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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

WAKACJE 2015: LIPIEC – SIERPIEŃ

•	 od niedzieli 28 czerwca do poniedziałku 31 sierpnia 2015 
– Koncerty Organowe w Sanktuarium Krzeszowskim: 
codziennie godz. 11.00 i 14.00 w Bazylice natomiast 
w Kościele św. Józefa w niedzielę o godz. 15.30)

•	 w piątek 3 lipca rocznica konsekracji Bazyliki 
Krzeszowskiej (3 VII 1735)

•	 piątek 3 lipca – I-piątek miesiąca. Odwiedziny chorych. 
Po Mszy św. wieczornej Nocna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Zakończenie adoracji w I-sobotę miesiąca 
o godz. 7.00 (rano)

•	 niedziela 5 lipca – I-niedziela miesiąca. Zmiana 
Tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00

•	 sobota 11 lipca –Święto św. Benedykta, Opata, patrona 
Europy – w tym dniu szczególnie modlimy się nasze 
Siostry Benedyktynki. Również w lipca Rocznica 
Zbrodni Ludobójstwa na Wołyniu,

•	 czwartek 16 lipca – wspomnienie Matki Bożej z Góry 
Karmel

•	 środa 22 lipca wspomnienie św. Marii Magdaleny. 
Zapraszamy tego dnia do Kaplicy Św. Marii Magdaleny 
na godz. 17.00. Zaśpiewamy tam Godzinki o Grobie 
Chrystusowym wraz z przedstawicielami Zakonu 
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. 
O godz. 18.00 w Kaplicy Bożego Grobu zostanie 
odprawiona Msza św.

•	 czwartek 23 lipca – Święto św. Brygidy, zakonnicy – 
patronki Europy.

•	 niedziela 26 lipca – Rozpoczęcie XXIII Pieszej 
Pielgrzymki z Jeleniej Góry na Jasną Górę; 
piątek - 7 sierpnia zakończenie Pielgrzymki Mszą Św. 
na wałach Jasnogórskich godz. 13.00 
(przewodnik Grupy nr 2 – Ks. Mateusz Rycek)

•	 niedziela 26 lipca – Odpust ku czci Świętej Anny. 
Msza Św. odpustowa w Kościele na Górze Św. Anny  
o godz. 14.45.

•	 niedziela 26 lipca – Msza Św. dla Kierowców połączona 
z poświeceniem pojazdów o godz. 12.00 w Bazylice.

•	 sobota 1 sierpnia – I-sobota miesiąca

•	 niedziela 2 sierpnia – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana 
tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00

•	 czwartek 6 sierpnia – Święto Przemienia Pańskiego. 
Pierwszy czwartek – modlitwa o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne
Na pierwszej stronie:
Koncert organowy "Muzyka Dawnych Mistrzów"
Rozpoczęcie od niedzieli 28 czerwca 2015 roku

•	 piątek 7 sierpnia – I-Piątek Miesiąca; odwiedziny 
chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramenty od 
godz. 18.00 po Mszy wieczornej do godz. 7.00 (rano) 
w I-sobotę miesiąca.

•	 niedziela 9 sierpnia – Odpust w Krzeszówku ku czci 
św. Wawrzyńca – początek godz. 14.00; po Eucharystii 
Festyn Parafialny w Krzeszówku. Gościć będziemy JE 
Ks. Biskupa Mariana Buczka ze Lwowa

Od 14-16 sierpnia – Wielki Odpust Krzeszowski.

•	 piątek 14 sierpnia: otwarcie Kalwarii Krzeszowskiej 
i procesja z rozważaniami pasyjnymi po Kalwarii 
o godz. 13.30 (o godz. 13.00 Konferencja prasowa dla 
dziennikarzy)

•	 godz. 17.30 – powitanie Pieszej Pielgrzymki z Legnicy 
do Krzeszowa

•	 godz. 18.00 – wieczorna Eucharystia w intencji 
wszystkich pielgrzymów i turystów

•	 godz. 21.00 – Apel Jasnogórski i procesja Maryjna po 
Kalwarii (przynosimy ze sobą świece lub latarki)

•	 godz. 24.00 – Pasterka Maryjna

•	 sobota 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny

•	 Msze św. w Bazylice godz. 7.30. 10.00 12.00 i 17.00 
(główna Uroczystość Odpustowa połączona z procesją 
z Obrazem Łaskawej Pani po Placu Klasztornym 
o godz. 12.00 pod przewodnictwem Jego Eminencji 
Ks.  Kardynała Joachima Mainsera, emerytowanego 
Biskupa z Niemiec)

•	 godz. 14.00 - Koncert Maryjno-Patriotyczny na Placu 
przed bazyliką i agapa dla parafian i gości

•	 niedziela 16 sierpnia – trzeci dzień Uroczystości 
Odpustowych

•	 Msze św. w Bazylice godz. 7.30, 19.00 12.00 i 17.00

•	 od godz. 13.30 zapraszamy na Festyn Krzeszowski 
organizowany przez Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
w Krzeszowie

•	 środa 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej.

•	 poniedziałek 31 sierpnia – 35. Rocznica Powstania 
NSZZ „Solidarność” i podpisanie Umów Społecznych 
w Gdańsku. Szczególny dzień modlitw w intencji 
Ojczyzny.

•	 wtorek 1 września - godz. 8.00 – Msza św. na rozpoczęcie 
Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego.

•	 piątek 4 września – I-Piątek Miesiąca; odwiedziny 
chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu od 
godz. 18.00 (po Mszy wieczornej) do godz. 7.00 (rano) 
w Pierwszą Sobotę.

•	 sobota 5 września - Diecezjalna Pielgrzymka 
Niepełnosprawnych do Krzeszowa.

•	 od 6 do 9 września – Peregrynacja Obrazu Świętego 
Józefa do Krzeszowa
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URATOWALI KOŚCIÓŁ
Refleksje o kościele na Górze św. Anny

Jeszcze kilka lat temu sterczały tam 
tylko kikuty ścian, a wnętrze zawalo-
ne było ponad metrową warstwą gruzu. 
Dziś na górze św. Anny w Krzeszowie, 
593 m n.p.m. znów stoi kościół. Odbu-
dowali go mieszkańcy Krzeszowa wspól-
nie z wieloma przyjaciółmi z sąsiednich 
miejscowości. Zbierali pieniądze, kwe-
stowali, organizowali bale. Pracowali 
fizycznie. Wwozili na górę materiały 
budowlane spinając ciągniki w zaprzęgi. 
Bo wjazd jest tam bardzo trudny. Dach 
pokryli dachówką. W kościele znów od-
bywają się nabożeństwa, ale jak mówi 
Andrzej Sikora z komitetu odbudowy 
świątyni, sporo pracy jeszcze zostało, 
choćby zaimpregnowanie kamiennych 
ścian, czy wykonanie poszycia wieżyczki.  
Mieszkańcom Krzeszowa bardzo pomo-
gli - Niemcy, dawni mieszkańcy naszej 
miejscowości, którzy też zbierali pienią-
dze. W końcu zaczęli odprawiać tam na-
bożeństwa, a dzięki hojności Zbigniewa 
Świta znany artysta, który wykonał m.in. 
suknie z bursztynu dla Matki Boskiej 
Częstochowskiej Mariusz Drapikow-
ski, wykonał dla odbudowanej świątyni 
wspaniałą monstrancję.

- Nie wierzyłem, że to w ogóle moż-
liwe – opowiada o odbudowie Romuald 
Jała, mieszkaniec Krzeszowa. - Pamiętam 
jeszcze, że ten kościół stał, a później była 
już z niego tylko ruina.

Kiedy młodzi mieszkańcy wsi się 
skrzyknęli, że chcą świątynię odbudować 
nie wierzył im i odradzał. W końcu po-
prosili go by został kierownikiem budo-
wy. Zgodził się i uwierzył, że to możliwe.  
Pierwotnie kościół na Górze św. Anny 
został wybudowany w 1722 r. Prawdopo-
dobnie wcześniej stała tam kaplica. Był 
ważnym ośrodkiem kultu świętej rodzi-
ny, bo św. Anna to matka Marii i babka 

Jezusa. W górach zwykle kaplice ku jej 
czci powstawały na szczytach w pobliżu 
źródeł uważanych za cudowne.

- W Krzeszowie święta Anna pa-
trzy z góry na Jezusa i Maryję, czyli jest 
w bardzo odpowiednim miejscu – mówi 
proboszcz krzeszowskiej parafii i kustosz 
ksiądz Marian Kopko. Prace wykona-
ne na górze świętej Anny w Krzeszowie 
szacowane są na około miliona złotych. 
Wykonali je i zdobyli pieniądze miesz-
kańcy kilku wsi. Zrobili to, co wydawało 
się niemożliwe.

- Mam jeszcze jedno marzenie – 
mówi proboszcz Ks. Marian Kopko – by 
jakoś odkupić dawny kościół ewangelicki 
w Krzeszowie - miejsce modlitwy i też 
go wyremontować. Potrzebnych do tego 
jest kilka osób, które odważnie spróbu-
ją zmierzyć się z problemem. Z pomocą 
Bożą wierzę, że uda się w tym miejscu 
zorganizować Stowarzyszenie, które bę-
dzie promować dialog Polsko-Niemiecki. 
Mieszkańcy Krzeszowa przetarli szlaki 
i wielkim wysiłkiem osiągnęli sukces. 
Znaleźli wielu sojuszników i sponsorów. 
W nieodległej od Krzeszowa Lubaw-
ce, kaplice na tamtejsze górze św. Anny 
niszczeją i nikt się nawet nie chce do nich 
przyznać. Być może jednak krzeszowski 
przykład podziała i tam też znajdą się 
odważni.

Piotr Słowiński

Ps.
Wszystkich mieszkańców krzeszow-

skiej parafii oraz Szanownych Gości 
z Polski i zagranicy zapraszamy na Od-
pust ku czci Św. Anny w niedzielę 26 
lipca 2015 roku na godz. 14.45. Mszy św. 
odpustowej przewodniczył będzie Ks. dr 
Krzysztof Wiśniewski, ojciec duchow-
ny Wyższego Seminarium Duchownego 
w Legnicy. (wspólne wyjście procesyj-
ne spod bazyliki krzeszowskiej o godz. 
14.00)

Ks. Marian Kopko – Kustosz
oraz Księża Współpracownicy

W każdy piątek o godz. 16.00 w koś-
ciele na górze św. Anny jest sprawowa-
na Eucharystia. Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców Krzeszowa i Pielgrzymów.
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PONIEDZIAŁKOWA TRANSMISJA 
W TV TRWAM I RADIU MARYJA

Dnia 15 czerwca 2015 r. do krze-
szowskiego Sanktuarium przybyła Ro-
dzina Radia Maryja, aby uczestniczyć 
we wspólnej Eucharystii. Spotkanie 
rozpoczęło się spektaklem Tomasza 
Łysiaka ,,Henryk Pobożny – Książe 
Niezłomny”, który zarysował widzom 
postać śląskiego kandydata na ołtarze.

O godz. 18.20 długi orszak du-
chownych wkroczył przez portal 
świątyni mariackiej, aby celebrować 
Eucharystię pod przewodnictwem 
ordynariusza legnickiej diecezji – bp 
prof. Zbigniewa Kiernikowskiego. Na 
cały świat Mszę św. z Domu Łaski Ma-
ryi transmitowała telewizja Trwam. 
Ponad 30 księży z diecezji legnickiej, 
świdnickiej i wrocławskiej zasiadło 
w dębowych stallach, a ich mleczne 
ornaty korespondowały ze śnieżną 
bielą wyegzaltowanych figur, dłuta F. 
Brokoffa i A. Dorasila.

Lektor, wypowiadając wersety 
pierwszego czytania, napominał ,,aby-
ście nie przyjmowali na próżno łaski 
Bożej” ( 2 Kor 6, 2). Słowa te szczególny 
wydźwięk mały w świątyni łaski Maryi. 
Na jednym z kartuszów na wieży pisz-
czałkowej monumentalnych organów 
Michela Englera Mł. barokowy snycerz 
zapisał słowa: ,,Cantate Domino canti-
cum novum”. Właśnie ten passus psal-
mu - ,,Śpiewajcie Panu pieśń nową” 
rozległ się w krzeszowskiej bazylice. 
W Ewangelii wierni usłyszeli słowa ka-
zania na górze. W homilii bp Zbigniew 
Kiernikowski dokonał egzegezy wysłu-
chanego pierwszego czytania i psalmu. 
Nawiązując do św. Augustyna objaś-
niał, że ,,Pieśń nową może śpiewać tyl-
ko człowiek nowy”, zachęcając abyśmy 
stali się narzędziem Chrystusa i nie 
przyjmowali łaski na darmo – mówił 
ordynariusz diecezji.

Pielgrzymi i pątnicy z bliska i da-
leka licznie przystąpili do Stołu Pań-
skiego, aby spożyć chleb niebiański. 
Po zakończonej Eucharystii była 
przygotowana także strawa cielesna 
w postaci agapy na placu kościelnym. 
Przybyli goście mogli posilić się ciepłą 
herbatą i wojskową grochówką. Ostat-
nim akcentem tego dnia były wie-
czorne ,,Rozmowy Niedokończone”. 
W krzeszowskim Domu Gościnnym 
Opata przybyli eksperci rozważali 
i dyskutowali o Henryku Pobożnym 
i jego żonie – księżnej Annie. Właśnie 
ta niewiasta złotymi zgłoskami zapisa-
ła się w annałach historii Krzeszowa, 
gdyż wypełniając wolę męża, poległe-
go w bitwie pod Legnicą, ufundowała 
w 1242 r. pierwszy klasztor benedyk-
tynów w leśnej dolinie rzeki Zadrny.

