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KONSEKRACJA KOŚCIOŁA św. ANNY
na Górze św. Anny w Krzeszowie

P

odczas Wizytacji Kanonicznej parafii p.w.
Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie w dniu 25
września 2011 roku JE Ks.
Biskup dr Marek Mendyk –
Biskup Pomocniczy Diecezji
Legnickiej dokonał konsekracji ołtarza i odrestaurowanego kościoła św. Anny
na Górze św. Anny w Krzeszowie. Po latach dewastacji
i ogromnych zniszczeń w latach 1975 – 1980.

Dzięki ofiarnej pracy wielu mieszkańców Krzeszowa;
ofiarodawców i dobrodziejów z kraju i zagranicy mogliśmy w tym uroczystym
dniu cieszyć się pięknym kościołem. Podczas konsekracji
uczestniczyło w tej liturgii
wielu Parafian oraz Gości
z Polski i zagranicy. Dla tych
wszystkich uczestników
pragniemy w tym artykule
przypomnieć najważniejsze
etapy liturgii konsekracyjnej.

Przybycie Ks.Bp Marka Mendyka na Górę św.Anny

Bp.Marek Mendyk witany przeez kustosza oraz Kawalerów Bożego Grobu

Procesja rozpoczynająca uroczystości
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Poświęcenie wody, ścian kościoła, ołtarza i wiernych

Śiostry Benedyktynki i Siostry Elżbietanki oraz goście i Krzeszowiacy

W tym akcie Ks. Biskup nawiązuje do naszego chrztu, który czyni z nas świątynią Ducha Świętego

Ksiądz proboszcz Marian Kopko proklamuje Ewangelię
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Namaszczenie ołtarza krzyżmem świętym

Złożenie kadzidła i okadzenie ołtarza oraz kościoła

K

siądz Biskup Marek
Mendyk wylał na ołtarz
poświęcony olej i ręką
namaszczał nowy ołtarz.
Ten gest namaszczenia wyraża
przeznaczenie ołtarza na wyłączną służbę Tajemnicy Jezusa
Chrystusa. Ma on być odtąd
znakiem obecności Jego samego i Jego Ducha, czyli Ducha
Świętego, którym On sam został
namaszczony jako człowiek
i w którym On sam oddaje się
Ojcu. Słowo „namaszczenie”
pochodzi od greckiego „chrio
– namaszczać” od tego terminu
pochodzi sowo Chrystus – gr
„Christos” – namaszczony, co
odpowiada hebrajskiemu „maszija” czyli Mesjasz.
Ważne jest także, abyśmy my
wszyscy, którzy stajemy przy
ołtarzu, mieli świadomość, że
z tego właśnie ołtarza otrzymujemy pokarm i moc do przeżywania wszelkich doświadczeń.
Rodzimy się ze źródła chrzcielnego, ale to przez namaszczenie,
przez ołtarz jesteśmy kształtowani; otrzymujemy chrześcijański
charakter i styl życia. Namaszczenie to istotny znak przy
konsekracji ołtarza, który nie
dotyczy tylko samego ołtarza, ale
ma odniesienie również do nas
stojących przy ołtarzu.

Na ołtarzu ustawiono naczynie z rozpalonymi węgielkami.

T

Po zasypaniu ich kadzidłem uniósł się dym - woń kadzielna.

o z kolei jest znakiem, że życie chrześcijanin, którzy przez tajemnicę Jezusa Chrystusa płynącą
z ołtarza przeżywają zjednoczenie z Bogiem i między sobą. Dym kadzidła jest znakiem modlitwy
i tego zjednoczenia.
Czerpiąc z ołtarza siłę, czyli umiejętność wchodzenia w umieranie, w tracenie siebie, stawaniem się człowiekiem prostym, pokornym i przebaczającym – wchodzimy w prawdziwą jedność między sobą a zarazem
oddajemy Bogu chwalę. Nasza modlitwa, nasze myślenie, nasza wspólnota i przeżywanie komunii jest jak
ów dym kadzielny wznoszący się ku Bogu na Jego chwalę. Między nami, ze swej natury rozproszonymi,
zapatrzonymi w samych siebie, powinien i może dokonywać się cud zjednoczenia, wspólnota poza naszymi
indywidualnymi interesami.

Przykrycie ołtarza obrusem

O

znacza to, że ołtarz jest nie tylko miejscem ofiary, ale także stołem, przy którym się karmimy.
Obrus przypomina nam to i zaprasza, abyśmy odnosząc się do tego miejsca ofiary, mieli także
świadomość, że właśnie z niego jest pokarm wprowadzający nas w komunię. Jest to miejsce, skąd
czerpiemy dar życia dla siebie i naszych bliźnich.
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Obdarowanie światłem

N

a konsekrację ołtarza
i kościoła przybyli liczni
prezbiterzy z naszego
D ek anatu Kam i e n na G ór a
W s chó d z K s . D z i ek ane m
Edwardem Bigosem z Kamiennej
Gór y i wicedziekanem Ks.
Władysławem Stępniakiem
z Czarnego Boru oraz prezbiterzy:
Ks. proboszcz Józef Czekański
z Lubawki, Ojciec Augustyn
Węgrzyn – były proboszcz
krzeszowski, ks. dr Bogusław
Wolański z Kurii Legnickiej, Ks.
senior Kazimierz Piwowarczyk,
Ks. Tomasz Zygmunt ze Zgorzelca,
Ks. kapelan Władysław Sługocki,
Ks. Piotr Olszówka z Jawora oraz
Ks. Mateusz Rycek – wikariusz
z Krzeszowa

E

lementem konsekracji ołtarza jest także zapalenie na
ołtarzu światła. Wcześniej
światła świec i światła reflektorów nie było w kościele. Światło
symbolizuje zmartwychwstanie
i nowe życie. Chodzenie w światłości
oznacza umiejętność korzystania
z życia. Kto żyje ciemności, ten
jest zamknięty w sobie, jest w leku,
myśli wyłącznie o sobie, nie widzi
drugiego człowieka. Chrześcijanin
zaś dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest i powinien być
człowiekiem mającym dar światła.
Kto żyje w prawdziwej światłości,
jest otwarty na braci. Jeśli mam tę
światłość, jaka płynie ze zmartwychwstania Chrystusa, to nawet na tego,
kto jest dla trudny czy nieprzyjazny,
z mocą Jezusa Chrystusa mogę
patrzeć okiem przyjaznym, przebaczającym i kochającym. To jest
prawdziwa światłość: „Kto twierdzi,
że żyje w światłości, a nienawidzi
brata swego, dotąd jeszcze jest w
ciemności. Kto miłuje swego brata,
ten trwa w światłości i nie może się
potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w
ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą
jego oczy” ( 1J 2,9-11) Dlatego jako
znak stawiamy na ołtarzu świecę. To
znak tego, że stąd czerpiemy światło
dla życia.
Zapalenie świec przy ołtarzu, przed rozpoczęciem Mszy Świętej.

T

a niecodzienna liturgia na
Górze św. Anny w dniu 25
września 2011 roku w której uczestniczyliśmy tak bardzo
licznie, była bardzo rozbudowana
i uroczysta.

Chór Góralski z Borówna wykonuje
„fanfary” podczas podniesienia
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Członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła oraz Ojciec Augustyn Węgrzyn
Cysters: były proboszcz z Krzeszowa
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Przedstawiciele Zakonu Bożogrobców Mariusz Drapikowski – bursztynnik z Gdańska oraz mecenas Zbigniew Świt z parafii Czarny Bór

Dawni mieszkańcy Krzeszowa; dzisiaj obywatele Republiki Federalnej z Niemiec oraz dobrodzieje odbudowy kościoła Św. Anny

N

iech ten wspaniały ołtarz
i c a ł y o d b u d ow a ny
kościół, zarówno podczas
liturgii jak i również poza nią,
b ę d z i e d l a n a s w y r a ź ny m
znakiem, że stanowimy jedną
wspólnotę Kościoła. Niech święta
Anna wyprasza dla wszystkich
dobrodziejów i odnowicieli
zniszczonego Domu Bożego
potrzebne łaski u Tronu Bożego.
Obyśmy zawsze byli wierni Panu
Bogu i mieli otwarte serca dla
dobra wspólnego.
Uroczystość uświetnił znany Zespół Góralski z Borówna, który zaśpiewał wiele znanych pieśni religijnych i patriotycznych.

Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa

Ołtarz i wystrój kościoła został wykonany z kamienia przez firmę „Mikołajczyk” z Czadrowa. Nad całością
prac wykończeniowych czuwał bardzo aktywnie Zbigniew Świt oraz Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła.

