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PROGRAM SPOTKANIA  
RODZINY RADIA MARYJA 

w SANKTUARIUM MATKI  BOŻEJ  ŁASKAwEJ   
w  KRZESZOwIE 21 MAJA  2012  ROKU

Z A P R A S Z A M Y !

- godz. 16.30  –  spotkanie przedstawicieli Biur i Kół Przyjaciół Radia Maryja 
   w Sali Rycerskiej u Sióstr Benedyktynek 
- godz. 18.00  –  wejście na antenę – Ks. mgr Mateusz Rycek: modlitwa „Regina celi”

- godz. 18.05  –  Audycja słowno-muzyczna p.t. „Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – Stefana Kardynała 
  Wyszyńskiego” w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Krzeszowie pod kierownictwem
  pani katechetki Leokadii Rozmysł. 

- godz. 18.25  –  prezentacja parafii: Ks. proboszcz Marian Kopko 
 
- godz. 18.30  –  rozpoczęcie Eucharystii: przewodniczy Biskup Legnicki:
  Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Stefan Cichy 
  - DARY OFIARNE – Ofiary składane na tacę są przeznaczone na Radia Maryja 
     i Telewizję TRWAM w Toruniu
- godz. 19.50  –  Spotkanie Ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości.
  Odnowienie AKTU ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ

- godz. 20.20  – Różaniec – Tajemnice Radosne – przewodniczy Ks. Mateusz Rycek

- godz. 21.40  – ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE temat: XX-rocznica powstania Diecezji Legnickiej oraz  
  XV-rocznica koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej
  w ROZMOWACH NIEDOKOŃCZONYCH udział wezmą:
  * JE Ks. Biskup dr Stefan Cichy, Biskup Legnicki
  * Ks. prałat dr Józef Lisowski, Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej
  * Siostra dr Edyta Wójcik, benedyktynka z Krzeszowa
  * mgr Barbara Skoczylas – Stadnik, dyrektor Muzeum w Kamiennej Górze
  * Ks. prałat Marian Kopko - proboszcz i kustosz z Krzeszowa
- godz. 23.30  –  Podsumowanie Spotkania Rodziny Radia Maryja

- godz. 23.35  –  Kompleta: przewodniczy JE Ks. Bp dr Stefan Cichy, Biskup Legnicki 
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RADIO MARYJA  
TO CUD MIŁOŚCI  

DO MARYI  
i MIŁOŚCI MARYI

RADIO MARYJA
I TELEwIZJA TRwAM 

Radio Maryja od początku 
istnienia miało rzucane głazy 
pod nogi i po ludzku myśląc to 
nie powinno istnieć, a ono ist-
nieje i rośnie. Urodziło jeszcze 
TV TRWAM. W ostatnim czasie 
to już jawnie chce się unicestwić 
TV TRWAM. Dlaczego? Według 
mnie, i nie tylko mnie, to wielu 
obecnym dygnitarzom prze-
szkadza Ewangelia i nieklaskanie 
propagandzie sukcesu, pokazy-

wanie polskiej biedy i niebezpie-
czeństw, jakie Polsce zagrażają.

Radio Maryja na modli-
twie różańcowej łączy wszyst-
kie kontynenty.  Czy to nie jest 
Bogu miłe? Katechezy -  czy to 
nie jest budujące. Tylko w Ra-
diu Maryja można się pochwa-
lić i wypłakać, i to bez cenzury. 
Dochodzi jeszcze „Fundacja 
Nasza Przyszłość” wydająca 
książki niepoprawnie politycz-
nie, jak np. książka Grażyny 
Czuchońskiej JAK BOCIA-
NIĘTA Z GNIAZDA. Jest to 
biografia jej mamusi, która 
pochodziła z Wileńszczyzny, 
świat i sytuacja życiowa wi-
dziana oczami dziecka i do-
rastającej dziewczyny. Repa-
triacja Polaków... pożegnanie 
ukochanego Wilna i powrót 
z Polski do Polski. Można 
wpisać na google GRAŻYNA 
CZUCHOŃSKA i tam od razu 
na pierwszej pozycji jest mały 
fragment tej powieści. Książkę 
można nabyć w Fundacji Nasza 

Przyszłość w Szczecinku. Prze-
ciwników Radia Maryja zabo-
lał list gratulacyjny z Watykanu 
na 20-lecie tegoż radia. Tylko 
dzięki Telewizji Trwam można 
posłuchać i zobaczyć wspaniałe 
regionalne zespoły. Do rządów 
pana Tuska można było zoba-
czyć i posłuchać orkiestry woj-
skowej, a jego minister obrony 
zabronił tej orkiestrze występo-
wać w TV TRWAM. (Doczeka-

liśmy się wspaniałych czasów). 
Dzięki Telewizji Trwam gości 
w naszych domach Pani Jasno-
górska każdy dzień o godz. 21. 
Tylko czy jej otwieramy drzwi? 
Filmy kuszą nas jak westerny na 
Boże Ciało w czasach PRL-u. 
Trudno wybierać. A Chry-
stus mówi:  gromadźcie skarby 
w niebie, a my wolimy świeci-
dełka na ziemi. Ojciec Tade-
usz dzięki opiece Niepokalanej 
tworzy wielkie dzieła. Wszyscy 
wielcy ludzie są nienawidzeni 
i krytykowani. Tak było z Pry-
masami od początku zaborów 
do dziś. Tak było ze św. Mak-
symilianem Marią Kolbe  przed 
wojną. Proszę poczytać przed-
wojenne gazety. A jak wielu 
drwiło ohydnie z Jana Pawła 
II. Tak było z Piłsudskim, Si-
korskim i wieloma patriotami. 
A Rodzina Radia Maryja rośnie 
i śpiewa Panu pieśń.

OJCZE TADEUSZU  -  AL-
LELUJA I DO PRZODU.

 brat Stanisław

Dwadzieścia już lat - pamiętam mija,
Włączam radio nie mówiąc nikomu,
Wtem słyszę głos „Tu Radio Maryja”
-Tu katolicki głos w Twoim domu.

„Radio Maryja” odtąd słuchałem
Często z rodzinką swoją wytrwale,
Wspólne modlitwy -też przy nich trwałem,
Wspólne rozmowy, troski i żale.

Od lat dziewięciu - to rzecz wspaniała
Nam katolikom by się nie śniła,
Że telewizja Trwam też powstała,
Że życie nasze tak odmieniła.

„Radio Maryja, Trwam -telewizja”
Coraz to większe wspólnoty dzieło,
Media -jedynej to prawdy wizja,
Głosić tą prawdę się nie ugieło.

Dlaczego prawdę tą się ujmuje?
Czemu się kłamstwem dziś rząd ogradza?
I ,, media prawdy” dyskryminuje,
Czyż katolicka prawda przeszkadza?

Tak walczyliśmy o demokrację,
Tak walczyliśmy o wolność słowa,
A zamiast tego -dyskryminacja,
A demokracji tylko połowa.

To katolicka ,,telewizja - Trwam”
I ,,Radio Maryja” prawdę głosi,
Więc nie chcą przyznać koncesji nam,
Bo prawdy zbytnio nasz rząd nie znosi.

Szczere dzięki dla Ojca Rydzyka,
Że katolickie media rozszerzył,
Niech nikt o media walk nie unika,
Niech każdy w prawdę - w nich dziś uwierzy.

Niechaj brać wierna nie będzie głucha,
Wspólnej modlitwy niech będzie siła,
A ,,Pan „ niech prośby nasze wysłucha,
By ,, telewizja - Trwam” nam służyła.

Szczepan Polachowski
13.04.2012r.
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Tymi słowami przywołała Marta 
Marię do Jezusa, gdy przyszedł do 
Betanii po śmierci Łazarza. Czy to 
zdanie nie powinno znajdować się 
przy każdym Tabernakulum? Czy my 
naprawdę wiemy, kto jest gospodarzem 
w świątyni? Na takie pytanie prawie za-
wsze słyszę odpowiedź:  proboszcz. Jak 
odpowiadam, że proboszcz to zarządca, 
to spotykam się ze zdziwieniem? Jeden 
pan po chwili zastanowienia odpowie-
dział: za wysoko stawiasz proboszcza. 
Proboszcz to nie zarządca tylko parobek 
Pana Boga. Czy zgodzisz się z takim 
i podobnym stwierdzeniem? Idąc do 
kościoła na Mszę św., idziemy na ucztę 
do Słowa co Ciałem się stało. Czy mamy 
odpowiedni strój? Często się zdarza, 
że z gumą w ustach nie tylko małe 
dzieci, ale i młodzież w towarzystwie 
rodziców. Młodzi rodzice też. Czy to są 
prawdziwi chrześcijanie? Jakie jest wielu 
z nas chrześcijaństwo? Przed kilku laty 
w uroczystość Wszystkich Świętych 
jestem na cmentarzu nie w Krzeszowie 
i okazuje się, że proboszczem jest kole-
ga z mojej miejscowości. Zaprasza na 
kolację. Podczas kolacji roześmiałem 
się. Wypominki to takie małe żniwa. 
Słyszę propozycję:  dziś sporo kopert 
złożono, jeszcze nie liczyłem, pomożesz 
mi policzyć. Żartowałem, że nie będę li-
czył twoich pieniędzy. I liczy przy mnie. 
Chyba trzecia część kopert jest bez 
pieniędzy. Mój poprzednik, obecny ks. 
senior to siedział i zapisywał wypominki 
i ofiarę składano na jego oczach, ja sobie 
uprościłem. On mnie przestrzegał, że 
tak będzie, ale ja w to nie wierzyłem 
i co ciekawsze, to co rok tych pustych 
kopert przybywa. Ja mówię, że ja bym 
tych wypominek bez ofiary nie czytał, 
bo mam wątpliwości, czy modlitwa taka 
bez ofiary zostanie przyjęta. A on mówi 
mi tak: w niedzielę ogłoszę ile procent 
kopert było pustych i zastanowię się, czy 
nie trzeba coś zmienić.

W naszej świątyni czekam w kolejce 
do spowiedzi, zauważam, że wchodzą 
parafianie i świecą znicz, a ofiary nie 
wrzucają do skarbonki. Czy myślisz 
chrześcijaninie, że ten ogień z tego ukra-
dzionego znicza, bo tak to trzeba nazwać, 

pomoże twoim zmarłym? Czytałem kie-
dyś takie przysłowie, cudzymi pierogami 
swoją mamę wspomina. Wygląda na to, 
że to zdanie to nie przysłowie tyko rze-
czywistość. Podczas rekolekcji i nie tyko 
słyszymy zdanie z Apokalipsy: „Bądź 
zimny albo gorący, letniego wyrzucę z ust 
moich”, w przekładzie niemieckim brzmi 
to dosadniej. Ciekawe, do których się za-
liczą ci, co w Wielką Sobotę idą poświecić 
pokarmy, a na nie-
dzielną Mszę św. to 
im ścieżka zarosła? 
A tym mającym 
się za wzorowych 
chrześcijan, którym 
Szczęść Boże i po-
dobne pozdrowienia 
i życzenia nie schodzą 
z ust, polecam „Księ-
gę Mądrość Syracha” 
rozdział 5. 9-15  - 
Kultura języka, inne 
rozdziały tez.

Święty Ojciec 
Pio tak pisał: „Każda 
Msza święta, w któ-
rej dobrze i poboż-
nie się uczestniczy, 
jest przyczyną cu-
downych działań 
w nasze j  duszy, 
obfitych łask du-
chowych i mate-
rialnych, których 
my sami nawet nie 
znamy. Dla osiągnięcia takiego celu 
nie marnuj bezowocnie twego skarbu, 
ale go wykorzystaj. Wyjdź z domu 
i uczestnicz we Mszy świętej (FSP, s. 
45). Świat mógłby istnieć nawet bez 
słońca, ale nie może istnieć bez Mszy 
świętej (AP). W tych tak smutnych 
czasach śmierci wiary, triumfującej 
bezbożności, najbezpieczniejszym 
środkiem uchronienia się przed cho-
robą zakaźną, która nas otacza, jest 
wzmacnianie się pokarmem eucha-
rystycznym. Rzeczą oczywistą jest, 
że nie może się nim wzmocnić ten, 
kto miesiącami nie karmi się ciałem 
nieskalanego Baranka Bożego (AdFP, 
s. 463).”

MUSISZ ŚwIęTOwAć
„ Nauczyciel  jest  tu  i  woła c ię”.

A ks. M. Maliński pisze tak: „Nie 
możesz się dać opętać. Nie może cię 
żadna sprawa — nawet najświętsza, 
żaden człowiek — nawet największy, 
zupełnie pochłonąć. Nie możesz nawet 
największej sprawie, największemu 
człowiekowi całkowicie się oddać. Nie 
może cię opętać ani praca, ani miłość, 
ani przegrana, ani zwycięstwo, ani 
klęska, ani błąd.

I dlatego musisz świętować. Bo 
to jest jedyny ratunek przed tym 
niebezpieczeństwem, które ci wciąż 
grozi. I dlatego musisz świętować, 
odrywać ręce nawet od tych naj-
większych spraw, odchodzić nawet 
od tych największych ludzi — żeby 
w perspektywie absolutnego Dobra, 
Prawdy, Piękna znaleźć dystans do 
siebie i wszystkich swoich spraw 
— ustalać ich hierarchię wartości. 
I dlatego umiejętność świętowania 
jest równie ważna jak praca”. Czy 
niedziela i święta są świętami bez 
Mszy świętej? Raczej dniami wolny-
mi od pracy.

Brat Stanisław
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Radio Maryja rozpoczęło 
nadawanie programu ra-
diowego dnia 9 grudnia 

1991 roku, z nadajnika w Bydgosz-
czy, działając jako stacja lokalna. 
Statut Radiu nadał prowincjał oo. 
Redemptorystów. Rozgłośnia ta 
otrzymała następnie 117 koncesji 
lokalnych nie przystępując do 
konkursu na koncesję ogólnokra-
jową. Dodatkowo w 1993 r. nie-
które diecezje udostępniły Radiu 
Maryja otrzymane przez nich od 
KRRiTv częstotliwości radiowe. 

W czerwcu 1994 r. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji zmieniła to 
na siedmioletnią koncesję ogólno-
krajową i obiecało 80% pokrycia 
powierzchni kraju.

Radio Maryja uzyskało tzw. 
status nadawcy społecznego – 
w zamian za zobowiązanie się do 
rezygnacji z emisji reklam, opłata 
koncesyjna została zredukowana 
o 80% (dla stacji ogólnokrajo-

Historia radia Maryja
wej wynosi ona 
w granicach 7 mln 
640 tys. złotych 
rocznie. 

Od 2 maja 2006 
r. nadzór nad pro-
gramem i treścia-
mi emitowanymi 
w radiu sprawuje 
8-osobowa Rada 
Programowa, w której skład wcho-
dzi 4 członków powoływanych 
przez Episkopat Polski oraz 4 
członków powoływanych przez 

zakon redemptorystów. Jej pierw-
szym przewodniczącym został ks. 
prof. Wacław Depo, biskup diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej.

24 czerwca 2006 Konferencja 
Episkopatu Polski zatwierdziła 
umowę z Warszawską Prowincją oo. 
Redemptorystów odnośnie funk-
cjonowania Radia Maryja, a także 
statut Radia Maryja i regulamin 
Rady Programowej.

Siedziba Radia Maryja w Toruniu

Ojciec Tadeusz Rydzyk 
(CSsR) - założyciel i dyrektor 

Radia Maryja

Rodzina Radia Maryja
W sp ól not a  s ł u ch a c z y  i  o s ób 

identyfikujących się z poglądami prezen-
towanymi w Radiu Maryja tworzy tzw. 
Rodzinę Radia Maryja. Organizacyjnie 
tworzy ona struktury działające przy 
parafiach za zgodą proboszcza:

Biura Radia Maryja•	
Koła Przyjaciół Radia Maryja•	
Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia •	
Maryja
Podwórkowe Kółka Różańcowe •	
Dzieci przy Radiu Maryja (których 
założycielką jest Magdalena Buc-
zek)

Od roku 1993 corocznie w drugą 
niedzielę lipca odbywają się pielgrzymki 
Rodziny Radia Maryja (słuchaczy "Radia 
Maryja") na Jasną Górę. Na XIII Piel-
grzymce Rodziny Radia Maryja 9-10 
lipca 2005 roku na Jasną Górę przybyło 
ok. 500 tysięcy wiernych identyfikujących 
się z Rodziną Radia Maryja. Podobne 
pielgrzymki organizowane są dla kół 
młodzieżowych i Podwórkowych Kółek 
Różańcowych Dzieci. Rodzina Radia 
Maryja spotyka się ponadto na cotygod-
niowych spotkaniach regionalnych oraz 
na dniach skupienia.

Fundacja Nasza Przyszłość wydaje 
miesięcznik "Rodzina Radia Maryja".

Ponadto co roku, od końca lat 90. 
XX w., w siedzibie rozgłośni w Toruniu, 
odbywa się coroczny zjazd słuchaczy 
i miłośników rozgłośni - "Zlot Słuchaczy 
Radia Maryja".

