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koncert zespołu "Testimonium"
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

WAKACJE 2016 
• Od niedzieli 26 czerwca do niedzieli 28 sierp-

nia 2016 – koncerty organowe w Sanktuarium 
krzeszowskim: codziennie godz. 11.00 i 13.00 
w Bazylice; natomiast w kościele p.w. św. Józefa 
w sobotę o godz. 19.00.

• Piątek 1 lipca – I-piątek miesiąca; odwiedziny 
chorych i całonocna Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu.

• Sobota 2 lipca godz. 12.00 – Msza św. wynagra-
dzająca Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy 
świata.

• Niedziela 3 lipca – rocznica konsekracji bazyliki 
krzeszowskiej (3 VII 1735 r.).

• Niedziela 3 lipca – zmiana Tajemnic Żywego Ró-
żańca o godz. 10.00.

• Poniedziałek 11 lipca – święto św. Benedykta, 
opata, patrona Europy. W tym dniu szczególnie 
modlimy się nasze Siostry Benedyktynki. Rów-
nież w lipcu rocznica zbrodni ludobójstwa na 
Wołyniu.

• Sobota 16 lipca – wspomnienie Matki Bożej 
z Góry Karmel.

• Czwartek 21 lipca – Dni Młodzieży w Krzeszowie.

• Piątek 22 lipca – wspomnienie św. Marii Mag-
daleny. Zapraszamy na Eucharystię do kaplicy 
św. Marii Magdaleny na godz. 17.00. Zaśpie-
wamy Godzinki o Grobie Chrystusowym wraz 
z przedstawicielami Zakonu Rycerskiego Święte-
go Grobu Bożego w Jerozolimie. O godz. 18.00 
w kaplicy Bożego Grobu zostanie odprawiona 
Msza św.

• Sobota 23 lipca – święto św. Brygidy, zakonnicy 
– patronki Europy.

• Niedziela 24 lipca:
• godz. 12.00 - Msza św. w intencji kierowców.
• godz. 13.00 - poświęcenie pojazdów: rowerów, 

motocykli, samochodów i traktorów.

• godz. 14.00 - wyjście pielgrzymki na Górę św. 
Anny w Krzeszowie.

• godz. 14.45 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
w kościele p.w. św. Anny.

• godz. 15.00 - Msza św. dziękczynna za 
dobrodziejów odbudowy kościoła pw. św. 
Anny.

• godz. 16.30 - Agapa i wspólne biesiadowanie 
na łące.

• Od 24 do 31 lipca – młodzież z całego świata na 
spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie.

• Wtorek 2 sierpnia – rozpoczęcie w Legnicy Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Górę.

• Piątek 5 sierpnia – I-piątek miesiąca; odwiedzi-
ny chorych i całonocna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

• Sobota 6 sierpnia godz. 12.00 – Msza św. wyna-
gradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za grze-
chy świata.

• Niedziela 7 sierpnia – I-Niedziela Miesiąca. 
Zmiana tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00. 
Odpust ku czci św. Wawrzyńca w Krzeszów-
ku o godz. 14.00. Festyn Rodzinny oraz Agapa 
u Państwa Zuzanny i Jana Bocheńskich.

• Od 12-15 sierpnia –  
WIELKI ODPUST KRZESZOWSKI 
(szczegóły na stronie 23)

• Piątek 26 sierpnia – Uroczystość NMP Często-
chowskiej.

• Środa 31 sierpnia – 36 rocznica Powstania NSZZ 
„Solidarność” i podpisanie Umów Społecznych 
w Gdańsku. Szczególny dzień modlitw w inten-
cji Ojczyzny.

• Czwartek 1 września – godz. 8.00 – Msza św. na 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego i kateche-
tycznego.

• Piątek 2 września – I-Piątek Miesiąca; odwiedzi-
ny chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu od godz. 18.00 (po Mszy wieczornej) 
do godz. 7.00 (rano) w Pierwszą Sobotę.

• Sobota 3 września – Diecezjalna Pielgrzymka 
Niepełnosprawnych do Krzeszowa.
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Wielebny Księże Mateuszu!
Na mocy kanonu 547 KPK 

z dniem 27 czerwca 2016 roku 
ustanawiam Wielebnego Księdza 
Wikariuszem Parafii Rzymsko-
katolickiej p.w. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła (Katedra) 
w Legnicy, w dekanacie Legnica 
Wschód, udzielając potrzebnych 
uprawnień z prawem błogosławie-
nia małżeństw i jednocześnie od-
wołuję Księdza z funkcji wikariu-
sza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 

Zbigniew Kiernikowski
Episcopus Legnicenisis

Legnica, 3 czerwca 2016 roku

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Krzeszowie, W dekanacie 
Kamienna Góra Wschód.

Korzystając z okazji, pragnę 
wyrazić Księdzu podziękowanie za 
dotychczasowy trud pracy dusz-
pasterskiej w naszym Diecezjal-
nym Sanktuarium Maryjnym za 
gorliwość i przykład kapłańskiego 
życia. Ufam, że to nowe zlecone 
zadanie podejmie Ksiądz z rów-
nie pełnym oddaniem dla Koś-
cioła Legnickiego, W harmonijnej 

współpracy z duchowieństwem 
dekanatu, dając swoim postępowa-
niem wzór życia kapłańskiego.

Polecam Księdza opiece Jezusa 
Chrystusa Najwyższego Kapłana 
oraz Maryi, Matce Kościoła i z ser-
ca błogosławię.

Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski 
Biskup Legnicki

Ks. Mateusz Rycek

Wielebny Księże Jarosławie!
na mocy kan. 547 KPK ustana-

wiam Wielebnego Księdza z dniem 
27 czerwca 2016 r. wikariuszem 
parafialnym Parafii Rzymskoka-
tolickiej p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Krzeszo-
wie, w dekanacie Kamienna Góra 
Wschód, udzielając potrzebnych 
uprawnień z prawem błogosła-
wienia małżeństw i jednocześnie 
odwołuję Księdza ze stanowiska 
wikariusza Parafii Rzymskokato-

Zbigniew Kiernikowski
Episcopus Legnicenisis

Legnica, 3 czerwca 2016 roku

lickiej p.w. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Chojnowie, w dekanacie 
Chojnów.

Korzystając z okazji pragnę 
wyrazić Przewielebnemu Księdzu 
podziękowanie za dotychczasowy 
trud ofiarnej pracy duszpaster-
skiej, gorliwość i rozwój w diece-
zji Eucharystycznego Ruchu Mło-
dych. Ufam, że to nowe zlecone 
zadanie podejmie Ksiądz pełnym 
oddaniem dla Kościoła Legni-
ckiego, w harmonijnej współpra-

cy z duchowieństwem dekanatu, 
dając swoim postępowaniem wzór 
życia kapłańskiego.

Polecam Przewielebnego Księ-
dza opiece Jezusa Chrystusa Naj-
wyższego Kapłana oraz Maryi Mat-
ce Kościoła, i z serca błogosławię.

Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski 
Biskup Legnicki

Bp Marek Mendyk i ks. Jarosław Górecki
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PIELGRZYMKA GREKOKATOLIKÓW 
DO KRZESZOWA

Niecodziennym wydarzeniem było 
celebrowanie w świątyni mariackiej 
Boskiej Liturgii św. Jana Chryzosto-
ma. Aby odprawić liturgię w obrząd-
ku bizantyjskim, należało doraźnie 
dostosować wnętrze krzeszowskiej 
świątyni. Tymczasowo pomiędzy 
miejscem ołtarzowym a nawą został 
postawiony ikonostas, złożony z 6 
ikon. Lecz niezmiennie była w świą-
tyni 7 ikona - królująca od XIII wieku 
w Krzeszowie Hodegetria, patrząca na 
wiernych ze swojego tronu nad taber-
nakulum. Boska Liturgia rozpoczęła 
się parę minut po 10, a zakończyła 
się przed 12. Została ona odprawiona 
w języku ukraińskim i co jest charak-
terystyczne dla katolików prawosław-
nych - bez udziału organów.

Jednakże pielgrzymi mogli usły-
szeć brzmienie krzeszowskich ba-
rokowych instrumentów. Po posił-
ku zostało przewidziane zwiedzanie 
Sanktuarium z przewodnikiem oraz 
prezentacje organów. Pątnicy usły-
szeli zarówno monumentalny instru-
ment Michała Englera Mł. w bazylice, 
jak również koncert w kościele bra-

W dniu 4 czerwca 2016 r. miała miejsce pielgrzymka grekokatolików do Krzeszowa. Do Sanktuarium 
przyjechało 250 osób, a ponad połowa z nich przybyła z Legnicy, gdyż spiritus movens pielgrzymki był  
ks. Mirosław Drapała, proboszcz greckokatolickiej parafii p.w. Zaśnięcia NMP w Legnicy.

ckim p.w. św. Józefa. 
Wbrew pozorom także 
te 10 – głosowe organy 
zachwyciły grekokato-
lików do tego stopnia, 
że mieli wątpliwości, 
czy muzyka rzeczy-
wiście wydobywa się 
z tego instrumentu.

O godz. 15.30 
w kościele pomocni-
czym zostało odpra-
wione nabożeństwo 
maryjne, z katechezą 
ks. prof. dr hab. Kazi-
mierza Lubowickiego. 
Godzinę później uro-
czystym błogosławieństwem zakoń-
czono pielgrzymkę.

Pomimo, że była to pierwsza tak 
duża pielgrzymka tej konfesji do 
krzeszowskiego Domu Łaski, to jed-
nakże wcześniej w murach opactwa 
rozbrzmiewała liturgia obrządku bi-
zantyjskiego. W okresie międzywo-
jennym opactwo krzeszowskie było 
prężnym ośrodkiem odnowy litur-
gicznej, a jak wzmiankują kroniki 

benedyktyńskie oblaci mieli okazję 
uczestniczyć w Boskiej Liturgii. Było 
to związane również z niezwykłymi 
działaniami ekumenicznymi, któ-
re podejmował krzeszowski klasz-
tor. Także i dziś, po blisko stu latach 
w Krzeszowie, dzięki takiej wspólnej 
modlitwie możliwej jest działanie 
w sercach Ducha Świętego.

Krystian Michalik
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Festiwal rozpoczął się o godz. 10 
w bazylice Eucharystią, której prze-
wodniczył ks. dr Piotr Dębski, referent 
d.s. Muzyki Kościelnej w Legnickiej 
Kurii Biskupiej. Wygłosił również ho-
milię do uczestników festiwalu i wier-
nych obecnych na Mszy Św.

Ksiądz Piotr Dębski reprezentu-
je pogląd, że ,,Formuła festiwalu nie 
wyczerpała się. Wręcz przeciwnie, jest 
wciąż aktualna – 23 festiwal mówi sam 
za siebie. Jest zainteresowanie, są lu-
dzie, którzy przyjeżdżają. Co więcej - 
są tu trzy pokolenia: dzieci, młodzież 
i dorośli. Istotny jest zarówno aspekt 
artystyczny, patriotyczny i religijny 
oraz integracja, bo te pokolenia pozna-
ją się wzajemnie”. Ksiądz doktor po-
wiedział również: ,,Chciałem zwrócić 
uwagę na grupy najmłodsze – dzieci 
w wieku szkolnym. Osobiście dostrze-
gam duży potencjał artystyczny i wy-
konawczy. Myślę, że spora grupa tych 

dzieci, jeśli zostanie dobrze 
pokierowana pod względem 
kształcenia, mają szanse na 
rozwój w stronę wykonawstwa 
wokalnego. Bardzo ciekawym 
przejawem tego festiwalu, że 
młodzież i dzieci są zaintere-
sowani też muzyką dawną. Jest 
to piękne świadectwo włącze-
nia się w historię i pokazania, 
że muzyka dawna też w dzi-
siejszych czasach inspiruje”.

Uczestnicy festiwalu prze-
nieśli się do gminnego ośrod-
ka kultury, aby w obszernej 
sali móc wysłuchać przyby-
łych artystów. Na scenie za-
prezentowało się 21 zespołów, 
podzielonych na 4 kategorie: 
dziecięce, młodzieżowe, folk-
lorystyczne i solistów. Na sce-
nie kolejno prezentowali się 
młodzi wykonawcy ze szkół 

23  FESTIWAL PIOSENKI 
RELIGIJNEJ i PATRIOTYCZNEJ
Dnia 2 maja 2016 r. miał miejsce w krzeszowskim Sanktuarium 23 Festiwal Piosenki Religijnej 

i Patriotycznej. Do głównego sanktuarium diecezji legnickiej przybyło 169 uczestników, którzy nie tyle 
konkurowali w śpiewie, ale wspólnym głosem chwali Stwórcę i dziękowali za dar wolnej ojczyzny. Hasłem 
tegorocznego przeglądu były słowa ,,Miłosierdzie Boże wyśpiewajmy na wieki”.
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podstawowych, młodzież działająca 
w scholach parafialnych, czy doświad-
czone zespoły ludowe.

