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OgłOszenia
Ks. PrObOszcza

na  wrzesień - PaździerniK 2011 rOKu
1 września - czwartek – Diecezjalna Pielgrzymka osób • 
Niepełnosprawnych, 
1 września – godz. 8.oo Msza św. na rozpoczęcie No-• 
wego Roku Szkolnego i Katechetycznego dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców,
2 września pierwszy piątek miesiąca – spowiedź na roz-• 
poczęcie nowego roku szkolnego od godz. 16.3o; Eu-
charystia godz. 18.oo; (odwiedziny chorych, od 8.3o)
3 września - pierwsza sobota miesiąca - Diecezjalna • 
Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa,  
8 września - święto Narodzenia NMP, • 
12 września – wspomnienie Imienin Najświętszej Ma-• 
ryi Panny,
14 września – środa – Święto Podwyższenia Krzyża • 
Świętego,
15 września – czwartek – Matki Bożej Bolesnej,• 
16 września – piątek  Spotkanie Formacyjne Rodziny • 
Radia Maryja – początek godz. 15.oo Koronka do Boże-
go Miłosierdzia i Procesja Maryjna po Kalwarii,
18 września 2011 roku – niedziela – Dożynki Parafial-• 
ne. Wspólna Eucharystia dla Krzeszowa, Krzeszówka, 
Gorzeszowa, Jawiszowa i Lipienicy o godz. 12.oo w Ba-
zylice. Delegacje z wieńcami ustawiają się przed Bazy-
liką, gdzie nastąpi poświęcenie wieńców dożynkowych 
i procesja po placu klasztornym.  
19 – 24 września: Rekolekcje z postem wg. św. Hilde-• 
gardy (zapisy w Biurze Obsługi Pielgrzyma) 
21 września –środa – imieniny Ks. Mateusza Rycka, • 
– Msza św. w intencji Księdza Wikariusza o godz. 
18.oo,
25 i 26 września – Wizytacja Kanoniczna w Parafii • 
Krzeszowskiej,
28 – 30 września – rekolekcje dla członków Żywego • 
Różańca z Diecezji Legnickiej ,
29 września – Święto Świętych Archaniołów Michała, • 
Gabriela i Rafała.
1 października – sobota – Diecezjalna Pielgrzymka Ży-• 
wego Różańca do Krzeszowa. Nabożeństwo Różańco-
we w parafii - codziennie przed wieczorną Mszą Świętą:  
w tygodniu o godz. 17.3o, w niedzielę o godz. 16.3o.,
6 października – Pierwszy czwartek Miesiąca – szcze-• 
gólny dzień modlitw o nowe powołania kapłańskie 
i zakonne,
7 października – piątek -  wspomnienie Matki Bożej • 
Różańcowej oraz pierwszy piątek miesiąca. Odwie-
dziny duszpasterskie chorych. Okazja do sakramentu 
spowiedzi od godz. 16.3o do 18.oo,
16 października – niedziela_ comiesięczne Spotkanie • 
Formacyjne  Rodziny Radia Maryja – początek godz. 
15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia i  Procesja Ma-
ryjna po Kalwarii.  Rozpoczęcie w Krzeszowskim Sank-
tuarium  Jerycha Różańcowego, które będzie trwało do 
22 października. 
18 października – wtorek – święto Łukasza Ewangeli-• 
sty – patrona lekarzy, pielęgniarek  i całej  Służby Zdro-
wia,
od 21 do 23 października – Rekolekcje z Radiem Ma-• 
ryja i Telewizją TRWAM – przewodniczy Ojciec Re-
demptorysta z Torunia 
28 października – piątek – imieniny Pierwszego Bisku-• 
pa Legnickiego JE Ks. dr Tadeusza Rybaka,
1 listopada – wtorek -  Uroczystość Wszystkich Świę-• 
tych. Procesja na Cmentarz Parafialny:  wyjście z Ba-
zyliki o godz. …..

To była pierwsza  
edycja  plebiscytu 
na „Krzeszowianina 
roku”. redakcja dwu-
miesięcznika „Krze-
szowska Pani”  uprzej-
mie informuje, że 
pragnęliśmy docenić 
najbardziej aktywnych 
i zaangażowanych 
w życiu naszej wspól-
noty Parafian, którzy  
odnosili w roku 2010 
sukcesy i promowali 
Parafię Krzeszów.  do 
tegorocznej edycji na-
szego plebiscytu na  
Krzeszowianina 2010 
roku zespół redakcyj-
ny zaproponował Pań-
stwu  dziewięć osób. 

Serdecznie gratulu-
jemy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w tym 
Plebiscycie, ale pragnie-
my podziękować tym 
z Państwa, którzy wzięli 
na siebie trud głosowa-
nia. Poniżej podajemy 
Państwu wszystkich 
zwycięzców oraz trzy 
osoby spośród głosują-
cych, które wylosowały 
nagrody rzeczowe.

W kategorii osób 
dorosłych najwięcej 
głosów oraz  dyplom 
„Krzeszowianina roku 
2010” -  otrzymała pani 
Maria szara–szczecina 
za ogromne zaangażo-
wanie i pracę w Parafial-
nym Zespole Caritas.  
Nagrody rzeczowe oraz 
serdeczne gratulacje 
otrzymuje również: 
pan Jan Ferenc za prace 
w przygotowaniu szop-
ki bożonarodzeniowej 
oraz pan Andrzej Siko-
ra za zaangażowanie 
w odbudowie kościo-
ła na Górze św. Anny 
w Krzeszowie. 

W kategorii mło-
dzieżowej najwięcej 
głosów oraz dyplom 
„Krzeszowianina roku 
2010” otrzymał Michał 
Jała – za zaangażowa-
nie w Służbie Ołtarza.  

Nagrody rzeczowe oraz 
gratulacje otrzymują Jo-
anna Ogorzałek za przy-
gotowanie wraz z mło-
dzieżą inscenizacji Męki 
Pańskiej oraz Ania Kieł-
basa za pracę w Katoli-
ckim Stowarzyszeniu 
Młodzieży.  

W kategorii dzieci  
najwięcej głosów oraz 
dyplom „Krzeszowia-
nina roku 2010” otrzy-
mał Franciszek won-
dołowski za sumienną 
służbę Ministrancką. 
Nagrody rzeczowe oraz 
gratulacje otrzymują: 
Joanna Giedwilas za za-
angażowanie w Szkol-
nym Kole Różańcowym 
oraz Michał Groński za 
regularne uczestnictwo 
w nabożeństwach oraz 
wielką gorliwość. 

Spośród głosujących 
(a było ich ponad 120 
osób) Redakcja Dwu-
miesięcznika wyloso-
wała następujące osoby, 
które otrzymują nagrody 
rzeczowe:

Bartosz Mszański 
z Gorzeszowa

Stanisława Gieniec 
z ul. Benedyktyńskiej 
w Krzeszowie,

Monika Kluczyńska 
z Krzeszówka 

Redakcja „Krzeszow-
skiej Pani” serdeczne 
gratuluje wszystkim 
uczestnikom tegorocz-
nego Plebiscytu i życzy 
im wiele Bożego bło-
gosławieństwa i opieki 
Łaskawej Pani na każdy 
dzień życia dla dobra na-
szej Parafialnej Wspól-
noty oraz wiele radości  
w życiu osobistym. Na-
grody i Dyplomy zosta-
ły uroczyście rozdane 
wszystkim wyróżnio-
nym na Odpuście ku 
czci św. Anny w nie-
dzielę 24 lipca 2011 
roku. Następne typowa-
nie i losowanie -  wiosną 
roku 2012.

KrzeszOwianin
2010
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„diecezja legnicka, członek 
dolnośląskiej Organizacji Tu-
rystycznej, jest w Polsce lide-
rem w pozyskiwaniu środków 
unijnych na ratowanie zabyt-
ków” - poinformowano 8 lipca 
2011 roku w głównym sanktu-
arium maryjnym tej diecezji 
w Krzeszowie podczas konfe-
rencji prasowej. 

Tematem konferencji był II 
etap rewaloryzacji tutejszego by-
łego opactwa cysterskiego. Pro-
wadzone tu prace konserwator-
skie należą obecnie do jednych 
z największych w Polsce.

Potrzeby są ogromne
Wartość całkowita projektu, 

realizowanego od kilku lat, wy-
nosi 26,1 mln. zł, z czego 22,2 
mln. zł pochodzi z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, „Kultura i dziedzi-
ctwo kulturowe” oraz „Ochrona 
i zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego o znaczeniu ponadregio-
nalnym”

Pieniądze na Krzeszów pły-
ną też z innych źródeł. Głównie 
z resortu kultury, samorządu 
województwa dolnośląskiego 
i z fundacji KGHM, w czym naj-

braKuJe TylKO hOTelu,  
żeby zaTrzyMać TurysTów  

w byłyM OPacTwie na dłużeJ
większa zasługa kanclerza legni-
ckiej kurii biskupiej, ks. dr Józe-
fa Lisowskiego. Jednak potrzeby 
wciąż są ogromne. Bo krzeszow-
skie opactwo jest potężne (mo-
numentalna dwuwieżowa bazy-
lika, kościół bracki św. Józefa, 
zabudowania klasztorne zajmo-
wane obecnie przez opactwo be-
nedyktynek, dawny dom gościn-
ny opata, ciągnąca się wśród pól 
i w lesie kalwaria). 

Od bezmyślnej degradacji 
ku ratowaniu dziedzictwa

- Najgorszy sposób użytko-
wania kompleksu klasztornego 
w Krzeszowie przypada na lata 
1945-1975 - twierdzi wojciech 
Kapałczyński, pracownik pań-
stwowej służby konserwacji za-
bytków - Pierwsze kroki w celu 
zahamowania degradacji obiek-
tu podjęto dopiero w 1975 r., 

gdy konser-
wator ów-
c z e s n e g o 
wojewódz-
twa jelenio-
g ó r s k i e g o 
J a d w i d z e 
Skibińskiej 
udało się na-
mówić wo-
jewodę do 
podpisania 
w 1976 r. 
porozumie-
nia z wroc-

ławskim arcybiskupem Henry-
kiem Gulbinowiczem w sprawie 
ratowania Krzeszowa. Gdyby 
wtedy nie wyremontowano da-
chów na kościele świętego Jó-
zefa i stojącej obok bazyliki, nie 
mielibyśmy pewnie dziś o czym 
rozmawiać - nie byłoby czego 
ratować. Sytuacja zmieniła się 
na plus, gdy powstała diecezja 
legnicka, dla której ratowanie 

Krzeszowa stało się priorytetem. 
Wraz z ożywieniem religijnym 
nastąpił w Krzeszowie postęp 
prac konserwatorskich, które ze 
szczególnym impetem zaczęto 
tu realizować po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej. 
Krzeszów stał się jednym z więk-
szych beneficjentów środków 
unijnych w zakresie ratowania 
dziedzictwa europejskiego.

Śledztwo w sprawie zabój-
czych mikroorganizmów

Maria Lelek, dyplomowana 
konserwator zabytków z Krako-
wa, prace w Krzeszowie rozpo-
częła w 1992 r. Freski w bazy-
lice, autorstwa Nueherza, były 
w złym stanie, zaś w części gli-
fów okiennych i na wysklepkach 
- wręcz katastrofalnym. Zaso-
lone, odspoinowane (w każdej 
chwili mogły odpaść i rozsypać 
się w proch), zaatakowane przez 
mikroorganizmy. Wyglądały 
z daleka, jakby zakrywał je we-
lon.

Konserwatorzy, zanim przy-
stąpili do pracy, musieli prze-
prowadzić… śledztwo. Trzeba 
było bowiem wykryć sprawców 
niszczenia fresków. Po dro-
biazgowych analizach ustalo-
no, że to aż 18 różnych mikro-
organizmów. Pleśnie i grzyby. 
Skupione w koloniach, zaczęto 
unieszkodliwiać ręcznie, przy 
pomocy kompresów oraz spry-
skując. Metoda okazała się sku-
teczna. Po 15 latach tego ataku 
chemicznego nie widać nawro-
tów bakteryjnych.

Freski pokrywają nie tylko 
glify okienne i wysklepki - zaj-
mują całe sklepienie bazyliki, 
której kubatura - uwaga! - wy-
nosi aż 117 tysięcy metrów sześ-
ciennych. Cystersi, budując ją 
w XVIII w., myśleli o niej w ka-
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tegoriach pomnika wiary katoli-
ckiej. Dziś zaś traktowana jest 
jako wspaniały pomnik dziedzi-
ctwa europejskiego. Co potwier-
dził prezydent Polski, uznając 
byłe opactwo w Krzeszowie za 
pomnik historii. Trwają starania 
o wpisanie go na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO.

- Warto było utworzyć diecezję 
legnicką choćby dla Krzeszowa - 
uważa kanclerz legnickiej kurii 
biskupiej, ks. dr Józef lisowski.

brak tylko infrastruktury 
turystycznej.

Koniec prac konserwator-
skich w bazylice (renowacja fa-
sady, dachu, fresków, ołtarzy, 
stalli, obrazów sztalugowych, 
mauzoleum Piastów świdni-
cko-jaworskich, zespołu baro-

kowych mebli intarsjowanych 
w zakrystii, rzeźb), planowa-
ny jest na początek przyszłego 
roku. Ale na remont czekają 
też kaplice kalwaryjskie, in-
frastruktura turystyczna wo-
kół klasztoru benedyktynek, 
a w nim do wymiany instalacja 
elektryczna i wodno-ściekowa. 
Koniecznie trzeba też zbudować 
hotel dla pątników i turystów, 
bo obecnie nie ma tutaj takiego 
miejsca, dlatego Krzeszów jest 
na ogół miejscem tylko jedno-
dniowego pobytu.

- A chodzi o to, żeby dzięki 
ruchowi turystycznemu powsta-
ły nowe miejsca pracy - podkre-
śla legnicki biskup pomocniczy,  
ks. dr Marek Mendyk.

Marek Perzyński

Tajemnica pielgrzymki

Czym jest człowieka pielgrzymowanie?
To tajemnica jest naszej wiary,
Kiedy się włączy w to wędrowanie
Pozna istotny sens i zamiary.

Pielgrzymka – to nie włóczęgi droga,
To nie jest rajd, czy obóz wędrowny,
To jest wędrówka, która do BOGA,
Szlakiem prowadzi, by stać się godnym.

Człek jest pielgrzymem w rzeczywistości,
Kiedy ma wielkie postanowienie,
Nie bać się wszelkich niedogodności
Na złe warunki, czy na zmęczenie.

We wspólnej drodze służyć drugiemu,
Niechaj samotność serca nie zaćmi,
W grupie nie godzi się iść samemu,
Lecz jak z siostrami iść i jak z braćmi.

Z wypoczynkami wspólnie się liczyć,
Pobożnie żyć w tym społeczeństwie,
Wspólnie w modlitwach też uczestniczyć
I w Eucharystii nabożeństwie.

Gdy człek to będzie miał na sumieniu
I udowodni to wszystko czynem,
Kiedy w swym wytrwa postanowieniu
Wtedy prawdziwym będzie pielgrzymem.

Niech jako pielgrzym dla swej odnowy,
Aby swe zmienić życie ponure,
Niechaj wyruszy do Częstochowy
Wspólnie z pielgrzymką na Jasną Górę.

Niech się w modlitwie swojej wykaże
I Matce Świętej prośby zanosi,
Klękając przed Cudownym Obrazem
Niechaj u syna łaskę uprosi.

Niechaj Syn Boży da siłę Jemu,
Da Jemu łaskę i moc wytrwania
Na dalszą drogę w postanowieniu,
Na drogę Jego pielgrzymowania.

Szczepan Polachowski
12.06.2011r.
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wielKi OdPusT KrzeszOwsKi
2011 rOKu

Za nami uroczystości ku czci 
NMP Wniebowziętej. Trzy dni 
odpustu zgromadziły w Krze-
szowskim Sanktuarium ok. 10 
tyś. wiernych, nie tylko z Die-
cezji Legnickiej ale i z różnych 
stron Polski i Europy...

W sobotę przywitaliśmy licz-
ną grupę pielgrzymów, którzy po 
trzydniowej wędrówce z Legnicy 
dotarli do Domu Łaski. Po krót-
kiej modlitwie przed cudowną 
ikoną, pielgrzymi uczestniczyli 
we Mszy św. w wigilię uroczy-
stości.

O godzinie 21.oo po odmó-
wieniu nowenny do Matki Bo-
żej Łaskawej, wyruszyła proce-
sja maryjna ścieżkami Kalwarii 
Krzeszowskiej. Długi sznur wier-
nych z zapalonymi świecami 
rozświetlał polne drogi, a wśród 
lasów rozbrzmiewała modlitwa 
różańcowa.

O północy  ks. dr  Mariusz 
Majewski – sekretarz bpa legni-
ckiego – przewodniczył pasterce 
maryjnej w bazylice krzeszow-
skiej i tak wkroczyliśmy w Uro-
czystość Wniebowzięcia NMP.