Krystian Michalik
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PEREGRYNACJA OBRAZU 
ŚWIĘTEGO JÓZEFA

w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
6 – 9 września 2015 roku

sobota 5 września 2015  
– Czas przygotowania

• Od godz. 17.00 – Koronka do św. Jó-
zefa (tajemnice radosne) oraz okazja 
do sakramentu pojednania

• godz. 18.00 - Msza Św. z kazaniem 
w Bazylice Krzeszowskiej

Niedziela 6 września 2015 
- Dzień Oczekiwania

• Msze św. z kazaniami o godz. 7.30, 
9.00 (Krzeszówek), 10.00, 12.00. Na-
uki Rekolekcyjne poprowadzi Ojciec 
Antoni-Kazimierz Dudek, francisz-
kanin z Legnicy

• godz. 16.00 - Nabożeństwo oczekiwa-
nia w Bazylice Krzeszowskiej

• godz. 16.30 - Powitanie Obrazu św. 
Józefa i procesja do Bazyliki

• godz. 17.00 - Msza św. z udziałem 
duchowieństwa dekanatu Kamienna 
Góra oraz kapłanów Kapituły Krze-
szowskiej pod przewodnictwem J.E. 
ks. Bpa seniora Stefana Cichego

• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski oraz 
Koronka do św. Józefa (tajemnice bo-
lesne)

Poniedziałek 7 września 2015 
– Dzień Pamięci o Nieobecnych

Przynosimy ze sobą kartki wspomin-
kowe, które zostaną odczytane podczas 
Mszy św.
• godz. 6.30 – Godzinki o św. Józefie, 

Oblubieńcu NMP
• godz. 7.00 – Msza św. z kazaniem 

oraz modlitw za zmarłych Parafian
• godz. 11.30 – Koronka do św. Józefa 

(tajemnice radosne)
• godz. 12.00 – Msza św. z kazaniem 

oraz modlitwa za zmarłych Parafian
• godz. 15.00 – Koronka do Bożego 

Miłosierdzia w intencji pokoju na 
świecie

• godz. 17.30 - Koronka do św. Józefa 
(tajemnice bolesne)

• godz. 18.00 - Msza św. z kazaniem 
oraz modlitwa za zmarłych Parafian

• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski oraz 
Koronka do św. Józefa (tajemnice bo-
lesne)

Wtorek 8 września 2015
– święto Narodzenia  

Najświętszej Maryi Panny
Dzień Wdzięczności - Odnawiamy 
przyrzeczenia Sakramentu Małżeń-
stwa
• godz. 6.30 - Godzinki o św. Józefie, 

Oblubieńcu NMP
• godz. 7.00 - Msza św. z kazaniem i od-

nowienie Przyrzeczeń Małżeńskich
• godz. 11.30 - Koronka do św. Józefa 

(tajemnice radosne)
• godz. 12.00 – Msza św. z kazaniem 

oraz odnowienie Przyrzeczeń Mał-
żeńskich

• godz. 15.00 – Koronka do Bożego 
Miłosierdzia w intencji pokoju na 
świecie

• godz. 15.45 – Przewiezienie Obrazu 
św. Józefa do Krzeszówka

• godz. 16.00 – Msza św. w Krzeszówku 
z kazaniem oraz odnowienie Przyrze-
czeń Małżeńskich

• godz. 17.30 – Przywiezienie Obrazu 
św. Józefa do Krzeszowa

• godz. 18.00 – Msza św. w kościele p.w. 
św. Józefa z kazaniem i odnowieniem 
Przyrzeczeń Małżeńskich

• godz. 19.00 – W Domu Kultury 
w Krzeszowie sztuka teatralna w wy-
konaniu aktorów z parafii św. Jadwigi 
Śląskiej w Legnicy (z rodzinnej parafii 
Ks. Andrzeja Bakuna)

• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski oraz 
Koronka do św. Józefa (tajemnice bo-
lesne)
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Serdecznie zachęcamy Parafian, 
szczególnie zaś młodzież, do wzię-
cia udziału w XXIII Pieszej Piel-
grzymce na Jasną Górę w terminie 
od 26 lipca do 7 sierpnia br. (Ter-
miny spotkań przed pielgrzymką 
zostały podane na plakacie infor-
macyjnym)

Ostatnie spotkanie organiza-
cyjne z Księdzem Mateuszem Ry-
ckiem – przewodnikiem Grupy 2 
Jeleniogórsko-Kamiennogórskiej 
odbędzie się 19 lipca w Jeleniej Gó-
rze w Parafii Św. Wojciecha o godz. 
16.00.

Wszyscy, którzy nie będą mo-
gli jednak udać się na pieszą 
pielgrzymkę mogą do specjalnie 
przygotowanych kopert włożyć 

intencje, które „POCZTĄ PIEL-
GRZYMKOWĄ” zostaną zanie-
sione przez pielgrzymów do tro-
nu Matki Bożej - Królowej Polski. 
W czasie drogi będziemy modlić 
się w tych intencjach oraz sprawo-
wać Msze Święte. W zaadresowa-
ne koperty do Najświętszej Maryi 
Panny – Królowej Polski można 
zaopatrzyć się wychodząc z Koś-
cioła. Uzupełnione koperty moż-
na składać do specjalnej skrzynki 
pocztowej w Bazylice lub w Obsłu-
dze Pielgrzyma.

więcej informacji:
www.pielgrzymka.legnica.pl
www.opactwo.eu

Jelenia Góra - Jasna Góra
26 lipca - 7 sierpnia 2015

Środa 9 września 2015
- Dzień Zawierzenia św. Józefowi 

Parafii i Rodzin
• godz. 6.30 - Godzinki o św. Józefie, 

Oblubieńcu NMP
• godz. 7.00 - Msza św. z kazaniem i za-

wierzenie Rodzin św. Józefowi
• godz. 11.30 - Koronka do św. Józefa 

(tajemnice radosne)
• godz. 12.00 - Msza św. z kazaniem 

i zawierzenie Krzeszowskich Rodzin 
św. Józefowi

• godz. 15.00 - Koronka do Bożego Mi-
łosierdzia

• godz. 15.30 - Msza św. pod prze-
wodnictwem kapłanów z dekanatu 
Kamienna Góra Wschód. Akt Za-
wierzenia Parafii Krzeszowskiej - św. 
Józefowi i zakończenie Peregrynacji 
oraz przewiezienie Obrazu do Parafii 
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Czarnym Borze.

l.p. Parafia Termin
1 Ciechanowice 02-06.09.2015
2 Krzeszów,  

Wniebowzięcia 
NMP

06-09.09.2015

3 Czarny Bór 09-13.09.2015
4 Witków Śląski 13-16.09.2015
5 Gostków 16-20.09.2015
6 Marciszów 20-23.09.2015
7 Kamienna Góra, 

św. Apostołów  
Piotra i Pawła

23-27.09.2015
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22 DIECEZJALNY FESTIWAL
PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ 

KRZESZÓW 2 MAJA 2015

O godzinie 10 uczestnicy zgro-
madzili się w kościele p.w. Wniebo-
wzięcia NMP na Eucharystii, aby po 
jej zakończeniu udać się do ośrodka 
kultury na przesłuchania. Obszerna 
sala szczelnie wypełniała się chórzy-
stami i pieśniarzami w najróżniejszym 
wieku – od roześmianych dzieci ze 
szkoły podstawowej, przez powabne 
dziewczęta i rozmodlonych chłop-
ców, po poważne zespoły w strojach 
regionalnych. Z tego powodu uczest-
nicy konkurowali w 3 kategoriach: ze-
społów dziecięcych, młodzieżowych 
i solistów. Pragniemy w czasie trwania 
festiwalu pokazać wartości, które będą 
hartować młodzież i dzieci ku dobre-
mu. W sposób szczególny pragniemy 
przez ten festiwal wyśpiewać chwałę 
Panu Bogu za dar wolnej Ojczyzny 
i prosić o wytrwanie w wierze  „Oj-
ców Naszych” – zachęcał spiritus mo-
vens festiwalu, krzeszowski kustosz 
i proboszcz ks. prałat Marian Kopko. 
Na scenie stawały kolejne zastępy ar-
tystów, wykonując po jednej pieśni 
religijnej i patriotycznej. Pomni słów 
św. Augustyna: Śpiewajcie głosem, 
śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, 
śpiewajcie swoim życiem! wykonywali 
kolejne utwory, napełniając salę nie-
zwykłą atmosferą. Gdy z ust dziewcząt 
o różanych obliczach płynęły wersety 
żołnierskiej piosenki Rozkwitały pąki 
białych róż, melodia przenikała serca 
zgromadzonych, a gdy wiatr w burza-
nach cichuteńko łka, widać było łzy 
w oczach osób, których czas oszronił 
skronie.

Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. 
Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.

Owe słowa, przypisywane poecie Johannowi Wolfgangowi Goethemu, nasuwały się na myśl, gdy człowiek dnia 
2 maja 2015 r. przekroczył progi krzeszowskiego Domu Kultury. W święto flagi państwowej, a w wigilię rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz uroczystości  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, liczne zastępy wokali-
stów przybyły do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na 22 Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej.

Pierwsze miejsce w kategorii ze-
społów dziecięcych zajął chór Od 
NOva, który przyjechał ze Świerado-
wa. Fajnie jest! –odpowiedziały Na-
talia i Kinga  z Chóru z Mieroszowa, 
zapytane o atmosferę na festiwalu. 
Zespół występował już drugi raz i do 
miasta nad Ścinawką zawiezie srebro. 
Trzeci stopień podium zajęła Scho-
la Małe AVE z Bielawy.  Wszyscy są 
uśmiechnięci i weseli. Jest dużo dzieci, 
które ładnie śpiewają - powiedziała 
Dorota Jadeszko, członkini tercetu 
Bona Fide. Jest bardzo miła atmosfera 
i bardzo dobre jedzenie – z uśmiechem 
wtórowała swojej koleżance Gabriela 
Klimczak. Duchowo przeżywam każ-
dy moment festiwalu – dodała Dorota. 
Krzeszowski zespół Bona Fide zajął 
drugie miejsce, kulturalnie ustępu-
jąc palmę pierwszeństwa Scholii AVE 

z Bielawy w kategorii zespołów mło-
dzieżowych. Brąz wywalczyła Schola 
Credo z Soboty. W kategorii solistów 
dwa pierwsze stopnie podium zajęli 
lubszanie: Dominik Budziński, który 
zdobył złoto i Natalia Budzińska, któ-
ra wywalczyła srebro. Trzecie miejsce 
przypadło Nikoli Busz. Wyróżniono 
również z grup folklorystycznych ze-
społy Janicki oraz Małe Janicki, w obu 
przypadkach z Czarnego Boru. Wra-
żenia z festiwalu co roku są coraz lep-
sze. Jesteśmy co roku zapraszani i jeste-
śmy bardzo zadowoleni. – powiedział 
Wiesław Lewczuk z zespołu Bolko-
wianie, który na festiwalu pojawił się 
po raz piąty.

Tego dnia na niewielkiej scenie sta-
nęło wiele nadzwyczajnych zespołów. 
Migotały złote tuniki chórów, bieliły 
się śnieżne koszule, a sale przepeł-
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Uczestnicy oraz organizatorzy festiwalu

niała wirtuozeria gitar, skrzypiec czy 
akordeonu. Chwalcie Go na strunach 
i flecie! (Ps 150, 4) – jak w natchnie-
niu śpiewał przez wiekami król Da-
wid, tak i w sobotę 2 maja 2015 roku  
w krzeszowskim Sanktuarium wiel-
biono bel canto Stwórcę Ziemi: Niech 
chwała Boża będzie w ich ustach! (Ps 
149, 6)

Krystian Michalik

Organizatorzy:
• Referat Muzyki Kościelnej 

Legnickiej Kurii Biskupiej
• Sanktuarium Matki Bożej 

Łaskawej w Krzeszowie
• Dom Kultury w Krzeszowie

DOBRODZIEJE   
22  FESTIWALU  
–  KRZESZÓW  2015

• Senator RP Dorota Czudowska 
- Legnica

• Poseł na Sejm RP – Marzena 
Machałek ,  Jelenia Góra

• Europoseł -  Kazimierz-Michał 
Ujazdowski –  Wrocław-Warszawa

• Dyrektor Krzysztof Tkaczuk,  
KGHM Polska Miedź - Oddział 
Zakłady Górnicze „Lubin”

• Dyrektor Zygmunt Mackało, 
KGHM Polska Miedź - Oddział 
Zakłady Górnicze  „Lubin” 

• Janina i Erwin Kempa z Zabrza
• Komisja Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność”  KGHM Polska 
Miedź  - Zakłady Górnicze -  
Lubin;  Przewodniczący Bogdan 
Nuciński

• Prezes Tadeusz Żmigrodzki, 
PGM z Polkowic

• TAKATA – Krzeszów, dyrektor 
Mirosław Piestrzeniewicz

• Zuzanna i Jan  Bocheńscy  
- Krzeszów

• Prezes Zarządu „SANDMIX”  
Piotr Gamoń  - Krzeszów

• Burmistrz Wiesław Wabik 
z Polkowic

• Starosta Marek Tramś, 
Starostwo Polkowickie,

• Prezes Beata Betka, 
Aqua Park z Polkowic

• Dyrektor Muzeum w Kamiennej 
Górze – Barbara Skoczyls-Stadnik

• Katolickie Stowarzyszenie 

„Civitas Christiana” 
Oddział Dolnośląski

• Wydział Programów Katolickich 
„Polest” – Wrocław

• GRUPA INCO S.A. Zakład 
w Borowie - dyrektor Gabriela 
Jędrzejczak

J U R Y   -   22  FESTIWALU – 
KRZESZÓW 2015

• Ks. dr Piotr Dębski – Legnicka 
Kuria Biskupia  Przewodniczący 
JURY 2015

• Pani  Barbara Skoczylas-Stadnik – 
Muzeum Kamienna Góra

• Pan Marek Zygmunt – Redaktor 
„Naszego  Dziennika” Wrocław-
Warszawa

• Pani  Alicja Bielak - Dyrektor  
Domu  Kultury w Krzeszowie

• Pan Bogusław Barszczewski 
– Dyrektor Zespołu Szkół 
w Krzeszowie

PATRONAT MEDIALNY:
• „Nasz Dziennik”
• „Tygodnik Niedziela”
• „Tygodnik Gość Niedzielny”
• Radio Plus z Legnicy
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I KOMUNIA ŚWIĘTA AD 2015 
W KRZESZOWIE

I oto nadszedł ten dzień! Przed 
kościołem dzieci – odświętnie ubra-
ne, w bieli – niecierpliwie oczekują-
ce na to, co ma się wydarzyć. Wokół 
nich - my rodzice pełni wzruszenia 
i radości, rodzice chrzestni i najbliższa 
rodzina. Trudno słowami wyrazić, co 
czuliśmy wchodząc w progi Bazyliki 
Krzeszowskiej. Niezwykle podniosły 
nastrój uroczystości dodatkowo po-
tęgowały cudne dekoracje, wspaniała 
oprawa muzyczna i słowa kapłanów 
skierowane szczególnie do dzieci. Na-
tłok emocji zamazuje szczegóły uro-
czystości; zapamiętaliśmy fragmenty: 
jakieś obrazy i zdania, muzykę i widok 
naszych dzieci tańczących u stóp oł-
tarza. Na powtórne przeżywanie tych 
niezwykłych momentów będzie czas 
podczas Białego Tygodnia i następ-
nych dni; będą zdjęcia, wspomnienia, 
pamiątki.

Możemy sobie pogratulować tego, 
że tak jak przed laty nasi rodzice, teraz 
my kolejne pokolenie, przyprowadzili-
śmy nasze dzieci do Stołu Pańskiego, aby 
dostąpiły zaszczytu pierwszego pełnego 
uczestnictwa w Ofierze Mszy Świętej. To 
nas umacnia w wierze i wprowadza na-
sze dzieci do Wspólnoty Kościoła, który 
sami tworzymy i od nas zależy jaki on bę-
dzie w przyszłości.

Przyjęcie przez nasze dzieci Pana 
Jezusa pod postacią chleba wyznacza, 
po Chrzcie Świętym, kolejny etap na 
chrześcijańskiej drodze do świętości. 
Różne były nasze drogi; niekiedy wy-
boiste, kręte, oddalone od ścieżki, którą 
w dzieciństwie z rodzicami chodziliśmy 
na niedzielną mszę. Cieszy jednak to, że 
przyprowadziliśmy nasze dzieci do Sto-
łu Pańskiego. To znaczy, że Jezus w ho-
stii utajony ma moc, którą nieustannie 
przyciąga nas do Swojego Najświętsze-

go Serca; że kocha nas miłością pełną 
i bezwarunkową, zasiewa ją w nas, a my 
tę miłość przyjmujemy i przekazujemy 
naszym dzieciom. Pielęgnujmy ziarno 
miłości bożej w nas i pozwólmy rozwijać 
się jej w sercach naszych dzieci. Bądźmy 
więc dalej blisko nich ze świadectwem 
własnej wiary i przykładem chrześcijań-
skiej pobożności.