W najmłodszej kategorii wiekowej 
starował chór z Mieroszowa, który 
wykonał utwory "W ciszy niepokala-
nej" oraz "By dumna z nas była Pol-
ska". Zosia z tego zespołu, określiła 
atmosferę panującą na festiwalu, jako 
,,miłą i przyjemną”. Z kolei jej koleżan-
ka Maja zwierzyła się, że „czasami od-
czuwam tremę przed występem. Ale 
to zależy, jaka duża jest publiczność”. 
W obszernej sali domu kultury zgro-
madziło się ponad dwieście osób, więc 
występ przed taką publiką była nie 
lada wyzwaniem dla młodych śpiewa-
ków.

Pośród grup młodzieżowych mia-
ła okazję zaprezentować się schola 
,,Chcemy” z parafii Serca Pana Jezusa 
w Kamiennej Górze, która na krze-
szowskim festiwalu jest już po raz 
trzeci. Dziewczęta zaśpiewały Hymn 
Światowych Dni Młodzieży oraz 
pieśń patriotyczną "Wolność". Woka-
listka Natalia Prokopowicz stwierdzi-
ła: „Uważam, że uczestnictwo w festi-
walu jest sposobem, aby pokazać nas 
z dobrej strony. Zaprezentować, że 
jako młodzież coś robimy, a w szcze-
gólności to, co nas interesuje i jest na-
szą pasją. Chcielibyśmy, żeby ludzie to 
zauważyli i pozytywnie odnieśli się do 
tego”. Jej przyjaciółka Nikola Kwiatek 
wspominała poprzednie edycje prze-
glądu: ,,Za każdym razem jest inaczej, 
ponieważ chcemy pokazać coś więcej 
od siebie. Można powiedzieć, że to 
w pewnym sensie takie kształtują nas 
i się i inspirują do dalszej działalno-
ści”.

Opiekunka zespołu z parafii Zwia-
stowania NMP z Witkowa, p. Barbara 
Gryka radośnie opowiada o krzeszow-
skim przeglądzie: ,,Jest bardzo przy-
jazna atmosfera, zostaliśmy bardzo 
dobrze przyjęci i mile potraktowani. 
Poczuliśmy się bardzo dobrze, ponie-
waż ks. Marian Kopko jako organiza-
tor znakomicie koordynuje festiwa-
lem. Cieszy się on z każdej przybyłej 
osoby, wspierając dobrym słowem. 
A dla dzieci jest to bardzo ważne. 
Dzięki temu w krzeszowskiej bazylice, 
u tronu Matki Bożej czujemy się na-
prawdę jak u mamy”. Grupa wokalna 
wykonała dwa utwory: "Znowu Cię 
spotykam" oraz "Ojczyzno ma". Pani 

Brabara stwierdziła: „Z piosenką o pa-
pieżu było nam łatwiej, ponieważ nasz 
zespół wykonywał tego typu pieśni już 
wcześniej. Drugi utwór patriotycz-
ny - ,,Ojczyzno ma, we krwi skąpana” 
– dziewczyny ćwiczyły dosłownie co-
dziennie, bo była to trudna piosenka, 
ale niezwykle urocza”.

W godzinie miłosierdzia na sce-
nie wystąpił zespół „Testimonium”. 
Następnie jury w składzie: ks. Piotr 
Dębski, ks. Czesław Komuszyna, p. 
Marek Zygmunt, p. Barbara Skoczylas 
– Stadnik oraz p. Alicja Bielak ogłosiło 
wyniki 23 festiwalu. W kategorii ze-
społów dziecięcych pierwsze miejsce 
zajęła grupa „Dominanta” z Lubszy. 
Drudzy byli wykonawcy z Zespołu 
Wokalnego Szkolno – Parafialnego ze 
Świeradowa Zdroju, a brąz wywalczyła 
Grupa wokalna z parafii Zwiastowa-

nia NMP z Witkowa. Jury wyróżniło 
również zespół Gregoły z Giebułtowa 
i Chór szkoły podstawowej w Miero-
szowie. Pośród solistów zwyciężyła 
Aleksandra Majak z Kamiennej Góry, 
na drugim stopniu podium stanęła Iga 
Tomaszewicz z Soboty, a na trzecim 
Jan Niewar z Soboty. Nagrodę specjal-
ną od Muzeum Tkactwa w Kamiennej 
Górze otrzymał Artur Droś z Przedbo-
rowej. Wyróżniono również Julię Droś 
z Przedborowej, Ksienię Duszeńko 
z Paszowic oraz Marcela Kambra z Bo-
guszowa Gorc. Z zespołów młodzie-
żowych wyróżnienie otrzymała schola 
„Chcemy” z Kamiennej Góry, a w gru-
pie folklorystycznej nagrodzono ze-
spół ,,Bolkowianie” z Bolkowa oraz 
,,Rodzina Jabłońskich” z Legnicy.

Krystian Michalik

Na pierwszym planie - konferansjerzy: Kinga Stanek 
i Jakub Zasada oraz ks. Marian Kopko

Jury (od prawej): p. Marek Zygmunt, ks. Czesław Komuszyna, ks. Piotr Dębski,  
p. Barbara Skoczylas – Stadnik oraz p. Alicja Bielak
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23 FESTIWAL PIOSENKI 
RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

DOBRODZIEJE 23 FESTIWALU 
PIOSENKI RELIGIJNEJ  

i PATRIOTYCZNEJ

• Marzena Machałek -Poseł RP
• Dorota Czudowska - Senator RP
• Ewa Szymańska - Poseł RP 
• Dyrektor Zygmunt Mackało - Zakłady 

Górnicze ,,Lubin"
• Dyrektor Mirosław Piestrzyniewicz 

TAKATA – PETRI PARTS POLSKA – 
Krzeszów

• Bogdan Orłowski - Zarząd Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność” z Legnicy 

• Dyrektor Krzysztof Tkaczuk - KGHM 
Polska Miedź – Zakłady Górnicze ,, Lu-
bin” 

• Bogdan Nuciński - Komisja Zakładowa 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego ,,Solidarność” – Zakłady 
Górnicze Lubin 

• Dyrektor Henryk Koch - Civitas Chri-
stiana – Wrocław

• Bogdan Pazgan wraz żoną z Krzeszowa 
• Prezes Beata Betka – Aqua Park z Pol-

kowic 
• Janina i Erwin Kempa z Zabrza
• Renata i Wiesław Pluta z Raszowa
• Roman Lenczuk z Polkowic
• Zuzanna i Jan Bocheński  z Krzeszowa 
• Prezes Bogusław Ksel - PHP MARCUS 

Polkowice 
• Prezes Tadeusz Żmigrodzki - PGM  

z Polkowic
• Wiesław Wabik - Burmistrz Polkowic
• Marek Tramś - Starosta z Polkowic
• Jarosław Gęborys - Starosta Powiatu 

kamiennogórskiego
• Patryk Straus - Wójt Gminy Kamienna 

Góra
JURY

• Przewodniczący JURY – Ks. dr Piotr 
Dębski – wykładowca muzyki kościel-

nej w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Legnicy

• Barbara Skoczylas-Stadnik – dyrektor 
Muzeum w Kamiennej Górze

• Ks. Czesław Komuszyna – muzyk  
z Legnicy

• Alicja Bielak z Centrum Biblioteczne-
go w Krzeszowie

• Marek Zygmunt – redaktor „Naszego 
Dziennika” z Warszawy i tygodnika 
„Niedziela” – edycja legnicka 

ORGANIZATORZY

• Legnicka Kuria Biskupia
• Parafia Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny w Krzeszowie 
• Wydział Programów Katolickich PSE 

„POLEST” we Wrocławiu 
• Dom Kultury w Krzeszowie
• Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 

Oddział w Krzeszowie

PATRONAT MEDIALNY

• „Nasz Dziennik” - Warszawa
• Telewizja Trwam i Radio Maryja – To-

ruń
• Tygodnik Katolicki „Niedziela” – edy-

cja legnicka
• Tygodnik „Gość Niedzielny” – edycja 

legnicka
• Radio PLUS – Legnica

WSPÓŁPRACOWNICY W POMOCY 
KS. PROBOSZCZOWI

• Grzegorz Żurek
• Honorata Klimczak
• Ewa Sobocińska
• Rafał Stanek
• Przemysław Groński
• Krystian Michalik 
• Danuta Zasada

WOLONTARIUSZE:
• Zuzanna Sikora
• Emilia Gamoń
• Dominik Michalik
• Marcelina Morawska
• Anna Surma
• Natalia Struska
• Jakub Zasada
• Kinga Stanek
• Anna Pazgan
• Julia Ruman
• Gabriela Pawlik
• Marcelina Gromala
• Franciszek Wondołowski
• Karol Gieniec
• Marcel Sobociński

KUCHARKI I KELNERZY:
• Beata Klimczak
• Barbara Klimczak
• Iwona Pawlik
• Dominik Gwiżdż
• Artur Bijak

ZESPOŁY BIORĄCE UDZIAŁ:
W 23 FESTIWALU

Zespoły dziecięce:
1. Gregoły z Giebułtowa
2. Zespół Wokalny Szkolno – Parafialny 

ze Świeradowa Zdroju
3. "Od Nova" ze Świeradowa Zdroju
4. Chór Szkoły Podstawowej z Mieroszowa
5. Dominanta z Lubszy
6. Schola "Małe Credo" z Soboty
7. "Dzieciaki z Bożej Paki" z Lubania
8. Schola Tymola z Tymowa
9. Grupa wokalna z Parafii ZNMP  

z Witkowa

Zespoły młodzieżowe:
1. Chcemy z Kamiennej Góry
2. Schola Parafialna z Paszowic

Zespoły Folklorystyczne:
1. Bolkowianie z Bolkowa
2. Rodzina Jabłońskich z Legnicy

Soliści:
1. Marcel Kambr z Boguszowa Gorc
2. Aleksandra Majak z Kamiennej Góry
3. Kinga Fudali z Paszowic
4. Ksenia Duszeńko z Paszowic
5. Artur Droś z Przedborowej
6. Julia Droś z Przedborowej
7. Jan Niewar z Soboty
8. Iga Tomaszewicz z Sobory

Główny Sponsor Festiwalu:
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FESTYN RODZINNY I WIELKA ZABAWA 
FANTOWA, KRZESZÓW 5 VI 2016 ROKU

PROGRAM:
• Przygrywał Zespół „Chcemy” z Ka-

miennej Góry
• Tańce Zespołu COUNTRY z Legnicy 

– pani Ewa Kulpa wraz z koleżnką Ewą
• Piłkarzyki, balony, bańki mydlane, 

malowanie twarzy – p. Danuta Zasada
• Rzut do „wina mszalnego” - Ks. Mate-

usz Rycek
• Powiatowa Straż Pożarna w Kamien-

nej Górze

NAGRODY GŁÓWNE
• Wielka Taca Serów od pana Sylwestra 

Wańczyka oraz talony na zakup gra-
tisowy w ich „Wańczykówce” w Krze-
szowie pod lasem

• Tornister dla ucznia
• Kolacja w Rustykalnej w Krzeszowie 

(dwa bony po 50 zł.)
• Paczka Niespodzianka
• Kolacja Włoska w wykonaniu Ks. An-

drzeja Bakuna
• Obiad w Restauracji „Ratuszowa” 

w Kamiennej Górze na Placu Grun-
waldzkim nr 1 - u pana Radosława Bo-
cheńskiego

• Kolacja w Rustykalnej w Krzeszowie 
(dwa bony po 50 zł.)

• Kolacja „U Leszka” w Kamiennej Gó-
rze 

• NAGRODA GŁÓWNA: Pielgrzymka 
na Bukowinę Rumuńską i Ukraińską 
we wrześniu 2016 roku dla jednej oso-
by.