Główną sumę odpustową, 
jak co roku, poprzedziła proce-

sja z Ikoną Matki Bożej Łaska-
wej z Kalwarii Krzeszowskiej do 
bazyliki. Po przybyciu procesji 
rozpoczęła się uroczysta eucha-
rystia, której przewodniczył me-
tropolita Mińsko-Mohylewski 
ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, 
a  koncelebrowali m.in. ordy-
nariusz Diecezji Legnickiej bp 
dr. Stefan Cichy, kanclerz Kurii 
Legnickiej ks. Prałat Józef Li-
sowski, oraz kapłani diecezjalni 
i zakonni z polski i zagranicy. 

„…W okolicznościowej ho-
milii ks. Arcybiskup nawiązując 
do Święta Wniebowzięcia NMP, 
wskazał,  że jest ono obchodzo-
ne nie tylko w Kościele Rzym-
sko-katolickim, ale również 
w kościołach wschodnich. Przy-
pomniał w tym kontekście, że 
chociaż kult Matki Bożej Wnie-
bowziętej jest bardzo stary, się-
ga V wieku, to dopiero w 1950 
roku, Papież Pius XII wydał dog-
mat prawdy o Wniebowzięciu 
NMP. …Ks. abp podkreślił, że 
życie jest największym darem, 
które Pan Bóg dał światu i nikt 
nie ma monopolu na jego odbie-
ranie. A tymczasem dzisiaj – jak 
powiedział – ręka Heroda zabija 

w gabinetach lekarskich tysiące 
nienarodzonych dzieci. Dzisiaj 
przeżywamy wielki kryzys mo-
ralny, który odbija się na każdym 
społeczeństwie, a współczesny 
świat jest chory na duchową 
sklerozę. W dzisiejszych czasach 
są potrzebni świadkowie ewan-
gelii , którzy mogą zmienić ten 
świat. Nie wystarczy bowiem 
być Chrześcijaninem tylko 
w kościele, ale o Chrystusie trze-
ba świadczyć w każdych innych 
okolicznościach i miejscach. 
Z Kościołem musi nas łączyć 
prawdziwa wiara. Musimy pa-
miętać, że Maryja jest znakiem 
nadziei, bo celem każdego z nas 
jest szczęście wieczne w niebie – 
podkreślił kończąc homilię ks. 
abp Tadeusz Kondrusiewicz...” 

( redaktor Marek Zygmunt)

Po zakończeniu mszy świętej 
odbył się koncert religijno-pa-
triotyczny, który wykonali soli-
ści Zespołu „Śląsk”.

Duszpasterstwo Parafii w tym 
miejscu składa serdeczne po-
dziękowania pięciu Rodzinom 
z Krzeszowa za przenocowanie 
i ugoszczenie Pieszych Pielgrzy-
mów, którzy przybyli w pieszej 
wędrówce z Legnicy do Krze-
szowa 14 sierpnia 2011 roku.  
Z niedzieli na poniedziałek 
pragnęło zamieszkać w naszym 
Sanktuarium Maryjnym  oko-
ło 40 osób:  mężczyzn i kobiet. 
Te rodziny to: państwo Gamoń 
z ul. Piotra Brandla, państwo 
Leśniakowie z ul Sądeckiej, pań-
stwo Klimczakowie  z ul. Księcia 
Bolka I, państwo Stanek z ul. Cy-
sterskiej i pani Teresa Ogorzałek 
z ul.  Sądeckiej. 

Składamy również podzięko-
wanie młodzieży z naszych wio-
sek za pomoc przy organizacji 
Odpustu Parafialnego: Justynie 
Prokopik, Kindze Majka, Justy-Pasterka Maryjna
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Pielgrzymi piesi

Procesja z cudowną ikoną

Tłumy wiernych

Uroczysta Eucharystia

Soliści zespołu „Śląsk”

nie Kiełbasa, Monice Kmiecik, 
Malwinie Majka, Magdalenie 
Kiełbasa i Kamili Pers. Ponadto 
podziękowanie składamy Viole-
cie Kachniarz z Krzeszowa oraz 
Patrycji Klimczak i Justynie 
Stanek za dyżur fotograficzny.  
Dziękujemy naszej Służbie Li-
turgicznej oraz Ks. Mateuszowi 
Rycek za przygotowanie litur-
giczne - naszego Odpustu Ma-
ryjnego. Bardzo serdeczne po-
dziękowania kierujemy w stronę 
naszej Straży Pożarnej oraz Poli-

Procesja Maryjna

cji z Kamiennej Góry oraz z in-
nych zakątków Ziemi Legnickiej 
za wzorowe pełnienie służby 
i piękną atmosferę podczas tego-
rocznych uroczystości odpusto-
wych. Dziękujemy Panu Wój-
towi Gminy Kamienna Góra 
Stanisławowi Szmajdzińskiemu 
za wszelkie dowody życzliwości 
i  pomoc organizacyjną. 

Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz Sanktuarium 

w Krzeszowie 
wraz z Organizatorami Wielkiego Odpustu 



KrzeszoWsKa PaNI nr 5 (17) - Wrzesień/Październik 20118

PielgrzyMKa auTOKarOwa
na XX-lecie radia MaryJa

W pierwszy czwartek grudnia – pragniemy uczestniczyć we Mszy świętej 
w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w intencji obrony życia nienarodzonych 
dzieci;

W pierwszy piątek grudnia nawiedzimy Sanktuarium Bolesnej Królowej 
Polski w Licheniu i tam mam zaplanowane mamy  dwa noclegi;

W pierwszą sobotę grudnia nawiedzimy Toruń i uczestniczyć będziemy 
w Uroczystościach XX - lecia  istnienia Katolickiego Głosu - Radia Maryja. 

Koszt wyjazdu oraz koszty noclegów i ubezpieczenia  wynoszą:  180 złotych.
Zapisy przyjmuje kustosz Sanktuarium w Krzeszowie Ks. Marian Kopko

rodzina radia Maryja przy sanktuarium Matki bożej łaskawej 
w Krzeszowie organizuje od 1 do 3 grudnia 2011 roku autokarową 

pielgrzymkę na Jubileusz radia Maryja. Trasa wyjazdu:
Kalisz – licheń – TOruń

26_Rodzina Radia Maryja na spotkaniu w Lubinie
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niedziela 25 września 2011 roku

– godz.  9.00 – spotkanie z wiernymi 
w Krzeszówku (filia)

– godz. 10.00 – Kazanie na Mszy św. dla 
dzieci i młodzieży

– godz. 12.00 – suma Parafialna 
(przemówienie Ks. Proboszcza)

– godz. 14.00 – Poświęcenie kościoła na 
górze św. anny

– godz. 15.30 – Posiłek i spotkanie 
w domu Kultury

– godz. 17.00 – Msza św. wieczorna 
w bazylice 

– godz. 18.00 – spotkanie Jego ekscelencji z Kapłanami dekanatu 

Poniedziałek 26 września 2011 

– godz.  9.00 – wizyta u sióstr elżbietanek w Krzeszowie

– godz. 10.00 – wizyta u sióstr benedyktynek

– godz. 11.00 – Modlitwa na cmentarzu Parafialnym w Krzeszowie

– godz. 12.10 – spotkanie w zespole szkół z dziećmi i młodzieżą 

– godz. 13.00 – spotkanie z nauczycielami zespołu szkół

– godz. 14.00 – zakończenie wizytacji Kanonicznej w Krzeszowie

 

P r O g r a M 
w i z y T a c J i  K a n O n i c z n e J

JegO eKscelencJa Ks. bP dr MareK MendyK
Krzeszów  25 – 26 wrzeŚnia 2011 rOKu
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wsPOMnień czar...
naszym powołaniem....

Najważniejszą rzeczą na pielgrzymce jest oczywiście rozmowa z Bogiem, ale nie może na niej 
zabraknąć śpiewu oraz tańca – wspomina Michał, uczestnik tegorocznej legnickiej pielgrzymki. 
Co po dziesięciodniowej wędrówce wspominają uczestnicy z Krzeszowa? Czy zechcą jeszcze kiedyś 
wyruszyć na pątniczy szlak?

W ubiegłym roku wakacyjny numer Krzeszow-
skiej Pani sięgał wspomnieniami do pieszych piel-
grzymek na Jasną  Górę. W tym numerze zatrzy-
majmy się na  tegorocznej, XIX pielgrzymce, której 
hasło „Naszym powołaniem jest świętych obco-
wanie” określa tematykę kolejnych dni. Pątnicy 
podczas wędrówki poznawali życie i działalność 
świętych. Na pielgrzymim szlaku kroczyli umoc-

nieni wiarą tych, którzy otrzymali już niebiańską 
nagrodę. Wszyscy rozmówcy podkreślają niezwy-
kłą atmosferę wspólnego wędrowania: życzliwość, 
przyjaźń, radość, bezinteresowną pomoc podczas 
przezwyciężania codziennego trudu. I chociaż, jak 
sami zauważają, proste słowa i gesty nie powin-
ny być niczym nadzwyczajnym, to niestety na co 
dzień, ludzie nie okazują sobie nawzajem takiej 
życzliwości.

Kilka słów wspomnień tych, którzy wyruszyli 
i doszli na Jasna Górę, dla tych, na których piel-
grzymkowy szlak ciągle czeka. 

Tegoroczna pielgrzymka była moją pierwszą, 
ale jestem pewna, że nie ostatnią. Klimat przyjaź-
ni, braterstwa i jedności z Bogiem sprawiał, że ból 
i zmęczenie nie miało większego znaczenia. Do 
dziś w uszach brzmi taniec belgijski, skrzypek czy 
inne zabawy, które urozmaicały nam czas. Wspól-
ne apele, adoracje czy  postoje, podczas których 
poznawaliśmy się nawzajem, na długo pozosta-
ną w mojej pamięci. Choć czas pielgrzymowania 
dobiegł końca wciąż utrzymuję kontakt z braćmi 

i siostrami z częstochow-
skiego szlaku.  Klimatu i uro-
ku pielgrzymki nie da się tak 
po prostu opisać, to trzeba 
przeżyć. Dlatego zachęcam 
wszystkich, aby odważyć się 
i wyruszyć z nami za rok. Nie 
będziecie tego żałować!

Patrycja, 16 lat
 

Atmosfera na pielgrzymce 
była niesamowita. Jak za-
powiadano, pierwsze trzy 
dni były trudne, ale później 
każdy kolejny stawał się ła-
twiejszy i niewiadomo kie-
dy znaleźliśmy się na Jasnej 
Górze. Z pewnością pójdę na 
pielgrzymkę za rok i już teraz 
wszystkich do tego zachęcam

Agata, 15 lat
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Na pielgrzymce byłem po raz pierwszy, za-
chęciła mnie do tego moja starsza siostra, 
która na pielgrzymce była już kolejny raz.  
Pierwsze 3 dni były bardzo trudne fizycznie, 
ale po 3-4 dniach moje nogi się przyzwyczaiły 
do chodzenia i zacząłem poznawać wielu cie-
kawych ludzi zarówno chłopaków jak i dziew-
czyn, nauczyłem się tradycyjnych tańców piel-
grzymkowych takich jak: skrzypek i belgijski. 
Najbardziej podobało mi się, gdy doszliśmy 
do góry przeprośnej, gdzie wszyscy zaczęli się 
przepraszać i dziękować .Pielgrzymkę przeży-
łem także pod względem duchowym. Dzięki 
konferencjom poznałem wielu świętych i ich 
przeznaczenie. Pielgrzymka bardzo mi się spo-
dobała i na pewno nie zabraknie mnie na niej 
za rok. 

Dawid, 15 lat

Pobyt na pielgrzymce dał mi możliwość do za-
stanowienia się nad wieloma rzeczami, a zwłasz-
cza nad sensem życia, którego tak wielu ludzi nie 
może odnaleźć. Ale to nie tylko możliwość prze-
myślenia życia, lecz jest to szansa na poznanie 
wielu ciekawych ludzi i wymienienie się doświad-
czeniami. Najważniejszą rzeczą na pielgrzymce 
jest oczywiście rozmowa z Bogiem, ale nie może 
na niej zabraknąć śpiewu oraz tańca. Najbardziej 
podobał mi się klimat braterstwa i to w jaki spo-
sób zwracaliśmy się do siebie wzajemnie- bracie, 
siostro. 

Pielgrzymka to jedyne w swoim rodzaju wyda-
rzenie. Jest to coś niepowtarzalnego, coś czego nie 
można opisać słowami, coś co trzeba przeżyć sa-
memu.

                                                          Michał, 15 lat

     Są serca zimne

Jest serce zimne jak lód
Skute jak zimą rzeka
I bije od niego chłód
Jedynie wciąż narzeka.

Nie okaże miłości
-Po cóż ona i komu
I wciąż się złości
Zastając pustkę w domu.

Tak zatwardziałe chciwe,
Dobro czynić nikomu,
Nie potrafi - tak mściwe,
Odpuści - po co komu?

Nawet gorące serce
Stopić nie może lodu,
Choć chciałoby tak wielce,
Nie może ogrzać chłodu.

BÓG chce ogrzać to serce,
Patrzy i myśli w niebie,
By szczęściu dać miejsce,
Które nie kocha siebie.

I wpadł na pomysł taki:
Anioł pójdzie na ziemię,
Niech sprawdzi ogień jaki
-Ogrzeje ludzkie plemię.

Lecz ciężko mu to idzie
-Szatan się rozprzestrzenił,
Gdzież on ma szukać, ach gdzie?
By świat ten zły przemienił.

Lecz ON daje płomyczek,
Bo naszą miłością sam BÓG,
Rozgrzał wiele duszyczek,
By nie pokonał nas wróg.

A kto BOGU zawierzy
I miłość odda mu swą,
Niech każdy uwierzy,
ON zadba o duszę twą.

Anna Polachowska
16.01.2011r-Inowrocław.
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Poniedziałek 19 września 2011 roku 
– godz. 17.00 – Spotkanie organizacyjne – 

Siostry Elżbietanki
– godz. 18.00 – Msza święta w Bazylice
– godz. 19.00 – Kolacja
– godz. 20.00 – Wstęp do postu – Siostry 

Elżbietanki 

wtorek – Piątek 20–23 września 2011 roku 
– godz.  7.00 – Modlitwa indywidualna
– godz.  7.30 – Spacer
– godz.  8.30 – Czas posiłku
– godz.  9.30 – Konferencja – Sala u Sióstr 

Elżbietanek
– godz. 12.00 – Msza święta w Bazylice
– godz. 13.00 – Czas posiłku
– godz. 14.00 – Odpoczynek (ciepły okład na 

wątrobę)
– godz. 15.00 – Koronka do Bożego 

Miłosierdzia w Bazylice
– godz. 15.30 – Spacer 
– godz. 17.00 – Konferencja w Sali u Sióstr 

Elżbietanek
– godz. 18.00 – Czas posiłku 
– godz. 20.00 – Nabożeństwo, Różaniec 

i Apel Jasnogórski – Siostry 
Elżbietanki

sobota 24 września 2011 roku 
– godz.  7.00 – Modlitwa indywidualna
– godz.  7.30 – Spacer
– godz.  8.30 – Śniadanie
– godz.  9.30 – Spotkanie – Sala u Sióstr 

Elżbietanek
– godz. 12.00 – Msza święta w Bazylice
– godz. 13.00 – Obiad i zakończenie
 

Prowadzący rekolekcje:
mgr Alfreda Walkowska z Legnicy

Ks. Marian Kopko – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Krzeszowie

reKOleKcJe Św. hildegardy
19 – 24 wrzeŚnia 2011 rOKu

Przeciwwskazania do podjęcia postu wg Hil-
degardy to: nerwice, choroby psychiczne, ostre 
infekcje, wyniszczenie organizmu spowodowane 
chorobą nowotworową, gruźlica, ogólny bardzo 
zły stan zdrowia, a także melancholia, pycha, brak 
umiaru, niestałość i Weltschmerz.

Post wg św. Hildegardy  służy leczeniu zarów-
no duszy, jak i ciała. Właściwie przeprowadzony 
w sposób łagodny i bezpieczny oczyszcza ciało 
i duszę przy zachowaniu pełnej witalności, dobre-
go samopoczucia i nastroju bez odczucia głodu.

Przygotowując się do rekolekcji z postem pro-
simy:

1. odwiedzić lekarza pierwszego kontaktu (je-
śli jest taka potrzeba) i poprosić o opinię na temat 
zdolności do podjęcia postu, 

2. powiadomić o chorobach przewlekłych i za-
brać ze sobą wystarczającą ilość leków zalecanych 
przez lekarza,

3. zastosować 2-3 dniową dietę wprowadzają-
cą - dużo jabłek - najlepiej pieczonych lub gotowa-
nych, orkisz, ograniczyć białko zwierzęce.