12 krzeszowska pani nr 4 (23) - Lipiec / Sierpień 2012

Ogłoszenia
Ks. Proboszcza
Wakacje – 2012

• Od niedzieli 1 lipca do wtorku 31 lipca – Koncerty Organowe w Sanktuarium Krzeszowskim: codziennie godz.
11.00 w Bazylice; godz. 15.30 – w kościele św. Józefa.
W niedzielę 1 lipca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca
godz. 17.00.
• 6 lipca-piątek – I-piątek miesiąca. Odwiedziny chorych.
Po Mszy św. wieczornej Nocna adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zakończenie adoracji w I-sobotę miesiąca
o godz. 7.00 (rano)
• 8 lipca-niedziela – Autokarowa Pielgrzyma Rodziny Radia Maryja do Częstochowy na doroczną pielgrzymkę
dziękczynną (zapisy u Ks. Proboszcza lub w Biurze Obsługi Pielgrzyma)
• 11 lipca-środa – Święto św. Benedykta, Opata, patrona
Europy – w tym dniu szczególnie modlimy się za nasze
Siostry Benedyktynki.
• 16 lipca-poniedziałek – wspomnienie Matki Bożej
z Góry Karmel – comiesięczne spotkanie formacyjne Rodziny Radia Maryja – początek godz. 15.00 i procesja Maryjna po Kalwarii Krzeszowskiej.
• 23 lipca-poniedziałek – Święto św. Brygidy, zakonnicy –
patronki Europy.
• 29 lipca-niedziela – zapraszamy na Odpust ku czci Świętej Anny godz. 14.30; przedtem na placu przed Bazyliką
poświęcenie wszystkich pojazdów mechanicznych (rowerów, motocykli, samochodów, traktorów). Kierowców
zapraszamy na Eucharystię o godz. 12.00; po Mszy św. poświęcenie pojazdów.
• 2 sierpnia-czwartek – Pierwszy Czwartek Miesiąca –
modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne; adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 17.30
• 3 sierpnia-piątek – Pierwszy Piątek Miesiąca; odwiedziny chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 18.00 po Mszy wieczornej do godz. 7.00 (rano)
w I-sobotę miesiąca.
• 6 sierpnia-poniedziałek – Święto Przemienienia Pańskiego.
• 12 sierpnia-niedziela – Odpust w Krzeszówku ku czci św.
Wawrzyńca – początek godz. 14.00; po Eucharystii Festyn
Parafialny w Krzeszówku
• 12-15 sierpnia – Wielki Odpust Krzeszowski.
• 16 sierpnia-czwartek – wspomnienie św. Stefana Węgierskiego – patronalny dzień imienin JE Ks. Biskupa Stefana Cichego. Zapraszamy na godz. 15.00 do Bazyliki na
comiesięczne spotkanie Rodziny Radia Maryja i procesję
Maryjną po Kalwarii Krzeszowskiej.
• 24 do 26 sierpnia – Modlitewne Spotkanie Młodzieży
Diecezji Legnickiej w Krzeszowie.
• 26 sierpnia-niedziela – Uroczystość NMP Częstochowskiej.
• 31 sierpnia-piątek – Rocznica Powstania NSZZ „Solidarność” i podpisanie Umów Społecznych w Gdańsku.
Szczególny dzień modlitwy w intencji Ojczyzny.
• 1 września-sobota – Diecezjalna Pielgrzymka Niepełnosprawnych do Krzeszowa.
• 3 września-poniedziałek – rozpoczęcie Nowego Roku
Szkolnego; Msza Święta w Bazylice o godz. 8.00
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WYBORY NOWEJ RADY
PARAFIALNEJ
W poniedziałek 11 czerwca 2012 roku po wieczornej Eucharystii odbyło się w Obsłudze Pielgrzyma spotkanie kandydatów do nowej Rady Parafialnej
w naszej parafii. Na prośbę i ogłoszenie Księdza Proboszcza przybyło 15 parafian z czterech wiosek przynależących do naszej krzeszowskiej parafii. Trzech
parafian poprosiło o usprawiedliwienie z powodu
choroby oraz innych ważnych wyjazdów służbowych.
Po wspólnej modlitwie i słowie wstępnym Ks. Proboszcza uczestnicy zgłosili kandydatury do nowej
Rady Parafialnej. W skład Komisji skrutacyjnej weszli Ks. Mateusz Rycek – wikariusz oraz pan Romuald Jała – organista. W wyniku tajnego głosowania
zastępcą Przewodniczącego Rady Parafialnej został
pan Rafał Stanek; jego zastępcą została wybrana pani
Ewa Sobocińska, skarbnikiem wybrano panią Annę
Gieniec.
Ponadto obowiązki odpowiedzialnego za stronę
internetową parafii powierzono panu Mieczysławowi
Gabrowskiemu; natomiast pan Stanisław Wondołowski został odpowiedzialny za grupy modlitewne i liturgiczne działające przy naszej krzeszowskiej wspólnocie. Sprawy protokolanta powierzono pani Honoracie
Klimczak.
Nowo wybranym członkom Rady Parafialnej życzymy wiele Bożego Błogosławieństwa i nieustannego
wstawiennictwa Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowskiego Sanktuarium. Mamy nadzieję, że współpraca
Duszpasterzy oraz nowych członków Rady z czterech
wiosek, które wchodzą w skład naszej parafii przyczyni się do jeszcze lepszego funkcjonowania naszej
Krzeszowskiej Wspólnoty oraz do ożywienia życia religijnego w naszym regionie.
Ks. Marian Kopko
Przewodniczący Rady Parafialnej

Festyn Parafialny w Krzeszowie
W sobotę 2. czerwca 2012 roku wierni Diecezji Legnickiej wraz z dostojnikami kościelnymi obchodzili w Krzeszowie
15. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej, dokonanej
przez bł. Jana Pawła II w Legnicy. Natomiast w niedzielę 3. czerwca odbył się
z tej okazji festyn parafialny. Była to już
trzecia zabawa tego typu, podczas której
została zorganizowana Zabawa Fantowa,
a uzyskany z niej dochód organizatorzy
krzeszowscy przeznaczą na dofinansowanie kolonii letnich Caritas dla dzieci
z rodzin wielodzietnych.
Program festynu obejmował m.in. występy muzyczno - wokalne dzieci z Zespołu Szkół w Krzeszowie, a także młodzieży
ze Społecznego Gimnazjum Edukacji
Europejskiej w Kamiennej Górze; przedstawienie ,,Nasz pilot” zaprezentowane
przez grupę ,,Jonasz” pod kierownictwem
pani katechetki Leokadii Rozmysł oraz
muzykę folkową zespołu Keep K.A.L.M.
Ponadto uczestnicy festynu mogli podziwiać pokaz ratownictwa i pierwszej pomocy w wykonaniu Ochotniczej Straży
Pożarnej z Krzeszowa.
Przez cały czas trwania imprezy
można było wziąć udział w loterii,
w której do wszystkich losów przyporządkowano nagrody rzeczowe. Trwał
również konkurs na najlepsze ciasto,
przygotowane przez członkinie Stowarzyszenia Optymistek Krzeszowskich,
działające przy miejscowym Domu
Kultury. Najmłodsi uczestnicy festynu
mogli sprawdzić swoje umiejętności
w konkurencjach sprawnościowych,
które przygotowała i przeprowadziła młodzież z krzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Po zakończeniu indywidualnych zawodów sportowych wszystkie dzieci
dostały drobne upominki. Natomiast
na scenie, w przerwach między występami, trwał quiz ,,Poznajemy ulice w Krzeszowie”. Odbyła się także
zabawa zręcznościowa ,,Rzut o wino
mszalne”. Nie lada gratką okazała się
możliwość przejażdżki krzeszowskim
,,orient ekspresem” (jak określił ją
prowadzący), czyli bryczką po Placu
Kościelnym.

Całość tej rodzinnej uroczystości poprowadził znany krzeszowski fotograf
Stanisław Wesołowski. Szczególnie emocjonującym momentem było losowanie
głównych nagród loterii, w której prowadzący niezwykle umiejętnie budował napięcie. Wspomniany tu artysta fotograf to
jednocześnie autor trzeciej nagrody w loterii fantowej, którą było piękne zdjęcie
oryginału obrazu Matki Bożej Łaskawej
w świetle świec, zachowujące wymiary
cudownej ikony. Nagrodę tę wylosowała
Stanisława Majerska. Drugą nagrodę loterii, ufundowaną przez właścicieli sieci
sklepów ABC Romana i Wacława Uznańskich, czyli pralkę, wylosował Grzegorz
Sobociński, natomiast pierwszą, najcenniejszą nagrodę –udział w pielgrzymce po
Sanktuariach Maryjnych Europy - ufundowaną przez Biuro Pielgrzymkowe ,,Elżbieta” z Legnicy otrzymała Irena Hatlaś.
Duszpasterze Parafii Krzeszowskiej
wraz z Organizatorami wyrażają serdeczne podziękowania sponsorom i dobrodziejom tegorocznego festynu:
- właścicielom Biura Pielgrzymkowo
– Turystycznego ,,ELŻBIETA” z Legnicy,
- firmie Państwa Uznańskich z Krzeszowa,
- firmie JELENIA PLAST,
- firmie HAFROX z Opola,
- CARITAS Diecezji Legnickiej,
- Spółdzielni Mleczarskiej „Kamos”
z Kamiennej Góry,
- Zakładom Górniczym „LUBIN”
w Lubinie,
- NSZZ Solidarność Zakładów Górniczych „Lubin”,
- Zuzannie i Janowi Bocheńskim
z Krzeszowa,
- Kole Gospodyń Wiejskich z Krzeszowa,
- Kolportażowi Tygodnika „NIEDZIELA” - wydanie legnickie,
- firmie SOPP z Kamiennej Góry,
- wielu osobom prywatnym z Krzeszowa i okolic.
Uczestnicy „Festynu Rodzinnego”
- Parafianie z Krzeszowa oraz Pielgrzymi z różnych miejscowości - wyrażają nadzieję na kolejny tak udany
festyn w przyszłym 2013 roku.
Anna Ferenc

Ps.
W imieniu Duszpasterstwa składamy
serdeczne podziękowanie wszystkim Organizatorom za pomoc i piękną organizację tej
kulturalnej imprezy. Natomiast wszystkim
Dobrodziejom składamy wyrazy modlitewnej pamięci za ufundowanie nagród rzeczowych. Podczas tego Festynu Parafialnego
zebraliśmy od Państwa ofiary w wysokości:
7.723 złotych i 94 grosze. Pieniądze te pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie Kolonii Caritas dla dzieci z naszej parafii.
Proboszcz i Kustosz Krzeszowa - Ks. Marian Kopko

14 krzeszowska pani nr 4 (23) - Lipiec / Sierpień 2012

krzeszowska pani nr 4 (23) - Lipiec / Sierpień 2012 15

BOGU I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
NIECH BĘDĄ DZIĘKI
Za wspaniałą ucztę duchowa, jaką
przeżyłem 21 maja w Krzeszowie, po
Bogu i Maryi dziękuję księdzu prałatowi
M. Kopko oraz Ojcom Redemptorystom.
Inscenizacja o Słudze Bożym ks. Prymasie Kardynale Stefanie Wyszyńskim przypomniała mi wiele słów tego niezłomnego
kapłana i wielkiego patrioty. Ciągle tkwią
w mojej pamięci Jego słowa skierowane
do młodzieży (jeśli dobrze pamiętam to
w marcu 1973 r.):
„Jakiej chcecie Polski? Polski, gdzie
będzie pijany kierowca, nauczyciel, lekarz,
milicjant, gdzie będą gwałcone dziewczyny na ulicy itd.?” Patrząc na dzisiejszą
rzeczywistość, to czy prawie nie taką Polskę mamy? Smutne to, ale niestety prawdziwe. W czasach PRL-u mówiono, że to
komuna rozpija, a dziś kto rozpija?
Mam w pamięci jeszcze jedno zdanie.
„Pijemy grzech jak wodę”. Czy bierzemy
sobie do serca, jak świętować niedzielę i święta? Jak zaczynać dzień i jak go
kończyć? Mijam znajomych, słyszę przekleństwo, mówię pół żartem pół serio, nie
przeklinać - to grzech! i słyszę odpowiedź,
to nie przekleństwo, to choroba. Ale jeżeli
się nie myśli i rozmawia o chorobie, to to
słowo jest przekleństwem. A w sporach
i kłótniach jakich słów używamy?
Widać u wielu ludzi niepokój i słowną
agresję, dlaczego?
Św. Doroteusz opat pisze tak: (Nauka
7, 1-2) „Powodem niepokoju jest to, że nie
obwiniamy samych siebie.”
Zastanówmy się, bracia, jak to się
dzieje, iż czasem ktoś usłyszawszy przykre
słowo przyjmuje je w spokoju, jak gdyby
nie słyszał go wcale, kiedy indziej zaś,
skoro tylko usłyszy, dręczy się i niepokoi.
Gdzie leży przyczyna odmienności zachowań? I czy jest jedna, czy raczej wiele
przyczyn? Co do mnie, zauważam wiele
przyczyn, ale jedna, aby tak powiedzieć,
rodzi wszystkie pozostałe.
Spróbuję wyjaśnić. Oto na przykład
człowiek zachowujący wewnętrzne skupienie i ducha modlitwy. Jest więc - jak to
się zwykło mówić - we właściwej postawie duchowej. Z cierpliwością odnosi się
przeto do swego niełatwego brata. Inny
znowu z powodu przywiązania do brata
znosi spokojnie wszelką doznaną odeń
niesprawiedliwość. Zdarza się także, iż
ktoś pogardza znieważającym, ma go za

nic, lekceważy wszystko, co tamten czyni, i nie odpowiada na to, co mówi i jak
postępuje. Zdarza się więc - powiadam
- iż zachowanie pokoju wynika niekiedy
z pogardy i lekceważenia. To oczywiście
prowadzi do zguby.
Brak cierpliwości i oburzenie na wyrządzającego przykrość brata wynika już
to z niewłaściwej w danej chwili postawy
duchowej, już to z powodu odczuwanej
niechęci do brata. Istnieje ponadto wiele
innych przyczyn, które można by wymieniać. Jeśli się jednak uważnie zastanowimy, stwierdzimy, iż przyczyną wszelkiego niepokoju i wzburzenia jest to, iż nie
oskarżamy samych siebie”