Niech prawda, miłość i dobro towa-
rzyszy nam w każdym dniu, niech 
wzrasta w sercach i umysłach na-
szych na chwałę Bożą i Kościoła 
Świętego. Za podniosły nastrój 
i szczególnie uroczystą oprawę 
dnia I Komunii Świętej ze szczere-
go serca składamy podziękowania 
księdzu Mateuszowi Ryckowi. To 
dzięki ogromowi Jego wiary, pracy 
i cierpliwości mogliśmy być uczest-
nikami tak niezwykłych i wzrusza-
jących chwil. Zdolności organiza-
torskie i artystyczne, umiejętność 
docierania do naszych serc i umy-
słów przez głoszenie Słowa Bożego, 
wysmakowane poczucie estetyki 
i wysoką klasę, umiejętność „bycia” 
z ludźmi - to nadzwyczajna „Iskra 
Boża”, talenty, których nie zakopał, 
lecz pomnaża poprzez codzienną 
pracę i zaangażowanie.

31 maja .2015 rok. Dzień I Komunii Świętej w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie. 
Pięknie, pogodnie, wiosennie. Za nami wiele miesięcy przygotowań: poznawanie podstaw naszej wiary, nauki, 
wspólnych spotkań na comiesięcznych mszach świętych, prób i planowania samej uroczystości, gromadne sprzątanie 
kościoła. Za nami także napięcie i niepokój naszych dzieci towarzyszący Pierwszej Spowiedzi Świętej oraz uczucie 
ulgi i radości po odejściu od konfesjonału.
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Księże Mateuszu! Przyjmuj te dary 
Ducha Świętego i rozwijaj je wciąż 
otoczony Łaskawą Miłością Królowej 
Sudetów w Krzeszowie na Chwałę 
Bożą i Wspólnoty Kościoła Świętego.

Niech Ci Pan Bóg błogosławi 
w każdym dniu.

Z wyrazami wdzięczności 
– szczęśliwi Rodzice dzieci 

pierwszokomunijnych AD 2015

•
Gratulujemy Rodzicom i Dzie-

ciom, które tego dnia po raz pierwszy 
przyjęły Pana Jezusa do swoich serc 
i życzymy wielu łask Bożych na każdy 
dzień życia.

A oto bohaterowie tegorocznej 
Komunii Św.:

1. Oliwia Bagnicka
2. Michał Berdechowski
3. Oliwier Cincio
4. Kacper Czerniejewski
5. Igor Gliszczyński
6. Michał Gruszczyński
7. Justyna Jakubowska
8. Krystyna Kędzierska
9. Lena Kiwińska
10. Patrycja Kondryn
11. Alicja Książek
12. Michał Kuczyński
13. Stanisław Kuncewicz
14. Maria Kuś
15. Oliwia Lech
16. Wiktoria Leśniak
17. Dawid Lewandowski
18. Maciej Micek
19. Jakub Michalik
20. Marcel Michalik
21. Paweł Moryson
22. Alicja Niciejewska
23. Jakub Ogorzałek
24. Mikołaj Ogórek
25. Jakub Oleksy
26. Anna Pawlik
27. Łukasz Piętoń
28. Jakub Powązka
29. Bartosz Ruman
30. Wiktoria Sawicka
31. Angelika Strojna
32. Kinga Szpargała
33. Gabriela Szymanowska
34. Maciej Śmierciak
35. Antoni Wierzbicki
36. Kinga Wojtaszczyk
37. Hanna Wyrostek

MŁODZIEŻ NASZEJ PARAFII 
PRZYSTĄPIŁA DO SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA

W Uroczystość Matki Bożej Łaska-
wej 2 czerwca 2015 roku Młodzież na-
szej Parafii Przystąpiła do Sakramentu 
Bierzmowania.

W tej ważnej chwili towarzyszyli 
im Rodzice, Chrzestni oraz Świadko-
wie a także Dzieci pierwszokomunij-
ne, które przeżywają biały tydzień.

Uroczystej Mszy Św. przewodni-
czył Ks. Biskup Marek Mendyk oraz 
licznie zgromadzeni kapłani naszego 
dekanatu.

Gratulujemy Młodzieży tego bar-
dzo ważnego wydarzenia w ich życiu 
i życzymy aby dary Ducha Świętego, 
które otrzymali pomagały im na co 
dzień w dawaniu świadectwa swojej 
wiary!

Sakrament Bierzmowania z naszej 
Parafii przyjęli:
1. Magdalena Dumańska
2. Joanna Ewa Giedwilas
3. Krystian Maksymilian Głód
4. Marcelina Gromala
5. Krzysztof Kądziołka
6. Natalia Kiełbasa
7. Ewelina Konar
8. Krystian Kozazjda

9. Piotr Lech
10. Klaudia Majerska
11. Patrycja Oliwia Marzol
12. Grzegorz Mikołajczyk
13. Katarzyna Ogonowska
14. Katarzyna Ogorzałek
15. Dawid Piórkowski
16. Patrycja Aleksandra Potoniec
17. Roksana Prawucka
18. Patrycja Stefania Stachacz
19. Jacek Kacper Staśto
20. Krystian Jan Stępień
21. Paweł Bogusław Szoda
22. Paulina Katarzyna Trzepak
23. Jakub Widuliński
24. Joanna Monika Wodnicka
25. Natalia Lidia Żmudzińska

Ks. Mateusz Rycek
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Patronat nad Festynem Krzeszowskim objęli:

Biskup Legnicki JE Ks. Prof. Zbigniew Kiernikowski
Starosta Powiatu Kamiennogórskiego Jarosław Gęborys
Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus

Główna Nagroda
- to autokarowa pielgrzymka do Sanktuariów  

Maryjnych Europy we wrześniu 2015 roku

W programie Festynu Krzeszowskiego było:
• godz. 13.30 - Agapa przed Bazylika (grochówka oraz de-

gustacja wypieków w wykonaniu „Optymistów Krzeszow-
skich”. Przygrywała na placu Klasztornym: Kapela Podwór-
kowa „Lubin City”; Pokaz taneczny – Zespółu „Fraszka” 
– Rodziny Homoncików

• godz. 14.00 – Pokaz Straży Pożarnej z Kamiennej Góry
• godz. 15.00 – Pokaz Policji z Kamiennej Góry
• podczas Festynu odbywały się różne KONKURSY prowa-

dzone przez Dom Kultury w Krzeszowie i Bibliotekę Krze-
szowską oraz Stanisława Wesołowskiego

• godz. 16.30 – Losowanie 8 Nagród Głównych
• 

Ofiary zebrane podczas Festynu Rodzinnego 
zostały przeznaczone  

na dokumentację remontową 
dla kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Krzeszówku

Organizatorzy:
1. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
2. Centrum Biblioteczno-Kulturalne – Dom Kultury 

w Krzeszowie
3. Zespół Szkół w Krzeszowie oraz Katolickie Stowarzysze-

nie Młodzieży
4. Stowarzyszenie „Optymistów Krzeszowskich”

Dobrodzieje
Loterii Fantowej oraz Festynu Rodzinnego 2015

1. Sołectwo Krzeszów
2. Caritas Diecezji Legnickiej
3. Zakłady Górnicze KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG 

Lubin – dyrektor Krzysztof Tkaczuk
4. NSZZ Związek Zawodowy „Solidarność” Zakłady Górnicze 

„Lubin” Bogdan Nuciński
5. Warsztaty dla Niepełnosprawnych w Polkowicach, pani 

Edyta Pędzisz
6. NSZZ „Solidarność” ZG „Rudna” w Polkowicach – Józef 

Czyczerski

7. Pani Prezes Mariola Kośmider, Centrum Medyczne w Pol-
kowicach

8. Pani Prezes Beata Betka, Aqua Park w Polkowicach
9. Pan Starosta Marek Tramś, Starostwo Polkowickie
10. Edycja Legnicka – Tygodnika „Niedziela”
11.  Jelenia-Plast – Firma z Jeleniej Góry
12. Zuzanna i Jan Bocheńscy z Krzeszowa
13.  Państwo Dorota i Jacek Pieńkoś z Krzeszowa
14.  Państwo Krystyna i Henryk Kopko z Nowej Rudy
15.  Biuro Obsługi Pielgrzyma przy Sanktuarium Krzeszowskim
16.  Roman Uznański z Krzeszowa
17. Spółdzielnia Mleczarka „KAMOS” w Kamiennej Górze
18. „Kawiarnia u Leszka” - w Kamiennej Górze
19. Restauracja Ratuszowa – Radosław Bocheński z żoną z Ka-

miennej Góry
20. WAŃCZYKÓWKA – Lucyna i Sylwester Wańczyk z Krze-

szowa
21. Ks. Andrzej Bakun – Wikariusz z Krzeszowa
22. Centrum Biblioteczno-Kulturalne – Dom Kultury w Krze-

szowie
23. Zespół Szkół w Krzeszowie
24. Stowarzyszenie „Optymistów Krzeszowskich”
25. Biuro Rachunkowe „ATUT” z Kamiennej Góry
26. FOTOWESOŁOWSKI – Stanisław Wesołowski z Krzeszowa
27. Sponsorzy Indywidualni z Krzeszowa i Okolic

Wyniki losowania głównych nagród 2015
1. Kolacja w Restauracji „U Leszka” – Marta Jędrzejewska 

z Ciechanowic
2. Kolacja w wykonaniu Ks. Andrzeja Bakuna - Janusz Sko-

wroński Vice Prezes Lubińskiego Schroniska Brata Alberta 
w Lubinie

3. Kolacja w Restauracji „Ratuszowa w Kamiennej Górze – 
Weronika Orzechowska z Lipienicy

4. Zestaw serów Sylwestra Wańczyka – Piotr Mokrzycki 
z Krzeszowa

5. Fotografia wykonana przez Stanisława Wesołowskiego – 
Wojciech Rozmysł, przedstawiciel „Rustykalnej w Krzeszo-
wie”

6. Mały zestaw serów Sylwestra Wańczykja – Sergiusz Mory-
son z Gorzeszowa

7. Mały zestaw serów Sylwestra Wańczyka – Hózef Filip 
z Czarnego Boru

8. Główna nagroda: autokarowa pielgrzymka do Sanktuariów 
Maryjnych Europy we wrześniu 2015 dla jednej osoby ufun-
dowana przez Biuro Pielgrzymkowe Elżebiety Kot z Legni-
cy – wygrała Anita Pełechaty z Krzeszówka (los o numerze: 
00013)

FESTYN RODZINNY
i WIELKA ZABAWA FANTOWA

Krzeszów, w niedzielę 7 czerwca 2015
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Lista osób zaangażowanych w Festyn Parafialny 2015

Rada Parafialna:
1. Rafał Stanek
2. Honorata Klimczak
3. Eugeniusz Groński
4. Mieczysław Gabrowski
5. Anna Kożuch – Stowarzyszenie Optymistów Krzeszow-

skich
6. Stanisław Wesołowski
7. Ewa Sobocińska
8. Grzegorz Żurek i Obsługa Pielgrzyma
9. Michał Jała
10. Krystian Michalik
11. Kamil Sobociński
12. Henryk Kopko i Obsługa Pielgrzyma

Centrum Biblioteczno Kulturalne:
1. Alicja Bielak - Dyrektor Domu Kultury w Krzeszowie
2. Danuta Zasada

Młodzież:
1. Zuzanna Łabuda
2. Franciszek Wondołowski
3. Krzysztof Pazgan
4. Kinga Stasto
5. Kinga Stanek
6. Klaudia Padlewska
7. Marcelina Morawska
8. Katarzyna Kwilińska
9. Zofia Podwika

10. Zuzanna Sikora
11. Emilia Gamoń
12. Julia John
13. Anna Surma
14. Aleksandra Buda
15. Patrycja Trojan
16. Martyna Trojan
17. Julita Kołodziejczak
18. Magdalena Witkowska

Oglnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy - sobota 6 VI 2015
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BOCIANY...  KAMIENNE POSADZKI...
i JERYCHO RÓŻAŃCOWE

W środę szóstego maja, po dziewięciu godzinach jazdy samochodem spokojnie dotarliśmy do 
Krzeszowa. Około godziny 16 oddaliśmy pokłon Krzeszowskiej Pani Łaskawej. Basia zajęła miejsce 
w przednich ławkach, pozostali przyjaciele – Rudolf i Marcin - towarzysze podróży z Hagen w Niemczech, 
zwiedzali Bazylikę, gdy ja poszedłem szukać Księdza Proboszcza. Udając się w stronę wyjścia usłyszałem 
za plecami, w oddali - Już zjeżdżają się na Jerycho!

W tym momencie pojawił mi się 
na ustach serdeczny i ciepły uśmiech. 
Moje myśli natychmiast przeniosły się 
nad łąki, nad którymi spokojnie szy-
bowały „pierwsze” bociany - zwiastuny 
wiosny. My też „przylecieliśmy”, jako 
pierwsi na krzeszowskie Jerycho.

Skierowałem się w stronę Barba-
ry i zauważyłem... siedząc płakała jak 
dziecko. Pomyślałem, że może upadła 
i o kamienną posadzkę zbiła sobie ko-
lana. Kiedy podszedłem bliżej, ze łza-
mi w oczach, powiedziała do mnie:

- Andrzej! Jaka piękna świątynia. 
Wiele widziałam kościołów, ale ten...

… i dalej już leciały same łzy - łzy 
radości.

Mając kilka ważnych powodów 
przyjechaliśmy na Jerycho Różańcowe 
trwające od siódmego do trzynastego 
maja. Poza osobistymi intencjami naj-
ważniejszym celem było zapoznanie 
się i doświadczenie modlitewne Jery-
cha Różańcowego. Już nie jeden raz 
Krzeszowska Pani Łaskawa wyprasza-
ła i wyprasza różne dobrodziejstwa, 
więc gdzie lepiej wprowadzić się w te 
zagadnienia jak nie u Niej. Tym razem 
chodziło o organizacje Jerycha Różań-
cowego w Hagen w Niemczech.

Wiedziałem też, że już tradycyjnie 
do Krzeszowa przyjadą m.in. siostra 
Zosia Szczur i brat Jan Staszel, którzy 
poza modlitwą, bliżej zapoznają nas 
z duchowością i charyzmatem założy-
ciela Jerych Różańcowych Anatolem 
Kaszczukiem.

Oczywiście musiałem też mieć ko-
niecznie jakiś „cukierek” dla moich 
niemieckich przyjaciół. Z własnego 
doświadczenia wiem, że jak mówię 
komuś pierwszy raz o siedmiodnio-
wej i sześcionocnej Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu to... widzę wielką 
„nudę” w oczach i... strach przed nią. 
Zatem staram się mieć jakiś „cukierek”. 
W tym przypadku były to możliwości 
wycieczek do Zamku Książ, do Parku 
Miniatur czy jeszcze jakieś inne inte-
resujące i ciekawe miejsca. Niestety ów 
„cukiereczek” nie został nawet odwi-
nięty z papierka. Całe życie modlitew-
ne i towarzyskie toczyło się przy Krze-
szowskiej Pani i nawet nie poszliśmy 
do kaplicy św. Anny, która znajduje się 
na najbliższym wzgórzu. A zwyczajne 
wyjście choćby do najbliższej apteki, 
po drugiej stronie ulicy, graniczyło 
z heroicznością i ogromnym poczu-
ciem straty czasu.

Do Krzeszowa na Je-
rycha Różańcowe przy-
jeżdżam już regularnie 
od czterech lat. Ale do-
piero tym razem zwró-
ciłem uwagę – i to nie 
były tylko moje obser-
wacje, ale wiele innych 
osób wskazywało na sta-
rą posadzkę. Tłumacząc 
jej znaczenie i walory 
architektoniczne, w oka-
mgnieniu, w wyobraźni, 
pojawiły się tysiące jak 
nie miliony pielgrzymów, 
którzy przychodzili do 
Tej Najwspanialszej Mat-
ki z prośbami, z dzięk-
czynieniami, z oczami 
pełnymi łez od żalu i..., że 
żaden z nich nie wyszedł 
nie wysłuchany. Wyobra-
żałem sobie idących ich 
boso, na kolanach, z la-
skami czy o kulach, w żu-
panach i atłasach.