DOBRODZIEJE LOTERII 
FANTOWEJ ORAZ FESTYNU 

RODZINNEGO
• Zakłady Górnicze KGHM Polska 

Miedź S.A. Oddział ZG Lubin - dyr 
Zygmunt Mackało

• Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Region Zagłębie Miedziowe - Bogdan 
Orłowski 

• Ks. Marian Kopko - proboszcz z Krze-
szowa 

• Ks. Andrzej Bakun - rezydent z Krze-
szowa

• Ks. Mateusz Rycek - wikariusz z Krze-
szowa

• Starosta Powiatu kamiennogórskiego  
- Jarosław Gęborys

• Edyta Wyrostek z Krzeszowa
• Wójt Gminy Kamienna Góra - Patryk 

Straus
• NSZZ Związek Zawodowy „Solidar-

ność” Zakłady Górnicze „Lubin” Bog-
dan Nuciński

• NSZZ „Solidarność” ZG „Rudna” 
w Polkowicach - Józef Czyczerski

• Edycja Legnicka - Tygodnika „Nie-
dziela”

• Jelenia-Plast - Firma z Jeleniej Góry
• Zuzanna i Jan Bocheńscy z Krzeszowa
• Państwo Dorota i Jacek Pieńkoś 

z Krzeszowa
• Państwo Krystyna i Henryk Kopko 

z Nowej Rudy
• Biuro Obsługi Pielgrzyma przy Sank-

tuarium krzeszowskim

• Roman Uznański z Krzeszowa
• Spółdzielnia Mleczarka „KAMOS” 

w Kamiennej Górze 
• „Kawiarnia u Leszka” w Kamiennej 

Górze
• Restauracja Ratuszowa – Radosław 

Bocheński z żoną z Kamiennej Góry
• WAŃCZYKÓWKA – Lucyna i Sylwe-

ster Wańczyk z Krzeszowa
• Rustykalna w Krzeszowie - (pani Ania) 
• Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 

Dom Kultury w Krzeszowie
• Zespół Szkół w Krzeszowie 
• Stowarzyszenie „Optymistów Krze-

szowskich”
• Stowarzyszenie „My Krzeszowianie”
• Tartak w Chełmsku Śląskim
• Małgorzata i Tomasz Kiwińscy z Krze-

szowa
• Sponsorzy NAGRÓD GŁÓWNYCH
• Sponsorzy indywidualni z Krzeszowa 

i okolic

ORGANIZATORZY:
• Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 

w Krzeszowie
• Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 

Dom Kultury w Krzeszowie
• Zespół Szkół w Krzeszowie oraz Kato-

lickie Stowarzyszenie Młodych
• Stowarzyszenie „Optymistów Krze-

szowskich”
• Stowarzyszenie  „My Krzeszowianie”

(c.d. na następnej stronie)

Ofiary zebrane podczas Festynu Rodzinnego zostały przeznaczone na dokumentację 
remontu kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku
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(c.d. z strony 9)
KOMISYJNY PROTOKÓŁ 
Z LOSOWANIA NAGRÓD 

GŁÓWNYCH 
W ZABAWIE FANTOWEJ

Komisja w składzie:
• Ks. Marian Kopko – proboszcz i ku-

stosz z Krzeszowa
• Grzegorz Żurek – kierownik ds. sank-

tuarium w Krzeszowie

dokonała rozlosowania nagród głów-
nych w zabawie fantowej w wyniku czego 
przypadły one następującym osobom:

1. Wielka Taca Serów od pana Sylwestra 
Wańczyka. Los nr 1342 – DANUTA 
JAŁA - KRZESZÓW

2. Tornister dla Ucznia. Los nr 1361 – 
CYPRIAN BORTNOWSKI

3. Kolacja w Rustykalnej w Krzeszowie 
(dwa bony po 50 zł.) Los nr 430 – PA-
WEŁ KOŁODZIEJ - LUBIN

4. Paczka Niespodzianka. Los nr 115 – 
ZOFIA KUCIŃSKA - LEGNICA

5. Kolacja Włoska w wykonaniu Ks. An-
drzeja Bakuna. Los nr 1102 - JUSTY-
NA PASTERNAK – NOWA WIEŚ 
LEGNICKA 

6. Obiad w Restauracji „Ratuszowa” 
w Kamiennej Górze na Placu Grun-
waldzkim nr 1 - u pana Radosława 
Bocheńskiego. Los nr 385 - ANNA 
KLIMCZAK - KRZESZÓW

7. Kolacja w Rustykalnej w Krzeszowie 
(dwa bony po 50 zł.) Los nr 1315 – 
EUGENIA MASIUBAŃSKA - KRZE-
SZÓW

8. Kolacja „U Leszka” w Kamiennej Gó-
rze. Los nr 56 - GRAŻYNA FIJOŁEK 
- LEGNICA

9. NAGRODA GŁÓWNA: Pielgrzymka 
na Bukowinę Rumuńską i Ukraińską 
we wrześniu 2016 roku dla jednej oso-
by. Los nr 507 - KATARZYNA KLITA 
- LEGNICA

ROZLICZENIE OFIAR 
Z FESTYNU PARAFIALNEGO 

w dniu 5 czerwca 2016
Sprzedaż losów               6590
Wata i popcorn  570
Bigos / grill  400
My Krzeszowianie 400
Lody/gofry  150
Optymistki   200
Rzut do wina  340
Razem:               8.650 zł.
Wydano na nagłośnienie: 1800 zł.
Pozostało na dokumentację techniczną 
kościoła p.w. św. Wawrzyńca w  Krze-
szówku - suma: 6 850 zł.
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III ZJAZD MOTOCYKLOWY 
DOLNEGO ŚLĄSKA DO KRZESZOWA

O 12 miała miejsce Eucharystia, od-
prawiona w intencji uczestników zjazdu 
motocyklowego. Homilię do przybyłych 
kierowców wygłosił ks. Aleksander Rade-
cki. Swoje słowa osnów wokół obchodzo-
nej dziś uroczystości Wniebowstąpienia 
Chrystusa. Odwołują się do Ewangelii, 
stwierdził, że ,,największym skarbem jaki 
można przekazać drugiemu człowiekowi 
jest skarb wiary”. Wspominał w tym kon-
tekście słowa św. Jana Pawła II i bł. Matki 
Teresy z Kalkuty. Zwrócił się do moto-
cyklistów, których określił jako ,,dobrzy 
bracia jeżdżący na stalowych rumakach”, 
zadając im pytanie: ,,Czy motocyklista 
jeżdżąc po ulicach naszych miast i wsi 
staje się świadkiem Chrystusa?”. Opowie-
dział również autentyczną, tragiczną hi-
storię o wypadku z udziałem jednośladu, 
w którym kierowca nawrócił się w końco-
wych chwilach życia, przyjmując ostatnie 
namaszczenie. Duchowny podkreślił, że 
zapewne ,,ktoś mu tą łaskę wymodlił”. Za-
chęcał zgromadzonych, aby uczestnictwo 
w takiej pielgrzymce było również prze-
życiem duchowym i aby mogli z czystym 
sercem powiedzieć: ,,Byłem w Krzeszowie 
i spotkałem Jezusa”.

Po Mszy Św. czekała na pielgrzymów 
agapa. Motocykliści mogli skosztować 
myśliwskiego bigosu, czy tradycyjnych 
polskich wiktuałów jak chleb z smalcem 
czy ogórki kiszone. Po posiłku na chęt-
nych czekał przewodnik, aby przybliżyć 
im historię krzeszowskiego opactwa, 
oprowadzając po świątyni brackiej i koś-
ciele mariackim.

Cieszy rosnąca frekwencja pielgrzym-
ki – w tym roku przybyło około 300 
uczestników. Ubrani w czarne, skórzane 
stroje dawali niezwykłe świadectwo, za-
siadają w ławkach krzeszowskiej bazyliki. 
Ukazują, pomimo stereotypów, że liczni 
kierowcy jednośladów to gorliwi i poboż-
ni katolicy.

Krystian Michalik

W dniu 8 maja 2016 r. miała miejsce III pielgrzymka motocyklistów z Dolnego Śląska. Na obszernym 
placu przed fasadą krzeszowskiej bazyliki zaparkowało niemalże dwieście motocykli, układając się 
w proste, długie szeregi. Pielgrzymka rozpoczęła się od prezentacji i koncertu organowego. Zebrani 
motocykliści z zaciekawieniem wysłuchali o możliwościach instrumentu Michała Englera Młodszego 
oraz wysłuchali muzyki dawnych mistrzów.
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Umiłowani w Chrystusie Zmartwych-
wstałym i Żywym – siostry i bracia, zgro-
madzeni tu w tej pięknej Bazylice, ale też 
zgromadzeni przy telewizorach i radiood-
biornikach dzięki Telewizji TRWAM i ra-
diu Maryja,

Bardzo drodzy chorzy i osoby starsze, 
które – wiem, że towarzyszą naszej mod-
litwie!

Marek – uczeń Piotra Apostoła
Za łaską Pana gromadzimy się w sank-

tuarium maryjnym diecezji legnickiej. Jak 
zawsze, kiedy tu przybywamy, powierza-
my Matce Bożej Łaskawej nasze codzien-
ne sprawy, sprawy naszej umiłowanej Oj-
czyzny, polskich rodzin i prosimy o łaskę 
wierności Temu, który dla nas i dla nasze-
go zbawienia przyszedł na świat; dla nas 
umarł i zmartwychwstał; i żyje.

Dzisiaj wraz z całym Kościołem ob-
chodzimy święto św. Marka Ewangelisty. 
Wsłuchujemy się w Słowo Boże i uczymy 
się od Marka jak uwierzyć Chrystusowi, 
jak na co dzień stawać się Jego uczniem. 
Św. Marek zostawił na swoisty „podręcznik 
chrześcijańskiego powołania”. To kompen-
dium drogi, która ma przejść uczeń, aby 
wybrać Jezusa i pozostać z Nim na zawsze 
– aby uwierzyć Jezusowi. 

Ewangelia św. Marka, jest najkrótszą 
z 4 Ewangelii zamieszczonych w Nowym 
Testamencie. Liczy ona 661 wierszy (dla 
porównania Ewangelia św. Mateusza liczy 
1068 wierszy, Ewangelia św. Łukasza liczy 
1149 wierszy, więc jest dwa razy dłuższa). 

Bardzo lubię Ewangelię Marka nie dla-
tego, że jest najkrótsza, ale dlatego, że jest 
to obraz Jezusa widziany oczami świętego 
Piotra. Bo chociaż Ewangelię napisał św. 
Marek, napisał ją, nie tylko w obecności, 
ale ze wspomnień świętego Piotra aposto-
ła. Na potwierdzenie tego mamy zarówno 
pewne źródła zewnętrzne jak i wewnętrz-
ne, tkwiące w samej Ewangelii. Jeżeli cho-
dzi o informacje zewnętrzne, to bardzo 
ciekawe jest świadectwo biskupa o imieniu 
Papiasz. Zmarł on w 130 r. po Chr. czyli na-
leżał do pierwszych pokoleń wyznawców. 

Kazanie wygłoszone przez JE Ks. Bpa Marka Mendyka podczas  Mszy 
Świętej transmitowanej przez TV Trwam i Radio Maryja z Krzeszowskiej 
Bazyliki w poniedziałek 25 kwietnia 2016 roku

„TROSKI WASZE 
PRZERZUĆCIE NA NIEGO…”

Ten właśnie Papiasz 
opisuje otoczenie, okolicz-
ności powstania tej Ewan-
gelii i mówi, że Marek był 
tłumaczem Piotra. Z tego 
możemy wnosić, że tak 
długo, jak Piotr działał na 
terenie Palestyny, jako ry-
bak mówił po hebrajsku 
i po aramejsku i dawał so-
bie radę. Być może potrafił 
również mówić po grecku.

Jest np. taki zapis u św. 
Marka, jest to epizod na 
dziedzińcu Kajfasza. „Na-
wet mowa twoja cię zdra-
dza”. Fragment z Ewangelii 
Mateusza: „Piotr zaś sie-
dział zewnątrz na dzie-
dzińcu. Podeszła do niego 
jedna służąca i rzekła: I ty 
byłeś z Galilejczykiem Je-
zusem. Lecz on zaprzeczył 
temu wobec wszystkich 
i rzekł: Nie wiem, co mó-
wisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła 
go inna i rzekła do tych, co tam byli: Ten 
był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu 
zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego 
Człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, 
zbliżyli się i rzekli do Piotra: Na pewno 
i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa 
cię zdradza”.

Piotr mówił zatem, zapewne po ara-
mejsku, z galilejskim akcentem. Poza 
Palestyną zapewne miał problemy w gło-
szeniu Ewangelii i potrzebował kogoś, 
kto by w tym pomagał, być może nawet 
tłumaczył. I w ten sposób Jan Marek po-
magał głosić Ewangelię w tych rejonach, 
w których mówiono przede wszystkim po 
grecku. 

Możemy powiedzieć, że Ewangelia 
została napisana przez człowieka, który 
nigdy Jezusa nie widział, ale została na-
pisana tak, jak mu opowiedział św. Piotr.

Marek dobrze znał Piotra. I takiego też 
Piotra pięknie pokazuje w swojej Ewange-
lii – grzesznego i świętego. Grzesznego 

– kiedy zapiera się Chrystusa, ale zaraz 
potem płaczącego nad swoim grzechem.

Lubię Piotra, którego przedstawia św. 
Marek. Taki Piotr jest mi bardzo bliski. 
Zachęcam, aby pójść drogą Słowa, czyli 
drogą Chrystusa, który kruchego człowie-
ka, jakim jest Piotr – czyni skałą, a zalęk-
nionego prostego rybaka czyni pasterzem 
i wiernym świadkiem Pana. 

Idźcie (…) i głoście Ewangelię ...
Trudno wyobrazić sobie co przeżywa-

li apostołowie w toku następujących po 
sobie wydarzeń: powołania, nauki Jezusa, 
jego Męki, a następnie Zmartwychwstania.

Ci z pozoru słabi ludzie zostali w tym 
czasie ukształtowani w rękach Boga. Gdy są 
gotowi Jezus powierza im ostateczną misję: 
ewangelizację wszystkich narodów. To od 
nich wszystko się zaczyna i dzisiaj na krań-
cach ziemi ludzie usłyszeli już o Chrystusie. 

Pozwólmy, tak jak apostołowie, dać się 
kształtować przez Pana Boga. Tak, abyśmy 
kiedy już będziemy gotowi mogli przyjąć 
powierzoną sobie misję, życiową misję.
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Niech na drodze dojrzewania do tego 
co zamyka się w usłyszanych dzisiaj sło-
wach: „Idźcie i głoście” towarzyszy nam 
ewangeliczna radość i nadzieja, ewange-
liczny żar – bo tylko to tak naprawdę bu-
duje Kościół.