Post przebiega według sprawdzonych reguł św. 
Hildegardy:

dieta postna - podstawę tworzy orkisz, wy-
wary warzywne, owocowe, herbaty ziołowe.  
2. wykłady z zakresu nauki św. Hildegardy z Bin-
gen.

3. poszukiwanie harmonii ducha - codzienna 
Msza św., medytacja, refleksje o życiu chrześci-
jańskim, możliwość spowiedzi św.

4. dużo świeżego powietrza - spacery, wyciecz-
ki.

5. wskazana rezygnacja z alkoholu, nikotyny, 
kawy prawdziwej, leków, których zażywanie nie 
jest konieczne.

6. należy zabrać ze sobą: strój sportowy, wygod-
ne obuwie, termofor i swój ulubiony kubek (lepiej 
większy) do picia.

Przewidywany koszt udziału wraz z zakwatero-
waniem i wyżywieniem wynosi: 700 zł (siedemset 
złotych).

zapisy i informacja
Obsługa Pielgrzyma 
tel. 75–742-32-79 

sanktuarium.krzeszow@gmail.com
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21 – 23 października 2011 roku
hasło rekolekcji: „Katolickie Media  

w służbie narodu i Kościoła”

Piątek – 21 października 2011 roku
– godz. 16.30 – Konferencja wstępna w klasztorze 

Sióstr Elżbietanek
– godz. 18.00 – Msza święta w Bazylice 

Krzeszowskiej
– godz. 19.00 – Kolacja u Sióstr Elżbietanek 
– godz. 20.00 – Nabożeństwo oraz Różaniec i 

Apel Jasnogórski

sobota 22 października 2011 roku 
– godz.  8.00 – Śniadanie
– godz.  9.30 – Konferencja w klasztorze Sióstr 

Elżbietanek
– godz. 12.00 – Msza święta w Bazylice 

Krzeszowskiej
– godz. 13.00 – Obiad
– godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

w Bazylice
– godz. 16.00 – Konferencja w klasztorze Sióstr 

Elżbietanek
– godz. 19.00 – Kolacja
– godz. 20.00 – Nabożeństwo, Różaniec i Apel 

Jasnogórski

niedziela 23 października 2011
– godz. 8.00 – Śniadanie
– godz. 9.00 – Konferencja oraz wolne wnioski 
– godz. 12.00 – Msza święta w Bazylice 

Krzeszowskiej 
– godz. 13.00 – Obiad i zakończenie Rekolekcji

Rekolekcjom przewodniczy 
Ojciec z Radia Maryja

zapisy i informacja:
Obsługa Pielgrzyma
tel. 75–742–32–79 

sanktuarium.krzeszow@gmail.com

reKOleKcJe
radia MaryJa

reKOleKcJe róż
28 – 30  września  2011 roku

Środa 28 września 2011 r. 
– przyjazd do Krzeszowa do godz. 16.00 

(zakwaterowanie u Sióstr 
Zakonnych)

– godz. 16.00 – Konferencja I – wprowadzająca 
– godz. 17.00 – Msza święta z kazaniem w Kaplicy 

Sióstr Zakonnych
– godz. 18.00 – Kolacja
– godz. 19.00 – Różaniec w Kaplicy Sióstr 

zakończony Apelem Jasnogórskim

czwartek 29 września 2011 r.
– godz.  7.00 – Godzinki ku Czci Niepokalanego 

Poczęcia NMP i Msza święta
– godz.  8.00 – Śniadanie 
– godz.  9.00 – Wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i Różaniec
– godz. 10.30 – Konferencja II
– godz. 12.00 – Konferencja III
– godz. 13.00 – Obiad
– godz. 15.00 – Nabożeństwo do Bożego 

Miłosierdzia
– godz. 17.00 – Konferencja IV
– godz. 18.00 – Kolacja
– godz. 19.00 – Adoracja Najświętszego 

Sakramentu i Różaniec zakończone 
Apelem Jasnogórskim

Piątek 30 września 2011 r. 
– godz.  7.30 – Godzinki ku czci Niepokalanego 

Poczęcia NMP
– godz.  8.00 – Śniadanie
– godz.  9.00 – Nabożeństwo Pokutne i okazja do 

Spowiedzi
– godz. 10.30 – Konferencja V oraz świadectwa 

uczestników
– godz. 12.00 – Msza Święta w Bazylice 

Krzeszowskiej
– godz. 13.30 – Obiad 
– godz. 15.00 – Nabożeństwo do Bożego 

Miłosierdzia 
– godz. 16.00 – Podsumowanie Rekolekcji i wolne 

wnioski 
– godz. 19.00 – Kolacja 
– godz. 21.00 – Adoracja Najświętszego 

Sakramentu i Apel Jasnogórski
rekolekcje prowadzić będzie O. Marek skiba – 

Oblat Maryi

sobota 1 października 2011 roku
diecezJalna PielgrzyMKa 

żywegO różańca do KrzeszOwa
informacje i zapisy: 
Obsługa Pielgrzyma
tel. 75–742–32–79

sanktuarium.krzeszow@gmail.com
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niedziela 16 października 2011
– spotkanie rodziny radia Maryja 

– przyjazd zamiejscowych uczestników do 
godz. 15.00 (zakwaterowanie u Sióstr 
Elżbietanek)

– godz. 15.00 – Koronka do Bożego 
Miłosierdzia i Procesja Maryjna po 
Kalwarii

– godz. 17.00 – Msza Święta w Bazylice 
– godz. 18,00 – Różaniec – rozpoczęcie 

Adoracji Najświętszego Sakramentu 
– Procesja do kościoła św. Józefa  
w Krzeszowie 

– godz. 19.00 – Adoracja przez 
wyznaczone osoby

– godz. 0.00 – Te Deum...
– godz. 3.00 – Procesja pokutna na 

kolanach 

Poniedziałek – sobota  
17–22 października 2011

– godz.  6.00 – Godzinki ku czci 
Niepokalanego poczęcia NMP

– godz.  7.00 – Msza święta z kazaniem 
– godz.  8.00 – Śniadanie
– godz.  9.00 – Wykład I.
– godz. 10.00 – Koronka do Chórów 

Anielskich
– godz. 12.00 – Anioł Pański (oraz Msza 

Święta w Bazylice)
– godz. 13.00 – Obiad
– od godz. 14.00 do 15.00 – Adoracja 

w ciszy
– godz. 15.00 – Koronka do Bożego 

Miłosierdzia oraz Modlitwa za 
zmarłych

– godz. 17.00 – Wykład II.
– godz. 18.00 – Anioł Pański i Różaniec 
– godz. 19.00 – Kolacja
– godz. 20.00 – Różaniec
– godz. 20.45 – Adoracja w milczeniu
– godz. 21.00 – Apel Maryjny 
– godz.  0.00 – Te Deum ...
– godz.  3.00 – Procesja pokutna na 

kolanach 

zakończenie Jerycha
22 października 2011 o godz. 18.00 w koś-
ciele św. Józefa

JerychO 
KrzeszOwsKie
16 - 22 PaździerniKa 2011

zaPrOszenie
na  dOżynKi

Kustosz sanktuarium oraz Kapłani 
współpracownicy parafii p.w. 
wniebowzięcia nMP w Krzeszowie 
mają zaszczyt zaprosić na uroczystość 
dożynkową do bazyliki Mniejszej 
w Krzeszowie, abyśmy wspólnie 
podziękowali Panu bogu i Matce 
łaskawej za tegoroczne plony naszej 
ziemi oraz za szczęśliwą pracę 
ludzkich rąk.

 bardzO serdecznie 
zaPraszaMy

w niedzielę 18 września 
2011 roku

Mieszkańców Krzeszowa, 
Krzeszówka, 

gorzeszowa, Jowiszowa i lipienicy

PrOgraM:
 - godz. 11.3o -  zbiórka wieńców 
przed bazyliką Matki bożej łaskawej
 - godz. 12.oo -  Msza Święta 
dziękczynna za tegoroczne plony

Z wyrazami należnego szacunku
Ks. prałat Marian Kopko

Proboszcz i Kustosz Sanktuarium
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Chełmsko Śląskie od połowy 
XIV wieku należało do Zakonu 
Cystersów  z Krzeszowa i oni 
to, a szczególnie Opat Dominik 
GEYER , na początku XVIII wie-
ku wybudowali tutaj znane do 
dzisiaj Domy Tkaczy Śląskich 
tzw. 12 Apostołów, w których 
to mieszkali tkacze czescy spro-
wadzeni  z Broumowa i  Kłodzka 
(do dziś stoi 11 domów). Oprócz 
tego powstały jeszcze osiedla 
tkaczy: 7 Braci  - tkacze bawar-
scy - produkujący adamaszek (do 
dzisiaj pozostał 1 dom), 4 Ewan-
gelistów z Judaszem i Domy 
Kain i Abel (niestety osiedla 
dziś nieistniejące). Ciekawost-
ką jest, że Kowboje w Ameryce 
w 1-szej   połowie XVIII wieku 
chodzili w chełmskich koszu-
lach - tam m.in. eksportowano 
nasze lniane  płótna.  Eksporto-
wano te płótna  również  do Ro-
sji,  Wiednia i Triestu . 

POcysTersKie chełMsKO ŚląsKie
Oto krótki wiersz o  Chełm-

sku Śląskim   - „historia w piguł-
ce”:
Koło Zadrny oraz Mety  
Tam przy krosnach gdzie kobiety
Tkały lnu pasemka wąskie 
Leży sobie Chełmsko Śląskie 
Miało świetne swoje dzieje
Było miastem, lecz  już nie jest 
Los się toczył jak po rolkach 
Wacław rzucił je do Bolka
Po Surowym po husytach
XVIII-ty  wiek  zawitał 
Miasto na swych motowidłach 
Pod cystersów wjeżdża skrzydła
Bez 10-ciu na lat 200
Wojen świata przeszły treście 
„Watra”, „Gambit” wraz z azbe-
stem
 Potem tkacze mają sjestę...

Coś działało lecz na poły
Podniszczone „Apostoły”...
Świętych bowiem ród kadencję
Miał tu ponoć rezydencję

-Jak  prywatna  chce legenda
W  jednej Judasz wciąż się 
szwendał
Hałasował, stukał, dudnił
Nepomucen aż od studni
Rzekł: Judaszu, co za moda?!
Święty Józef też coś dodał
Decybeli trwał wciąż schemat 
Dom się rozpadł  i go nie ma
„Apostoły” bez  jednego 
Chełmska  folkloru 
wciąż  strzegą
Się starając trzymać mocniej 
Kiedy Chełmsko ma promocję.

(napisał: Adam Antas)

do „wiejskiej  chaty 
u apostoła” – zaprasza  

anna antas  w domach 
Tkaczy Śląskich,   

ul. sądecka  nr 17,   
chełmsko Śląskie  koło 

Krzeszowa
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OdnOwiOna KaPliczKa w JawiszOwie
na ręce sołtysa wsi Jawi-

szów pana Marcina szajb 
- duszpasterstwo Parafii 
p.w. wniebowzięcia nMP 
w Krzeszowie składa ser-
deczne podziękowanie dla 
wszystkich ofiarodawców 
za złożone środki pienięż-
ne oraz za trud remontu ka-
pliczki w Jawiszowie. szcze-
gólne podziękowania oraz 
wyrazy szacunku  należą 
się szanownym rodzinom: 
gruca, ruman i rybińskim 
za zaangażowanie i remont 
kapliczki. 

Oto podajemy  nazwiska ofia-
rodawców z Jawiszowa:  Zofia 
i Tadeusz Ruman, Barbara 
i  Stefan Gruca, Maria i Mieczy-
sław Rybińscy, Rodzina Szajb, 
Stanisława i Józef Pieczykolan, 
Janina i Franciszek Grońscy, 
 Teresa i Stanisław Mrowca, 
 Maria Bieniek, Janina i Win-
centy Łabuda, Celina i Broni-
sław Pach, Zofia Spójna, Teresa 
i Zdzisław Kraszewscy, Kazimie-
ra i Józef Kraszewscy, Wanda-Lu-
cyna Krupa, Alfreda i Stanisław 
Łabuda, Teresa i Marian Szypu-
ła, Janina Kiełbasa, Anna i Ire-
neusz Górczyk, Antonina i To-
masz Łabuda, Teresa i Andrzej 
Kiełbasa, Katarzyna i Krzysztof 
Kiełbasa, Anna Kimbort, Danu-
ta i Józef Kimbort, Marta i Mar-
cin Kimbort, Małgorzata i Kazi-
mierz Piechota,  Elżbieta i Jan 
Skrzekut, Anna Salawa oraz Sa-
bina i Andrzej Łabuda. 

Za wszystkich ofiarodawców 
z Panem Sołtysem na czele zo-
stanie odprawiona Msza  świę-
ta dziękczynna w Krzeszów-
ku w niedzielę 9 października 
2011r. o godz. 9.oo. Wszystkich 
Ofiarodawców serdecznie zapra-
szamy. Będzie również okazja do 
Sakramentu Spowiedzi. 

Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa Panorama Krzeszowa z Jawiszowa (fot. Piotr. googleearth)
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Pierwsza myśl...
 „ zakorzenieni i zbudowani na chrystusie”
Od 19 do 21 sierpnia Krzeszów tętnił rytmem młodych serc. Ponad czterysta osób z naszej diecezji 

przyjechało w tym roku na Osiemnaste Spotkanie Młodych, którego myśl przewodnia, podobnie jak 
spotkania w Madrycie,  brzmiała: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”. Młodzi 
umacniali  i pogłębiali swoją wiarę na różne sposoby. Każdy uczestnik spotkania mógł wziąć udział w 
różnorakich warsztatach, które prowadzone były przez wybitnych  specjalistów. W  tym roku były to 
warsztaty filmowe, plastyczne, muzyczne, ratownictwa medycznego, teatralne, fotograficzno-dzienni-
karskie oraz szkoła modlitwy. Z placu Jana Pawła II wciąż dobiegał dźwięk belgijskiego, skrzypka czy 
innych młodzieżowych tańców, które stały się już tradycją Spotkań Młodych.  Jednak śpiew i zabawa 
nie były jedyną formą kontaktu z Panem Bogiem. Codzienna eucharystia, którą wzbogacał młodzieżo-
wy chór, była kluczowym elementem dnia. Spotkanie ubogacały poruszające adoracje oraz,  trafiające 
do młodych serc konferencje, które w tym roku wygłaszali tradycyjnie Ojciec Leon Knabit, ks. Stani-
sław Orzechowski oraz Ojcowie Damian Mazurkiewicz i Bartłomiej Przepeluk.

w dzisiejszej  sondzie  oddajemy głos młodzieży, która   ubogaciła Krzeszów 
swoją radością, śmiechem, modlitwą. Młodzi uczestnicy odpowiedzieli na 

pytanie dlaczego uczestniczę w dniach Młodych?

Kasia, legnica
Na SM przyjeż-

dżam co roku od trzech 
lat. Na pierwszy raz 
namówiła mnie przy-
jaciółka. Spodobała mi 
się atmosfera i to co 
tu robimy tj. warszta-
ty, prowadzone przez 
znakomitych ludzi, 
modlitwy i wesołe za-
bawy na cześć Boga.  
Nie wyobrażam sobie 
wakacji bez wyjazdu 
do Krzeszowie. Dni 
Młodych jest dla mnie 
bardzo ważne, mogę 
tutaj naładować „bate-
rie” na cały rok. Takie 
spotkania są bardzo 
potrzebne, szczegól-
nie dla tych, którzy 
szukają  swojej drogi 
życiowej. To spotkanie 
powinno odbywać się 
częściej. 

adam, legnica
Odkąd się nawróci-

łem staram się zgłębiać 
swoją wiarę poprzez 
różne spotkania mod-
litewne. Dzięki nim 
mogę poznać cieka-
wych, młodych ludzi, 
niewstydzących się 
swojej wiary. Ta mło-
dzież daje świadectwo 
o Bogu swoją miłością, 
która od nich promie-
niuje. Spotkania Mło-
dych są bardzo ważne, 
gdyż łączą młodych lu-
dzi, którzy chcą dowie-
dzieć się więcej o swo-
im Stwórcy.

Maciej,  legnica
Krzeszów jest dla 

mnie miejscem, gdzie 
można spotkać cieka-
wych ludzi, otwartych, 
sympatycznych, o nie-
banalnych osobowoś-
ciach. Każdy ma prawo 
uczestniczyć w uboga-
cających spotkaniach 
modlitewnych, do głębi 
poruszających nabo-
żeństwach, a w szcze-
gólności w ofierze eu-
charystycznej i wielu 
rozwijających warszta-
tach. Spotkania mło-
dych w Krzeszowie uwa-
żam wręcz za konieczne 
z tego względu, że mło-
dzież ma wiele ofert wy-
jazdów wakacyjnych, 
ale nieliczne spośród 
nich oferują rozwój rela-
cji z Bogiem tak ważny 
w wieku dorastania. SM 
stanowi również żywe 
uzupełnianie szkolnej 
katechezy.