Wspaniale odrestaurowana Ba-
zylika i... stara kamienna posadzka. 
Nierówna. Gdzieniegdzie wystające 
stężałe płyty to znów wklęsłe, jakby 
wyżłobione przez wodę. Tylko, że nie 
strumień górski był ich rzeźbiarzem, 
lecz to są niemi świadkowie niewi-
dzialnego rylca, którym są pielgrzymie 
stopy. Dłuta wiary, nadziei i miłości do 
Łaskawej Pani. I tak jak bociany, swo-
im klekotem zwiastują wiosnę, tak i te 
kamienne płyty z piaskowca, mówią 
o wiośnie miłości w milczeniu. I to jest 
celem naszych pielgrzymek.

Andrzej Ziółkowski

Rycina według zdjęcia F. Pietschmanna
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II PIELGRZYMKA MOTOCYKLOWA 
Z DOLNEGO ŚLĄSKA

DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 
W KRZESZOWIE

W niedzielę, 10 maja 2015 r. miała 
miejsce w krzeszowskim Sanktuarium 
II Pielgrzymka Motocyklowa z Dol-
nego Śląska. 124 miłośników jedno-
śladów przybyło na swoich żelaznych 
maszynach, aby wspólnie uczestni-
czyć w Eucharystii. Pierwsi mo-
tocykliści zaczęli się pojawiać na 
placu kościelnym od godziny 11, 
żeby w samo południe stanąć 
przed obliczem Krzeszowskiej 
Pani, modląc się podczas Mszy 
św.

Smolista czerń ich strojów 
majestatycznie kontrastowała ze 
śnieżną bielą ornatów duchowień-
stwa i alb służby liturgicznej. Gdy 
po wyjściu ze świątyni kapłan do-
konywał pokropienia wodą zebra-
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nych i ich maszyn, na dotychczas błę-
kitnym niebie pojawiły się kobaltowe 
chmury i również niebo zesłało swoje 
błogosławieństwo. Zjazd zakończył się 
agapą, na której spożywano grochów-
kę z wojskowej kuchni polowej.

Swoją obecnością zjazd 
uświetnili motocykliści z: Polko-
wic, Biedrzykowic, Radoniowa, 
Goczałkowa, Rudnej, Żar, Żaga-
nia, Jawora, Prochowic, Legnicy, 
Nowej Wsi Legnickiej, Woło-
wa, Nowej Rudy, Świebodzic, 
Lubinia, Krzeszowa, Zgorzelca, 
Miszkowic, Wrocławia, Przem-
kowa, Żarskiej Wsi, Ławszowej, 

Bolesławca, Prochowic, Węglińca, Za-
brza, Lwówka Śl., Złotoryi, Brochoci-
na, Ogrodziska i Michałowa.

Krystian Michalik

Rycina według zdjęcia F. Pietschmanna
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
DZWONY, KTÓRE NIE PRZETOPIONO NA ARMATY

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango - inskrypcja ta, umieszczona na dzwonie katedry w Szafuzie, stała się 
mottem Pieśni o dzwonie, autorstwa Friedricha Schillera. Jak żaden inny instrument, dzwon otoczony był głęboką 
symboliką. Zawieszony wysoko nad ziemią, niedostępny dla większości ludzi, spełniał rolę łącznika miedzy niebem 
a ziemią. Jego religijne funkcje wyrażała właśnie sentencja: Żywych zwołuję, zmarłych opłakuję, pioruny kruszę, 
ponieważ dzwon uważano za głos Boga.

Chlubą krzeszowskiego opactwa cy-
sterskiego był barokowy dzwon Emanu-
el, ufundowany z okazji 50-lecia złożenia 
ślubów zakonnych przez opata Inno-
centego Fritscha w 1733r. Na płaszczu 
umieszczono inskrypcję informującą 
o imieniu dzwonu, ludwisarzu, okazji 

jego odlania i prośby o uwolnienie od 
piorunów, złej pogody, od zrazy, głodu 
i wojny. Jednak teologiczną głębię dźwię-
ku dzwonu wyrażono na nim w słowach: 
Quot tibi Mater ave: qua mundus solvitur, 
a vae. Haec sonat istud Evae vae: dabis 
eese breve. [Ilekroć tobie Matko dzwoni 

ave, przez które świat został uwolniony 
od nieszczęścia, tylekroć głosi on Ewy 
owo biada, które sprawisz, że będzie krót-
kie]. Dnia 22 października 1913r. dzwon 
uległ rozbiciu w trakcie pożaru. Po odbu-
dowie wieży, benedyktyni postanowili, że 
uroczystość 200 - lecia konsekracji świą-

tyni opackiej w 1935r., 
uświetni fundacja sied-
miu, nowych dzwonów.

Przyczyną takiego 
stanu rzeczy była rów-
nież niesprawność innych 
dzwonów. Następny co do 
wielkości po Emanuelu - 
Józef, skażony był błędem 
odlewu i uważano go za 
pęknięty. W trakcie I woj-
ny światowej został od-
dany na cele wojenne, ale 
ponownie powrócił i nie 
został więcej powieszony, 
lecz ustawiono go w koś-
ciele. Pozostałe dzwony- 
Barbara i Katarzyna były 
uszkodzone i bez dźwię-
ku. Jedynym sprawnym 
dzwonem była Maria. Te 
cztery dzwony pochodzi-
ły jeszcze z fundacji opata 
Bernarda Rosy z 1677r., 
kiedy to pożar strawił go-
tycki kościół p.w. św. Jana 
Chrzciciela, a po wybudo-
waniu barokowej świątyni 
zostały umieszczone na 
wieżach razem z Emanu-
elem.

Prace związane z fun-
dacją nowych dzwonów 
rozpoczęto od skontakto-
wania się ze ekspertem od 
dzwonów dr Hugo Löb-
mannem z Lipska. Zbadał 
on stare dzwony i wysnuł 

Dzwony były skromne w dekoracjach. Tylko Emanuela ozdobiono 15 herbami fundatorów  
w górnym brzegu dzwonu. Techniczną specyfikę dzwonów przedstawia poniższa tabela:

Nazwa Dźwięk Średnica  
(w metrach)

Waga 
(w cetnarach) 

wg lit. A. 

Waga  
(w cetnarach) 

wg lit. B.

Waga 
(w kilogramach)

wg lit. C

Emanuel Gisº 2 108 104 5392
Benedykt Hº 1,70 64 60 3088

Jan Chrzciciel Cis¹ 1,50 41 42 2048
Józef E¹ 1,25 24 23,5 1207

Wawrzyniec Fis¹ 1,10 16 16 811
Katarzyna Gis¹ 0.98 11 11,5 563

Barbara H¹ 0,81 7 6,5 314

Lit. A. - N. Lutterotti, Abtei Grüssau, Grüssau 1941, s. 43.
Lit. B - Die Glocken von Grüssau [w] ,,Schlesischer Gebirgsbote’’, nr 11, 1974, s. 198.
Lit. C – Druk ulotny z 1935 r. 

◄ Poświęcenie dzwonów
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wnioski dotyczące odlewu nowych. Wów-
czas uzyskano potrzebne środki finanso-
we, ponieważ ze strony rejencji legnickiej 
nie udało się zdobyć wkładu pieniężne-
go na ten cel. Pozyskano go od śląskich 
członków zakonu maltańskiego, którzy 
ufundowali największy dzwon- nowe-
go Emanuela. Darczyńcami byli: 5 braci 
Grafów von Ballestrem, Alfredus Graf 
Henckel de Donnersmarck, Fredericus 
Graf Stolberg – Stolberg, Hyacinthus Graf 
Strachwitz de Gr. Zauchte et Cominietz, 
Hermannus Książe de Hatzfeld Książe 
na Trachenberg i Graf Hatzfeld, Edgar 
graf Henckel de Donnersmarck, Johan-
nes Udal Graf von Schaffgotsch, Nicolaus 
Graf von Ballestrem, Hubertus Graf de 
Surma Liber Baro de Jeltsch, Georgius 
Graf Henckel de Donnersmarck, Anto-
nius Graf de Magnis, Victor Książe von 
Ratibor i książe de Corvey, Fredericus 
graf von Schaffgotsch i Lazarus graf Hen-
ckel von Donnersmarck. Bardzo duży 
wkład włożyła gmina parafialna z Krze-
szowa, a pozostałe środki zebrano przez 
wkład przyjaciół opactwa. Latem 1934r. 
została nawiązana współpraca z firmą 
Petit und Gebrüder Edelbrock z Gescher 
w Westfalii. Współwłaściciel i ludwisarz, 
Alois Rüther, przybył osobiście do Krze-
szowa, aby obejrzeć miejsce, gdzie zawis-
ną dzwony. Dnia 12 grudnia w obecności 
opata i niektórych fundatorów odlano 
Emanuela. Dnia 28 grudnia dzwony pod-
dano próbie na czystość dźwięku przez dr 
Löbmanna, któremu współtowarzyszył 
benedyktyn o. Alban Dreiser. Na obu 
wieżach wykonano prace przygotowaw-
cze, które prowadzili dr Rüthner, wraz ze 
swoim synem oraz dwóch monterów i 6 
mnichów. Ze starych dzwonów pozostał 
zawieszony na górze tylko dzwon Maria, 
który ze względu na swój dźwięk Ais¹, 
który tworzył pełną gamę. Inne dzwony 
zostały oddane na przetopienie. Dzwon 
Józef, który posiadał bogate dekoracje, 
został na życzenie prowincjonalnego 
konserwatora odlany w gipsie. (Dziś ten 
odlew stoi na emporze kościoła opackie-
go).

W niedzielę, 6 stycznia 1935r., doko-
nano poświęcenia nowych dzwonów. Po 
porannych nieszporach ustawiono przez 
całą długość nawy głównej dzwony od 
największego do najmniejszego. W trak-
cie sumy opat wygłosił uroczyste kazanie, 
które poprzedziło poświęcenie. Zgroma-
dzeni wierni mogli oglądać, następujące 
po sobie obrządki ablucji, namaszczenia, 
błogosławieństwa i okadzenia dzwonów. 
Sakramentalnym błogosławieństwem 
i radosnym Te Deum zamknięto kościel-
ne święto. Po tym dla zaproszonych gości 

urządzono w bibliotece klasztornej 
agape. Podczas gdy na wieży północ-
nej zakładano dźwigary nośne dzwo-
nów, to na wieży południowej wymie-
niano je z drewnianych na stalowe. 
Same dzwony zostały wyeksponowa-
ne w kościele mariackim i stały się ce-
lem dla turystów i pielgrzymów. Do-
piero 14 stycznia wciągnięto dzwony 
na wieżę. Na wieży północnej, przy 
Emanuelu, umieszczono Benedykta 
i Jana Chrzciciela. Cztery pozosta-
łe, znalazły się wieży południowej, 
obok starego dzwonu Maria. Dnia 
25 stycznia wrocławska stacja radio-
wa nagrała z Klosterhofu dzwony na 
płytę dźwiękową, którą następnego 
wieczora odtworzono w programie. 
Poprzedzono je rozmową między dr 
Rütherem a benedyktynem ojcem 
Anzelmem.

Na początku roku 1938, państwo-
wa rozgłośna w Lipsku, nagrała partie 
dzwonów z opery Richarda Wagnera 
Parsifal na krzeszowskich dzwonach. 
Nagrywano je na płycie gramofono-
wej, przez dwa dni - 19 i 20 marca. 
Pod kościołem opackim stał czer-
wony wóz z aparaturą oraz z dwoma 
technikami i mistrzem kapeli z lip-
skiej rozgłośni, który prowadził na-
granie. Do pomieszczeń, gdzie wiszą 
dzwony, poprowadzono mikrofony 
i 4 muzyków z orkiestry radiowej z Wroc-
ławia. Grali oni za pomocą dużych drew-
nianych młotów, pod kierownictwem 
kantora. Po wykonaniu 4 prób, dokonano 
nagrania na 68 woskowych płytach.

Komplet dzwonów zarekwirowa-
no na cele wojenne przed Wielkanocą 
1942  r. Pozostawiono 
tylko dzwon Maria. 
Instrumenty przewie-
ziono na cmentarz 
dzwonów w Hambur-
gu, gdzie doczekały 
zakończenia działań 
wojennych. Przekaza-
no je pod jurysdykcję 
muzeum w Norymber-
dze. Rozdysponowa-
no je najpierw do Bad 
Wimpfen, ponieważ 
tam udali się krze-
szowscy benedyktyni 
po II wojnie światowej. 
Dzwony były jedak 
zbyt dużych rozmia-
rów, aby zawisnąć na 
miejscowej dzwonnicy. 
Oddano je do parafii 
Mosbach koło Baden, 
gdzie znajdują się one 

po dzień dzisiejszy. Można je nawet po-
słuchać na youtube. A Krzeszowie pozo-
stał tylko XVII – wieczny dzwon Maria, 
który nadal żywych zwołuje, zmarłych 
opłakuje i kruszy pioruny.

Krystian Michalik

Wciągnięcie dzwonu na wieże północną

Gipsowy odlew dzwonu Józef (1677)
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19 marca do krzeszowskiego Domu 
Łaski i do św. Józefa przybyło wiele osób: 
Bractwo św. Józefa, osoby noszące imię 
Opiekuna Zbawiciela oraz inni pielgrzy-
mi. Wspólną Eucharystię poprzedziła 
modlitwa do św. Józefa, którą dla człon-
ków Bractwa prowadził kustosz sanktu-
arium oraz rektor Bractwa ks. Marian 
Kopko. Po tym duchownym wstępnie w 
Domu Pielgrzyma miało miejsce spotka-
nie formacyjne dla członków Bractwa. Ks. 
Marian Kopko przypomniał podstawowe 
cele, jakie ma Bractwo św. Józefa. To min. 
rozwijanie czci i kultu św. Józefa, obrona 
godności i życia ludzkiego, troska o rodzi-
ny, zwłaszcza te znajdujące się w trudnoś-
ciach, wspieranie wysiłków Kościoła w 
formowaniu dzieci i młodzieży. Ks. Ma-
rian zachęcał wszystkich do sięgania do 
bogatej skarbnicy modlitw i nabożeństw 
ku czci św. Józefa, a także promowania w 
swoich środowiskach kościoła brackiego i 
sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

W południe w kościele św. Józefa 
Mszy św. przewodniczył solenizant - ks. 
Józef Lisowski. Przy ołtarzy stanęli rów-
nież ks. Józef Borowski z Legnicy oraz 
ks. Józef Czekański z Kamiennej Góry, 

UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JÓZEFA 
W KRZESZOWIE

„Ite ad Joseph - idźcie do Józefa, kto jest z nim, może czuć się bezpiecznie” - powiedział ks. Józef Lisowski, kanclerz 
Legnickiej Kurii Biskupiej podczas Mszy św. odprawionej w kościele św. Józefa w Krzeszowie w dniu 19 marca 2015 roku

księża posługujący 
w sanktuarium oraz 
gość z Czech – ks. 
prałat Marian Lewi-
cki. W homilii ks. 
Kanclerz nawiązał do 
dwóch dokumentów 
papieskich poświę-
conych św. Józefowi 
– papieża Leona XII 
oraz Jana Pawła II. 
Obydwaj papieże uka-
zują św. Józefa, jako 
źródło inspiracji dla 
ludzi przeżywających 
różne trudności, jako człowieka wielkiej 
pokory, pełnego zaufania Bogu, a także 
miłości zarówno do Maryi, jak i do Jezu-
sa. „Św. Józef jest wzorem prawdziwego 
mężczyzny, zatroskanego o swoją rodzi-
nę, poświęcającego się dla rodziny. Jego 
postawa jest bardzo aktualna w czasach, 
kiedy wizja mężczyzny przeżywa kryzys” 
– mówił kaznodzieja. Podkreślił też, że 
dla wielu wiernych św. Józef jest postacią 
bardzo bliską i wielu ucieka się do jego 
pomocy w różnych sytuacjach życia. „Jest 
tak dlatego, że w życiu św. Józefa widzimy 

także nasze koleje życia. Patrząc na prze-
piękne malowidła Willmanna widzimy, 
że w naszym życiu, podobnie jak w życiu 
św. Józefa przeplatają się radości i smutki” 
– podkreślił ks. Kanclerz. Na zakończe-
nie życzył zgromadzonym takiej miłości 
do Boga, jaka cechowała św. Józefa. Ona 
daje człowiekowi odwagę we wszystkich 
okolicznościach życia. Spotkanie ku czci 
św. Józefa zakończyło się agapą w Domu 
Pielgrzyma.