Oziębłość, bylejakość, bezwyrazowość, 
letniość – to one najbardziej rujnują Koś-
ciół. Usypiają i zatruwają. Bo kiedy wygasa 
ewangeliczny żar, a pojawiają się połowicz-
ność, przeciętność, kompromisy, wtedy 
wspólnota jest najbardziej zagrożona.

To nie judaszowe skandale pustoszą 
Kościół, chociaż pozostawiają w łonie 
Kościoła wielkie rany, które bardzo bolą, 
nieraz długo krwawią i gorszą świat. 
Wspólnoty kościelne, nieraz klasztory, 
seminaria, plebanie, najbardziej pustoszy 
„letnia temperatura”, schłodzone prag-

nienia duchowe, zanikająca tęsknota za 
Bogiem i autentycznie ewangelicznym ży-
ciem. Wtedy Kościół przeżywa faktycznie 
swoje wygnanie.

W pewnym żydowskim opowiada-
niu młodzi pytają starego rabina: kiedy 
właściwie rozpoczęło się wygnanie Izra-
ela? Wygnanie Izraela – odpowiedział ra-
bin – rozpoczęło się w tym samym dniu, 
w którym Izrael nie odczuwał już bólu 
wygnania. Faktycznie wygnanie nie za-
czyna się wtedy, kiedy jest się daleko od 
ojczyzny, ale wtedy, gdy przestało się za 
nią tęsknić. Gdy już nie chce się wracać 
do domu – do pierwszej gorliwości, do 
pierwszego zachwytu swoją wiarą i mi-
łością do Boga; kiedy już człowiek „roz-
siadł się w swoim Egipcie i wyzuł się ze 
swoich marzeń”.

Dzisiaj, w dniu św. Marka Ewangeli-
sty, życzmy sobie nawzajem tego ewan-
gelicznego żaru i radości życia w blisko-
ści Słowa, jakim jest Chrystus.

Pozwólmy temu Słowu zająć  nasze 
serca, a wtedy uda się posiąść zdolność, 
która stała się szczególnym charyzmatem 
Piotra. On dzisiaj mówi do nas: „Wszy-
scy wobec siebie wzajemnie przyoblecz-
cie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym 
się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. 
Upokórzcie się więc pod mocną ręką 
Boga, aby was wywyższył w stosownej 
chwili. Wszystkie troski wasze przerzuć-
cie na Niego, gdyż Jemu zależy na was”.

Krzeszów, 
Uroczystość św. Marka Ewangelisty, 

25 kwietnia 2016 roku 

Obok licznie przybyłych członków 
Rodziny Radia Maryja w Eucharystii 
uczestniczyli  przedstawiciele Parla-
mentu i NSZZ „ Solidarność”. Dolno-
śląską  Izbę Rzemieślniczą  reprezen-
towali: prezes Zbigniew Ładziński, 
wiceprezes Zygmunt Rzucidło, Star-
szy Cechu  Rzemiosł Różnych  oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Kamiennej Górze Jerzy Germa-
ta. Wraz z  naszą delegacją przyby-
ły poczty sztandarowe  Izby i cechu 
w Kamiennej Górze. W czasie Mszy 
św. modlono się nie tylko w intencji 
Ojczyzny, Kościoła, Radia Maryja, ale 
i za bp. M. Medyka w dniu Jego świę-
ta patronalnego oraz o wszelkie łaski 
Boże dla krzeszowskiego kustosza ks. 
prał. Mariana Kopko, obchodzącego 
właśnie jubileusz 35-lecia przyjęcia 
święceń kapłańskich.

W homilii Ksiądz Biskup  
podkreślił m. in., że od św. 
Marka Apostoła powinni-
śmy się uczyć jak uwierzyć 
Chrystusowi, jak na co dzień 
stawać się Jego uczniem. 
Kaznodzieja wskazał, że św. 
Marek zostawił nam swoisty 
„podręcznik chrześcijańskie-
go powołania”. To kompen-
dium drogi, którą ma przejść 
uczeń, aby wybrać Jezusa 
i pozostać z Nim na zawsze- 
aby uwierzyć Jezusowi. Bp. 
Mendyk stwierdził dalej, że 
Ewangelia św. Marka jest najkrótszą 
z czterech zamieszczonych w Nowym 
Testamencie. Liczy ona 661 wierszy  
(dla porównania Ewangelia św. Mate-
usza ma 1068, św. Łukasza- 1149 wier-
szy, a więc jest dwa razy dłuższa).

DOLNOŚLKĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA
NA SPOTKANIU RODZINY RADIA MARYJA 

W KRZESZOWIE 25 KWIETNIA 2016

Kaznodzieja postulował  byśmy 
w dniu św. Marka Ewangelisty życzyli 
sobie nawzajem tego ewangelicznego 
żaru i radości życia w bliskości Słowa, 
jakim jest Chrystus.- Pozwólmy temu 
Słowu zająć nasze serca, a wtedy uda

(c.d. na następnej stronie)

Kolejny raz Rodzina Radia Maryja z Metropolii Wrocławskiej, a szczególnie z Diecezji Legnickiej 
pielgrzymowała do  Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Centralnym punktem tego 
spotkania, transmitowanego przez Radio Maryja i Telewizję „ Trwam” była Eucharystia  sprawowana  pod 
przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Legnickiej ks. bp. Marka Mendyka. 

Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
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PROMYK NADZIEI
Podaj dłoń tanzańskim dzieciom

Właśnie tutaj postawił nas Pan. 
Z Jego błogosławieństwem pracu-
jemy od czterech lat w niewielkiej 
wiosce MAGANZO w Tanzanii 
(Afryka). Wierzmy, że ten pro-
myk wysłany z Maganzo dotknie 
Waszych serc Kochani Przyjaciele 
z Krzeszowskiego Sanktuarium. 
Mamy nadzieję, że ta prośba po-
ruszy Wasze serca, abyśmy zjed-
noczyli się rozpoczynając budowę 
PRZEDSZKOLA w naszej wiosce. 
Oczekujących dzieci w Tanzanii 
jest bardzo wiele. Dając im miejsce 
startu przynosimy światło rozwoju 
i szansę lepszego jutra w tym bied-
nym afrykańskim kraju. Koszt bu-
dowy przedszkola z osobnym WC, 
zbiornikami na wodę oraz dopro-
wadzenie wody ze studni wynosi: 
32 miliony tanzańskich; czyli 26 
tyś. Euro. Odpowiedzialnym za 
projekt jest Siostra Agnieszka Oso-
chocka, elżbietanka, z prowincji 
wrocławskiej. 

Siostra Agnieszka proponuje 
również czytelnikom „Krzeszow-
skiej Pani” „Adopcję serca”. Dzię-
ki gorącym sercom ludzi z naszej 
Ojczyzny jest już 16 młodych ludzi 
– uczących się w szkołach średnich 
w całej Tanzanii. Wielu zdolnych 
wciąż czeka na swoją szansę. Aby 
dołączyć się do twórców „Nowej 
Przyszłości Tanzanii” co roku na 
wybrane dziecko wpłać 250 $. 
Zrób to - Drogi Przyjacielu – albo 
w grupie kilku czy kilkunastu osób. 
Więcej informacji:

Kontakt:
Siostra Agnieszka Osochocka: 

siostrawodna@wp.pl
oraz Siostra Monika Nowicka: 

s.monikacsse@gmail.com 

Ps.
Siostra Agnieszka (elżbietanka) 

gościła w parafii krzeszowskiej, 
w niedzielę 1 maja 2016 roku. Pro-

wadziła katechezę i opowiadała 
o swojej pracy misyjnej w Tanza-
nii. Siostra Agnieszka serdecznie 
dziękuje wszystkim dobrodziejom, 
którzy złożyli na cele misyjne sumę 
w wysokości: 4.856 zł i 50 groszy. 
Duszpasterstwo Parafii składa 
wszystkim dobrodziejom serdecz-
ne podziękowania i wraz z Siostrą 
Agnieszką zapewnia o pamięci 
w modlitwie.

Ks. Marian Kopko
kustosz z Krzeszowa

Siostra Agnieszka Osochocka
fot. R. Bochenek / parafianiepolomice.pl

fot. www.izba.wroc.pl
(c.d.) się posiąść zdolność, która 

stała się szczególnym charyzmatem 
Piotra. On dzisiaj mówi do nas „Wszy-
scy wobec siebie wzajemnie przyob-
leczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysz-
nym się sprzeciwia, pokornym zaś daje 
łaskę. Upokórzcie się więc pod mocną 
ręką Boga, aby was wywyższył i w sto-
sownej chwili. Wszystkie troski Wasze 
przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zale-
ży na Was”- apelował kończąc homilię 
bp. Marek Mendyk.

W czasie Eucharystii prezes naszej 
Izby Zbigniew Ładziński  złożył  cele-
bransowi serdeczne życzenia imieni-
nowe dołączając do nich podziękowa-
nia za Jego dotychczasową życzliwość 
dla środowiska rzemieślniczego, spra-
wowanie w październiku ub. roku  
Mszy św. z okazji 70-lecia Dolnoślą-
skiej Izby Rzemieślniczej i wielkie za-
angażowanie na rzecz osób niepełno-

sprawnych. Natomiast 
ks. prał. Marianowi 
Kopko  złożył  serdecz-
ne gratulacje z okazji 
35-tej rocznicy przy-
jęcia święceń kapłań-
skich. W uznaniu za-
sług dla dolnośląskich 
rzemieślników, a szcze-
gólnie tych działających 
na terenie Diecezji Leg-
nickiej  wręczył  jubi-
latowi  przyznaną Mu 
przez zarząd Izby Złotą 
Honorową Dolnośląską 
Odznakę Rzemiosła.

Dziękując wszystkim za wspól-
ną modlitwę ks. prał. Marian Kop-
ko słowa szczególnej wdzięczności 
skierował  pod adresem głównego 
celebransa ks. bp. Marka Mendyka, 
Ojców Redemptorystów na czele z za-

łożycielem i dyrektorem Radia Maryja  
o. dr. Tadeuszem Rydzykiem CSsR 
oraz  właśnie prezesa naszej Izby.

Marek Zygmunt
redaktor „Naszego Dziennika”
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„ Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać 
święte tajemnice  Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”

TEORIA NAJMNIEJSZEJ 
„OKRUSZYNY”

Jak naprawdę jest z Teorią Wiel-
kiego Wybuchu? Są tacy, co jej bronią 
i tacy, którzy ją podważają. Ja w niej 
zadaję sobie pytanie - o przyczynę.Ale 
nie o kosmosie chciałem mówić.

W czasie trwania Jerycha Różań-
cowego w Krzeszowie od 7 – 13 maja 
2016 roku kapłan przed schowaniem 
Najświętszego Sakramentu (na czas 
sprawowanie Eucharystii) przed bło-
gosławieństwem modlił się taka mod-
litwą: „Boże, Ty w Najświętszym Sa-
kramencie zostawiłeś nam pamiątkę 
swej Męki, daj nam taką czcią otaczać 
święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, 
abyśmy nieustannie doznawali owo-
ców Twojego odkupienia. Który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen”

Nasza wiara poucza nas, że nawet 
w najdrobniejszej cząstce, takiej naj-
mniejszej, takiej niewidocznej na-
wet „gołym” okiem, ukryty jest cały 
Pan Jezus. Adorując Eucharystyczne 
Ciało Pana Jezusa w tej tajemnicy 
uczestniczymy w Jego męce, śmierci 
i zmartwychwstaniu. Całe dzieło od-
kupienia jest w tym jednym (i przez 
tę tajemnicę w każdym innym) 
białym Konsekrowanym Opłatku. 
Powstała też Teoria Wielkiego Wy-
buchu, która również zakłada, taki 
pewien „drobiazg”. Cały znany nam 
Wszechświat powstał w jakimś mo-
mencie i był - na początku - wielko-
ści ziarnka piasku lub jeszcze mniej-
szy (Być może! Bowiem naukowo 
nie jesteśmy w stanie zobaczyć i zba-
dać ten początek). Zatem istnieje ja-
kiś początek, tajemnica i potrzeba 
wiary.

Podczas adoracji Najświętszego Sa-
kramentu stajemy, klęczymy, jesteśmy 
rzeczywiście wobec całej tajemnicy 
dzieła odkupienia. Począwszy od mo-
mentu stworzenia aż do aktu naszego 
zbawienia. Łatwo przyjmujemy wiarę 
w jakiś „tajemniczy wybuch”, którego 
nawet nie możemy ani udowodnić, 
ani zbadać czy eksperymentalnie udo-
kumentować. A jednak wierzymy w tę 
teorie i na jej podstawie podważamy 
istnienie Boga lub ograniczamy Jego 
działanie tylko do sfery moralnych 
nakazów i zakazów. A tymczasem bę-
dąc obecnym przed Hostią, jesteśmy 
obecni, uczestniczymy w dziele całej 
Trójcy Świętej. Partycypujemy w na-
szym indywidualnym dziele odkupie-
nia i to od momentu wykreowania 
świata, przez akt naszego indywidual-
nego stworzenia i naszego odkupienia 
i zbawienia.

