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Msza Prymicyjna Ks. Piotra Gołucha
5 czerwca 2011

Sakrament Bierzmowania
13 czerwca 2011

Msza Św. Prymicyjna

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego

Błogosławieństwo prymicyjne

Bierzmowani przed Obliczem Łaskawej Pani

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
23 czerwca 2011

... zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba Procesja ulicami Krzeszowa
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Ksiądz Mateusz
w Krzeszowie

Z dniem 27 czerwca 2011 roku pismem 
z  Kurii  Legnickiej  został  przydzielony  dla 
pracy  duszpasterskiej  w  krzeszowskiej  pa-
rafii nowy kapłan. Biskup legnicki JE Ks. dr 
Stefan Cichy przesłał na adres parafii pismo 
o treści:

Na  mocy  kanonu  545  paragrafu  1  praz 
kanonu  547  KPK  ustanawiam Wielebnego 
Księdza mgr Mateusza RYCEK  - pochodzące-
go z  Jeleniej Góry, wikariuszem parafialnym 
parafii pw. Wniebowzięcia  NMP w Krzeszo-
wie, w dekanacie Kamienna Góra – Wschód 
i  udzielam   potrzebnych uprawnień    z  pra-
wem  błogosławienia  małżeństw.    Zadania 
wikariusza określa dokładnie Kodeks Prawa 
Kanonicznego w kanonach 515-552. Kościół 
oczekuje, by trud gorliwej służby Wielebne-
go Księdza obficie owocował w sercach Ludu 
Bożego Diecezji Legnickiej.

OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

na liPiec – sierPień 2011
od niedzieli 26 czerwca do niedzieli 31 lipca•  – Koncerty Or-
ganowe w Sanktuarium Krzeszowskim: codziennie godz. 11.00 
w Bazylice;  godz. 15.30 – w kościele św. Józefa.
piątek 1 lipca•  – Uroczystość Najść. Serca Pana Jezusa; w godzi-
nach porannych odwiedziny chorych z posługą duszpasterską.
sobota 2 lipca•   –  Pierwsza  Sobota Miesiąca  – Wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 
niedziela 3 lipca • – Pierwsza Niedziela Miesiąca – zmiana Ta-
jemnic Żywego Różańca -   Nabożeństwo Eucharystyczne dla 
Żywego Różańca godz. 16.30 
sobota-niedziela 9 i 10 lipca • – Autokarowa Pielgrzyma Ro-
dziny Radia Maryja do Częstochowy na doroczną pielgrzymkę 
dziękczynną.  (zapisy  u Ks.  Proboszcza  lub w Biurze Obsługi 
Pielgrzyma) – koszt wyjazdu: 70 zł. 
poniedziałek  11 lipca • – Święto św. Benedykta, Opata, patro-
na Europu – w tym dniu szczególnie modlimy się nasze Siostry 
Benedyktynki.
sobota 16 lipca • – wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel 
– comiesięczne spotkanie formacyjne Rodziny Radia Maryja  
- początek godz. 15.00 i procesja Maryjna po Kalwarii Krze-
szowskiej.
sobota 23 lipca • – Święto  św. Brygidy,  zakonnicy  –  patronki 
Europy. 
niedziela 24 lipca • –  zapraszamy na Odpust ku  czci  Świętej 
Anny godz. 14.00 ; przedtem na placu przed Bazyliką poświę-
cenie  wszystkich  pojazdów  mechanicznych  (rowerów,  mo-
tocykli, samochodów, traktorów)   Kierowców zapraszamy na 
Eucharystię o godz. 12.00; po Mszy św. poświęcenie pojazdów. 
Sumie  odpustowej  na  górze  św. Anny  będzie  przewodniczył 
Wiceoficjał  Sądu  Biskupiego w  Legnicy  ks. mgr  lic. Tadeusz 
Żurek  -  kazanie  odpustowe  wygłosi  doktorant  Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego ks. mgr lic. Sławomir Kowalski
poniedziałek 25 lipca • – święto św. Jakuba Apostoła. 
wtorek 26 lipca • – Wspomnienie Rodziców NMP:  Joachima 
i Anny. 
czwartek 4 sierpnia • – Pierwszy Czwartek Miesiąca – modli-
twa o nowe  i święte powołania kapłańskie i zakonne; adoracja 
Najświętszego Sakramentu godz. 17.30
piątek 5 sierpnia • –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca;  odwiedziny 
chorych, Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa o godz. 17.30
sobota 6 sierpnia • – Pierwsza Sobota Miesiąca  -  Święto Prze-
mienia Pańskiego.
niedziela 7 sierpnia • – Pierwsza Niedziela Miesiąca;  zmiana 
Tajemnic Żywego Różańca  - Nabożeństwo Eucharystyczne dla 
Żywego Różańca o godz. 16.30
niedziela 7 sierpnia • – Odpust w Krzeszówku  ku  czci  św. 
Wawrzyńca  –  początek  godz.  14.00;  po Eucharystii  Festyn 
Parafialny. 
Wtorek 9 sierpnia • – św. Teresy Benedykty od Krzyża – patron-
ki Europy. 
sobota-niedziela-poniedziałek 13-15 sierpnia • – Wielki Od-
pust Krzeszowski.
wtorek 16 sierpnia • – wspomnienie św. Stefana Węgierskiego 
– patronalny dzień imienin JE Ks.   Biskupa Stefana Cichego.  
Zapraszamy na godz.  15.00 do Bazyliki na comiesięczne spot-
kanie Rodziny Radia Maryja  i  procesję Maryjną  po Kalwarii 
Krzeszowskiej.  
piątek 26 sierpnia • – Uroczystość NMP Częstochowskiej. 
środa 31 sierpnia • – Rocznica Powstania NSZZ „Solidarność” 
i  podpisanie  Umów  Społecznych  w  Gdańsku.      Szczególny 
dzień modlitwa w intencji Ojczyzny. 
czwartek 1 września • –  początek  nowego  Roku  Szkolnego 
i Katechetycznego. Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku 
o godz. 8.00 w Bazylice. 

Podpisał: 
Bp Stefan Cichy

Biskup Legnicki 

Ks. Daniel Gołębiowski

Notariusz Kurii 
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Co  kilka  lat  (5-7)  zgodnie 
z  Prawem Kanonicznym biskup, 
ordynariusz  diecezji  legnickiej, 
jako przełożony parafii, osobiście 
bądź  przez  swojego  biskupa  po-
mocniczego,  dokonuje  przeglądu 
życia parafialnego. Ostatnia taka 
wizytacja  odbyła  się  w  czerwcu 
2006 roku. Naszą parafię wizyto-
wał wówczas nowo ustanowiony 
ordynariusz, ks. bp Stefan Cichy. 

W obecnym roku odbędzie się 
kolejna wizytacja  naszej  parafii. 
Tym razem wizytację przeprowa-
dzi  biskup  pomocniczy Diecezji 
Legnickiej  J.E. Marek Mendyk. 

W  strukturze  Kościoła  Kato-
lickiego  to  biskup  jest  odpowie-
dzialny  za  Kościół  Diecezjalny, 
sprawując pieczę nad wszystkimi 
parafiami wchodzącymi w skład 
naszej  diecezji.  Diecezja  legni-
cka  liczy  aktualnie  240  parafii, 
w których pracuje 433 kapłanów. 
Po  otrzymaniu  święceń  kapłań-
skich,  biskup  posyła  nowo  wy-
święconych kapłanów na parafie, 
aby  tam,  w  jego  imieniu,  speł-
niali  posługę  duszpasterską  nad 
powierzonymi  im  parafianami. 
Sam  biskup  zaś,  osobiście  bądź 
przez  swojego  pomocnika,  co 

kilka lat wizytuje parafie przypa-
trując  się pracy kapłana  i pozio-
mowi życia religijnego wiernych. 
Największą  troską  biskupa  jest 
stan  życia  religijnego  parafian: 
ich uczestnictwa w niedzielnych 
Mszach Św.,  przystępowania  do 
Komunii Św., ilości udzielanych 
sakramentów  chrztu,  bierzmo-
wania, małżeństwa, namaszcze-
nia  chorych. Zwłaszcza w  obec-
nej dobie kryzysu rodziny biskup 
spogląda  na  ilość  zawieranych 
małżeństw  sakramentalnych, 
na ilość związków niesakramen-
talnych i  ilość rozpadających się 
małżeństw. Wszystkie  takie  zja-
wiska  są  przedmiotem  do  dal-
szych  działań  duszpasterskich 
zmierzających  do  ograniczenia 
zagrożeń podstawowej wspólno-
ty Kościoła, jaką jest rodzina. 

Ksiądz  biskup  odwiedza  rów-
nież szkoły działające na terenie 
parafii, aby poznać stan katechi-
zacji  dzieci  i młodzieży. Od  po-
ziomu bowiem katechizacji mło-
dego pokolenia zależy przyszłość 
społeczności  wiernych.  Biskup 
spotyka  się  również  z  nauczy-
cielami,  którzy  choć  nie  uczą 
katechezy,  to  jednak mają  duży 
wpływ  na wychowanie młodego 
pokolenia. 

Ksiądz  biskup  zapoznaje  się 
również  ze  wspólnotami  wier-
nych,  jakie  działają  na  terenie 
parafii,  np.  Koła  Różańcowe, 
Stowarzyszenie  Rodzin  Katoli-
ckich, Akcja Katolicka, Bractwo 
Świętego  Józefa, Katolickie  Sto-
warzyszenie Młodzieży  i  różne-
go rodzaju wspólnoty modlitew-
ne dorosłych, młodzieży i dzieci. 
Zaangażowanie parafian w życie 
wspólnoty  parafialnej  świadczy 
także o żywotności parafialnego 
Kościoła.

W  końcu  biskup  odwiedza 
wszystkie  kościoły  i  kaplice 
znajdujące  się  na  terenie  para-
fii,  a w których koncentruje  się 
życie  religijne.  Biskup  zwraca 
uwagę  na  stan  zachowania  po-
szczególnych  kościołów,  co  jest 
wyrazem troski parafian o świą-
tynie,  z  których  korzystają.  Ich 
wygląd  i  funkcjonalność  świad-
czy bowiem o ofiarności i wierze 
Ludu Bożego.

Tylko  dobrze  funkcjonująca 
Parafia    spełnia  swoje  podsta-
wowe  zadanie:  prowadzenia  lu-
dzi do zbawienia. Trzeba  jednak 
pamiętać,  że  zależy  to  nie  tylko 
od biskupa i kapłana, ale przede 
wszystkim  od  zaangażowania 
ludzi  mieszkających  na  terenie 
parafii  i  tworzących  wspólno-
tę  parafialnego  Kościoła.  Mówił 
o tym Pan Jezus w Ewangelii wg 
św.  Jana:  „Ja  jestem  krzewem 
winnym,  wy  -  latoroślami.  Kto 
trwa  we Mnie,  a  Ja  w  nim,  ten 
przynosi  owoc  obfity,  ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie uczy-
nić. Ten, kto we Mnie nie  trwa, 
zostanie  wyrzucony  jak  winna 
latorośl i uschnie. I zbiera się ją, 
i wrzuca do ognia, i płonie.” Pan 
Jezus i Kościół nie odrzuca niko-
go,  jeśli  tylko  sam  człowiek  nie 
żyje z dala od źródła łaski, jakim 
jest Kościół. Poza Kościołem bo-
wiem nie ma zbawienia.

Bardzo prosimy naszych czci-
godnych  Parafian  o  modlitwę 
i  zaangażowanie  w  przygotowa-
nie  Wizytacji  Kanonicznej  na-
szej  Krzeszowskiej  Wspólnoty.  
Szczegółowy  program  wizytacji 
podamy we wrześniowym wyda-
niu „Krzeszowskiej Pani”. 

Duszpasterze 
Parafii Krzeszowskiej 

WizYTacJa  bisKUPia 

Jego Ekscelencja 
Ks. Biskup dr MAREK MENDYK 

Wizytacja  zaplanowana jest 
 w dniach:  25 i 26 września 2011 roku.
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WsPOMnień czar...
Dziękczynienie za plony, 70 lata

ze wspomnień małej reginki:
Do corocznych dożynek przygotowywała się cała 
wieś.  Podczas  żniw,  odkładano  najładniejsze 
snopki. Gospodarze, reprezentanci każdej z ulic 
wykonywali  wieniec,  wotum  za  otrzymane 
dary  Boże.  Rodziny  organizowały  się  same, 
nikt  nie  potrzebował  zachęty,  namawiania. 
Grupy  chętnych  spotykały  się   w  domach,  przy 
akompaniamencie  śpiewanych    pieśni,  żartów 
i rodzinnych opowieści, powstawały dziękczynne 
wieńce,  które  brały  udział  w  procesji  podczas 
uroczystej Mszy świętej. Regina wspomina samą 

Marzyłam, aby trzymać wstążkę jednego z wieńcy, ale przywilej 
ten należał do starszych koleżanek.

dożynkową procesję: Jako jedna z wielu małych 
dziewczynek marzyłam, aby trzymać wstążkę 
jednego z wieńcy, ale przywilej ten należał do 
starszych koleżanek. I tak dumnie mogłam 
kroczyć na czele procesji idąc przy boku taty, 
który niósł dożynkowy wieniec. 

Osoby pytane o krzeszowskie dożynki, uśmiechają 
się  do  własnych  wspomnień,  i  z  nostalgią 
potwierdzały, że takich dożynek nasza ziemia już 
przeżywać nie będzie. 

Uroczystości dożynkowe są piękną polską tradycją. To szczególny dzień zamykający całoroczny trud 
pracy  rolnika  i  jego  rodziny. Z  zebranych  zbóż,  ziół,  polnych kwiatów  i  owoców, wierni  układają 
wieńce, które w podziękowaniu Panu Bogu za tegoroczne plony, zanoszą do świątyń. 

Dziękczynienie za plony - lata 70’
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Pierwsza myśl...
Drodzy Czytelnicy. Pierwsza myśl, to sonda, którą chcemy uatrakcyjnić nasz dwumiesięcznik. O jej 

istnieniu zadecydujecie sami, wszystko zależy od tego, czy zechcecie dzielić się z nami swoją pierwszą 
myślą.  Zachęcam i dziękuję pierwszym odważnym.

Honorata Klimczak

W klimacie zakończenia roku szkolnego, myślący przede wszystkim 
o wakacjach, uczniowie zmierzyli się z pytaniem: 

Po co jest szkoła?

Michał Jała
Po  co  jest  szko-

ła?  Przeczytałem 
ostatnio  „Szkoła, 
jak  kurnik,  cho-
dzę, bo są jaja”- coś 
w tym jest.

bartek Tilgner
Szkoła  jest  po 

to,  żeby  się  uczyć, 
a  uczymy  się  po 
to,  żeby  mieć  kie-
dyś  dobrą  pracę. 
I  jeszcze  jedno, 
jest  szkoła,  są wa-
kacje!

ania Kiełbasa
Szkoła  jest  po 

to,  żeby  wyłado-
wać  swoje  nega-
tywne  emocje  na 
lekcjach w- f.