Tekst i Fot. Ks. Waldemar Wesołowski

Szczęść Boże. Jesteśmy Biurem piel-
grzymkowo-turystycznym w Legnicy 
od 1.IV.1999 roku. Organizujemy piel-
grzymki i wycieczki starannie, w dobrej 
cenie i uczciwie. Przed laty byliśmy za-
przyjaźnieni z Ojcem Zbigniewem Strzał-
kowskim - wtedy wicerektorem w NSD 
w Legnicy. Teraz po latach męczeńskiej 
śmierci Ojca Zbigniewa i Michała posta-
nowiliśmy pojechać na Beatyfikację do 
Peru. Ze względu na dość drogie koszty 
podróży rozszerzyliśmy wyjazd o zwie-
dzanie Boliwii i Peru. Zbieramy grupę 
nie dużą i mamy marzenie aby 5.XII.2015 
roku być na uroczystościach w Chibote. 
Proszę o udostępnienie naszej informacji 
w Parafii, będziemy wdzięczni za pomoc.

Elżbieta i Stanisław Kot

CENA (5090 zł + 2050 $) ZAWIERA:
• Przelot na trasie Berlin – Madryt – 

Lima – Madryt - Berlin
• Noclegi w hotelach 4/3*, na bazie po-

kojów dwuosobowych. Pokoje typu 
standard

• Posiłki według opisu
• Przejazdy autobusami prywatnymi dla 

grupy
• Transfery z i na lotnisko
• Przelot lokalny Cusco – Lima
• Pociąg typu Expeditions Cusco / Aguas 

Calientes / Cusco
• Opieka przewodnika polskojęzycznego
• Codzienne Msze Święte w kościołach 

i poza nimi
• Ubezpieczenie NW, KL, Bagaż

Szczegóły oferty: elzbieta.com.pl

Wyjazd do PERU  22.11-07.12.2015
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ

Sługa Boży ks. Prymas Stefan Wyszyń-
ski mówił: Pijemy grzech jak wodę. Jedni 
nad tym płaczą drudzy się z tego śmieją. 
A w życiu publicznym jest lepiej? Kandydat 
na prezydenta mówi: Nie wierzcie tym co 
obiecują, A jego formacja polityczna przed 
ośmiu laty obiecywała zlikwidować odpłat-
ność abonamentu TV. i co? Pewnie zapo-
mniał, to taka drobnostka i wyborcy chyba 
też zapomnieli i nie tylko o tym. Znajomy 
mówi: Każdą obietnicę dano czy to Bogu 
czy ludziom należało by mieć napisaną 
w widocznym miejscu żeby przypominała 
się nam kilka razy na dzień, dalej mówi. ile 
razy spojrzę na wnuka to mi się przypomi-
na jak mi powiedział: Dziadku który pociąg 
ma najdłuższe spóźnienie? Nie wiem. Ten 
co mi obiecałeś dwa lata temu na urodziny.

W PRL-u ówczesna opozycja propa-
gowała Katolicką Naukę Społeczną, jak 
doszła do władzy całkowicie o tym zapo-
mniała, czy to nie ciekawe? Pewnie by się 
w Brukseli nie podobało. Pan prezydent 
Komorowski mówi: Nie jestem stróżem 

niczyjego sumienia. Czy ma ra-
cję? Mamy święta i uroczystości 
w Kościele, ale w kalendarzach 
nie katolickich mamy je zazna-
czone jako zwykłe dni robocze. 
To już wielu ludzi wierzących 
i praktykujących na Mszę świętą 
nie idzie, dlaczego?

Kandydaci na prezydenta Ci 
z drugiej tury szli do wyborów 
z hasłami: Jeden Zgoda i bezpie-
czeństwo i obrona dokonań Wol-
nej Polski. Drugi Dobrej Zmiany.

Ten co chciał zgody odmówił udziału 
w dyskusji w TV Trwam a poszedł do tele-
wizji Polsko-Języcznej

Obecnie przegrany Prezydent: chcę być 
częścią frontu obrony 26 lat wolnej Polski. 
W jednej z piosenek są słowa „Wolność 
krzyżami się mierzy” to w czasie wojny, 
a czym zmierzyć wolność w czasie Pokoju? 
Znajomy mówi: w czasie pokoju to zawar-
tością portfela i widocznie przegrany pre-
zydent chce zorganizować partię Sytych, 

a nie dostrzegł Niedosytych. Są ludzie co 
mają roczny dochód w setkach tysięcy zło-
tych a nawet więcej. A są i ludzie co mają 
roczny dochód około dziesięć tysięcy zł. 
Jest powiedzenie „Pod latarnią najciem-
niej” Widać że pod żyrandolem prezydenta 
u niższej władzy też, słaba widoczność! Czy 
Polacy wybrali „dobrą zmianę” zobaczymy 
po pięciu latach. Módlmy się żeby to była 
DOBRA ZMIANA

brat Stanisław

W wielką sobotę odnawiamy przyrzeczenia chrztu Św. Jest tak pieśń: Com Bogu przyrzekł przy chrzcie raz dotrzymać 
pragnę szczerze, Kościoła słuchać w każdy czas i świętej wytrwać wierze itd. A w Apelu Jasnogórskim śpiewamy Maryjo 
Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam czuwam. A ile w tych śpiewach prawdy?

Pragniemy poinformować o działalno-
ści naszej wspólnoty i prosić o przekazanie 
tych informacji swoim parafianom.

Charyzmatem Cichych Pracowników 
Krzyża jest służba osobom cierpiącym, 
chorym, niepełnosprawnym - troska o ich 
duchowość, aktywność społeczną, a także 
samopoczucie psycho-fizyczne. Według 
nauczania naszego Założyciela, bł. Luigie-
go Noyarese, osoba cierpiąca jest szczegól-
nym apostołem.

Od ponad 10 lat prowadzimy Dom 
„Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II, 
który służy jako centrum rekolekcyjno-
-rehabilitacyjne. Ma on 120 miejsc noc-
legowych (pokoje 1, 2, 3-osobowych z ła-
zienkami) i jest w pełni przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Codziennie jest 
możliwość uczestnictwa we Mszy Św. i na-
bożeństwach.

Zapraszamy na 2 tygodniowe turnu-
sy rehabilitacyjne.

Dom prowadzi rehabilitację typowo 
leczniczą w zakresie kinezyterapii i fizy-
koterapii (światłolecznictwo, laserote-
rapia, elektroterapia, magnetoterapia, 
ultradźwięki, krioterapia, hydroterapia, 
inhalacje, aquavibron, parafina). Do dys-
pozycji jest także grota. Zaletą jest tak-
że piękny i rozległy teren parkowy, po 
którym można odbywać długie space-
ry. Nowością ostatnich lat jest obecność 
koni i osłów, które służą do hipoterapii 
i onoterapii. Podczas pobytu można też 
skorzystać z zamkniętego kompleksu ba-
senowego w Głogowie lub pobliskich Pol-
kowicach.

Posiadamy status organizatora turnu-
sów ze specyficznym programem rekre-
acyjno- rekolekcyjnym (nr OR/02/001 

1/13), nasz głogowski Dom został wpisany 
w rejestr ośrodków (nr OD/02/0009/13).

Wspólnota redaguje kolorowy dwu-
miesięcznik „Kotwica” poprzez to czaso-
pismo staramy się ukazywać ewangeliczny 
sens cierpienia, dawać nadzieję osobom 
cierpiącym i ich rodzinom, nieść pocie-
chę, a także przekazywać ważne treści 
z zakresu duchowości i szerokiej proble-
matyki społecznej, przyczyniając się tym 
samym do formacji tego środowiska.

Zachęcamy do prenumeraty naszego 
pisma, a także do skorzystania z oferty 
turnusów i rekolekcji prowadzonych 
w naszym Domu.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem-
Cisi Pracownicy Krzyża
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ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA
Amerykański ginekolog, Bernard Nathanson, przyznał, że przez swoje działania przyczynił się do śmierci 75 

tysięcy dzieci. Był współodpowiedzialny za legalizację aborcji w USA, założył Narodową Ligę Walk o Prawo do 
Aborcji. Co było przyczyną jego… nawrócenia?

gu pięciu lat udało mu się przekonać 
opinię publiczną w Stanach Zjedno-
czonych do legalizacji aborcji. Jak tego 
dokonał? Kłamstwami i manipulacją. 
Fałszował dane dotyczące zgonów 
kobiet w wyniku nielegalnej aborcji. 
W skali roku było ich około 250, na-
tomiast Nathanson oficjalnie mówił 
o 10 tysiącach. Przekonywał, że aborcji 
sprzeciwia się tylko hierarchia kościel-
na, natomiast wierni nie widzą w niej 
nic złego. Rozmywał fakty o począt-
kach ludzkiego życia, mówił, że jest to 
zagadnienie filozoficzne, a nie nauko-
we.

Odkrycie prawdy
Przełom w życiu Bernarda Na-

thansona nastąpił po wynalezieniu 
aparatu USG. Po raz pierwszy lekarz 
mógł zobaczyć nienarodzone dzie-
cko, zmierzyć je, obserwować, a tak-
że związać się z nim emocjonalnie. 
Widok małego człowieka obudził w nim 
sumienie. Nathanson poprosił swojego 
przyjaciela- abortera, aby ten przepro-
wadzając „zabieg”, włączył USG i nagrał 
jego przebieg. Po obejrzeniu taśm wie-
dział, że nigdy więcej nie wykona aborcji. 
Po latach Nathanson wspominał: „Dzięki 

ultrasonograficznej doku-
mentacji mogłem zobaczyć, 
jak rączki i nóżki dziecka są 
wyrywane przez maszynę 
ssącą, jak pęka jama brzusz-
na, jak organy wysysane są 
na zewnątrz, jak czaszka jest 
miażdżona przez specjalny 
instrument”. Nakręcił film 
Niemy krzyk, w którym wy-
korzystał obejrzane materia-
ły. Film ten okazał się jednym 
z najmocniejszych argumen-
tów obrońców życia.

Nawrócenie
Nathanson wystąpił prze-

ciwko aborcji nie z powodów 
religijnych, ale czysto rozu-
mowych- po prostu zoba-
czył czym ona naprawdę jest. 
Wyrzuty sumienia próbował 

leczyć za pomocą środków przepisanych 
przez psychiatrę, topił je w alkoholu. Nic 
nie pomagało. Stopniowo, przede wszyst-
kim dzięki kontaktom z obrońcami życia, 
którzy go nie potępiali, lecz przyjmowali 
z miłością, zaczął się zbliżać do Kościo-
ła. W duchowej przemianie pomogły mu 
książki wielkich chrześcijańskich kon-
wertytów m.in. św. Augustyna, C.S. Le-
wisa czy Karla Sterna. Chrystusa w sakra-
mencie Chrztu św. przyjął w 1996 r. Od 
tamtej pory do końca życia regularnie się 
spowiadał, chodził na Msze św., zawierzył 
się Bożemu Miłosierdziu. W tym samym 
roku odwiedził Polskę. Błagał polskich 
parlamentarzystów o obronę życia czło-
wieka.

Bernard Nathanson zmarł po długiej 
i ciężkiej chorobie w lutym 2011 r. Tuż 
przed swoją śmiercią napisał apel do pre-
zydenta Obamy, w którym przestrzegał 
go przed konsekwencjami skrajnie pro-
aborcyjnej postawy. Niestety, jak na razie, 
nawoływanie człowieka, którego można 
nazwać św. Pawłem naszych czasów, nie 
odniosło skutku.

Ewa Rejman
Dwutygodnik młodzieży katolickiej

Droga 31.05-13.06.2015 

Urodził się w 1926 roku. Nie miał 
łatwego dzieciństwa. Ojciec- syn żydow-
skich emigrantów- nie praktykował swo-
jej wiary i wpoił synowi przekonanie, że 
Bóg nie interesuje się życiem człowieka. 
Młody Bernard był zdeterminowany, aby 
podobnie jak jego ojciec, w którego był 
wpatrzony- skończyć medycynę. Zdolne-
mu studentowi udało się to bez problemu. 
Na balu uniwersyteckim poznał delikat-
ną, ufną, 17-letnią Ruth. Zakochali się 
w sobie, rozpoczęli współżycie i Ruth za-
szła w ciążę. Dziecko się nie urodziło. Za 
namową Bernarda, dziewczyna dokonała 
nielegalnej wówczas aborcji. Wkrótce się 
rozstali. Pozostał tylko wzajemny żal.

Nathanson kontynuował swoją me-
dyczną karierę i został ginekologiem-po-
łożnikiem. W latach 60. miał już za sobą 
dwa nieudane małżeństwa, zniszczone, 
jak sam później przyznał, przez jego ego-
izm i nieumiejętność kochania. Począł 
kolejne dziecko z kobietą, która go bardzo 
kochała. Nie chciała zabijać maleństwa, 
jednak on zaproponował, że osobiście do-
kona aborcji. Zrobił to fachowo, nie czuł 
wyrzutów sumienia.

Wkrótce zobaczył, że z aborcji można 
zrobić niezły biznes. Założył Narodową 
Ligę Walki o Prawo do Aborcji. W cią-

Sonogram płodu w 14 tygodniu ciąży.
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W naszej Krzeszowskiej Bazyli-
ce na stolikach pod chórem jest wiele 
ciekawych i interesujących czasopism. 
W miesięczniku kulturalnym „Wpis” 
znalazłem artykuł nt. Drogi św. Jakuba. 
Skorzystałem z niego pisząc pracę magi-
sterską. Również przydatne było czaso-
pismo „Różaniec”, w którym są bardzo 
dobre artykuły tematyczne. Odkry-
łem także dwutygodnik dla młodzie-
ży „Droga”. W tym roku to katolickie 
czasopismo dla młodzieży świętowało 
swoje 20 – lecie. Na tę uroczystość jego 
redakcja ogłosiła konkurs. Postanowi-
łem napisać tekst o drodze i wysłałem 
na maila do redakcji. Wyniki konkursu 
zobaczyłem dopiero w kolejnym wyda-
niu „Drogi”. W jubileuszowym nume-
rze widniało moje nazwisko i wiersz 
zamieszczony obok. Ogarnęła mnie 
radość. Byłem naprawdę pozytywnie 
zaskoczony.

Po kilku dniach dostałem 
maila, w którym gratulowano 
wygranej, proszono mnie także 
o adres. Redakcja chciała wysłać na-
grody. Po kilku dniach przyszła oczeki-
wana paczka: wspaniała sportowa i pa-
triotyczna koszulka z napisem „Armia 
Krajowa- największa armia II wojny 
światowej”, książka i firmowy długopis. 
Od razu wysłałem maila do redakcji 
i podziękowałem za taki prezent. Na-
prawdę nie spodziewałem się tak wyso-
kiej nagrody.

