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• Sobota 5 sierpnia (pierwsza sobota miesiąca) godz.
12.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu
Sercu Maryi za grzechy świata;
• niedziela 6 sierpnia – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00;
• niedziela 6 sierpnia - Odpust ku czci św. WawrzyńWAKACJE 2017
ca w Krzeszówku o godz. 14.00; Festyn Rodzinny
Od niedzieli 25 czerwca do niedzieli 3 września
oraz Agapa u Państwa Zuzanny i Jana Bocheńskich;
2017 – Koncerty Organowe w Sanktuarium Krzeszowskim: codziennie godz. 11.00 i 13.00 w Ba12 - 15 SIERPNIA
zylice natomiast w Kościele św. Józefa w niedzielę
WIELKI ODPUST KRZESZOWSKI
o godz.18.oo
• Sobota 12 sierpnia – Droga Krzyżowa po Kalwarii
Sobota 1 lipca – (pierwsza sobota miesiąca) godz.
Krzeszowskiej; rozpoczęcie godz. 10.00; zaprasza12.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu
my na Eucharystię do Bazyliki: godz. 7.00 12.00
Sercu Maryi za grzechy świata;
i 18.00 – Apel Jasnogórski godz. 21.00
Niedziela 2 lipca - zmiana Tajemnic Żywego Ró- • Niedziela 13 sierpnia – Uroczystości Patriotyczne
żańca o godz. 10.00
w Krzeszowie. Msze św. godz. 7.30, 10.00, 12.00
Poniedziałek 3 lipca - rocznica konsekracji Bazylii 17.00
ki Krzeszowskiej (3 VII 1735)
• Poniedziałek 14 sierpnia - wspomnienie św. MakPiątek – 7 lipca – Pierwszy piątek miesiąca. Odsymiliana Marii Kolbe, Msze św. w Bazylice godz.
wiedziny chorych od godz. 8.30. Nocna adoracja
7.00, 12.00 i 18.00. Msza odpustowa w Czadrowie
Najświętszego Sakramentu do godz. 7.00 w sobotę.
godz. 19.00; Apel Jasnogórski w Bazylice KrzeWtorek 11 lipca –Święto św. Benedykta, Opata, paszowskiej godz. 21.00
trona Europu – w tym dniu szczególnie modlimy • Wtorek 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięsię nasze Siostry Benedyktynki. Również dnia 11
cia NMP – głównej Patronki Sanktuarium: godz.
lipca Rocznica Zbrodni Ludobójstwa na Wołyniu,
10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Związku
Sobota 22 lipca wspomnienie św. Marii Magdaleny:
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
zapraszamy na Eucharystię do Kaplicy Św. Marii • godz. 12.00 – Główna Suma odpustowa oraz ProMagdaleny na godz. 17.30. Zaśpiewamy Godzinki
cesja z Cudowna Ikoną Matki Bożej Łaskawej po
o Grobie Chrystusowym wraz z przedstawicielami
placu klasztornym; godz. 21.00 Apel Jasnogórski
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Je•••
rozolimie. O godz. 18.00 w Kaplicy Bożego Grobu
zostanie odprawiona Msza św.
• sobota 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstoniedziela 23 lipca – zapraszamy na Odpust ku
chowskiej, Msze św. w Bazylice godz. 7.00 12.00
czci Świętej Anny godz. 15.00 (wyjście z procesją
i 18.00
na Górę św. Anny o godz. 14.15. Na placu przed • Wtorek 29 sierpnia - godz. 17.30 – Nabożeństwo
Bazyliką poświęcenie wszystkich pojazdów meEucharystyczne; godz. 18.00 – Msza św. i spotkachanicznych (rowerów, motocykli, samochodów,
nie modlitewne Bractwa Szkaplerza Św. Michała
traktorów) Kierowców zapraszamy na Eucharystię
Archanioła, Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio. Gruo godz. 12.00; po Mszy św. poświęcenie pojazdów.
py Modlitewnej Św. Rity oraz Apostolstwa Dobrej
Sobota 29 sierpnia – Wyrusza 25 Piesza PielgrzymŚmierci
ka z Legnicy do Częstochowy
• Czwartek 31 sierpnia – 37. Rocznica Powstania
Sobota 29 sierpnia - godz. 17.30 – Nabożeństwo
NSZZ „Solidarność” i podpisanie Umów SpołeczEucharystyczne; godz. 18.00 – Msza św. i spotkanych w Gdańsku. Szczególny dzień modlitw w innie modlitewne Bractwa Szkaplerza Św. Michała
tencji Ojczyzny.
Archanioła, Grypy Modlitewnej św. Ojca Pio. Gru- • Piątek 1 września – Pierwszy piątek miesiąca; odpy Modlitewnej św. Rity oraz Apostolstwa Dobrej
wiedziny chorych. Nocna Adoracja Najświętszego
Śmierci
Sakramentu
Piątek 4 sierpnia: I-piątek miesiąca; odwiedziny • Sobota 2 września – Pierwsza Sobota Miesiąca
chorych; Całonocna Adoracja Najświętszego Sai Diecezjalna Pielgrzymka Niepełnosprawnych do
kramentu
Krzeszowa.
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KRZESZOWSKA IKONA
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
Krzeszów to mała miejscowość w Kotlinie Kamiennogórskiej na Dolnym Śląsku, położona tuż przy
czeskiej granicy. Jest znana nie tylko w swoim regionie, ale także w całej Polsce, a nawet w Europie i na
świecie. Stało się to za przyczyną znajdującego się tu Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz barokowego
zespołu obiektów sakralnych tworzących kompleks zabytków klasy zerowej. Sercem krzeszowskiego
sanktuarium jest słynąca łaskami ikona Matki Bożej Łaskawej.
Najstarsza historia
Cudowny obraz Bogurodzicy jest
od wieków czczony w Krzeszowie.
Ikona datowana jest na XIII w., co
czyni ją najstarszym obrazem maryjnym w Polsce. Jest ona o ok. 200 lat
starsza od ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Została napisana na desce
o wymiarach 60 cm na 37 cm i przedstawia Maryję z Dzieciątkiem na prawym ramieniu, które zwrócone jest
twarzą do matki. W dłoni trzyma
Ono pergamin Bożej tajemnicy. Głowę i ramiona Bogurodzicy okrywa
pofałdowana chusta w kolorze czerwonym. Ta najcieplejsza z barw najsilniej wpływa na zmysły modlących
się. Symbolizuje żarzące się światło
i ogień, który zawsze był symbolem
obecności Boga (krzew gorejący);
posiada działanie oczyszczające i jest
atrybutem świętości. Tak samo krzeszowska Bogurodzica, dzięki swemu
wstawiennictwu u Boga, pomaga
oczyścić grzeszników i prowadzić ich
ku świętości. Maryja została przeniknięta boskim ogniem, nie spala
się od niego i nadal zachowuje swoją
ludzką naturę, łącząc w sobie dwie
sprzeczne cechy: dziewictwo i macierzyństwo. Tunika Matki Boskiej
jest zielona. Barwa ta oznacza świat
roślinny i ludzki. Symbolizuje odro-