Joanna giedwilas
W  szkole  jeste-

śmy po to, żeby się 
uczyć,  ale  nie  tyl-
ko.  Tu  poznajemy 
inne dzieci, mamy 
przyjaciół,  kole-
gów  i  znajomych. 
Szkoła to nie tylko 
lekcje,  jeździmy 
na  baseny  i  cieka-
we wycieczki.

natalia Kiełbasa
Szkoła  jest  co-

dzienną, najmniej 
atrakcyjną  formą 
spędzania  wol-
nego czasu przez 
ucznia.

Szkoła  jest  po 
to, aby w nas roz-
wijać  chęć  do  na-
uki,  abyśmy  zna-
leźli w życiu cel.
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Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej, w dniu 7 
maja 2011 r. już po raz jedenasty spotkała się na 
dorocznej pielgrzymce w Krzeszowie. Przybyliśmy 
aby pokłonić się Matce Bożej Łaskawej, podzięko-
wać za nieustającą pomoc w realizacji naszych do-
tychczasowych dokonań  i modlić  się  za pomyśl-
ność naszej organizacji.

Uroczystość  zgromadziła  członków  i  sym-
patyków  Akcji  Katolickiej  wraz  z  rodzinami  
z całej Diecezji Legnickiej oraz pięcioosobową dele-
gację Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. 
 
Wizerunek  MB  Łaskawej  malowany  na  de-
sce  należy  do  najstarszych  obrazów  Maryjnych  
w Europie. Obraz był koronowany w Legnicy przez 
błogosławionego  Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II, 
podczas  Jego pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 r.  
o czym pamiętamy ciągle, zwłaszcza teraz, trwa-
jąc jeszcze w atmosferze radosnego dziękczynienia 
Panu Bogu za beatyfikację naszego Umiłowanego 
Ojca Świętego.

Tegoroczna pielgrzymka Akcji Katolickiej  roz-
poczęła  się Mszą  św.  w  Bazylice  Krzeszowskiej. 
Pielgrzymów  powitał  kustosz  krzeszowskiego 
sanktuarium Ks. Prałat Marian Kopko.

Eucharystii  przewodniczył  J.E.  Ks.  Bp  Marek 
Mendyk w koncelebrze z ks. dr hab. Janem Klin-
kowskim, Asystentem Diecezjalnym Akcji Kato-
lickiej. Ks. Bp Marek wygłosił homilię nawiązując 
do nowej  ewangelizacji  – podstawowego  zadania 
Akcji Katolickiej, zadania, które zlecił nam Błogo-
sławiony Jan Paweł II.  

Po  zakończeniu Mszy  św.  uczestnicy  uroczy-
stości spotkali się na radosnym świętowaniu, przy 
pięknej  słonecznej  pogodzie,  w  ogrodach  sióstr 
Zgromadzenia  Św.  Elżbiety. O  ognisko  i  posiłek 
zadbali przedstawiciele POAK parafii Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa i MB Różańcowej w Kamien-
nej Górze. Oprawę muzyczną przygotował POAK 
parafii  Św.  Urszuli  w  Gwizdanowie  z  udziałem 
członków Akcji Katolickiej z Dolnośląskiego To-
warzystwa Cyklistów. Przy tradycyjnym pieczeniu 
kiełbasek śpiewano pieśni maryjne, patriotyczne 
i okolicznościowe. Była też możliwość, by wczuć 
się w atmosferę i wysłuchać refleksji z rzymskich 
uroczystości beatyfikacji Ojca Św.  Jana Pawła  II, 
w których uczestniczył i o których opowiadał Ks. 
Bp Marek. Był też czas na towarzyskie rozmowy, 
dzielenie  się  swoimi  doświadczeniami  i  zabawę 
dla dzieci.

Miłym  akcentem  było  odczytanie  życzeń  ob-
fitości  Bożego  błogosławieństwa  za  wstawienni-
ctwem MB Łaskawej dla uczestników pielgrzymki 
przekazanych na ręce Prezesa DIAK Jana Zimro-
za,  od  Akcji  Katolickiej  Archidiecezji  Wrocław-
skiej  i podpisanych przez  jej Prezesa Eugeniusza 
Kaźmierczaka.

Majówkę  Akcji  Katolickiej  w  Krzeszo-
wie  zakończono  Nabożeństwem  Majowym  
i  błogosławieństwem  Biskupa  Marka  Mendyka 
dla uczestników spotkania. Na koniec jak zwykle 
zrobiono wspólną grupową fotografię.

Franciszek Kwaśniak

MaJóWKa aKcJi KaTOlicKieJ

Spotkanie u Sióstr Elżbietanek
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KrzYżóWKa KrzeszOWsKa

  1)  Matka……………….. – przełożona SS. Benedyktynek.
  2)  ………………………… św. Józefa - założone przez Opata Bernarda Rosę powstało 

19 marca w 1669 roku w Krzeszowie.
  3)  Największy w Krzeszowie nosił nazwę „Emmanuel” 
  4)  Jest nią wizerunek Matki Bożej Łaskawej.
  5)  Klasztor Katolicki wraz z należącymi do niego posiadłościami.
  6)  Patronka jednej z kaplic Bazyliki, poniosła śmierć męczeńską wraz z grupą dziewic.
  7)  Jest nią m.in. Dom Heroda, Dom Piłata i Ciemnica.
  8)  Sprawuje władzę w parafii.
  9)  Sprawuje władzę w diecezji.
10) Należy pamiętać o stosownym przed wejściem do kościoła
11)  Miejsce w kościele przeznaczone do czytania Słowa Bożego.

Rozwiązanie krzyżówki nastąpi 24 lipca na Mszy św. o godz. 14.00 na górze św. Anny
Rozwiązania prosimy składać do zakrystii w Bazylice lub do Biura Obsługi Pielgrzyma 

(proszę podać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania).

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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Czerwony Kapturek jedzie do 
babci na rowerze. Nagle zza 
krzaków wyskakuje wilk. Napada 
na Kapturka i niszczy rowerek. 
W tej samej chwili do wilka 
podchodzi niedźwiedź: - Napraw 
ten rower i niech mi się to więcej 
nie powtórzy! Przerażony wilk 
szybko robi posłusznie, co kazał 
mu niedźwiedź. Sytuacja powtarza 
się kilka razy. W końcu Kapturek 
jedzie do babci i … wilk nie napada 
na dziewczynkę. Kapturek jest 
bardzo zdziwiony. Gdy dociera na 
miejsce wita babcię:
- Dzień dobry, Babciu! Dlaczego 
masz takie czerwone oczy?!
- Bo musiałam spawać ten twój 
głupi rowerek!

Ten się śMieje… kTO się śMieje…
Z pamiętnika partyzanta: 
„Poniedziałek. Goniliśmy Niemców 
po lesie.
Wtorek. Niemcy gonili nas po lesie. 
Środa. Przyszedł leśniczy i nas 
wygonił…”

* * *
Mężczyzna wchodzi na wagę i moc-
no wciąga brzuch. 
- Myślisz, że to ci w czymś pomo-
że? – pyta rozbawiona żona. 
- Oczywiście – odpowiada mąż.- 
Przynajmniej zobaczę, ile ważę.

* * *
Mężczyzna do kobiety:
- Gdy widzę pani uśmiech, to mam 
nadzieję, że złoży mi pani wizytę…
- Ale podrywacz z pana!
- Nie, dentysta.

Dżdżownica do dżdżownicy:
- Mąż w domu?
- Nie, koledzy zabrali go na ryby.

* * *
W przedszkolu Jasiu siedzi na 
nocniczku i płacze.
- Dlaczego płaczesz?- pyta pani 
wychowawczyni
- Bo pani Zosia powiedziała, że jak 
nie zrobi kupki, to nie pójdzie na 
spacer.
- I co? Nie możesz zrobić…
- Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł!

* * *
Dwie blondynki przeglądają 
kalendarz:
- Zobacz! Jutro jest Maksymiliana. 
znamy jakiegoś Maxa?
- Tak, Ibuproma.

Syn wraca z Anglii do rodziców:
- Witaj! Jak dobrze, że jesteś synu. 
Trzeba wywieźć gnój.
- What?(czyt.Łot?)- pyta syn
- Łot krowy i łot konia! 
** * *
Przychodzi biznesmen do dentysty. 
Dentysta przegląda uzębienie:
złote zęby, diamentowe koronki. 
Wszystko w najlepszym porządku - 
żadnego ubytku.
- Co ja właściwie mam panu zro-
bić?    – pyta w końcu dentysta.
- Chciałbym, żeby mi pan założył 
alarm.

zaniM PODeJMiesz DialOg
Proponujemy Państwu miesięcznik „RÓŻANIEC” 

wydanie wakacyjne:  lipiec – sierpień - 2011

Dlaczego  dialog  jest  sztuką  trudną,  ale  nie-
zwykle cenną? Do czego prowadzi brak rozmowy 
z Bogiem i z drugim człowiekiem? O jakich zasa-
dach trzeba pamiętać, gdy podejmuje się dialog? 
W  wakacyjnym  numerze  „Różańca”  próbujemy 
znaleźć odpowiedź na te i inne pytania nurtujące 
naszych Czytelników.

„Włoski polityk Rocco Buttiglione opowiada, 
jak to kiedyś zgubił się w papieskim pałacu Ca-
stel Gandolfo. Krążył długo po korytarzach, gdy 
otworzył  kolejne  drzwi,  zobaczył  pomieszcze-
nie  gospodarcze  ze  szczotkami,  wiadrami,  wa-
zonami, pośrodku zaś niego klęczał Papież cały 
zatopiony w modlitwie”. Tą  sceną  z  filmu Piel-
grzym miłości rozpoczyna swoje zamyślenie ks. 
Wojciech Przybylski, który pisze o tym, dlaczego 
warto każdego dnia rozmawiać z Bogiem i z dru-
gim człowiekiem.

Monika  i  Marcin  Gajdowie,  rodzice  czwórki 
dzieci,  psychoterapeuci  prowadzący  od wielu  lat 
rekolekcje, konferencje i warsztaty terapeutyczne, 
opowiadają,  jakie warunki muszą być spełnione, 
żeby  zaistniał  dialog,  jak  uczyć  dziecko  dialogu. 
Mówią  także  o  tym,  co  najbardziej  przeszkadza 
w komunikacji z drugim człowiekiem.

Wakacje  są  czasem  wzmożonego  działania 
sekt. Hanna Karp wyjaśnia, w  jaki  sposób odby-
wają się wakacyjne łowy i co skłania młodych lu-
dzi do opuszczania domów  i przyłączania  się do 
nowo poznanych grup.

Ks.  Mariusz  Pohl  pisze  o  małżeństwie,  czyli 
o  sakramencie wspólnego  życia.  „Materią  i  two-
rzywem małżeństwa  są  osoby  małżonków  i  ich 
wspólne  życie.  Uświęcone  w  małżeństwie  jest 
więc  właściwie  wszystko:  począwszy  od  współ-
życia,  a  skończywszy na wychowaniu dzieci,  ro-
bieniu zakupów”. Wakacje to doskonały czas dla 
małżeństwa  i dla  rodziny,  to  także  świetna oka-
zja, by uświadomić sobie, jak wielkim darem jest 
dla człowieka ten sakrament. 

Zapraszamy do lektury pisma, a także do 
odwiedzania naszej strony internetowej: 

www.rozaniec.eu
Miesięcznik można nabyć w  Krzeszowskiej 

Bazylice lub zaprenumerować w 
Wydawnictwie Sióstr Loretanek: Warszawa, 
ul. Żeligowskiego 16/20; tel. (22) 673 58 39

e-mail: prenumerata@loretanki.pl
www.loretanki.pl
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Przypominamy Mieszkańcom naszej Parafii o 
plebiscycie na Krzeszowianina 2010 roku. Jest to 
pierwsza    edycja  naszego  plebiscytu.  Uprzejmie 
informujemy,  że  pragniemy  docenić  najbardziej 
aktywne  i  zaangażowane  w  życie  naszej  wspól-
noty  osoby  oraz  tych,    którzy  odnoszą  sukcesy  i 
promują Parafię Krzeszów. Przypominamy, że do 
tegorocznej  edycji  naszego  plebiscytu  na    Krze-
szowianina 2010 roku - Redakcja „Krzeszowskiej 
Pani”  proponuje następujące kandydatury:

i. Kategoria osób dorosłych:
1.  Andrzej Sikora – za zaangażowanie w odbu-

dowę kościoła na Górze św. Anny,
2.  Jan  Ferenc  –  za  realizację  krzeszowskiej 

szopki bożonarodzeniowej,
3.  Maria Szara-Szczecina – za ofiarną pracę w 

Parafialnej Caritas.

ii. Kategoria młodzieży 
1. Michał  Jała  –  za  zaangażowanie  w  Służbie 

Ołtarza,
2. Anna Kiełbasa – za prace w Katolickim Sto-

warzyszeniu Młodzieży,
3. Joanna Ogorzałek – za przygotowanie Męki 

Pańskiej.

KrzeszOWianin rOKU 2010

iii. Kategoria dzieci:
1.  Franciszek  Wondołowski  –  za  sumienną 

służbę Ministrancką,
2.  Joanna  Giedwilas  –  za  zaangażowanie  w 

Szkolne Koło Różańcowe,
3. Michał Groński – za regularne uczestnictwo 

w nabożeństwach i gorliwość.

W obecnym wydaniu „Krzeszowskiej Pani” 
wydrukowane  są  KUPONY  do  głosowania. 
Uprzejmie  prosimy Państwa,  aby na  jednym 
kuponie  wpisywać  osoby  z  trzech  katego-
rii.   Prosimy również o czytelne wypełnienie  
imienia i nazwiska oraz   adresu osoby głosu-
jącej.  Wypełniony  kupon  prosimy  wyciąć  z 
gazetki    i  zostawić w Zakrystii  Bazyliki    lub 
w  Biurze  Obsługi  Pielgrzyma  -    do    niedzie-
li  17  lipca  2011  roku.  Rozstrzygnięcie  tego-
rocznego plebiscytu na KRZESZOWIANINA 
2010 roku  nastąpi w niedzielę 24 lipca 2011 
roku  podczas  Odpustu  na  Górze  św.  Anny.  
Spośród osób głosujących  -   rozlosujemy na-
grody rzeczowe. Zwycięzcy, którzy otrzymają 
największą  liczbę  głosów  -  zostaną osobiście 
poinformowani  i  otrzymają na Odpuście  św. 
Anny nagrody oraz dyplomy. 