Jak dziś trudno usłyszeć: pomyliłem
się, zaniedbałem wychowanie dzieci, sąsiad
mi źle życzył, a ja mówiłem co się ma stać
mnie, niech się stanie tobie, a to spotkało
i jego, i mnie. Takie rzeczy mówimy podczas
spowiedzi, ale gdybyśmy tak to opowiedzieli
swoim dzieciom, to pewnie by im pomogło
uniknąć wielu błędów. Ale nam wygodniej o sobie opowiadać same dobre rzeczy,
i zdarza się, że wydaje się nasze kłamstwo
jak w tym dowcipie: Matka mówi do córki:
ja nie mając 18 lat, to siedziałam w domu,
a ty nad ranem wracasz z dyskoteki; a córka:
tak, tak, ty będąc w moim wieku siedziałaś
w domu i mnie bawiłaś.
brat Stanisław

DWUDNIOWA PIELGRZYMKA
od 8 do 9 lipca 2012 roku
Pielgrzymka organizowana jest przez Koło Przyjaciół Radia Maryja
przy Sanktuarium Krzyża św. w Jeleniej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

TRASA:
8 lipca 2012 r. (niedziela)
– Jasna GóraXX Spotkanie Rodziny Radia Maryja,
9 lipca 2011 r. (poniedziałek)
- Warszawa: zwiedzenie Muzeum Powstania
Warszawskiego i nawiedzenie świątyni
Opatrzności Bożej
Wyjazd z Jeleniej Góry w dniu 8 lipca 2012 godz. 3.00 rano, z Krzeszowa o godz. 3.45
Pierwszy dzień 8 lipca 2012 (niedziela)
Przewidywany przyjazd na Jasną Górę o godz. 10.00-10.30. Weźmiemy udział w programie XX Spotkania Rodziny Radia Maryja. Przed
rozpoczęciem koronki do Miłosierdzia Bożego przemieścimy się pod
pomnik Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Po koronce przejdziemy do Domu Pielgrzyma możliwie najszybciej. Rozkwaterowanie i o godz. 16.00 wyjedziemy na Górę Złotą w celu zwiedzenia
Parku Miniatur Sakralnych. Po powrocie czas wolny.
Drugi dzień 9 lipca 2012 r. (poniedziałek)
Wyjazd z Jasnej Góry o godz. 4.30 do Warszawy. Pierwszy punkt
programu w Warszawie to zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwsza grupa 20 osobowa wejdzie o godz. 10.00, druga
o godz. 10.30. Planowany czas zwiedzania - 4 godziny. O godz. 15.00
wyjazd w kierunku Wilanowa do świątyni Opatrzności Bożej. Planowany wyjazd z Warszawy najpóźniej godz. 19.00. – przyjazd do Krzeszowa ok. 1.oo (w nocy). Opiekunem duchowym pielgrzymki będzie
ksiądz prałat Marian Kopko - Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie – telefon: 692 434 871.
Przewodnikiem będzie Zenon Kędziora posiadający uprawnienia
przewodnika sudeckiego, krajowego i pilota- telefon: 605 598 702
Sprawy organizacyjne: Hanna - telefon: 605 598 703
Prosimy o punktualność i stosowanie się do zaleceń organizatorów,
zabranie różańca, śpiewnika - zabranie odpowiedniego ubrania i obuwia,
aby być przygotowanym na ewentualną zmianę pogody. Przypominamy,
że na terenie Sanktuariów obowiązuje odpowiedni strój: długie spodnie,
dłuższe spódnice, zakryte ramiona i dekolty. Proponujemy zabranie składanego krzesełka, najlepiej z oparciem.
Koszt pielgrzymki 200,00 zł. Koszt obejmuje: przejazd autokarem,
noclegi w Domu Pielgrzyma, wstępy: do Parku Miniatur Sakralnych, do
Muzeum Powstania Warszawskiego, diety kierowców, opłaty parkingowe,
ubezpieczenie grupy.

I rocznica
Błogosławionego Jana Pawła II
Papieżu nasz Janie Pawle Drugi,
Coś był nam wzorem wiary, miłości,
Jak też nadziei przez okres długi
I przyjacielem całej ludzkości.
Tyś to świat cały zjednoczył sobie,
Tyś ich miłował do życia końca,
Cały świat w smutku był i w żałobie,
Gdy odchodziłeś do Domu Ojca.
Pan był dla Ciebie tak miłosierny,
Że dał mieszkanie u Swego boku,
Tyś tu na ziemi dla wszystkich wiernych
Błogosławionym jesteś od roku.
Pierwszego maja - czasy pamiętne
Jest świętem pracy - z tego wynika,
A dla wierzących jest również świętem
Świętego Józefa - robotnika.
Lecz pierwszy maja - niezapomniany
Teraz jest świętem nam ulubionym,
Jan Paweł Drugi - papież kochany
- Od roku został błogosławionym.
Dzisiaj w modlitwach prosimy Ciebie,
Spójrz na Ojczyznę - na kraj kochany
I wstaw się za nas do Ojca w niebie
By lud w swym kraju nie był stroskany.
Tyś za swojego życia nam wpajał
W serca nadzieję, wiarę w miłości,
Spadek po Tobie, niech nas uzbraja,
Niechaj nienawiść w sercach nie gości.
Lud jest w Ojczyźnie rozgoryczony,
Nie wie gdzie prawda, gdzie kłamstwo nie wie,
Kraj na dwie części jest podzielony,
Tą niepewnością dziś żyje w gniewie.
Lud dzisiaj nie wie komu zawierzyć,
Rząd różne rzeczy nam w serca wciska,
Po której stronie ta prawda leży?
A gdzie są kłamstwa tego ogniska?
Rząd się nie liczy z ludzkiego zdania,
Tylko ta jego liczy się racja,
Gdzie wolność słowa? Wolność wyznania?
Czy taka winna być demokracja?
Dzisiaj Ciebie błogosławionego
Naszego papieża my prosimy
W modlitwie Jana Pawła Drugiego,
Byśmy w jedności w Ojczyźnie żyli.
Niech miłosierny Ojciec nam będzie,
Modlitw wysłucha swojego sługi,
Niechaj nam pośle nasze orędzie
Błogosławiony Jan Paweł Drugi.
Szczepan Polachowski
21.04.2012 r.
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Niedawno spotkałem kolegę z lat
dziecięcych, jak zwykle przy takim
spotkaniu padają pytania: ile masz
dzieci, co robią i tak dalej. Kolega odpowiada: mam piątkę, jeden jest księdzem. Odpowiedziałem: chyba wszyscy z naszej miejscowości myśleli, że
ty będziesz księdzem, a to dopiero
twój syn. Kolega po krótkim namyśle mówi: jesteś pierwszym, któremu
to opowiem. Poważnie myślałem iść
do seminarium, myślę, że mój ojciec
znał moje zamiary, gdy mu się zwierzyłem ze swoich planów. Dał mi cie
kawą odpowiedź. Powiedział mi tak:
musisz sobie odpowiedzieć, dlaczego
chcesz być księdzem? Czy, żeby wygodnie żyć, czy ciężko pracować. Jeżeli to pierwsze, to nie dojdziesz do
kapłaństwa albo będziesz kiep
skim
kapłanem. Jeżeli to drugie, to nad
łóżkiem powieś napis „inni mogli,
dlaczegoż nie ja”, a każdy dzień rano
i wieczorem powtarzaj: Boże dozwól mi zamieść najmniejszy kącik
w Twoim Królestwie.
Po tych słowach ojca zobaczyłem
kapłaństwo w innym wymiarze, zabrakło mi odwagi, czułem się zwalony z nóg. Spodziewałem się, że
ojciec mnie uściśnie z radości i powie to wielka radość dla mnie. Czułem, jak ojciec się cieszy, że jestem
na każdej mszy niedzielnej i w powszedni dzień, o ile mi tylko czas
pozwalał. A tu takie poważne słowa.
Ojciec był dokładny i wymagający
w każdej pracy i szanował wymagających przełożonych, nauczycieli
i kapłanów. Gdy mój syn oświadczył
mi, że idzie do seminarium duchownego, spytałem się, czy mówił o tym
dziadkowi. A on, że dziadek mi odpowiedział: ciekawe, co na to twój
tato, ja nie będę ci doradcą. Powtórzyłem synowi słowa mojego ojca,
nie mówiąc, że to do mnie dziadek
powiedział, dodając słowa matki św.
Jana Bosko: „Jeżeli będziesz złym
księdzem, to moja noga u ciebie nie
będzie”.
Syn zapłakał i powiedział: tato,
jesteś dobrym, wymagającym ojcem

i przy pomocy Łaski Bożej wierzę,
że będę dobrym kapłanem, i takim
jest. Spytałem swego ojca, dlaczego wnukowi nie powiedział tego, co
mnie – odpowiedział, iż dręczyło
go sumienie, czy nie odwiódł mnie
od kapłaństwa. Wiedziałem, że jesteś sumiennym i nieleniwym dzieckiem, były czytane u nas w zimowe
wieczory Żywoty Świętych, pamiętasz, pożyczaliśmy tę książkę od
proboszcza i czułem, i do dziś czuję
ciężar kapłaństwa, i rozmyślałem, co

ci powiedzieć, gdy będziesz chciał
zostać księdzem. Oprócz tych słów,
które ci powiedziałem, nic mi innego do głowy nie przychodziło.
Długo rozmawialiśmy z kolegą
o sobie i o wspólnych znajomych
i stwierdziliśmy, że rodzice muszą
być uczciwi i wymagający, a nie
rozpieszczający, bo te rozpieszczane dzieci - nasi rówieśnicy w życiu
kiepsko sobie radzili i często błądzili.
brat Stanisław