Maciek,
Kamienna góra

Na Dni Młodych 
przyjechałem, by spot-
kać się z Jezusem. Tu, 
wśród rówieśników, 
kochających Chrystu-
sa czuję się w pełni 
szczęśliwy. W szkole 
jest mi smutno z po-
wodu osób, które żyją 
z dala od Boga. Na SM 
wszyscy się do siebie 
uśmiechają. Panuje at-
mosfera braterskiej mi-
łości, której tak bardzo 
brakuje mi w szkolnej 
rzeczywistości.

Przemek, legnica 
Do Krzeszowa przy-

jeżdżam, aby uczyć się 
czerpać radość z wiary 
i odnaleźć odpowiedzi 
na problematyczne 
pytania. Chcę mile 
spędzić czas z ludźmi, 
którzy mają podobne 
poglądy do moich. My-
ślę, że Dni młodych są 
potrzebne szczególnie 
dla tych, którzy zagu-
bili gdzieś sens i nie 
wiedzą jak i w co wie-
rzyć. To idealny czas 
na pogłębienie swojej 
wiary. 

Odpowiedzi zebrała Patrycja Klimczak
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dObre Maniery
  Po pierwsze aktywność zawsze jest dobra dla na-

szego ciała i ducha, a po drugie czasem trudno waka-
cyjną bieganinę nazwać nicnierobieniem. Na pewno 
nie robimy sobie urlopu od Boga i niedzielnej Mszy 
świętej. Wielu z nas modli się w innych miastach, 
krajach podczas zwiedzania nowych miejsc. Tam 
również obowiązują zasady, dobre obyczaje.

Najpierw coś co może przydać się przez cały rok 
podczas pobytu w świątyniach. Skup się na radości 
przebywania z Bogiem, a reszta będzie przyjemnoś-
cią dla Ciebie i innych. Pewien  ksiądz wyszedł od-
prawiać Mszę świętą. Podszedł do ołtarza, rozejrzał 
się, uśmiechnął i powiedział: „jak dobrze, że jeste-
ście i że się razem pomodlimy”. Do kościoła jakby 
słońce wtargnęło. Ludzie modlili się z radością, byli  
życzliwi dla siebie. Gdy tak się zachowamy, pomy-
ślimy, wtedy nic nam nie będzie przeszkadzało, 
a modlitwa stanie się prawdziwą radością. Nie będą 
nam przeszkadzały biegające dzieci, bo pomyślimy 
za Jezusem: „Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić 
do Mnie”; osoby stojące przy nas będą sprawiały nam 
radość, bo Jezus jest w każdym bliźnim. Jednak, aby 
było nam wszystkim dużo wygodniej i milej, poznaj-
my podstawowe zasady.

1. Wchodząc do kościoła wkładamy dwa palce do 
wody święconej i robimy staranny znak krzyża. Pa-
miętamy, że to symbol naszego oczyszczenia, a nie 
mycie rąk.

2. Dobry obyczaj w każdym miejscu mówi o tym, 
że nie należy się spóźniać. W kościele ta zasada rów-
nież obowiązuje, a może nawet szczególnie.

3. W kościele jesteśmy w jednym pomieszczeniu 
z dużą ilością osób, stajemy blisko siebie, czasem 
bywa duszno, pamiętajmy więc, aby nie używać dusz-
nych perfum. Korzystajmy z bezzapachowych dez-
odorantów. To ważne. Ani zapach potu, ani mocnych 
perfum nie pomagają w skupieniu na modlitwie.

4. Msza święta to wyjątkowe przyjęcie u Boga. 
Ubierajmy się więc stosownie. Nawet jeśli jest 
bardzo gorąco pamiętajmy o zakrywaniu ramion 
i o tym, aby panowie nie zakładali krótkich spo-
denek, a panie zbyt krótkich spódniczek. W upały 
częściej jesteśmy rozproszeni, gołe ramiona i nogi 
nie ułatwiają  zadania. Jeżeli wyjeżdżamy do krajów 
muzułmańskich pamiętajmy, że  odkrywanie ciała 
w miejscach  publicznych jest oznaką nie tylko złego 
smaku, ale nawet obrażania gospodarzy. W Chinach 
mówią: „Twój  wygląd zewnętrzny jest kartą tytuło-
wą twojego wnętrza”. To mądra zasada, należy o niej 
pamiętać.

5.Modlitwa podczas nabożeństw jest modlitwą 
wspólnoty, dlatego dostosujmy nasze zachowanie 
do obyczajów miejsca, w którym jesteśmy. W górach 
i małych miejscowościach często pilnowane jest gdzie 
kto ma siedzieć np. kobiety siadają po lewej stronie, 
a mężczyźni po prawej, młodzież pod koniec kościoła, 
a dzieci przy samym ołtarzu. Obserwujmy te zasady 
i nie łammy ich. Módlmy się jak wspólnota.  

6.Jeśli chcemy przystąpić do Komunii pamię-
tajmy, że otwierając usta przekazujemy otoczeniu, 
a zwłaszcza kapłanowi zapachy. Nie jedzmy więc 
przed Mszą święta czosnku i temu podobnych po-
traw. Panie niech pamiętają, że zbyt mocna szminka 
może sprawić kłopoty kapłanowi, który nie wie jak 
podać Pana Jezusa, aby się nie ubrudzić.

7. W wielu krajach, gdzie katolicyzm jest jedną z re-
ligii czytajmy uważnie ogłoszenia  o nabożeństwach. 
Jeżeli tylko patrzymy na godziny może się okazać, że 
mamy kłopot, bo w tej okolicy o każdej podanej godzi-
nie Msza. św. jest w innej miejscowości.

8. Zwiedzając świątynię przestrzegajmy bardzo 
uważnie czasu nabożeństw. Nie wolno nam prze-
szkadzać tym, którzy się modlą. Nawet jeśli tylko 
zwiedzamy pamiętajmy, aby nie naruszać swoim za-
chowaniem powagi miejsca. Tam jest przecież w ta-
bernakulum Bóg Żywy.

9. Robiąc zdjęcia czy filmy z pięknych kościołów 
pamiętajmy, że osoby obce będące tam, nie muszą 
chcieć znajdować się na naszych filmach czy zdję-
ciach. Uszanujmy ich prywatność.

   Ogólna zasada, jak zwykle, jest ta sama: pamię-
tajmy o dobrych obyczajach wobec każdego czło-
wieka i w każdym miejscu. Wymagajmy od siebie 
zamiast od innych. Uśmiech i życzliwość  zawsze 
pomogą, a złość będzie przeszkadzała.
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KrzyżówKa KrzeszOwsKa

1) Imię pierwszego papieża
2) Imię nowego wikariusza krzeszowskiej parafii
3) Imię syna Króla Dawida – następcy tronu
4) Biskup – główny patron Polski
5) Książę … fundator opactwa cystersów
6) Imię opata Rossy
7) Imię biskupa pomocniczego Diecezji Legnickiej
8) Brat Marii i Marty wskrzeszony przez Jezusa

Rozwiązanie krzyżówki oraz „zagadkę zdjęciową” prosimy przekazać do Obsługi 
Pielgrzyma lub zakrystii do dnia 18 września do godz. 10.00. Rozdanie nagród za 

prawidłowe rozwiązanie nastąpi na 
Dożynkach Parafialnych 18.09.2011 o godz. 12.00 w Bazylice.

1) Imię pierwszego papieża

2) Imię nowego wikariusza krzeszowskiej parafii

3) Imię syna Króla Dawida – następcy tronu

4) Biskup – główny patron Polski

5) Książę … fundator opactwa cystersów

6) Imię opata Rossy

7) Imię biskupa pomocniczego Diecezji Legnickiej

8) Brat Marii i Marty wskrzeszony przez Jezusa

Oprócz  tradycyjnej  krzyżówki proponujemy Państwu nową  zabawę. W  każdym numerze  będziemy
publikować archiwalne zdjęcia  i pocztówki. Państwa zadaniem będzie odgadnięcie co  to za obiekt  i
jaką pełni teraz funkcję. Życzymy miłej zabawy!

Rozwiązanie  krzyżówki  oraz  „zagadkę  zdjęciową”  prosimy  przekazać  do  Obsługi  Pielgrzyma  lub
zakrystii do dnia 18 września do godz. 10.oo. Rozdanie nagród za prawidłowe rozwiązanie nastąpi na
Dożynkach Parafialnych 18.09.2011 o godz. 12.oo w Bazylice.
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Oprócz tradycyjnej krzyżówki 
proponujemy Państwu nową 

zabawę.  
W każdym numerze będziemy 
publikować archiwalne zdjęcia 
i pocztówki. Państwa zadaniem 

będzie odgadnięcie co to za obiekt 
i jaką pełni teraz funkcję. 
Życzymy miłej zabawy!
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KOlOnie w KrzeszOwie
Na zaproszenie Kustosza Sank-

tuarium M. B. Łaskawej w Krzeszo-
wie przebywała na koloniach letnich 
grupa dzieci z Rodzinnego Domu 
Dziecka w Brzozowie na Podkarpa-
ciu.  Poniżej drukujemy wypowiedzi 
niektórych dzieci, które przeżywały 
czas wakacji obok Łaskawej Pani 
w Barokowym Krzeszowie.

wsPOMnienia z waKacJi 
w KrzeszOwie

W tym roku na wakacje po-
jechaliśmy do Krzeszowa. Będąc 
tam, najbardziej podobała mi się 
Bazylika Matki Bożej Łaskawej. 
Drugim moim ulubionym miej-
scem było Zoo i Safari - Park w Cze-
chach. W Krzeszowie mieszkali-
śmy u sióstr Elżbietanek. Zawsze 
u sióstr były dobre obiady, wygodne 
łóżka i trampolina. Pojechaliśmy 
do Krzeszowa na zaproszenie Księ-
dza Kustosza.  Bardzo mi się podoba 
Krzeszów, chciałbym powrócić tu 
na kolejne wakacje.

Mateusz, lat 14,  Brzozów

Pewnego lipcowego dnia przy-
jechaliśmy do Krzeszowa. Jest to 
bardzo piękna miejscowość. Mam 
dużo wrażeń z tego wyjazdu. Mod-
liliśmy się w Bazylice Matki Bożej 
Łaskawej. Byliśmy również w Cze-
chach gdzie podziwialiśmy  Safari 
i Zoo. Zobaczyłem tam: tygrysy, 
lwy, węże, wielbłądy i wiele innych 
zwierząt. Mieszkaliśmy w Krzeszo-

wie u bardzo miłych sióstr Elżbieta-
nek. Odwiedziliśmy również Muze-
um Tkactwa w Kamiennej Górze. 
Chodziliśmy na ryby i naszemu ta-
cie udało się wyłowić  młodego ka-
rasia.  Nam te wakacje się udały.

Bartek, lat 12 Brzozów

W tym roku pojechaliśmy z całą 
rodziną do pięknego miejsca jakim 
jest Krzeszów na Dolnym Śląsku.  
Zaprosił nas tam - nasz ulubiony 
Ksiądz Marian Kopko. Mieszkaliśmy 
u bardzo miłych sióstr Elżbietanek. 
Było tam bardzo pięknie, a obiady 
były przepyszne. Gotowała nam je 
siostra Elżbietanka Stella. Modli-
liśmy się w pięknym Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej. Byliśmy rów-
nież nad stawem, którym zajmuje 
się pan Henryk. Paliliśmy tam ogni-
sko. Niestety nic nie złowiliśmy, ale 
i tak było świetnie. Trzeciego dnia 
rodzice zabrali nas na wycieczkę do 
Kudowy Zdrój. Po drodze, ponieważ 

jechaliśmy przez Czechy, wstąpi-
liśmy do Ks. Marianna Lewickie-
go,  który oprowadził nas po swoim 
kościele a później pokazał nam swo-
je miasteczko: Police nad Metuji. 
W Czechach jedliśmy ulubione lody 
i pyszne ciasto. Pojechaliśmy rów-
nież do Zoo i Safari. W niedzielę 24 
lipca byliśmy na odpuście na Górze 
Św. Anny. W poniedziałek po Mszy 
św. opuściliśmy tę cudowną miej-
scowość. Dziękujemy wszystkim 
Dobrodziejom za zaproszenie oraz 
Siostrom Elżbietankom:  Teresie,  
Marcie i Stelli.  Dziękujemy również 
Majce,  która pomagała przygotować 
dla nas jedzenie. Bardzo dziękujemy 
i nigdy nie zapomnimy tego miejsca. 
W Krzeszowie bardzo nam się podo-
bało.

Daria z Brzozowa

W tym roku na wakacje pojecha-
liśmy do Krzeszowa. Mieszkaliśmy 
u sióstr Elżbietanek, które bardzo 
miło nas powitały. Na co dzień do-
stawaliśmy świeże, ciepłe i bardzo 
pyszne posiłki. Mogliśmy miło spę-
dzać czas na podwórku, na którym 
jest zrobiony plac zabaw. Niedaleko 
Sióstr znajduje się Bazylika Matki 
Bożej Łaskawej, której probosz-
czem a zarazem Kustoszem jest Ks. 
Marian Kopko. Jest to ksiądz obda-
rzony bardzo dużym sercem, który 
przyjął nas bardzo życzliwie. Bar-
dzo chętnie będziemy tutaj wracać 
i wspominać przeżyte tutaj chwile. 
W Krzeszowie jest bardzo spokojnie 
i można dowiedzieć się wiele cieka-
wych rzeczy. Chciałabym podzięko-
wać Ks. Kustoszowi oraz  Siostrom 
Elżbietankom za gościnę w tym cu-
downy miejscu.

Gosia z Brzozowa,  lat 16
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Wakacje to czas odwiedzin, 

spotkań, pielgrzymek, wędró-
wek. Jestem gadułą, ale i lubię 
słuchać, podsłuchiwać też. Naj-
więcej jest rozmów o polity-
ce i politykach oraz o Kościele 
i księżach. Jedna Pani mówi tak: 
dla mnie niedziela to normalny 
dzień. Druga na to: sukienki, 
kostiumy i tym podobne w sza-
fie wiszą, nawet ich nie prze-
wietrzysz? Pan stojący z nimi 
mówi tak: Szanowanie niedzieli 
i jej świętowanie jako Pamiątki 
Zmartwychwstania Pana Nasze-
go Jezusa Chrystusa mam wyssa-
ne z piersi matki. W moim domu 
ani w całej wsi nie było zwyczaju 
pracy w niedzielę. W żniwa nie-

raz cały tydzień padało, a nie-
dziela była pogodna, nikt jednak 
w pole nie szedł. Przed wojną 
było takie zdarzenie. Lato było 
bardzo deszczowe. Drugiego 
pokosu trawy nie można było 
zebrać. W święto Matki Boskiej 
Siewnej sąsiedzi pojechali na 
łąkę grabić siano, zgrabili i zło-
żyli na tej łące w stóg. Jeszcze 
z łąki nie odjechali, wyszła mała 
chmurka, raz zagrzmiało, pio-
run uderzył i stóg się spalił. Cała 
okolica to odczytała jednoznacz-
nie, że w niedzielę i święta idzie 
się do kościoła, nie w pole. I dalej 
mówi: Przyjechałem do kopalni 
pracować, a tu w niedzielę każą 
przyjść do pracy, dla mnie to 

było jak iść do kryminału. A 12 
niedziel w roku było planowych, 
to znaczy - nie przyszedłeś, to 
bumelka, wiele na tym się traci-
ło, zwłaszcza w pierwszym roku 
pracy. Wiecie jak się modliłem? 
Boże, jeśli mam zginąć w kopal-
ni, to proszę Cię, by to nie było 
w niedzielę, bo bym wstyd przy-
niósł swojej matce.

Tak ja tego słuchający pomy-
ślałem: Świętowanie niedzie-
li i uczestnictwo w niedzielnej 
Mszy św. to posłuszeństwo 
Bogu, Kościołowi i jego Paste-
rzom. A jak to posłuszeństwo 
wygląda? Od kilkunastu lat sier-
pień jest ogłaszany przez bisku-
pów miesiącem trzeźwości. Ilu 
katolików na ten apel odpowia-
da abstynencją? Czy karczmy 
pustoszeją? 

W komentarzu Diakona 
Franciszka (diakonfranciszek@
gmail.com)  do czytań mszal-
nych w dniu 05.08.2011 wyczy-
tałem: „Dlaczego Izraelici tak 
często skłaniali się do fałszy-
wych bogów, a uciekali od Boga 
prawdziwego? Bo ci bogowie byli 
pobłażliwi. Po spełnieniu ku ich 
czci rytualnych czynności nadal 
można było żyć według egoi-
stycznych pragnień ciała, cudzo-
łożyć, oszukiwać itp. Natomiast 
Bóg prawdziwy, Jahwe, był Bo-
giem wymagającym. Żądał od 
nich postępowania według Swo-
ich przykazań.” Czy my dziś nie 
naśladujemy tamtych Izraeli-
tów?