KANDYDATURY  typujemy  do dnia 17 lipca 2011 roku

KrzeszOWianin
2010

KUPON PLEBISCYTOWY

1. Kategoria dorosłych:

     ...............................................
2. Kategoria młodzieży:

     ...............................................
3. Kategoria dzieci:

     ...............................................
Adres głosującego:
....................................................
....................................................
....................................................

KrzeszOWianin
2010

KUPON PLEBISCYTOWY

1. Kategoria dorosłych:

     ...............................................
2. Kategoria młodzieży:

     ...............................................
3. Kategoria dzieci:

     ...............................................
Adres głosującego:
....................................................
....................................................
....................................................

KrzeszOWianin
2010

KUPON PLEBISCYTOWY

1. Kategoria dorosłych:

     ...............................................
2. Kategoria młodzieży:

     ...............................................
3. Kategoria dzieci:

     ...............................................
Adres głosującego:
....................................................
....................................................
....................................................
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Gdybym potrafił się modlić, to byłoby ze mnie 
panisko. Uczę się modlić, ale życia mi pewnie 
braknie. Na tyle człowiek umie się modlić, na ile 
wierzy i kocha. 
Umiem odmawiać pacierze kapłańskie, odma-
wiam wiele modlitw na pamięć, ale Pan Bóg je-
den wie, czy to jest modlitwa, czy odmawianie 
modlitwy? 
Ty nie proś mnie, żebym nauczył Cię modlić się. 
Wiem, że Apostołowie, zazdroszcząc Panu Jezu-
sowi, że umie całą noc trwać na modlitwie, prosi-
li Go: Panie, naucz nas modlić się. 
Nauczył nas modlitwy Ojcze nasz, i nie ma nad tę 
piękniejszej. Za Aniołem Gabrielem powtarzam: 
Zdrowaś Maryjo, ale czy ja tymi słowami modlę 
się? Często spostrzegam, że ja tylko mówię, recy-
tuję. 
-  Wiem co to znaczy modlić się? 
-  Rozmawiać z Bogiem. Masz odwagę? 
-  Mówię do Boga, ale to chyba nie jest modlitwa, 

bo nigdy nie słyszałem, żeby Pan Bóg do mnie 
mówił, a raczej nigdy nie dopuściłem Boga, 
żeby w tej rozmowie On mówił. 

-  No właśnie. Pan Jezus zostawił nam kilka 
uwag o modlitwie. Na modlitwie nie bądźcie 
gadatliwi. 

-  Ja jestem gaduła. 
-  Wy tedy modlić się będziecie i nigdy nie usta-

wać. Słyszysz? 
-  To znaczy, że mam bez przerwy mówić pa-

cierz? 
-  Nie. Masz wszystko w życiu uczynić modlitwą, 

bo to, co robisz bez modlitwy, jest kiepskie i 
diabli to wezmą, bo to robione bez Boga. Mod-
litwa jest procesem całego życia. Modlitwa jest 
życiem. Modlę się cały. Klękam, wznoszę ręce, 
proszę, żałuję, dziękuję. 

-  Oj, mało dziękuję, a wyspecjalizowałem się w 
żądaniach. 

-  Słuchaj, jeśli tylko prosisz, to się na modlitwie 
zawiedziesz albo na takiej modlitwie stra-
cisz wiarę. Bóg ma być uwielbiony, a nie być 

do twoich usług. Czy powiedziałeś choć raz 
uczciwie: Bądź wola Twoja? To nie mów tego, 
bo ty przecież wszystko po swojemu. Mówisz 
czasem: odpuść nam nasze winy, jak i my od-
puszczamy? Uważaj, bo jeśli Pan Bóg przyjmie 
tę prośbę i ją spełni , to jesteś biedny, zawistny 
człowieku. 

-  To od czego zacząć naukę modlitwy? 
-  Trzeba zacząć się modlić. Zacznij czytać słowo 

Boże. Po niektórych zdaniach zamkniesz księ-
gę i powiesz: dosyć, Panie, więcej moje serce 
nie pomieści. A to już cudna modlitwa. Popatrz 
czasem na ludzi. Ci, którzy naprawdę się mod-
lą, to inaczej patrzą. Mają bardzo dobre oczy. 
Inaczej chodzą. Wiedzą dokąd, po co i kiedy 
wracać. Inaczej mówią. Dobrze mówią. Nie 
użyją brzydkiego słowa. To są naprawdę pięk-
ni ludzie. Chcesz zobaczyć ładną dziewczynę? 
To szukaj tam, gdzie się modlą. Najpiękniejszy 
jest człowiek na modlitwie. To nie gadajmy, 
tylko zacznijmy się modlić. 

-  A długo to będzie? 
-  Tyle, ile kochasz. Jeśli nie kochasz, to się nie 

męcz. Nic z tego nie będzie. Dzicy ludzie się 
nie modlą. 

-  Nie chcę być dziki. 
-  No to się trzymaj! 

Księże biskupie, obnażyłeś wszystkie moje braki
Brat Stanisław

SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Minął piękny miesiąc maj. Miesiąc poświecony Matce Jezusa, miesiąc I Komunii św. i święceń kapłań-

skich. To również miesiąc urodzin Jana Pawła II i śmierci Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 
prymasa tysiąclecia. A od tego roku to jest również miesiąc beatyfikacji Jana Pawła II. Nasłuchałem się 
różnych opowieści o naszym Papieżu. Utkwiło mi w pamięci takie zdanie: Miał kontakt z Bogiem. Gdy 
rozmawiam ze znajomymi ludźmi, to słyszę, że trudno to po ludzku zrozumieć. Czy można mieć bezpo-
średni kontakt z Bogiem? Czytając wszystko, co napisał Jan Paweł II, trudno z czymś się nie zgodzić. Widać 
Działanie Ducha Św. w piśmie i mowie. Czy można nie przyjąć, że miał bezpośredni kontakt z Bogiem?

 Czy nie należy sobie zadać pytania: Jaki jest mój kontakt z Bogiem? Jeden ze znajomych mówi: mój 
tylko na modlitwie, a drugi dodaje- na pewno? A czy na modlitwie nie myślisz o czym innym? I zaczyna się 
dyskusja o tym, jaka jest nasza modlitwa. Jedna pani sięgnęła po wiersz  ks. biskupa Zawitkowskiego na 
temat modlitwy i czyta: 
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W sobotę 11 czerwca 2011r. w Krzeszowskim 
Sanktuarium odbył się III Kongres Ruchów i Sto-
warzyszeń Kościelnych Diecezji Legnickiej. Kon-
gresowemu spotkaniu towarzyszyły słowa: „Słowo 
Pana  trwa na wieki. Ruchy  i Stowarzyszenia do-
mem  i  szkołą  komunii”.  Przedstawiciele  tychże 
ruchów  zebrali  się  w  Krzeszowie  aby  wypraszać 
łaski na dalszą owocną pracę ale także aby zasta-
nowić się nad zadaniami stawianymi przed ludź-
mi świeckimi oraz aby zaświadczyć, iż mimo po-
siadają  różne  charyzmaty,  są  członkami  jednego 
Kościoła Chrystusowego.

Uczestnicząc  we  wspólnej  modlitwie,  wykła-
dach i dyskusji panelowej starali się na nowo od-
kryć osobiste i wspólnotowe spotkanie z Chrystu-
sem –  Słowem życia,  uczyli  się  ukazywać  Słowo 
Boże  jako  „słowa  Boga  do  człowieka”  oraz  jako 
odpowiedź na codzienne pytania i problemy ludz-
kie. Spotkanie służyło  również pogłębianiu życia 
duchowego członków Kościoła, dzieleniu się cha-
ryzmatami poszczególnych ruchów i doświadcze-
niami  stowarzyszeń  katolickich,  odczytywaniu 
nowych wyzwań duszpasterskich, jakie stoją przed 
ruchami  i  stowarzyszeniami Diecezji Legnickiej, 
doświadczaniu jedności eklezjalnej – zaangażowa-
nie na  rzecz dzieła  ewangelizacji w Kościele  die-
cezjalnym,  kształtowaniu  odpowiedzialności  za 
Kościół  jako wspólnotę wspólnot oraz zwróceniu 
uwagi na potrzebę włączania się w życie Kościoła.

Tego dnia swoje prelekcje wygłosili: 
- bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski biskup 

pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej na temat 
„Słowo Boże i zaangażowanie w świecie”

-  Pan  Marek  Bernard  Adamowicz  z  Legnicy 
„Verbum  Domini  czytane  przez  katolika  świe-
ckiego”

-  ks.  dr  hab.  Bogusław Drożdż  pt.  „Ewangeli-

zacja  kultury  czy  inkulturacja  Ewangelii?  Nowa 
ewangelizacja dzisiaj”.

Bp Andrzej Siemieniewski przewodniczył Mszy 
Świętej  i  wygłosił  on  również  homilię,  w  której 
zwrócił  szczególną  uwagę na  zadania  jakie mają 
do  zrealizowania  ruchy  i  stowarzyszenia  katoli-
ckie. Podkreślił, że są to zazwyczaj zadania trud-
ne, zmierzające do odnowy Kościoła

Po Mszy Św. zebrani przenieśli się do Zespołu 
Szkół  aby  tam  uczestniczyć  w  panelu  dyskusyj-
nym, którego  tematem była  „Symfonia  jedynego 
Słowa – pieśń na wiele głosów  (Verbum Domini 
7) i zastanawiać się nad dalszą pracą na rzecz ludzi 
i Kościoła.

Na  zakończenie  spotkania  odbył  się  koncert 
ewangelizacyjny,  podczas  którego  wystąpił  ze-
spół: „Czterdziestu synów i trzydziestu wnuków, 
jeżdżących na siedemdziesięciu oślętach”

Jak  co  roku  do  Sanktuarium Matki  Bożej  Ła-

skawej  w  Wigilię  Uroczystości  Zesłania  Ducha 
Świętego  przybyli  członkowie  Katolickiej  Odno-
wy w Duchu Świętym, aby z pieśnią i żywiołową 
modlitwą trwać jak Apostołowie w Wieczerniku. 
O godzinie 2000 bazylikę wypełniło blisko 1,5 tyś. 
wiernych  ale  przede  wszystkim  wypełnił  śpiew 
i spontaniczna modlitwa o wylanie Ducha Świę-
tego, o rozpalenie na nowo darów i chryzmatów, 
oraz o umocnienie na drodze powołania do budo-
wania Królestwa Bożego.  Spotkanie  poprowadził 
ks. dr Jarosław Święcicki - diecezjalny koordyna-
tor Odnowy w Duchu Świętym.

O północy rozpoczęła się uroczysta Eucharystia 
pod przewodnictwem ks. bpa Marka Mendyka.

GZ

Kongres ruchów i stowarzyszeń 
Kościelnych Diecezji legnicKiej
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Grad 

Smutnie patrzę jak nieba szarość
Tańcuje z deszczem i huraganem ,
Gałęzie łamie taka w nim złość,
A grad przygrywał im nad ranem.

Ten grad co dziś stukał o północy,
Wiele szkody w rolnictwie narobił,
A człowiek szlocha i się boczy,
Co ten grad z jego pracą zrobił.

Tak wielki jak gęsie jajo grad
Zniszczył sady, domy uszkodził,
Kiedy na kwitnącą ziemię spadł,
Ze smutkiem w sercu rolnik chodzi. 

Oj! Rozszalałe chmury z nieba,
Czy jeszcze tych klęsk za mało,
Czy chcesz by zabrakło ludziom chleba?
Miast smucić -cieszyć by się chciało.

Klęska za klęską na nas spada,
Jak nie pożar to znów powodzie,
Wiele to nieszczęść nami włada
-Myśl o przyszłości , życiem w głodzie.

Tych klęsk człowiek częściowo winnym,
Sam niszczy bez namysłu przyrodę,
Niszcząc las to nie on ktoś inny
Miał wpływ na dzisiejszą pogodę.

Anna Polachowska
24.05.2011r.

* * * * *

Biedak i bogacz

Daleko w ciemnościach wicher wieje,
Z tak wielkim jękiem leci do nieba,
Dlaczego tak zawodząc on wyje
I tak żałosne pieśni rozwiewa.

Ku niebu nasze skargi zanosi 
Na tak nędzne życie tu na ziemi,
Dla  biednych ludzi o łaskę prosi,
O litość której , nie ma nad nimi.

W bogaczu litość biedak nie wzbudzi ,
On czuje się panem tego świata,
Nie pomoże , lecz poniży ludzi ,
Nawet wykorzysta swego brata.

Za lepszych się mają ci przeklęci
A gdy staną przed obliczem Boga,
Jak za życia bogactwem nadęci,
Zastanie ich tam pustka złowroga.

I nikt się nad nimi nie użali ,
A będzie potrzebna im pociecha,
To użali się biedak z oddali,
Ta litość nie zostanie bez echa.

A wiatr po świecie pieśni roznosi,
Że biedak -bogaczowi w rozpaczy 
Modlitwy swe ku niebu zanosił
I bogaczowi Bóg grzech przebaczył.

Anna Polachowska
27.01.2011r.

W i e r s z e . . .
Święta Anna 

O! Święta Anno, Tyś nam sprawiła
Wiarę w zbawienie z grzechu każdego
Marię Najświętszą Tyś nam zrodziła
-Matkę Odkupiciela naszego.

Tyś urodzona w Judei byłaś,
Swój dom rodzinny w Betlejem miałaś.
Wśród sprawiedliwych rodziców żyłaś,
W wierze miłości się wychowałaś.

A w roku życia dwudziestym czwartym
Ty Joachima żoną zostałaś,
Przez Pana Boga ślubem zawartym,
Ty pobożności drogę wybrałaś.

Lecz tak doświadczył Cię los okrutny,
Dwadzieścia lat potomstwa nie miałaś,
Ciężko znosiłaś ten czas tak smutny,
Wśród swoich hańbą wielką się stałaś.

Pan Bóg wysłuchał modlitwę Twoją.
Wznoszoną z uporem i wytrwałością
I urodziłaś córeczkę swoją,
Ona to była Twoją miłością.

Swej córce imię Maria nadałaś,
Lecz by przysięga była spełniona,
Która przy ślubie już obiecałaś,
-Maria Bogu była poświęcona.

Ty, Święta Anno szczęśliwą byłaś,
Jesteś przykładem wiary miłości,
Choć w starczym wieku żywot skończyłaś,
Dałas nam wzór Twojej pobożności.

Dzisiaj każde serce wdzięczne woła
-Ty miej każdego w nas przyjaciela,
Tyś Matką naszej Matki Kościoła,
-Marii co jest Matką Zbawiciela.

Autor: Szczepan Polachowski
27.07.2009 r.

* * * * *

Sierpień – miesiąc trzeźwości

Miesiąc sierpień – miesiącem trzeźwości,
Tradycją jest już ponad ćwierć wieku
W naszym Kościele, by dla ludzkości
Wnosić poprawę w każdym człowieku.