dzenie i nadzieję duchowej odnowy
oraz życie wieczne. Ikona nie posiada światłocienia, gdyż wszystko na
niej jest światłością zespoloną z barwą. Światłość symbolizowana jest
przez złote tło, wyrażające niezniszczalność, wieczność i boskość. Ikona
przedstawia tzw. typ Hodigitria (gr.
Przewodniczka, Wskazująca Drogę). Maryja swoją dłonią pokazuje na
Dzieciątko i jednocześnie wskazuje
na swoje serce, jako źródło łaski. Taki
typ ikonograficzny obrazuje dogmat
wcielenia Syna Bożego w aspekcie
jego boskości. Łaciński tytuł ikony to
Gratia Sanctae Mariae (Łaska świętej
Maryi). Jest on jednocześnie najstarszą nazwą opactwa krzeszowskiego,
wymienioną w 1291 r.
Dwie legendy
Według jednej z legend ikonę
miał napisać pustelnik imieniem
Krzesz, mieszkający nad rzeką Zadrna. Wizerunek mieli pomóc mu
stworzyć aniołowie. Polujący w nadgranicznych lasach książę Bolko
I Surowy miał znaleźć pustelnię,
a zauroczony pięknem obrazu miał
złożyć obietnicę, że w tym miejscu
ufunduje klasztor i sprowadzi zakonników. Druga legenda tłumaczy
pojawienie się obrazu również inge-