W 1997 roku powstała organizacja 
Zespół Wspierania Radia Maryja mająca 
na celu wspieranie Radia Maryja i jego 
programów. Co roku 7 grudnia podczas 
obchodów rocznicy powstania Radia 
Maryja Zespół Wspierania Radia Maryja 
przedstawia komunikat podsumowujący 
działalność rozgłośni.
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Życiorys załoŻyciela 
radia Maryja

Wczesne dzieciństwo Tadeusz Rydzyk spędził 
w rodzinnym Olkuszu. Wychowywał się w ubogiej 
rodzinie. Tadeusz Rydzyk uczył się w Wyższym 
Seminarium Duchownym Redemptorystów 
w Tuchowie, następnie studiował teologię biblijną 
na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
1 lutego 1971 złożył wieczyste śluby zakonne, 
a 20 czerwca przyjął święcenia kapłańskie, na-
stępnie pracował jako katecheta w Toruniu, 
Szczecinku i Krakowie, gdzie zajmował się także 
duszpasterstwem akademickim. W 1986 wyjechał 
na pięć lat do pracy zakonnej do Niemiec. Po po-
wrocie do Polski (1991) założył w Toruniu Radio 
Maryja (w dokumentach przedstawionych KRRiT 
figuruje jako "jednoosobowy organ nadzorczy, 
jednoosobowy organ zarządzający i jednooso-
bowy organ kontrolny"), zainicjował powstanie 
gazety codziennej Nasz Dziennik, a kilka lat 
później powołał także Wyższą Szkołę Kultury 
Społecznej i Medialnej, której był rektorem, oraz 
Telewizję Trwam.

Tadeusz Rydzyk wypowiada się jedynie w Ra-
diu Maryja, TV Trwam i Naszym Dzienniku, 
niekiedy także w piśmie katolickim Niedziela. 
Inne media, a zwłaszcza TVN i Gazetę Wyborczą 
wielokrotnie oskarżał o szerzenie dewiacji i de-
moralizację społeczeństwa.

o. Tadeusz Rydzyk
(ur. 3 maja 1945 w Olkuszu) 
– polski redemptor ysta 
(CSsR),  przedsiębiorca 
medialny, współzałożyciel 
Fundacji Lux Veritatis. 
Założyciel i dyrektor Radia 
Maryja, TV Trwam oraz 
założyciel i były rektor 
wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej, 
profesor nadzwyczajny 
i członek Rady Naukowej 
tejże uczelni.
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KatolicKi głos  
w twoiM doMu

KS. INF. IRENEUSZ SKUBIŚ:  
- Przed wielu laty zaczynał Ojciec Dyrek-
tor pracę w skromnych warunkach. Dzisiaj 
Radio Maryja i inne dzieła mają ogromny 
wymiar, znaczą bardzo wiele dla Kościo-
ła w Polsce. Radio jest znakiem sprzeciwu. 
Media stworzone przez Ojca głoszą treści 
ważne już dzisiaj dla życia milionów ludzi. 
Czy Ojciec Dyrektor czasem nie zadrży 
w duchu przed wielką odpowiedzialnością, 
jaka na nim ciąży? 

O. TADEUSZ RYDZYK CSsR:  
- Drżę cały czas, ale się nie lękam. Jest w tym 
bowiem modlitwa, jest poznawanie rzeczy-
wistości, jest radzenie się i pomoc Matki 
Najświętszej oraz ludzi mądrych, ludzi Koś-
cioła. 

- Na szczęście nie jest Ojciec sam, są 
Ojcowie Redemptoryści. 

- Nie tylko ojcowie, jesteśmy przecież 
w Kościele, jesteśmy w Polsce. Mówimy tym 
samym językiem. Jest obok nas wielu bisku-
pów, księży - wielka rzesza ludzi, i to bar-
dzo kompetentnych. Nie jestem sam. Sami 
nic byśmy nie zrobili. Staramy się wyczuwać 
i słuchać innych, pytać. 

- I to chyba jest siłą Radia Maryja...
- Przede wszystkim słuchać Kościoła, 

tego, co mówi. 
- Skąd się bierze ta siła? 
- Widzę dwa wektory. Pierwszy - to ła-

ska Boża, drugi - ludzie, naród. 
- Kto słucha Radia Maryja? Jak scha-

rakteryzować jego słuchaczy? 
- To, co się podaje w przeróżnych me-

diach, zwłaszcza liberalnych, nie oddaje rze-
czywistości - również w odniesieniu do licz-
by naszych radiosłuchaczy. Jest to wyciąganie 
danych z kapelusza albo wróżenie z fusów. 
Przede wszystkim słuchają nas ci, którzy chcą 
słuchać. Są wśród nich osoby starsze, a tak-
że w średnim wieku, jest młodzież, są dzieci. 
Wynika to z wypowiedzi, które dostajemy na 
piśmie. Cieszę się, że słuchają nas także Ro-
dacy na całym świecie. Otrzymujemy bardzo 
sympatyczne znaki, np. Radia Maryja słucha 
Włoch, który wraz ze swoją 20-letnią siostrą 
nauczył się języka polskiego z miłości do Pa-
pieża Jana Pawła II. Napisał również do mnie 
holenderski kapłan, po polsku, że chciał rzu-
cić kapłaństwo, ale pewna polska rodzina 

Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 2007-02-11

Z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR 
- dyrektorem Radia Maryja - 

rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

w Holandii podała mu rękę i zaprosiła go do 
Polski. Zobaczył Częstochowę. Kupił książ-
ki do nauki języka polskiego i nauczył się 
go. To mnie bardzo ucieszyło, że człowiek, 
który był załamany, pisze do mnie na końcu 
swego listu: „Niech Ojciec się nie załamu-
je. To, co robicie, ma sens, róbcie to dalej”.  
Słuchają nas różni ludzie, słuchają miliony; 
ludzie wierzący i niewierzący, ludzie niezwią-
zani z żadną ideologią. I niedawni komuniści 
też słuchają - znam nawet nazwiska. 

- Czy Ojciec czuje się ojcem tej rodziny? 
- Nie. Czuję natomiast, że jestem w rodzi-

nie. Radio Maryja łączy, dzieje się to, o czym 
czytamy w Dziejach Apostolskich: „jeden 
duch i jedno serce ożywiały wierzących” (por. 
Dz 4, 32). Jesteśmy jak uczniowie z Maryją, 
jesteśmy w Kościele i jesteśmy Kościołem. 
Środki społecznego przekazu ułatwiają wza-
jemne komunikowanie się po to, by dojść do 
„communio”. Dzięki naszemu Radiu wielu 
ludzi doświadcza komunii, nie czuje się wyi-
zolowanymi. Gdy spotykam słuchaczy Radia 
Maryja - gdziekolwiek, czy to w Polsce, czy 
w świecie, w wioskach czy miastach, czy są to 
inteligenci, czy rolnicy, robotnicy czy studenci, 
młodzież czy dzieci - oni czują się wielką ro-
dziną. Nawet podobnie się uśmiechają. Mamy 
wspólny język, gdziekolwiek jesteśmy. Radio 
ułatwia nam „communio”, prowadzi do komu-
nii z Chrystusem i ze wspólnotą wierzących.  
Jedność wśród wszystkich posługujących 
w Radiu Maryja i w innych dziełach to następ-
ny cud. Mamy różne doświadczenia, uspo-
sobienia, ale gdy chodzi o sprawę, to panuje 
jednomyślność. Radio Maryja to jeden wielki 
cud. Ja się czuję, jakbym obserwował cud. Mó-
wię sobie: - Boże, znów mnie zaskakujesz! Na 
ile znam wszystkie uwarunkowania, Radio nie 
powinno zaistnieć. Nie było ludzi, pieniędzy, 
pozwoleń, niczego. I ciągle są braki. A ono ist-
nieje i rozwija się. Nieraz przychodzą obawy 
o przyszłość, ale mówię sobie: - Ufaj, ono się 
nazywa Maryja, a nie Tadeusz. 

- Ale są i wrogowie, skąd się biorą? 
- Myślę, że nie zgadzają się z tym, co sły-

szą. Jednocześnie czują jakieś zagrożenie dla 
dotychczasowego monopolu kształtowania 
opinii publicznej w pożądanym przez nich 
kierunku. Wyłamaliśmy się z orkiestr gra-
jących unisono, gdzie wszyscy mówią tak 
samo. Media były zastrzeżone dla pewnego 
systemu wartości po to, żeby sterować ludź-
mi, by łatwiej sprawować władzę. Tak było 
w systemie komunistycznym i tak samo jest 
w liberalnym. Media tak urabiają opinię, 
myślenie ludzi, jak chcą ich dysponenci, po 
to, żeby mieć pieniądze. Z kolei ci, którzy 
mają pieniądze, mogą mieć media i spra-
wować władzę. To taki zamknięty trójkąt. 
A niespodziewanie pojawiła się radiostacja, 
która odważnie przeczy głoszonym opiniom 
- stąd stanowi dla nich zagrożenie. 

- Radio Maryja broni pewnych wartości, 
ukazuje chrześcijańską wizję przeznaczeń 
człowieka, a tamci żerują na ludzkich sła-
bościach. Nic więc dziwnego, że atakują. 

- My cały czas kierujemy się nauką 
Kościoła. Pan Jezus powiedział: „Idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody” (por. Mt 28, 
19). Mamy Katechizm Kościoła Katolickie-
go, mamy nauczanie papieskie, nauczanie 
biskupów - dotyczące nie tylko problema-
tyki teologiczno-religijnej, ale i społecznej. 
Niektórzy chcieliby, byśmy się tylko modli-
li, a nie rozmawiali ze sobą na żywotne dla 
naszej wspólnoty tematy. A to ma być „ora, 
labora et stude”. Te trzy elementy są potrzeb-
ne; przykazanie miłości jest przykazaniem 
miłości Boga i bliźniego. Musimy się zająć 
i sprawami Bożymi, i ludzkimi, i prowadzić 
ludzi do Pana Boga. Kościół nam mówi: Nie 
bądź ślepcem, miej oczy szeroko otwarte, 
badaj, studiuj rzeczywistość przez własne, 
a nie czyjeś okulary. I to denerwuje tych, 
którzy chcieliby wszystkim narzucić swoje 
spojrzenie. 

- Ojcowie przez radio i inne środki ko-
munikowania społecznego niewątpliwie 
chcą budować określoną identyczność na-
rodową i kościelną. Jakie są główne linie 
tej zamierzonej budowy? 

- Kościół w Polsce znajduje się w kon-
kretnej sytuacji kulturowej i geopolitycznej. 
Od dawna ma swoją identyczność narodo-
wą i kościelną. Wystarczy tylko wsłuchiwać 
się w teraźniejszość i w przeszłość. Uważam 
- i wielu także podobnie sądzi - że nie na-
leży jej odrzucać, gruntownie modyfikować. 
Trzeba raczej starać się, by niczego z niej 
nie zmarnować, co najwyżej dodawać swój 
wkład do tego wielkiego skarbca. 

- Kim dla Ojca Dyrektora był błogosła-
wiony Jan Paweł II, a kim jest Benedykt XVI? 

- Błogosławiony Jan Paweł II był przede 
wszystkim Piotrem naszych czasów, a poza 
tym największym z rodu Polaków. Osobi-
ście mogę też powiedzieć, że zawsze kocha-
łem Jana Pawła II. Byłem szczęśliwy, gdy 
mogłem go widzieć. Spotykałem go jeszcze 
jako kard. Karola Wojtyłę. Byłem pod uro-
kiem jego osobowości, spojrzenia, jego sło-
wa. Także i później - jako papieża. Gdyby 
nie Ojciec Święty, nie byłoby Radia Maryja. 
Z Janem Pawłem II spotkałem się wiele razy. 
Nie zawsze dochodziło do rozmowy oso-
bistej, ale takie też były. Najdłuższa trwała 
2 godziny. Wiele razy pytał: - Co z Radiem 
Maryja? I mówił jedno lub parę zdań, do-
dawał sił. Wiem, że nie tylko był za Radiem 
Maryja, ale zachęcał nas, by iść dalej. Pamię-
tam, jak mnie zapytał parę razy: - A kiedy 
telewizja? Ja o tym nie mówiłem, bo wtedy 
było tyle napaści na mnie. 

- Co Ojciec powiedziałby zazdrośni-
kom o rzesze ludzi, których serca Radio 
Maryja ukierunkowuje na Boga i na Koś-
ciół? 

- Niech każdy służy ludziom, jak potrafi. 
W Polsce jest prawie 40 mln rodaków, Po-
lonii rozsianej po świecie jest może 20mln. 
Przed nami wielkie zadanie: umacniać 
wszystkich, by trwali w wierze i miłości 

cd. na str. 8



KrzeszowsKa PaNI nr 3 (22) - Maj / Czerwiec 20128

Ojczyzny. Jeden trafi do dzieci, drugi - do 
młodzieży, ktoś inny trafi do dorosłych, do 
starszych, do inteligencji czy do tych, któ-
rzy lubią muzykę lub sport. Na polu ewan-
gelizacyjnym potrzeba wielu różnych form, 
żeby dotrzeć do wszystkich ludzi. Potrzeba 
lokalnych rozgłośni radiowych, obecno-
ści w telewizji kablowej, w Internecie. Jest 
miejsce na katolickie tygodniki i dzienni-
ki. Wszyscy powinniśmy się mobilizować 
i wspierać, a zwłaszcza w Kościele. Każde-
go, kto czyni jakiekolwiek dobro, winniśmy 
wspierać i cieszyć się jego sukcesami. Podzi-
wiam wspaniałych ewangelizatorów, którzy 
na różne sposoby trafiają do ludzi. Cieszmy 
się i wspierajmy jeden drugiego. Moim ma-
rzeniem jest, by cała Polska była solidarna 
w dobru, by była Maryjna i Boża. 

- Czy to trwanie na pierwszej linii 
frontu nie rodzi zmęczenia powodowane-
go stwarzanymi trudnościami, napięciami 
i czy Ojciec potrafi posłuchać Pana Jezusa, 
który mówi: „Odpocznijcie nieco...” (por. 
Mk 6, 31)? 

- Marzę o dłuższym odpoczynku fi-
zycznym, o dobrej gimnastyce, cieszę się, 
gdy mogę poćwiczyć w pokoju na „rower-
ku” 10-15 min. Raz po raz uciekam „na 
miejsca osobne”, aby pomodlić się, pome-
dytować. A jak nie mam gdzie, to zamy-
kam się w swoim pokoju. Nade mną jest 
kaplica. Mówię: - Panie Jezu, jesteś tu, 
nade mną, w Najświętszym Sakramen-
cie... Czasem uciekam chociażby na parę 
dni, żeby mnie nikt nie widział i nie sły-
szał. Radzę to każdemu. Według konsty-
tucji naszego Zgromadzenia Redemptory-
stów, powinniśmy mieć co miesiąc jeden 
dzień skupienia, oprócz tego 8 dni w roku. 
Staram się to zachowywać, staram się być 
wtedy zupełnie sam. Jak się nie da, to 
modlę się, jadąc samochodem, w milcze-
niu; wyłączam się ze wszystkiego. Albo jak 
lecę samolotem. Ileż wtedy czasu - np. 10 
godzin lotu lub dłużej - jestem sam, mogę 
czytać, modlić się. A kiedy kładę się spać, 
mówię często: - Maryjo, weź w swoje ręce 
wszystko, weź mnie. Tobie wszystko odda-
ję. I daj mi sen spokojny - bo jak się nie 
wyśpię, to nerwy mogą nie wytrzymać.  
Poza tym staram się być razem z in-
nymi ojcami redemptorystami, oma-
wiać wszystkie sprawy. A także być ra-
zem z siostrami zakonnymi i z naszymi 
współpracownikami świeckimi. Mamy 
dni skupienia, rozmowy. Wykorzystuje-
my imieniny naszych współpracowni-
ków świeckich czy duchownych, by pod-
czas Mszy św. modlić się razem, a potem 
wypić kawę, przy której rozmawiamy 
na wszystkie tematy, które nas dotyczą.  
Mamy także dni skupienia dla wszystkich 
naszych współpracowników świeckich, 
które bardzo sobie cenię. Zapraszamy ich 
raz w miesiącu. Podczas tych spotkań są 
trzy ważne momenty: z Maryją, z Koś-
ciołem, z Chrystusem. Z Maryją - przede 
wszystkim odmawiamy Różaniec przed 
Najświętszym Sakramentem w intencjach 

Kościoła, Ojczyzny, modląc się o błogo-
sławieństwo dla dzieł i ludzi, do których 
nas Pan posyła. Z Kościołem - co miesiąc 
podejmujemy się studiowania jakiegoś 
fragmentu dokumentu papieskiego. Po 
przeczytaniu go w domu rozdzielamy się 
na grupy i każdy mówi, co go specjalnie 
w nim „uderzyło”. To trwa ok. 1,5 godz. 
Nawet nie przypuszczałem, że ludzie 
mogą mieć takie piękne refleksje, które 
nas wszystkich ubogacają. Z Chrystusem - 
Msza św. trwa przynajmniej godzinę, cza-
sem dłużej. A później, kto może, idzie na 
obiad, następnie zostajemy, by podyskuto-
wać. Całość trwa ok. 6-7 godzin. 

- Te informacje są bardzo cenne dla 
obrazu pracy Ojca. Rzadko o tym słyszy-
my. A co najbardziej Ojca cieszy? 

- Wszystko mnie cieszy, gdy widzę 
gdziekolwiek dziejące się dobro - gdy spo-
tykam ludzi myślących o dobru, prawdzie, 
pięknie, którzy biorą odpowiedzialność za 
Kościół, za Ojczyznę. 