Chociaż przez miesiąc w dobrej swej woli
Wyrzec się grzechu – skutków nałogu,
Po pewnym czasie, choćby powoli,
By w trzeźwości spodobać się BOGU.

Tak w społeczeństwie naszym się dzieje,
Uroczystości tak opijamy,
Gdy się rodzimy – wódka się leje,
Śmierć w alkoholu bliskich żegnamy.

Nawet Kościelne Święta niszczymy
-Pierwszą Komunię czy Bierzmowanie,
Wódkę na stole często widzimy,
Często tej wódki jest spożywanie.

Ile alkohol nieszczęść przysparza ?
Ile łez , cierpień , bólu zadanych?
Tragedii przez to , ile się zdarza
Z winy tych osób często pijanych?

Przykład rodzice pijani dają 
Najmłodszym dzieciom swoim w rodzinie,
Oni alkohol też spożywają ,
Tak w alkoholu życie im płynie.

Niechaj ten sierpień - miesiąc trzeźwości 
Będzie początkiem ludzkiej poprawy,
By w niedalekiej naszej przyszłości
Żyć bez nałogu dla dobrej sprawy.

Niech nam w trzeźwości życie upływa
Niech PAN w wytrwałości nam dopomoże
Niechaj w pijaństwie życie nie bywa
Żyć bez nałogu – pomóż nam BOŻE.

Szczepan Polachowski
10.06.2011r.

* * * * *

Wakacje z BOGIEM

Już szkolne mury opustoszały,
Ucichły gwary też ze szkolnych klas
To czas wakacji nadszedł wspaniały,
Od nauki trudów wypocząć czas.

Więc dzieci, młodzież swe szkolne sprawy
Przez czas wakacji niech odkładają,
Niech mają radość, czas na zabawy,
Niech z wypoczynku dziś korzystają.

Lecz niech z Was każdy też zapamięta,
Przez okres wolny ma to w pamięci,
Że w czasie tym są niedziele, święta
I ten czas BOGU trzeba poświęcić.

Na pewno PAN chce, by dzieci Jego,
Uciechy swoje w wakacje miały,
Ale też pragnie, aby dla Niego
Swoje serduszko otwierać chciały.

Jakże się dzisiaj nieraz narzeka
Na dzieci, młodzież i ich wybryki,
Jak źle się bawią na dyskotekach,
Gdzie jest alkohol i narkotyki.

Lecz by wakacje przeżyć bezpiecznie,
Radośnie przetrwać je i szczęśliwie
PANU zaufać trzeba koniecznie,
ON w swą opiekę weźmie prawdziwie.

„Wakacje z BOGIEM”, niech hasłem 
będzie, 
A PAN   swym dzieciom, młodzieży 
sprawi,
Gdzie tylko żyją, mieszkają wszędzie, 
Niechaj ich wszystkich pobłogosławi.

Szczepan Polachowski 
10.06.2011
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PrzeWODniK ODPOWiaDa:

Cystersi  –  święty  zakon  ka-
tolicki  -  wywodzi  się  z  bene-
dyktynów i posługuje się regułą 
benedyktyńską.  Założony  zo-
stał w 1098 roku przez Roberta 
z  Molesme,  pierwszego  opata 
z Citeaux. Opactwa i Klasztory 
cysterskie były w średniowieczu 
ważnym ośrodkiem kultywują-
cym kulturę, naukę, medycynę, 
wprowadzający  postęp  w  rze-
miośle, rolnictwie.

Cystersi powracali  do ewan-
gelicznej  prostoty  i  prakty-
ki  ubóstwa,  do  naśladowania 
Chrystusa.  Cysters musiał  wy-
rzec  się  wszelkiego  bogactwa, 
miał  być  pokutnikiem,  który 
odsuwa się od świata doczesne-
go, a żyje w samotności  i ciszy. 
Osiedlali  się  więc  na  pustko-
wiach, w lasach lub  bagnistych 
dolinach    w miejscach  oddalo-
nych  od  osad-miast,  stąd  mu-
sieli  być  samowystarczalni. 
Główne zajęcia to uprawa ziemi 
(duże  gospodarstwo  rolno-spo-

Dlaczego dwa duże Kościoły 
w małej miejscowości ?

żywcze-przetwórcze).  Zakony 
cysterskie  jako  kulturotwórcze 
i  w  sumie  samowystarczalne 
były bardzo cenione, dlatego nie 
musieli  się  martwić  o  miejsce 
na  założenie  nowych  filii,  bo-
wiem władcy, książęta, szlachta 
sami   zabiegali o  ich  tworzenie 
na swych terenach.

Zakładanie filii opactwa było 
obwarowane  szeregiem  wymo-
gów, które wcześniej  sprawdza-
ła komisja. Jednym z wymogów 
była    odległość  od  siedziby Za-
konu macierzystego ok. 50 km. 
Po  sprawdzeniu  warunków, 
z klasztoru macierzystego  mo-
gło  się  udać  12  mnichów  oraz 
ich opat na nowe miejsce.

Fundator  nowego  opactwa 
miał wiele obowiązków: od na-
dania  ziemi,  przez  budowę  za-
budowań, a na nadaniu przywi-
lejów skończywszy oraz dalszą, 
ciągłą opiekę. Tak też odbyło się 
to w Krzeszowie.

Książę Bolko I Surowy ufun-

dował  opactwo,  do  którego 
w  1292  roku  przybyli  cystersi 
z Henrykowa i gospodarzyli  się 
dobrze  aż  do  1810  roku  tj.  do 
kasaty opactwa.

Zabudowa  opactwa  musiała 
odpowiadać określonemu przez 
władze  zakonu  planowi.  Cen-
trum  opactwa  stanowił  duży 
plac  otoczony  wysokim  mu-
rem z bramami, bez możliwości 
przypadkowego  wejścia.    Cen-
tralne miejsce    zajmował    koś-
ciół  opacki  (dla  zakonników), 
do  niego  od  południa  przyłą-
czony  był  tzw.  łącznikiem  bu-
dynek klasztorny ze ściśle okre-
ślonymi    pomieszczeniami. 
Z  biegiem  czasu  wokół  klasz-
toru    powstawały  zabudowania 
ludności  i  tak powstawała wieś 
(także Krzeszów).

Takie  zasady  budowy  powo-
dowały  konieczność  powstania 
kościoła poza murami opactwa 
-  dla  mieszkańców  (parafian). 
Były  to  na  ogół  małe  kościoły. 
Parafianie  (ludność  wsi)  mogli 
nawiedzać  kościół  opacki  na 
zaproszenie  opata  kilka,  kil-
kanaście  razy  w  roku  z  okazji 
ważnych świąt i było to dla nich 
wielkie przeżycie.

Wyjaśniło się pytanie dlacze-
go dwa kościoły? 

Obecne  kościoły  w  Krzeszo-
wie,  i opacki,  i bracki powstały 
na  przełomie  XVII  i  XVIII  w.  
Kościół  św.  Józefa  (1690-1696) 
powstał  na  miejscu  kościoła 
parafialnego  (małego)  pod  we-
zwaniem św. Andrzeja (patron: 
małżeństw,  podróżujących, 
wspomagający  w  sprawach 
matrymonialnych,  upraszany  
o potomstwo) istniejącego poza 
murami  klasztornymi.  Zbudo-Widok opactwa krzeszowskiego z około r. 1680; sztych J. Tscherninga wg rysunku M. Willmanna
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Jezu ufam Tobie!                      Lubaczów, 5.05.2011 r.

„Jezus Frasobliwy”
Dawno temu przyszedł Jezus 
i Wielkie Poruszenie
i Narodu Polan Zjednoczenie
Nowe systemy
Nowe korony królewskie,
Nowe rzeczy planowanie
i Kościołów budowanie
  ale powoli

Lud się przyzwyczaił do Jego obecności
i chociaż nadal na ścianach Pan gości
powoli zasklepiły się serca i sumienia
Pan wyciągnął Rękę 
runęły podwaliny państwowości
Przez kraj przeszło wielu gości 
i podarunki sobie zabierali
Ale gdybyśmy Bardzo  żałowali 
Pan na nowo nas odbudował 
i na Polskim Niebie
wzeszła Gwiazda „Totus Tuus”
- tylko dla Ciebie
i Nowe drogi wskazała
i stare korzenie odkrywała
co na mocnym  gruncie wyrosły
 A ja Boję się Nowej Wiosny
bo zimno serc ściąga śniegi
i mrozy uczuć
i po brzegi rzeka krwi wylewa 
A ja wraz z innymi wołam:
  Panie! Panie!
 dniami  i nocami
  Usłysz wołanie
  przez Totus Tuus
  u Stóp Jezusa Eucharystycznego
  i Polski Królowej
  i wzywam Świętych Obcowanie
A Jezus siedzi Zamyślony
  odkłada na bok złocone korony
  i gdzieś spogląda
  i na coś czeka
  - Może na Serce człowieka
  aby było święte
  a nie takie byle jakie nijakie
Serce, które Bogiem ożyje
  jest  zdolne wraz z Nim
  wszystko odbudować
Panie! wzmocnij siły!
  Nie wolno mi folgować
  Nie wolno zatrzymać się 
  ale płynąć dalej
  na fali Bożej Woli
  choć czasem serce boli
  i zimno i słabe siły
Jezu! Aby Twoje Plany się ziściły
        Abyś na nowo Polskę – Królestwo Maryi zbudował
  Potrzebne Ci moje słowo
 raz powiedziane
  Na wieki Twój
   Twoja Panie!

Zofia Szczur  w 5 dniu po Beatyfikacji  Jana Pawła II 

wano go  jak kościół zadaniowy 
tzn. dla umożliwienia  czczenia 
św.  Józefa,  przez  prężnie  roz-
wijające się Bractwo św. Józefa, 
które  było  bardzo  liczne  oraz 
dla uczczenia 400-tnej rocznicy 
pobytu  cystersów    w  Krzeszo-
wie  (1692),  a  także  dla  coraz 
liczniejszych parafian. Obecnie 
spełnia on rolę kościoła pomoc-
niczego.

Kościół  opacki    zbudowany  
w  latach  1728-1735  także  na 
miejscu  istniejącego  kościoła 
z określonymi zadaniami. Nowy 
kościół,  niczym  najpiękniej-
sza świątynia zbudowana przez 
króla  Salomona  w  Jerozolimie 
dla Arki w ciągu 7 lat, w założe-
niu miał być “ripostą” na nowe 
kościoły  protestanckie  w  Ka-
miennej  Górze,  Jeleniej  Górze 
–  kościoły  “Łaski  Cesarskiej”. 
Nowy,  piękny  kościół  baroko-
wy, musiał “przyćmić” kościoły 
protestanckie,  był  elementem  
kontrreformacji,  rekatolizacji  
Śląska.  Cystersi  osiągnęli  swój 
cel. Zbudowali Europejską Per-
łę  Baroku  z  największym  klej-
notem    Krzeszowa,  dziś  także 
Diecezji  Legnickiej:  obrazem 
Matki  Bożej  Łaskawej  -  naj-
starszym  w  Polsce  (XIII  w.), 
ukoronowanym  przez  papieża 
błogosławionego  Jana  Pawła  II 
w 1997 roku. Dziś, największa 
świątynia  na  Śląsku,  diecezjal-
ne  Sanktuarium  Maryjne  (ser-
ce  diecezji),  posiadająca  tytuł  
Bazyliki Mniejszej  (1998). Pre-
tendującej  na  listę  światowego 
dziedzictwa kultury  UNESCO, 
miejsce  pielgrzymek  i  wielu, 
wielu uroczystości kościelnych, 
religijnych. Obecnie to ta świą-
tynia  pełni  rolę  kościoła  para-
fialnego  i  jest  dumą  każdego 
mieszkańca Krzeszowa i okolic.

Przewodnik
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Z historii benedyktynek krZesZowskich
„Divide et impera” 

czyli klasztor Benedyktynek pod rządami austriackimi (1774-1833)

Marianna  Alojza  Potocka 
była pierwszą ksienią w klaszto-
rze  Benedyktynek,  której  przy-
szło sprawować rządy pod zabo-
rem    austriackim  (1774-1785). 
Po niej nastąpiły cztery kolejne 
ksienie  a  łączył  je  – można po-
wiedzieć  metaforycznie  –  los 
boksera,  którego  raz  po  raz 
nokautują:  ledwo  otrząśnie  się 
z  jednego  ciosu,  już  otrzyma 
kolejny. W tych wymienionych 
wcześniej  prawie  sześćdziesię-
ciu latach  przewinęły się- poza 
Potocką-  jeszcze  cztery  przeło-
żone:  Anna  Elżbieta  Dahlken, 
Elżbieta  Benigna Kruszelnicka, 
Brygida  Agnieszka    Małujewi-
czówna i  Katarzyna Abudancja 
Różycka.

Kronika  podaje,  że  o  plano-
wanej  przez  zaborców  kasacie 
klasztorów  kontemplacyjnych, 
jako „niepożytecznych”, doniósł 
ksieni  Potockiej  ówczesny  in-

spektor  szkół  publicznych  we 
Lwowie  zwany    wówczas  scho-
lastykiem a mianowicie ks. pra-
łat  Jan Nepomucen Hoffmann. 
Była to na terenie Galicji i Lwo-
wa i wybitna postać. Urodził się 
na terenie Czech, Austriak z po-
chodzenia, po osiedleniu się we 
Lwowie  zauroczył  się  zupełnie 
nowa ojczyzną. Historia Galicji 
zna  wielu  takich  cudzoziem-
ców,  którzy  stali  się  zażartymi 
Polakami z przekonania (p. wy-
bitny  prezydent  Krakowa  Józef 
Dietl).

Wydaje  się  jednak,  że  Po-
tocka    (de  domo  księżniczka) 
miała szerokie koneksje na wie-
deńskim  dworze  i  to  zapewne 
stamtąd,  drogą  plotki  towarzy-
skiej  albo  rodzinnych  więzów, 
dotarła wieść o mającym nastą-
pić zagrożeniu. Obrotna ksieni, 
wespół z ks. Hoffmannem, pod-
jęła  decyzję  o  założeniu  szkoły 

publicznej, na razie trzyklasowej 
z klasą elementarną. I takim to 
sposobem klasztor ocalał. A był 
to rok 1784.

Szkołę  utrzymywało  Opa-
ctwo Benedyktynek z własnych 
funduszów, zaś rząd c. k. Austrii 
zobowiązał się opłacać kateche-
tę,  dwie  świeckie  nauczycielki, 
które miały m.in. pilnować  po-
rządku poza klauzurą oraz przy-
dzielił sumę 105 złp dla nauczy-
cielek  robót ręcznych (zapewne 
na  koszt  materiałów).  Szkoła 
cieszyła się od początku znacze-
niem  i  poważaniem,  uczyły  się 
w niej córki „najznakomitszych 
domów we Lwowie”.