A w polityce co mamy nowe-
go? Że w kraju bałagan, to widać 
od dawna, ale że w wojsku też! 
To już niewyobrażalne!  Ale po 
raporcie Milera to gorzka praw-
da. To na kogo możemy liczyć? 
Został tylko Bóg i Jasna Góra. 
Wybory do Sejmu niedługo. 
Kto dostanie czerwoną kartkę? 
Czy dostaną się do sejmu prawi 
i światli ludzie? 

brat Stanisław
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Z przyjemnością słucham muzyki organowej i 
sprawia mi to wiele radości. Skłania mnie to również 
do bardzo wielu przemyśleń, o które dosyć trudno w 
natłoku zdarzeń i obowiązków. Tony raz delikatne i 
może nawet pieszczotliwe - to znowu szybkie i moc-
ne powodują zmianę tematu nie tylko muzycznego. 
Moich myśli również. Pomimo, iż nie dysponuję dużą 
ilością wolnego czasu, staram się wygospodarować go 
przynajmniej tyle, żeby posłuchać każdego z wykonaw-
ców. Wielka szkoda, a nawet żal, iż artyści nie podają 
nam co aktualnie wykonują. Ja akurat lubię ten rodzaj 
grania ale nie za bardzo jestem ,,w temacie”, ponieważ 
nie mam odpowiedniego przygotowania muzycznego. 
Z pośród wielu wykonawców, fascynuje mnie pan Fi-
lip Presseisen. Jeżeli pójdzie dalej obraną przez siebie 
drogą, to w moim odczuciu bardzo dobrze się zapowia-
da. Miałam niewątpliwą przyjemność słuchać Jego gry 
już w ciągu trzech lat. Teraz też bardzo mi się podobał 
sposób w jaki grał. Jakoś najbardziej wydaje mi się uda-
na taka właśnie interpretacja wykonanych Przez Niego 
utworów. Do ciekawszych dla mnie, należy moment, 
kiedy to dwoje ludzi za moimi plecami spierało się z 
sobą o to, czy utwór, który właśnie było słychać, jest 
odtwarzany czy też grany w czasie rzeczywistym. Gdy 
powiedziałam, iż właśnie trwa koncert organowy, byli 
po prostu zachwyceni. I ja również. Taka siła ekspre-
sji! Odtwórca wykorzystał instrument chyba do granic 

leTnie KOncerTy OrganOwe 
„MuzyKa dawnych MisTrzów”

możliwości. Gratuluję, prezentuje Pan postępy i duży 
talent. Szkoda, że tak mało lub wcale nie mogę spot-
kać tu mieszkańców Krzeszowa i okolic. Słuchaczami 
na ogół są turyści lub pielgrzymi. Za obcowanie z tak 
piękną muzyką ludzie płacą krocie – my to mamy i ja-
koś nie za bardzo doceniamy. Myślę jednak, że może 
zmieni się nasza mentalność i życzę sobie, i innym, 
jeszcze wielu tak pięknych koncertów, organizatorom 
wytrwałości, zaś odtwórcom muzycznym wiele talentu 
i zapału.

Wierna Słuchaczka

Organizatorzy:
Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej,
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wroc-
ławiu,
Parafia p.w. Wniebowzięcia N M P w Krzeszowie

Cykl letnich koncertów organowych pt.,,Muzyka 
dawnych mistrzów” w Sanktuarium Matki Bożej Ła-
skawej w Krzeszowie.

Koncerty odbywały się w miesiącu lipcu w Bazylice 
p.w. Wniebowzięcia NMP (odrestaurowane organy Mi-
chaela Englera) oraz w Kościele p.w. św. Józefa (organy 
Ulricha z Hartau)

Wykonawcy:
rok  2009 
Antoni Pokora, Jakub Choros, Krzysztof Odoj, 

Łukasz Mosur. Filip Presseisen
rok  2010
Wojciech Mazur, Krzysztof Odoj, Łukasz Mosur, Fi-

lip Presseisen, Jakub Choros
rok 2011
Antoni Pokora, Jakub Choros, Łukasz Romanek, 

Wojciech Pawlus, Filip Presseisen
Filip Presseisen

Łukasz Romanek
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PrzewOdniK OdPOwiada:

słów KilKa 
O KrzeszOwsKiM Piwie.

Złocisty trunek o chmielowym 
posmaku był znany od początków 
cywilizacji. Już w kodeksie Ham-
murabiego za warzenie zbyt rozcień-
czonego piwa groziło utopienie. 

W średniowiecznej Europie głów-
nymi producentami złocistego trun-
ku byli zakonnicy. Tutaj szczególną 
rolę zajmowali oczywiście cystersi. 
Piwo posiadało bowiem wiele zalet. 
Po pierwsze- było źródłem kalorii, 
szczególnie cennym w trakcie dłu-
gich postów. Także brak powszech-
nych dziś lodówek wymuszał inną 
metodę konserwacji żywności. Sto-
sowano więc o wiele więcej soli, a to 
wymuszało potrzebę częstego picia. 
Dlaczego nie pito zwykłej wody? Była 
zbyt niebezpieczna, bo szczególnie 
w miastach była zanieczyszczona lub 
bogata w różnego rodzaju bakterie. 
Gotowanie jej było kłopotliwe- daw-
niej domostwa były drewniane, więc 
wywołanie pożaru nie było wielkim 
problemem. Łatwiejszą metodą 
,,uzdatniania” wody było dodanie 
do niej kilku procent alkoholu, a czy 
nie najlepiej jest to zrobić za pomo-

KRystiaN MichaliK

Do czego przydatny jest odcięty palec złodzieja?

cą zbóż i chmielu? Poza tym uwa-
żano, że woda służy do mycia, a do 
picia lepsze jest piwo. O dzisiejszych 
używkach- kawie i herbacie, aż do 
połowy XVIII w. nie myślano- były 
to towary luksusowe i bardzo dro-
gie, bo sprowadzane z zamorskich 
kolonii. Dlatego piwo było towarem 
powszechnym, ale mającym swoją 
wartość. Wśród browarników pano-
wał przesąd, że przed kradzieżą piwa 
chroni odcięty palec złodzieja. Naj-
bardziej cenionym piwem obecnie 
jest nadal piwo cysterskie, pochodzą-
ce z jednej z gałęzi zakonu - trapistów  
(Cystersi Ściślejszej Obserwacji). Pra-
wo do warzenia tego trunku posiada 
tylko 7 opactw w Europie (6 w Belgii, 
1 w Holandii). 

Co wiemy o krzeszowskim cy-
sterskim piwie? Już fundator opa-
ctwa - Bolko I, nadał klasztorowi 
chmielniki w Lwówku Śl. Istniał 
osobny urząd- Kellermeisteramt, 
odpowiedzialny za zawartość piw-
nic klasztornych. W drugiej poło-
wie XVII w. cystersi krzeszowscy 
warzyli dwa rodzaje piwa. Herren-
bier było piwem o lepszej jakości, 
przeznaczonym dla ważnych gości 
i dla zakonników. Powszechniej-
sze - Dienerbier, produkowano dla 
chłopstwa i służby folwarcznej, 
bowiem cystersi mieli przywilej 
propinacyjny - mieszkańcy wło-
ści klasztornych musieli kupować 
piwo i wódkę produkowaną w krze-
szowskim opactwie. (R. Wytyczak, 
O gospodarce klasztoru cystersów 
w Krzeszowie, [w:] Klasztor nad 
Zadrną [red] J. Janczak, Wrocław 
1994, s. 23.) 

Od czasów sekularyzacji  do koń-
ca II wojny światowej zabudowania 
dawnych browarów cysterskich 
znajdowały się w rękach prywat-
nych. W Krzeszowie można stwier-
dzić istnienie dwóch browarów. 

Kloster Braurei znajdował się 
w budynku obecnej Willmanno-
wej pokusy, a przed 1945r. na 
elewacji widniał napis: Gaststätte 
Kloster Braurei. W browarze urzą-
dzono również pokoje gościnne, 
wyposażone w centralne ogrze-
wanie i łazienki; obiekt dyspono-
wał własnymi garażami i stacją 
benzynową. (Landeshut Schlesien 
Das Eingangstor zum Sudeten-
deutschen Riesengebirge, Lauban 

1938, s. 20.) Piwo rozlewano do 
butelek o wysokości 27,5cm (szyj-
ka- 11cm.) i średnicy 6cm. Znaj-
dował się tam owalny napis (śred-
nica- 8cm.) Braurei Kloster (góra) 
Grüssau (dół) G. m. b. H. (spółka 
z.o.o., w centrum). Butelkę zamy-
kała porcelanka z identyczną in-
skrypcją. Porcelanka, o wymiarach 
4 na 2,5cm, miała charakterystycz-
ny kształt - prostokąta z wpisanym 
na osi okręgiem. Do browaru przy-
należał również budynek sąsiedni 
znajdujący się przed nim, przy sa-
mej drodze (obecnie- mieszkania 
prywatne). Wejście do niego było 
od północy, na piętrze, do drzwi 
prowadziły zewnętrze schody. Nad 
nimi znajdował się napis Restaura-
tion zur Kloster Braurei. 

Drugi browar znajdował się 
najprawdopodobniej  nieco na po-
łudnie od browaru klasztornego 
i bliżej placu kościelnego. Obec-
nie nie istnieje, z rysunku P. Ko-
bela z 1931r., wg ryciny Wernera 
z 1740r. można stwierdzić, iż budy-
nek był piętrowy o 12 osiach okien-
nych. Znajdował się na nim napis 
Braurei Bes. W. Weidner. I właśnie 
rodzina Weidnerów, będzie właści-
cielem obiektu do 1945r. Rozmiar 
butelki był identyczny jak z bro-
waru klasztornego, inny oczywi-
ście był napis: C. Weidner (u góry) 
Grüssau (dół) w kształcie owalu 
o wymiarach 9,5 na 6,5cm. Po 
przeciwnej stronie butelki był do-
datkowo napis Flasche unverkäu-
flich (butelka bezzwrotna). Znane 
są 3 typy porcelanek, wszystkie są 
białe i okrągłe, o średnicy 2,5cm. 
Typ pierwszy, bez napisów, ozdo-
biono czerwonym wieńcem zbóż. 
Typ drugi posiada napis C. Weid-
ner Grüssau i w środku posiada 
oktagonalny asterysk. Typ trzeci 
posiada identyczne napisy i ozdo-
by, dodatkowo ma jeszcze czarną 
obwolutę, a między nazwiskiem 
a nazwą miejscowości umieszczo-
no dwa małe asteryski. Porcelanki, 
być może także butelki, produko-
wano w hucie szkła w Königswal-
de. 

Niestety, obecnie tradycje bro-
warnicze w Krzeszowie nie są kon-
tynuowane i nie wytwarza się już 
miejscowego piwa o ponad 650 let-
niej tradycji.
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Jednym z istotnych elemen-
tów KRZESZOWSKIEGO CHA-
RYZMATU jest gościnność.  
U podstaw takiej postawy leży 
głęboka ufność, że wraz z przycho-
dzącym gościem do naszego  Sank-
tuarium  przybywa sam Chrystus. 
Stąd nie można powtórzyć owego 
zaniedbania karczmarza z Betle-
jem, który wymówką pozbawił 
się możliwości goszczenia Świętej 
Rodziny!  

Krzeszowskie Sanktuarium  
i mieszkający w nim Kapłani 
oraz Siostry Zakonne od kilku 
lat starają się wychodzić naprze-
ciw oczekiwaniom, jakie stawia 
przed nimi współczesny człowiek 
i świat, w którym żyjemy.  Priory-
tetem było odnowienie Bazyliki i 
przywrócenie jej dawnego blasku. 
Dziś, dzięki opiece i życzliwości 
Biskupa Legnickiego oraz  Kancle-
rza Legnickiej Kurii Biskupiej, jest 
to już faktem. Bazylika Mniejsza 
jest doskonałą przestrzenią, w 
której człowiek może spotkać się 
z Obecnością Boga. Swoiste po-
czucie sacrum towarzyszy samym 
kapłanom, jak i mieszkańcom 

s T a r a  w O z O w n i a

Krzeszowa oraz przybywającym 
pielgrzymom i turystom.  

Obok strawy duchowej nie 
może zabraknąć czegoś dla cia-
ła!

 
Stąd kolejna inicjatywa Krze-
szowskiego Sanktuarium – „re-

stauracja stara wozownia”  
W odnowionych wnętrzach parte-
ru i piętra „Starej Wozowni Opata”  
znalazło się miejsce odpoczynku, 
relaksu, a także konsumpcji. Do 
dyspozycji pielgrzymów i tury-
stów jest 30 miejsc przy siedmiu 
stołach na parterze. W górnej 
części „Starej Wozowni” może-
my ugościć jednorazowo 80 osób.  
Menu, jak na początek, wcale nie 
jest ubogie! Oprócz dobrej kawy 
i słodkości serwowane są także 
dania barowe, w tym „pierogi” 
i „placki ziemniaczane” , które 
mają szansę stać się sztandaro-
wymi daniami krzeszowskimi.  
W kawiarni, pielgrzymi i turyści 
mogą zaopatrzyć się w „Krówki 
Krzeszowskie” oraz  „Ciasteczka 
Krzeszowskie” – wszystko w ory-
ginalnych opakowaniach. 

Kapłani i Pracownicy Sanktu-
arium Krzeszowskiego ufają, że 
ich nowa inicjatywa spotka się z 
życzliwością i będzie, obok wyżej 
wspomnianych walorów baroko-
wego opactwa, kolejnym ze spo-
sobów na praktykowanie specy-
ficznego charyzmatu gościnności, 
u podstaw którego leży miłość do 
Boga i drugiego człowieka.

„resTauracJa  
- sTara wOzOwnia” 

w sezonie letnim czynna jest: 
od poniedziałku do soboty  

w godz. 9.00 –  18.00
w niedzielę i święta nakazane: 
9.00 –  18.00  (w okresie zimo-
wym od godz. 9.00 do 15.00)
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Z historii benedyktynek krZesZowskich

„szukajcie  Najpierw Królestwa Bożego…”

Po śmierci ksieni Różyckiej 
w 1833 roku klasztorem lwow-
skim Benedyktynek  zarządzały 
kolejno: Anna Józefa Kuhnówna 
(1834-1840) i  Kataryna Weronika 
Paszkowska (1842-1855). Czas 
ich przełożeńskiej posługi był 
burzliwy nie tylko z powodu sytu-
acji pod zaborem, ale także z przy-
czyny ich dość skomplikowanych 
osobowości. Wydaje się, że obie 
Przewielebne Panny Ksienie na 

Święty Benedykt jako młody pustelnik

tyle zapomniały o zacytowanym 
w tytule fragmencie Ewangelii, że 
o mało nie doprowadziły wspól-
noty do smutnego finału. Nie 
wgłębiając się w analizy przyczyn 
strat duchowych we wspólnocie, 
powiedzieć można , że pierwszej 
zdawało się, iż klasztor to miejsce 
realizacji własnych wizji i ambi-
cji a druga potraktowała go jako 
instytucję rządzącą się świeckimi 
prawami.

Tymczasem wspólnota zakon-
na to przede wszystkim włas-
ność Boga i jako taka rządzi się  
(a przynajmniej usiłuje) prawami 
Ewangelii i Reguły. Zatem rolą 
przełożonej jest cierpliwe (!) i nie-
ustanne nasłuchiwanie woli Bożej 
i podążanie za Bogiem a nie przed 
Nim. 

„Szukajcie najpierw Królestwa 
Bożego a wszystko inne będzie 
wam dodane”.

Pierwsza z nich, Anna Kuh-
nówna, była ukochaną córeczką 
wytwórców pierników spod Pragi 
czeskiej. Rodzice – jak to zwykle 
bywa w przypadku jedynaczki – 
widzieli w niej ósmy cud świata.

Postanowili więc kształcić ją, 
jak to tylko wówczas było moż-
liwe. Rzeczywiście, uzdolnie-
nia i talenty Anny były  wielkie 
i wszechstronne: od nauk ścisłych 
poczynając do umiejętności arty-
stycznych.

Pod koniec XVIII wieku rodzi-
ce wraz z córką przenieśli się do 
Lwowa, nabyli dworek w istnie-
jącej jeszcze wówczas jurysdykcji 
klasztornej, co – siłą rzeczy- po-
wodowało częste kontakty z klasz-
torem. Panna Anna zasłynęła już 
wówczas z oczytania i wiedzy a dla 
celów towarzyskich rozpoczęła  
naukę języka  polskiego. Pisała 
tez utwory wierszem i prozą. We 
Lwowie już skrystalizowała się 
u Anny myśl o powołaniu zakon-
nym. Kuhnowie początkowo nie 
chcieli „zagrzebać córki w mury 
klasztorne, wielce sobie obiecując 
z jej zdolności” ale w końcu ustą-
pili. Stało się to w 1799 roku. Przy 
obłóczynach Kuhnówna otrzyma-
ła imię zakonne Józefa.