- Obok Radia udało się Ojcu kolejne 
dzieło - Telewizja Trwam. Skąd ta nazwa? 
Co Ojciec chce osiągnąć przez telewizję? 

- Telewizja oddziałuje inaczej niż radio. 
Jest o wiele mocniejsza. Na pewno nie za-
stąpi radia, tak jak nie zastąpi Internetu czy 
słowa pisanego: książek, gazet, dzienników, 
tygodników, miesięczników. Koncentracja 
dźwięku, obrazu i słowa zwiększa oddzia-
ływanie. Zaczęliśmy programy telewizyjne 
oparte na chrześcijańskim światopoglą-
dzie, bo w Polsce ich brakowało. Rynek był 
i jest zdominowany przez media laickie.  
Zaczynaliśmy, nie mając nic. Gdybyśmy nie 
zaczęli w tamtym momencie, to straciliby-
śmy pozwolenie. Powiedziałem: - Zaczyna-
my! Będziemy robić błędy, ale zaczynamy. 
Jeżeli teraz nie zaistniejemy, to pozwolenie 
wygasa. Odnośnie do katolickich mediów - 
istnieje tragiczne nieporozumienie. Tak sil-
ny Kościół, mający ponad 30 tys. kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych, podobną liczbę 
sióstr zakonnych, uniwersytety katolickie, 
seminaria - i nie ma własnych mediów!? 
Tymczasem grupka ludzi mająca media 
i pieniądze manipuluje całym narodem...  
Ile dokonali w biednej przedwojennej 
Polsce św. Maksymilian Kolbe albo ks. 
Ignacy Kłopotowski! A my, przy moż-
liwościach dostarczanych nam przez 
rozwój techniki, wtedy, gdy mieliśmy 
Papieża Polaka, w czasie przemian ustro-
jowych w Polsce: odchodzenia od komu-
nizmu, totalitaryzmu - czy przypadkiem 
nie popełniliśmy grzechu zaniedbania?  
Bardzo się cieszę, że jest „Niedziela” - to kla-
rowne katolickie i polskie pismo. Nie idzie 
na lewo ani na prawo; idzie normalnie, bez 
kokietowania nurtów liberalnych. Ale to 
niewiele. Wiem, że silne grupy kapitałowe 
chciałyby pod pozorem pomocy kościel-
nym mediom zneutralizować oddziaływa-
nie Kościoła. Musimy ustrzec przed tymi 
zabiegami radia katolickie. To samo doty-
czy telewizji. Bardzo boję się ludzi, którzy 
wprawdzie dają pieniądze, ale nie za darmo.  
Wyszedłem z założenia: tak jak Kościół 
utrzymuje się dzięki ludziom wierzącym, 
tak samo winny utrzymać się niezależ-
ne media. Tyle wolności, ile własności. 
Tyle ojczyzny, ile ziemi. Ewangelizowa-
nie nie może być uzależnione od kogoś, 
kto da pieniądze i będzie mediom dykto-

wał warunki, na ile mogą być katolickie.  
Dlaczego Telewizja Trwam? Po pierwsze 
wywodzi się z Radia Maryja. Zaczęliśmy 
robić komputerowe animacje: Telewizja 
+ Radio Maryja i wyszło TRWAM - czy-
li: Jestem. Pamiętam. Czuwam. Pan Jezus 
powiedział: „Trwajcie we Mnie, a Ja będę 
trwał w was. Jestem krzewem winnym, wy 
latoroślami” (por. J 15, 4-5). Chcemy być 
w Chrystusie i trwać w Nim. Trwać w tym, 
w czym trwała Polska od początku, w na-
szej kulturze chrześcijańskiej. Nie dać się 
wykorzenić! Ale aby to czynić, trzeba mieć 
warsztat, narzędzia. Aby nadawać - trzeba 
mieć takie czy inne aparatury oraz ludzi, 
świadków Chrystusa, którzy będą się nimi 
posługiwać. Trzeba na to mieć fundusze. 
Dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją 
i wspierają nasze dzieła. 

- Kolejnym dziełem jest wyższa Szko-
ła Kultury Społecznej i Medialnej. Jakie 
cele postawił Ojciec Dyrektor tej uczelni, 
jakich gromadzi studentów, kim są wykła-
dowcy? 

- Gdy zaczęło się Radio, pomyślałem, 
że musimy być coraz lepsi. A tu - sami 
amatorzy. Zaczęliśmy więc roczne studium 
dziennikarskie - zamknięte, tylko dla nas. 
Z tego zrodził się pomysł rozszerzenia 
studium na innych. Bp Adam Lepa, ów-
czesny przewodniczący Komisji ds. Środ-
ków Społecznego Przekazu, poparł nasz 
projekt, mówiąc, że to bezinteresowny 
dar dla Kościoła w Polsce. Ogłosiliśmy, że 
kto chce, niech przyjedzie. Zjawili się lu-
dzie z różnych stron Polski, ok. 190 osób. 
I każdego roku przyjeżdżają nowi. Studium 
ukończyło już ok. 150 osób. Czworo z nich 
w tej chwili ściślej z nami współpracuje.  
Szukamy kompetentnych wykładowców, 
takich, których morale jest odpowiednie. 
Szukamy ludzi, którzy są świadkami praw-
dy, o której mówią. Chcemy, aby to byli lu-
dzie prawi, oddani Kościołowi i narodowi, 
a nie pogrobowcy totalitaryzmu czy miłoś-
nicy liberalizmu i libertynizmu. Wszędzie 
potrzeba świadków Chrystusa, a nie na-
jemników. Będziemy stopniowo otwierali 
następne kierunki studiów. Łączy się to jed-
nak z niemałymi kosztami. Mamy obecnie 
dziennikarstwo, politologię i informatykę. 
Także podyplomowe studia dyplomatyczne 
i pozyskiwania funduszy unijnych. 

- „Nasz Dziennik” to także dzieło Ojca 
Dyrektora... 

- Nie moje, tylko Pana Boga i wspania-
łych ludzi.Ja byłem w jakiś sposób Jego na-
rzędziem. Zaczęło się skromnie. Tym, któ-
rzy kończyli nasze studium dziennikarskie, 
kiedyś powiedziałem: - Zróbcie państwo 
dziennik. I trzy lata później powstał. Po-
wstał z niczego i trwa już dziewięć lat, dzięki 
łasce Bożej, dzielnej pani redaktor naczelnej 
Ewie Sołowiej i wielu wspaniałym Współ-
pracownikom. Tak to się zaczęło. Dziś „Nasz 
Dziennik” ma duży nakład. Może nie jest 
zbyt okazały i ma skromną szatę graficzną, 
ale stara się przekazywać bardzo dużo do-
brych treści. 

- Życzymy Ojcu Dyrektorowi potrzeb-
nych do działania łask Bożych za wsta-
wiennictwem Maryi Królowej Polski, 
nieustającej pomocy wszystkich, którzy 
głoszą Ewangelię Jej Syna i napełniają 
nasze narodowe stągwie wodą, ufając, że 
Chrystus przemieni ją w wino. 

cd. ze str. 7
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„ Polskość to nienormalność”- 
w 1987r napisał szef obecnego rządu. 
wyjaśniał też wtedy jednoznacznie, na 
czym według niego owa „nienormal-
ność” naszego Narodu polega. Stwier-
dził, że „gdzie inni mówią: kultura, 
cywilizacja i pieniądz, ja krzyczę: Bóg, 
Honor i Ojczyzna(wszystko koniecznie 
dużą literą)”. według Donalda Tuska 
„normalny” jest ten, dla kogo kultura, 
cywilizacji i pieniądze są ważniejsze niż 
Bóg, Honor i Ojczyzna.

Po pięciu latach władzy wiele wskazu-
je na to, że swoje słowa sprzed dwudziestu 
lat obecny premier postanowił zamienić 
w czyn, czyli z „nienormalnej”- według 
niego - Polski, tj. takiej, w której respek-
towany jest Bóg, Honor i Ojczyzna, uczy-
ni Polskę  „normalną”, tj. taką, w której 
(anty)kultura, (anty)cywilizacja i pienią-
dze są oparte na ateizmie, korupcji i nisz-

czeniu duchowego oraz materialnego 
dziedzictwa naszej Ojczyzny. Postawienie 
w miejsce Boga, Honoru i Ojczyzny prze-
wrotnych ideologii (równie „naukowych” 
jak „naukowy” był komunizm) i karie-
rowiczostwa jest obecnie niestety możli-
we, gdyż premier stworzył rząd, którego 
największą wartością jest brak wartości. 
Nie przepuszczam, że doczekam czasów, 
w których moja Ojczyzna znów zacznie 

Która Polska jest normalna?
być pośmiewiskiem Europy jako państwo 
bezprawia i wykluczania katolików z ży-
cia publicznego. Okazuje się, że dla rzą-
dzących Polska „normalna” to państwo 
bezprawia. Przykłady można mnożyć.

Według obecnie rządzących naszym 
krajem polityków, Polska „normalna” to 
Polska, w której dyskryminowani są kato-
licy i patrioci. Stanowią oni obecnie naj-
większą grupę ludzi wykluczonych, poni-
żanych i krzywdzących. Podobnie jak pod 
rządami komunistów, tak i teraz ‘nieznani 
sprawcy” nielegalnie i bezkarnie blokują 
legalne marsze patriotów. Inni „nieznani 
sprawcy” również bezkarnie niszczą wy-
stawy pokazujące prawdę o aborcji. Policja 
nie reaguje, gdy w czasie pierwszomajowe-
go marszu publicznie eksponowane są za-
kazane prawem symbole komunistyczne-
go terroru. Reaguje natomiast natychmiast 
wtedy, gdy tego samego dnia w Bydgosz-

czy kilka osób eksponuje kilkumetrowy 
wizerunek  Papieża Jana Pawła II. Relacja 
policji jest w tym przypadku nie tylko na-
tychmiastowa, ale także niezgodna z pra-
wem, gdyż pięć osób, które eksponowały 
papieski transparent, zostało przewieziony 
do komisariatu i tam zatrzymanych na po-
nad cztery godziny. Tymczasem art.45 Ko-
deksu Postępowania w sprawach o wykro-
czenia wyraźnie stwierdza, że „policja ma 

prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym 
uczynku popełnienia wykroczenia lub 
bezpośrednio potem, jeżeli zachodzą pod-
stawy do zastosowania wobec niej postę-
powania przyspieszonego lub nie można 
ustalić jej tożsamość”. Żadna z tych dwóch 
okoliczności nie miała w tym przypadku 
miejsca.

Nie wolno nam pozostawać biernymi 
w sytuacji, w której ktoś „normalnością” 
nazywa nienormalności. Nie można uda-
wać, że to normalne, gdy nadal uprzywi-
lejowani i bezkarni są ci, którzy, dręczyli 
dwa pokolenia Polaków, a także ci, którzy 
obecnie budują państwo skorumpowane, 
ateistyczne i chrystofobiczne. Nadszedł 
już czas, by znowu- jak w obliczu komu-
nistycznej niemoralności powiedzieć wraz 
z Prymasem Tysiąclecia: non possumus! 
Polska to wielki skarb i wspólny dom, za 
który nasi przodkowie cierpieli, a wie-

lu z nich, oddało życie. Polska to Naród, 
który wychowuje swoich synów i córki 
na szlachetnych i szczęśliwych ludzi. Jeśli 
będziemy mocni, stanowczy i odważni, 
to ci, którzy postanowili uczynić z Pol-
ski nienormalność, nie przeszkodzą nam 
w budowaniu rzeczywistej normalności 
w naszej Ojczyźnie.

Ks. dr Marek Dziewiecki
Nasz Dziennik, z maja,  2012 oku.

Marsz w obronie wolnych mediów - Legnica 3 maja
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TELEwIZJA TRwAM – polska stacja telewiz-
yjna o charakterze katolicko-narodowym, 
mieszcząca się w Toruniu i należąca do Fundacji 
Lux Veritatis zarejestrowanej we wrocławiu.

Stacja posiada studia telewizyjne w Toruniu 
i w Warszawie. Toruńskie studio Telewizji Trwam 
jest drugim co do wielkości w kraju (ponad 700 
m.kw.). Telewizja Trwam otrzymała koncesję 13 
lutego 2003 roku, zainaugurowała nadawanie 13 
maja 2003 roku, a regularne nadawanie programów 
drogą satelitarną tego samego dnia.

Hasłem Telewizji Trwam jest: "środek społecznego 
komunikowania, nie masowego manipulowania". 
Stacja finansowana jest głównie z datków widzów, 
słuchaczy Radia Maryja oraz czytelników Naszego 
Dziennika, a także ze sprzedaży zestawów telewizji 
satelitarnej. W przeciwieństwie do Radia Maryja, 
Telewizja Trwam nie posiada statusu "nadawcy 
społecznego" i może emitować reklamy. Obecnie 
Trwam tworzy w Toruniu własne biuro reklamy.

Program Telewizji Trwam jest częściowo zbieżny 
z linią programową Radia Maryja. Regularnie emi-
towane są na żywo wiadomości telewizyjne "Infor-
macje dnia" z warszawskiego studia TV Trwam 
o godz. 16.00, 18.05, 20.00, 21.20. Telewizja posiada 
własny teletekst "TRWAM-TEXT". Stacja emituje 
audycje społeczne, publicystyczne, polityczne, re-
ligijne (msze święte, nabożeństwa i modlitwy), 
programy informacyjne, teledyski chrześcijańskie 
oraz filmy fabularne.

Każdego dnia o godz. 18:00 
emitowana jest modlitwa Anioł 
Pański z kaplicy Telewizji Trwam 
i Radia Maryja.

Codziennie o godz. 18:10 
n a d aw a n e  s ą  " R o z m ow y 
Niedokończone", w których 
gośćmi są często osoby duch-
owne, naukowcy, wierni oraz 
znani polscy politycy.

Każdego  dni a  o  go dz . 
20:20 nadawana jest modlitwa 
różańcowa z kaplicy Telewiz-
ji  Trwam i Radia Maryja. 

Bezpośrednio po jej zakończeniu emitowany jest 
felieton o godz. 20:50 , m.in. Stanisława Michalkie-
wicza, Piotra Jaroszyńskiego lub któregoś z innych 
publicystów współpracujących z Telewizją Trwam, 
Radiem Maryja i Naszym Dziennikiem.

Za pośrednictwem TV Trwam codziennie 
o godz. 21:00 transmitowany jest Apel Jasnogórski 
z Jasnej Góry.

Za pośrednictwem  
TV Trwam  

codziennie o godz. 21:00  
transmitowany jest  

Apel Jasnogórski z Jasnej Góry.

Na znak protestu, wobec decyzji Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, która odmówiła TV TRWAM miejsca na multi-
pleksie, w całej Polsce organizowane są „Marsze w obronie 
wolnych mediów”. Do KRRiT wpłynęło już ponad 2,2mln 
podpisów sprzeciwu wobec podjętej decyzji. 

Marsz w obronie wolnych mediów - Jelenia Góra

Ojciec Piotr Andruszkiewicz

Ojciec Zdzisław Klafka

Ojciec Tadeusz Rydzyk
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Ojciec Jacek Cydzik

Ojciec Grzegorz Moj

Ojciec Piotr Dettlaff

Ojciec Piotr Andruszkiewicz

Ojciec Zdzisław Klafka

Ojciec Tadeusz Rydzyk

Główne sylwetki
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Wyższa Szkoła Kultury 
Społecznej i Medialnej

NOWE ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW!
KULTUROZNAWSTWO 
W JĘZYKU ANGIELSKIM 
- dla osób mieszkających poza Europą 
w systemie niestacjonarnym z wykorzy-
staniem technik kształcenia na odległość 
(tzw. long distance).
- współpracujemy z wybitnymi profesora-
mi amerykańskimi!

STUDIA PODYPLOMOWE 
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA 
– kompensacja przyrodnicza 
(osoby po tych studiach są obecnie 
bardzo poszukiwane)

SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE 

NA TEMAT TYCH  I INNYCH 
RÓWNIE ATRAKCYJNYCH 

KIERUNKÓW:

Wyższa Szkoła 
Kultury Społecznej i Medialnej

  ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

tel. (+48 56) 610 72 00
fax (+48 56) 610 72 01 
www.wsksim.edu.pl

e-mail: wsksim@wsksim.edu.pl 
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WIOSENNA PROMOCJA*K AŻDA K ASE TA W CENIE  3 zł

15,00
cena 3,00 zł

20,00
cena 3,00 zł

22,00
cena 3,00 zł

25,00
cena 3,00 zł

12,00
cena 3,00 zł

35,00
cena 3,00 zł

25,00
cena 3,00 zł

15,00
cena 3,00 zł

12,90
cena 3,00 zł

15,00
cena 3,00 zł

15,00
cena 3,00 zł

15,00
cena 3,00 zł

* OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

Jan Paweł II w Polsce
Sopot 5 czerwca 1999

kaseta VHS

Jan Paweł II w Polsce
Bydgoszcz 7 czerwca 1999

kaseta VHS

Jan Paweł II w Polsce
Ełk 8 czerwca 1999

kaseta VHS

Jan Paweł II w Polsce
Stary Sącz 16 czerwca 1999

kaseta VHS 

Koncert Wielkanocny
kaseta VHS

Stare Drzewo
Opowieść nie tylko dla dzieci

kaseta VHS

Tylko chmury poruszają gwiazdy
kaseta VHS

Don Milani
Proboszcz z Barbiany

kaseta VHS

IV Pielgrzymka Młodzieżowych Kół RM
kaseta VHS

IX Pielgrzymka RRM na Jasną Górę
kaseta VHS

XI Rocznica Radia Maryja
komplet dwóch kaset VHS

Mamy 10 lat tak jak Radio Maryja
kaseta VHS

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 
jest uczelnią niepubliczną. Została utworzona 
14 sierpnia 2001 r. decyzją Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-218/TT/2001 jako 
niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa i wpisana do 
rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod 

pozycją 75. Założycielem 
Uczelni jest o. Tadeusz 
Rydzyk CSsR, Dyrektor 
Radia Maryja i założyciel 
Telewizji "TRWAM".