W „Drodze” czytamy: „Zaskoczył 
nas konkurs na wiersz. Przyznajemy 
szczerze – przewidywaliśmy, że spotka 
się z najmniejszym zainteresowaniem. 
Tymczasem właśnie w tej kategorii 
otrzymaliśmy najwięcej prac! Wiersze 
białe i rymowane, miłosne i patriotycz-
ne, smutne i z nadzieją. Szczególnie 
urzekł nas ten napisany przez Piotra 

Wyrzykowskiego – publikujemy obok. 
Jeśli można napisać o wierszu, że jest 
„młodzieżowy”, oryginalny, z pomy-
słem, rytmiczny i na „nasze czasy”, to 
ten taki właśnie jest. Gratulujemy ser-
decznie!

Kl. Piotr Wyrzykowski

Nasz praktykant kleryk Piotr Wy-
rzykowski wygrał I-nagrodę w konkur-
sie ogłoszonym przez Miesięcznik dla 
młodzieży „Droga”. Redakcja „Krze-
szowskiej Pani” serdecznie gratuluje ks. 
Klerykowi Piotrowi tego wyróżnienia 
i życzymy, aby Matka Boża Łaskawa 
wypraszała dla naszego Kleryka po-
trzebne łaski u Swego Syna Jezusa Chry-
stusa w drodze do kapłaństwa.

NOWE OBLICZE
KS. KLERYKA PIOTRA
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

„Idź z tą siłą, która masz…”
czyli Matka Izydora Kaliska Ksieni dwudziesta trzecia 

SS. Benedyktynek we Lwowie.

Przejdźmy do historii Benedyktynek 
we Lwowie. 25 lipca 1922 roku zmarła 
rządząca dotychczas klasztorem prze-
orysza Józefa Lassnig. Przypomnijmy, 
że w momencie usunięcia z klasztoru do 
Rzymu Ksieni Kolumby Gabriel (1900 
r.) za rzekomy „skandal”, kara ta uderzy-
ła rykoszetem także i w całą Wspólnotę 
lwowską: Arcybiskup lwowski wstrzy-
mał wybory ksieni. Odtąd przez 22 lata 
Wspólnotą rządziły przeorysze. Klasztor 
stracił rangę opactwa.

Kiedy więc zmarła S. Józefa Lassnig, 
zakonnice zwróciły się do Kurii, by od-
wieszono karę i pozwolono im wybrać 
Ksienię. Ku ich wielkiej radości uzyskały 
zgodę a wybory wyznaczono na 19 VIII 
1922 r. Przybył na nie Ks. Biskup Bole-
sław Twardowski wówczas jeszcze sufra-
gan lwowski. Na Kapitule, decyzją 2/3 
głosów wybrano S. Izydorę Kaliską, ma-
jącą wówczas 52 lata życia i 15 lat spra-
wowania obowiązku podprzeoryszy, czyli 
jakby kierowniczki d.s. gospodarczych. 
Benedykcję czyli błogosławieństwo Ksie-
ni wyznaczono na Białą Niedzielę (dziś: 
Niedziela Miłosierdzia Bożego) 8 IV 1923 
roku. Dwa tygodnie wcześniej zmarł na 
białaczkę Ks. Arcyb. Józef Bilczewski 
(dziś święty) i na benedykcję przybył Ks. 
Bp. Twardowski, który niedługo potem 
został Arcybiskupem lwowskim.

Uroczystość była – jak zawsze- pod-
niosła, choć Matka Izydora nie myślała 
zapewne o podniosłości, ale z przestra-
chem patrzyła na obowiązki, które ją cze-
kają. „Idź z tą siłą, którą masz…”. Badając 
stan klasztoru w momencie objęcia przez 
nową Ksienię swego urzędu ma się ochotę 
powiedzieć, że trzeba było raczej Herku-
lesa, by sprostał sytuacji, a nie słabej ludz-
kiej istoty. Herkulesową- miała M. Izy-
dora tylko wiarę w Opatrzność Bożą, bo 
przecież kiedyś po swojej pierwszej Ko-
munii świętej pisała, że z Jezusem niczego 
się nie boi, że pierwsi chrześcijanie szli 

na męczeństwo po Komunii św. A realia 
były niewesołe: powojenny upadek ma-
jątków klasztornych, wielka inflacja w po-
czątkach polskiej niepodległości, później 
ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny, nie 
najwyższy poziom formacyjny zakonnic 
a przede wszystkim- nieustająca choroba 
Matki. To ostatnie było nie tylko bolesne 
ale i upokarzające, bo lekarze do końca 
właściwie nie umieli znaleźć przyczyny 
okresowego wielkiego osłabienia Matki 
i cierpienia, które powodowało wieloty-
godniową nieraz nieobecność Matki we 
wspólnocie: nie wstając z łóżka była nie-
dostępna dla większości zakonnic.

Ale M. Izydora- jak się już rzekło- 
była zakonnicą mocnej wiary, nadziei 
i miłości, połączonych wielką gorliwością 
neofitki. To właśnie siła wiary pozwoliła 
jej tyle zdziałać, o czym ze zdumieniem 
czytamy w kronice. Już na wstępie swych 
rządów postawiła sprawę właściwie: tak 
zwane sprawy doczesne w znacznej mie-
rze zlecała swoim urzędniczkom, którym 
udzielała wskazówek i rad, pozostawiając 
im samo wykonanie. Pamiętała zawsze, 
że głównym zadaniem Ksieni jest troska 
o dusze, o stan duchowy swoich zakonnic 
i konsekwentnie się tego trzymała. Zawsze 
znalazła czas, by którąś z Sióstr pocieszyć, 
podnieść na duchu, umocnić, pokiero-
wać, przestrzec, czy po matczynemu skar-
cić. Zaraz na początku wyznaczyła każdej 
zakonnicy dzień i godzinę na osobiste 
spotkanie i rozmowę. Dbała o ich lektury 
i formację, a z biegiem lat coraz czynniej 
włączając się w nurt reformatorski, zapra-
szając do klasztoru Benedyktynów, głów-
nie z praskiego opactwa Emaus, gdzie 
było kilku Polaków (dzisiejszy Tyniec był 
wówczas w zupełnej ruinie). Niektórzy 
z nich, jak O. Klemens Dąbrowski, prawie 
na stałe związali się z lwowskim klaszto-
rem poprzez głoszenie nauk i ogólną for-
mację zakonnic. Toteż nie ma w tym nic 
dziwnego, że zakonnice ją kochały, a kro-

nikarka pisząc o niej używa zwrotu „nasza 
kochana Matka”. Na dziesięciolecie rzą-
dów Ksieni ta sama kronikarka zapisała, 
że jest ona”(…) czułą i kochającą Matką, 
mimo tylu cierpień fizycznych, nieustają-
cych trosk, ciężkich kryzysów i bolesnych 
przejść”.

Najbardziej dotkliwe- bo najbardziej 
widoczne i odczuwalne na co dzień- były 
straty materialne po zniszczeniach wojen-
nych. Mimo, że jej poprzedniczka wiele 
zdziałała, to zniszczeń było zbyt dużo, by 
je można było odrobić za rządów jednej 
przełożonej. Lista tego, co należało zrobić 
w pierwszej kolejności była długa, były 
to prace absolutnie konieczne do wyko-
nania a ich koszty w sumie sięgały wielu 
setek tysięcy mkp. A tymczasem Państwo 
Polskie i jego waluta (marka polska) były 
niestabilne. Inflacja gwałtownie rosła. Po 
pensje dla kilku nauczycieli opłacanych 
przez władze świeckie (resztę opłacał 
klasztor) posyłano do urzędu woźnego… 
workami. Kilogram soli np. kosztował 
2 300 mkp, kilogram mięsa 54 000, zwy-
kła igła do szycia 5400. Podatek gruntowy 
za 1923 rok Ksieni zapłaciła w wysokości 
727 mln marek. Sytuacja poprawiła się 
po reformie walutowej min. Grabskiego 
i wprowadzeniu złotego jako waluty pol-
skiej (1923- 1925) ale nie na długo- nieste-
ty. Lata trzydzieste przyniosły już pełnię 
ogólnoświatowego kryzysu ekonomiczne-
go, a z nim bezrobocie, nędzę, żebractwo, 
przestępczość. Kronikarka skomentowała 
ten fakt trafnie: „ (…) tak to zawodna jest 
ludzka gospodarka, jeżeli się ją prowadzi 
bez Boga”. Nie tylko bez Boga- czytamy 
dalej- ale nawet przy „planowym i syste-
matycznym bezbożnictwie” (tu podaje 
przykład Rosji, Meksyku i Hiszpanii).

W takich ciężkich warunkach Matka 
Izydora zadeklarowała pomoc charyta-
tywną ze strony klasztoru: dokarmianie 
biedaków we furcie, zawieszenie opłat 
szkolnych dla ubogich uczennic, dokar-

W biblijne Księdze Sędziów (Sdz 6, 12-16) jest scena opisująca moment, kiedy Bóg zleca Gedeonowi prowadzenie walki 
w obronie Izraela. Gedeon wymawia się na wszystkie sposoby: a to, że jego ród jest mało znaczący w Izraelu, a to, że jest 
najmłodszy w rodzinie, a w ogóle jest zbyt młody na przewodzenie innym. Wówczas Bóg skierował do Gedeona znamienne 
słowa: „Idź z tą siłą, którą masz…”, obiecując, że On Sam będzie z nim i będzie za niego walczył. Wielokrotnie dowiadujemy 
się z Biblii o tym, jak Bóg- dla spełnienia swoich zamiarów- wybierał sobie kogoś słabego, by poprzez słabość człowieka ukazać 
moc Bożą i by człowiek nauczył się całkowicie ufać Bogu.
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mianie ich, organizowanie - wraz z Towa-
rzystwem Szkoły Ludowej - tzw. półkolo-
nii letnich dla biednych dzieci, dla których 
klasztor dawał częściowo prowiant.

Rozluźnienie obyczajów, spowodowa-
ne nędzą, widać było na każdym kroku. 
Bywało, że niektórzy dzierżawcy ziem 
klasztornych eksploatowali te majątki, 
niemiłosiernie je wyniszczając. Bywało, że 
posuwali się nawet do tego, że wydzierża-
wiali wydzierżawione przez siebie ziemie 
komuś innemu, ciągnąc z tego dodatkowe 
zyski. W jakim stanie taki majątek był po 
kilku latach- nietrudno zgadnąć. Bywa-

ło, że klasztor nieraz musiał odzyskiwać 
swoje przy pomocy sądu, co jeszcze przy-
sparzało wydatków. Tak było wobec oszu-
kujących, natomiast dla uczciwych pra-
cowników klasztoru Matka była bardzo 
dobra, nigdy nie zapominała o nich, kiedy 
już odpracowali „swoje” i przechodzili na 
zasłużony odpoczynek. Starała się zawsze 
zabezpieczyć ich, by nie cierpieli biedy, 
otaczała opieką w chorobie.

Istną plagą stały się napady, rozbo-
je i zwykłe kradzieże. Bywało, że Siostry 
musiały dyżurować nocami, by ochronić 
choć część z tego co rosło w ogrodzie, 
bądź żyło w stajniach czy kurnikach. 
Trzeba tez było mieć się na baczności 
przed oszustami, choć ufne Siostry nieraz 
dawały się nabrać różnym wyrwigroszom. 
Wręcz humorystyczny był przypadek, gdy 
pewnego roku, w Wigilię Bożego Naro-
dzenia, zawitał do furty braciszek zakon-
ny, który przedstawił się jako benedyktyn 
z dopiero co formującego się zakonu na 
Świętym Krzyżu ( w Górach Świętokrzy-
skich). Twierdził, że wysłano go na kwestę 
(po prośbie), by zbierać datki i dary dla 

swojego klasztoru. Matka Izydora i Sio-
stry najpierw poczęstowały go gościnnie 
wieczerzą wigilijną, a potem obdarowały: 
„czerwonym ornatem aksamitnym, albą, 
bielizną kielichową, talerzami, kubka-
mi i pieniędzmi”. Tymczasem niedługo 
potem przybył O. Klemens Dąbrowski- 
właśnie ze Świętego Krzyża- który stwier-
dził wobec przejętych Sióstr, że- jak na 
razie- on sam jest jedynym mnichem na 
Świętym Krzyżu i nikogo po kweście nie 
wysyłał.

Przy tych wszystkich obciążeniach 
i zmartwieniach Matka Izydora całą du-

szą oddawała się sprawom duchowo-
ści zakonnej. A działo się wtedy sporo 
w świecie benedyktyńskim. Szło nowe… .
Niektóre opactwa benedyktyńskie na Za-
chodzie (Niemcy, Belgia, Francja, Cze-
chy) odradzały się błyskawicznie i zaczęły 
oddziaływać m.in. na polskie Benedyk-
tynki. Został też wyznaczony przez Rzym 
wizytator dla polskich klasztorów żeń-
skich. Podjął tę funkcję opat klasztoru 
w Emaus (Praga czeska) O. Ernest Vyko-
ukal, który już wcześniej użyczał naszemu 
klasztorowi swoich mnichów Polaków. 
Następowały znaczące zmiany w liturgii, 
w tzw. obserwancji czyli stylu życia, ure-
gulowania prawne etc. Wspólnocie naszej 
we Lwowie zaczęli już na dobre posłu-
giwać „rasowi” benedyktyni, stąd wziął 
się- podkreślany w kronice- nacisk na po-
ziom liturgii i śpiew gregoriański, którego 
M. Izydora była wielką wielbicielką. Do 
Lwowa zaczął też zaglądać, przebywają-
cy już wówczas w Polsce belgijski mnich 
O. Karol van Oost, który kilka lat później 
(1939) doprowadził do odrodzenia Opa-
ctwa w Tyńcu pod Krakowem. O. Karol 

wysłany w tym celu do Polski przez swego 
opata- wprost zakochał się w Polsce i Po-
lakach. Nieco komiczne było, kiedy- mó-
wiąc o polskim duchowieństwie- używał 
zwrotu „my polscy księża”. Jeszcze w Bel-
gii zaczął się uczyć polskiego. Jak wspomi-
na O. Leon Knabit- uczył się na tekstach 
wówczas mu dostępnych czyli na Mickie-
wiczu i Słowackim. I bywały z tego czasem 
zabawne sytuacje. Kiedy miał przyjechać 
do Polski, wysłał depeszę: „Przyjeżdżam 
(tu data), wyślijcie na stację rumaki.” On 
także- podczas okazjonalnych pobytów 
we Lwowie- zachodził do benedyktynek, 

głosił im konferencje ascetycz-
ne i uczył śpiewać „gregoriankę”. 
Prawdopodobnie z tego czasu po-
chodzi jeszcze inne wspomnienie 
o O. Karolu van Ooście, opowia-
dane mi przez śp. S. Gertrudę. 
Pewnego razu, będąc w naszym 
klasztorze we Lwowie, O. Karol 
uczestniczył wraz z siostrami 
w Nieszporach. Siostry były wte-
dy dopiero w trakcie zmiany Bre-
wiarza rzymskiego na Brewiarz 
monastyczny, ale wtedy śpiewały 
jeszcze według pierwszego. Ojciec 
Karol pilnie słuchał i popatrywał 
po Siostrach, w końcu mruknął 
dość głośno: „eee… same stare!” 
Siostry na takie dictum obraziły 
się śmiertelnie. Dopiero czyjaś 
interwencja wyjaśniła, że Ojcu 
chodziło o śpiewane psalmy a nie 
o zakonnice.