Ale zaraz na początku radość 
z  ocalenia  klasztoru  przyćmi-
ło  zarządzanie,  iż  do  klasztoru 
wolno  przyjmować  tylko  takie 
kandydatki, które mają przyspo-
sobienie do nauczania w szkole 
i znają język niemiecki, którego 

Klasztor wraz z bramą narożną
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biegła  znajomość  była  warun-
kiem  przyjęcia  do  klasztoru. 
Nieoceniony ks. Hoffmann sam 
rozpoczął  „wydawanie”  lekcji 
niemieckiego  dla  lwowskich 
Benedyktynek.  Do  nich  dołą-
czyły  wnet  mniszki  Benedyk-
tynki z Przemyśla i Staniątek: te 
które miały w przyszłości uczyć 
w klasztornych szkołach.

Ze względu na funkcjonowa-
nie  szkoły  i  jej  byt    „najjaśniej-
sza  władza”  zaczęła  „troszczyć 
się”  także  o  sprawy  materialne 
klasztoru.  Pierwszym  pociąg-
nięciem było, by wszelkie dobra 
ziemskie posiadane przez klasz-
tor  od nowa  „intabulować”  czy-
li  wpisać  do  ksiąg  wieczystych. 
Pociągało  to  za  sobą  mnóstwo 
starań  i  kłopotów.  Wie  o  tym 
każdy, kto choć raz przepisywał 
jakiś spadek na siebie.

Nie wolno było też czynić żad-
nej  inwestycji  gospodarczej  bez 
zgody  „gubernium”,  nic  kupić, 
nic  sprzedać,  nawet  pożyczenie 
większej  sumy  pieniędzy  bez 
większej  wiedzy  i  pozwolenia 
urzędu  narażało  na  to,  iż  poży-
czający  tracił  prawo  do  zwrotu. 
Wycofano też wiele przywilejów 
królewskich  wydanych  w  daw-
nych  czasach  dla  klasztoru  np. 
odebrano browary (zyski mnisz-
kom  niepotrzebne,  piwo  też). 
Za  „czasów  polskich”  otrzymy-
wał konwent od królów znaczną 
ilość wołów rzeźnych (czyli - jak 
to  się  wtedy  określało  –  wołów 
na kloc). Królów polskich już nie 
było, więc  i  przywilej  stracił  ra-
cję bytu. Odtąd klasztor musiał 
kupować  woły  z  własnej  kasy, 
zwykle  jednorazowo  nabywano 
około  siedmiu:  mięso  szło  na 
spożycie, ze skór szewc klasztor-
ny  robił  zakonnicom    buty.  Za 
jednego wołu - czytamy   w kro-
nice  -  płacono wówczas  od 100 
do 120 złp.

Aby  kontrola  gospodarki 
klasztornej  była  pełna,  wyma-
gano  żeby  „ekstrakt  rachunków 
rocznych” klasztoru przesyłać do 
guberni. Zabrano  też z kościoła 
Benedyktynek srebrne i złote na-

czynia do mennicy państwowej, 
nakazując ksieni zakup nowych 
naczyń z „kruszcu podlejszego”.

I  pomyśleć,  że  działo  się  to 
pod rządami Austrii uchodzącej 
za kraj ultrakatolicki.

A już za rządów ksieni Mału-
jewiczównej nie wolno było „nic 
czynić bez wystawienia  pierwej 
podania o zezwolenie” do odnoś-
nych  urzędów,  świeckich  oczy-
wiście.

Integracja  urzędników  wie-
deńskich  i  lwowskich  obej-
mowała  też  sprawy  czysto  we-
wnętrzne  jak  np.  wybór  ksieni. 
I tak po raz pierwszy w wyborze 
ksieni  Elżbiety Dahlken uczest-
niczył starosta lwowski a wybór 
musiał  być  potwierdzony  przez 
„najjaśniejszego  monarchę”. 
Wyznaczono  też  taksę  czyli 
opłatę za zezwolenie na wybory. 
Wynosiła ona mniej więcej 3000 
złp.  Jeśliby  tę  kwotę  przeliczyć 
na  wspomniane  wyżej  woły,  to 
była to wartość około 25 wołów.

Toteż  po  śmierci  ksieni  Kru-
szelnickiej zwlekano z wyborem 
z tego właśnie powodu – klasztor 
nie  miał  pieniędzy.  Skończyło 
się na  tym, że arcybiskup Kicki 
zaakceptował  Małujewiczówną, 
dał jej prawa ksieni, ale zastrzegł, 
by  nie  używała  zewnętrznych 
oznak władzy np.  pastorału. By 
nie drażnić guberni!

Wielkim ciosem dla życia we-
wnątrz  zgromadzenia  i  dla  jego 
jedności było ustanowienie przez 
władze austriackie rady klaszto-
ru. Odnośne urzędy wyznaczyły 
imiennie cztery zakonnice, któ-
re  miały  współdecydować  wraz 
z ksienią o losach klasztoru. Ot-
wierało się w ten sposób pole do 
manipulacji.

Jedną  z  pierwszych  radnych 
była m.in.  s.  Józefa  Knuh,  któ-
ra później narobiła w klasztorze 
solidnego  zamieszania.  Stara 
rzymska zasada „divde et impe-
ra” (dziel czyli skłócaj –  i rządź) 
znów ożyła w całej krasie!

   Jeśli się do tego wszystkiego 
doda  jeszcze nieszczęścia, które 
w  tym  czasie  dotknęły  klasztor 

np. wielki pożar Lwowa w 1800 
roku  (  w  klasztorze  spaliły  się 
zabudowania  gospodarcze), 
przemarsz  wojsk  rosyjskich, 
dwukrotnie przejście wojsk Na-
poleona  (klasztor  zapłacił wów-
czas 9000złp kontrybucji), pożar 
w  Lesienicach  etc.,  to  nie  trud-
no  zgadnąć,  dlaczego  niektóre 
z  późniejszych  ksieni  czy  prze-
orysz  rezygnowały  przedwcześ-
nie z urzędu.

 W lipcu 1817 roku konwent 
Benedyktynek miał zaszczyt wi-
tać  w  swoich  progach  cesarza 
Franciszka  I,  który  wizytował 
wówczas  Lwów.  Trudno  orzec, 
do  czego  należy  zaliczyć  wizy-
tację  monarszą?  Klęska  to  czy 
splendor?  Jakkolwiek  by  to  nie 
było,  kronikarka  ze  wzrusze-
niem  i  zachwytem  podkreślała, 
jak  to  Najjaśniejszy  Pan  raczył 
przyklęknąć  przed Sanctissium 
na własne, osobiste kolano. Po-
witany  przez  ksienię  Różycką 
na progu klauzury, zwiedził cały 
klasztor,  wypytywał  i  chwalił! 
W kilka dni później do klaszto-
ru przybyła jego małżonka cesa-
rzowa Karolina. Ksieni Różycka 
powitała ją piękną mową po nie-
miecku nie tylko jako cesarzową 
ale  przede  wszystkim  jako  pra-
wnuczkę  Jana  III  Sobieskiego. 
Zaprowadzono  ją  oczywiście 
przed  portret  ksieni  Daniłowi-
czówny  (ciotki  Jana  III),  przy 
którym  Najjaśniejsza  Pani  ra-
czyła wzruszyć  się  do  łez. Przy-
rzekła  wówczas  mieć    klasztor 
w  swej  szczególnej  opiece  –nie-
stety wkrótce potem zmarła.

W styczniu 1833 roku zmar-
ła ksieni Różycka. Po  jej śmier-
ci,  przez  rok,  rządy  sprawowała 
przeorysza, znana nam już „Ka-
zimira”  Kucharska,  krewna  ka-
nonika  Mazurkiewicza.  Widać 
„nauczki”  wielebnego  spowied-
nika  sióstr  zaowocowały  obfi-
cie. W  1834  r.  na  urząd  ksieni 
wybrana  została  Anna  Józefa 
Kuhnówna,  której  rządy  (1834-
1840)  kronikarka  nazwie  „naj-
smutniejszymi czasami naszego 
konwentu”.
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W tradycji katolickiej św. anna była matką najświętszej Maryi Panny, patronką małżeństw, matek, 
wdów i żeglarzy. 

Święta anna

biografia:
W Ewangelii  nie  wspomina  się 

o  świętej  Annie  ani  słowem,  na-
tomiast  tradycja  powołując  się  na 
apokryfy:  m.in.    Protoewangelię 
Jakuba z ok. 150r., Ewangelię Pseu-
do-Mateusza i inne, mówi, że była 
córką duchownego Mathana z Bet-
lejem,  miała  dwie  siostry  Marię 
i  Sobe,  które  poślubiły  mężczyzn 
z  tego  samego  miasta  i  stały  się 
matkami Marii Salome i Elżbiety. 

Ona  zaś wyszła  za Galilejczyka 
Joachima. Dopiero po wielu modli-
twach zaszła w ciążę i to już w pode-
szłym wieku. Kiedy jej córka miała 
trzy lata zaniosła ją do świątyni, po-
święcając  Bogu.  Najprawdopodob-
niej wówczas Maria widziała swych 
rodziców po  raz  ostatni,  ponieważ 
oboje wkrótce zmarli.

Kult na świecie.
Kościół  uświęcił  wywodzącą  się 

z Jerozolimy tradycję, według której 
Anna jest matką Maryi i zaaprobo-
wał powstałe w starożytności ku jej 
czci hymny i homilie doktorów koś-
cioła, a następnie jej kult publiczny. 

Na Wschodzie  szczególną  czcią 
otaczano  ją  na  dworze  cesarskim, 
czego  dowodem  była  budowa  koś-
cioła  pod  jej  wezwaniem  w  Kon-
stantynopolu w 550r. Święta ku jej 
czci obchodzono wówczas dwa razy 
w roku: 9 grudnia i 25 lipca.

Na Zachodzie ślady kultu świętej 
Anny spotyka się w VIII-IX wieku,  
jego wzrost przypadł szczególnie na 
okres  wypraw  krzyżowych,  a  upo-
wszechnił się w XIII-XIV wieku. 

Pierwszy  klasztor  na  Zachodzie 
powstał ku czci św. Anny w 701r. we 
Florian koło Rouen. Tam też miały 
znajdować się relikwie świętej, prze-
niesione  ze  Wschodu.  O  zaszczyt 
ich posiadania ubiegały się ponadto 
miasto Apt we Francji i Marsylia. 

W skarbcu katedry św. Wawrzyń-
ca w Genui pokazywane są relikwie 
ręki  świętej  Anny,  nie  ma  jednak 
pewności co do ich autentyczności. 

Mimo  to  są  one  dowodem  kultu 
matki Maryi,  który  był  tak wielki, 
że  niektórzy  pisarze  kościelni  gło-
sili,  iż św. Anna była niepokalanie 
poczęta(!),    ze względu właśnie  na 
Maryję. Twierdzenie to nie ma jed-
nak żadnego pokrycia ani w nauce 
kościoła, ani też w dokumentach.

Od XV wieku  istnieje w Niem-
czech  bractwo  św.  Anny,  a  ku  jej 
czci wystawiono w tym kraju kilka-
set kościołów. 

W ciągu wieków pod patronatem 
lub  imieniem  św.  Anny  powstało 
pięć zakonów żeńskich.

Ustanowienie święta.
Święto 26 lipca obchodzono już 

w XIV wieku we Francji i w Anglii; 
ponadto propagowali je franciszka-
nie  (od  1263r.),  karmelitanie  (od 
1312r.), cystersi (od 1454r.), a tak-
że bernardyni, którzy rozpowszech-
niali je wraz z kultem niepokalane-
go poczęcia NMP. 

Święto  oficjalnie  ustanowił  pa-
pież Sykstus IV w 1474r, natomiast 
od 1969r. obchodzi się je łącznie ze 
św. Joachimem.

Kult w Polsce.
Dowodem kultu św. Anny w na-

szym kraju  jest specjalna  fundacja 
wraz  z  przeznaczonym  ołtarzem, 
tzw.  almaria,  znajdująca  się w ka-
tedrze  krakowskiej  i  poświęcona 
właśnie matce Maryi (praktykowa-
na od 1391r.), a także liczne kościo-
ły i kaplice, wybudowane zwłaszcza 
od XIV-XVII wieku, m.in. w Krako-
wie, Warszawie; na Śląsku znanych 

jest około 50 kaplic i kościołów pod 
wezwaniem  św. Anny,  np. w  Sos-
nówce koło  Jeleniej Góry, Wrocła-
wiu,  Legnicy,  Otmuchowie,  Oleś-
nie,  Głogowie,  Świdnicy,  Górze 
św.  Anny,  klasztor  benedyktynów 
w Kłodzku.

Ogółem ku czci św. Anny wybu-
dowano w naszym kraju  184  koś-
cioły, a wiele z nich szybko stało się 
celem pielgrzymek.

Księżna anna. 
Imię  matki  NMP  nosiło  wiele 

znanych  osób.  Dla  naszej  lokal-
nej historii szczególnie ważna była 
księżna  śląska,  córka  Przemysła 
Ottokara  I,  króla  czeskiego,  od 
1216r. żona Henryka II Pobożnego. 
To właśnie ona po śmierci męża w  
bitwie po Legnicką, spełniając wolę 
zmarłego podarowała w 1242r. be-
nedyktynom  z  czeski  Opatowic 

miejscowość zwaną Grissobor (po-
łożoną 2 km od Krzeszowa).

26  lipca  czeka nas  coroczny od-
pust ku czci świętej Anny, której ka-
plica znajduje się na pięknym wzgó-
rzu w naszej miejscowości. Od kilku 
lat dzięki hojności parafian  i  stara-
niom komitetu do spraw odbudowy  
trwa renowacja tego obiektu.

Rekonsekracja,  czyli  ponowne 
oddanie  wiernym  kościoła  plano-
wana  jest  na  25  września  2011r. 
podczas  wizytacji  kanonicznej, 
którą  dokona  Biskup  Pomocniczy 
Diecezji Legnickiej JE ks. dr Marek 
Mendyk.

Anna Ferenc

W tym numerze Krzeszowskiej Pani poświęcamy kilka słów patronom najbliższych 
uroczystości – św. Annie i św. Wawrzyńcowi. 
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Święto  obchodzone  ku  czci  św. 
Wawrzyńca przypada 10 sierpnia.

Pod  imieniem Wawrzyńca Koś-
ciół  wyniósł  do  chwały  ołtarzy  16 
świętych  i  4  błogosławionych.  Na 
ich  czele  znajduje  się  męczennik 
rzymski. 

Jego wspomnienie doroczne ob-
chodzi Kościół  jako święto,  co  jest 
dla  niego  wielkim  wyróżnieniem, 
gdyż  te  rangę mają  tylko  patrono-
wie Europy: św. Benedykt, św. Cy-
ryl  i  św. Metody  (a w Polsce  także 
św. Kazimierz) oraz Apostołowie. 