TABLICZKA SUMIENIA

„Bóg ludziom łaskę daje - ludzie Bogu łaskę robią”
Na wstępie opowiem czytelnikom
„Krzeszowskiej Pani” taką historyjkę: otóż w pewnym kościele zaległy się
mrówki faraona. Proboszcz próbował się
ich pozbyć. O problemie powiedział innemu księdzu z sąsiedniej parafii. U mnie
też były, ale sobie poradziłem, odrzekł
tamten. – Jak? - Posłałem te mrówki do
Pierwszej Komunii Świętej i od tej chwili
mrówki już się w kościele nie pokazały!
Drodzy czytelnicy „Krzeszowskiej
Pani”, Czcigodni Parafianie!
Podobno ostatnio w modzie jest wypisywanie się z Kościoła Katolickiego. Jeśli
jednak przyjrzeć się konkretnym ludziom,
którzy chcą wyjść z Kościoła, okaże się, że
oni tam w ogóle rzadko wchodzili. Wielu
z nich ostatni raz zaszczyciło mury świątyni w dniu swej Pierwszej Komunii Świętej. Trudno od takich osób oczekiwać,
żeby z religii katolickiej coś więcej wynieśli jak: Bozia, Anioł Struś, paciorek czy
ofiarki? Tylko nieliczni z tej grupy słyszeli
o Bierzmowaniu, że to „przyjęcie Ducha
Świętego pod postacią biskupa”. Za to ci
wszyscy „papierkowi katolicy” wiedzą, że
księża stosują bezwzględny wyzysk, za pomocą tacy, a jak człowiek czegoś potrzebuje – to oni pogonią! Na przykład zdarza
się, że odmawiają ochrzczenia dziecka. Oj
– dostaje się wtedy „nieludzkiemu pro-

boszczowi”. Mówią wtedy, „no bo co to
dziecko winne”?
Często oburzają się też ludzie pobożni,
niepomni, że małe dzieci należy ochrzcić
tylko wtedy, gdy istnieje gwarancja, że
one zostaną wychowane po chrześcijańsku. A jeśli rodzice żyją ze sobą bez sakramentalnego ślubu i bez żadnej przeszkody
do jego zawarcia, to o czym to świadczy?
O tym, że mają w głębokim poszanowaniu Pana Jezusa, Kościół i sam chrzest
– nawet gdy się go domagają! Bo tacy
ludzie domagają się tylko chrztu dla formy – żeby dziecko „nie odstawało”.. Żeby
mogło pójść do Pierwszej Komunii, żeby
ewentualnie ślub mogło wziąć w kościele.
Jeśli dalej myślą z perspektywą – to żeby
pogrzeb jakoś wyglądał – bo co powiedzą
sąsiedzi?
Jeśli dziecko w takich warunkach
otrzyma chrzest, perła natychmiast wędruje przed wieprze. Lepiej nie ubierać
dziecka w czyste, białe ubranko, skoro
zamierzamy je ciągnąć po wertepach
i wysypiskach śmieci i kałużach! To już
lepiej niech ono nie ma takiego ubranka,
bo drugiego tak czystego już nie dostanie.
W tej sytuacji chrzest jest krzywdą i dla
dziecka i dla Kościoła.
Jeśli myślicie Państwo inaczej, to poczytajcie różne wypowiedzi w Internecie,

jak liczni „współwyznawcy” robią łaskę,
że się jeszcze nazywają katolikami. Wyczytałem tam takie wypowiedzi młodych
Polaków (podaję tylko dwa przykłady
z bardzo wielu):
- starzy zanieśli mnie w beciku, nie
miałem nic do gadania,
- czarny polał mnie jakąś cieczą, wybełkotał jakieś „hokus-pokus”, teraz muszę nabijać klechom statystykę,
No właśnie Drodzy Państwo!
Dzieci szczerze wierzących rodziców
tak nigdy by nie napisały, bo one wiedzą, jak smakuje wiara. Natomiast dzieci
ochrzczone „na pokaz” wiedzą, jak smakuje kit, którym tatuś i mamusia zastąpili
im Jezusa. A było nie wierzyć analfabetom, gdy zobowiązywali się, że nauczą
dziecko czytać!
Powyższe myśli wyjęte zostały z artykułu Franciszka Kucharczyka z „Gościa
Niedzielnego” nr 46 z dnia 18 XI 2007 r.
W naszej krzeszowskiej parafii jest również wiele takich podobnych sytuacji.
Dlatego daję te myśli pod rozwagę wszystkim „rodzicom”, którzy przychodzą do
Kancelarii Parafialnej z prośbą o chrzest
dla swojego dziecka. Przede wszystkim
proszę o wspólna modlitwę, abyśmy ukochali Kościół i byli wierni nauce Bożej.
Ks. Marian Kopko - proboszcz
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XV rocznica pobytu Jana Pawła II
w Legnicy i koronacji Cudownej Ikony
Matki Bożej Łaskawej
W sobotę 2 czerwca 2012 r. byliśmy
świadkami wielkich uroczystości diecezjalnych. Do Krzeszowskiego Sanktuarium
zjechała wielka rzesza czcicieli Matki Bożej
Łaskawej aby wraz w biskupami i kapłanami oddać chwałę Bogu za 20 lat Diecezji
Legnickiej oraz za koronację Cudownej
Ikony Matki Bożej Łaskawej w 15-tą rocznicę tego wydarzenia.
Uroczystości rozpoczęła procesja, połączona z modlitwą różańcową, od Kaplicy
Wieczernika do Bazyliki Krzeszowskiej.
Procesję poprowadził Biskup Legnicki ks.
Stefan Cichy oraz bp Marek Mendyk, zaś
modlitwie przewodniczył kustosz sanktuarium Ks. Prałat Marian Kopko. Po przybyciu do bazyliki zebrani odsłuchali homilii
papieskiej, jaką wygłosił błogosławiony Jan
Paweł II 15 lat temu na legnickim lotnisku.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył
abp Marian Gołębiewski - metropolita
wrocławski - on też skierował do pielgrzymów Słowo Boże. Wezwał w nim do
refleksji nad realizacją zadań postawio-

Eucharystii przewodniczy metropolita wrocławski

stu osób medalem „Zasłużony dla Diecezji
Legnickiej”. Wśród wyróżnionych znaleźli
się: Wojewoda Dolnośląski, Prezes KGHM
Polska Miedź SA czy Pani Prezes Fundacji
Polska Miedź. Na wyróżnienie zapracowało również siedmiu mieszkańców Krzeszowa.
Całość uroczystości zakończyło nabożeństwo czerwcowe w kościele św. Józefa.
Wszystkim przygotowującym i uczestniczącym w pięknych diecezjalnych uroczystościach serdecznie dziękujemy.
GŻ
Zaproszeni goście

nych przed nami przez naszego błogosławionego rodaka, podczas wizyty w Piastowskiej Legnicy. W Eucharystii, oprócz
wspomnianych już kapłanów uczestniczył
również pierwszy biskup legnicki ks. dr
Tadeusz Rybak oraz biskup pomocniczy
Diecezji Świdnickiej ks. Adam Bałabuch.
Na zakończenie szczególne życzenia odebrał ks. abp Marian Gołębiewski z okazji
przypadającej w tym miesiącu 50 rocznicy
święceń prezbiteratu.
Po wspólnym posiłku i wysłuchaniu
koncertu „Kapeli znad Baryczy” wszyscy
zebrali się ponownie w bazylice aby uczestniczyć w ceremonii odznaczenia ponad

Podziękowanie dla abpa Gołebiewskiego

Wyróżnieni mieszkańcy Krzeszowa

Procesja z cudowną ikoną
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TV trwam i radio maryja
w krzeszowie
W niezwykłej atmosferze odbyło się
poniedziałkowe spotkanie Rodziny Radia Maryja w Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowie - Diecezja Legnicka – dnia 21 maja 2012. Całość spotkania transmitowała TV TRWAM i Radio
Maryja.
Spotkanie rozpoczęła modlitwa Anioł
Pański dalszy ciąg poprowadził Ojciec
Piotr Detllaff z Radia Maryja. Na początku, ku wzruszeniu wielu gromadzących
się w bazylice sympatyków Radia Maryja
z całego Województwa Dolnośląskiego,
udało się uzyskać połączenie z Ojcem
Dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem, który podziękował za modlitwę i wsparcie
mieszkańców dolnego śląska, objawiające
się choćby w zaangażowaniu w Msze Św.
za Ojczyznę oraz liczne marsze w obronie
wolnych mediów.
Przed rozpoczęciem uroczystej Eucharystii swój program przedstawiły
dzieci z Krzeszowskiego Zespołu Szkół,
w którym przybliżyły postać i myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego, a zgromadzeni pokrzepili serca pięknym patriotycznym występem.
Tłumy w bazylice krzeszowskiej

Głównym punktem spotkania była
oczywiście Eucharystia, której przewodniczył pasterz Diecezji Legnickiej – ks. bp
dr Stefan Cichy – on też skierował do zebranych Słowo Boże - „ Telewizja Trwam
i Radio Maryja mają szczególne zasługi
w umacnianiu ludzi w wierze, w zachęcaniu do trwania przy Bogu i odważnym
wyznawaniu swojej wiary – podkreślał biskup legnicki - czynią to one poprzez liczne katechezy, modlitwy, liturgie godzin,
transmisje uroczystości z udziałem Ojca
Świętego Benedykta XVI, ceremonii religijno-patriotycznych w Polsce i na całym
świecie… Trzeba nam być wdzięcznymi
za to, co czyni Telewizja Trwam, Radio
Maryja, ale musimy też współpracować
z łaską Ducha Świętego i przez zachęty
słyszane w tych mediach możemy podpowiadać swojemu sercu, jak być zawsze blisko Boga, iść za przykładem Matki Bożej.
Dzięki transmisji uroczystości w TV
Trwam, widzowie mieli okazję zobaczyć
cały ogrom krzeszowskiego sanktuarium,
po zakończonych w tamtym roku wielkich
prac renowacyjnych, które w zatroskaniu
o tak cenne dziedzictwo narodowe, prze-

prowadziła Diecezja Legnicka. To dzięki
pierwszemu biskupowi legnickiemu ks.
dr Tadeuszowi Rybakowi, dzięki kontynuowaniu jego pracy przez jego następcę
Ks. bpa Stefana Cichego, przy nieocenionym wsparciu ks. dr Józefa Lisowskiego – kanclerza LKB, udało się zachować
Krzeszów od zniszczenia i zapomnienia.
Dzięki wielu instytucjom państwowym,
samorządowym i prywatnym dziś, tak jak
w dobie największego rozkwitu, może tu
trwać kult Bogarodzicy w Cudownej Ikonie Matki Bożej Łaskawej.
Uroczystości, których byliśmy świadkami, miały związek z przypadającymi
w tym roku rocznicami: XX-leciem istnienia Diecezji Legnickiej oraz XV-leciem
wizyty w Piastowskiej Legnicy Papieża,
dziś błogosławionego, Jana Pawła II i koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa – najstarszego wizerunku maryjnego w Polsce.
Tym też zagadnieniom, jak i historii Krzeszowskiego Sanktuarium, były
poświęcone Rozmowy Niedokończone, transmitowane przez Radio Maryja.
W rozmowach oprócz Ojca Piotra i Bi-

skupa Legnickiego uczestniczył również
Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej ks.
dr Józef Lisowski, Kustosz Sanktuarium
w Krzeszowie ks. Prałat Marian Kopko,
a także Pani Barbara Skoczylas-Stadnik
– dyrektor Muzeum w Kamiennej Górze
oraz Siostra dr Edyta Wójcik – Benedyktynka z Krzeszowa. Rozmowa była okazją
do przypomnienia historii zarówno Diecezji Legnickiej jak i Krzeszowa ale także
czasem refleksji nad inicjatywami i wydarzeniami mającymi miejsce w ostatnich
latach, choćby nad zakończonym w tym
roku I Synodem Diecezji Legnickiej. Był
to również doskonały moment, aby za pośrednictwem fal radiowych, podziękować
tym wszystkim, którzy przez te wszystkie
lata nie szczędzili swoich sił i trudu dla
dobra Kościoła Legnickiego.
Tekst i zdjęcia
Grzegorz Żurek