Uczelnia na początku 
działalności kształciła 
w specjalnościach "poli-
tyka społeczna" i "kul-
tura medialna". Decyzją 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-
JP-4003-400/05 z dnia 25.03.2005r. specjalność "polityka 
społeczna" została przygotowana do kierunku "politolo-
gia", natomiast specjalność "kultura medialna" do kierunku 
"dziennikarstwo i komunikacja społeczna". Są to studia na 
poziomie licencjackim (I stopnia).

W roku akademickim 2005/2006 Państwowa Komisja 
Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia na 
kierunku "politologia" i "dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna" na poziomie studiów pierwszego stopnia 
i wydała ocenę pozytywną. W związku z tym WSKSiM 
podjęła starania o prowadzenie studiów drugiego stopnia 

(uzupełniających magisterskich) na kierunku "polito-
logia". Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 
26 września 2006 r. nadał Wydziałowi Nauk o Kulturze 
Społecznej i Medialnej uprawnienie do prowadzenia 
studiów drugiego stopnia na kierunku "politologia".

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
20 grudnia 2006 r. Uczelnia otrzymała uprawnienia do 
prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 
na kierunku "informatyka".

Uczelnia będzie ubiegać się o prowadzenie studiów na 
kolejnych nowych kierunkach. 

WSKSiM rozwija także swoją bazę dydaktyczną. 
Początkowo zajęcia prowadzone były w budynkach przy 
ul. św. Józefa. W 2005 roku został oddany do użytku 
studentów nowoczesny, komfortowo wyposażony Hotel 
Akademicki, a w 2006 roku nowe budynki dydaktyczne 
i bibioteka przy ul. Starotoruńskiej 3. Planowana jest dalsza 
budowa obiektów dydaktycznych i rekreacyjnych.

Adres do wyższej Szkoły Medialnej w Toruniu
ul. Św. Józefa 23/35 

87-100 Toruń 
Tel. (+48 56) 6107200, Fax (+48 56) 6107201

E-mail: wsksim@wsksim.edu.pl
Hotel Akademicki
ul. Starotoruńska 3 

87-100 Toruń 
Tel. (+48 56) 6504000, Fax (+48 56) 6504001

wYŻSZA SZKOŁA
KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ 

w TORUNIU

Kierunki studiów I stopnia:
•  dziennikarstwo i komunikacja społeczna
•  politologia
•  informatyka
•  kulturoznawstwo
Studia II stopnia na kierunku politologia:
•  Polityka społeczno-ekonomiczna
•  Komunikacja i dziennikarstwo polityczne
Studia podyplomowe:
•  Podyplomowe studium dziennikarskie 
•  Studium podyplomowe Fundusze unijne 

– pozyskiwanie i zarządzanie 

•  Studium podyplomowe Grafika kompute-
rowa i techniki multimedialne 

•  Podyplomowe studium: Polityka Ochrony 
Środowiska - Kompensacja Przyrodnicza 

•  Studium podyplomowe Relacje między-
narodowe i dyplomacja 

•  Podyplomowe studium: Retoryka i komu-
nikacja społeczna

•  Podyplomowe studium: Dziennikarstwo 
i edukacja medialna

•  Studium podyplomowe Zastosowanie 
informatyki w dydaktyce
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Nasz Dziennik jest ogólnopolską 
gazetą codzienną. Podejmujemy tematykę 
dotyczącą życia społecznego, kulturalnego, 
politycznego i religijnego.

Propagujemy wartości chrześcijańskie 
oraz wielowiekową tradycję i kulturę 
polską.

Przekazujemy informacje, o których 
inne media milczą.

Tłumaczymy mechanizmy, które inni 
ukrywają.

Przez ponad trzynaście lat dochowaliśmy 
się rzeszy wiernych Czytelników, których 
głosowi oddajemy stale nasze łamy.

Redaktor Naczelny: Ewa Nowina Konopka 
Wydawca: „Spes” Spółka z o.o. 

 
Adres redakcji: 

ul. Żeligowskiego 16/20 
04-476 Warszawa 
tel. (22) 515 77 77 
fax. (22) 515 77 78 

„Nasz Dziennik” to informacje, komentarze, 
felietony: 

o Polsce i Polakach•	

o kraju i świecie•	

o rodzinie i Ojczyźnie•	

o religii i Kościele•	

o patriotyzmie i polityce•	

o gospodarce i ekonomii•	

o problemach wsi i rolnictwa•	

o szkole i wychowaniu•	

o kulturze i sztuce•	

o mediach i manipulacjach.•	
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Fundacja Nasza Przyszłość - wydawnict-
wo istniejące od 1995 roku, z siedzibą 
w Szczecinku. Współpracuje ściśle z Radi-
em Maryja i instytucjami towarzyszącymi 
mu. Oprócz wielu książek, płyt CD i DVD, 
wydaje co roku Kalendarz Rodziny Radia 
Maryja oraz miesięcznik Rodzina Radia 
Maryja.

W 1998 roku przy Fundacji "Nasza Przyszłość" 
powstało Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Gim-
nazjum w Szczecinku.

Od 2001 r. Fundacja rozpoczęła wysyłkową dystrybucję 
książek poprzez drukowany katalog Splendor oraz 
księgarnię internetową. Inicjatywa została  sko-
piowana przez o. Tadeusza Rydzyka tuż po spot-
kaniu z Romanem Kluską, który przedstawił mu 
założoną przez siebie księgarnię i wydawnictwo 
Prodoks.

Historia Fundacji „Nasza Przyszłość”
Fundacja "Nasza Przyszłość" powstała 

w 1995 roku. Za podstawowy cel przyjęła prow-
adzenie działalności naukowej i kulturalnej, 
a szczególnie promowanie książek opartych na 
tradycyjnym systemie wartości chrześcijańskich. 
 
Fundacja wydaje i rozsyła Katalog Księgarni 
Wysyłkowej SPLENDOR prezentujący pozy-
cje książkowe, multimedialne, muzyczne oraz 
filmowe, które  można znaleźć również w sprzedaży 
on-line na stronie internetowej www.fnp.pl gdzie 
dostępnych jest dodatkowo ponad 2 tysiące tytułów.  
 
W  siedzibie oddziału fundacji w Szczecinku działa 
księgarnia w której można z łatwością osobiście 
zakupić  książki prezentowane w Katalogu i na 
stronach internetowych.

Równolegle przy Fundacji "Nasza Przyszłość" 
działa Wydawnictwo, które ma w swojej ofercie 
88 wydanych pozycji książkowych o tematyce re-
ligijnej i humanistycznej, zapisy wspomnień osób, 
które pamiętają lata wojny, zesłania i ciemiężenia 
Narodu, modlitewniki, poradniki oraz książeczki 
i kolorowanki dla dzieci.

Od roku 1998 działaność przy Fun-
dacji rozpoczęło także Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące i Gimnazjum. Uczniowie 
realizują tu naukę na wybranych przez siebie profi-

Nr 1 (14) WIOSNA 2008

Zaczytaj się na wiosnę!

NASZA
PRZYSZŁOŚĆ

lach: matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym 
oraz humanistyczno-kulturowym. W każdej z tych klas 
prowadzona jest równolegle nauka trzech języków obcych: 
j. angielskiego, j. niemieckiego i (w klasach licealnych) 
łaciny. Do tradycji szkoły zaliczyć już dziś możemy: 
uroczyste ślubowanie klas pierwszych, comiesięczne uc-
zestnictwo uczniów i nauczycieli we Mszy świętej, semes-
tralne sesje z wybranych przedmiotów, wyjazdy naukowe 
na renomowane uczelnie połączone z wyjściem do teatru, 
kina czy opery, a także szereg imprez odbywających się na 
terenie samej szkoły. Więcej informacji o szkole przeczytać 
można na stronie internetowej: www.plogim.fnp.pl

 
Fundacja "Nasza Przyszłość" 

ul. Klasztorna 16 
78-400 Szczecinek

Numer konta:
Bank PeKaO S.A. I oddział w Szczecinku 
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Na łamach pisma powstała formacja religij-
na o wymiarze duchowym, modlitewnym i kon-
t e m p l a c y j ny m  k ł a d ą c a   s z c z e g ó l ny  n a c i s k 
na edukację i świadomość religijną Czytelników.  
    W czasie 10 lat wydawania czasopisma zredagowano 
ponad 360 stron felietonów, fotoreportaży, wywiadów, 
różnorodnych porad, zamieszczono ponad 6000  zdjęć. 
W tworzeniu pisma uczestniczy kilkunastu fotoreport-
erów, 2 grafików i 159 autorów. Efektem ich pracy jest 
ponad 143 wydanych dotychczas numerów miesięcznika, 
który cieszy się dużym zainteresowaniem stałych i nowych 
czytelników.

Istotnym celem miesięcznika jest poruszanie tematów 
i problemów dotyczących dnia codziennego. Ważne 
jest to, by Czytelnicy mogli liczyć na pomoc duchową 

i praktyczną, by 
mieli poczucie 
bezpieczeństwa 
i przynależności 
do grona osób 
k i e r u j ą c y c h 
s i ę  w  ż y c i u 
w a r t o ś c i a m i 
opartymi na kul-
turze i tradycji 
chrześcijańskiej.  

Miesięcznik 
posiada bogatą, 
kolorową szatę 
graficzną. Ski-
erowany j es t 
przede wszyst-
kim do rodzin. 

Znaleźć w nim można wywiady z ciekawymi ludźmi, 
artykuły o Biblii i wydarzeniach z życia Kościoła, artykuły 
patriotyczne i historyczne, relacje z misji, porady psy-
chologa, porady kulinarne i zdrowotne, rubryki dla dzieci 
i młodzieży, rubryki przyrodnicze i łamigłówki, konkursy 
dla Czytelników, ciekawe dodatki: płyty CD, książki, 
różańce. 

Miesięcznik „Rodzina Radia Maryja”
Miesięcznik „Rodzina Radia Mary-

ja" powstał w 1997 roku. 
Zakorzeniony jest w działalności 

ewangelizacyjnej prowadzonej przez 
Radio Maryja. Szczególne miejsce 
w piśmie zajmuje wątek mariologiczny. 
Przekazywane treści wpisują się 
w podejmowaną przez Radio służbę 
„Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

wszelkie informacje dotyczące pre-
numeraty i zakupu miesięcznika można 
uzyskać dzwoniąc do Fundacji "Nasza 
Przyszłość" w godzinach od 8.00 do 
16.00, tel. 0-94 373 11 60, 61, 62; wew. 35, 
ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek.
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OgŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

MAJ – CZERwIEC 2012
1 maja (wtorek) – uroczyste rozpoczęcie peregryna-• 
cji obrazu św. Józefa po diecezji legnickiej. Pierwsza 
rocznica beatyfikacji  papieża Jana Pawła II.
3 maja (czwartek) – Rocznica Konstytucji Trzeciego • 
Maja. Uroczystość M. B.  Królowej Polski. XIX Die-
cezjalny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej 
w Krzeszowie. Początek o godz. 10.00 w Bazylice. 
Przeglądy w Domu Kultury; 
4 maja (piątek) – Św. Floriana, patrona Strażaków. • 
Modlimy się szczególnie za Strażaków z Krzeszowa 
oraz z naszej Gminy i Powiatu Kamiennogórskiego.
5 maja (sobota) - Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Ka-• 
tolickiej do Krzeszowa
od 7 do 13 maja 2010 – Rekolekcje Fatimskie – Jery-• 
cho Różańcowe
14 maja (poniedziałek) – Całodzienna adoracja Naj-• 
świętszego Sakramentu w Krzeszowie
od 18 do 20 maja – Rekolekcje dla Bractwa św. Jó-• 
zefa
20 maja (niedziela) - Uroczystość Wniebowstąpie-• 
nia Pańskiego. I-Komunia Święta
21 maja (poniedziałek) - Radio Maryja i Telewizja • 
TRWAM w Krzeszowie, początek godz. 17.30
26 maja (sobota) – Dzień Matki  (wszystkie MAMY • 
zapraszamy na Eucharystię na godz. 18.00).  W Ka-
tedrze Legnickiej:  Święcenia Kapłańskie;
 26/27 maja (sobota) – Czuwanie Modlitewne Od-• 
nowy w Duchu Świętym w Bazylice Krzeszowskiej;
27 maja (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha • 
Świętego (koniec okresu Wielkanocnego) 
28 maja (poniedziałek) – Święto NMP – Matki Koś-• 
cioła 
2 czerwca (sobota) - Wspomnienie Matki Bożej • 
 Łaskawej – 15 Rocznica pobytu bł. papieża Jana 
Pawła II w Legnicy i Koronacji Ikony Matki Bożej 
 Łaskawej; 
3 czerwca (niedziela) - Festyn Parafialny od godz. • 
14.00 – Plac przed Bazyliką
7 czerwca (czwartek) – Uroczystość Bożego Ciała. • 
Msze św. w Krzeszowie godz. 7.30, 10.00 i 17.00  
(Po Eucharystii o godz. 10.00 rozpocznie się Procesja  
z Najświętszym Sakramentem po Krzeszowie).
15 czerwca (piątek) -  Uroczystość Najświętszego • 
Serca Pana Jezusa
24 czerwca (niedziela) – Uroczystość Narodzenia • 
św. Jana Chrzciciela. Pielgrzyma Podwórkowych 
Kółek Różańcowych Dzieci do Krzeszowa
25 czerwca (poniedziałek) – rozpoczęcie Wielkich • 
Wakacji
Od 25 do 30 czerwca – Rekolekcje z Postem wg Św. • 
Hildegardy 
29 czerwca (piątek) – Uroczystość Św. Apostołów Pio-• 
tra i Pawła, głównych patronów Diecezji Legnickiej
1 lipca – (niedziela) rozpoczęcie Letnich Koncertów • 
Organowych, w Bazylice godz. 11.00; w kościele św. 
Józefa godz. 15.30

Program uroczystości 
20-LECIA POwSTANIA 
DIECEZJI LEgNICKIEJ 
15-LECIA KORONACJI 

IKONY KRZESZOwSKIEJ
Krzeszów, sobota  2 czerwca 2012 roku

Porządek uroczystości:

godz. 10:00 - przyjazd i recepcja •	
grup; 

godz. 10:15 - Nabożeństwo maryjne •	
z okazji I - soboty miesiąca.

Apostołowie razem z Maryją trwali na 
modlitwie. Procesja z ikoną Łaskawej 
Pani Krzeszowskiej od „Wieczernika” – 
prowadzenie: ks. M. Kopko – kustosz 
i duszpasterz diecezjalny Żywego 
Różańca;  

godz. 11:15 - odtworzenie homilii •	
papieskiej (w bazylice)

godz. 11:35 - przygotowanie do •	
liturgii 

godz. 11:55 - rozpoczęcie procesji; •	

godz. 12:00 - rozpoczęcie celebracji •	
w Bazylice 

- transmisja TV Trwam i Radio Maryja; 

ok. godz. 13:30  - posiłek dla •	
gości oraz posiłek dla wiernych 

godz. 13.30 - koncert Zespołu: •	
„Kapela znad Baryczy”

godz. 15:00 -nabożeństwo •	
eucharystyczne z Litanią do Serca 
Pana Jezusa 

(Bazylika Krzeszowska)
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Szanowni Parafianie oraz Pielgrzymi

ZAPROSZENIE na 
FESTYN  PARAFIALNY 2012 

 Duszpasterze i Rada Parafialna wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży  przygotowują Festyn 
Parafialny, na który pragniemy Szanownych Państwa serdecznie zaprosić.  Planujemy powyższe Uroczystości  
obchodzić przez dwa dni: 

 W sobotę 2 czerwca 2012 roku - dokładnie w dniu 15-Rocznicy Koronacji Cudownej Ikony - odbywać 
się będą w Krzeszowie Główne Uroczystości Diecezjalne 
z udziałem wielu Biskupów z kraju i zagranicy. Główne uroczystości zaplanowane zostały na godz. 12.oo 
w Bazylice.

 W niedzielę 3 czerwca 2012 planujemy Uroczystości Parafialne w naszym Sanktuarium Maryjnym. 
Zapraszamy Państwa przede wszystkim na Eucharystie w tym dniu. Msze święte będą odprawione o godz. 7.30,  
(9.oo w Krzeszówku),  10.oo,  12.oo  oraz o godz. 17.oo. Wraz z Radą Parafialną i Katolickim Stowarzyszeniem  
Młodzieży przygotowujemy FESTYN PARAFIALNY oraz WIELKĄ ZABAWĘ FANTOWĄ. Planujemy 
przygotować jeden tysiąc losów. Cena za jeden los - 5 złotych. Wszystkie zakupione losy będą wygrane. 
Nagrodę można będzie odbierać w Sanktuarium w dniu zakupu losu. Jednocześnie informujemy, że wszystkie 
LOSY wezmą udział w losowaniu GŁÓWNEJ NAGRODY. Główną nagrodą w tym roku będzie autokarowa 
pielgrzymka do La Salett, Lourdes, Santiago de Compostela, Fatimy, Barcelony i Paryża  we wrześniu 2012 
roku dla jednej osoby. Podczas Festynu Krzeszowskiego będą występować Zespoły Wokalne dzieci i młodzieży 
oraz przewidujemy pokazy Strażackie i inne niespodzianki.