Wyżej  od  nich  liturgia  stawia 
św.  Józefa  i  św.  Jana  Chrzciciela 
oraz książęta Apostołów:  świętych 
Piotra i Pawła.

Historia nie przekazała nam in-
formacji  o  życiu  i  działalności  św. 
Wawrzyńca. 

Według    Akt męczeństwa miał 
pochodzić  z Hiszpanii. Należał  do 
duchowieństwa  rzymskiego    i  był 
zaufanym papieża św. Sykstusa II. 
Papież  ten wyniósł go do godności 
diakona  i  powierzył  mu  admini-
strację dóbr kościelnych oraz oddał 
mu  pod  opiekę  ubogich,  znajdują-
cych się w mieście.

Wspomniany  papież  został  poj-
many, kiedy za panowania cesarza 
Waleriana  (253-260r)  wybuchło 
nowe  prześladowanie  Kościoła. 
Wtedy  św. Wawrzyniec  podążył  za 
swym  zwierzchnikiem,  wypowia-
dając  znamienne  słowa:  ,,Gdzie 
idziesz, Ojcze, bez syna? Jakże obej-
dziesz się bez swojego diakona? Ni-
gdy  nie  odprawiałeś  mszy  świętej 
bez swojego diakona,  czymże więc 
mogłem  ściągnąć  na  siebie  Twoją 
niełaskę?” 

Na to miał odpowiedzieć papież 
męczennik:  ,,Dla  mnie  steranego 
wiekiem jest przygotowana mniej-
sza  próba.  Ciebie  czekają  o  wiele 
większe  cierpienia,  ale  też  i  pięk-
niejsza  korona  chwały  cię  czeka”. 
Po krótkim pożegnaniu papież  zo-
stał  zabrany do więzienia  i  jeszcze 
tego  samego  dnia  zginął  śmiercią 
męczeńską (został ścięty).

Na  mocy  dekretu  cesarskiego 
w  związku  z  prześladowaniami 

miały zostać zlikwidowane wszyst-
kie majątki kościelne. Zostawiono 
więc św. Wawrzyńca jako zarządcę , 
by wydobyć od niego zeznania, jaki 
jest  stan  majątku  Kościoła  rzym-
skiego. Usiłowano także wymóc na 
nim przekazanie go w całości urzęd-
nikom cesarskim. Żywot  świętego 
głosi,  że  zapobiegliwy  diakon  roz-
dał  wszystkie  pieniądze  pomiędzy 
ubogich.  Kiedy  zaś  sędzia  nakazał 
mu  pokazać  skarby  Kościoła,  św. 
Wawrzyniec  zebrał  tych  ubogich 
i  wskazując  na  nich  miał  powie-
dzieć:  ,,Oto  są  skarby  Kościoła!” 
Rozwścieczony  sędzia  kazał  naj-
pierw  wychłostać  diakona,  a  póź-
niej  rozłożyć  świętego  na  kracie 
i tak wolno palić ogniem, aż powie, 
gdzie są skarby, którymi zamierzali 
wzbogacić  się  urzędnicy  cesarscy. 
Święty wśród tak wyszukanych ka-
tuszy miał zdobyć się jeszcze na sło-
wa  skierowane  do  sędziego  i  kata: 
,,Widzisz,  że  ciało moje  już  dosyć 
jest  przypieczone  z  jednej  strony, 
obróć je na drugą stronę”.

To właśnie niezłomna i bohater-
ska postawa zjednała św. Wawrzyń-
cowi  najwyższy  podziw  Kościoła 
rzymskiego  i  zapewniła mu  chwa-
łę  ołtarzy.  Święty  Augustyn  pisał, 
że  jak  Jerozolima  szczyci  się  św. 
Szczepanem, tak Rzym jest dumny 
ze  św. Wawrzyńca. 

Ciało  męczennika  pogrzebał 
ze czcią św. Justyn, kapłan, a  imię 
świętego zostało włączone do kano-
nu Mszy św. i do litanii do Wszyst-
kich Świętych. 

Grób św. Wawrzyńca należał do 
najchętniej  nawiedzanych,  a  już 
w czasie panowania cesarza Kon-

stantyna  I  wielkiego  wystawiono 
ku jego czci bazylikę.

Święty  Wawrzyniec  należał  do 
najbardziej popularnych świętych. 

Odbierał cześć jako patron ubo-
gich,  piekarzy,  kucharzy,  a  nawet 
bibliotekarzy. Wzywano go w czasie 
pożarów  i  przeciw  chorobom  reu-
matycznym  (palenie  w  kościach). 
Otoczono  też  jego postać wieloma 
legendami,  jak  np.  tą,  że  w  każdy 
piątek schodzi do czyśćca i uwalnia 
jedną duszę. 

Pod  imieniem  św.  Wawrzyńca 
istnieją miasta, a w Kanadzie trze-
cia największa rzeka nosi imię tego 
świętego.

W  Polsce  kult  św.  Wawrzyńca 
był  kiedyś  bardzo  żywy,  świadczy 
o  tym m.in.  istnienie  aż  25  przy-
słów,  związanych  z  jego  świętem 
(wg J. Krzyżanowskiego).

Ku czci tego świętego wystawio-
no w Polsce ponad sto kościołów.

W kościele pod wezwaniem św. 
Wawrzyńca  w  Krzeszówku  tego-
roczny  odpust  planowany  jest  na 
niedzielę 7 sierpnia o godz. 1400.

Anna Ferenc

/Oba teksty powstały na pod-
stawie Żywotów świętych, zwa-
nych też Księgą męczeństwa/

Święty Wawrzyniec 
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W sobotę i niedzielę 18 i 19 czerwca w naszym 
sanktuarium  gościła  ekipa  TV  Trwam,  która 
właśnie tutaj nagrywała zdjęcia do sierpniowe-
go wydania programu „Sól Ziemi”, przygotowy-
wała również relację z Regionalnego Spotkania 
Podwórkowych Kółek Żywego Różańca.

Podziękowania składamy Ojcu Piotrowi Det-
tlaffowi  za  możliwość  goszczenia  TV  Trwam 
w naszym sanktuarium, i zaprezentowania jego 
skarbów i modlitewnej atmosfery. Pełni podzi-
wu jesteśmy dla całej ekipy, dla jej profesjonali-
zmu i mozolnej pracy. 

Dziękujemy Kanclerzowi LKB ks. dr Józefowi 
Lisowskiemu za poświęcony czas i za ukazanie 
w pełni tego co w Krzeszowskim Sanktuarium 
najcenniejsze.  Dziękujemy  również  Pani  Dy-
rektor Barbarze Skoczylas - Stadnik za goszcze-
nie nas w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze 
i podzielenie się z widzami bogactwem zgroma-
dzonych tam eksponatów. O oprawę muzyczną 
całego  przedsięwzięcia    zatroszczył  się  zespół 
„Janicki”  z Czarnego Boru. Dla  zaprezentowa-

nia bogactwa kulturowego naszego regionu na-
grali oni koncert religijno-patriotyczny.

Program będzie można zobaczyć prawdopo-
dobnie w niedzielę 7 sierpnia 2011r. 

GZ

TV TrWaM
W KrzeszOWsKiM sanKTUariUM
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naszą MOcą JesT MODliTWa, 
a siłą – eUcharYsTia

Członkowie Podwórkowych Kółek Różańco-
wych Dzieci z Metropolii Wrocławskiej wraz ze 
swoimi  rodzicami,  opiekunami,  przyjaciółmi 
licznie  uczestniczyli  wczoraj  w  kolejnym    Re-
gionalnym  Spotkaniu  PKRD  zorganizowanym 
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krze-
szowie (Diecezja Legnicka ). Mszy św. sprawo-
wanej w  ich  intencji przewodniczył bp. Marek 
Mendyk, sufragan legnicki.

- Matka Boża Łaskawa cieszy się dzisiaj Wa-
szą  tak  liczną  obecnością,  wyraża  wielka  ra-
dość z faktu, że po raz kolejny przybyliście do 
Krzeszowa by spotkać się właśnie tutaj z naszą 
najukochańszą Mamusią.  Jesteśmy rycerzami 
Matki Bożej- mówił jeszcze przed rozpoczęciem 
Mszy  św. o. Piotr Dettlaff 
CSsR, opiekun Podwórko-
wych Kółek Różańcowych. 
A  ich  założycielka    Ma-
dzia Buczek  poprowadziła 
Modlitwę Różańcową. 

W  okolicznościowej 
homilii  Ksiądz  Biskup  
nawiązując  do  motta 
przyświecającego  Podwór-
kowym  Kołom  Różań-
cowym  Dzieci  „  Nie  ma 
dnia  bez  modlitwy,  nie 
ma tygodnia bez Euchary-
stii  i nie ma miesiąca bez 
spowiedzi” wskazał ,że dla 
kogoś kto żyje blisko Pana 
Boga  nie  jest  to  zadanie 
trudne.  Bo  choć  czasem 

przychodzą  różne pokusy  i  zagrożenia ducho-
we, zwłaszcza w okresie wakacji, to my wiemy, 
że naszą  mocą jest modlitwa, a naszą siłą – Eu-
charystia.

Zdaniem bp. Mendyka Panu Bogu zależy na 
tym, żebyśmy taki charakter jaki mamy czynili 
lepszym, byli gorliwsi, lepiej zachowywali Boże 
prawo,  szanowali  rodziców,  wyrabiali    swoje 
serce i umieli coś dobrego zrobić. Żebyśmy na-
wet –  jak powiedział Ksiądz Biskup – potrafili 
znieść ofiarę dla Niego.

Krzeszowską pielgrzymkę Podwórkowych Kó-
łek Różańcowych Dzieci zakończył koncert zna-
nego zespołu „ Oratorium” ks. Lecha Gralaka.

Marek Zygmunt. Krzeszów 



KrzeSzowSKa PaNI nr 4 (16) - Lipiec/Sierpień 201122

XiX PielgrzYMKa Piesza DiecezJi legnicKieJ 
na Jasną górĘ OD 29 liPca DO 7 sierPnia 2011 r.

„NASZYM POWOŁANIEM JEST ŚWIĘTYCH OBCOWANIE!”

Hasło XIX PPL jest konkretną odpowiedzią na misję, jaką swoim wiernym powierzył Pasterz Diecezji 
Legnickiej. Albowiem zwołanie i działalność I Synodu Diecezji Legnickiej ukazało duchownym i świe-
ckim, iż codzienne realizowanie swojego powołania jest doświadczeniem Wspólnoty ludzi, którzy pragną 
osiągnąć  ten sam cel. Greckie słowo sin-hodos oznacza wszak wspólną drogę, a nawet więcej, wspól-
ne pielgrzymowanie. Nikt inny, jak właśnie człowiek wyruszający w drogę, mający motywację religijną, 
wchodzi w rzeczywistość, w której odczytuje, doświadcza prawdy, że jest pielgrzymem tej ziemi, a celem 
jego ziemskiej pielgrzymki jest „niebo”. Taki cel, ukazujący się jako wejście w Komunię z Bogiem i świę-
tymi, może być zrealizowany przez naśladowanie tych, którym udało się już osiągnąć niebiański cel. 

Program przyjęty na rok 2011 jest kontynuacją programu z lat poprzednich, gdy to pielgrzymi w pro-
gramie wspólnej drogi, mogli realizować zadanie, jakie Kościołowi powszechnemu pozostawił papież 
Jan Paweł II. Wskazania te zawarte są w papieskim nauczaniu zawartym w Liście Apostolskim Novo 
Millenio Ineunte. I polegają na tym, aby:  „CHRYSTUSA poznać, kochać i naśladować” (NMI nr 29).

Poznać      Jesteśmy uczniami Chrystusa    2008 
Kochać      Krzyż drzewem życia      2009 
Naśladować    Oto ja, poślij mnie!      2010 

Rok 2011 na wzór lat wcześniejszych, włącza się w realizację programu duszpasterskiego Kościoła 
w Polsce. Przesłanie tego programu zawiera się w słowach: „W komunii z Bogiem”. 

Hasło roku duszpasterskiego 2011
w kościele w polsce 

Hasło i synodu 
diecezji legnickiej

Hasło XiX pielgrzymki 
pieszej diecezji legnickiej na jasną górę

„W komunii z Bogiem” „Przypatrzymy się
powołaniu naszemu”

Naszym powołaniem 
jest Świętych Obcowanie!

 

Plan PielgrzYMOWania - 2011
29 lipca  - piątek:  Legnica – Lusina (33,8 km)  Legnickie Pole – Mierczyce, Damianowo 
30 lipca  - sobota:  Lusina – Gniechowice (30,2 km)  Osiek, Wawrzeńczyce, Kamionna 
31 lipca  - niedziela:  Gniechowice – Kobierzyce (9,1 km) - Apel Jasnogórski wspólny, 
     poprzedzony świątecznym spotkaniem pielgrzymów
1 sierpnia - poniedziałek:  Kobierzyce – Oława (27,0 km) Żórawina, Jarosławice, Zabordowice 
  - Nabożeństwo pokutne w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie 
2 sierpnia  - wtorek:  Oława – Karłowice (36,0 km) las, Lubsza, las 
3 sierpnia  - środa:  Karłowice – Jełowa (32,4 km) las, Grabczok, las
4 sierpnia  - czwartek:  Jełowa – Dobrodzień (33,5 km) Ligota Turawska, Radawie, Szemrowice
5 sierpnia  - piątek:  Dobrodzień – Lisów (30,3 km) Dzielna, Glinica, Lubockie
  - Nabożeństwo z poświęceniem Tryptyku Synodalnego 
6 sierpnia  - sobota:  Lisów – Gnaszyn (21,8 km) Herby, Dąbrówka, „Górka Przeprośna”
7 sierpnia  - niedziela:  Gnaszyn – Jasna Góra  (5,0 km)   

  
Przewodnik Pielgrzymki Legnickiej

Ks. dr Mariusz Majewski

Ps.
Zapisy na XIX  Pieszą Pielgrzymkę Legnicką można dokonać u Ks. Kustosza w każdą niedzielę 
po Mszy świętej, w zakrystii Bazyliki Krzeszowskiej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w so-
botę 23 lipca 2011 roku po Mszy św. wieczornej o godz. 18.3o 
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Starsza  pani  pojawiła  się  
w  drzwiach.  Złote  oprawki 
okularów,  na  głowie  czapeczka 
zrobiona  z  białego  kordonku, 
szydełkowa i … i uśmiech. Ele-
gancko ubrana, zadbana starsza 
osoba z Alzheimerem i demen-
cją.  Zdecydowanym  ruchem 
ręki  podała mi  dłoń  i...I  rozpo-
częła się moja praca,  jako opie-
kuna 85 letniej babci-Adelajdy.

Następnego  ranka  pierwsze 
wspólne śniadanie. Zapytałem:

- Co sobie Pani życzy, kawa, 
herbata? Tost czy jakaś sałatka?