Eucharystii przewodzi bp Stefan Cichy

Program o kard. Stefanie Wyszyńskim

W obiektywie kamery

Rozmowy niedokończone

Spotkanie kół Radia Maryja
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Szczególny gość
1 czerwca 2012 r. w naszym Krzeszowskim Sanktuarium gościliśmy
wieloletniego, osobistego fotografa Jana
Pawła II – Arturo Mariego. Przybył on
na zaproszenie Radia Rodzina. W jego
błyskawicznej wycieczce po Dolnym Śląsku nie mogło zabraknąć Europejskiej
Perły Baroku.
Helikopter z naszym gościem oraz towarzyszącymi mu osobami wylądował na
terenie byłej cegielni. (na marginesie należy dodać, że wielu mieszkańców Krzeszowa sądziło, iż helikopterem przybył
O. Tadeusz Rydzyk, który niestety takiego pojazdu nie posiada). Po przybyciu na
Gościa podejmuje ks. Prałat dr Józef Lisowski
Arturo Mari w kościele św. Józefa

Arturo Mari z Janem Pawłem II (fot. arch.)

teren opactwa Arturo Mari nie krył swojego zaskoczenia pięknem i unikalnością
pocysterskiego opactwa.
Jak wspomniał kanclerz Legnickiej
Kurii Biskupiej ks. dr Józef Lisowski, wizyta Arturo Mariego w Krzeszowie ma
szczególne znaczenie, zwłaszcza w przeddzień XV rocznicy koronacji Cudownej
Ikony. „Ciągle pamiętamy Jego służbę,
którą pełnił u boku Jana Pawła II - również 15 lat temu. To dzięki Jego pracy Diecezja Legnicka zachowała całą dokumentację fotograficzną tamtych wydarzeń”.
GŻ
W Mauzoleum Bolków Świdnickich

Kresowianie i Sybiracy
w krzeszowskim Domu Łaski
Już po raz szósty Kresowianie, Sybiracy oraz ich bliscy przybyli w sobotę 9.
czerwca do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej do Krzeszowa, aby polecać Bogu
swoje intencje. W sposób szczególny takie
spotkania są okazją do wspominania tych
wszystkich, którzy oddali życie za polskość Kresów, jak też tych, którzy zostali
wywiezieni na Sybir i w bezimiennych
grobach pozostali tam na wieki. Uczestnicy pielgrzymki otaczali modlitwą wszystkich, którym udało się przeżyć zsyłki oraz
przymusową deportację i dziś zamieszkują na terenie naszej diecezji, która stała
się ich drugim domem. Tegorocznemu
spotkaniu modlitewnemu przewodniczył
biskup legnicki Stefan Cichy. Pielgrzymi
zostali powitani przez gospodarza miejsca, ks. Kustosza Mariana Kopko. Następnie w Sali Rycerskiej u sióstr Benedyktynek miała miejsce projekcja dwóch
filmów dokumentalnych przygotowanych
przez Józefa Wierzbę, emerytowanego
pracownika Telewizji Polskiej, oddziału
Białostockiego, który ukazał życie i dzieło dwojga wybitnych postaci Kresów, ks.
Prałata Józefa Obrębskiego, wielkiego
duszpasterza i patrioty, który żył i działał
na Wileńszczyźnie, oraz malarki Anny
Krepsztul z Taboryszek. Pielgrzymi mieli też okazję do zapoznania się z historią
klasztoru krzeszowskiego oraz historią
Benedyktynek, które właśnie z Kresów,
a dokładnie ze Lwowa, przywędrowały
do Krzeszowa. W południe w bazylice
krzeszowskiej odprawiona została Msza
św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego. W homilii biskup Stefan, nawiązując do czytań mszalnych mówił o
konieczności poświęcania dla Chrystusa
wszystkiego, co w życiu jest najważniejsze. Przykładem takiej postawy był św.
Paweł, a w czasach nam współczesnych bł.
Jan Paweł II. Trzeba zatem czynić wszystko, co mówi nam Jezus Chrystus, zgodnie
z poleceniem Maryi wypowiedzianym w
Kanie Galilejskiej. To wezwanie do ofiarowania Bogu wszystkiego doskonale rozumieją ludzie, których życie doświadczyło
w szczególny sposób. Kresowianie, którzy
utracili swoje domy, których bliscy dziś
walczą o zachowanie polskości i wiary
na terenach Litwy, Białorusi czy Ukrainy
wiedzą, co znaczy poświęcenie. Jak mówił
Józef Wierzba, autor filmów o wielkich
postaciach Kresów, Polacy przetrwali i

trwają dziś w tradycji przodków dzięki
językowi, Kościołowi i pielęgnowaniu
zwyczajów polskich. Nie jest to dziś łatwe,
dlatego tym bardziej należy ich wspierać i
okazywać pomoc. Zwyczaje i tradycje kresowe przekazywane są dziś nowym pokoleniom, które chętnie słuchają o swoich
korzeniach. O takich właśnie postawach
świadczyła p. Klementyna Płochocka z
Białej, której rodzice wywodzą się z Tarnopola. Na pielgrzymkę przyjechała z pięcioletnią wnuczką Zuzią. Dzieci i wnuki
chętnie słuchają opowieści pradziadków i
dziadków, w ten sposób poznając historie
swojej rodziny. O wartości ofiarowania
wszystkiego Bogu wiedzą wiele ci, którzy
zostali zesłani na daleką Syberię lub którzy stracili tam swoich bliskich. Alfreda
Dąbrowska, która przyjechała z Legnicy,
urodziła się na Syberii. Jej rodzice pochodzili z terenów dzisiejszej Ukrainy i Białorusi. Zostali zesłani na Syberię, jak setki
tysięcy innych Polaków. Pani Alfreda zapamiętała ze swojego dzieciństwa biel syberyjskiego śniegu. Wspomina, że rodzice
niechętnie mówili o tamtych czasach, tato
unikał tych tematów. Dziś p. Alfreda działa w Związku Sybiraków. Uważa, że takie
spotkania, jak to krzeszowskie są bardzo
potrzebne. - „Tu spotykają się ludzie, których połączyły wcześniejsze przeżycia,
mają możliwość powspominania, podzielenia się swoimi doświadczeniami. Te
wspomnienia są przestrogą dla młodych
pokoleń, które wchodzą dopiero w dorosłe życie, by robiły wszystko, aby koszmar
Prelekcja Siostry dr Edyty Wójcik

Pamięć pokoleń

tamtych wydarzeń nigdy się nie powtórzył”. Krzeszowska czerwcowa pielgrzymka zakończyła się w gościnnych ogrodach
sióstr Benedyktynek spotkaniem przy
ognisku. Warto już wspomnieć, że kolejne spotkanie Kresowian i Sybiraków
odbędzie się w Białej koło Chojnowa. 23
września już po raz dziesiąty odbędą się
„Wrześniowe Kresowiana”. Uroczystość
ta poprzedzona będzie dzień wcześniej
II Sympozjum Naukowym poświęconym
Kresom, którego tematem wiodącym będzie w tym roku „Wielokulturowość Kresów”.
Więcej na temat pielgrzymki do Krzeszowa na stronach Radia Plus Legnica:
www.legnica.fm
Tekst i foto ks. Waldemar Wesołowski
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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 powiedzą, 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
Słowa 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, Stwórca, 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 Eucharystia. Godzina Mszy św. jest
punktem, wokół którego buduje się cały
plan dnia świątecznego. Gdy tak nie jest,
to albo należy rozpoznawać brak wiary
w danej rodzinie (u danej osoby), albo
kompletną ignorancję, wspartą dodatkowo aktywnym lenistwem. Ten dzień zachęcać winien także do dłuższej modlitwy
(wspólnotowej i indywidualnej), do lektury religijnej, korzystania 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 zaprosze-

niu 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 całym Kościołem. Lud Boży
wraz z kapłanem składa Bogu wspólną
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 zapowiada niebo (uczta), ale uobecnia
jedno i drugie! Jakie zatem racje przedstawi chrześcijanin, który z tak niezwykłego
przywileju 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 aktualnie 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 którym Eucharystia
wcale nie zajmuje niezbywalnego, centralnego miejsca.
„Biskupi powinni usilnie zabiegać o to,
aby wszyscy uznawali, świętowali i obchodzili niedziele, jako dzień Pana, w którym
kościół gromadzi się, aby odnawiać pa-

miątkę Jego tajemnicy Paschalnej, słuchając Słowa Bożego, składając ofiarę Chrystusa, uświęcając dzień przez modlitwę, dzieła
miłosierdzia i powstrzymywania 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;
wiemy jak kwitnie handel w niedzielę
(w wielu wielkich marketach w dni świąteczne są wyraźnie niższe ceny na towary,
by tym bardziej 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, przypomnijmy,
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 największych 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 cztery razy więcej,
niż organizm potrzebuje. Przede wszystkim zaś: zauważyć Pana Jezusa z jego darami, które nam przynosi w Eucharystii
i tajemnicy świątecznych dni, po to byśmy
pięknie żyli z perspektywą wieczności, czekającej nas w Domu Ojca.