Całkowity dochód z Festynu Parafialnego zostanie przeznaczony na dofinansowanie 
Kolonii Letnich dla dzieci z rodzin wielodzietnych z naszej parafii.

 Niniejszym listem bardzo serdecznie zachęcamy Państwa oraz Czytelników „Krzeszowskiej Pani” do 
pomocy i zaangażowania się w Uroczystości Festynu Krzeszowskiego.  Bardzo prosimy ze swoich rodzinnych 
zbiorów o darowanie różnych przedmiotów, souvenirów i gadżetów  na Fanty 2012. Będzie to jednocześnie 
wielka wspólna zabawa i solidarność z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy. 
Wszystkie darowizny proszę przynosić do niedzieli 27 maja br.  do  Biura Obsługi Pielgrzyma, 
które czynne jest codziennie od godz. 9.oo do 18.oo przy Bazylice Krzeszowskiej. 

 Na czas zbliżających się Uroczystości Krzeszowskich życzymy wszystkim Parafianom i przybyłym 
Pielgrzymom wiele łask Bożych oraz dużo radości i pokoju ducha na każdy dzień wspólnej wędrówki przez 
życie.

W imieniu Organizatorów
Ks. Marian Kopko  Proboszcz Parafii

Ks. Mateusz Rycek – wikariusz 



KrzeszowsKa PaNI nr 3 (22) - Maj / Czerwiec 201218

PATRONAT MEDIALNY

Przy pięknej pogodzie, radosnym nastroju i w Maryjno-patriotycznym duchu z 
hasłem przewodnim: 

„Bogu niech będą dzięki za XX-Lecie Diecezji Legnickiej i XV-Lecie koronacji 
Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej” przeżyliśmy 3 maja.

w tegorocznym festiwalu uczestniczyło 17 zespołów dziecięcych, młodzieżo-
wych i ludowych. wszystko rozpoczęło się Eucharystią, sprawowaną w intencji 
uczestników i Ojczyzny. Następnie w auli Domu Kultury rozpoczęły się festiwalowe 
zmagania.

DOBRODZIEJE  
XIX FESTIwALU PIOSENKI 

RELIgIJNEJ  
i PATRIOTYCZNEJ  

3  maja  2012 r.
 1. Wydział Programów Katolickich 

PSE „POLEST” Dyrektor Bronisław 
PAŁYS – Wrocław

 2. TAKATA – PETRI  PARTS  
POLSKA – Krzeszów

 3. „Oddział Dolnośląski Katolickiego 
Stowarzyszenia” Civitas Christiana”

 4. Wojciech ZARZYCKI - Warszawa
 5. Marzena MACHAŁEK – Poseł RP
 6. Erwin KEMPA - Zabrze
 7. Bogdan ORŁOWSKI – Zarząd 

Regionu NSZZ „Solidarność” 
Legnica

 8. KGHM Polska Miedź – Zakłady 
Górnicze „Lubin”

 9. KZ NSZZ „Solidarność” Zakłady 
Górnicze „Lubin”

10. KZ NSZZ „Solidarność” Zakłady 
Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”

11. Fundacja „Maria Victis” Zbigniew 
i Ewa ŚWIT - Grzędy

12. Prezes Zarządu „SANDMIX” Sp. 
z o.o.  Piotr GAMOŃ

13. „Energetyka” Sp. z o.o. Lubin
14. JANEX – Jan BOCHEŃSKI – 

Krzeszów
15. PHP MERCUS Sp. z o.o. Polkowice 

Prezes Bogusław KSEL
16. PGM Sp. z o.o. Polkowice Prezes 

Tadeusz ŻMIGRODZKI 
17. Restauracja RUSTYKALNA – 

Krzeszów
18. Andrzej KLIMCZAK – Wieleń
19. Irena i Leszek KRYŃSCY – Legnica
20. Kamiennogórska Spółdzielnia 

Spożywcza „Społem” 
21. Marek TRAMŚ - Starosta Powiatu 

Polkowickiego 
22. Stanisław SZMAJDZIŃSKI - Wójt 

Gminy Kamienna Góra
23. GOK Krzeszów, Dyrektor Janusz 

LESZCZYŃSKI 
24. Zespół Szkół w Krzeszowie Dyrektor 

Bogusław BARSZCZEWSKI

XIX FESTIwAL PIOSENKI  
RELIgIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ 

PRZESZEDŁ DO HISTORII

UCZESTNICY

Zespoły dziecięce:
Dominik Budziński z Lubszy•	
Natalia Budzyńska z Lubszy•	
Chór Szkoły Podstawowej z Mieroszowa•	
Schola Małe „Ave” z Bielawy•	
Schola „Małe Credo” z Soboty•	

Zespoły młodzieżowe
Schola „Ave” z Bielawy•	
Schola „Concordia” z Legnicy•	
Schola „Credo” z Soboty•	
Zespół „Ej” z Lwówka Śląskiego•	
Trio „K-3” z Lwówka Śląskiego•	
Duet „KaMa” z Lwówka Śląskiego•	
Pax Et Bonum z Legnicy•	
Zespół „Rzut Beretem” z Rząsin•	
Zespół wokalno-instrumentalny z Gimna-•	
zjum i Szkoły Podstawowej w Wykrotach
Zespół wokalno-instrumentalny ze Spo-•	
łecznego Ogniska Muzycznego w Nowo-
grodźcu

Zespoły folklorystyczne
„Bolkowianie” z Bolkowa•	
„Podolanki” z Polkowic •	

ORgANIZATORZY
Legnicka Kuria Biskupia
Parafia Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

wSPÓŁORgANIZATORZY
Wydział Programów Katolickich PSE •	
„POLEST” we Wrocławiu•	
Dom Kultury w Krzeszowie•	
Zespół Szkół w Krzeszowie•	
Caritas Diecezji Legnickiej•	
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P R O T O K Ó Ł
XIX  DIECEZJALNEgO  

FESTIwALU  PIOSENKI  RELIgIJNEJ  
i  PATRIOTYCZNEJ
Krzeszów, dnia 3 maja 2012 r.

Komisja „JURY” w dniu 3 maja 2012 podczas  19 Fe-
stiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej  w Krzeszo-
wie w składzie:

Ks. mgr lic. Piotr Dębski LKB – Przewodniczący •	
JURY
Dyrektor mgr Bronisław Pałys – POLEST - Wroc-•	
ław – Wiceprzewodniczący JURY,
mgr Barbara Skoczylas-Stadnik, dyrektor Muze-•	
um – Kamienna Góra
Ks. Kanonik Czesław Komuszyna – muzyk - •	
 Legnica,
Redaktor Marek Zygmunt – „Nasz Dziennik” – •	
Warszawa.

Po wysłuchaniu 5 Zespołów Dziecięcych oraz 10 Ze-
społów Młodzieżowych postanowiła przyznać nagro-
dy n/w:

Kategoria dzieci:
I miejsce: Dominik Budziński z Lubszy
II miejsce: Schola Małe "Ave" z Bielawy
III miejsce: Chór Szkoły Podstawowej z Mieroszowa

Kategoria młodzieżowa:
I – miejsce: Zespół "Rzut Beretem" z Rząsin
II – miejsce: Schola "Ave" z Bielawy
III – miejsce: Schola "Credo" z Soboty

Wyróżnienie:  Zespół: „Pax Et Bonum” z Legnicy

W imieniu wszystkich Organizatorów 19 Festiwalu 
składamy wszystkim Dobrodziejom i Sponsorom na-
gród serdeczne podziękowanie i zapewniamy o naszej 
gorącej modlitwie oraz ogromnej życzliwości. 

Dzieciom i Młodzieży, prowadzącym zespoły 
i schole oraz kapłanom przybyłym na tegoroczną 
edycję  Festiwalu dziękujemy za przyjazd i wzorowe 
uczestnictwo w Eucharystii na rozpoczęcie Festiwa-
lu oraz za radosny udział w Domu Kultury podczas 
przebiegu całego Festiwalu. 

Zapraszamy wszystkich na XX – Jubileuszowy Fe-
stiwal w 2013 roku.   

Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz Sanktuarium

Sanktuaria to niezwykły pomost między niebem a ziemią, 
ale nie wolno zapominać, że są z tego świata, więc dotykają ich 
tak przyziemne sprawy, jak potrzeba promocji. Jej skuteczną 
formą są wciąż targi turystyczne, więc dwóch przedstawicie-
li sanktuarium w Krzeszowie zapakowało w lutym tego roku 
monitor, odtwarzać płyt, kilkadziesiąt kilogramów albumów, 
przewodników i folderów, i pojechało do Wrocławia, choć za 
oknem trzaskał przeraźliwy mróz. Przez trzy targowe dni za-
chęcali do przyjazdu do Krzeszowa. 

Co ciekawe, stoisko „Krzeszów - sanktuarium maryjne die-
cezji legnickiej” nie było jedynym miejscem na tych targach, 
na którym promowano Krzeszów. Zajęło się tym też i stoisko 
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (diecezja legnicka jest 
jego członkiem), i stoisko ziemi kamiennogórskiej, na któ-
rym pojawiło się dwóch młodzieńców w strojach cystersów. 
Na obu stoiskach Krzeszów był jednym z prezentowanych 
podmiotów, co jest czymś niezwykle ważnym, gdy buduje się 
markę regionu jako skarbca architektury, sztuki i wyjątkowej 
atrakcyjności 
histor ycznej, 
jednak z dru-
giej strony 
Krzeszów to 
miejsce szcze-
gólnej wagi na 
mapie Dolne-
go Śląska i za-
chodzą w nim 
ostatnio zmia-
ny tak duże, że 
byłoby dziwne, 
gdyby związa-
ne z tym spra-
wy promocji 
i informacji scedowano na kogoś spoza sanktuarium.

A traf chciał, że na wrocławskich targach stoisko sanktua-
rium w Krzeszowie ulokowano akurat obok stoiska Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oferującego usługi 
przewodnickie. Notabene sanktuarium w Krzeszowie zorga-
nizowało ostatnio dla przewodników kurs doszkalający. Wie-
lu przyjęło to bez entuzjazmu, „my już o Krzeszowie wszyst-
ko wiemy„, twierdziło. Po kursie w Krzeszowie o Krzeszowie 
zmienili zdanie. Remontując obiekty pocysterskie odkrywamy 
wiele nieznanych dotąd kart z ich dziejów, ponadto posze-
rza się oferta turystyczna tego miejsca. O czym przekonał się 
podczas pobytu w lutym tego roku w Krzeszowie m.in. Rafał 
Dutkiewicz, prezydent Wrocławia (przyjechał prywatnie z ro-
dziną). Miejscem był oczarowany i obiecał pomóc w promocji. 
Co przyjęto z wdzięcznością, bo diecezja legnicka i proboszcz 
Krzeszowa choć robią wiele dla ratowania dziedzictwa kultu-
rowego i jego promocji, niewiele zdziałaliby bez pomocy z ze-
wnątrz. Choć Krzeszów to priorytet, w diecezji jest też wiele 
innych zabytków, które trzeba ratować. I to na cito!

Marek Perzyński, 
wrocławianin, publicysta, autor książek o regionie

W dniach 20-22 kwietnia Krzeszów promował się również 
na Międzynarodowych Targach Turystycznych „Lato”2012” 
w  Warszawie.      

Krzeszów 
na targach 

turystycznych 
we wrocławiu

Stoisko sanktuarium w Krzeszowie na Międzynaro-
dowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, 3-5 lutego
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Innym zagrożeniem dla życia jest an-
tykoncepcja. Jak sama nazwa wskazuje jest 
anty poczęciu, czyli jej głównym i podsta-
wowym założeniem jest zapobieganie po-
częciu. Firmy farmaceutyczne prześcigają 
się w coraz to nowych specyfikach mają-
cych zapewnić 100% skuteczność. Robią 
to głównie dlatego, że jest to niewyobra-
żalne źródło dochodu, jednak ten prze-
mysł bazuje głównie na kłamstwie i nie-
świadomości tych, którzy dadzą się złapać 
na niewinne hasła o „odpowiedzialnym 
planowaniu rodziny”. Czy jednak jesteśmy 
do końca świadomi jak działają wszystkie 
te „dobra nauki”? Czy jesteśmy świadomi, 
że są one zagrożeniem nie tylko dla nowe-
go życia, ale również dla zdrowia i życia 
kobiety, a nade wszystko uderzają w mał-
żeństwo?

Antykoncepcja a aborcja
Zwolennicy i propagatorzy antykon-

cepcji jako zasługę przysługują sobie 
to, że dzięki niej maleje liczba aborcji. 
Kłamstwo! Po pierwsze. Spadająca liczba 
aborcji bierze się przede wszystkim z co-
raz większej świadomości ludzi na temat 
tego nieludzkiego procederu. Po drugie. 
Nieskuteczność antykoncepcji sprawia, 
że kobiety w tych krajach, w których jest 
to możliwe, dokonują aborcji „nieplano-
wanych dzieci”. Jak powiedział Ch. Tietze 
(zwolennik aborcji): Kontrola płodno-
ści (antykoncepcja) i aborcja są ze sobą 
nierozłącznie związane i jeszcze, Kobie-
ty stosujące antykoncepcję są bardziej 
skłonne do poddania się aborcji niż te, 
które jej nie stosują.

Na potwierdzenie wyniki badań ze 
Szwecji. Badania przeprowadzono w la-
tach 1981-1986 w Goteborgu na próbie 
2621 kobiet (w wieku 19-24 lata), stosu-
jących doustną antykoncepcję. Wyni-
ka z nich, że 43% z nich zaszło w ciążę, 
z czego 44% poddało się aborcji. To tylko 
jedno z wielu badań przeprowadzonych 
w różnych krajach.

Zagrożenie dla zdrowia kobiety
Czy ci, którzy zachęcają do stosowania 

antykoncepcji, informują o skutkach jej 
stosowania dla zdrowia kobiety? O tym, 
że takie zagrożenie jest bardzo realne 
świadczy fakt, że firmy farmaceutyczne 
przeznaczają niebagatelne kwoty na od-
szkodowania.

Tabletki hormonalne: nadciśnienie 
tętnicze, choroby naczyń, zagrożenie 
cukrzycą, rak szyjki macicy, rak sutka, 
rak kosmówkowy macicy, błony śluzowej 

LEKCEwAŻONE ZAgROŻENIE
i jajnika, gruczolak wątroby, sta-
ny zapalne przydatków i pochwy, 
choroby wątroby oraz inne działa-
nia uboczne.

Wkładki wewnątrzmaciczne: 
częste nieprawidłowe krwawienia, 
bardziej obfite i boleśniejsze mie-
siączki, zakażenia, bóle podbrzu-
sza i miednicy, przewlekłe stany 
zapalne, wrośnięcie się spirali 
w ścianę macicy lub w organizm 
rozwijającego się – pomimo obec-
ności spirali, dziecka.

Antykoncepcja = (w wielu 
przypadkach) wczesna aborcja

Pigułki hormonalne, poza swo-
imi działaniami „anty poczęciu” są 
również (wbrew świadomości ko-
biet) środkami wczesnoporonny-
mi, choćby dlatego, że powodują 
zwolnienie „transportu” zarodka 
z jajowodu do macicy, co może 
doprowadzić do jego obumarcia. 
Niszczona jest również błona ślu-
zowa macicy, przez co zarodek 
(człowiek) nie może się zagnieź-
dzić i umiera.

Wkładki wewnątrzmaciczne nie po-
zwalają dziecku na zagnieżdżenie się 
w ściance macicy, poprzez powodowanie 
w niej reakcji zapalnej, czego wynikiem 
jest śmierć dziecka. 

Alternatywą dla antykoncepcji jest 
Naturalne Planowanie Rodziny, często 
wyśmiewane, nazywane „średniowie-
czem” i przeżytkiem, zwłaszcza dlatego, 
że nie przynosi koncernom żadnych ko-
rzyści.

NPR sprzyja małżeństwu i jest ot-
warte na życie, usuwa lęk małżonków 
przed samymi sobą, i czyni z aktu mał-
żeńskiego prawdziwą jedność ciał (poe-
zję nie rzemiosło).

(Polecamy broszurkę: „Rozpoznawa-
nie okresowej płodności małżeństwa” lub 
kontakt z instruktorami NPR”).

Więcej w broszurce: „Lekceważone 
zagrożenie” oraz na stronach www.proli-
fe.com.pl, www.pro-life.pl, www.opactwo.
eu.
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DO ZOBACZENIA w NIEBIE!

„Ojej! Dziś 13. dzień miesiąca! Nigdzie 
nie wychodzę, bo na pewno spotka mnie 
jakieś nieszczęście  czarny kot przebiegnie 
mi drogę albo spadnie mi na głowę ce-
główka z drewnianego dachu. Trzynastka 
to przecież taka pechowa liczba….”. Nie-
jednokrotnie nawet w niektórych stacjach 
radiowych czy telewizyjnych słyszeliśmy 
tego typu zabobony. I chociaż wszyscy 
wiemy, że mają one nic wspólnego z rze-
czywistością.