Już w nowicjacie zauważono, 
że wszystkie inne przechodziła 
rozumem i biegłością w języku 
niemieckim. Nic więc dziwnego, 
że dość szybko po ślubach  wieczy-
stych powierzono jej zarządzanie 
szkołą. I trzeba przyznać, że poło-
żyła wielkie zasługi na tym polu: 
szkoła zasłynęła nie tylko pozio-
mem nauk ale wzorowym prowa-
dzeniem  dokumentacji szkolnej, 
która dopiero za jej rządów została 
założona i uporządkowana wzoro-
wo, mimo że szkoła istniała już od 
1784 roku.
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W niedługim czasie objęła – jak 
to się mówi: z marszu- prowadze-
nie całej dokumentacji klasztor-
nej.

Jej pracowitości  zawdzięczał 
klasztor m.in. inwentarz dóbr 
klasztornych, którego jeden eg-
zemplarz wysłała – niestety –także 
do władz austriackich. Niezastą-
pioną była w pisaniu pism urzędo-
wych i podań po niemiecku. Stała 
się kimś niemal nieodzownym za-
równo dla władz austriackich jak 
i dla klasztoru.

Ale… Diabeł nie śpi! Zapewne 
jeszcze z dawnych lat pozostały jej 
znajomości wśród-  jak czytamy 
w Kronice - „autorek sławnych na 
polu literatury”. Sama także two-
rzyła wierszem i prozą a utwory jej 
publikowano we Wiedniu, oczy-
wiście pod pseudonimem. Przy-
puszczać można, że bardzo jej to 
imponowało i po jakimś czasie 
pojawiło się coś, co w potocznym 
słownictwie nazywamy „wodą 
sodową”. Uderzyła ona   Pannie 
Józefie do głowy, czyniąc tam nie-
małe spustoszenie. Uznała w koń-
cu (to tylko domysł kronikarki), że 
jest mało doceniana w klasztorze, 
niezrozumiana czy nawet prześla-
dowana. Domyślać się też można, 
że ówczesna ksieni nie pozwalała 
na te „literackie” publikacje, o ile 
w ogóle o nich wiedziała.

Nic więc nic dziwnego, że 
pewnego dnia 1809 roku Panna 
Józefa zniknęła z klasztoru. Do-
wiedziano się wnet, że wyrobiła 
sobie - za plecami ksieni Róży-
ckiej- pozwolenie na wyjazd do 
Wiednia „za sławą autorską”. Nie 
wiemy, jak długo tam była, dość 
że po jakimś czasie Bóg upomniał 
się o swoją własność (była po ob-
rzędzie konsekracji monastycznej 
czyli zaślubin z Chrystusem), bo-
wiem  zaczęły ją dręczyć wyrzuty 
sumienia, chciała odpokutować 
swój „wyskok” i wrócić do klasz-
toru. Ale klasztor już jej nie chciał 
przyjąć. „Potworny czyn!” aż za-
chłysnęła się kronikarka!

Tymczasem Kuhnówna udała 
się do ówczesnego Arcybiskupa  
Wiednia z prośbą o wstawienni-
ctwo. Wobec tak wysokiej pro-
tekcji ksieni Różycka nie miała 
wyboru: wspólnota przyjęła córkę 
marnotrawną, a ona jeszcze przez 
21 lat, do śmierci ksieni, była dla 
niej podporą w zarządzaniu  klasz-
torem, głównie jego stroną gospo-
darczo – ekonomiczną.

 Po śmierci ksieni Różyckiej 
przystąpiono w klasztorze do ko-
lejnych wyborów następczyni. 
„Dziwny skład rzeczy”! wykrzyk-

nęła znowu kronikarka, bowiem 
zgromadzenie, nie zważając na 
przeszłość, głosy swe oddało 
w większości – ni mniej ni wię-
cej – tylko na Pannę Annę Józefę 
Kuhnówną. „Pominięto praw-
dziwą zasługę i wzorową cnotę” 
– biadoliła znów autorka kroniki, 
czyli że zlekceważono dwie inne 
kandydatki, wymienione z nazwi-
ska : Nozdrowicką i Kaszycką. No 
cóż- monologuje dalej  kronikar-
ka- zakonnice uwiedzione zostały 
jej mądrością i względami doczes-
nymi. A co z takiej mądrości czy-
sto ludzkiej, nie opartej na Bogu 
wypływa? Nic dobrego!

Opisując rządy ksieni Kuhnów-
ny autorka kroniki rozpoczyna od 
tego, co dobre. I słusznie! A więc, 
nowa  ksieni była- jak się to uwi-
doczniło już wcześniej- znakomi-
tą organizatorką. Osobiście pilno-
wała dóbr materialnych klasztoru, 
sprawdzała prace i stan finansów, 
wypłacała robotnikom pensje. Jej 
ruchliwość i nieprawdopodobna  
pracowitość przyniosła wkrótce 
wymierne efekty: klasztor spłacił 
długi a miał ich około 40 tysięcy 
reńskich.

Była też bardzo miłosierna 
i wrażliwa na biedę i krzyw-
dę. Przyjmowała bezpłatnie(!) 
mnóstwo ubogich dziewcząt do 
klasztornego konwiktu i to cza-
sem w takiej ilości, że w pew-
nym momencie zabrakło miejsc. 
Nie umiała odmówić potrzebują-
cym! Przyjmowała też- w budyn-
ku poza klauzurą- ubogich stu-
dentów, dając im odpowiednie 
utrzymanie, by z nich wychować 
dla kraju „uczonych i pożytecz-
nych mężów”. Wspominali oni 
później serdecznie swoją dobro-
dziejkę.

Jedni zachwycali się i chwalili 
a inni ganili i pisali skargi. Trudno 
dociec, czego dotyczyły owe skargi 
i nagany (w kronice nie ma śladu 
na ten temat), zapewne wchodziła 
w grę ludzka zazdrość i złe odczy-
tanie intencji postępowania ksieni 
(była ścisła klauzura, więc jej wy-
jazdy do majątków musiały razić).
Mogła też niepokoić zakonnice jej 
wielka szczodrobliwość. Głosy ta-
kie dotarły aż do Kurii lwowskiej, 
skąd zjawiła się komisja, która 
badała wszystko i nakazała ksieni 
ograniczyć działalność poza klasz-
torem.

Oprócz cnót, zasług i talen-
tów miała też ksieni Kuhnówna 
i ujemną stronę swej osobowości. 
Kronika „załatwia” ten problem 
zaledwie kilkunastoma zdania-
mi. Podaje tylko, że „była bardzo 

niecierpliwą i niekiedy szorstką, 
do zakonnic przykrymi odzywała 
się słowy”. Musiał to być jednak 
problem szerszy, bo znów zare-
agowała Kuria. Do rozmównicy 
klasztornej przybył osobiście sam 
Arcybiskup Lwowa, którym był 
wówczas prawdopodobnie ksią-
żę Franciszek Xavery Luschin 
(Czech z pochodzenia). Napo-
mniał wtedy ksienię „ojcowskim 
słowem, by sposób swego postę-
powania zmieniła”. Dalszy prze-
bieg wydarzeń pokazał, że pisane 
skargi- przynajmniej po części 
– mówiły prawdę, bowiem ksie-
ni uniósłszy się niecierpliwością 
, Księcia Arcybiskupa obraziła (!) 
a ten, odebrawszy jej rządy klasz-
torem, kazał wyjechać do innej 
wspólnoty zakonnej. Szybkie 
działanie, szybka decyzja! O tem-
pora , o mores! Niechby dziś jakiś 
Biskup spróbowałby usunąć ja-
kąś przełożoną zakonną bez sto-
su pism, argumentacji, dowodów 
i wreszcie zgody władz zakonnych 
Stolicy Świętej. 

Był to rok 1840. Ksieni Kuh-
nówna zatrzymała się jakiś czas 
u lwowskich Sakramentek, potem 
wyjechała do Triestu, skąd znów 
zaczęła pisać rozpaczliwe listy 
z prośbą o pozwolenie na powrót. 
Tymczasem w klasztorze we Lwo-
wie wybrano nową ksienię, więc 
tym bardziej nie mogła wracać, 
gdyż nowa przełożona nie życzyła 
sobie tego. Z Triestu przeniosła się 
do Wiednia, aż w końcu zakotwi-
czyła w Opactwie Benedyktynek 
w Staniątkach pod Krakowem, 
gdzie zmarła w 1863 roku i gdzie- 
jak napisał jej spowiednik-„ jaś-
niała miłością i cierpliwością”.

Kilkadziesiąt lat później 
w lwowskim klasztorze zosta-
nie ksienią M. Janina  Kolumba 
Gabriel. Obie – i Kuhnówna i M. 
Kolumba- obdarowane talentami  
i zdolnościami ponad miarę, obie 
karnie wydalone z macierzystego 
klasztoru a jednak pierwsza zna-
lazła się na wygnaniu w Staniąt-
kach, druga zaś- jako Błogosławio-
na- trafiła na ołtarze! Habent  sua 
fata………….!

Kończąc zapiski kronikarka 
konkluduje prawidłowo: „Wy-
pada więc nie gorszyć się- wszak 
w klasztorach mieszkają ludzie 
a nie Anioły- ale wielbić Miłosier-
dzie Boże, że tak troskliwie spra-
wuje zbawienie nasze i choć cza-
sem dopuści, ale nigdy nie opuści 
i nigdy dobroci swej Ojcowskiej 
nie skąpi”.

„Szukajcie najpierw Królestwa 
Bożego…..”
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ŚwiadecTwO z MedJugOrie
Medziugorje jest dla mnie jed-

nym wielkim „Szpitalem”. „Szpita-
lem”, gdzie nie pytają nas, do jakiej 
kasy chorych należysz, co ci dolega, 
jakiej narodowości i jakiego wyzna-
nia jesteś. Do tego „Szpitala” tra-
fiasz albo z wyboru, ponieważ byłeś 
tam i masz ogromną tęsknotę po-
wrotu do Maryi, albo z zaproszenia 
Matki Bożej, o którym jeszcze nie 
wiesz. Odpoczywałeś w Chorwacji 
i chciałbyś sprawdzić, co tam właś-
ciwie się dzieje. Czy to prawdą jest, 
że od 28 lat objawia się tam Ma-
ryja. Przyjeżdżasz i właściwie nic 
tam nie widzisz poza kościołem, 
jakimiś wzgórzami ze sterczącymi 
kamieniami i ciernistymi krzewa-
mi. Albo trafiasz tam za namową 
innych osób, którymi Matka Boża 
się posługuje. Ja tam trafiłem za 
namową mojej szwagierki i mojej 
żony. Obie te panie są związane ze 
służbą zdrowia. Stąd moje szpitalne 
skojarzenia. Poza tym posiadałem 
informację, że w Medziugorje jest 
ośrodek Cenacolo założony przez 
siostrę Elwirę, gdzie od 25 lat są 
leczeni ludzie z uzależnień. Lecze-
nie to jest o tyle zaskakujące, że w 
terapii nie stosuje się środków far-
makologicznych, nie dokonuje się 
prania mózgu przez psychologów. 
Jedynym lekarstwem na uleczenie 
cierpienia spowodowanego uży-
waniem narkotyków czy alkoho-
lu jest modlitwa i zawierzenie się 
Panu Jezusowi i Maryi. Trudno jest 

mówić o doznanych porażkach ży-
ciowych, łatwiej jest mówić o suk-
cesach. W moim życiu było dużo 
sytuacji, które można określić, jako 
sukces życiowy. Wspaniała żona, 
dwóch wspaniałych synów, własny 
dom, samochód, praca za granicą, 
kierownicze stanowiska. Początek 
mojej porażki życiowej zaczął się 
jak miałem 17 lat. Wtedy po raz 
pierwszy poczułem smak alkoholu. 
Jestem alkoholikiem, raczej nim 
byłem do końca 2006r. Jest to cho-
roba, na którą zapracowałem sobie 
przez 37 lat mojego życia. Na prze-
strzeni tych lat alkohol był obecny 
w moim życiu często lub bardzo 
często. Towarzyszył mi w miarę od-
noszonych sukcesów. Spożywałem 
go w różnych ilościach i w różnych 
okolicznościach życiowych. Po raz 
pierwszy poczułem smak wina, 
kiedy brat odjeżdżał do wojska. Ko-
ledzy go żegnali. Butelka wina krą-
żyła i trafiła do mnie. Gdy za długo 
zastanawiałem się, co mam z nią 
zrobić usłyszałem napominanie 
kolegów: „co, za brata się nie napi-
jesz”?. Po pewnym czasie poczułem 
słodki smak wina i dziwne uczucie, 
które dodało mi odwagi i pozbawi-
ło mnie lęku. Uczucie to będzie mi 
bardzo długo towarzyszyć w moim 
życiu. Smak wódki poczułem, gdy 
podjąłem pracę zawodową. Ponie-
waż z wykształcenia jestem bu-
dowlańcem, to niepijący majster na 
budowie albo był chory, albo kapuś 

dyrekcji. Przy pierwszej wypłacie po 
raz pierwszy się upiłem. Na drugi 
dzień czułem się okropnie. Moje 
cierpienia alkoholowe łagodzone 
były uśmiechami weteranów w pi-
ciu, nad którymi powierzono mi 
kierownictwo. Wraz z awansem 
zawodowym zwiększała się ilość 
wypijanego alkoholu. Alkohol to-
warzyszył mi przy wykonywaniu 
różnych czynności i obowiązków 
służbowych. Żona coraz częściej 
mówiła, że mam problem z alko-
holem i powinienem się leczyć. Ja 
uważałem, że problem alkoholowy 
mają inni, ja czuję się czasowo nie-
dobrze po wypiciu większej ilości 
alkoholu. Ukrywałem złe samopo-
czucie i przepity wygląd zwolnienia-
mi lekarskimi lub nagłym urlopem. 
Ta karuzela alkoholowa trwała do 
grudnia 2006r. W tym czasie podją-
łem próbę dobrowolnej abstynencji. 
Nie piłem, bo chciałem udowodnić 
żonie i mojej rodzinie, że mogę za-
panować nad alkoholem. Wytrzy-
małem 7 miesięcy. Nawrót był dra-
styczny. Stałem się bezsilny wobec 
alkoholu. Szybko traciłem kontro-
lę nad wypijanym alkoholem. Złe 
samopoczucie łagodziłem wypija-
niem kontrolowanej ilości piwa, a 
potem kontrola szybko zamieniała 
się w przymus picia. Życie stało się 
koszmarem. Wystraszone oczy mo-
jej żony, moich dzieci widzę do dnia 
dzisiejszego. Ich błagalne spojrzenia 
„tato przestań pić” nie docierały do 
mnie. Alkohol zneutralizował moje 
uczucia. Stałem się zimnym, pozba-
wionym uczuć alkoholikiem, który 
dba tylko o siebie. W tym okresie 
wpadam w ciągi alkoholowe, które 
trwają od kilku dni do kilku tygo-
dni. Koncentrowałem się na sobie 
i uciekałem przed problemami ży-
ciowymi, topiąc niepowodzenia i 
porażki w alkoholu. Po którymś 
ciągu alkoholowym trwającym 
kilka tygodni trafiłem do szpitala. 
Tam zrozumiałem, że jestem alko-
holikiem. Świadomość mojej cho-
roby wzrastała wraz z sytuacjami, 
z którymi tam się spotkałem. Przez 
trzy dni pomagałem 20 letniemu 
chłopcu. Jego choroba była tak da-
leko posunięta, że samodzielnie nie 
mógł utrzymać szklanki z wodą, 
łyżki z zupą. Swoją przygodę, jak 
to określił, z alkoholem zaczął jak 
miał 7 lat. Drugą osobą, która mną 
wstrząsnęła był sztygar z kopalni, 
który podczas brania leków dostał Pomnik Chrystusa Zmartwychwstałego
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ataku padaczki alkoholowej i które-
mu udzielałem pierwszej pomocy. 
Pobyt w szpitalu uzmysłowił mi, 
że sam z chorobą sobie nie poradzę. 
Zniewolenie piciem uświadomiło 
mi, że przez 9 lat byłem codziennie 
pijany. Alkohol dawał mi pozorną 
radość i pozornie usuwał mój lęk. 
Pozostawił smutek, cierpienie i ból 
po utracie zaufania żony i dzieci. 
Coraz częściej zadawałem sobie 
pytanie, kim właściwie jestem, dla-
czego osobom bliskim zadaję tyle 
cierpienia i bólu. Dlaczego ciągle je-
stem ponury i nie umiem się śmiać. 
W poszukiwaniu prawdy o sobie, 
w szukaniu wsparcia na drodze do 
trzeźwości dałem się namówić na 
pielgrzymkę do Medziugorje w 26 
rocznicę objawienia Matki Bożej. 