Jeszcze jednym zagrożeniem dla życia
poczętego jest procedura, która wszem
i wobec jest ogłaszana jako ta, która służy życiu i niesie nadzieję parom mającym
problemy z niepłodnością. Jednak czy aby
na pewno? Mówi się, że procedura in vitro to procedura życia, a przyszli rodzice
doświadczają dzięki niej upragnionego
cudu życia. Jest ona tymczasem procedurą
śmierci i nawet jeśli upragnione dziecko
przyjdzie na świat – in vitro pozostawia po
sobie ślad. Ślad na duszy i na ciele. A przede wszystkim – ślad w postaci kilkunastu
poczętych dzieci w fazie embrionalnej
(6 – 8 komórek), zamrożonych w beczkach. Zapłodnienia komórki jajowej pod
mikroskopem dokonuje się w zależności
od metody w ciągu kilkunastu godzin lub
kilkunastu sekund, a w Polsce zajmują się
tym bardzo często lekarze weterynarii. Nie
mówi się wtedy o miłości, w laboratorium
panuje bardzo hermetyczny klimat. To takie proste – produkowanie istot ludzkich.
Po kilku dniach hodowli (!) w inkubatorze
wybiera się te „najsilniejsze” i przenosi do
macicy kobiety (tzw.embriotransfer). Zazwyczaj przenosi się dwa zarodki, aby była
większa szansa na powodzenie procedury
in vitro. Jedno dziecko z góry przeznacza
się więc na śmierć, rzadko bowiem rozwijają się w takim przypadku bliźnięta.
Pozostałe ludzkie istoty „o ile są dobrej
jakości”, można poddać zamrożeniu –
czyli tak naprawdę pozwolić im umrzeć.
Człowiek w embrionalnej fazie rozwoju
jest tutaj tak naprawdę niczym więcej jak
tylko zbitkiem komórek, którym można
manipulować dowoli. Warto wspomnieć
w tym momencie, że już w 21 dniu życia
człowiekowi zaczyna bić serce – ogromna
większość dzieci poczętych w szkle nie doczekuje tego momentu. Już teraz ocenia
się, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych zamrożonych jest ok. 50 milionów istnień ludzkich – istnień, które ani
nie mogą się narodzić ani umrzeć.
Codziennie w Polsce tysiące dzieci
wyrzuca się przez in vitro do ścieków!
(od 60 do 95% dzieci poczętych metodą
In vitro ginie). Są również badania naukowe, które dowodzą, że u dzieci poczętych
w szkle ujawniają się coraz częściej wady
genetyczne, ciężkie, nieuleczalne.
Komu służą sztuczne metody rozrodu?
In vitro to kolejny proceder przynoszący

zajmującym się nim klinikom wymierne
korzyści finansowe. Dlatego też zgłaszające
się do nich pary nie są diagnozowane, nie
są leczone. Skuteczność in vitro waha się
od 21 do 26% (Mladovsky, Sorenson 2009).
Warto zauważyć, że często bywa tak, iż
pary poddające się tej metodzie sztucznego poczęcia, są ofiarami antykoncepcji czy
wcześniejszej aborcji.
A czy ktoś z Państwa słyszał o naprotechnologii? A jeżeli słyszał, to czy nie
była ona wyśmiewania oraz oskarżana
o zacofanie i „średniowiecze”? Podobnie
jak z NPR, metoda ta nie przynosi wielkim
koncernom niewyobrażalnych zysków, ale
za to:
- skuteczność nawet do 80% w czasie 2
lat od rozpoczęcia leczenia (dr T. Hilgers),
- diagnoza niepłodności i jej realne leczenie,
- diagnostyka i leczenie również innych
zaburzeń i chorób układu rozrodczego,
- poczęcie w akcie małżeńskim,
- zgodność z podstawowymi normami
etycznymi,
- dużo mniej kosztowna
więcej: www.leczenie-nieplodnosci.pl,
www.napromedica.pl

cokolwiek zrobiliście
temu najmniejszemu

Budowa instalacji grzewczej
z pompą ciepła dla Domu Opata
W dniu 16 kwietnia 2012 roku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ecomotyl Sp.
z o.o. z siedzibą w Kiełczowie przystąpiło
do realizacji Projektu:
Budowa instalacji grzewczej z pompą ciepła dla Domu Opata Zespołu
Opactwa Cystersów w Krzeszowie.
Do końca maja wykonano zaplanowane w Projekcie instalacje centralnego
ogrzewania, wody ciepłej i cyrkulacji oraz
dolne źródło ciepła – 13 odwiertów o łącznej długości 1.820 m, rozdzielone na sekcje, po 140 mb dla każdego z odwiertów.
Całkowita wartość Projektu - 1 167
620,00 zł.
Dofinansowanie Projektu w formie
dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu - 700 000,00 zł.
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
www.wfosigw.wrocław.pl
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Z historii benedyktynek krzeszowskich
Wszak zakonnice też ludzie…
(odcinek drugi)
W poprzednim numerze „Krzeszowskiej Pani” przedstawiliśmy kilka sylwetek zakonnic XIX wieku. Dziś jeszcze kontynuujemy opisy by zobaczyć, że w gruncie rzeczy problemy ludzkie są
zawsze te same, tylko realia zewnętrzne się zmieniają.
Teodozja Walburga Świderska urodzona w 1826 roku. Była
Poznanianką, która trafiła na całe życie do galicyjskiego Lwowa.
Po matce była spokrewniona z nieśmiertelnej sławy hetmanem
Stefanem Czarnieckim. I w ogóle cały ród słynął z wybitnych antenatów. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia wyjechała
Teodozja do Galicji, gdzie pracowała jako guwernantka w pewnej
hrabiowskiej rodzinie. W tej samej parafii proboszczem był Ks.
Józef Paszkowski, brat rodzony ówczesnej ksieni Benedyktynek.
To on polecił pannę Teodozję swojej siostrze ksieni i tak Teodozja
znalazła się w klasztorze. Musiała być elegantką a przy tym kobietą
ładną, bo kronikarka- wbrew swoim zasadom- zaznaczyła, iż kiedy panna Teodozja weszła pierwszy raz za klauzurę miała na sobie
bardzo elegancką suknię „cienistego koloru” i pięknie ufryzowane
włosy. Próbę zakonną przeszła z pozytywną oceną. Rozpoczęła
więc pracę w szkole, gdzie uczyła francuskiego i robót ręcznych.
Miała też swoisty talent pedagogiczny, bo jej lekcje i osoba cieszyły
się wśród uczennic dużą popularnością. Niemal od pierwszych lat
pobytu w klasztorze „chorowała na piersi”, co w praktyce oznaczało gruźlicę. Mimo tego była niezwykle obowiązkowa w pracy i w
służbie liturgicznej w klasztornym oratorium. Wprawdzie - pisze
kronikarka - „(…) nie udzielił jej Stwórca głosu do śpiewu” ale za
to głos miała ładny i donośny, co skrupulatnie wykorzystywano
przy różnego rodzaju nabożeństwach np. przy czytaniu Męki Pańskiej. Jednakże choroba szybko czyniła postępy i wkrótce już tylko
zimą przebywała w klasztorze we Lwowie, zaś w pozostałym czasie
mieszkała w Lesienicach - dla zdrowia. Zmarła w wieku lat czterdziestu. Często odwiedzał ją jej rodzony brat, który był proboszczem gdzieś na wielkopolskiej parafii. Jego przyjazd do Lwowa
czy do Lesienic był zawsze swoistym świętem, gdyż przywoził w
prezencie mnóstwo smakołyków i łakoci. A w swojej parafii słynął
z wielkiej i świętej i … oryginalnej gorliwości „około zbudowania
dusz”. Gorliwość ta przybierała nieraz dość nietypowe formy ale
- o dziwo - była skuteczna! Zdarzyło się raz, że w jego parafii był
chłop tak chciwy na grosz, że orząc pole często odorywał skibę
ziemi z gruntu sąsiada. Tak mijały lata, nie pomagały sąsiedzkie
skargi i procesy. Poszkodowani zwrócili się w końcu do proboszcza Świderskiego. Razu jednego, wczesnym rankiem, parafianie
zobaczyli niecodzienne widowisko: oto proboszcz ubrany w komżę z czarną stułą i krzyżem w ręce, a za nim podążał zakrystian
z wodą święconą. Skierowali się prosto do domu owego chłopa.
Weszli do izby, kiedy chłop spoczywał jeszcze w łożu. Ks. Świder-

Bp Stefan Cichy konsekruje nowe siostry

wspomnień czar...

Wspomóż nas biednych o Wniebowzięta,
Módl się za nami, Królowo święta!..
- uroczystości ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

SS. Benedyktynki z Krzeszowa

ski zatknął krzyż nad głową chłopa i zawołał: „Człeku niesumienny! Mówię ci w imię Jezusa, jeżeli cudzej własności nie oddasz i
krzywdy nie nagrodzisz - nie wstaniesz z tego łoża! I pozostaniesz
w nim trupem!” Chłop przeląkł się bardzo, przyrzekł wszystko
uczynić, byle przy życiu zostać. Innym razem zobaczył Ks. proboszcz chłopa jadącego w niedzielę furmanką na zarobek. Nakazał
mu zawrócić i nie bezcześcić dnia świętego, ale chłop obrzucił go
wyzwiskami i pojechał do roboty. Na odjezdnym czcigodny pleban zawołał za nim: „Jeśli nie zawrócisz, nie wrócisz już żywy!”. I
rzeczywiście! Podczas pracy chłop poczuł się źle i przywieziono
go do domu już martwego. Tak to umiał Ks. Świderski około dusz
pracować! Wieśniacy drżeli przed nim, lękając się jego proroczych
słów, jako że kilka razy zdarzyło się, że ktoś zmarł, nie posłuchawszy swego plebana.
Anna Maria Elżbieta Rokota ur. w 1830r. w Karsowie. Rodzice
byli ludźmi ubogimi, nie mogli córce dać wykształcenia, za to Bóg
obdarzył ją łaską powołania. Habit otrzymała za rządów ksieni
Paszkowskiej, także imię zakonne: Elżbieta.
W kronikarskich zapiskach pozostała po niej pamięć jako
zakonnicy niesłychanie pracowitej i wielce uczynnej. Zakonnice
wspominały, że gdy była westiarką (odpowiedzialną za stan odzieży) wpadła wręcz w niecierpliwość, gdy zobaczyła, że któraś ma
ubranie w nieporządku, zabrudzone, przetarte, dziurawe. Zwykle
gderała wtedy: „Waszeć siostra wstyd mi robisz, żeś tak brudno
ubrana, bo to wygląda jakbym waszeci nie chciała tego, com powinnam i co na mnie posłuszeństwo wkłada”. Jej życzliwość i pracowitość była tak wielka, że ksieni- chcąc ją nagrodzić- wzięła na
wychowanie klasztorne (darmo!) jej młodszą siostrę, już wówczas
sierotę. Ją właśnie wykształciła na nauczycielkę, która do śmierci
swej rodzonej siostry Elżbiety zakonnicy pracowała w klasztornej szkole, tam „dawała lekcye”. Na przykładzie jej osoby można
zobaczyć, czym były wówczas wypełnione głowy młodych ludzi
i jak była atmosfera w pewnych kręgach. Był to czas Powstania
Styczniowego (1863), młodzież Galicji uciekała do powstańczych
oddziałów gen. Langiewicza w zaborze rosyjskim. Wówczas to Katarzyna Rokotczanka, naczytawszy się o ochotnikach tych i bohaterach walk, zapragnęła ich naśladować. A że była postury silnej,
wzrostu słusznego, toteż uznała, że może się dla oswobodzenia
Ojczyzny poświęcić, jeśli nie orężem, to chociaż pielęgnowaniem
rannych. Udała się przez granice do zaboru rosyjskiego i…. ślad
po niej zaginął. Zakonnice trochę burczały na nią, nie tylko o to,
że poszła do powstania, ile o to, że poszła z osobami nieznanymi
sobie! „Tym postępkiem wcale nie uczyniła klasztorowi zaszczytu!”- skwitowano w kronice. Dopiero później dowiedziano się,
że po klęsce Powstania wróciła cała i zdrowa do Galicji. Zaś jej
siostra Elżbieta, zakonnica, żyła jeszcze kilka lat po zakończeniu
walk powstańczych. Chorowała na raka, cierpiała bardzo i „(….)
w niewysłowionych bólach zmarła jak męczennica”.