-  Czarna  kawa,  bez  cukru 
i mleka  oraz  tost  -  pół  i  z  dże-
mem

Pospiesznie  udałem  się  do 
kuchni i przygotowałem wszyst-
ko wg zamówienia.

- Ta kawa jest za silna...
Usłyszałem  i...  zdrętwiałem. 

Czyżby  było,  aż  tak  źle....Po-
myślałem.  Zrobiłem  następną 
za słabą, jeszcze była za gorąca, 
za  zimna...  Padło  osiem  kaw. 
Pod  płaszczem  sympatycznej 
starszej  damy  kryło  się  ogrom-
ne  uczucie  żalu,  złości  i  żółci 
do  wszystkiego  i  wszystkich. 
Zwłaszcza  do  Boga.  Jeden  bóg 
umarł  w  czterdziestym  piątym 
a o innym nie było mowy. Koś-
ciół  to  teatr. Trawiąca  i  zaraża-
jąca  nienawiść  znalazła  teraz 
obiekt ujścia emocjom - mnie.

Pewnej  lipcowej  niedzieli 
po  powrocie  z  kościoła  zasta-
łem  babcie  w...  nieciekawym 
humorze. Wyczekawszy aż zo-
staniemy  sami  zdenerwowana 
rzekła:

- Ja jestem ważniejsza od koś-
cioła  i Boga.  I  obiad ma być na 
12.00!

-  Jest  pani  ważna,  ale  dla 
mnie  ważniejszy  jest  Bóg.  Po-
tem  dopiero  Pani.  -  Spokojnie 
odparłem  podając  spóźniony 
o 30 minut obiad. Było to moje 
pierwsze chyba takie świadome 
wyznanie  wiary.  I  to  nie,  jako 
kontra  słowom babci  czy próba 
sił, kto  jest ważniejszy. Po pro-
stu. Normalna odpowiedź.

Mijały  dni.  Każdego  popołu-
dnia  chodziliśmy  na  spacery. 
W  czasie  jednej  z  grudniowych 
przechadzek  niby  przypadkiem 
weszliśmy  do  ewangelickiego 
kościoła  na  wystawę  szopek. 
Każda  wcześniejsza  próba  wej-
ścia  do  kościoła  kończyła  się 
stanowczą wręcz lekko agresyw-
ną negacją i zepsuciem babci hu-
moru  na  pozostałą  cześć  dnia. 
Po obejrzeniu wystawy nieśmia-
ło  zaproponowałem  pójście  do 
kościoła katolickiego.

- Być może tam jest inna wy-
stawa? Zapytałem z nadzieją.

-  Dobrze  -  Powiedziała  bab-
cia  i  z  zadowoleniem  dalej  po-
dziwiała uliczki miasta z wózka 
inwalidzkiego  zwanego  merce-
desem.

Weszliśmy do wnętrza akurat 
zaczynała się Msza św. W duchu 
prosiłem  Boga,  aby  natchnął 
babcię w  taki  sposób,  żeby wy-
trzymała  do  końca.  Obiecałem 
nawet, że za swoje pieniądze za-
proszę babcię na kawę. Zostali-
śmy. Po Mszy  św. udaliśmy się 
do przybocznej kapliczki i przed 
obrazem Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy zapaliliśmy świeczki 
po jednej za każdego z nas. 

W  czasie  drogi  powrotnej 
nie padło ani słowo. Nasze roz-
mowy  dotyczyły  pogody,  spot-

kanych  osób,  przyrody.  Często 
siadaliśmy  w  kawiarni  przed 
oknem  i  obserwowaliśmy  ruch 
uliczny.  Na  ławce  w  dużym 
półdzikim parku panowało mil-
czenie. Unikałem rozmów o ży-
ciu  zwłaszcza  od momentu  jak 
babcia  zaczęła  opowiadać  swo-
je  dziecinne  i młodzieńcze  lata 
i...I  z  wielkim  stresem,  złością 
i łzami w oczach żaliła się, że... 
on...  on...  Zmarnował  jej  całe 
życie... Dla niej był jak bóg. 

Kolejne spacery do miasta za-
wsze kończyły się lub zaczynały 
odwiedzinami  w  kościele  i  za-
paleniem  świeczek.  Odwiedza-
liśmy Maryję. Z  czasem babcia 
sama mówiła:

-  Idziemy  do  Maryi  powie-
dzieć - dzień dobry.

  Potem  pojawiły  się  kwiaty 
przy okazji, to znaczy bez okazji. 
Oczywiście zawsze były to róże. 
Agresja powoli znikała. Widzia-
łem  jak babcia dobrze  się  czuje 
w kościele. Kiedy zastawaliśmy 
drzwi kościoła zamknięte, na jej 
twarzy  pojawiało  się  rozczaro-
wanie i smutek.

Po  Nowym  Roku  w  roczni-
cę  urodzin  zmarłego  przed  laty 
męża  poszliśmy  na  cmentarz. 
Za bramą babcia zaczęła się de-
nerwować, pojawiły się  łzy. Za-
pytałem, co się stało, dlaczego...

-  Zapomniałam  gdzie  jest 
grób?  -  Spokojnie  - mamy  czas 
-  znajdziemy  choćbyśmy  mieli 
szukać do jutra.

Szczęściem  wcześniej  za-
pytałem  syna  o  miejsce  po-
chowku  ojca.  Demencja  babci 
była  duża.  Pamiętała  drogę  do 
domu  od  najbliższego  zakrętu, 
a  to  było  50 m. Nie  wspomnę 

Stałem Się świadkiem działania w widzialny 
SpoSób niewidzialnej łaSki bożej.

(ADELAJDA)
(na łamach „Krzeszowskiej Pani” drukujemy świadectwo człowieka, który dzięki 
Łasce Bożej nawrócił się i odnowił swoje życie. Niech jego przykład będzie 
drogowskazem dla zabłąkanych i szukających pomocy)
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o  znajomych.  Często  po  przy-
jacielskiej  rozmowie spotkane-
go  przypadkiem  znajomego  na 
ulicy,  rozmowie  z  kimś,  kogo 
zna się 40 lat pytała mnie lekko 
zadziwiona:

- Kto to był?
- Nie wiem, nie znam tej oso-

by?  -  Odpowiadałem.    -  Ja  też. 
Z uśmiechem wtórowała babcia.

Po kilku fałszywych skrętach 
wreszcie trafiliśmy na właściwą 
aleję. Położyliśmy kwiaty i każ-
de w milczeniu  zmówiło mod-
litwę. Były  tam trzy groby. Ro-
dziców i męża. Ojciec zginął na 
wojnie  w  1945  roku.  Miejsce 
i dokładny czas nie są znane do 
dzisiaj. Pojawiły się znowu łzy. 
Zabrał  mi  ojca......  Stosunek 
babci  do  mnie  ulęgał  stopnio-
wej  zmianie.  Stawał  się  przy-
jacielski. Owszem czasem były 
ataki  złośliwej  demencji.  Ale 
choroba  wszystko  tłumaczyła. 
Ważnym  i  zwrotnym  momen-
tem była pomoc ojca Czesława. 
Chyba w lutym opowiedziałem 
o zmarłych rodzicach babci i jej 
mężu. Akcentując  fakt,  iż  tato 
babci zginął na II Wojnie Świa-
towej,  jako  niemiecki  oficer.  
Śmierć  ojca  budziła  w  babci 
zawsze  uczucie  żalu,  pretensji 
nawet  wywoływała  lekką  agre-
sję względem Boga, świata i do 
ludzi.  Na  wspomnienia  babci 
w tej sferze zawsze powtarza-
łem:  proszę  wybaczyć  tak  jak 
w  Ojcze  nasz...  Przebaczyć. 
Wówczas to ojciec Czesław od-
prawił  Mszę  św.  za  zmarłych 
rodziców babci i jej męża.

Przebaczenie.  Módlcie  się 
za  swoich  nieprzyjaciół.  Karty 
II Wojny  Światowej  zostały  za-
mknięte w  tej mszy. Dla mnie 
i  dla  babci.  Pojednanie.  Pola-
cy modlą  się  o  zbawienie  dusz 
Niemców,  którzy  walczyli  na 
wojnie...

   Chodziliśmy z babcią na 
Msze św. czasem nawet dwa razy 
w tygodniu. A wizyta w mieście 
nie  obeszła  się  bez  odwiedzin 
kościoła  i  zapalenia  świeczek. 
Pewien  kapłan  wskazywał  po-

stawę  babci  innym  modlącym 
się, jako wzór...

- Tak pięknie się modli... Po-
wtarzał i to wiele razy.

W swoich działaniach unika-
łem  elementów  stresowych  dla 
babci. Oprócz normalnego stanu 
chorobowego  babcia  posiadała 
niespotykaną wolę do niejedze-
nia. Jej waga 52 kg to oznaczało 
o  2  za  dużo  przy  wzroście  po-
nad 170  cm. Toczyłem  „walkę” 
o każdą łyżkę zupy czy posiłku. 

Każde  nieoczekiwane  i  niepla-
nowane zajście,  list, wizyta czy 
nieporządek na ogrodzie to stres 
i  mogłem  zapomnieć  o  posił-
ku na kilka godzin. W styczniu 
pewnego poranka babcia wstała 
przede mną i... Akurat stopniał 
śnieg  i...  Ogród  przedstawiał 
jedno wielkie kretowisko. Stres. 
Musiałem  coś  zrobić.  Dwa  dni 
walczyłem  z  kretami,  świece 
gazowe,  jakieś  kamienie  itd. 
W zeszłym roku po  takiej  akcji 
miałem 3 tygodnie spokoju. Ale 
teraz było ich za dużo.....Popro-
siłem Boga o pomoc, powiedzia-
łem sobie, że nawet przyroda nie 
pomaga mi  i denerwuje babcię. 
Wyszedłem  na  ogród  i  zawar-
łem z kretami układ. Mogą  ryć 
pod ziemią ile chcą,  ja nie chcę 
ich zabijać, chcę, aby nie dener-
wowały mi babci. Umowa. Bóg 
pomógł.

 W czasie wspólnej ostatniej 
Mszy św. babcia patrzyła na Je-
zusa w hostii i powtarzała „Cia-
ło Jezusa, ciało Jezusa...” Uwie-
rzyła, wierzyła...      

Od  kilku  dni  Adelajda  jest 
w  szpitalu.  Ponownie  stając 
się  obiektem  łączącym  dwa 
kraje.  Teraz  moi  znajomi  i  ro-
dzina  łącznie  z  ojcem  Czesła-
wem modlimy się  o szczęśliwą 
śmierć. To samo rodzina babci. 
Czytam  jej  słowa  ewangelii  wg 
św.  Łukasza.I  Ojcze  nasz.  Boi 
się zostać sama. Powtarzam wy-
chodząc, że nie jest sama, Mary-
ja jest z nią.

Podarowałem  jej  różaniec 
otrzymany  od  ojca  Czesława 
z  Medjugorie.  Jej  spuchnięte 
i podeszłe wodą dłonie z bólem 
zacisnęły  się  na  nim.  Płakała. 
Wiedząc,  że  każdy  dotyk  dło-
ni  sprawia  jej  ból  i  widząc  jak 
chwyta ten różaniec pękłem...

Pamięta o Marii. Wspomnia-
łem,  że  idę następnego dnia do 
kościoła  i  zapalę  dwie  świeczki 
za siebie i za nią, ledwo rzekła:

- to pójdziemy razem...
Pamięć  zawodzi  coraz  częś-

ciej. Czasem  już nawet nie  po-
znaje córki i syna. Jest za to Ma-
ryja.... Ojcze nasz... I Bóg.

Wczoraj wieczorem Adelajda 
została powołana do wieczności. 
Lekarze  powiedzieli,  że  zmarła 
w  wielkim  spokoju.  Tego  dnia 
jak zwykle czytałem jej Ewange-
lię wg św. Łukasza i mówiliśmy 
Ojcze nasz... Poleciały łzy...

PS.
Dwa dni po śmierci babci wy-

szedłem  na  ogród  i  powiedzia-
łem  kretom,  umowa  się  skoń-
czyła.

Następnego ranka pięć świe-
żych  kopców  sterczało  nad  zie-
lonkawą  trawą. Córka  zwróciła 
mi uwagę, że pojawiły się   kop-
ce.  Opowiedziałem  jej  o  umo-
wie - uśmiechnęła się z milcze-
niem  i  politowaniem dla mojej 
głupoty.

Andrzej Ziółkowski
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Taki duży, taki mały....
Słowa te zacytowane z przebo-

ju zespołu „ARKA NOEGO” były 
myślą  przewodnią  słów  powita-
nia jakie, w imieniu uczestników 
XIII pieszej pielgrzymki Diecezji 
Legnickiej i Diecezji Świdnickiej 
w  intencji  trzeźwości  narodu, 
wypowiedziałem  do  ekscelencji 
ks. Biskupa Marka Mendyka na 
początku Mszy Świętej u Tronu 
Matki  Bożej  Łaskawej  w  Krze-
szowskim Sanktuarium w nie-
dzielę 19 czerwca br.

Już w sobotę o ósmej rano, po 
nabożeństwie rozesłania w koś-
ciele  pw.  Imienia  Najświętszej 
Marii Panny w Kowarach  i  bło-
gosławieństwie  jakiego  udzielił 
franciszkanin  o.  Sebastian,  bli-
sko  200-tu  pątników  wyruszy-
ło  przez  Rozdroże  Kowarskie, 
Jarkowice,  Miszkowice,  Szcze-
panów  i  Bukówkę  do  Lubawki. 
Ten 25-cio kilometrowy odcinek 
organizatorzy  zaplanowali  na 
dzień pierwszy pielgrzymki.  

W  drogę  ruszyli  z  nami  nasi 
duchowi przewodnicy ks. Broni-
sław,  ks.  Kazimierz,  ks.  Sławo-
mir i ks. Robert.

Na tym odcinku pielgrzymo-
wania  nawiedziliśmy  kościół 
parafialny pw. Św. Maksymilia-
na Kolbe w Kowarach Górnych. 
W progu Świątyni gospodarzący 
w  niej  franciszkanin  przywitał 
nas  kropiąc  obficie  świeconą 
wodą,  to  nowy  ceremoniał  po-
witania w historii naszych piel-
grzymek,  przypomniał  on  pod-
czas błogosławieństwa na dalszą 
drogę, iż bieżący rok jest rokiem 
„Kolbińskim”  a  wszystkich  ob-
darzył  na  drogę  pamiątkowymi 
obrazkami. Zapewnił nas o tym, 
że  zrobi  wszystko  co  w  jego 
mocy, ażeby w następnym roku 
dołączyła  do nas  również  grupa 
z jego parafii. Tę deklarację przy-
jęliśmy gorącymi oklaskami. 

