publicznego
od 15.11.2004 r.
(kRs 0000221535)
/Przede wszystkim do wpłat z tytułu 1%/

Bank Zachodni WBk s.A
75 1090 2066 0000 0001 0311 3423
numer konta Bratniej Pomocy kapłańskiej:
Polbank 61 2340 0009 1010 2460 0000 007
9

1. Piotr Krzysztof Mika – Olszyny oraz Justyna Renata Madej - Krzeszówek
2. Łukasz Józef Maciejewski – Złotoryja oraz Katarzyna Renata Siwak - Kamienna Góra
3. Grzegorz Jeleń – Krzeszów oraz Ewelina Jaworska - Borówno
4. Piotr Ogonowski – Krzeszówek oraz Jolanta Monika Choińska - Antonówka
5. Maciek Marek Kuźma – Lipienica oraz Marta Lucyna Piekarczyk - Lubin
6. Paweł Borowski – Bolków oraz Małgorzata Urszula Jała Krzeszów
7. Paweł Adam Popiela – Oleśnica oraz Monika Bogusława
Niziurska - Dąbrowa Górnicza
8. Arkadiusz Jan Łatka – Krzeszów oraz Anna Lucyna Regiewicz - Kamienna Góra
9. Jakub Józef Cebula – Pisarzowice oraz Alicja Łucja Ditterla - Przedwojów
10. Krzysztof Jan Oleniacz – Krzeszów oraz Marta Małgorzata
Zawaryńska - Dzierżoniów
11. Daniel Guzik – Wałbrzych oraz Dorota Joanna Zawisza Boguszów Gorce
12. Tomasz Aleksander List – Kamienna Góra oraz Justyna
Danuta Kępińska - Lipienica
13. Łukasz Kamil Maraś – Janiszów oraz Marta Zbożeń Krzeszów
14. Leszek Kierat – Głuszyca oraz Aleksandra Irena Stokłosa
- Boguszów Gorce
15. Marcin Grzegorz Leszczyński – Krzeszów oraz Emilia Maria Wąsiel - Krzeszów
16. Piotr Andrzej Kopinowski – Wałbrzych oraz Katarzyna
Kądziela - Wałbrzych
17. Paweł Przemysław Piestrzyński – Krzeszów oraz Joanna
Marianna Szatkowska - Kamienna Góra
18. Wojciech Adam Kościelniak – Boguszów Gorce oraz Ewelina Natalia Kloc - Szarocin
19. Bogdan Budkiewicz – Olszyny oraz Marta Rybińska - Jawiszów
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Sanktuarium
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Parafia Wniebowzięcia N.M.P., Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów,
fax. 075 742 35 91
www.krzeszow.opactwo.eu • sanktuarium.krzeszow@gmail.com
marian.kopko@gmail.com
Obsługa Pielgrzyma tel. 075 742 32 79

Krzeszowski Bal Charytatywny
29 stycznia 2011

Zespół Muzyczny z Bydgoszczy

Koncert organowy Filipa Presseisena

Polonez

Licytacja obrazu

Organizatorzy zabawy

Licytacja rzeźby

Uczestnicy Balu Krzeszowskiego

Spotkanie Rodziny Radia Maryja
Krzeszów, 16 stycznia 2011

Poseł RP Marzena Machałek

Ojciec Piotr Dettlaff

Siostry Elżbietanki

Rodzina Radia Maryja