Uważałem się za człowieka wie-
rzącego, który chodził do kościoła, z 
modlitwą to różnie bywało. Pan Je-
zus był dla mnie „suchą definicją”, 
która żyła 2000 lat temu i widocz-
ny był tylko na krzyżu. Ta definicja 
ożyła tam w Medziugorju. Podczas 
drogi krzyżowej na Kriżevac przy 
VII stacji, przy drugim upadku 
Pana Jezusa, coś się stało. Zoba-
czyłem siebie leżącego na ziemi, 
przygniecionego ciężarem mojego 
pijaństwa. Wokół mnie nie było 
nikogo. Nie było kolegów, z który-
mi piłem, nie było uśmiechów, nie 
było muzyki i radości po wypitym 
alkoholu. Powstała ogromna pust-
ka. Poczułem w sercu tęsknotę za 
miłością mojej żony, uśmiechami 
moich dzieci, które tak szybko wy-
doroślały. Zalałem się łzami. Płacz 
był tak silny, że nie mogłem się opa-
nować. Nie pamiętam, kiedy ostat-
ni raz płakałem. Skierowałem do 
Pana Jezusa błagalne wołanie: Pa-
nie Jezu weź w swoje ręce moje ży-
cie, bo ja nie umiem nim kierować, 
nie raniąc siebie i moich bliskich. 
Pomóż mi, bo trzeciego upadku nie 
przeżyję. Krocząc w górę wołałem: 
Boże pomóż. Ja sam nie dam rady, 
nie potrafię. Tam na górze Kriżevac 
życie przebiegło mi przed oczami. 
Zobaczyłem dno mojego życia uto-
pionego w alkoholu. Zobaczyłem 
mój egoizm i bezwzględną wiarę we 
własne siły. Smutek, lęk, brak mi-
łości dla samego siebie i drugiego 
człowieka. Najbardziej zadziwiają-
ce było to, że ludzie z mojego oto-
czenia uważali mnie za porządnego 
człowieka. Ubierałem maskę „po-
rządnego człowieka”, bo bałem się 
prawdy o sobie. Tę prawdę pokazał 
mi Pan Jezus podnosząc mnie z tra-
gizmu mojego życia przesiąkniętego 
alkoholem. Nawróciłem się. Logicz-
nie myśląc wszystko winno być za-
łatwione przez nawrócenie. Znalazł 

się jednak kolejny problem. Nie po-
trafiłem siebie zaakceptować. Brzy-
dziłem się samego siebie, bo zoba-
czyłem grzech mojego życia - życie 
bez Boga. Poszedłem do spowiedzi. 
Tam przed kapłanem i Panem Bo-
giem wyznałem swoje grzechy. Wy-
znając je prosiłem o przebaczenie, 
ale nie umiem się modlić. Kapłan 
powiedział mi, że Pan Bóg nie ocze-
kuje ode mnie wyuczonych mod-
litw, mam z nim rozmawiać kieru-
jąc się miłością mojego serca. I tak 
do dziś dnia rozmawiam z Panem 
Jezusem, którego traktuję jak naj-
lepszego przyjaciela. Zwracam się 
do niego z wszystkimi problemami, 
powierzam mu wszystko, a zwłasz-
cza moją trzeźwość. Proszę go o 
każdy dzień trzeźwości i za każdy 
otrzymany dziękuję i proszę o na-
stępny. Przychodzą dni zwątpienia. 
Pustka poalkoholowa jest ogromna 
i tę pustkę Pan Jezus pomaga mi 
wypełnić modlitwą i osobami sta-
wianymi na drodze trzeźwości. Po-
znałem wspaniałych kapłanów, za 
których się modlę w utworzonych 
Margaretkach.

W tym roku po raz siódmy byłem 
w Medziugorju. Maryja wie o mojej 
tęsknocie za spokojem i miłością 
drugiego człowieka. Ten „szpital”, 
jak określiłem Medziugorje, jest 
miejscem, gdzie lekarstwem jest 
różaniec, uśmiech i radość ludzi, 
których się tam spotyka. Dzięki 
wstawiennictwu Maryi otrzyma-
łem drugie życie. Pan Jezus zabrał 
mi z mojego życia alkohol. Dał mi 
radość dnia codziennego, dał mi 

wiarę i otworzył mi serce na miłość 
drugiego człowieka. Uzdrowił i za-
brał mi lęk. Napełnił moje serce mi-
łością i radością życia. 

 
Za otrzymane łaski ofiarowałem 

Maryi modlitwę i trzeźwość do koń-
ca moich dni tu na ziemi. 

Wiem, że Medziugorje jest roz-
działem w księdze mojego życia, 
gdzie strony zapisywane są mod-
litwą, pokorą i bezgranicznym za-
ufaniem do Pana Jezusa. Od 4 lat 
jestem trzeźwy. Pan Jezus tak pro-
wadzi moje życie, że alkohol nie 
pojawił się nigdy na drodze, którą 
każdego dnia mu powierzam. Na 
mojej drodze stawia mi wspania-
łych ludzi, którym daje klucz do 
mojego serca. Jestem trzeźwy i za to 
dziękuję wszystkim, którzy poma-
gają mi trwać w trzeźwości. Mojej 
żonie, która w modlitwie walczyła 
o mnie, moim synom, którzy mimo 
zadanych upokorzeń podali mi rękę. 
Dziękuję Ci Jezu, że prowadzisz 
mnie przez życie każdego dnia. Ty 
jesteś moją Nadzieją, Prawdą, Ży-
ciem... Ty dajesz mi siłę, abym żył 
w trzeźwości. Ty, dajesz mi wiarę, 
szczęście. Dzięki Tobie uczę się po-
kory, cierpliwości, miłości do dru-
giego człowieka... Za życie i łaski, 
jakie mi dajesz - CHWAŁA PANU! 

Panie Jezu jak skąpiec ze sku-
lonym sercem cedziłem uśmiechy 
miłości do ciebie, kiedy ciebie 
nie znałem. Teraz, kiedy jesteś ze 
mną, me serce pełne jest miłości 
do ciebie.  

Bogdan

Kościół św. Jakuba
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Mecenas zbigniew ŚwiT
rycerzeM – bOżOgrObceM

Poświęcenie kościoła św. Anny 
na jednym ze wzgórz w Krze-
szowie odbędzie się 25 września 
tego roku. Kościół odzyskał daw-
ną świetność m.in. dzięki Zbi-
gniewowi Świtowi ze wsi Grzędy 
w parafii Czarny Bór.  Mecenas 
Zbigniew Świt  w dniu 11 czerwca 
2011 roku został kawalerem Za-
konu Rycerskiego Grobu Bożego 
w Jerozolimie z rąk najwyższego 
zwierzchnika duchowego tego 
zakonu w Polsce, Prymasa Polski 

seniora Kardynała Józefa Glem-
pa. W uroczystości uczestniczył  
proboszcz i kustosz Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej w Krzeszo-
wie, ks. prałat Marian Kopko. Uro-
czystość inwestytury - niezwykle 
podniosła - odbyła się w archika-
tedrze w Gdańsku -Oliwie.

Inwestytura, czyli przyjęcie do 
zakonu rycerskiego nowej osoby, 
polega m.in. na złożeniu przez 
nowowstępujących do zakonu 
przysięgi. Następnie odbywa się 

pasowanie mieczem. Rycerz do-
staje też ostrogi (symbolicznie), 
płaszcz zakonny (w przypadku 
bożogrobców ozdobiony krzyżem 
jerozolimskim) i dystynktorium. 
Ceremoniał nawiązuje więc do 
obrzędów rycerskich z czasów 
średniowiecza, gdy powstał zakon 
Grobu Bożego w Jerozolimie, ce-
lem obrony Ziemi Świętej i opieki 
nad pielgrzymami, którzy przyby-
wali do Jerozolimy.

W tym roku do grona bożo-
grobców przyjęto 20 osób. Tylko 
20 osób, dodajmy. To zakon eli-
tarny. Wśród osób, które dostąpi-
ły zaszczytu przyjęcia do zakonu 
bożogrobców, był biskup Antoni 
Pacyfik Dydycz, ordynariusz die-
cezji drohiczyńskiej. Bożogrob-
cem jest też m.in. ordynariusz 
gdański Sławoj Leszek Głódź, któ-
ry podczas inwestytury powitał 
współbraci w zakonie w archika-
tedrze w Gdańsku-Oliwie. W die-
cezji legnickiej był dotąd tylko 
jeden bożogrobiec - Rafał Ślusarz, 
mieszkaniec Gryfowa Śląskiego, 
lekarz i senator z poprzedniej ka-
dencji parlamentu.

Zakon bożogrobców w obec-
nej formule reaktywował papież. 
I to On jest jego protektorem. Kil-
ku papieży pełniło funkcję głów-
nych jego zwierzchników. Obec-
nie bożogrobcy, których główną 
siedzibą w Polsce jest bazylika 
w Miechowie koło Kielc, zajmują 
się głównie działalnością chary-
tatywną. Wspierają chrześcijan 
w Ziemi Świętej. Co jest niezwy-
kle ważne, bo ich liczba tam top-
nieje. Między innymi z powodu 
prześladowań religijnych. Bożo-
grobcy troszczą się też o szkoły, 
a także współfinansują remonty 
chrześcijańskich miejsc kultu 
w ziemskiej ojczyźnie Jezusa. 
Co nie zwalnia ich z wspierania 
dzieł miłosierdzia i podobnych 
form charytatywnych w swych 
diecezjach. Zbigniew Świt, pro-
wadzący w Kamiennej Górze, 
Legnicy i Wrocławiu kancelarię 
adwokacką, wspiera renowację 
kaplicy św. Anny w Krzeszowie, 
która była mocno zdewastowana. 
Dziękujemy panie Zbigniewie! 
I gratulujemy przyjęcia do zako-
nu rycerskiego.

Tekst i fot. Marek Perzyński

Mecenas Zbigniew Świt (w stroju zakonnym stoi tuż obok sztandaru) z rodziną, 
kustoszem sanktuarium w Krzeszowie ks. prałatem Marianem Kopko 

oraz z Mariuszem Drapikowskim – bożogrobcem z Gdańska.



KrzeszoWsKa PaNI nr 5 (17) - Wrzesień/Październik 201130

FundacJa „MaryJa VicTis” 

Fundacja „MaryJa Vic-
Tis” (MaRyJa ZWyciĘŻy) 
została założona, aby wspoma-
gać ochronę sakralnych dóbr 
kultury chrześcijańskiej na te-
renie Polski i poza jej granica-
mi, krzewić wartości chrześci-
jańskie, występować o ochronę 
praw i wartości chrześcijań-
skich oraz wspomagać osoby 
znajdujące się w niedostatku.

W ciągu siedmiu lat działal-
ności Fundacja współuczestni-
czyła w odbudowie kościoła na 
górze Św. Anny przy Sanktua-
rium Matki Bożej Łaskawej w 
Krzeszowie przyczyniając się do 
jego odbudowy.

Zamierzeniem Fundacji jest  
aby po spełnieniu wymogów 
prawa kościelnego i wyrażeniu 
zgody przez Ks. Proboszcza w 
tym kościele przynajmniej raz 
w tygodniu w każdy piątek - w 
dzień Męki Pańskiej; w okresie 
od maja do września podjęto 
Adorację Najświętszego Sakra-
mentu.

Fundacja włączyła się me-
rytorycznie i finansowo w ideę 
budowy 12 ołtarzy Wieczystej 
Adoracji dla miejsc szczegól-
nej modlitwy w intencji poko-
ju na świecie we współpracy ze 
„Stowarzyszeniem Communita 
Regina della Pace” oraz twórcą 
ołtarzy artystą gdańskim Mariu-
szem Drapikowskim, pochodzą-
cym z naszego terenu; z niedale-
kiego Dzierżoniowa. 

Ołtarzy ma powstać dwana-
ście tj. tyle, ile gwiazd w koronie 
Matki Bożej, według Apokalipsy 
Św. Jana. Ołtarz pierwszy, został 
wykonany przez Pana Mariusza 
Drapikowskiego, jako tzw. Nie-
biańska Jerozolima i po pobłogo-
sławieniu przez Ojca Świętego 
Benedykta XVI, zainstalowany 

ul .  S ienkiewicza  5 ,  58-400 Kamienna Góra –  POLSKA
,, A do każdego kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim 
w niebie. 
A tego kto by zaparł się Mnie przed ludźmi, zaprę się i Ja przed Ojcem moim w niebie.’’  

,, Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in 
haven.  
But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven.’’

Mt. 10,32-33 

w Jerozolimie przy IV stacji Dro-
gi Krzyżowej, gdzie trwa wie-
czysta Adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Ołtarz ten dzięki 
staraniu Fundacji w trakcie pere-
grynacji do Jerozolimy nawiedził 
również Sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej w Krzeszowie.

Aktualnie Fundacja wspiera 
budowę ołtarza Wieczystej Ad-
oracji dla Oziornoje w Kazach-
stanie, gdzie ma powstać następ-
ne centrum modlitwy o pokój na 
świecie „jako druga gwiazda w 
koronie Matki Bożej Królowej 
Pokoju”. Miejsce to wskazał m. 
innymi w swojej homilii Błogo-
sławiony Papież Jan Paweł II, 
podczas pielgrzymki do Kazach-
stanu. Jest to miejsce szczegól-
ne z uwagi na martyrologię 130  
narodów, które w czasie reżimu 
komunistycznego zostały tam 
zesłane i poddane ekstermina-
cji. Matka Boża nie zapomniała 
o tych ludziach albowiem w la-
tach 1941-46 uratowała ich od 
śmierci głodowej czyniąc tzw. 
„cud ryb”.

Fundacja czynnie włączyła się 
w propagowanie kultu Miłosier-
dzia Bożego na Bliskim Wscho-
dzie, wspomagając siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia w Jerozolimie. 
Również Fundacja upomina się 
i wspomaga ochronę pamiątek 
polskich w Ziemi Świętej przy-
czyniając się do odbudowy tab-
licy „Ojcze Nasz” w języku pol-
skim, w kościele Pater Noster w 
Jerozolimie oraz upiększeniu oł-
tarza Matki Bożej Częstochow-
skiej w Bazylice Zaśnięcia Matki 
Bożej na Syjonie.

Fundacja, popierając ideę 
przesłania modlitwy o pokój na 
świecie, przekazywany przez 
Matkę Bożą w Medjugorie pod-

czas objawień, wsparła finanso-
wo budowę przepięknej Mon-
strancji wykonanej przez Pana 
Mariusza Drapikowskiego, jako 
daru pielgrzymów polskich dla 
Medjugorie. Monstrancja wyko-
nana w szkle wzbudziła zachwyt 
i podziw dla twórczości arty-
stycznej Mariusza Drapikow-
skiego, tak jak ołtarz Niebiańska 
Jerozolima.

Fundacja nie zapomina o oso-
bach znajdujących się w niedo-
statku wspomagając kilkadzie-
siąt osób, które z uwagi na stan 
zdrowia wymagały pomocy.

Fundacja zamierza w dalszym 
ciągu wspomagać odbudowę 
miejsc sakralnych, wspomagać 
budowę ołtarzy Wieczystej Ad-
oracji na świecie, aby powsta-
wały tam centra modlitwy o po-
kój i, aby oplotły cały świat, jak 
gwiazdy w koronie Matki  Bożej. 
Mamy nadzieję, że ołtarz, który 
aktualnie wykonywany jest do 
Oziornoje w Kazachstanie na-
wiedzi Sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej w Krzeszowie, bo 
jest to najkrótsza droga do Ka-
zachstanu tak, jak było to z oł-
tarzem Niebiańska Jerozolima, 
gdy do Jerozolimy przez Waty-
kan nawiedził Krzeszów.

Ewelina Świt – charzewska 
(Prezes Fundacji)

andrzej sikora 
(Wice-Prezes Fundacji) 

FundacJa 
„MaryJa VicTis”
ul. Sienkiewicza 5, 58-400 

Kamienna Góra
Numer KRS 0000373523



KrzeszoWsKa PaNI nr 5 (17) - Wrzesień/Październik 2011 31

Mądry POlaK PO szKOdzie

hisTOryJKa z MOrałeM

Częstym problemem osób 
poszkodowanych w wypadkach 
drogowych jest uzyskanie właś-
ciwego odszkodowania oraz za-
dośćuczynienia (w przypadku 
śmierci) z polisy OC sprawcy 
wypadku. Dziś zwracamy się 
do osób, których bliscy zginę-
li w tragicznych wypadkach 
spowodowanych przez in-
nych sprawców w okresie od 
10.08.1997 do 3.08.2008 r. 
Bliskim tych ofiar oprócz od-
szkodowania (jakie zapewne 
otrzymały) dziś przysługuje 
jeszcze zadośćuczynienie, któ-
rego w tamtym okresie nie było. 
Nie wszyscy są tego świadomi. 
Dlatego też przedstawiciele na-
szej firmy starają się różnymi 
drogami dotrzeć do tych rodzin 
i poinformować ich o należnych 
im prawach. W razie potrzeby 
jesteśmy gotowi podjąć się pro-
wadzenia tych spraw.