Jakże  miłym  zaskoczeniem 
dla  nas  było  to,  że  przed  Jarko-
wice  na  spotkanie  naszej  piel-
grzymki  wyszedł  ks.  Wiesław 
proboszcz  parafii  w  Miszkowi-
cach i pielgrzymował z nami do 
swojej  świątyni  a  później  od-
prowadził nas aż do granic swo-
jej  parafii.  Tak myślę,  że w  ten 
sposób zrodził się nowy obyczaj 
w naszym pielgrzymowaniu. Ks. 
Wiesław  zwierzył  się  nam,  że 
bardzo zachęcał swoich parafian 
do udziału w naszej pielgrzymce, 
chciał nawet stworzyć taką grup-
kę, niestety w  tym  roku  się nie 
udało, może z Bożą pomocą uda 
się to w roku następnym. Musi-
my modlić się w tej intencji.

Gościnna  szkoła  w  Miszko-
wicach przyjęła nas na południo-
wy posiłek użyczając miejsca nie 
tylko  na  odpoczynek,  ale  rów-
nież dając możliwość skorzysta-
nia z gorących napoi.

Na  wieczornej  Mszy  świę-
tej  w  kościele  parafialnym  pw. 
Wniebowzięcia  Najświętszej 
Marii Panny w Lubawce z otwar-
tymi  ramionami  i  uśmiechnię-
tą  buzią  przywitał  nas  ks.  Józef 

-  proboszcz  tamtejszej  parafii.  
Mszy  świętej  koncelebrowanej 
przewodniczył  ks.  Sławomir, 
Diecezjalny Duszpasterz Trzeź-
wości Diecezji Świdnickiej a ho-
milię wygłosił ks. Robert. 

W homilii  poświęconej Trój-
cy  Przenajświętszej  ks.  Robert 
mówił między innymi o Miłości 
Boga do człowieka, ale też i o re-
lacji  odwrotnej  człowieka  do 
Boga. Mnie osobiście przekonał 
do  tego,  że przyjaźń  to coś wię-
cej niż kochanie, tym oto stwier-
dzeniem, że kochanie może być 
i  przeważnie  jest  stanem  emo-
cjonalnym,  jednostronnym, 
natomiast  przyjaźń  to  na  pew-
no  relacja  obustronna.  Po  tym 
rozważaniu  pozostałem  z  pyta-
niem, które zadałem sam sobie: 
Jezus na pewno mnie kocha, na 
pewno jest moim przyjacielem, 
ale czy ja naprawdę Go kocham, 
czy jestem Jego przyjacielem? 

Na zakończenie Mszy Świętej 
nasza siostra Elwira dała świade-
ctwo, w którym, na przykładzie 
swojego  życia,  pokazała  Bożą 
Miłość,  Jego  Wielką  Moc  oraz 
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to jak wielkie rzeczy Pan dla nas 
czyni, gdy Go o to prosimy i gdy 
cierpliwie czekamy aż okaże On 
Swoją Wolę.

Miejsca na wieczorny posiłek 
i do nocnego wypoczynku udzie-
liła nam przepięknie odnowiona 
Szkoła w Lubawce. 

Następnego dnia po błogosła-
wieństwie  w  Lubawskiej  Świą-
tyni,  którego  udzielił  nam  ks. 
Józef,  wdzięczni mu  za  gościnę 
ruszyliśmy,  przez  Lipienicę,  do 
tronu Matki Bożej Łaskawej do 
Krzeszowa.

Z  naszego  maszerującego 
grona, ze względu na obowiązki 
duszpasterskie  ubyli  ks.  Sławo-
mir  i  ks.  Kazimierz  natomiast 
dołączył ks. Łukasz, który z nami 
jest związany w sposób szczegól-
ny,  bo  przed  dwoma  laty  swo-
ją  Mszę  Prymicyjną  odprawiał 
podczas naszej pielgrzymki.

Przed  dotarciem  do  Sanktua-
rium Matki  Bożej  Łaskawej  od-
prawiliśmy  Nabożeństwo  Drogi 
Krzyżowej wzdłuż Krzeszowskiej 
Kalwarii. Rozważanie prawie każ-
dej  Stacji  kończyło  świadectwo 
naszej  siostry  lub  naszego  bra-
ta.  Świadectwa  z  serca  płynące, 
mówiące o  tym co było  i o dniu 
dzisiejszym,  świadectwa,  które 

wzruszały  a  często  też  wyciska-
ły  łzy. W moim sercu, w sposób 
szczególny,  pozostaną  na  długo 
szczególnie trzy świadectwa:
-  świadectwo matki,  która  piel-
grzymowała  z  sześcioletnią 
córką,  ona  z  dziękczynieniem 
za  swoją  abstynencję,  zaś  to 
małe dziecko z prośbą do Mat-
ki Bożej, żeby tato przestał pić, 

-  świadectwo  brata  z  Zakładu 
Karnego w Zarębie, odbywają-
cego karę ośmiu lat pozbawie-
nia  wolności,  wolności  którą 
zabrał  mu  czyn  po  spożyciu 
alkoholu,

- świadectwo maltretowanej cór-
ki  alkoholików  i  jednocześnie 
żony alkoholika.
Wielkim Darem od Pana Boga 

dla  nas  wszystkich  była  grupa 
osadzonych  z  Zakładu  Karnego 
w  Zarębie  koło  Lubania,  któ-
ra  już po  raz kolejny ze swoimi 
opiekunkami przybyła na nasza 
pielgrzymkę.

  Niespodzianką  dla  wielu 
z  nas,  o  której  dowiedzieliśmy 
się  już  na  pielgrzymim  szlaku  
było to, że w tym samym czasie 
co  my  do  Krzeszowskiej  Pani 
pielgrzymują dzieci z Podwórko-
wych  Kół  Różańcowych  naszej 
Diecezji Legnickiej. 

Gdy  ks.  Bronisław  nomino-
wał  mnie  do  powitania  eksce-
lencji księdza biskupa w imieniu 
naszej  pielgrzymki  zastanawia-
łem  się  co  powiedzieć  księdzu 
biskupowi na powitanie i wtedy 
Dobry  Pan  Bóg  podpowiedział: 
nawiąż do wspólnego spotkania 
tych  obu  pielgrzymek  a  w  mo-
ich  uszach  zabrzmiały  nutki 
tego  przeboju  „Taki  duży,  taki 
mały może świętym być ….” i po 
nich    potem  podpowiedź  :  za-
proś Dorotkę tę dziesięciolatkę, 
która  wraz  z  tobą  pielgrzymo-
wała i razem powitajcie księdza 
biskupa, ona kwiatami a ty sło-
wem,  w  którym  przypomnisz 
tę  prawdę  że  „Taki duży, taki 
mały może świętym być, taki 
gruby taki chudy może świętym 
być”  i  jeszcze  poproś  ekscelen-
cję o odprawienie Mszy Świętej 
w  intencji  trzeźwości  narodu, 
ale  też  i w  intencji  tej żeby taki 
duży i taki mały świętym był.

I tak zrobiłem, bo czy można 
sprzeciwiać się Woli Bożej?

Z Bożą pomocą, 
do zobaczenia za rok

Władek – alkoholik
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To nasze pierwsze pielgrzymo-
wanie  do  Częstochowy.  W  nie-
dzielę 12 czerwca już o piątej rano 
wyruszyliśmy  autokarem,  aby 
wziąć  udział  w  XIII  Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Podwórkowych 
Kółek Różańcowych Dzieci.     41 
osób zaopatrzonych w werwę, siły 
i nieziemsko dobry humor stanę-
ło przed tronem Częstochowskiej 
Pani,  aby  z  innymi  wyśpiewać 
tegoroczne hasło:    „Totus Tuus  - 
Maryjo, cały Twój”.

Uroczystości na Jasnej Górze 
rozpoczęły  się  koncertem  ze-
społu dziecięcego z Łodzi. Mały 
Chór  Wielkich  Serc,  rozniecił 
modlitewny  klimat,  a  wspólny 
śpiew  rozwiał  wszelkie  oznaki 
zmęczenia  po  podróży.  Jeszcze 
przed Mszą świętą mali pielgrzy-
mi  wspólnie  z  Magdą  Buczek 
odmówili  dziesiątkę  Różańca 
Świętego.

Centralnym  punktem  piel-
grzymki była Msza święta spra-
wowana pod przewodnictwem 
ks. bp. Antoniego Długosza - bi-
skupa  pomocniczego  Archidie-
cezji  Częstochowskiej.  Po  Eu-
charystii  w  Domu  Pielgrzyma 
zjedliśmy  zamówiony  dla  nas 
przez księdza proboszcza  obiad, 
po  którym  wyruszyliśmy  do 
Krzeszowa. 

Wspólny  wyjazd,  modlitwa, 
Msza  święta,  są  dla  nas  bardzo 
cenne. Wierzymy, że ta pielgrzym-
ka umocni nasze młode Szkolne 
Koło Różańcowe, a jego działanie 
przyniesie oczekiwane owoce.

Za  zorganizowanie  i  pokrycie 
kosztów pielgrzymki, księdzu pra-
łatowi Marianowi Kopko, składa-
my   serdeczne podziękowanie.

Uczestnicy Pielgrzymki                            

Założycielką  Podwórkowego 
Kółka  Różańcowego  Dzieci  jest 
dziewczynka  -  Madzia  Buczek, 
cierpiąca od urodzenia na ciężką 
chorobę, zwaną wrodzoną łamli-
wością kości. Przeszła już 30 zła-
mań i porusza się tylko na wóz-
ku inwalidzkim. W takim stanie 
w lipcu 1997 roku Madzia wpad-
ła  na  pomysł  zorganizowania 

Podwórkowych  Kółek  Różańco-
wych. Pierwszymi członkami sta-
ły  się  dzieci,  które  przychodziły 
do niej na podwórko, by się bawić, 
a po pewnym czasie zwierzyły się 
jej  z  zamiarem  założenia  gangu 
dziecięcego. Przekonała ich o po-
rzuceniu myśli o gangu na rzecz 
różańca.  I  tak  powstał  pierwszy 
dziecięcy gang - różańcowy gang.  
Dziś  do  Podwórkowych  Kółek 
Różańcowych należy ponad 140 
tysięcy   dzieci w 30 krajach. Pa-
tronką  Podwórkowych  Kółek 
Różańcowych  jest  św. Teresa od 
Dzieciątka  Jezus.  Ojciec  Święty 
Jan Paweł II powiedział: "Pan Je-
zus i Jego Matka często wybierają 
dzieci,  by  powierzyć  im  zadania 
ważne dla  życia Kościoła  i  ludz-
kości. Jakąż wielką moc ma mod-
litwa  dzieci!  Waszej  modlitwie, 
drodzy  mali  przyjaciele,  chcę 
powierzyć problemy waszych ro-

dzin i całego świata". Odpowiada-
jąc na to wezwanie i prośbę Ojca 
Świętego, dzieci z Podwórkowych 
Kółek  Różańcowych,  codzien-
nie  odmawiają  jedną  dziesiątkę 
Różańca  Świętego.  Pragną  czcić 
Matkę Bożą i Ją naśladować. Bio-
rą  czynny  udział  w  Eucharystii 
i aktywnie włączają się w jej życie.  
W  parafii  pw.  Wniebowzięcia 
NMP w Krzeszowie    Podwórko-
wo  –  Szkolne    Koło  Różańcowe 
Dzieci  istnieje  od    2009  roku. 
Spotkania Modlitewne odbywają  
się każdego dnia  przed zajęciami 
lekcyjnymi w Szkole. Byliśmy na 
XIII Pielgrzymce Podwórkowych 
Kół Różańcowych Dzieci w Czę-
stochowie.  W roku 2010 i 2011 
odbyło się Regionalne Spotkanie 
Podwórkowych  Kół  Różańco-
wych dzieci w Krzeszowskiej Ba-
zylice przy udziale Madzi Buczek 
oraz Ojca Piotra Dettlaffa.

PODWórKOWe KOłO różańcOWe Dzieci 

szKOlne KOłO różańcOWe na JasneJ górze
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DWUMiesiĘczniK
sanKTUariUM

MaTKi bOżeJ łasKaWeJ
W KrzeszOWie

Zbliża się XIX Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do tronu naszej 
Pani Matki i Królowej na Jasną Górę.  Będziemy dziękować za błogo-
sławionego Ojca Św. Jana Pawła II, bez którego pewnie nie byłoby Ra-
dia Maryja, idziemy prosić za Kościół i za Ojczyznę w sytuacji jakiej 
się znajdujemy i prosić za Radio Maryja; prosić o wielu ewangelicz-
nych siewców, współpracowników w naszych mediach, duchownych 
i świeckich dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i na ca-
łym świecie. 

9 lipca, sobota
o godz. 18.00 - Msza św. Przewodniczył będzie i homilię wygłosi JE ks. Biskup. Stanisław Stefanek 
  - biskup. łomżyński

10 lipca, niedziela 
godz. 8.00 - Godzinki
godz. 11.00 - Msza Święta. . Przewodniczył jej będzie i Słowo Boże wygłosi JE ks. Arcybiskup  Me-

tropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki - wieloletni sekretarz błogosławionego Jana Pawła II 
i papieża Benedykta XVI. 

godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia – zakończenie pielgrzymki 
 
Do zobaczenia na pielgrzymce Radia Maryja 
w Częstochowie na Jasnej Górze ! 
o. Tadeusz Rydzyk CSsR - dyrektor Radia Maryja

KOchana rODzinO raDia MarYJa !

XiX PielgrzYMKa 
raDia MarYJa na Jasną górĘ 

Uwaga: 
Wyjazd  z  Krzeszowa  na  spotkanie  z  Rodziną 
Radia Maryja w  sobotę 9  lipca o  godz. 13.oo;  
powrót  w  niedzielę  10  lipca  ok.  godz.  22.oo  
Zapisy  na  autokarową  pielgrzymkę  prowadzi 
Ks. Kustosz  Marian Kopko. Można się również 
zapisać w Biurze Obsługi Pielgrzyma - codzien-
nie w godz. 9.00 do 18.00.
Koszt wyjazdu: 70 złotych



Zawody Wędkarskie na „Starej Cegielni”
14 czerwca 2011

Spotkanie przewodników „krzeszowskich”
9 maja 2011

Rysunek Ani z Krzeszowa

Zwycięzca zawodów

Pan Mieczysław Gadzina - szkolenie przewodników

Uczestnicy zawodów

Ks. Kustosz z Przewodnikiem Roku 
- Panem Bogdanem Dejnarowiczem



Dziękczynienie za Beatyfikację Jana Pawła II
1 i 16 maja 2011

Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych i ERM
4 czerwca 2011

Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych
11 czerwca 2011

1 maja - transmisja z Rzymu

Procesja Eucharystyczna

Bp Marek Mendyk podczas Eucharystii o północy

16 maja - wizyta kard. Canizaresa Llovera

Uczestnicy zgromadzeni w Bazylice

Panel dyskusyjny