Było więc sporo ruchu i życia 
w polskim benedyktyniźmie wówczas. 
W samym jego centrum znalazła się i M. 
Izydora, działająca m.in. w nowoutwo-
rzonej Kongregacji Benedyktynek. Trzeba 
było mieć na to niespożyte siły. Ale prze-
cież Bóg powiedział: „Idź z tą siłą, którą 
masz”.

Tymczasem ukryta a nierozpoznana 
choroba z wiekiem robiła w organizmie 
Matki coraz większe spustoszenia, nad-
miernej pracy i wysiłku nie wytrzymało 
serce, atakowała bólem wątroba (rak), 
a przede wszystkim za późno rozpozna-
na cukrzyca. Wszystko to spowodowało, 
że 22 lipca 1935 roku straciła przytom-
ność. W chwili świadomości poprosiła 
o Wiatyk, szepcząc, że pragnie radości. 
Tak szybkie załamanie zdrowia nastąpiło 
zaraz po śmierci najbliższej współpracow-
niczki Matki S. Julianny Dyduszyńskiej, 
którą Matka boleśnie przeżyła, niczym 
utratę prawej ręki. Na łożu śmierci odwie-
dził Matkę Arcyb. Twardowski, ale już go 
nie poznała. Zmarła ku wielkiemu żalowi 
zgromadzenia.

s. dr Edyta Wójcik - benedyktynka

Ksieni Izydora ze wspólnotą, 1923 r
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ŻYCIE KAROLA WOJTYŁY 
W LATACH 1939-1945

14 maja 1938 r. Karol Wojtyła zdał 
maturę w Wadowicach i jako młody 
chłopak postanowił zapisać się na stu-
dia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Lubiąc czytać dużo książek 
i pisać wiersze, złożył dokumenty na 
filologię polską. W taki sposób został 
studentem pierwszego roku filologii 
polskiej Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, gdzie w dniu 1 października 1938 
r. rozpoczął naukę. Mieszkał wówczas 
w Krakowie na Dębnikach przy ul. Ty-
nieckiej 10, w domu rodzinnym matki. 
Pasja literacka dała znać o sobie. Jako 
młody student otarł się o prawdziwe 
elity kulturalne: próbował sił na scenie, 
poważniej myślał o pisaniu, pasjonował 
go zwłaszcza dramat, próbował poezji.

Wspomnieliśmy w pierwszej części, przedstawionej w poprzednim wydaniu „Krzeszowskiej Pani” na temat lat 
młodzieńczych przyszłego papieża. Jego narodzinach 18 maja 1920 r. w Wadowicach, rodzinie, Kościele i szkole. 
Czas na dalsze losy życia Karola Wojtyły.

W tym samym czasie sytuacja w Eu-
ropie zaczynała się coraz bardziej się 
psuć. Przywódca III Rzeszy Adolf Hit-
ler żądny kolejnych obszarów, na mocy 
układu monachijskiego (30 września 
1938 r.) zajął właśnie 1 października 
1938 r. obszar tzw. Kraju Sudeckiego 
(integralnej części Czechosłowacji). 
A wiosną następnego roku samą Cze-
chosłowację tworząc Protektorat Czech 
i Moraw. Młody student krakowskiej 
uczelni nawet nie sądził, że spokój po 
przeprowadzce z ojcem, z Wadowic do 
Krakowa będzie miał tylko przez rok. 
1 września 1939 r. Niemcy napadły na 
Polskę, a już 6 września Kraków został 
zajęty przez żołnierzy Wermachtu i za-
częła się trwająca do 17 stycznia 1945 r. 

okupacja królewskie-
go grodu. Mało tego 
hitlerowcy wyznaczyli 
Kraków na stolicę ma-
rionetkowego tworu 
pod nazwą Generalne 
Gubernatorstwo. A ge-
neralnym gubernato-
rem został zbrodniarz 
nazistowski Hans 
Frank, który osiadł na 
Wawelu.

Mimo, że Karol 
Wojtyła bez proble-
mów zaliczył pierwszy 
rok studiów na filolo-
gii polskiej, to drugie-
go roku już nie zaczął, 
trwała hitlerowska 
okupacja. A 6 listopa-
da 1939 r. niemieckie 
władze, pod preteks-
tem okolicznościo-
wego wykładu nie-
mieckiego profesora 
w Collegium Novum, 
zwołały profesorów 
Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego do budynku. 

Wszyscy zostali aresztowani i wywiezie-
ni do obozów koncentracyjnych, a akcja 
przeszła do historii jako Sonderaktion 
Krakau.

Karol Wojtyła przeobraził się wów-
czas w robotnika Solvayu w Borku Fałę-
ckim (od 1941 r. jest to dzielnica Krako-
wa). Jak wielu wówczas studiował, tyle że 
dorywczo, samodzielnie, pisał wiersze, 
częściowo później publikowane pod na-
zwiskiem Andrzej Jawień. Występował 
też na powstałym w jesienią 1941 r. taj-
nym Teatrze Rapsodycznym., w domku 
ciotek, gdzie w czasie wojny zamiesz-
kał Mieczysław Kotlarczyk z rodziną. 
Przeżycia okupacyjne Wojtyły były jed-
nak, jak wiele w jego życiu, nietypowe. 
Jego od dziecka żarliwa religijność, nie 
opuszczająca go myśl o kapłaństwie, 
obecność swego starszego przyjaciela, 
krawca, zelatora Żywego Różańca Jana 
Tyranowskiego – wszystko to powoli 
nadawało sens życiu młodego studenta 
– robotnika osieroconego już całkowicie 
po śmierci ojca w 1941 r.

Karol Wojtyła jako pracownik
kamieniołomu podczas wojny

Karol Wojtyła jako student
Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Wędrując przez kraje Ameryki 
Łacińskiej, pewnego dnia zobaczy-
łem przed przydrożnym zajazdem 
znak następującej treści: No mo-
chila – co oznacza ,,nie dla czło-
wieka z plecakiem”. Miał on formę 
drogowego znaku zakazu! Idąc tak 
po kilku miesiącach, sam niespo-
dziewanie stałem się takim ,, czło-
wiekiem z plecakiem”, który nie 
wszędzie jest mile widziany i nie 
do każdego zajazdu może swobod-
nie wejść.

Zostałem człowiekiem wyklu-
czonym. Droga asfaltowa nie była 
już dla mnie. Mogłem iść, ale po-
boczem, za barierką!

MOCHILA MAN

Nie mogłem korzystać ze 
wszystkich, takich nawet podsta-
wowych, światowych zdobyczy cy-
wilizacji… Chociaż wracałem do 
domu!

Mochila man – to prawdziwa 
opowieść o człowieku, o kimś wy-
kluczonym, który próbuje wrócić, 
nie do cywilizacji, ale do domu… 
To historia, kiedy ucieczka ,,tam” 
stała się biletem powrotnym …

Książka do nabycia 
w Obsłudze Pielgrzyma

cena 15 zł

Czas okupacyjny domagał się jed-
nak także innych zaangażowań. Było 
więc uczestnictwo w podziemiu, po-
moc prześladowanym Żydom, a nad-
to ogromny ciężar okupacyjnej wege-
tacji całkowicie samotnego młodego 
człowieka. Być może te okoliczności 
pomagają w wykrystalizowaniu się 
myśli o kapłaństwie. W 1942 r. Woj-
tyła wstępuje do tajnego seminarium 
duchownego w Krakowie, podejmując 
jednocześnie studia na tajnym Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Mieszkał wtedy w domu 
arcybiskupim, bowiem władze Nie-
mieckiego Frontu Pracy ścigały go za 
opuszczenie pracy w Solvayu. Wojtyła 
jako kleryk przyrzekł sobie odłożyć 
na bok swe zainteresowania literackie. 
Słowa dotrzymał i wszystkie siły po-
święcił studiom. Widział wówczas dla 
siebie miejsce w klasztorze Karmeli-
tów przy ul. Karmelickiej. Interwencja 
metropolity arcybiskupa Adama Stefa-
na Sapiehy te zamiary udaremniła.

29 lutego 1944 r. wracając z po-
dwójnej zmiany w oczyszczalni soli 
w Borku Fałęckim został potrącony 
przez niemiecką ciężarówkę w okoli-
cach ronada Antoniego Matecznego1. 
W wyniku zdarzenia trafił do szpitala 
przy ul. Mikołaja Kopernika. Pomógł 
mu motorniczy tramwaju Józef Flo-
rek oraz nieznany z imienia i nazwiska 
niemiecki oficer Wermachtu. W szpi-
talu przebuwał 12 dni, zdiagonozo-
wano u Karola Wojtyły wstrząśnięcie 
mózgu i złamany obojczyk.

Gdy 17 stycznia 1945 r. skończy-
ła się okupacja niemiecka, zaczęła się 
nowa sowiecka. W tych trudnych cza-
sach Karol Wojtyła zmagał się z wła-
dzą ludową, aż do momentu wyboru 
na Stolicę Piotrową. Pierwszym kro-
kiem ku temu było uzyskanie święceń 
kapłańskich 1 listopada 1946 r. Karol 
Wojtyła został kapłanem archidie-
cezji krakowskiej. Prymicje odpra-
wił w Dzień Zaduszny (2 listopada) 
w Krypcie św. Leonarda na Wawe-
lu, w której znajdują się groby takich 
sławnych Polaków jak króla Jana III 
Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki czy 
Władysława Sikorskiego. Krypta św. 
Leonarda jest też jedną z niewielu za-
chowanych w Polsce wnętrz w stylu 
1 Antoni Mateczny (21.04.1858 – 
1.10.1934), architekt, radny Krakowa, 
mieszkaniec Podgórza, gdzie w 1898 r. 
odkrył lecznicze źródła wody mineralnej 
siarczanej.

romańskim i pozostalością po tzw. 
drugiej katedrze wawelskich zwanej 
hermanowską. Miało to wymowę sym-
boliczną, prymicjant dotyczył wszyst-
kich, których kochał, ale byli po tamtej 
stronie. O tym jak ksiądz Karol Wojty-

ła służył Kościołowi i Polsce w latach 
1945-1978, w następnym wydaniu 
„Krzeszowskiej Pani”.

Mateusz Pazgan

Andrzej Ziółkowski
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PIELGRZYMKA MINISTRANTÓW  
I MŁODZIEŻY DO RZYMU

Dnia 8 kwietnia 2015 roku grupa 52 śmiałków, na czele z Ks. Mateuszem wyruszyła na pielgrzymi szlak, wędrując 
od Matki Bożej Łaskawej aż do Wiecznego Miasta - Rzymu. Pokonali w sumie około 3000 kilometrów, chociaż 
droga nie była łatwa, to wszyscy dotrwali do jej końca.

Wszystko zaczęło się od wspólnej 
Mszy Św. w krzeszowskiej Bazylice. Po 
której z plecakami pełnymi jedzenia, wy-
ruszyli w drogę mając przed sobą około 
1500 kilometrów, pomimo tego z uśmie-
chami na ustach kroczyli główną aleją 
placu kościelnego aby wsiąść do autobu-
su i ruszyć prosto przed siebie, zmierzając 
ku Rzymowi.

Droga była długa i nieco męcząca, 
jednak trud jakiego doznali nasi pielgrzy-
mi został nagrodzony już w połowie dro-
gi, ponieważ udało się im zwiedzić Wie-
deń wraz z jego zabytkami. Jednak to nie 
do niego zmierzali pątnicy. Po krótkim 
postoju wyruszyli w dalszą drogą wypa-
trując upragnionego celu. Około północy 
przekroczyli granicę włoską i mimo tak 
późnej pory, ci którzy nie spali, mogli uj-
rzeć wysokie, niebezpieczne ale zarazem 
przepiękne Alpy. Będąc we Włoszech 
czekał ich jeszcze jeden mały przystanek, 
przed głównymi atrakcjami, mianowicie 
Wenecja. O godzinie 7:00 następnego 
dnia, wszyscy uśmiechnięci, niekoniecz-
nie wypoczęci, ruszyli w stronę łodzi, 
którą mieli dostać się do centrum Wene-
cji. Już wtedy mogli uznać, że znaleźli się 
w słonecznej Italii: słońce, brak wiatru, 22 

stopnie Celsjusza - czegóż chcieć więcej 
- mówi jeden z uczestników pielgrzymki. 
Po zwiedzeniu najważniejszych zabytków 
Wenecji udali się na Mszę Świętą w Bazy-
lice Mniejszej p.w. św. Marka. Po Eucha-
rystii wrócili do autobusu, którym dotar-
li na nocleg, jednak za nim udali się na 
spoczynek, przywitali się z Adriatykiem, 
w którym niektórzy zdążyli zamoczyć 
nogi i nie tylko.

Kolejnego dnia czekało ich zwiedza-
nie Asyżu - miasta, w który czas zatrzy-
mał się w średniowieczu - co podkreślała 
pani Kasia - pilot pielgrzymki. Sam Asyż 
wywarł ogromne wrażenie na pątnikach, 
ze względu na swój genius loci - du-
cha miejsca, najpierw zapierająca dech 
w piersiach Bazylika Mniejsza p.w. Matki 
Bożej Anielskiej a w samym jej centrum 
Porcjunkula - niegdyś mały kościółek, 
gdzie rozkwitał kult św. Franciszka. Na-
stępnie pielgrzymi udali się do dwóch ba-
zylik: św. Franciszka i św. Klary i to one, 
i związane z nimi historie zrobiły ogrom-
ne wrażenie na uczestnikach pielgrzymki. 
Po nawiedzeniu bazylik i nakarmieniu się 
w sposób duchowy, przyszedł czas na coś 
dla ciała, a mianowicie przepyszne lody - 
podobno najlepsze we Włoszech - co zo-

stało podkreślonego przez Ks. Mateusza, 
pozostali uczestnicy zdecydowanie zga-
dzają się z tym stwierdzeniem. Pomimo 
całego uroku i chęci pozostania w tym 
cudownym miejscu, pielgrzymi musieli 
opuścić Asyż i udać się w dalszą drogę.

W kolejnym dniu pielgrzymi dotar-
li do samego Rzymu. Nie sposób opisać 
to wszystko co zobaczyli, ale szczególnie 
w pamięci jednego z pielgrzymów zapad-
ły cztery Bazyliki Większe - św. Jana na 
Lateranie, św. Piotra na Watykanie, św. 
Pawła za murami, i Matki Bożej Większej.

„Kiedy dotarliśmy do Bazyliki św. Jana 
i zobaczyliśmy ją jako pierwszą w Rzymie, 
poczuliśmy, że naprawdę stoimy przed 
Matką Kościołów, przed Katedrą Biskupa 
Rzymu.”- mówi jeden z pielgrzymów. Jed-
nak każda z bazylik zwracała uwagę piel-
grzymów pod innym względem: Bazylika 
św. Piotra swoimi rozmiarami, Bazylika 
św. Pawła swoim wystrojem i przedsta-
wieniem portretów papieży, zaś Bazylika 
Matki Bożej Większej relikwiami Żłób-
ka Świętego. Najważniejszymi częściami 
zwiedzania była modlitwa: Regina Coeli 
wraz z Papieżem Franciszkiem na placu 
św. Piotra oraz nawiedzenie grobu św. 
Jana Pawła II.
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NOWI MINISTRANCI
W niedzielę 21 czerwca na Mszy Św. 

o godz. 10.00 do grona Ministrantów zo-
stało włączonych 11 kandydatów, którzy 
przez miniony rok przygotowywali się 
do tej zaszczytnej służby przy Ołtarzu. 
Eucharystii przewodniczył Ks. Mateusz 
Rycek - Wikariusz naszego Sanktuarium 
i jednocześnie Referent ds. Liturgii w De-
kanacie Kamienna Góra - Wschód.