A przecież właśnie trzynasty powi-
nien być dla nas dniem szczególnego po-
koju i bliskości z naszą Niebieską Mamą- 
z Maryją, która pragnie dla nas szczęścia 
wiecznego i daje nam konkretne wskaza-
nia. To dzień szczególnego zawierzenia 
siebie i ludzi całego świata Niepokalane-
mu Sercu Maryi- tak jak czyniły to na co 
dzień fatimskie dzieci: Łucja, Hiacynta 
i Franciszek. To dzięki tym skromnym 
pastuszkom Matka Boża przekazała nam 
swoje orędzie, wzywając świat do mod-
litwy różańcowej i czynienia pokuty za 
grzeszników. Po raz pierwszy ukazała się 
portugalskim dzieciom 13 maja 1917r., 
a więc 95 lat temu. Początkowo maluchy 
nie wiedziały, kim jest owa Cudowna Pani 
z nieba, która zapytała je, „czy chcą po-
święcić się Bogu, przyjąć każde cierpienie 
i ponieść każdą ofiarę pokutną dla wyna-
grodzenia Bogu za grzechy świata”. „Tak, 
chcemy!- odparła 10 letnia Łucja, najstar-
sza z całej trójki. Wtedy to Pani obiecała, 
że będzie do nich przychodzić przez pe-
wien czas każdego 13. dnia miesiąca. I od 
tej pory życie pastuszków zmieniło się ra-
dykalnie. Dzieci rezygnowały z wszelkich 
przyjemności, odmawiały sobie

jedzenia, w upały powstrzymywały się 
od picia wody, okładały się pokrzywami, 
na gołej skórze nosiły powróz, cierpliwie 
znosiły cierpienia, jakie na nie spadały, 
a wszystko po to, by zadośćuczynić Bogu 
za wszelkie zło, wynagradzać za zniewagi 
wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi 
i uratować grzeszników od wiecznego po-
tępienia.

Franciszek niejednokrotnie powta-
rzał: „Myśl o Panu Bogu, który jest smut-
ny z powodu wielu grzechów. Składam 
mu wszystkie moje ofiary!”. W sercach 
całej trójki zrodziło się duchowe pragnie-
nia bycia z Maryją. Mimo, że byli małymi 
dziećmi, że nie chodzili nawet do szkoły, 
Maryja upodobała sobie ich czyste serca, 

13 maja 2012 roku – 12 rocznica beatyfikacji 
Hiacynty Marto i jej brata Franciszka

gotowość do ofiar, bezwarunkową wier-
ność i całkowite oddanie. Podobnie jak 
pastuszkowie z Betlejem, którzy stali się 
świadkami cudu narodzin Boga –Czło-
wieka w ubogiej stajence, tak i fatimscy 
pastuszkowie zostali wybrani przez Boga 
do przekazania światu Maryjnych apeli. 
Zgodnie z zapowiedzią Fatimskiej Pani 
Hiacynta i jej brat Franciszek dość szybko 
odeszli do Nieba, pozostawili nam niesa-
mowite świadectwo realizowania święto-
ści w codziennym życiu. Kiedy Hiacynta 
zapada na zdrowiu, mimo wszystko stara-
ła się chodzić na codzienną Mszę Świętą. 
Wtedy jeszcze nie ani było telewizji, ani 
radia, więc nie było możliwości uczest-
nictwa w Eucharystii za pośrednictwem 
mediów. Łucja odradzała chorej kuzyn-
ce wychodzenie z domu i tłumaczyła, że 

przecież to nie niedziela, na co Hiacynta 
odpowiadała chorej kuzynce wychodze-
nie z domu i tłumaczyła, że przecież to nie 
niedziela, na co Hiacynta odpowiadała: 
„Nie szkodzi! Idę za grzeszników, którzy 
nie chodzą do kościoła w niedzielę…”

Dziś zarówno Hiacynta, jak i Franci-
szek są błogosławionymi , a Łucja, która 
została na świecie „jeszcze przez jakiś czas”, 
by dzięki jej świadectwu Maryja była lepiej 
znana i miłowana oraz by na świecie usta-
nowione zostało nabożeństwo do Niepo-
kalanego Serca Maryi, oczekuje na beaty-
fikację i wraz z błogosławionymi kuzynami 
mówi nam: „Do zobaczenia w Niebie!”. By 
tak stało, przylgnijmy całym sercem do 
Maryi, wsłuchajmy się w Jej słowa, a Ona 
poprowadzi nas ku zbawieniu.

Anna Bałaban
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PRZEwODNIK ODPOwIADA:
mieczysław Gadzina

H i s t o r i a  k r z e s z o w s k i e j  p a r a f i i
Początki życia monastycznego w Krze-

szowie sięgają połowy XIII w., kiedy to 
księżna Anna, wdowa po księcia Henryku 
II Pobożnym, na granicy z Czechami fun-
duje opactwo benedyktyńskie, do którego 
przybywają mnisi z Opatowic . Zakonni-
cy otrzymują 8 V 1242r. obszar nazwany 
Cressebor, a założony tam klasztor po-
święcono św. Wawrzyńcowi.  Opactwo 
nie utrzymało się jednak długo, bowiem 
benedyktyni w 1289r. odsprzedają swoje 
włości księciu świdnickiemu Bolkowi I za 
sumę 240 grzywien srebra, a w ich miejsce  
Książe sprowadza, w leśną dolinę Zadrny, 
odgałęzienie rodziny benedyktyńskiej - 
zakon cystersów.

9 VIII 1292r. zostaje założone opactwo 
cysterskie, dla którego domem macierzy-
stym staje się Henryków. W dokumencie 
fundacyjnym księcia Bolka I znajdujemy 
pierwsze wzmianki o wsiach wchodzą-
cych w skład parafii. W Krzeszówku, uwa-
żanym za hipotetyczne miejsce lokalizacji 
benedyktyńskiego opactwa, w 1362r. sta-
raniem opata Mikołaja III, wzniesiono 
gotycki kościół, nad którym opactwo po-
siada prawo patronatu z przynależnymi 
dziesięcinami kościelnymi. W Jawiszowie 
istniał folwark, w Lipienicy były stawy 
hodowlane i jeden z okręgów leśnych, 
a w Gorzeszowie wolne, dziedziczne  so-

łectwo, z którego klasztor pobierał roczny 
czynsz  w wysokości jednej srebrnej mar-
ki. Nazwa Krzeszów przynależna była do 
terenów wewnątrz murów opactwa. Dzi-
siejsze zabudowania wzdłuż rzeki Zadrny, 
od Krzeszówka aż po Czadrów nazywały 
się Hermsdorf grüss. Wieś została in-
korporowana do Krzeszowa w pierwszej 
połowie XX wieku i nie posiada swojej 
polskiej nazwy.  W chwili śmierci księż-
nej Agnieszki, wdowy po księciu Bolku II 
w 1392r., księstwo świdnicko- jaworskie, 
a w tym opactwo krzeszowskie,  przecho-
dzi pod władanie czeskie. W tym czasie 
włości opactwa  obejmowały ok. 34 wisie 
i 2 miasta. 

W trakcie najazdu husytów w 1426r. 
włości klasztorne zostały spustoszone, 
zakonnicy wymordowani, ludność skry-
ła się po lasach. Opactwo odbudowało 
się, lecz kolejnym mocnym ciosem był 
początek reformacji. Spada liczba zakon-
ników, opat Mikołaj VII Ruperti popełnia 
samobójstwo. Jego następca - Kasper do-
prowadza do wzrostu gospodarczego, po 
pożarze 1588r. w kościoła  w Krzeszów-
ku funduje on sieciowe sklepienia nazwy 
(o cechach renesansu); rozkwit opactwa 
przerywa wybuch wojny trzydziestolet-
niej (1618-1648). W 1620r. mieszczanie 
z Chełmska Śl. zamordowali opata Marci-

na Clavaei, lata 1632-33 to najazdy prote-
stanckich wojsk saskich, brandenburskich 
i dwukrotnie szwedzkich. Zniszczenia 
wojenne powolnie odbudowano, a od 
1660r. rozpoczyna się złoty okres dla hi-
storii opactwa. 

Opat Bernard Rosa szczególnym kul-
tem otoczył postać św. Józefa, pod którego 
patronatem wzniesiono 3 duże kościoły 
(Krzeszów, Stare Bogaczowice, Chełmsko 
Śl.), które były odpowiedzą na 3 kościoły 
pokoju; a w roku 1669 opat zakłada Bra-
ctwo św. Józefa. Jego następca - opat Do-
minik Geyer - doprowadza gospodarkę 
klasztorną do rozkwitu, w 1703r. przyłą-
cza do opactwa zamek Bolków i 13 oko-
licznych wsi, oraz przygotowuje materia-
ły pod budowę nowej świątyni opackiej. 
W 1727r. nowo obrany opat Innocenty 
Fritsch podejmuje decyzję o rozbiórce 
gotyckiego kościoła klasztornego i bu-
dowie w jego miejsce nowej barokowej 
świątyni. Dom Łaski Najświętszej Maryi 
Panny, powstał w zaledwie 7 lat- 1728-35. 
Opat Innocenty nie doczekał konsekra-
cji nowego kościoła, zmarł zaledwie rok 
przed ukończeniem prac budowlanych 
(+1734). Dzieło jego życia dokończył opat 
Benedykt II Seidel, który 3 lipca 1735 
razem z  arcybiskupem wrocławskim F. 
L. Sinzendorfem  konsekrują nowy koś-

ciół klasztorny. W wyniku 
trzech wojen śląskich, opa-
ctwo krzeszowskie, razem 
z zdecydowaną większoś-
cią Śląska, przechodzi pod 
władanie pruskie. Mimo 
kończącego się okresu pro-
sperity, w Krzeszowie pro-
wadzi się akcję mające na 
celu uzupełnienie wyposa-
żenia kościoła opackiego 
oraz prace budowlane przy 
wznoszeniu nowego gma-
chu klasztoru według pro-
jektu J. G. Fellera, którego 
nie ukończono w całości. 

30 X 1810r. król Pru-
ski Fryderyk Wilhelm III 
nakazuje kasatę śląskich 
klasztorów, których mają-
tek przechodzi pod wła-
dzę państwa. W chwili 
sekularyzacji do opactwa 
krzeszowskiego należało 
42 wsie, 2 miasta i 18 fol-
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warków. Zakonnicy opuszczają klasztor; 
kościół opacki staje się parafialnym, któ-
rym zarządzają księża diecezjalni. Ostatni 
przeor  Eutychiusz Leistritz zostaje pro-
boszczem. Do końca I Wojny Światowej 
było 4 księży diecezjalnych, prowadzili 
oni bieżące remonty w kościołach. W roku 
1919r. niemieccy Benedyktyni Kongrega-
cji beurońskiej, usunięci z praskiego opa-
ctwa Emaus, objęli w posiadanie klasztor 
krzeszowski.  W 1924r. zgromadzenie 
podniesiono do godności opactwa, opa-
tem obrano o. Alberta Schmidta. Prowa-
dzą liczne prace konserwacyjne  czy nie-
typową dla zakonu benedyktynów pracę 
duszpasterską, nie ograniczoną wyłącznie 
do obszaru parafii krzeszowskiej. Po za-
kończeniu II Wojny Światowej niemiec-
cy zakonnicy zajmują opactwo w Bad 
Wimpfen, a w zabudowania klasztorne 
przejmują siostry benedyktynki z Lwowa. 
Za zgodą Administratora Apostolskie-
go we Wrocławiu, parafią w Krzeszowie 
opiekują się polscy benedyktyni z Tyńca, 
stan taki utrzymuje się do 1970r., kiedy do 
placówkę przejmują cystersi z Wąchącka. 
Są oni w Krzeszowie do 2006r., od kiedy 
to parafią zarządzają księża diecezjalni, 
jednak już w roku 1992 Krzeszów staje 
się głównym sanktuarium nowopowstałej 
Diecezji Legnickiej na, której czele staje 
pierwszy biskup legnicki ks. dr Tadeusz 
Rybak. Dzięki jego staraniom 2 czerwca 
1997 roku, Papież Jan Paweł II, podczas 
wizyty w Piastowskiej Legnicy, koronuje 
największy skarb krzeszowskiego sank-
tuarium – Cudowną Ikonę Matki Bożej 
Łaskawej – najstarszy wizerunek Maryjny 
w Polsce pochodzący z początków XIII 
wieku. W roku 1998 kościół pw. Wniebo-
wzięcia NMP zostaje podniesiony do god-
ności Bazyliki Mniejszej.

Od początku swego istnienia Diece-
zja Legnicka w zatroskaniu o dziedzictwo 
odziedziczone po poprzednich pokole-
niach, przeprowadza w Krzeszowie, przy 
dużym wsparciu Funduszy Europejskich, 
kolejne etapy prac rewaloryzacyjnych. 
Prace kontynuuje nowy ordynariusz 
Diecezji Legnickiej ks. bp Stefan Cichy 
– motorem przemiany dokonujących się 
w Krzeszowie jest Kanclerz Legnickiej 
Kurii Biskupiej ks. Prałat dr Józef Lisow-
ski.

Z przepisów  
krzeszowskich gospodyń

Sernik z masą serową gotowaną
Upiec biszkopt z: 6 jaj, 6 łyżek cukru, 6 łyżek mąki, 0, 5 łyżeczki proszku do piecze-

nia. Biszkopt ostudzić i przekroić na pół. 
Masa serowa: 1kg sera białego, 1 szklanka cukru, 1 budyń śmietankowy, 1 szklanka 

mleka do budyniu, 2 jajka, 1 kostka margaryny lub masła, sok z 1 cytryny, cukier wa-
niliowy.

Wykonanie: Ser zemleć, przełożyć do naczynia, margarynę roztopić, wlać do sera. 
Dodać jajka, cukier, cukier waniliowy. Podgotować masę i dodać rozmieszany budyń 
w mleku. Ponownie zagotować. Można dodać sok z cytryny, ale nie koniecznie.  

Masą serową przełożyć przekrojony biszkopt.
                                                                   Pani Helena Cebula.

    
 
 

Mazurek „ Dzień i Noc” - dobry i łatwy
 Składniki: 3 szklanki mąki, 1, 5 szklanki cukru pudru, 0, 5 kostki tłuszczu ( masła 

lub margaryny), 2 łyżki kakao, 2 łyżki kakao, 2 jajka, 1 szklanka mleka, 2 łyżeczki prosz-
ku do pieczenia, lukier cytrynowy, rodzynki do przybrania.

Wykonanie: Tłuszcz utrzeć z cukrem i jajkami (można zmiksować) dodać mąkę, 
proszek do pieczenia, stopniowo dolewać mleka. Połowę ciasta wyłożyć na wysmaro-
waną tłuszczem i wysypaną tartą bułką ( lub wyłożoną pergaminem) blaszkę. Do dru-
giej połowy ciasta dodać kakao i 1 łyżkę wody. Wymieszać i wyłożyć na ciasto białe. 
Gładko rozsmarować .Piec w tem. do 180 stopni ok. 40 min. Ostudzony mazurek pole-
wamy lukrem cytrynowym, posypujemy rodzynkami lub układamy wiśnie. 

                                                           Pani Helena Cebula. 
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Z historii benedyktynek krZesZowskich
wszak zakonnice to ludzie… 

a nie anioły.
Podobno pewien hierarcha kościelny- nagabywany krytycz-

nymi głosami na temat księży, że są źli, nie na poziomie, że źle 
postępują z ludźmi- odrzekł: przecież oni, wstępując do semina-
rium, nie przybywali z księżyca, tylko przyszli tam z waszych ro-
dzin. Innymi słowy, jakie jest wychowanie w rodzinie, taki i mło-
dy człowiek z niej wychodzący. Już dwa wieki wcześniej tę samą 
myśl sformułował wielki Polak Stanisław Staszic, mówiąc „Takie 
będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Wpraw-
dzie wiemy, że człowiek sam powinien dbać o swój rozwój, że 
nie może bazować tylko na tym, co wyniósł z domu rodzinnego, 
niemniej jednak, czym skorupka za młodu nasiąknie….

 W kontekście tego, co zostało wyżej powiedziane, warto było-
by zobaczyć, jakimi były we wczesnej młodości i z jakich domów 
się wywodziły zakonnice naszego Zgromadzenia na przestrzeni 
XIX wieku. Krótsze lub dłuższe życiorysy zakonnic były zawsze 
umieszczane w kronice, tyle, że w epoce staropolskiej miały one 
raczej postać panegiryków na cześć wielkich rodów, których cór-
ki były w lwowskim Zgromadzeniu.  W XIX wieku biografie te 
nieco się- nazwijmy to- demokratyzują. Mamy, bowiem w Kon-
wencie i córki ziemiańskie, i urzędnicze, i mieszczańskie, a zda-
rzają się także chłopskie. Jakie były te młode dziewczyny, które 
decydowały poświęcić swe życie Bogu za murami klauzury? Za-
tem zobaczmy.