Uwierzyć, że w tym Najświętszym 
Sakramencie, takim małym, takim 
„bezbronnym”, takim „cichym” jest 
zawarta cała męka Pana Jezusa - Jego 
narodzenie, ziemskie życie, naucza-
nie, śmierć i zmartwychwstanie (jak 
tajemnice Różańca Świętego). I jesz-
cze jestem tam ja. Moja osoba, ciało 
i dusza. W konkretnej rzeczywistości 
i teraźniejszości z jeszcze konkretniej-
szą przyszłością w udział w nieskoń-
czonym życiu wiecznym.

Pierwsi pustelnicy i Ojcowie Pu-
styni mieli tylko jedną prośbę do 
Boga. Prośbę o łaskę zbawienia! Była 
ona dla nich najważniejszą potrzebą 
życiową! A czy ja pamiętam dzisiaj 
wśród gąszczu „słusznych” próśb 
i intencji o tej małej jak Hostia proś-
bie?

Andrzej Ziółkowski

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy loretańskiej ▼

fot. www.izba.wroc.pl
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Pomimo późnej pory, na krzeszowską 
noc muzeów przybyło ok. 100 osób. Wy-
darzenie rozpoczęło się o godz. 19 prelek-
cją w kościele p.w. św. Józefa. W ciągu go-
dziny została zarysowana historia świątyni 
brackiej oraz ciekawostki i mało znane 
fakty jej dotyczące. Następnie odbyła się 
prezentacja organów w kościele p.w. św. 
Józefa. Była to unikalna okazja, aby zoba-
czyć ten niezwykły instrument z bliska, bo 
z empory muzycznej i posłuchać o nim 
od specjalisty – krzeszowskiego organisty, 
który co niedzielę ma okazję dosłownie 
zmagać się z tymi 10 – głosowymi orga-
nami. Zmagania z nim wynikają z faktu, 
że pochodzący z ok. 1640r. instrument 
posiada wyjątkową, oryginalną klawiaturę  
z krótką oktawą, która zachowała się w bar-
dzo małej liczbie organów i sprawia sporo 

problemów muzykom. Można było zoba-
czyć niezwykle ciężki sposób kalikowania, 
czyli napędzania bez prądu elektrycznego 
– służyły do tego dwa skórzane pasy, które 
podnosiły miechy, a ich ciągnięcie wyma-
gało sporej tężyzny fizycznej. Zgromadzeni 
mogli również usłyszeć krótki koncert, aby  
w pełni docenić kunszt barokowych 
organmistrzów. Uzupełnieniem i nie-
spodzianką była również prezentacja 
organów Michała Englera Młodszego  
w bazylice. Oba instrumenty zachowały 
się w fenomenalnym stanie, ponad 95 % 
oryginalnych części, dlatego ich zobacze-
nie i niemalże ,,dotknięcie z bliska” było 
swoistą podróżą w przeszłość do czasów 
baroku.

W mrocznych podziemiach kościoła 
klasztornego o 21.15 miała miejsce pre-

miera filmu ,,Historia 
Cudownej Ikony”, któ-
ry opowiada o legen-
darnych początkach 
opactwa, ilustrując 
podanie o pustelniku 
Krzeszu, polowanie 
księcia Bolka I czy na-
jad Hustytów. Prelek-
cję, koncert oraz film 
można było obejrzeć 
również w telewizji ka-
miennogórskiej, która 
na żywo transmitowała 
wydarzenie.

O 21.30 rozpoczęła się gra tereno-
wa ,,Poszukiwanie skarbu opata”. Ok. 20 
osób, w większości młodzieży, podjęło 
się odnalezienia tajemniczego skarbu. 
Motywem przewodnim była historia 
Ildenfonsa Reuschela, ostatniego z cy-
sterskich opatów przed sekularyzacją. 
Uczestnicy poruszali się po wszystkich 
obiektach, gdzie od cystersów otrzymy-
wali wskazówki i zadania, umożliwia-
jące zdobycie nagrody. Mnisi pojawiali 
się znienacka na emporach czy w pod-
ziemiach, a ich odnalezienie nie zawsze 
było łatwe. Swoich duchowych synów 
strofował surowy opat Bernard Rosa, 
grożąc godzinami w karcerze, jeśli mnisi 
niedokładnie będą egzaminować uczest-
ników gry terenowej. Furorę robił jed-
nakże Michał Willmann, nieodłącznie 
chodzący z porcelanowym dzbankiem. 
Gniewnie narzekał na obecną ustawę 
o wychowaniu w trzeźwości, gdyż ze 
względu na bliskość kościoła nie sprze-
daje się w miejscowej restauracji alkoho-
lu i nie mógł dostać kwarty piwa. Ura-
czono go tylko ciepłą herbatą…

Organizowanie nocy muzeów jest 
inicjatywą niezwykle pozytywną. Czę-
sto jest to jedyna okazja, aby osoby, 
które nieszczególnie interesuje historia 
czy dzieła sztuki, w sposób atrakcyj-
ny mogły zobaczyć zabytki, zgroma-
dzone w krzeszowskim Sanktuarium.  
W zbiorach muzeum można było oglą-

W sobotę, 21 maja 2016 r. miała miejsce II krzeszowska noc muzeów. Włączając się do ogólnopolskiej 
akcji promującej muzealnictwo, Sanktuarium nie tylko udostępniło dla zwiedzających kościół p.w. św. 
Józefa, bazylikę, podziemia i oczywiście muzeum w domu gościnnym opata, ale przede wszystkim zostały 
zorganizowane wyjątkowe atrakcje. W świątyniach i po placu kościelnym przemieszczali się mnisi w  biało 
– czarnych habitach, a tej nocy również powrócili opat Bernard Rosa i najwybitniejszym malarz baroku 
– Michał Leopold Willmann.

DRUGA KRZESZOWSKA 
NOC MUZEÓW

Organista Romuald Jała prezentuje organy 
w kościele p.w. św. Józefa ▼
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PIELGRZYMKA DOMÓW OPIEKI 
CARITAS Z DOBROSZYC I Z MALCZYC

W dniu 18 maja 2016 r. przybyli do 
krzeszowskiego Sanktuarium pątnicy 
z Domów Opieki Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej z Dobroszyc i z Malczyc 
oraz z Warsztatu Terapii zajęciowej Cari-
tas Archidiecezji Wrocławskiej z Dobro-
szyc. Od 9 lat wspomniane domy opieki 
organizują coroczne pielgrzymki do pol-
skich sanktuariów dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie. W zeszłym 
roku byli w Częstochowie, a w roku bieżą-
cym jedna z mieszkanek zaproponowała 
wyjazd do Krzeszowa, gdzie już wcześniej 
miała okazję pielgrzymować.

Pątnicy uczestniczyli o godz. 12 
w Eucharystii. Po Mszy Św. ofiarowali 
jako voto dla Matki Bożej Łaskawej swoje 
dary. Pierwszym był obraz malowany na 
szkle, wykonany przez mieszkankę Domu 
Opieki z Dobroszyc panią Iwonę Gol-
ba, stworzony pod kierunkiem terapeuty 
pani Małgorzaty Pacyny. Drugim przed-
miotem był wazon zrobiony metodą ori-
gami przez mieszkańców Domu Opieki 
Caritas z Malczyc  - pana Antoniego Luź-
niaka i Józefa Kunstlera, pod kierunkiem 
terapeuty Wiesława Płóciennika.

O godz. 14 pielgrzymi uczestniczyli 
w zwiedzaniu Perły Baroku z przewodni-
kiem. Z zaciekawieniem mogli wysłuchać 
opowieści o cudach i historii krzeszow-
skiego Domu Łaski.

Krystian Michalik

dać wspaniałe płótna najwybitniejszych 
artystów baroku – Michała Willman-
na, Jerzego Neunhertza czy Bernarda 
Krauzego. Tej nocy można było ujrzeć 
w salach wystawienniczych posąg Ma-
ryi Oczekującej Rozwiązania, który wy-
szedł spod dłuta Matthiasa Brauna, bę-
dący jedyną figurą tego artysty w Polsce. 
Zainteresowanie budziły również dzieła 
sztuki złotniczej – kielichy Emmanu-
el, rokokowa monstrancja czy pektorał 
kardynała Meisnera. Ale Ci, którym nie 
udało się dotrzeć wtedy do Krzeszowa 
niech nie smucą się z tego powodu – już 
za miesiąc tradycyjnie są organizowane 
noce Kościołów.

Krystian Michalik Poszukiwanie skarbu opata
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
O ODBUDOWIE HEŁMU WIEŻY PÓŁNOCNEJ 

I UKRYTYCH ,,PAMIĄTKACH”

Dziś spoglądając na monumentalną fasadę bazyliki nie wyobra-
żamy sobie braku jednego z miedzianych hełmów. Już tylko histo-
ryczną ciekawostką są stare pocztówki, przedstawiające pożar wieży 
północnej, który miał miejsce 22 października 1913 r. Krzeszowscy 
benedyktyni byli w  pełni świadomi zamysłu barokowych twórców, 
traktując brak hełmu jako znaczący uszczerbek w pięknie kościoła 
mariackiego. Dzięki ich zaangażowaniu dziś możemy oglądać w peł-
nej krasie najwspanialszą barokową fasadę na Śląsku. Dnia 11 lipca 
2016 r. minie 85 rocznica odbudowy wieży północnej.

Mnisi byli świadomi, że odbudo-
wa hełmu byłaby dużym obciążeniem 
finansowym dla klasztoru, dlatego 
kronikarz w 1925 r. wyraźnie zazna-
czał: ,,Oft wird man von Gästen und 
Fremden gefragt: ,,Der Aufbau des 
abgebrannten Turmes wird wohl Ihre 
nächste Aufgabe sein?” Die Antwort 
lautet immer: ,,Das wird das Letzte 
sein, an das wir denken können“ 
Tatsächlich drängen weit notwendige-
re Fragen“ [Często goście i obcy pytali: 
,,Czy odbudowa spalonej wieży bę-
dzie chyba waszym następnym zada-
niem?”. Odpowiedź brzmiała zawsze: 
,,To jest ostatnie, o czym powinniśmy 

myśleć”]. Pomimo tej opinii, w 1926 
r. na konferencji ochrony zabytków 
została pojęta inicjatywa odbudowy 
wieży.

Najistotniejszą sprawą było sfi-
nansowanie przedsięwzięcia. Zgodnie 
z umową z 20 listopada 1922 r. koś-
ciół mariacki prawnie był własnoś-
cią państwową, a do utrzymania go 
w należytym stanie zobowiązani byli 
benedyktyni. W czerwcu 1927 r. roz-
począł opat Albert Schmitt pierwsze 
rozmowy w tej sprawie w Berlinie. 
Władze państwowe stały na stanowi-
sku, że odbudowa wieży daleko wy-
kracza poza ,,utrzymanie w należytym 
stanie” i wyrażono zgodę na współ-
finansowanie tej inicjatywy. W tym 
samym roku pruski urząd budowlany 
z Jeleniej Góry opracował projekt re-
konstrukcji spalonego hełmu. Zdecy-
dowano, że wnętrze wieży nie będzie 
drewniane jak w oryginale, ale posta-
nowiono użyć żelbetową konstruk-
cję nośną, którą zostanie oszalowana 
i obita blachą miedzianą. Bardzo dłu-
go trwały negocjacje finansowe. Kro-
niki klasztorne wspominają w 1928  r. 
,,dłuższe negocjacje” opata z władza-
mi państwa pruskiego i prowincji ślą-
skiej, a w kwietniu 1929 r. kronikarz 
wzmiankuje wyjazd w tej sprawie opa-
ta do Berlina. Część kosztów, przypa-
dających na benedyktynów, pozyskał 
opat pośród elity szlacheckiej i przy-
jaciół opactwa. Z kolei inny mnich 

krzeszowski o. Martin Tschichoflus 
głosił ,,kazania na odbudowę wieży”, 
w szczególności na obszarze Górnego 
Śląska, zbierając datki i ,,cegiełki” na 
tej szczytny cel.

We wrześniu 1928 r. wieża po-
łudniowa została otoczona ruszto-
waniami, co umożliwiło dokładne 
studia pojedynczych form budowla-
nych hełmu. Wiosną 1929 r. rozpo-
częto prace budowlane przy wieży 
północnej. Swoim zasięgiem objęły 
też kamienną część wieży, na której 
miał opierać się nowy hełm. Prace 
kamieniarskie wykonywała firma Ze-
idler & Wimmel z Bolesławca, a na 
kolumience przy oknie zachował się 
nawet ich gmerk. Dnia 3 sierpnia 
1930 r. świętowano zawieszenie wie-
chy. Atrakcją było ustawienie przed 
portalem ponad 2 - metrowej figury 
anioła, autorstwa Johannesa Kiunka. 
W odpowiednim czasie została ona 
wciągnięta na szczyt i umocowana na 
zwieńczeniu hełmu.