Procesja w Uroczystosc Wniebowziecia NMP 1982

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo- tym zawołaniem
dziewczynki sypiące kwiatki oddawały cześć Matce Łaskawej
podczas procesji ku czci Wniebowziętej Matki Bożej. A wołały ładnie, uroczyście, dostojnie, bo często podczas prób, jak
któraś brzydko rzucała kwiaty, tłumaczyłam Oj nieładnie,
Matce Bożej będzie przykro. Ja się wstydzę za takie dziecko...wspomina siostra Bronisława.
Siostra Bronisława była katechetką prawie czterdzieści lat.
Przez ten czas cały swój zapał i serce oddawała pracy. Pierwsze
próby sypania kwiatków na Boże Ciało i odpust rozpoczęła z siostrą Celestyną od 1966 roku, a nawet, jak wspomina, wcześniej.
Próby trwały przez dwa tygodnie, dziewczynki przychodziły z mamami lub starszym rodzeństwem. Ćwiczyły długo i wytrwale chodząc po całym placu kościelnym. Podczas prób siostra
dopasowywała uczestniczkom sukienki, w których miały sypać
kwiaty. Sukieneczki w większości otrzymywała od rodziców, po
starszych dziewczynkach. Siostra Elekta niestrudzenie pomagała
przy strojach, szyła, doszywała falbany, reperowała po zniszczeniu.
Dziewczynki były zawsze bardzo dobrze przygotowane. Jeżeli któraś nie
uczestniczyła w próbach,
nie mogła sypać kwiatów.
Uczestniczki były małe
i duże, ale zawsze chętne
i zdyscyplinowane. Dużo
wcześniej biegały za siostrą pytając kiedy będą
próby. Podczas prób nie
było niepotrzebnej dyskusji, kłótni, buntu. Siostra
ustawiała pary, decydowała która z którą będzie
i w jakiej kolejności. Sama
Procesja w Uroczystosc
stała przy dzieciach, te, po
Wniebowziecia NMP, 1995

kilkunastodniowych próbach, w dzień uroczystości były w pełni
zdyscyplinowane. Siedziały w pierwszych ławkach i posłusznie
za siostrą szły ustawiać się do procesji.
Samą procesję ku czci Wniebowzięcia, siostra Bronisława
wspomina tak:
Po Komunii Świętej, zdejmowano obraz do feretronu, aby
z nim wyruszyć w procesji. Obraz niosły wszystkie stany: księża,
siostry zakonne, matki, ojcowie, młodzież męska, młodzież żeńska i strażacy. Procesja szła po całym placu kościelnym w kierunku zakonu sióstr Benedyktynek, po kościół świętego Józefa.
Na schodach prowadzących na plebanię ojców Cystersów, kapłani błogosławili Obrazem wiernych. Po procesji strażacy zanosili
Obraz do kościoła i tam kładli go na ołtarz. Do wieczornej Mszy
Świętej pielgrzymi mogli w świątyni oddawać Matce cześć. Przy
Obrazie trwały nieustające modlitwy...
Wspomnianych małych uczestniczek sypiących przed Obrazem kwiaty było bardzo dużo, w niektórych latach nawet do
pięćdziesięciu par. Wiele z nich do dziś mieszka w Krzeszowie.
Jedna z mieszkanek tak wspomina tamte wydarzenia:
Miałam sześć lat, kiedy po raz pierwszy wzięłam udział
w procesji Bożego Ciała. Siostra uczyła mnie w zerówce religii,
na procesję dała mi nieść poduszkę z koroną. W nagrodę za to,
że dzielnie i ładnie niosłam poduszkę, zaraz po Mszy świętej,
otrzymałam od siostry białą sukienkę, żebym mogła sypać kwiaty. W tamtym, wspomnianym roku, w niedzielę po 15tym sierpnia, po raz pierwszy z innymi dziewczynkami sypałam kwiaty
Matce Bożej. Sukienkę oddałam po dwóch latach, miałam już
wtedy swoją pierwszokomunijną, a ta posłużyła jeszcze innemu
dziecku...
W tym roku świętowaliśmy 15-lecie koronacji obrazu Matki
Łaskawej. Wierzymy, że każdego dnia udziela nam Ona wszelkich łask i wskazuje drogę do swojego Syna.
W imieniu czytelników Krzeszowskiej Pani, dziękuję siostrze Bronisławie i pani Ewie, za podzielenie się wspomnieniami
z procesji odpustowych.
Honorata Klimczak

Procesja w Uroczystosc Wniebowziecia NMP 1995

28 krzeszowska pani nr 4 (23) - Lipiec / Sierpień 2012

krzyżówka
piłkarska

W obecnym
KRZYŻÓWKA
PIŁKARSKAnumerze,

sprawdzamy wiedzę naszych
młodych czytelników na temat najpopularniejszej dyscyW obecnym numerze, sprawdzamy wiedzę naszych młodych czytelników na temat
pliny sportu jaką jest piłka nożna.
najpopularniejszej dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna.
1
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3
4
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PIELGRZYMKA
KRZESZÓW – JASNA GÓRA
26 lipca – 7 sierpnia 2012
Bardzo Serdecznie zachęcamy
wszystkich parafian, szczególnie zaś
młodzież,
do wzięcia udziału w XX Jubileuszowej
Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.
Nasze pielgrzymowanie
rozpoczniemy 26 lipca wyruszając
z Krzeszowa
i po połączeniu się z grupą jeleniogórską
w Wojcieszowie, będziemy razem
kroczyć do Legnicy.
Z Legnicy 29 lipca wyruszymy już
w wielkiej grupie
na Jasną Górę. Nasze pielgrzymowanie
zakończy się
7 sierpnia uroczystą Mszą Św.
odprawianą na wałach Jasnogórskich.
Zapraszam Serdecznie
Ks. Mateusz Rycek

Spotkanie
organizacyjno-informacyjne
odbędzie
14
się w sobotę 30 czerwca o godz. 11.00
1. …………...… Lewandowski –
8. Bramkarz, który obronił karnew Obsłudze Pielgrzyma w Krzeszowie.
go jako
w meczu
z Grecją
reprezentant
Polski
Hasłem
jest nazwisko
reprezentanta Polski, który
pierwszy
przystąpił do akcji „Nie wstydzę
się
Zapisy
na Pieszą Pielgrzymkę u Ks.
2. Najbliższe nas miasto, w którym
9. Na nogach piłkarzy
Jezusa”
Proboszcza
po Mszach Świętych w lipcu
10. Dariusz …………… komentaodbywały się mecze EURO 2012
3. 1.Trener
reprezentacji
Polski
na
tor
sportowy
2012 roku o godz. 10.oo lub 12.oo.
…………… Lewandowski – reprezentant Polski
EURO 2012
11. Po faulu – rzut…………
Serdecznie zapraszamy!
12. 1:1, 0:0
albo 4:4
4. 2.Niezbędne
nanas
stadionie
Najbliższe
miasto, w którym odbywały
się mecze
EURO 2012
13

5. Łączy dwa słupki
13. Klub, obecny Mistrz Polski
Trener
reprezentacji
Polski na EURO 2012
w piłce nożnej
6. 3.Kraj,
z którym
Biało-czerwoni
rozegrali ostatni mecz na EURO
14. Państwo
współorganizator
4.2012
Niezbędne na stadionie
EURO 2012.
7. Kraj – obecny Mistrz Świata
5. Łączy dwa słupki
w piłce nożnej
6. Kraj, z którym Biało-czerwoni rozegrali ostatni mecz na EURO 2012

ZAGADKA
FOTOGRAFICZNA
7. Kraj – obecny Mistrz Świata w piłce nożnej
Zagadka nie tylko dla mieszkańców Krzeszowa.

8.Czyj
Bramkarz,
który obronił karnego w meczu z Grecją
to dom?

Zdjęcie pochodzi z roku 1928, przedstawia dom położony
w Krzeszowie, dla podpowiedzi istniejący i zamieszkały do dzisiaj.

Toruń ma swoje pierniki,
Gniezno ma swoje rogaliki,
Kraków częstuje obwarzankami,
Świebodzice częstują „michałkami”
Wadowice mają słynne „kremówki”
A Krzeszów ma swoje:
- „makówki: i „krówki”

Wambierzyce
Mała Jerozolima
Wambierzyce stały się celem szkolno-parafialnej wycieczki
nagrodowej dla młodszych i nieco starszych uczestników ubiegłorocznych rorat. Czterdziestu pięciu uczestników od klasy
pierwszej szkoły podstawowej po gimnazjalistów wyruszyło we
wtorek 12 czerwca na upragniony i wyczekiwany wyjazd. Trudno ocenić, czy pogoda sprawiła nam psikusa, deszcz wprawdzie
zmusił nas do rezygnacji z wejścia na Strzeliniec Wielki, ale
w zamian mogliśmy spokojnie zwiedzić wambierzycką ruchomą szopkę i sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Humory i siły nie opuszczały nas ani przez chwilę. Obok organizatora
i sponsora wyjazdu - księdza proboszcza Mariana Kopko, grupę
pielgrzymów zasilał ksiądz Mateusz Rycek oraz zawsze chętne do
pomocy drogie mamy, pani Dorota i pani Ewa.
Dla pokazania uroków wyjazdu, kilka fragmentów wspomnień samych uczestników:
Ala, lat 9: „Było fajnie, jedliśmy lody. Byliśmy w ruchomej
szopce…”
Zosia, lat 11: „W Wambierzycach bardzo mi się podobało. Byliśmy na drodze krzyżowej, wchodziliśmy na kolanach
po świętych schodach, byliśmy też w ruchomej szopce. Było
tam około 800 figurek, w tym około trzystu figurek się ruszało.
Najbardziej podobał mi się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem,
w który strzelał żołnierz. Dwie kule przestrzeliły obraz na wylot,
gdy żołnierz strzelił trzecią kulę, trafiła ona w Jezusa na rękach
Maryi. Odbiła się od obrazu i zabiła żołnierza. Na koniec poszliśmy na kiełbaski, które jedliśmy w „Domu na wzgórzu”. Były
pyszne, pieczone w piecu chlebowym, niektórzy poszli nawet po
dokładkę”
Ala, lat 9: „Podobało mi się jak zapalałam świeczuszkę i jadłam kiełbaski i jeszcze jak kupowałam pamiątki.”
Klaudia, kl.4: „Wycieczka była super, uważam, że powinniśmy częściej jeździć na takie wyprawy. Takiego wyjazdu nie da
się zapomnieć.”
Krzysztof: „Wycieczka do Wambierzyc była wspaniała.
Bazylika i kalwaria sprawiły na mnie wielkie wrażenie. Ksiądz
proboszcz kupił wszystkim pyszne lody. .. Było fajnie.”
Basia, lat 11: „Była to wyjątkowa wycieczka. Wszyscy świetnie się bawili, a ksiądz proboszcz spełniał wszystkie nasze zachcianki. Mimo, że pogoda nie była słoneczna, było super”.
Marcelina: „Najbardziej podobał mi się przestrzelony obraz.
Ten widok zostanie w moim sercu…”
Julia: „ … mimo długiej drogi opłacało się jechać, śpiewaliśmy piosenki, a nawet opowiadaliśmy kawały. Kupiliśmy sobie
pamiątki, zwiedziliśmy Wambierzyce, byliśmy na grillu. Szkoda,
że ten dzień tak szybko minął…”