 Alojza Teresa Klestilówna ur. w 1819 roku w Tarnowie. Było 
ich troje rodzeństwa: Alojza, Amalia i Antoni. Matka wcześnie 
owdowiała. Po śmierci męża przeniosła się do Lwowa, by szukać 
zatrudnienia, aby dzieciom zapewnić wykształcenie. Cała trójka 
dzieci odznaczała się bowiem dużymi zdolnościami do nauki. 
I tak Antoni został w końcu pułkownikiem, Amalia wyszła za 
mąż za dyrektora zakładu dla ociemniałych dzieci. Alojza po-
czątkowo pracowała jako guwernantka, a że była urodziwa, „do-
brej prezentacji i dowcipu”, bywała zatrudniana przez „wysokie” 
domy. Należała do tych ludzi, których nazywa się mianem duszy 
towarzystwa. Aż do czasu, kiedy zaczęły ją nawiedzać myśli o in-

nym życiu, o porzuceniu świata i jego powabów. Wreszcie po- jak 
się zdaje- trudnej walce wewnętrznej wstąpiła do Benedyktynek. 
Ówczesna ksieni Paszkowska wręcz ją porwała do Zgromadze-
nia, bo ładna, reprezentacyjna i wykształcona z doświadczeniem 
nauczycielskim, a przy tym dobrego zdrowia. Była  więc dobrym 
nabytkiem dla klasztoru. 

Wydaje się, że to wychowaniu matki zawdzięczają swoje cha-
raktery, byli bowiem wszyscy troje ludźmi dobrymi. Pułkownik 
Antoni Klestil do końca z wielką pieczołowitością i czcią opieko-
wał się matką, Amalia z mężem tak prowadzili zakład „dla ciem-
nych”, że doczekali się złotego krzyża zasługi, przyznanego przez 
samego Najjaśniejszego Pana. A Alojza, która po obłóczynach 
otrzymała imię zakonne „Teresa”, przez całe swe życie pamięta-
ła i wyznawała zasadę, że „lepiej krzywdę znosić, niż krzywdę 
czynić”. W klasztorze działała głównie na terenie szkoły, jako 
nauczycielka, prefekta,  była w Zgromadzeniu członkinią rady, 
sekretarką duchowną czy kustoszką. Zmarła w 1892 roku pocho-
wana na cmentarzu Łyczakowskim.

 Karolina Klara Wepner urodzona w 1830 roku we Lwowie. 
W rodzinie było pięć córek i syn. Egzaltowana i nieco dziwacz-
na matka, z niewiadomych przyczyn zaakceptowała jedynie tylko 
dwie starsze córki. Pozostałe dwie oddała na wychowanie pewnym 
rodzinom i te miały dobry los. Smutniejszy los spotkał najmłodszą 
Karolcię, na którą matka nawet patrzeć nie chciała. Ojciec robił, 
co mógł, by zapewnić córce rodzicielskie uczucie. Ale i tak przez 
pierwsze trzy lata mała Karolina przebywała u matki na wsi. Potem 
pani Wepnerowa, „która nie widziała nikogo poza sobą”, postawi-
ła mężowi warunek, że- owszem- zajmie się wychowaniem małej 
Karolci, jeśli mąż sprzeda kamienicę, jaką mieli we Lwowie i prze-
niesie się do Krakowa. Tymczasem pan Wepner, sekretarz c.k. biu-
ro miał we Lwowie i musiał w nim być. Toteż żona nie bacząc na 
nic, przeniosła się do Krakowa, gdzie na małej Karolci „wetowała 
sobie” wszystkie swoje kompleksy i niepokoje. Pewnego razu, gdy 
matka była w teatrze, zostawiwszy Karolcię samą, ta- tęskniąc za 

ojcem- postanowiła wrócić „do tatki”. W nadziei, 
że go odnajdzie, ruszyła w drogę. Dopiero na miej-
skiej rogatce zainteresował się kilkuletnią wędrow-
niczką pewien urzędnik, zatrzymał dziecko u siebie 
w domu, do czasu, gdy się dowie coś o rodzicach. 
Dwa tygodnie czekała Karolcia, aż urzędnik poro-
zumiał się z ojcem listownie. Nadeszła wreszcie ze 
Lwowa odpowiedź, po czym powierzono dziecko 
w pewne ręce i odesłano do Lwowa. Matka- jak 
się okazało- w ogóle jej nie szukała. Tymczasem 
we Lwowie pan Wepner oddał małą pod opiekę 
pewnej nauczycielki, mieszkającej na obrzeżach 
Lwowa, która będąc niesumienną- używała Ka-
rolci, jako służącej.  Razu pewnego wysłała dzie-
cko po mięso. Była śnieżyca i dziecko zabłądziło, 
lecz dzięki Opatrzności Bożej zatrzymało się pod 
pewną kamienicą, która okazała się domem zna-
jomych państwa Wepnerów. Ci ją zabrali, ogrzali 
i zawiadomili ojca. Wówczas strapiony tato oddał 
ośmioletnią Karolcię do konwiktu (internatu) Pa-
nien Benedyktynek we Lwowie. Dziecko okazało 
się bardzo zdolne, toteż ojciec- rad z córki- łożył 



KrzeszowsKa PaNI nr 3 (22) - Maj / Czerwiec 2012 25

chętnie na jej wykształcenie, kazał nawet dodatkowo uczyć ją fran-
cuskiego i gry na fortepianie. Wyrosła na piękną panienkę i nawet 
matka, zjechawszy do Lwowa i zobaczywszy córkę po raz pierw-
szy w życiu ją uściskała. Lecz sielanka z matką niedługo trwała, 
bo oto Karolcia postanowiła zostać zakonnicą, czym matkę wielce 
rozgniewała, tak iż już więcej Karolci widzieć nie chciała. W klasz-
torze, obie z Alojzą Klestilówną, złożyły najpierw egzamin nauczy-
cielski a potem dopiero- w myśl austriackich przepisów- mogły 
otrzymać habit i imiona zakonne. Wepnerównej dano imię Klara. 
Pani Wepnerowa na uroczystość tę przyjść nie raczyła, w habicie 
nigdy jej nie widziała. Za to najpewniej- skrupulatnie to podkre-
śla kronikarka- wdzięczną była córce później, bo jej modlitwom 
zawdzięczała zapewne zbawienie: „Wszakże Zakon św. Benedykta 
ma ten przywilej, że rodzicom prawowiernych swych córek i sy-
nów obiecuje zbawienie.” 

Jak kiedyś jako dziecko nie czekała na nic, tylko energicznie 
zadbała o swój los wybierając się pieszo z Krakowa do Lwowa, 
tak i później w dorosłym życiu była bardzo czynna, aktywna 
a przy tym wielkiej roztropności i dobroci serca. Kronikarka 
zanotowała jej słowa, że przełożonym zazdrości tylko tego , że 
mogą dawać potrzebującym, bo mają z czego. Widać, że drama-
tyczne zdarzenia z własnego życia nie zrobiły z niej stetryczałej, 
rozgoryczonej i zazdrosnej starej panny, tylko osobę energiczną, 
czynną i rozświetloną dobrocią serca ( imię też miała dobrane: 
z łac. Clara- jasna). Czasem jej dobroć była  wykorzystywana 
i przysparzało jej to cierpienia, ale- podkreśla kronikarka- to jest 
przywilej wybrańców Bożych. 

Odznaczała się więc panna Klara wrażliwością serca i trzeź-
wością spojrzenia. Mając- poza innymi obowiązkami- opiekę 
nad klasztorną biblioteką  „(…) ochroniła od zniszczenia wie-
le starożytnych zabytków odnoszących się do historii opactwa. 
Najdrobniejsze szczegóły i szczątki pisma o dawnych czasach 
skrzętnie pozbierała i zachowała, co by inne siostry, nie pojmu-
jące wartości tego, byłyby pewnie na ogień powyrzucały”.  Czę-
sto też rozmawiała ze starszymi siostrami o dawnych czasach, 
skrzętnie zapisując ich wspominki. Poza zajęciami nauczycielki 
i bibliotekarki, przez jakiś czas była kantorką, dla której to funkcji 
samodzielnie nauczyła się łaciny, by wszystko rozumieć. Kocha-
ła śpiew liturgiczny. Kronikarka zapisała nawet króciutki dialog, 
jaki się odbył na ten temat. S. Klara: „Och, gdybym mogła kiedyś, 
śpiewając hymny i psalmy z miłości ku Bogu wyzionąć duszę!” 
Zakonnica: „Co mówisz, moja droga! Wszakże byś wszystkie 
w chórze poprzestraszała, gdyby się tak stało!”  Przez jakiś czas 
była też mistrzynią renowacji. Był zwyczaj, że co kilka lat zakon-
nice przechodziły jakby kurs odnowienia życia duchowego, jak-
by powtórzenie nowicjatu, co było dobrym zwyczajem wziąwszy  
pod uwagę fakt, że do wszystkiego można się przyzwyczaić, za-
stąpiwszy żywą wiarę- rutyną. Renowacja była więc możliwością 
„odświeżenia” miłości ku Bogu i bliźniemu. W 1868 roku ciężko 
zachorowała. Lekarz zalecił kąpiele siarczane w Lubieniu, gdzie- 
za pozwoleniem władzy duchowej- jeździła przez trzy lata. Doży-
ła do 1895 roku. Przy jej śmierci obecny był ówczesny spowiednik 
i ojciec duchowny (dziś kandydat na ołtarze) Ks. Bp Józef Weber.  
Całe swe życie gorąco modliła się do św. Józefa patrona dobrej 
śmierci, toteż umarła- mimo że na raka- bez bólów i pogodnie. 
Problem śmierci stale ją nurtował, bo np. pewnego razu wpisy-
wała do księgi zmarłych datę śmierci jakiejś siostry i pozwoliła 
sobie na marginesie zanotować spontanicznie: „Ciekawam, kiedy 
ja umrę?”. Ponieważ jednak była osobą konkretną i nie marnującą 
czasu na bezowocne dywagacje, prędko sama sobie odpowiedzia-
ła, dopisując poniżej: „Dowiem się, jak stanę na sądzie Bożym”. 
Tyle, że ona nie czekała bezczynnie na ów sąd Boży, lecz całe życie 
do niego się przygotowywała. 

cdn

Czcigodny Księże Prałacie, 

Z wielką przyjemnością, ale też pokorą, podejmuję pro-
pozycję  Ks.  Kanclerza  Józefa  Lisowskiego  zrealizowania 
nowej wersji filmu promującego Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Krzeszowie. Poprzedni film pt. „Krzeszowska 
Pani”  powstał  6  lat  temu.  Od  tego  czasu  cały  kompleks 
klasztorny  nabrał  nowego  blasku.  Udoskonaliła  się  też 
technika  filmowa,  co  stwarza możliwości  jeszcze  bardziej 
efektownego pokazania Sanktuarium. 

Aby film był aktualny przez kilka następnych lat nie może 
mieć charakteru reportażowego. Tak też go widzi ks. Piotr 
Nowosielski  z  którym  spotkałem  się w  ubiegłym  tygodniu 
w  legnickiej  Kurii,  a  dzięki  któremu mogłem  zrealizować 
poprzedni film.  Był on emitowany w  TV Polonia, TV Puls 
oraz Religia TV i jest pokazywany do dziś. Atutem tamtego 
filmu było  to, że wątki opowiadające o dziejach  i wartoś-
ciach artystycznych  zespołu klasztornego, przeplatane były 
scenami ze współczesnego życia Sanktuarium. W ten spo-
sób  z  ekranu,  prócz wiedzy  historycznej,  przemawiają  do 
widzów dowody żywej wiary.

Podobnie chciałbym zrobić nowy film. Po przeczytaniu 
– dzięki świetnej stronie  internetowej Sanktuarium - kilku 
bardzo ciekawych artykułów Księdza w piśmie „Krzeszow-
ska Pani”, jestem przekonany, że mogę liczyć na wsparcie 
ze  strony  Księdza  w  tym  dziele.  Zapewniam,  że  nie  będę 
Księdzu zbyt często „zawracał głowy”,  a po ustaleniu pod-
stawowych kwestii będę działał sam, a czasami z małą eki-
pą, dyskretnie i tak, aby w najmniejszym stopniu nie prze-
szkadzać w odprawianiu liturgii. Znam dobrze obiekty – od 
wież  bazyliki  po  bibliotekę  sióstr  benedyktynek,  co  także 
ułatwi mi pracę. 

Na  razie przygotowuję  zarys  scenariusza  i  inne doku-
menty związane z produkcją filmu. Z otrzymanego Programu 
głównych uroczystości w Sanktuarium w tym roku chciałbym 
wybrać kilka, ale po konsultacji z Księdzem.  Obecnie koń-
czę produkcję dużego filmu popularnonaukowego o Ostro-
wie Lednickim za czasów Mieszka Pierwszego  i Bolesława 
Chrobrego,  nie mogę przyjechać do Księdza na  rozmowę 
w tym miesiącu. Pragnąłbym jednak porozmawiać chociaż 
telefonicznie.  

Zdzisław Cozac – Producent Filmowy 
Warszawa,  dnia 14 marca 2012 roku 
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Rozmowy o pRzemijaniu

Starość jako przygotowanie 
na śmierć

Urodziłem się w połowie ubiegłego 
wieku w Mikołowie, niedaleko Kato-
wic (jestem już zatem w gronie Senio-
rów - Praktyków). Szkoły: podstawową, 
muzyczną i Liceum Ogólnokształcące 
ukończyłem w Raciborzu. Święcenia 
kapłańskie przyjąłem  we wrocławiu 
w roku 1976 z rąk ks. kard. Henryka 
gulbinowicza. 9 lat posługiwałem na 
parafiach jako wikariusz (Szczawno, 
wrocław Brochów i wrocław Sępolno) 
oraz 6 lat jako proboszcz (wieś Mokrze-
szów koło Świdnicy). Od 21 lat pełnię 
zadania jednego z ojców duchownych 
Metropolitarnego wyższego Semina-
rium Duchownego we wrocławiu. Do 
napisania artykułów dla „Czerwonego 
Portfelika” namówiła mnie Pani Redak-
tor Naczelna.

Czas ucieka, wieczność czeka! - takie 
słowa można po dziś dzień odczytać na 
wieży kościoła parafialnego przy Rynku 
w Wadowicach. Skoro śmierć absolutnie 
nikogo z nas nie ominie, warto ją poważ-
nie uwzględnić za życia, by do własnego 
umierania się odpowiednio przygotować, 
a umierającym przy nas – mądrze w tym 
wydarzeniu towarzyszyć. Warunkiem po-
godzenia się w pełni z życiem jest pogo-
dzenie się ze śmiercią „Kto nie rozumie 
śmierci, nie rozumie również życia”(L. 
Boros)

Warto porównać umieranie z naro-
dzinami. I podczas narodzin, i podczas 
umierania ma miejsce przejście z jednej, 
znanej rzeczywistości do drugiej, nie-
znanej: narodziny i śmierć rozpoczynają 
nowe życie! Niestety: ani noworodki, ani 
zmarli nie opowiedzą nam o doświadcze-
niu tego przejścia, choć pewne fakty mogą 
być nam już znane choćby dzięki wiedzy 
medycznej.

Przygotowanie do własnego umiera-
nia trwa przez całe życie - nawet gdy sobie 
tego nie uświadamiamy. O ile młodym 
ludziom trudno myśleć o przemijaniu, to 
w odniesieniu do dojrzałego człowieka 

(tym bardziej chrześcijanina!) zaniedba-
nia takie byłyby wręcz niewybaczalne. 
Opierając się na Liście do osób starszych 
bł. Jana Pawła II, Czcigodnym seniorom 
podaję ku przemyśleniu swoisty „deka-
log” na osobistą szczęśliwą starość, czyli 
równocześnie na szczęśliwą, spokojną 
śmierć:

1. Nieustannie dziękuj za dary i do-
brodziejstwa, jakich Bóg udzielił ci w mi-
nionym okresie życia.

2. We wspomnieniach z przeszłości 
dostrzegaj Opatrzność Bożą, która ujaw-
niała się w wydarzeniach zwykłych i nad-
zwyczajnych, a także w relacjach ze spot-
kanymi ludźmi.

3. Dokonuj bilansu, pozwalającego na 
spokojną i obiektywną ocenę oraz podsu-
mowanie własnego życia w formie pisem-
nego testamentu.

4. Dostrzegaj w upływającym nieubła-
galnie czasie perspektywę własnego zmar-
twychwstania na końcu życia.

5. Zachowuj optymizm - mimo ca-
łego życiowego realizmu - w spojrzeniu 
w przeszłość, przyszłość i teraźniejszość.

6. Zrób dobry użytek ze swego do-
świadczenia i wiedzy, udzielając młodym 
cennych pouczeń i przypominając o wza-
jemnej zależności pokoleń.

7. Dbaj o dobrą kondycję psycho-
fizyczną oraz aktywność intelektualną, 
a w razie potrzeby podejmuj normalne 
leczenie.

8. Seniorzy powinni również okazywać 
cześć dla przeszłości (ludzi i ich dzieł), 
szanując i swoich przodków, i innych se-
niorów, aby w ten sposób dać przykład 
młodym.

9. Jako szczególne przykazanie trzeba 
potraktować zachętę św. Pawła: Weselcie 
się zawsze w Panu, powtarzam weselcie 
się! (Flp 4,4). Po długim i pięknym życiu 
na pewno są podstawy do autentycznej 
radości!