Pożar wieży północnej, 22 X 1913 r

Gmerk firmy 
Zeidler & Wimmel 

z Bolesławca
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Uroczyste zakończenie prac i po-
święcenie wieży miało miejsce 11 
lipca 1931 r., ponieważ w tym dniu 
Kościół wspomina św. Benedyk-
ta. W dzień poświęcenia opat Al-
bert Schmitt odprawił pontyfikalną 
sumę, na której kazanie wygłosił 
franciszkanin o. Odilo Schmidt 
z wrocławskich Karłowic. Byli re-
prezentanci władz państwowych 
i prowincji oraz przedstawiciele 
śląskiej szlachty i duchowieństwa. 
Po nieszporach urządzono uroczy-
stą procesję przed fasadę kościoła. 
Opat wygłosił przemowę, lud na-
przemiennie z mnichami wyśpiewał 
,,Magnifikat”, a powracając do koś-
cioła zaintonowano ,,Wielki Boże, 
chwalimy Cię”. Wieczorem świdni-
cki chór urządził koncert, a fasada 
została iluminowana blaskiem re-
flektorów.

Interesującymi pamiątkami 
po odbudowie są różnego rodza-
ju znaki i pamiątki pozostawione 
dla potomnych. Trzeba być bardzo 
spostrzegawczym, żeby dostrzec na 
hełmie wieży północnej dwa napi-
sy, wykonane w miedzi. Na ścianie 

południowej, pod 
prześwitem znaj-
duje się data 1930. 
Z kolei nad żalu-
zjami od strony za-
chodniej umiesz-
czono litery A.A.G. 
- Albertus Abbas 
Grissoviensis [Al-
bert (Schmitt) 
opat krzeszowski]. 
Napis pamiątko-
wy zostawili de-
karze, pracujący 
na wieży. Wybi-
li go na wolucie, 
od wewnętrznej 
strony prześwitu: 
(zdjęcie po lewej) 
<MEISTER> [maj-
ster] / B. Püschel 
mr [starszy] / B. 
Püschel jun [młod-
szy] / <GESEL-
LEN> [czeladnicy] 
/ A. Püschel / A. 

"Wiecha" na szczycie wieży, 3 VIII 1930 r.

Lepppin / E. Konnopasch 
/ T. Eitrich / H. Boter  / 
<LEHRUNGE> [prak-
tykanci] /  S. Püschel / 
H. Junge / H. Selbt / E. 
Menssen. / 1930.

Najciekawszą inskryp-
cję umieszczono niemal-
że pod samym szczytem 
wieży. Na jednej z beli 
znajduje się napis: NACH 
DEM BRANDE / 1913 / 
VON DER BENEDIKTI-
NER ABTEI GRÜSSAU 
/ NEUERBAUT / MIT 
GOTTES HILFE / 1930 / DIE BAU-
LEITUNG HATTE / REG. BAURAT 
STOLTERFOTH / HIRSCHBERG 
/ DIE BAUAUFSICHT FÜHRTE 
/ MEISTER RUD. BERNHARDT 
/ SCHÖMBERG / DIE ZIMMER-
ARBEIT FÜHRTE / AUS: MEI-
STER JOS. RÖSNER / GRÜSSAU 
/ DAZU DIE GESELLEN / ALE. 
HILTMANN ERLENDORF / PAUL 
PACHMANN / GEORG KRIEGEL 
/ JOHANN KIRSCH / WALDEM. 
GÜNLER / GEORG RÖSNER / 
HERMANN NOSER / UND DIE 
LEHRBURSCHEN: / ROLLKE / 
PACHMANN / GRÜSSAU [Po po-
żarze w 1913 przez benedyktyńskie 
opactwo Krzeszów odbudowano 
z Bożą pomocą w 1930 r. Kierowni-
kiem budowy był radca budowlany 
rejencji Stolterfoth z Jeleniej Góry. 
Nadzór budowlany prowadził maj-
ster Rudolf Bernhardt z Chełmska 
Śl. Prace ciesielskie prowadził maj-
ster Joseph Rösner z Krzeszowa, 
wraz z czeladnikami: Alexander 
Hiltmann z Olszyn, Paul Pach-
mann, Georg Rösner, Hermann 
Noser i z praktykującymi: Rollke 
i Pachmann z Krzeszowa]. Dzięki 
tym dwóm inskrypcjom, pozosta-
wionych przez dekarzy i cieśli, mo-
żemy poznać nazwiska wszystkich 
pracujących przy odbudowie wieży.

Te niewielkie napisy czy daty, 
pozostawiane przez budowniczych, 
są niezwykłą pamiątką po minio-
nych czasach. Fascynuje ich samo 
umiejscowienie w miejscach, gdzie 
prawie nikt nie ma dostępu, są trud-

no dostrzegalne w ciemnościach albo 
zawieszone w taki sposób, że już ich 
odczytanie jest niebezpieczne. Jest 
to świadectwo po tych ludziach, któ-
rzy pragnęli ,,dopisać się do wielkiej 
historii”, ponieważ wiedzieli, że ich 
nazwiska nie znajdą się w oficjalnych 
kronikach. Ale mieli tą świadomość, 
że wykonywane przez nich dzieło 
ma wyjątkowe znaczenie dla dziejów 
Krzeszowa.

Krystian Michalik

Napis na żaluzjach wieży północnej "A.A.G."  
- Albertus Abbas Grissoviensis [Albert (Schmitt) opat 

krzeszowski].
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Była to dobrze zorganizowana przez 
ówczesne władze akcja propagandowa 
mająca na celu zebranie funduszy i ma-
teriałów na odbudowę stolicy i wspa-
niałego Zamku Książąt Piastowskich. 
Metodycznie i z premedytacją władze 
rozbierały przepiękne domy i kamieni-
ce zarówno gotyckie jak i z późniejszych 
okresów w centrum miasta, by z później 
oczyszczonych cegieł odbudowywać 
warszawską Starówkę czy Zamek Kró-
lewski. Pamiętam dobrze tamtą atmo-
sferę. Wychodziliśmy ze szkoły z trans-
parentami i napisami CAŁY NARÓD 
ODBUDOWUJE SWOJA STOLICĘ. 
Dla nas to była bardziej zabawa niż pra-
ca, zwłaszcza że kilkadziesiąt dzieciaków 
zgromadzonych w jednym miejscu ra-
czej myślało o zabawie niż o właściwej 
pracy. Raz w miesiącu też byliśmy zobli-
gowani do przyniesienia 5 kg makulatu-
ry i to nawet pod groźbą obniżenia oce-

K R Z E S Z Ó W E K
CZYLI: „CAŁY NARÓD ODBUDOWUJE....”

ny ze sprawowania. Byłem wtedy bardzo 
dumny, że biorę udział w tak ważnym 
przedsięwzięciu.

Teraz po latach wiem, że nie było to 
dobre dla mojego rodzinnego miasta ale 
wspomnienia pozostały i kto wie czy nie 
przestroga na przyszłość. Po czterdzie-
stu latach Opatrzność Boża sprawiła, że 
hasło CAŁY NARÓD..., znów staje się 
aktualne. Tym razem w pozytywnej od-
słonie i znaczeniu. Z polecenia władz 
kościelnych czyli naszego Księdza Pro-
boszcza, podjąłem opiekę duszpasterską 
nad kościółkiem i wiernymi w Krze-
szówku, Gorzeszowie i Jawiszowie. Wielu 
mieszkańców tych wiosek z łezką w oku 
wspominało czasy kiedy to dużo się dzia-
ło zarówno na plebanii jak i w kościółku. 
Teraz już od lat plebania stoi opuszczona, 
a w kościele Msze Święte odprawiane są 
tylko w niedzielę i święta oraz w miesią-
cach maju i czerwcu dwa razy w tygodniu.

Od dłuższego już czasu słyszało się 
głosy kiedy zaczną się jakieś prace re-
montowe przy kościele. Bo to silny wiatr 
podrywa dach, wieża też jest nadwyrężo-
na nie wspominając o plebanii, która po 
ostatnim pożarze stoi całkowicie opusz-
czona i prawie zamieniła się w skła-
dzik niepotrzebnych rzeczy. Krzeszów 
pięknie wyremontowany a Krzeszówek, 
pierwsza siedziba Cystersów…

Jak mówił Kazimierz Pawlak w ko-
medii Kochaj albo rzuć – oto nadejszła 
wiekopomna chwila... We wtorek 10 
maja 2016 roku, w świetlicy wiejskiej 
w Krzeszówku zebrało się kilkunastu 
mieszkańców w/w wiosek i pod prze-
wodnictwem naszego Księdza Probosz-
cza, (który ma wielkie doświadczenie 
w budowie kościołów), ukonstytuowała 
się Rada Odbudowy Kościoła i Plebanii 
w Krzeszówku w której i ja mam zaszczyt 
zasiadać. Tak po raz drugi w moim życiu 
hasło z młodości stało się aktualne.

CAŁA PARAFIA, CAŁY NARÓD 
Z KRZESZOWA, JAWISZOWA, KRZE-
SZÓWKA I GORZESZOWA ODBU-
DOWUJE SWÓJ KOŚCIÓŁ.

Praca nie będzie łatwa choć czasy są 
inne. Łatwiej o różnego rodzaju materiały 
budowlane itp. to z pewnością będziemy 
napotykać inne trudności i kłopoty. Jedne 
na pewno będą związane z funduszami 
i tym podobnie. Inne będą problemami 
związanymi z duchem i chęcią odbudowy 
i pomocy przy odbudowie kościoła i ple-
banii. I tu nie powinniśmy się zrażać. Sza-
tan z pewnością dołoży wiele starań i cią-
gle będzie zabiegał o to abyśmy wszystko 
widzieli w ciemnych barwach i poddali 
się marazmowi – mówiąc to się nie uda, 
to nie wyjdzie. Będzie różnymi sposoba-
mi próbował nas zastraszyć, zniechęcić 
czy sprawi, że staniemy się zobojętniali 
na tę wspaniałą inicjatywę.

Wydaje mi się, że było to całkiem niedawno, a to już minęło ponad 40 lat. Chodziłem wówczas do szkoły 
podstawowej w mojej rodzinnej Legnicy. Nie pamiętam dokładnie z jaką to odbywało się częstotliwością 
ale przynajmniej dwa razy w miesiącu – oczywiście w soboty (które wtedy były jeszcze dniami kiedy to 
chodziliśmy do szkoły), wraz ze wszystkimi klasami 4 – 8 i oczywiście z naszymi nauczycielami udawaliśmy 
się do centrum miasta w okolice zamku piastowskiego by tam na wyznaczonym placu oczyszczać cegły.

Kościół w Krzeszówku
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Ja też na początku nie wierzyłem, że 
uda się cokolwiek zrobić. A to właśnie 
dzięki waszej ofiarności i zaangażowa-
niu udało się nam wymienić wszystkie 
Księgi Liturgiczne i inne potrzebne pa-
ramenty czy żyrandole. To wy mieszkań-
cy Krzeszówka , Gorzeszowa i Jawiszowa 
przez trzy soboty z rzędu oczyściliście 
plac i miejsca dookoła kościoła, cmen-
tarz i plebanię. Okazuje się, że można. 
Nie trzeba się zrażać, poddawać zwąt-
pieniu czy z góry zakładać, że coś się nie 
uda. Tak myśląc i tak postępując dajemy 
tylko satysfakcję wiecznemu Krętaczowi. 
Ufni w Bożą pomoc i pewni opieki Mat-
ki Bożej naszej Pani Krzeszowskiej roz-
pocznijmy nasze prace przy odbudowie 
kościoła w Krzeszówku.

Ks. Andrzej Bakun

- Bierzemy udział we Mszy św. dzięk-
czynnej za życie i działalność szczęśliwe-
go księdza - mówił ks. Radecki, wska-
zując na niekoniecznie typową w dzień 
pogrzebu atmosferę radości, wzmaga-
ną jeszcze przez biel liturgicznych szat  
w oktawie Wielkiej Nocy i teksty o zmar-
twychwstaniu. - Nic nie zapowiadało, że 
czegoś szczególnego dokona - zauważył, 
wspominając doświadczenia, przez które 
musiał przejść, także na drodze do ka-
płaństwa ks. Jan. - Patrząc na jego krót-
kie, 38-letnie życie, mam świadomość, że 
to był autentyczny człowiek. Zawstydza 
nas. Choćby dlatego, że nasze koncepcje 
szczęścia są nie tylko dalekie od tego, co 
Pan Bóg w nas widzi, ale nawet od zdro-
wego rozumu, od rzeczywistości. Ciągle 
sobie życzymy 100-letniego, czerstwego 
zdrówka i uważamy, że jak będzie zdro-
wie, to będzie wszystko. A to nieprawda. 
Zdrowie jest skarbem, ale nie bożkiem. 
Ks. Aleksander pochylił się nad fragmen-
tem ostatniej książki ks. Jana, „Grunt pod 
nogami”, która może stanowić jego swo-
isty testament. „To, co się dzieje w mojej 
bani, w mojej głowie, uważam za cud peł-

DZIĘKUJEMY 
ZA SZCZĘŚLIWEGO KSIĘDZA

Mszy św. w intencji śp. ks. Jana Kaczkowskiego przewodniczył  
ks. Aleksander Radecki w kościele bonifratrów przy ul. Traugutta  
we Wrocławiu.

zający, dokładnie taki, jakiego doświad-
czyła kobieta uleczona przez Chrystusa 
z krwotoku. Można powiedzieć, że pełz-
niemy sobie we trójkę - Pan Bóg, glejak 
i ja. I oby tak dalej” - pisał. Tłumaczył, że 
gdyby Pan Bóg potrzebował „cudu spek-
takularnego”, to dokonałby go, uzdra-
wiając go. Widocznie jednak nie jest to 
potrzebne. On szanuje prawa natury, 
rzadko je łamie. Chory kapłan napisał, 
że to, co najważniejsze, już się dokonało: 
dostrzegł, że przez chorobę pewne rze-
czy się skończyły, a inne... zaczęły. „Być 
może to, że zostałem księdzem, że ileś lat 
pracowałem w szkole, że zrobiłem dok-
torat i specjalizację z bioetyki, a nawet że 
wybudowałem hospicjum (...) nie było 
tak istotne jak to, że zachorowałem. Moc 
w słabości się doskonali” - pisał. Ksiądz  
A. Radecki zachęcał, by patrząc na ks. 
Jana, „urealnić nasz świat wartości” i słu-
żyć bliźnim - i to nie jako cierpiętnik, ze 
skwaszoną miną. Na horyzoncie widzieć 
trzeba zawsze zmartwychwstanie.