W homilii Ks. Mateusz przypomniał 
kandydatom, że przyjmując funkcję mi-
nistranta stajecie się szczególnymi po-
mocnikami kapłana, któremu będziecie 
pomagać przy sprawowaniu Mszy Świętej 
jak i podczas innych nabożeństw. Jako 
Ministranci będziecie w imieniu wszyst-
kichprzynosić do ołtarza dary, które będą 
ofiarowywane Bogu i staną się Ciałem 
i Krwią Chrystusa. Będziecie także nosi-
li ZNAKI, które dla liturgii są niezbędne: 
Krzyż, Świece, Kadzidło przez nie będzie-
cie wskazywać innym,że nasza modlitwa 
ma być piękna i ma nas przybliżać do 
Boga. I wreszcie sami Drodzy kandydaci 
macie być dla innych ZNAKIEM, że je-
steście blisko Chrystusa, którego chcecie 
naśladować i swoim dobrym postępowa-
niem to potwierdzać....

Oto nowi Ministranci Bazyliki Krze-
szowskiej:
1. Dominik Grzyb
2. Michał Kuczyński
3. Dawid Lewandowski
4. Jakub Michalik
5. Marcel Michalik
6. Adrian Mika
7. Jakub Ogorzałek
8. Mikołaj Ogórek
9. Jakub Powązka
10. Dawid Tomaszewski
11. Stanisław Wondołowski

Ks. Mateusz Rycek

Kolejnym punktem zwiedzania był 
Rzym antyczny. Uczestnicy pielgrzymki 
zobaczyli Koloseum, Panteon, Via Apię, 
Kapitol oraz Zamek Anioła - niegdyś pa-
łac Hadriana.

Oczywiście nie można było również 
zapomnieć o słynnych Muzeach Waty-
kańskich, do których, z kilkoma przy-
godami, pielgrzymi dotarli metrem. 
W Muzeach zobaczyli wystawę sztuki 
antycznej, ale i też średniowiecznej. Na 
samym końcu dotarli do Kaplicy Syks-
tyńskiej a z niej weszli prosto do Bazyliki 
Większej p.w. św. Piotra. Pomimo ogól-
nego zmęczenia i bólu nóg - jak na piel-
grzymkę przystało - z uśmiechem na us-
tach nawiedzali bazylikę św. Piotra, wraz 
z grobem św. Jana Pawła II oraz Grotami 
Watykańskimi.

Jeden z pątników podzielił się reflek-
sją oraz ciekawymi historiami z pobytu 
w Rzymie.

„Rzym - Wieczne Miasto, w którym 
nie sposób poruszać się samochodem i tu 
głęboki ukłon w stronę Panów kierow-
ców, którzy zapewnili nam bezpieczną 
podróż. Rzym kojarzy mi się teraz z Ba-
zylikami i przepyszną pizzą, ale i również 
z katakumbami. Będąc w katakumbach 
św. Kaliksta trzymałem się z tyłu grupy 
idąc z dwoma innymi osobami. Pozostała 
część grupy była w zasięgu naszego wzro-
ku, jednak w pewnym momencie, stwier-
dziłem, że zapadła wokół nieco niepo-
kojąca cisza, kiedy podniosłem wzrok 
i spojrzałem przed siebie, zorientowałem 
się, że niestety ale reszta grupy gdzieś 
zniknęła, zachowując zimną krew stwier-
dziłem, że pójdę przed siebie i nie myśląc 
zbyt wiele poszedłem prosto, jednak wte-
dy przypomniałem sobie, że katakumby 
mają około 35 hektarów, i w tym mo-
mencie z najbliższego korytarza wyłoniła 
się głowa mojego kolegi, który pomógł 
mi dostać się do wyjścia. Najbardziej 
urzekł mnie Asyż, w którym czuło się 
całe sacrum miejsca i nie sposób było nie 
zauważyć klimatu średniowiecza.”

P.S.
Wszyscy pielgrzymi serdecznie dzię-

kują Księdzu Mateuszowi za zorganizo-
wanie tak wspaniałego wyjazdu. Dzięku-
ją za wyrozumiałość i każde dobre słowo 
skierowane do nich, za każdą Euchary-
stię i za przepyszne lody w Asyżu.

Venimus! Vidimus! Deus Vicit!!

Michał Jała
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Trzeźwymi bądźcie
XVII Piesza Pielgrzymka  

w intencji trzeźwości narodu
14 czerwca 2015

Pochodzą z dużych miast i małych wsi, mają różne 
wykształcenie i różne zawody - łączy ich jedno - wspólna 
walka z chorobą alkoholową. Po raz 17. z Kowar ruszyła 
Piesza Pielgrzymka Trzeźwości do Sanktuarium maryjne-
go w Krzeszowie.

"W tym roku wędruje 100 osób. Idą pątnicy z Diece-
zji Legnickiej i Świdnickiej. (...) W większości są to osoby, 
które doświadczyły problemu uzależnienia od alkoholu. 
Dzisiaj są trzeźwiejącymi, są nawet i tacy którzy mają po 
20 lat trzeźwości. Idą ze swoimi bliskimi, a więc i z żonami, 
też i z dźećmi. Chcemy przez ten pielgrzymi trud wypra-
szać potrzebne łaski dla naszego kraju, żeby mógł budować 
swoją przyszłość na trzeźwości. Żeby nie było panoszącego 
się pijaństwa i w konsekwencji też bardzo niebezpiecznego 
alkoholizmu." (Powiedział w wywiadzie ks. Bronisław Piś-
nicki - Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości).

Monika Poręba - Zadrożna

MŁODZI NA 
JASNEJ GÓRZE

Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię - hasło tegorocznej pielgrzymki 
Podwórkowych i Szkolnych Kół Różań-
cowych przyświecało również uczniom 
krzeszowskiej szkoły, którzy dzielnie wy-
ruszyli na pielgrzymkę autokarową na 
Jasną Górę.

Pielgrzymów nie wystraszył deszcz ani 
ciemne chmury, śpiew i modlitwa towa-
rzyszyła rozradowanej grupie od począt-
ku wyjazdu. Przybyliśmy przed tron Mat-
ki Bożej z intencjami w których codzien-
nie, przed rozpoczęciem lekcji modlimy 
się w szkole; za nasze rodziny, parafię, 
szkołę a także we własnych intencjach.

Nasza pielgrzymka była również 
dziękczynieniem Maryi za Jej opiekę 
i szczęśliwie przeżyty rok szkolny. Wie-
rzymy, że wspólne pielgrzymowanie i co-
dzienna różańcowa modlitwa wyda owo-
ce prawdziwie chrześcijańskiej miłości.

Zob. http://www.jasnagora.com/wyda-
rzenie-9421

Honorata Klimczak
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Kiedy? Jak najszybciej!
Ile lat powinno mieć dziecko, które 

po raz pierwszy uklęknie przy kartkach 
konfesjonału i po raz pierwszy przyj-
mie Pana Jezusa w Komunii św.: 5, 7, 9, 
10? Gdy „wykuje” na pamięć formułki 
katechizmowe i wiele modlitw? Gdy bę-
dzie mądrzejsze (od kogo?) i zrozumie 
Tajemnicę Jezusa ukrytego w Euchary-
stii? A co z dziećmi z wszelkimi niepełno 
sprawnościami- także intelektualnymi? 
A co z dziećmi rodziców niewierzących 
czy/i niepraktykujących? A może niech 
każdy decyduje sam, gdy będzie dorosły?

"Wzrok, dotyk, smak o Tobie mówią 
nic do mnie; słuchowi tylko wierzy me 
serce niezłomnie. We wszystko co Syn 
Boży rzekł, wierzę w pokorze- nic na to 
słowo prawdy brzmieć pewniej nie może". 
Tak modlił się św. Tomasz z Akwinu, a my 
powtarzamy te słowa razem z nim, adoru-
jąc w pokorze wielką Tajemnicę naszej 
wiary.

Zauważamy nie bez zdziwienia i smut-
ku, że ci sami dorośli, którym kilkuletnie 
dziecko wydaje się być niezdolne do Spot-
kania z Panem Jezusem w wieku kilku lat, 
jakoś bez oporów posyłają swoje maluchy 
na lekcje muzyki, tańca, uczą języków, 
sadzają przy komputerach, zapisują do 
szkółek sportowych… Sprawa rozbija się 
zatem najwyraźniej o żywą wiarę rodzi-
ców!

Czego więc można spodziewać się od 
dziecka przygotowującego się do pełnego 
uczestnictwa w Eucharystii? Tęsknoty za 
Panem Jezusem- pragnienia przyjęcia Go 
w Komunii św. Rozróżnienia Chleba Eu-
charystycznego od chleba zwykłego. Go-
towość do poznawania Chrystusa i Jego 
nauki oraz postępowania według jej zasad 
na miarę możliwości- do końca życia.

A potem już tylko jedna troska: by zza 
tym Pierwszym Spotkaniem poszły na-
stępne, budując prawdziwie chrześcijań-
ski styl życia tych dzieci i ich rodzin. To 
wydarzenie powinno otworzyć drogę do 

„POZWÓLCIE DZIECIOM 
PRZYCHODZIĆ DO MNIE”

Krzeszowskie refleksje pokomunijne 

służby liturgicznej zarówno dziewczynek 
jak i chłopców (schola, ministranci) - we-
dług tradycji danej wspólnoty parafialnej.

To wszystko będzie możliwe do zrea-
lizowania nawet w odniesieniu do kilku-
letnich dzieci pod jednym warunkiem: 
gdy staną przy nich naprawdę wierzący 
rodzice.

Przygotowanie dzieci do wczesnej 
Komunii świętej

W swojej instrukcji abp Józef Kupny 
z Wrocławia przypomina za św. Janem 
Pawłem II, że katecheza ma na celu nie 
tylko poznanie Jezusa Chrystusa, ale do-
prowadzenie do umiłowania Go i głębsze-
go z Nim zespolenia - i to właśnie wyraża 
jako znak i świadectwo przyjęcie Pana 
w Komunii Św.

Przypomnijmy, że zwyczajnym termi-
nem Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci 
w Polsce jest III klasa szkoły podstawowej, 
gdyż pierwszy etap edukacyjny obejmuje 
klasy I- III. Przygotowanie dzieci odby-
wa się na lekcjach w szkole (pośrednio), 
ale i w parafii (bezpośrednio). Uczniowie 
klas IV- VI mają następnie możliwość po-
głębienia swojego życia eucharystycznego 

po przyjęciu Komunii św. Program ten 
domaga się współdziałania trzech środo-
wisk: szkoły, rodziny i parafii.

Przygotowanie do Wczesnej Komunii 
Świętej zakłada, że już kilkuletnie dzie-
cko odkryje miłość Boga dzięki kontak-
tom z bliskimi sobie osobami w życiu 
rodzinnym, przepełnionym wiarom oraz 
w ramach okolicznościowej katechezy do-
mowej. Zrodzi to w nim pragnienie peł-
nego udziału w Eucharystii. W ramach 
wychowania przedszkolnego (ewentu-
alnie jeszcze w klasie pierwszej) dziecko 
uczestniczy również w lekcjach religii 
i w katechezach prowadzonych przez ro-
dziców.

Wiadomości, jakich wymaga się na 
tym poziomie edukacji dziecko, obejmu-
ją: sześć prawd wiary, poznanie istoty sa-
kramentu pokuty, Mszy św. i Komunii św. 
Przed przyjęciem po raz pierwszy Komu-
nii św. dziecko korzysta z sakramentu po-
kuty z powodu popełnionych uchybień, 
gdyż ma już poczucie winy. Wdrożenie do 
systematycznej, comiesięcznej spowiedzi 
św. pokaże dziecku gdzie ma szukać po-
mocy w swoich trudnościach.

(Ciąg dalszy na kolejnej stronie)

Ks. Aleksander Radecki
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE

Z ZAKONNEJ 
KUCHNI

(Ciąg dalszy) Zakończeniem przygo-
towania do Wczesnej Komunii Świętej 
jest rozmowa dziecka z księdzem pro-
boszczem w obecności rodziców, by oce-
nić, czy osiągnięty poziom wiedzy i życia 
religijnego jest już wystarczający.

Instrukcja księdza arcybiskupa zazna-
cza, że nie należy organizować dwukrot-
nie Pierwszej Komunii Świętej (najpierw 
„prywatnej”, a potem z rówieśnikami). 
Owszem , wraz z dzieckiem rodzina prze-
żywać powinna kolejne rocznice tego wy-
darzenia.

Szansa dla całej rodziny
W uroczystości pierwszokomunijnej 

wszystko zdaje się kręcić wokół dziecka. Ale 
przecież Główną Postacią, ukrytą w kon-
sekrowanym chlebie i winie jest Pan Jezus! 
O ile możemy być jakoś spokojni o dziecko, 
to ten dzień jest wezwaniem do osobistego 
obrachunku dla tych którzy już „brali Komu-
nię” (fatalne wyrażenie!) i będą wspominali 
kolejną rocznicę tego wydarzenia. Oby się 
nie schowali za wszystko to co zewnętrzne, 
co generuje jedynie dość kłopotliwą i kosz-
towną „imprezę”, która się dziecku należy.

Jakimi szczęściarzami są te dzieci, 
obok których przy komunijnej balu-
stradzie w świątyni uklękną ich rodzice, 
chrzestni i wszyscy goście, jaką siłę ma 
wspólnotowa codzienna modlitwa ro-
dzinna; jakże przydadzą się w życiu do-
rastającego z każdym dniem „komunisty” 
medaliki, krzyżyki, różańce- gdy nie będą 
jedynie „gadżetami”, które po uroczysto-
ści pierwszokomunijnej najlepiej głęboko 
ukryć, Oby tych szczęśliwców było coraz 
więcej.

Owoce pod pierzynką
Składniki:
• 150 g mąki
• 50 g cukru pudru
• szczypta soli
• 1 jako
• 100 g masła
• 1 żółtko do posmarowania ciasta

Nadzienie:
• 500 g winnych jabłek
• 2 łyżki soku z cytryny lub 3 łyżki czerwonych porzeczek
• 2-3 łyżki cukru
• szczypta mielonego cynamonu

Dodatkowo:
• masło do posmarowania foremek
• 2 łyżki bardzo pokruszonych herbatników lub bułki tartej
• cukier puder do dekoracji

Sposób przyrządzenia:
Ze składników zagnieść zwarte, gładkie ciasto. Uformować 

kulę, owinąć ją folią spożywczą i chłodzić przez około godzinę. 
Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki. Usunąć gniazda nasienne. 
Miąższ pokroić w cienkie cząstki, od razu skropić sokiem z cy-
tryny lub wymieszać z wypłukanymi porzeczkami. Włożyć do 
garnka i posypać cukrem i cynamonem, wymieszać i dusić na 
małym ogniu 5-8 min. Wystudzić. Foremki posmarować ma-
słem i oprószyć pokruszonymi ciastkami lub bułką tartą. Ciasto 
podzielić na 4 jednakowe porcje. Rozwałkować i wyciąć placki 
o średnicy foremek. Z odkrajanych foremek włożyć porcje jabłek. 
Wierzch przykryć krążkami ciasta. Położyć ozdoby, posmarować 
roztrzepanym żółtkiem. Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 
200 stopni. Piec 20 – 25 min., aż ciasto się zarumieni. Oprószyć 
cukrem pudrem. Podawać na ciepło lub po wystudzeniu, np. 
z dodatkiem bitej śmietany lub lodów waniliowych.
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