Ks. dr. Aleksander Radecki
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Wsłuchując się w nauki pasyjne 

w Wielkim Poście, pomyślałem o sło-
wach wypowiedzianych przez Jezusa 
do Judasz w Ogrójcu:  „Przyjacielu, po 
coś przyszedł?” (Mt  26, 50). Gdyby tak 
nas Jezus zapytał w świątyni: „Przyja-
cielu, po coś przyszedł?”, co byśmy od-
powiedzieli? A gdyby tak nas zapytał: 
„Czemuś w niedzielę nie był w świą-
tyni?. Ja tam na ciebie czekałem, a ty 
moje zaproszenie jak potraktowałeś?” 
Po co chodzimy do kościoła w niedzie-
lę? Pewnie po pierwsze to grzech nie 
być w niedzielę na Mszy św. Ale jest 
i następna część przykazania, we Mszy 

św. nabożnie uczestniczyć i tu zaczy-
nają się schody.  Jest taki dowcip: Po 
wyjściu z kościoła żona mówi do męża. 
Wiesz, ta córka Nowaków tak zgrubła, 
chyba jest w ciąży? A ta Nowakowa tak 
osiwiała, musi mieć poważne i wielkie 
zmartwienie. Mąż na to: ja nic takiego 
nie zauważyłem. A żona: to po co ty do 
tego kościoła chodzisz???

Przed wyborami to można zobaczyć 
w kościele wielu kandydatów na sena-
torów, posłów i radnych. Po wyborach, 
zwłaszcza wygranych, często nie mają 
czasu. Wielu ludzi zadaje sobie pyta-
nie, czemu kandydata na ważny urząd 
w państwie, który głosi rozwiązania 
niezgodne z nauką Kościoła, przyj-

muje ktoś sprawujący wysoki urząd 
w Kościele? Tuż po ostatniej wojnie 
premier w Boże Ciało niósł baldachim, 
a za kilka lat Prymasa za kraty wysłał. 
Dlaczego?

Podczas Mszy św. sprawowanych 
przez bł. Jerzego Popiełuszkę obec-
nych było wielu obecnie sprawujących 
ważne funkcje w państwie i redaktorzy 
gazet z naczelnym „Gazety Wyborczej” 
na czele. A dziś żaden nie wspomina 
o tym, co głosił bł. Jerzy Popiełuszko. 
Dlaczego?

Pewnie jakby bł. ks. Jerzy dziś żył, 
to by był bardziej dla obecnie panują-

cych niewygodny jak Ojciec Tadeusz 
Rydzyk

Wsłuchując się w Ewangelię 
w Wielkim Poście, widzimy, że dla ar-
cykapłanów i faryzeuszy najważniejszą 
sprawą było utrzymanie spokoju w Je-
rozolimie. Wszelkie zamieszki i roz-
ruchy, jakie pojawiały się w mieście, 
były dla Rzymu pretekstem dla działań 
militarnych. Dla Żydów ważniejszy 
był „święty spokój” niż nawet  pojawie-
nie się Mesjasza. Cała Najwyższa Rada 
pragnęła tylko spokoju i władzy, którą 
dotychczasowy układ im gwarantował.

Jak wiele w naszym życiu jest tro-
ski tylko o własną pozycje społeczną, 
wygodę, „święty spokój”. Czy potra-

fię zdobyć się na odwagę i zabrać głos 
tam, gdzie Ewangelia jest zakłamywa-
na, a Bóg spychany do zakrystii? Czy 
nie czas zacząć się modlić: Boże, daj mi 
odwagę, bym mężnie świadczył o To-
bie. 

Trzeci Maja to święto państwowe 
i kościelne. Często śpiewamy: „Maryjo 
Królowo Polski jestem przy Tobie, Pa-
miętam, Czuwam”. Ale to tylko ustami 
mówić to hipokryzja. 

 W Kwartalniku Homo Dei  Vimal 
Tirimanna CSsR pisze: 

„Znany kaznodzieja o. Raniero 
Cantalamessa, kapucyn, w pierwszej 
z czterech homilii wielkopostnych 
wygłoszonych w 2007 r. do Papieża 
i Kurii Rzymskiej, powiedział, że hi-
pokryzja (obłuda) jest grzechem po-
tępianym przez Boga z całą mocą, ale 
też i grzechem, do którego mało kto się 
przyznaje. Hipokryzja, uznawana do-
tychczas przez różne światowe kultury 
za defekt moralny, wydaje się dzisiaj 
(przynajmniej milcząco) akceptowana 
jako rodzaj „przywary koniecznej” lub 
„zła koniecznego”, którego nie moż-
na w żaden sposób uniknąć. W pew-
nych kręgach społecznych hipokryzja 
jest tak szeroko rozpowszechniona, iż 
uważana jest za coś zupełnie normal-
nego i jedynie nieliczni dostrzegają 
w niej coś złego. Mamy również kon-
kretne formy politycznej hipokryzji 
w większości naszych lokalnych spo-
łeczności, które przy jej użyciu osią-
gają polityczne cele kosztem innych 
wspólnot, zwłaszcza kosztem konku-
rentów politycznych. 

Zdarza się to także w życiu kościel-
nym: wynika to albo z pragnienia bycia 
„dyplomatycznym” (o tym będzie jesz-
cze mowa), albo też z usiłowania nie-
naruszania status quo instytucji Koś-
cioła; w rezultacie jednak pozwala się 
panoszyć wartościom antyewangelicz-
nym. Jest prawdą, że żyjemy w świecie 
naznaczonym grzechem, gdzie dosko-
nałość nie jest możliwa, mimo to jed-
nak nie możemy pozwolić na uśpienie 
naszych sumień.” 

Zakończę fraszką Jana Sztaudynge-
ra: Głos w telefonie.  Halo? - tu sumienie, 
Czy pan zamówił budzenie?

brat Stanisław
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Tęsknić za Jezusem i iść w jego stro-
nę — to motto homilii, jaką wygłosił 
ks. Bronisław Piśnicki - Diecezjalny 
Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Leg-
nickiej, podczas uroczystej Mszy Św. 
odprawionej w Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w so-
botę 14 kwietnia 2012r. przed roz-
poczęciem spotkania szkoleniowego 
wolontariuszy, którzy zadeklarowali 
swoją posługę w niesieniu pomocy 
w ramach powołanego przez bp. Ste-
fana Cichego Ordynariusza Diecezji 
Legnickiej, dekretem z dnia 06 stycz-
nia 2012r., Diecezjalnego Ośrodka 
Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy 
Rodzinie w Klasztorze Sióstr Bene-
dyktynek w Krzeszowie.

Mszy Sw. przewodniczył ks. Ka-
zimierz Piwowarczyk duszpasterz od 
ponad 20-tu lat związany z ruchami 
trzeźwości owymi naszej diecezji.

TęSKNIć ZA JEZUSEM
Specjalne słowo pełne kapłańskie-

go ciepła skierował do uczestników 
spotkania kustosz Krzeszowskiego 
Sanktuarium ks. Marian Kopko.

Być gotowym do niesienia pomocy 
potrzebującym, w pełni miłości wska-
zywać drogę do zdrowienia, wzbu-
dzać wiarę w to, że każde cierpienie 
ma sens oraz podtrzymywać nadzie-
ję, że można żyć inaczej, że warto 
żyć inaczej - to zadanie, jakie stoi 
przed trzydziestu czterema wolonta-
riuszami, którzy z terenu całej naszej 
diecezji zgłosili się by pełnić dyżury 
w każdy weekend od maja do końca 
października w Diecezjalnym Ośrod-
ku Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy 
Rodzinie w Krzeszowie.

 Wskazówki jak osiągnąć powyż-
sze cele oraz zalecenia, co robić a cze-
go nie należy robić, woluntariuszom 
podczas szkolenia przekazał Pan Jacek 

Kasprzak Dyrektor Zakładu Leczni-
ctwa Odwykowego dla Osób Uza-
leżnionych od Alkoholu w Czarnym 
Borze.

Pyszny obiad przygotowany przez 
Siostry Benedyktynki zakończył 
pierwszą część szkolenia.

W drugiej części spotkania Pani 
Ewa Wołowicz od dwunastu lat kura-
torka sądowa przy Sądzie Rejonowym 
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Przed czarodziejskim  lustrem stoi królo-
wa i pyta:
– Lustereczko powiedz przecie, kto jest 
najpiękniejszy na świecie?
– Odsuń się, kochana . Muszę się rozej-
rzeć.

* * *
W szkole dzieci miały napisać, jak wy-
obrażają sobie pracę dyrektora. Jaś siedzi 
i nie pisze.
– Dlaczego nie piszesz? – pyta nauczyciel-
ka.
– Czekam na sekretarkę.

* * *
Co myśli blondynka, gdy widzi skórkę od 
banana?
– Muszę się przygotować , bo zaraz się 
przewrócę.

* * *
– Tato co to jest szczenięca miłość?
– To początek pieskiego życia.

* * *
Holenderka skarży się przez telefon  przy-
jacielowi:
– Jestem w depresji.
– Możemy pojedziemy do Belgii, tam jest 
wyżej.  

* * *
Zajączek zamówił w kawiarni ciastko 
i herbatę, po czym na chwilę wyszedł 
z sali. 
Kiedy wrócił, na stoliku stała  herbata, 
a na talerzyku zostały tylko okruszki.
- Kto mi zjadł ciasteczko?- ryknął zają-
czek.

Ten się śmieje… kTo się śmieje…
 Z sąsiedniego  stolika wstał niedźwiedź. 
 - Ja je zjadłem, a bo co?
- A czemuś herbatką nie popił? – spytał 
cichutko zajączek

* * *
– Czy jest pani przesądna?- pyta dzienni-
karka.
– Nie, przecież  zawsze można odpukać.
Do śpiącego w parku podchodzi poli-
cjant.
– Panie, co to jest ?! Hotel?!
– A co ja jestem? Informacja turystyczna?!

* * *
– Co w Związku Radzieckim robiono 
z bliźniakami?
– Jednego wysyłano w kosmos, a drugiego 
pokazywano jako dowód na  to, że wrócił.

* * *
Pani w przedszkolu pomaga ubrać się ma-
łemu Jasiowi . Z trudem wciska buty na 
nogi malucha.
– Ale pani założyłam mi je na odwrót! – 
odzywa się chłopiec.
 Pani zamieniła buty. 
– Ale to nie są moje buciki, proszę pani!
 Pani ściąga buciki.
– To są buty mojego brata, ale mama ka-
zała mi je nosić – tłumaczy Jaś
 Pani spocona znów zakłada Jasiowi buty, 
potem  kurtkę i czapkę. 
– Gdzie masz rękawiczki?- pyta chłopca
– W bucikach, proszę pani!

* * *

w Kamiennej Górze podzieliła się 
swoją wiedzą i doświadczeniem w po-
stępowaniu wobec osób uchylających 
się od podjęcia leczenia z uzależnień 
oraz przedstawiła sposób postępo-
wania w stosunku do osób, które są 
sprawcami przemocy w rodzime.

Po omówieniu spraw organizacyj-
nych spotkanie zakończyła wspólna 
modlitwa i błogosławieństwo, jakiego 
udzielił ks. Bronisław Piśnicki.

Gdy zatęsknisz za Jezusem, gdy 
zaufasz Jezusowi i przez ręce Maiki 
Bożej Łaskawej powierzysz Mu swój 
problem, wtedy możesz powiedzieć 
wstąpiłem na dobrą drogf.

Władysław Żyndul
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DwUMIESIęCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAwEJ
w KRZESZOwIE

JAKI JEST TwÓJ DZIEń ŚwIąTECZNY, 
TAKI BęDZIE OSTATECZNY”

Kto z nas tak naprawdę potrafi się jeszcze cieszyć z niedziel i 
świąt? Pytanie to tylko na pozór jest proste. Młodzi pewnie po-
wiedzą, że jest to dzień wolny i każdy może z nim zrobić to, na 
co ma ochotę. Tak, to prawda. Tylko, że chrześcijanin powinien 
się w tej materii odwołać, gdy mówi i myśli o wolności, do Sło-
wa Bożego a ono brzmi: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko 
przynosi korzyść (1 Kor 6,12). Tylko nie bierzcie tej wolności do 
hołdowania ciału (Ga 5,13). Powszechne stwierdzenie „nie lubię 
poniedziałku” bierze się stąd, że tych upomnień św. Pawła nie 
odnosimy do swojego działania w czasie wolnym. Niedziela jest 
Dniem Pańskim, czyli należeć winna do Pana Boga i On, Stwór-
ca, ma prawo od nas tego oczekiwać (zob. Wj 20,8; Pwt 5,12-15). 
Dla chrześcijan i jego Kościoła domowego jest to oczywistość 
i dlatego zrobi on wszystko, by centrum tego dnia była Eucha-
rystia. Godzina Mszy św. jest punktem, wokół którego buduje 
się cały plan dnia świątecznego. Gdy tak nie jest, to albo nale-
ży rozpoznawać brak wiary w danej rodzinie (u danej osoby), 
albo kompletną ignorancję, wspartą dodatkowo aktywnym leni-
stwem. Ten dzień zachęcać winien także do dłuższej modlitwy 
(wspólnotowej i indywidualnej), do lektury religijnej, korzysta-
nia z programów katolickich… Jak łatwo rozgrzeszyliśmy się z 
tej płaszczyzny, jak niewielu zna radość takiego działania w dni 
święte! Owszem, można i nawet trzeba widzieć w zaproszeniu 
na Ucztę Baranka obowiązek, którego dobrowolne zaniedbanie 
jest dla chrześcijanina grzechem ciężkim. Człowiek wierzący wie 
jednak, że Eucharystia jest dla niego zaszczytem, wynikającym 
z wszczepienia w Chrystusa i stanowiącym znak jedności z ca-
łym Kościołem. Lud Boży wraz z kapłanem składa Bogu wspól-
ną ofiarę - tę, którą Jezus w sposób krwawy złożył na Kalwarii. 
Tak jak dwa tysiące lat temu Syn Boży oddał za nas życie! Tego 
skarbu nie wolno zmarnować i zlekceważyć skoro Eucharystia 
nie tylko wspomina Golgotę (śmierć Pana Jezusa na krzyżu) i za-
powiada niebo (uczta), ale uobecnia jedno i drugie! Jakie zatem 
racje przedstawi chrześcijanin, który z tak niezwykłego przy-
wileju dobrowolnie rezygnuje? Kto z nas zważa w ogóle, że w 
większości kalendarzy (o zgrozo, nawet tych wydawanych przez 
wspólnoty katolickie!) tydzień rozpoczyna się od poniedziałku, 
a nie od niedzieli? Trzeba uczciwie przyznać, że jesteśmy aktu-
alnie świadkami utraty zasadniczego wymiaru niedzieli, jako 
Dnia Pańskiego - pierwszego dnia tygodnia, małej Wielkanocy! 
Jest to po prostu - i dla bardzo wielu już tylko - dzień ustawowo 
wolny od pracy zawodowej (niestety nie dla wszystkich), w któ-
rym Eucharystia wcale nie zajmuje niezbywalnego, centralnego 
miejsca.

„Biskupi powinni usilnie zabiegać o to, aby wszyscy uznawa-
li, świętowali i obchodzili niedziele, jako dzień Pana, w którym 
kościół gromadzi się, aby odnawiać pamiątkę Jego tajemnicy 
Paschalnej, słuchając Słowa Bożego, składając ofiarę Chrystusa, 
uświęcając dzień przez modlitwę, dzieła miłosierdzia i powstrzy-
mywania od pracy” (List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła 
II do biskupów, kapłanów i wiernych). Biskupi usilnie zabiegali 
i wciąż zabiegają o sakralny charakter niedzieli. Ale obecnie to 
katolicy w Polsce nie widzą powodu, dla którego mieliby tychże 
biskupów (na czele z Biskupem Rzymu) słuchać. Wiemy, jaka 
jest frekwencja wiernych na Mszach św. (mimo wprowadzenia 

możliwości udziału w Eucharystii już w sobotę wieczorem; wie-
my jak kwitnie handel w niedzielę (w wielu wielkich marketach 
w dni świąteczne są wyraźnie niższe ceny na towary, by tym bar-
dziej przyciągnąć kupujących). Problem jest w zasadzie jeden: 
postawić Eucharystię w centrum niedzieli (święta) i wokół tego 
Wydarzenia (!) układać wszelkie inne plany i zajęcia. Niedziela 
i święta to dni, w których możemy jasno wykazać, że pierwsze 
przykazanie miłości nie jest dla nas fikcją. A brzmi ono, przy-
pomnijmy, tak: Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego 
swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił ( Pwt 
6,5). Aby tak właśnie się stało przyjdzie nam pokonać trzech naj-
większych wrogów świętowania: alkohol, telewizor/komputer 
i lenistwo. Potrzebne będzie też przeświadczenie, że nie warto 
męczyć się z pracami w kuchni, tylko po to, by potem zjeść czte-
ry razy więcej, niż organizm potrzebuje. Przede wszystkim zaś: 
zauważyć Pana Jezusa z jego darami, które nam przynosi w Eu-
charystii i tajemnicy świątecznych dni, po to byśmy pięknie żyli 
z perspektywą wieczności, czekającej nas w Domu Ojca.



Fotoreportaż z Drogi Krzyżowej, Krzeszów 14 kwietnia 2012

Wielka Sobota w Krzeszowie



XIX Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Krzeszów 3 maja 2012

Zdobywca I nagrody w kategorii dziecięcej
Zespół Folklorystyczny

XIX Festiwal zakończony. Do zobaczenia za rok! 

Gość Festiwalu: Zespół „Propaganda Dei” z Piły Zdobywcy I nagrody w kategorii młodzieżowej