Ofiary zbierane podczas Mszy św. zo-
staną przekazane na potrzeby puckiego 
hospicjum, stworzonego przez ks. Kacz-

kowskiego. Brat Łukasz Dmowski, prze-
or wrocławskiego konwentu bonifratrów, 
zaprosił zebranych na wystawę prac pod-
opiecznych wrocławskiego hospicjum, 
która w poniedziałek wieczorem zosta-
nie otwarta w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu. W najbliższą niedzielę, 
3 kwietnia, o 18.30 zostanie odprawiona 
kolejna Msza św. w intencji ks. J. Kacz-
kowskiego - we franciszkańskim kościele 
pw. św. Antoniego przy ul. Kasprowicza.

Agata Combik 
(przedruk z Gościa Niedzielnego  

- edycji wrocławskiej)

Ks. Jan Kaczkowski
Tomasz Gołąb /Foto Gosć

Ks. Andrzej Bakun wraz ze służbą liturgiczną
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XII RAJD ŚW. JANA PAWŁA II
„Młodzi ludzie, bądźcie żywymi latoroślami w Kościele, latoroślami, które przynoszą owoc obfity”.

(Jan Paweł II)

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest, nie 
przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”- ta i inne senten-
cje świętego Jana Pawła II towarzyszyły 
naszym gimnazjalistom 20 maja pod-
czas XII Rajdu Papieskiego. 

Od 2005 roku, z pasją i zaangażo-
waniem, pani Lucyna Wilk, każdego 
roku przygotowuje i czuwa nad prze-
biegiem rajdu. To właśnie w czasie, 
kiedy przeżywaliśmy ból i tęsknotę po 
odejściu do Domu Ojca, naszego pa-
pieża, zrodziła się idea organizowania 
rajdów - wspomina pani Lucyna Wilk, 
nauczyciel ZSP w Krzeszowie. Chcemy 
w ten sposób uczcić pamięć Wielkiego 
Polaka i krzewić wśród młodzieży pa-
pieskie przesłania.

Tegoroczny rajd rozpoczęty został 
w Sali Rycerskiej sióstr Benedyktynek. 
Tam uczennice klasy III, Natalia Badek 
i Ilona Jakubas, przedstawiły prezenta-
cje o życiu i działalności św. Jana Pawła 
II. Następnie uczniowie klasy II A pod 
opieką pani Patrycji Dąbrowskiej, za-
prezentowali wzruszające przedstawie-
nie teatralne o naszym Wielkim Roda-
ku. Rajd ubogaciła prowadzona przez 
ks. Mateusza, modlitwa w kościele p.w. 
św. Anny. Podczas rajdu, na górze św. 
Anny przeprowadzony został konkurs 
wiedzy o św. Janie Pawle II. Pierwsze 

miejsce w konkursie zajęły Kinga Sta-
nek i Anna Surma, z niewielką różnicą 
punktów w czołówce uplasowały się 
również Patrycja Czekirda, Barbara 
Klimczak i Zuzanna Łabuda. Gratulu-
jemy.

Organizatorzy, szczególne podzię-
kowania wyrażają Panu Romanowi 
Uznańskiemu, który od dwunastu lat 
sponsoruje słodycze dla wszystkich 
uczestników rajdu. 

Wszystkim zaangażowanym w or-
ganizację i przebieg rajdu, serdecznie 
dziękujemy.

Honorata Klimczak
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Wielki Odpust
Krzeszowski

12 - 15 sierpnia 
2016

piątek 12 sierpnia
• godz. 10.00 – Procesja z rozważaniami pasyjnymi 

po kalwarii krzeszowskiej
• godz. 16.00 – Msza św. na Górze św. Anny

sobota 13 sierpnia
• Msze św. w Bazylice godz. 7.00; 12.00 i 18.00
• godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

niedziela 14 sierpnia
• Msze św. w Bazylice godz. 7.30, 10.00 12.00 i 17.00
• od godz. 13.30 – Festyn krzeszowski
• godz. 20.00 – Koncert Papieski „Świętość  

dla każdego” w wykonaniu Julii i Grzegorza Kopała  
z Poznania; prowadzenie Paweł Chustak

• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski i Procesja Maryjna 
po kalwarii krzeszowskiej

• godz. 24.00 – Pasterska Maryjna w bazylice

Poniedziałek 15 sierpnia 
Uroczystość Wniebowięcia NMP

• Msze św. w Bazylice: 7.30, 10.00, 12.00, 17.00
• godz. 12.00 – Główna suma odpustowa z procesją 

maryjną po placu klasztornym
• od godz. 14.00 – Festyn odpustowy
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KRAKOWSKIE 
ŁAGIEWNIKI

W XIV w. powstała na prawym brzegu Wisły z dala od Starego Miasta Krakowa wieś Łagiewniki. Jednak 
rozkwit i znaczenie osady, włączonej w 1941 r. do Krakowa zyskała dopiero w XX w. To w Łagiewnikach 
urodził się związany z naszym regionem kamiennogórskim Żołnierz Wyklęty Jan Wąchała „Łazik”, czego 
świadectwem jest tablica zasłużonych mieszkańców Łagiewnik znajdują się przy ul. Stanisława Millana 
16. Naszą opowieść dzisiaj skierujemy jednak na Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie corocznie 
przybywa miliony pielgrzymów.

W 1888 r. książę Aleksander 
Lubomirski przekazał milion fran-
ków na budowę w Łagiewnikach 
„domu dla zaniedbanych dziew-
cząt”. Z funduszy tych zakupio-
no ziemię i wybudowano okazały 
gmach według projektu Karola 
Zaremby. Mieścił się w nim zakład 
opiekuńczo-wychowawczy (Dom 
Miłosierdzia) oraz klasztor i ob-
szerną kaplicę sióstr Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia. Zakonu 
sióstr zwanych potocznie magda-
lenkami, powstałego w 1818 r. we 

Francji, gdzie siostra Teresa Agata 
Rondeau założyła pierwszy dom 
pod wezwaniem św. Marii Mag-
daleny przeznaczony do resocja-
lizacji upadłych kobiet. Na ziemie 
polskie zgromadzenia sprowadziła 
Ewa Karolina Potocka, a jednym  
z pierwszych domów utworzono  
w Łagiewnikach.

Kościół magdalenek położony 
na wzgórzu otrzymał wezwanie 
św. Józefa, któremu siostry przy-
pisywały wstawiennictwo fundacji 
klasztoru. W zakonie przebywało 

ok. 140 dziewcząt, które przygoto-
wywano do pracy zawodowej i do 
życia w społeczeństwie. Fundator 
A. Lubomirski po I wojnie świa-
towej, mimo odzyskania przez 
Polskę niepodległości nie mógł 
utrzymać działalności charyta-
tywnej magdalenek, ze względu 
na zbyt wysokie koszty. Pomoc 
dla ubogich dziewczyn jednak nie 
znikła, zakon był wspomagany 
datkami ludności i zarządu miasta 
Krakowa. To właśnie w tym czasie,  
w Łagiewnikach przebywała naj-

bardziej znana magda-
lenka Helena Kowalska 
(imię zakonne Maria 
Faustyna) urodzona 25 
sierpnia 1905 r. w Gło-
gowcu (województwo 
łódzkie). W 1926 r. przy-
jechała do Łagiewnik, aby 
odbyć nowicjat. W ciągu 
13 lat zakonnych życia 
pracowała głównie jako 
kucharka i ogrodniczka. 
Doznała objawień, która 
opisała następujący spo-
sób w swoim „Dzienni-
ku”: „Wieczorem, kiedy 
byłam w celi ujrzałam 
Pana Jezusa ubranego  
w szacie białej. Jedna ręka 
wzniesiona do błogosła-
wieństwa, a druga doty-
kała szaty na piersiach. 

tzw. Stary Kościół (Kaplica Św. Józefa) ▼
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Z uchylenia szaty na piersiach 
wychodziły dwa wielkie promie-
nie: jeden czerwony, a drugi blady 
[...] Po chwili powiedział mi Jezus: 
Wymaluj obraz wg rysunku, który 
widzisz, z podpisem: Jezu, udam 
Tobie. [...] Chcę, aby ten obraz był 
uroczyście poświęcony w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocny; ta nie-
dziela ma być świętem Miłosier-
dzia”. Obraz namalował w 1943 r. 
Adolf Hyła, jako wotum za ocale-
nie rodziny przed hitlerowcami. 
Siostra Faustyna Kowalska zmarła 
w opinii świętości 5 października 
1938 r. w Łagiewnikach i została 
pochowana na przyklasztornym 
cmentarzu.

W czasie II wojny światowej,  
w pobliskim Solvay pracował 
w kamieniołomie kleryk Karol 
Wojtyła. Po wojnie, dobra za-
konne magdalenek znacjonalizo-
wano a Dom Miłosierdzia został 
odebrany Zgromadzeniu Sióstr. 
W 1966 r. doczesne szczątki sio-
stry Faustyny Kowalskiej prze-
niesiono do kościoła, a dwa lata 
później rozpoczął papież Paweł 
VI proces beatyfikacyjny, zakoń-
czony 18 kwietnia 1993 r., kiedy 
ogłoszono siostrę błogosławioną, 
a 30 kwietnia 2000 r. świętą Koś-
cioła Katolickiego. Obydwóm ce-
remoniom przewodniczył papież 
Jan Paweł II. W 1989  r. siostry 
odzyskały Dom Miłosierdzia, 
kiedy już szerzył się kult Fausty-
ny Kowalskiej.

Tuż przed kanoni-
zacją w 1999 r. rozpo-
częto budowę nowego 
kościoła Miłosierdzia 
Bożego, według pro-
jektu Witolda Cęckie-
wicza. Nowoczesną 
dwupoziomową bazy-
likę w kształcie łodzi 
konsekrował 17 sierp-
nia 2002 r. papież Jan 
Paweł II. Była to ostat-
nia pielgrzymka i wi-
zyta Papieża – Polaka 
w ukochanej ojczyź-
nie. Górny poziom 
bazyliki jest w stanie pomieścić 
około 5 tys. wiernych, w dolnej 
części znajdują się liczne kaplice. 
Najważniejszy jest ołtarz główny  
z wielkim obrazem Jezusa Miło-
siernego a poniżej znajduje się zło-
te tabernakulum. Obok świątyni 
stoi wieża kościelna z platformą 
widokową oraz ołtarz polowy. Ca-
łość uzupełnia budynek Centrum 
Apostolstwa Miłosierdzia, gdzie 
znajduje się pokoje dla pielgrzy-
mów, restauracja, sala konferen-
cyjna i sklepy z pamiątkami.

Około kilometra na południe 
od Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia jest budowane Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się”. Koś-
ciół wraz z całym kompleksem 
będzie wotum wdzięczności za 
pontyfikat Papieża – Polaka Jana 
Pawła  II. Centrum ma za zada-
nie upowszechniać naukę Karola 

Sanktuarium św. Jana Pawła II płyta dolna - kościół relikwiiSanktuarium św. Jana Pawła II płyta górna - kościół główny

Wojtyły. Jego początki sięgają 11 
maja 2007 r. kiedy metropolita 
krakowski ks. kardynał Stanisław 
Dziwisz dokonał poświęcenia 
krzyża na terenie budowy, a 11 
października 2008 r. położono 
kamień węgielny, uroczyście roz-
poczynając budowę kościoła wraz 
z kompleksem. 12 czerwca 2011 r. 
do dolnej kaplicy Sanktuarium 
św. Jana Pawła II zostało sprowa-
dzone relikwię papieża, ampułkę  
z krwią oraz płytę nagrobną  
z Bazyliki św. Piotra i św. Pawła 
w Watykanie. Kościół również 
ma orientację dwupoziomową. 
Na górnej kondygnacji znajduje 
się główne Sanktuarium, na dol-
nej liczne kaplice, z tą różnicą, że 
Sanktuarium św. Jana Pawła II, 
budowany jest na wzór owalny.

Mateusz Pazgan

Sankturarium Bożego Miłosierdzia
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Najświętsza Panno Gidelska
tyś jest Pani Archanielska
wielkieś cuda uczyniła
żeś się w roli objawiła.

Objawiłaś się rolnikowi 
pracowitemu wieśniakowi,
który orał dwu bydlęty 
i wyorał obraz święty.