Pewien bezrobotny starał się 
o  stanowisko sprzątacza w Mic-
rosofcie. Dyrektor personalny 
przyjmuje go i każe zaliczyć test 
na zamiatanie podłogi, po czym 
stwierdza: jesteś przyjęty, daj mi 
twój e-mail, wyślę Ci formularz do 
wypełnienia oraz datę i godzinę, 
na którą masz się stawić w pracy. 
Zrozpaczony człowiek odpowiada: 
- Nie mam komputera, ani tym bar-
dziej e-maila. 

Wtedy personalny mówi mu, że 
jest mu przykro, ale ponieważ nie 
ma e-maila, więc wirtualnie nie ist-
nieje, a ponieważ nie istnieje, więc 
nie może dostać tej pracy.

Człowiek wychodzi przybity, w 
kieszeni ma tylko 10 dolarów i nie 
wie, co ma zrobić... 

Przechodzi koło supermarketu. 
Postanawia kupić dziesięciokilową 
skrzynkę pomidorów. Potem cho-

Etycznym zadaniem naszej 
Firmy jest przede wszystkim po-
informowanie poszkodowanych 
o ich prawach w dochodzeniu 
swoich świadczeń. Dlatego też 
korzystając z grzeczności Księ-
dza Proboszcza pozwalamy so-
bie na zamieszczenie poniższej 
informacji:

Europejskie Centrum Od-
szkodowań S.A. jest wiodącą 
w Polsce firmą, która wspiera 
osoby poszkodowane w wypad-
kach oraz ich bliskich w uzyska-
niu odszkodowań oraz innych 
świadczeń wynikających ze 
szkody, np. rent i zadośćuczy-
nień. Nasze doświadczenie, 
wiedza i profesjonalizm są od 
lat gwarancją najwyższej jakości 
świadczonych usług. Posiadamy 
własną kancelarię Radców

Prawnych (Kancelaria Radców 
Prawnych EuCO Joanna Smere-
czańska –Smulczyk i Partnerzy 

dząc od drzwi do drzwi sprzedaje 
cały towar po kilogramie i w ciągu 
dwóch godzin podwaja swój kapi-
tał. 

Powtarza te transakcje jeszcze 
trzy razy i wraca do domu z 60 do-
larami w kieszeni.  Uświadamia 
sobie, że w ten sposób może z po-
wodzeniem przeżyć.  Wychodzi z 
domu coraz wcześniej, wraca coraz 
później i tak każdego dnia pomnaża 
swój kapitał. 

Wkrótce kupuje wóz, później cię-
żarówkę, a po jakimś czasie ma już 
całą kolumnę samochodów dostaw-
czych.  Po pięciu latach mężczyzna 
jest właścicielem jednej z najwięk-
szych sieci dystrybucyjnych w Sta-
nach.  Postanawia zabezpieczyć 
przyszłość swojej rodziny i wykupu-
je polisę ubezpieczeniową.  Wzywa 
agenta ubezpieczeniowego, wybiera 
polisę i wtedy agent prosi go o adres 

spółka komandytowa), która do-
starcza naszym Klientom facho-
wej pomocy prawnej i reprezentu-
je ich w sądach. Obok nich Firma 
nasza zatrudnia lekarzy orzeczni-
ków - biegłych sądowych.

Nasze wartości:
- Być wsparciem dla Klienta 

i służyć mu fachową pomocą 
oraz wiedzą prawniczą

- Uczciwość
- Otwartość i przejrzystość
- Wzajemny szacunek
- Działanie w interesie Klientów
- Przedsiębiorczość i osiąganie 

sukcesów dzięki naszym pra-
cownikom

- Czynny udział w życiu społecz-
nym

Prowadzimy bezpłatne kon-
sultacje i wyjaśniamy wszelkie 
wątpliwości.

Maciej Juniszewski
tel. 697055720

mail: m.juniszewski@euco.pl

e-mail, aby mógł wysłać mu propo-
zycje kontraktu.  Mężczyzna mówi 
mu wtedy, że nie ma e-maila. 

- Ciekawe - mówi agent - nie ma 
Pan e-maila, a zbudował Pan to im-
perium? 

Niech pan sobie wyobrazi, cze-
go dokonałby, gdyby go Pan miał!  
Mężczyzna zamyślił się i odpowia-
da: Zamiatałbym w Microsoftcie. 

Morał nr 1 tej historii: 
-Internet nie jest rozwiązaniem 

dla problemów twojego życia.  
Morał nr 2 tej historii: 
- Nawet, jeśli nie masz e-maila, 

a pracujesz wytrwale, możesz zo-
stać milionerem.  

Morał nr 3 tej historii: 
Jeśli poznałeś tę historię dzięki 

e-mailowi, to znaczy, że jesteś bliżej 
sprzątacza, niż milionera.... 
PS:  Nie odpowiadaj na tego maila.

Poszedłem po pomidory...
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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 – odpo-
wiada.
- 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!

Ten Się śmieje… KTO Się śmieje…
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 restaura-
cji. 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 
pokaże 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 mó-
wią: „Tylko ciebie nam tu jeszcze 
do szczęścia brakowało”.

Ojciec odbiera pociechę z przed-
szkola
- Proszę pani, ale to nie moje dzie-

cko! – 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 mały.
- Zapamiętaj  sobie- mówi nauczy-
ciel  - wasze rodzinne sprawy mnie 
nie interesują.

OJczyzna - POlszczyzna
Mądrze gada, czy też plecie 
ma swój język Polak przecie 
tośmy już rejowi dłużni 
że od gęsi nas odróżnił. 
 
rzeczypospolitej siła 
w jej języku również tkwiła... 
dziś kruszeje ta potęga 
dziś z angielska Polak gęga...
 
Pierwszy przykład tezy tej: 
zamiast dobrze - jest okej! 
dalej iść śladami tymi 
to nie twarz dziś masz, a imydż ... 
 
Co jest w stanie nas roztkliwić? 
nie życiorys czyjś, lecz siwi! 
gdzie byś chciał być w życiu, chłopie? 
nie na czubku lecz na topie... 
 
Tak Polaku gadaj wszędy 
będziesz modny... znaczy trendy 
i w tym trendzie ciągle trwaj 
nie mów żegnam - mów: baj baj ... 
 
Gdy ci nietakt wyjdzie spory 
nie przepraszaj - powiedz sorry 

a gdy elit chcesz być bliżej 
to nie - Jezu - mów lecz: Dżizus ... 
Kiedy szczęścia zrąb ulepisz 
powiedz wszystkim, żeś jest heppi 
a co ciągnie cię na ksiuty? 
nie uroda ich, lecz bjuti! 
 
Dobry Boże, trap Się, trap... 
dziś nie knajpa już, lecz pab 
no, przykładów dosyć, zatem 
trzeba skończyć postulatem 
 
Bo gdy język rani uszy 
to jest o co kopie kruszyć... 
więc współcześni poloniści! 
walczcie o to, niech się ziści 
 
Żeby wbrew tendencjom modnym 
polski znów był siebie godny 
pazurami! wet za wet! 
bo do dupy będzie wnet... 
 
P. S: 
Angielskiemu nie ubędzie 
kiedy polski polskim będzie... 
ja z zachwytu będę piał: 
super! hiper! ekstra! łał!
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Dzieciaki z Krzeszowa bardzo grzeczne były,
na kolonie w Ustce w pełni zasłużyły.
Ruszyły  ochoczo wcześnie rano w  piątek,
to był naszej wielki przygody początek.
Wszyscy uśmiechnięci, nikt się tu nie złości,
tylko niektórych dopadły lokomocyjne 
mdłości.
Krzeszowskie czapeczki aurę wytwarzały,
całą drużynę w zgrana ekipę scalały.
Lecz jak się później okazać miało, 
usterek i kłopotów było tu nie mało:
Gdy Dom Wczasowy „Mewa” ujrzeliśmy,
wraz z walizkami, jak wryci stanęliśmy.
Pani Kasia groźną miną nas przywitała,
każdemu kluczyk do apartamentu dała.
A tam, jak się później okazało,
z naszych wyobrażeń mało pozostało.
Pytanie: Jak ten problem pokonamy?
Receptą stał się telefon do mamy:
Mamusiu brzydki pokój, mamusiu  szafa 
mała,
nie jedna podróżniczka o mało nie zwiała.
Księżniczki o luksusach nowojorskich śniły, 
w tutejszej wodzie myć się nie ośmieliły. 
Nie jedna już z początku ciężko chorowała,
przy wyjściu na plażę cudem ozdrowiała. 
Dominik w każdym pokoju na co dzień 
zawitał,
ze swoim się nawet dobrze nie przywitał.
Skutkiem tego był telefon zagubiony,
po poszukiwaniach pod łóżkiem znaleziony.
Szanowne damy z czwórki przyrodę od 
zawsze kochały,
z tego względu w pokoju własną dżunglę 
wyhodowały. 
Każdego dnia urozmaicony bałagan 
wytwarzały, 
do wielkiego sprzątania w dzień wyjazdu się 
zabrały,
przez co na dyskotekę spóźnione,
tą krzywdą bardzo były poruszone.
Co dzień surowa komisja napięcie 
wytwarzała,

wsPOMnienie KOlOnisTy...
skrupulatnie czystość pokoi  sprawdzała.
Mieszkańcy parteru w panikę wpadali,
wszystkie swoje śmieci pod kołdry wkładali.
I do komisji się pięknie uśmiechali,
co dzień złote gwiazdki zdobywali.
Z każdą gwiazdką nabierali ochoty,
By z  Panią  Kierownik wybrać się na lody.
Jak się laleczki na dyskotekę wybierały, 
pokój dwóch fryzjerek w minutę oblegały.
Spinki, gumki, wsuwki w powietrzu fruwały, 
fryzjerki same siebie uczesać nie zdążały. 
Cały czas spieszyć się musieliśmy,
lecz do późnej nocy hałasowaliśmy.
Pogodne wieczorki w pełni nie zadowalały,
chęć na szaleństwa w nas pobudzały.
Dyskoteki, karaoke, nawet Randka w 
Ciemno,
rozrusza smutasa sztywnego jak drewno. 
Lecz prawda, jak to prawda, nigdy nie 
zaginie, 
najlepsze w tym wszystkim były 
wychowawczynie.
W czerwonych koszulkach przez korytarz 
biegały,
na wszystkich urwisów gardła zdzierały.
Wzorowymi opiekunkami bardzo zostać 
chciały,
lecz na odprawy wiecznie się spóźniały.
I cokolwiek by się powiedzieć nie chciało,
Stawały na głowie,  żeby wszystko grało.
Choć nerwów było dużo, a łez morze całe,
wspomnienia w naszych głowach zostaną na 
stałe.
A wszystko dzięki trzem aniołkom  śmiałym, 
co wziąć nas pod swe skrzydła się nie 
zawahały.
Za całe dwa tygodnie podziękować chcemy,
już teraz wiemy, że z wami nigdzie nie 
zginiemy.
Wiedzcie, że od dzisiaj kasę zbieramy,
w przyszłym roku znowu z wami 
wyruszamy.
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dwuMiesięczniK
sanKTuariuM

MaTKi bOżeJ łasKaweJ
w KrzeszOwie

dzieci z KrzeszOwa  
na KOlOniach cariTas laTeM 2011

Dobra współpraca naszej parafii z Caritas Die-
cezji Legnickiej zaowocowała tego lata uczestni-
ctwem 41 dzieci w dwutygodniowych koloniach 
w Ustce. Średnia wieku uczestników to 12-13 lat, 
należy jednak podkreślić, że najstarsze uczest-
niczki miały 16 lat, a najmłodsze 7-8 lat. 

Dzieci pojechały nad morze na drugi turnus w 
terminie 8-21. lipca br. do ośrodka ,,Mewa”. Na 
całość grupy złożyło się ogółem 31 dziewcząt i 10 
chłopców.

Znaczna część grupy należy na co dzień do 
Szkolnego Koła Różańcowego, nie budzi zatem 
zdziwienia fakt, że wszystkie dzieci chętnie roz-
poczynały każdy dzień letniego wypoczynku mod-
litwą, a kończyły niezwykłym akcentem ,,piża-
mowego” różańca z pieśnią ,,Zapada zmrok” na 
dobranoc. 

Ramowy plan każdego dnia obejmował ponad-
to popołudniową Mszę świętą, poprzedzoną pró-
bami śpiewu.

Już od pierwszej eucharystii i spotkania z księ-
dzem Marcinem dzieci nauczyły się kolonijnego 
powitania, które obowiązywało aż do końca poby-
tu. 

A pierwsze wygłoszone kazanie uświadomiło 
wszystkim cel letniego wypoczynku oraz sposób, 
aby dla każdego był on atrakcyjny i bezpieczny.

Codzienna eucharystia szybko stała się szcze-
gólnym momentem każdego dnia, swoistym wy-
ciszeniem, wspomnieniem pozostawionych w 
domu bliskich – w modlitwie powszechnej oraz 
skromnym popisem umiejętności wokalnych uta-
lentowanych uczestników.

Pobyt nad morzem to przede wszystkim kąpiel 
w morzu i korzystanie ze słońca, ale nie tylko. To 
również gra w piłkę na plaży, zabawa w zadania, 
budowanie zamków i rzeźb z piasku. W dynamice 
dni przeplatały się ze sobą: modlitwa, odpoczynek 
i wspaniała zabawa. Nie przeszkadzał w tym ni-
gdy padający deszcz, ani chwilowy gorszy humor 
czy samopoczucie.

Wszyscy koloniści z pewnością na długo zapa-
miętają wspólne pogodne wieczorki. Szczególnie 
ciekawym był ten, podczas którego nastąpiła pre-
zentacja wszystkich grup wchodzących w skład 
kolonii. Dzięki wspaniałemu przygotowaniu 
przez najstarsze uczestniczki kolonii: Justynę i 
Patrycję, grupa krzeszowska jako jedyna zaprezen-
towała pokaz multimedialny z krótkim zarysem 
historii opactwa i miejscowości, poprzedzony wy-
konaniem pieśni ,,Krzeszowska Pani, usłysz nas”, 
uzupełniony charakterystyką grupy  i wychowaw-
czyń.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się konkurs 
karaoke, który ze względu na liczbę uczestników 
musiał zostać podzielony aż na trzy etapy.

Wspaniałe wrażenie zrobił również bal prze-
bierańców, na którym dzieci wystąpiły w prze-
braniach postaci bajkowych, a „charakteryzacje” i 
stroje wykonywano na miejscu z dostępnych ma-
teriałów. Mnóstwo śmiechu i radości przyniósł 
wieczór kabaretowy, podczas którego krzeszow-
skie dzieci wystąpiły w parodii baśni ,Kopciuszek” 
na podstawie tekstu Wandy Chotomskiej. 

Kolejnym ciekawym programem była ,,Randka 
w ciemno”, której uczestnicy wygrali takie cieka-
we nagrody, jak kolacja przy świecach (w kolonij-
nej stołówce, w obecności całej kolonii, tj. 130 
osób z wychowawcami), czy romantyczny spacer 
po schodach ośrodka. Niezapomniane pozostanie 
ognisko z tańcami i śpiewami na plaży oraz bal 
pożegnalny połączony z wyborami miss i mistera 
kolonii. 

Tak naprawdę jednak wspólne pogodne wie-
czorki to przede wszystkim mnogość zabaw, nie 
tylko w sali na terenie ośrodka, ale również na 
plaży. Prawdziwą furorę  zrobiły: ,,Biegnie, biegnie 
mały osioł”, ,,Małe, duże jajo kurze” i absolutny 
hit całej kolonii: ,,Taniec belgijski”.

W tym miejscu pragniemy złożyć szczególne 
podziękowania za opiekę duchową i organizowa-
nie cudownych zabaw księżom: Marcinowi i Ta-
deuszowi oraz klerykom: Kamilowi i Tomaszowi.

Dzięki hojności krzeszowskich sponsorów, 
mogliśmy uatrakcyjnić nasz pobyt o rejs statkiem 
pirackim ,,Dragon”, zwiedzanie Ustki specjalną 
,,kolejką”,  a także wspólne wyjścia na lody i go-
fry. Ponadto Caritas Diecezji Legnickiej wzbogacił 
kolonię o zwiedzanie zabytkowej latarni morskiej 
oraz Muzeum Mineralogicznego w Ustce. 

Z całą pewnością był to wartościowy i ciekawie 
spędzony czas.

Sponsorami wyjazdu krzeszowskich dzieci na 
tegoroczne kolonie Caritas byli:

p. Mirosław Piestrzeniewicz – dyr. Takata Petri 
Parts Krzeszów,

p. Bogdan Pazgan – prezes firmy Pagaz, 
p. Jan Bocheński, którym za hojność w imieniu 

dzieci serdecznie dziękujemy.
Anna Ferenc
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