Rodzina
szkołą trzeźwości
„Rodzina szkołą trzeźwości” –
pod takim hasłem
odbyła się w dniach
09-10 czerwca br.
XIV Pielgrzymka
w intencji trzeźwości
narodu
z Kowar do Krzeszowa.
Idąc za
słowami Prymasa Tysiąclecia ks,
kardynała Stefana
Wyszyńskiego, który mówił
„albo Polska będzie trzeźwa,
albo jej wcale nie będzie”, blisko 200 pielgrzymów przybyło przed tron Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowskim
Sanktuarium by złożyć u Jej
stóp swoją modlitewną prośbę
w intencji trzeźwości narodu
polskiego. Przynieśliśmy też
swoje własne intencje dziękczynne i błagalne, prosiliśmy
i dziękowaliśmy za trzeźwość
naszych najbliższych a nade
wszystko prosiliśmy o to by
nasze rodziny były wolne od
wszelkich uzależnień. Intencję
tę w sposób szczególny podkreślił w homilii ks. Infułat
Władysław Bochnak, który
przewodniczył Mszy Św. koncelebrowanej więczącej naszą
pielgrzymkę. Intencje te było
widać na twarzach uczestników pielgrzymki, wśród
pielgrzymów była prababcia,
stateczni dziadkowie i babcie,
ale też i kilkuletnie szkrabiątka
a nawet kilkunastomiesięczny
maluszek.
Pielgrzymkę
rozpoczęliśmy od nabożeństwa rozesłania w kościele parafialnym w Kowarach. Pielgrzymi

Celebransi eucharystii

pierwszego dnia nawiedzili
kościół filialny pw. Św. Maksymiliana w Kowarach Górnych
oraz kościół pw. Św. Michała
Archanioła w Miszkowicach.
Pierwszy dzień zwieńczony
został Mszą Świętą w kościele
parafialnym w Lubawce. Mszy
Św. przewodniczył ks. Sławomir Calik - Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji
Świdnickiej a homilię wygłosił
ks. Łukasz Pawłowski – opiekun duchowy bolesławieckiej
grupy Duszpasterstwa Trzeźwości.
Organizacyjnie pielgrzymkę przygotowana była już po
raz 14-ty przez zespół, którym kierował ks. Bronisław
Piśnicki – Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji
Legnickiej. Na pielgrzymim
szlaku towarzyszył nam jak zawsze ks. Kazimierz Piwowarczyk, który przewodnictwem
w modlitwie, posługą w sakramencie pokuty, dobrym
słowem i szczyptą humoru
wspierał nas w pielgrzymim
trudzie.
Do zobaczenia za rok na
jubileuszowej XV Pielgrzymce
Trzeźwości.

Wspomnienia spisała Honorata Klimczak

Rozwiązania poprzednich zagadek: Krzyżówka – hasło:
TRIDUUM, Zagadka fotograficzna: OBSŁUGA PIELGRZYMA

Wejście pielgrzymów
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DZIEkUJEMY CI KSIĘŻE
KAZIMIERZU - SENIORZE

Podwórkowe Koła
Żywego Różańca
W niedziele 24 czerwca 2012 gościliśmy w Krzeszowie dzieci
i ich rodziców należących do Podwórkowych Kółek Różańcowych.
Gościem specjalnym, jak co roku była założycielka tych kół Madzia
Buczek wraz z mamą Pelagią i ciocią. Nie mogło zabraknąć również
ekipy TV TRWAM, której przewodził Ojciec Piotr Dettlaff. Radosne spotkanie rozpoczęło się w kościele św. Józefa, gdzie przybyli
usłyszeli z ust krzeszowskiego przewodnika krótką historię Krzeszowa a następnie uczestniczyli w przedstawieniu przygotowanym
przez dzieci z Zespołu Szkół z Krzeszowa pod kierownictwem pani
katechetki Leokadii Rozmysł. Następnie wszyscy przeszli do Bazyliki aby tam spotkać się z Madzią Buczek i odmówić wspólnie dziesią-

Ks. Kanonik Władysław Sługocki
– 50 lat kapłaństwa

Madzia Buczek i Ojciec Piotr

tek różańca. Najważniejszym punktem Krzeszowskiej Pielgrzymki
było spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii, której przewodniczył Ojciec Piotr. On też skierował do dzieci bardzo aktualne na
czas czerwcowy Słowo Boże. Nie zabrakło w tym ekspresyjnym Słowie również elementów „Euro 2012”. Ojcze Piotrze w imieniu dzieci i ich rodziców bardzo Ci dziękujemy. Nawiązując do szaleństwa
Euro 2012 i do wysiłku zawodników, którzy trudzą się codziennie
aby uzyskać jak najlepsze wyniki zachęciłeś nasze dzieci do wstąpienia do drużyny, której trenerem jest Pan Jezus. Codziennym treningiem ma być spełnianie dobrych uczynków i przeciwstawianie się
złu. Tak wytrenowany zawodnik bez problemu zdobędzie mistrzostwo jakim jest świętość. Bardzo dziękujemy Madzi Buczek za jej
obecność na naszym Regionalnym Spotkaniu Krzeszowskim i życzymy Madzi wiele darów Ducha Świętego, gdyż we wrześniu tego
roku będzie bronić pracy magisterskiej w Wyższej Uczelni Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Po Eucharystii wszyscy mogli nakarmić głóg fizyczny – pysznym krzeszowskim bigosem i uczestniczyć w zabawie jaką poprowadził zespół młodzieżowy z Głuszycy z Parafii Chrystusa
Króla. Wszystkim uczestnikom oraz wszystkim tym, którzy
włączyli się w przygotowanie spotkania, bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok.
GŻ
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Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2012 roku, po 5 latach posługi w naszym sanktuarium, opuścił nas Ksiądz
kanonik Kazimierz Piwowarczyk, który
powrócił w swoje rodzinne, krakowskie
strony do miejscowości Regulice.
W imieniu parafian, penitentów
oraz wszystkich, wśród których ks.
Kazimierz pełnił kapłańską służbę wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za dar
obecności księdza wśród nas i życzymy
aby zasłużony odpoczynek również obfitował w Boże błogosławieństwo, radość i pokój.
Pragniemy również przypomnieć, iż Ksiądz Senior zostawił po sobie kilka namacalnych śladów swojej obecności. W tym roku zakończył prace nad opracowaniem i oznakowaniem „Krzeszowskich Dróżek Matki Bożej”. W wyniku tych prac zostało oznakowanych 24 stacji
dróżek maryjnych oraz powstał specjalny modlitewnik z rozważaniami
autorstwa ks. Kazimierza. Również w tym roku ukazała się drukiem
książka ze wspomnieniami pt. „Był raz Teatrzyk Kamyk”. Dzięki żmudnej pracy ks. Kazimierza bazylika krzeszowska wzbogaciła się o dwie
kopie figur: „Piety” w ołtarzu św. Krzyża oraz „Matki Bożej Brzemiennej” w ołtarzu Emmanuela. W przygotowaniu jest również figura św.
Jakuba, który błogosławi pielgrzymom wyruszającym w „Sudecką Drogę św. Jakuba”.

KAPELAN SIÓSTR BENEDYKTYNEK
w KRZESZOWIE
Urodził się 30 V 1932 r. w Monasterzyskach w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w dekanacie Buczacz,
w archidiecezji Lwowskiej. Uczęszczał
do „Ochronki” prowadzonej przez SS.
Służebniczki Dębickie. Jego ojciec, Michał Sługocki – w roku 1942 – podczas
łapanki, został wywieziony na roboty do
Niemiec i tam zginął.
W roku 1939 rozpoczął naukę szkole w Monasterzyskach – ale wybuchała
II Wojna Światowa i straszna okupacja Związku Sowieckiego. W dniu
27 września 1945r. wyjechał na ziemie odzyskane. Po maturze wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W dniu 24 czerwca 1962 r. Ksiądz Sługocki otrzymał święcenia kapłańskie w Twardogórze – w Sanktuarium Maryjnym. Pierwszy wikariat to Parafia Wniebowzięcia NMP w Przemkowie w dekanacie Szprotawa a pierwszym
proboszczem został w Parafii Narodzenia NMP w Opolnie Zdroju.
Po śmierci mamy, która zmarła w wyniku potrącenia przez chuligana w wypadku samochodowym - wysiadło zdrowie Ks. Władysława.
Lekarz zalecił odpoczynek i zmianę otoczenia. Siostry Benedyktynki
z Krzeszowa, z którymi był zaprzyjaźniony Ks. Władysław - poprosiły,
aby przyjął na jakiś czas funkcję kapelana Sióstr. Kuria Wrocławska wydała zgodę i w dniu 27 czerwca 1980 Ks. Władysław przyjechał do Krzeszowa i objął obowiązki kapelana Sióstr, które dzielnie pełni do dnia
dzisiejszego - dzięki pomocy Matki Bożej Łaskawej i św. Anny.
W sobotę 24 czerwca 2012 roku w bazylice krzeszowskiej, Ksiądz Jubilat w gromie prezbietrów z dekanatów kamiennogórskich oraz prezbiterów – przyjaciół i wielu zaproszonych gości dziękował Panu Bogu przez
wstawiennictwo Łaskawej Pani i Świętej Anny za 50 lat służby kapłańskiej.
29 lipca 2012 na górze św. Anny będziemy mogli wspólnie podziękować Bogu za dar kapłaństwa ks. Władysława Sługockiego
i jego wkład w życie naszej krzeszowskiej wspólnoty parafialnej. Na
Górę Świętej Anny serdecznie zapraszamy Parafian oraz Pielgrzymów z okolicznych miejscowości. Początek Eucharystii w niedzielę
29 lipca o godz. 14.3o. Następnie Komitet Odbudowy Kościoła na
Górze św. Anny zaprasza na wspólną Agapę.
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