Bydlęta obraz ujrzały
na kolana poklękały
a on bije i katuje,
jeszcze zabić obiecuje.

MODLITWA 
DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY 

GIDELSKEJ
Obejrzał się w prawą stronę
ujrzał obraz i koronę 
i sam klęknął z uczciwością
podniósł obraz swą radością.

Zaniosę go do swej skrzyni
tam mnie nieszczęście ominie.
Dwa razy mu uchodziło,
na trzeci raz przemówiło.

Gospodarzu, źle u ciebie,
masz kościelną rzecz u siebie.
Przyszło bractwo ze świecami,
wzięło obraz z klejnotami.

Wzięli go też w wielki ołtarz
Najświętsza Panno,
Bądźże u nas!

Anna Mułka z Krzeszowa

OD KUFRA NA STRYCHU DO NOBLA
Rok 2016 to Rok Henryka Sienkiewicza. Obchodzimy 170. rocznicę 

urodzin i 100. rocznicę śmierci pisarza. 120 lat temu wydano powieść 
,,Quo vadis”.

Henryk Sienkiewicz miał szlacheckie 
pochodzenie. Urodził się 5 maja 1846 r. 
w Woli Okrzejskiej. Miał pięcioro rodzeń-
stwa. Dzieciństwo spędził na wsi. Do jego 
ulubionych zajęć należało wówczas czyta-
nie książek. Znajdował je … w kufrze na 
strychu. Czytał m. in. dzieła Reja i Kocha-
nowskiego.

W roku 1864 dla rodziny Sienkiewi-
czów nastały trudne czasy. Brakowało im 
pieniędzy. Henryk zaczął więc udzielać 
korepetycji a następnie został guwerne-
rem u rodziny Weyherów w Poświętnem. 
Uczył ich syna Stanisława. Bacznie obser-
wował przy tym życie na wsi. Przydało 
mu się to w jego późniejszej twórczości -  
w nowelach realistycznych. 

Prawdopodobnie z polecenia ro-
dziców zaczął studiować prawo, potem 
medycynę. Ostatecznie przeniósł się na 
filologię w Szkole Głównej Handlowej. 
Najbardziej lubił wykłady o piśmienni-
ctwie staropolskim. Wybrał te studia, bo 
chciał zostać pisarzem. Czy mogło być 
inaczej, skoro już od dzieciństwa pisał 
wiersze i utwory prozą? Także stopnie na 

świadectwie maturalnym Henryka świad-
czyły o tym, że jest humanistą. Z języka 
polskiego, geografii i historii miał piątki. 
Resztę ocen stanowiły trójki. 

Jego debiutem literackim była powieść 
,,Na marne” wydana w 1872 roku. Jest 
autorem wielu listów (sporo podróżował, 
był m. in. w bardzo egzotycznych jak na 
tamte czasy miastach Kalifornii i Stam-
bule), noweli i powieści. Jednak najbar-
dziej jest znany z trylogii. Jako pierwszą 
napisał przygodową powieść historyczną 
,,Ogniem i mieczem”, później ,,Potop”  
a na końcu ,,Pana Wołodyjowskiego”. 
Sukces pierwszej książki doprowadził do 
powstania dwóch kolejnych. Nie odbyło 
się jednak bez krytyki. Sienkiewiczowi 
wytknięto niezrozumienie historii i błędy  
w opisach bitew. Nie miało to jednak 
wpływu na odbiór czytelników. Cała try-
logia została sfilmowana. 

Międzynarodową sławę przyniosła 
Sienkiewiczowi powieść ,,Quo vadis”, któ-
rej akcja rozgrywa się w Rzymie podczas 
ostatnich sześciu lat panowania cesarza 
Nerona.

W 1905 r. przyznano mu literacką 
Nagrodę Nobla za całokształt twórczo-
ści. Pięć lat wcześniej docenili go rodacy.  
W uznaniu literackiej twórczości przy-
znali mu … majątek ziemski w Oblęgorku 
(niedaleko Kielc). Był to szesnastopoko-
jowy pałac! Obecnie znajduje się w nim 
muzeum pisarza.

Agata Gołda
,,Droga”, nr 11 (753)/2016, s. 26.

Kazimierz Mordasewicz, Portret Henryka 
Sienkiewicza, 1899
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Trzeźwymi bądźcie

Prawda Nas Wyzwala

XXX-LAT SPOTKAŃ KRZESZOWSKICH
25.04.-28.04.1996R   05.05-08.05.2016R
SUDECKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE

„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa

od wszystkiego, co się tej nadziei może 
sprzeciwić.”

Jan Paweł II

Słowa św. Jana Pawła II to mot-
to i drogowskaz naszych Spotkań 
Trzeźwościowych dały nam zrozu-
mieć i wprowadzić w czyn ten po-
mnik prawdy budowanej na Wie-
rze-Miłości-Nadziei. Świadomość 

małości, słabości ducha, lat naszych 
bolesnych upadków w swoich uza-
leżnieniach - to początek prawdy 
o nas samych. To początek naszej 
przemiany. Tu w Krzeszowie zawie-
rzaliśmy nasze życie w trzeźwości 
Matce Boskiej Łaskawej - Krzeszow-
skiej Pani. Co roku za Jej wstawien-
nictwem prosimy Jezusa o przemia-
nę naszych serc, o jego miłosierdzie.

Pierwsze nasze spotkanie odby-
ło się w dniach 25-28 kwietnia 1996 
roku w domu sióstr Elżbietanek, 
gdzie opiekunem naszym był św. pa-
mięci ks. Julian i ks. Krzysztof z Wał-
brzycha. Później przewodnictwo 
duchowe pełnili ojcowie Kapucyni 
z Zakroczymia: Ojciecowie Franci-
szek i Krzysztof oraz Marek, a także 
Franciszkanin: ojciec Bogdan z Góry 
św. Anny oraz ks. Stanisław z Liche-
nia. Od wielu lat opiekunem spotkań 
jest ks. Bronisław Piśnicki - Duszpa-
sterz Trzeźwości Diecezji Legnickiej. 
Pomoc duchową sprawuje także ku-
stosz sanktuarium krzeszowskiego 
ks. Marian Kopko, który swoim ot-
warciem na nasze krzewienie trzeź-
wości wspiera i zachęca nas do dal-
szych działań. Bóg zapłać za posługę 
Apostolstwa Trzeźwości! Wielkie 
dzięki!

Wspólne konferencje, prelekcje, 
uczestnictwo w Drodze Krzyżowej, 
spowiedzi św. i Mszy św. buduje 

w nas pokorę. Tu nastąpiło przebu-
dzenie duchowe niejednego z uczest-
ników rekolekcji. Odczuwaliśmy 
często spokój i miłość w sercach, 
dostrzegaliśmy piękno które nas ota-
cza. To miejsce gdzie się prawdziwe 
nawracamy.

Wdzięczni za okazane nam wy-
zwolenie z nałogu, za ten cud staje-
my w prawdzie na ścieżkach Drogi 
Krzyżowej niosąc swoje życie pełne 
naszych uzależnień i upadków pro-
sząc Jezusa Miłosiernego o pokorę 
i siłę w pokonywaniu naszych grze-
chów. Przez 20-lat naszych spotkań 
Krzeszowskich wiele kobiet i męż-
czyzn doznało łaski przemiany, po-
znało smak wolności. Oni potwier-
dzają prawdę naszego nowego życia 
opartego na wierze, na wielkiej mi-
łości i zaufania do naszego Pana 
Boga Ojca. Ten cud przemiany trwa 
w każdym dniu naszego życia - nie-
gdyś zniewoleni potężną i podstępną 
siłą nałogu - dziś apostołowie trzeź-
wości niesiemy od tronu Matki Bożej 
Łaskawej Pani nadzieję i siłę którą 
dostajemy tu w Krzeszowie na Spot-
kaniach Trzeźwościowych. Te 20 lat 
to też nasz Krzysztofa i mój Wiesła-
wa i innych organizatorów jubileusz, 
to wielki dar dany nam wszystkim 
uczestnikom.

Niech Bogu będą dzięki! Cześć, 
Chwała i Uwielbienie!!!
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Telefon zaufania dla osób uzależ-
nionych od alkoholu oraz ich ro-
dzin

Masz probelm - zadzwoń
tel.kom. 666 903 441
Czynny całą dobę !!!

Dziś świadom łaski wyzwolenia 
klękamy u Źródeł Prawdy, Prawdy 
Krzyża - znaku naszej wiary, dzięku-
jąc Bogu za Miłosierdzie za najcen-
niejszy DAR – NOWEGO TRZEŹ-
WEGO ŻYCIA!

Kolejne Spotkania Krzeszow-
skie odbyły się w dniach 05.05-
08.05.2016 r

Wiesiek – uczestnik spotkań

Miłosierdzie będzie zawsze 
większe niż jakikolwiek grzech.

Nikt nie jest w stanie ograniczyć 
Miłości Boga.

Jego Miłość daje drugą, trzecią, 
piętnastą szansę.

Bóg Cię nie opuści – stań 
w prwadzie przed jego obliczem!

Papież Franciszek

PIELGRZYMKA TRZEŹWOŚCIOWA 
KOWARY - KRZESZÓW 11 - 12 CZERWIEC 2016 R
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE

OWOCOWE KOKTAJLE
Mus truskawkowo- pokrzywowy

• szklanka truskawek
• 2 banany
• 3 łyżki pokrojonej pokrzywy
• 1 ½ szklanki wody
• sok z cytryny do smaku

Owoce i pokrojoną pokrzywę miksujemy na jednolitą masę. 
Dodajemy wodę i doprawiamy do smaku sokiem z cytryny. 
Przekładamy do pucharków i dekorujemy kawałki bananów, tak 
naciętymi, aby trzymały się krawędzi pucharków.

Sok truskawkowo- miętowy
• 1 kg truskawek
• szklanka wody
• szklanka zaparzonej miety

Wyciskamy sok z truskawek. Łączymy z wodą. Dodajemy 
napar z mięty. Całość mieszamy, nalewamy do wysokich szkla-
nek i dekorujemy świeżymi listkami mięty. Napój doskonale gasi 
pragnienie.

Doskonały duet - truskawki i mango
- ½ kg truskawek
- mango
- 500 ml jogurtu naturalnego
- szczypta imbiru
- ½ szklanki mleka migdałowego
Przygotowane truskawki miksujemy z obranymi i pokrojo-

nym mango. Dodajemy jogurt i mleko. Mieszamy. Na koniec do-
prawiamy szczyptą imbiru. Dekorujemy kawałkami truskawek.

Zielone zdrowie
• ½ szklanki truskawek
• ½ brokuła
• ½ szklanki pokrojonego, świeżego szpinaku 
• kiwi
• szklanka maślanki

Truskawki miksujemy z surowym brokułem (lub ugotowa-
nym al dente - wedle uznania) i szpinakiem. Dodajemy pokro-
jone kiwi i maślankę. Całość mieszamy. Koktajl dekorujemy tru-
skawkami.

11 – 20 września 2016
Wyjazd na Bukowinę Rumuńską i Ukraińską

ZAPROSZENIE 
„NA BUKOWINĘ I NIE TYLKO”

Cena wycieczki-pielgrzymki:
1500 złotych (PLN) oraz 100 Euro

• Proponujemy również, ażeby mieć ze sobą SUVENIRY 
dla rodzin, w których będziemy gościć na terenie Rumunii 
i Ukrainy.

• Prosimy o zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpie-
czenia Zdrowotnego. - Kartę taką otrzymuje się w każdym 
Starostwie Powiatowym.

• Opłatę złotówkową prosimy o przesłanie na konto: 
Bank Zachodni WBK 14 1090 1942 0000 0001 0783 
8640 (z dopiskiem: BUKOWINA) Euro zbierać będzie-
my w autokarze.

Ks. Marian Kopko – Kustosz z Krzeszowa
mgr Józef Wilczak - Przewodnik z Głogowa

(Jest jeszcze kilka wolnych miejsc - serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.opactwo.eu, 

w zakładce "Co nas czeka?")
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Festyn Parafialny i Pielgrzymka NSZZ "Solidarność"
Krzeszów, 5 czerwca 2016 r.

W niedzielę 5 czerwca 2016 r. w Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej w Krze-
szowie na placu kościelnym miał miej-
sce festyn parafialny. Tego dnia przybyła 
również do krzeszowskiego Domu Łaski 
pielgrzymka NSZZ ”Solidarność”, liczą-
ca ponad 400 osób. Pielgrzymka została 
zorganizowana przez NSZZ ”Solidar-
ność” Zarząd Regionu ,,Zagłębie Mie-
dziowe”, którego przewodniczącym jest 
pan Bogdan Orłowski oraz przez NSZZ 
”Solidarność” Rejon Jeleniogórski, któ-
rego przewodniczącym jest pan Franci-
szek Kopeć.

Główną nagrodę: Pielgrzymkę na Bukowinę Rumuńską i Ukraińską 
wygrała Katarzyna Klita z Legnicy; córka pana Jana Klity  
- członka NSZZ Solidarność przy PKP Cargo w Legnicy.

Zespół "Chcemy" z Kamiennej Góry

Franciszek Kopeć i Bogdan Orłowski