Widok na Kotlinę Krzeszowską z Łysiny (Góry Kamienne)

rencją anielską. Wracający z IV Krucjaty do Ziemi Świętej rycerz Benitto
z rodu Tankrettów miał wziąć obraz
ze zdobytego Bizancjum i przywieźć
do rodzinnego miasta Rimini. Stamtąd, za panowania papieża Jana XXII,
aniołowie przenieśli obraz do krzeszowskiego klasztoru. W ten sposób
tłumaczono bizantyjsko-włoski styl
ikony.
Zaginięcie i cudowne odkrycie
W 1318 r. papież ten potwierdza
przywileje opactwa. Podczas najazdu husytów (1426) klasztor zostaje
napadnięty. Wymordowano wtedy
w nim 70 zakonników. Obraz został
ukryty i zaginął na prawie dwa stulecia. W czasie wojny trzydziestoletniej
opat Adam Wolfgang przeprowadzał
renowację zakrystii. Podczas tych
prac, 18 grudnia 1622 r., doszło do
niezwykłego zdarzenia, gdy smuga
światła padła na pękniętą posadzkę.
Cystersi właściwie odczytali ten znak
i w tym miejscu znaleźli zbutwiałą
skrzynię z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej. Przeleżała ona w ukryciu 196 lat. Na pamiątkę cudownego wydarzenia dzień 18 grudnia
ustanowiono w Krzeszowie Dniem
Światła. Ikona została umieszczona
w renesansowej kaplicy św. Marii
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Magdaleny. Dochodzi do wielu cudów i uzdrowień. Pielgrzymi licznie
przybywają do sanktuarium. Pozostawiają liczne wota. Wizerunek
zyskuje tytuł Nostra Thaumaturga
(Nasza Cudotwórczyni). Za opata
Bernarda Rosy (1660-1696) obraz
przeniesiono do kaplicy Trójcy Świętej, a po zbudowaniu kościoła Wniebowzięcia NMP (1728-1735) zostaje
on umieszczony w ołtarzu głównym.
Srebrną ramę ikony wykonał wrocławski złotnik Hentschel. Król pruski Fryderyk II Wielki – po aneksji
Śląska – wydaje zakaz urządzania pielgrzymek, a sekularyzacja z 1810 r. jeszcze bardziej
utrudnia kult ikony. Dopiero
po przybyciu benedyktynów
z opactwa Emaus (1919 r.)
rozpoczyna się ponowny
rozkwit kultu maryjnego. W 1937 r. dokonano konserwacji
ikony, zdejmując
z niej liczne przemalowania.
Cudowne uzdrowienia
Do
sanktuarium
krzeszowskiego nadal przybywają tłumy
pielgrzymów. Doznają
oni wielu łask i uzdrowień, na duszy i ciele.
Pewnego razu przybył tu biznesmen, który wszystko utracił.
Tu się nawrócił i dostrzegł nowy sens
życia. Teraz opiekuje się starszymi
ludźmi w Niemczech. Jednym z jego
podopiecznych jest ponad 90-letni
b. żołnierz niemiecki, czołgista, który
zdobywał i pacyfikował Polskę w czasie ostatniej wojny światowej. Biznesmen nauczył go już odmawiania „Ojcze Nasz” i podstaw wiary. A zupełnie
niedawno stał się tu kolejny cud. Oto

pewien parafianin prosił o modlitwę
w intencji jego chorej na nowotwór
siostry, która miała być poddana
operacji. Podczas zabiegu lekarze dostrzegli jednak, że nie ma już żadnego zagrożenia dla jej zdrowia i życia,
gdyż rak wątroby nagle zniknął z niewiadomych powodów i przyczyn.
Takich uzdrowień i nawróceń jest
znacznie
więcej.

Iść do Matki Bożej Łaskawej
Po powstaniu diecezji legnickiej Krzeszów staje się jej najważniejszym sanktuarium maryjnym.
Święty Jan Paweł II podczas pobytu
w Legnicy w dniu 2 czerwca 1997
roku dokonuje uroczystej korona-
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cji cudownej ikony, nakładając na
obraz papieskie korony. Wydarzenie to było kulminacją kultu, jakiego od ponad siedmiu stuleci doznaje Bogurodzica, czczona w swym
prastarym wizerunku. Odbywa się
tu wiele pielgrzymek, rekolekcji,
kongresów i innych spotkań. Warto
wymienić np. coroczne spotkania
Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Pielgrzymkę Motocyklistów, diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca czy diecezjalne
Spotkanie Niepełnosprawnych oraz
pieszą trzydniową pielgrzymkę
z Legnicy. Uroczystości te gromadzą ludzi przybyłych z całej
diecezji, a także z pozostałych
regionów Polski.
Także
Duszpasterstwo
Ludzi Pracy’90 z Legnicy
chce pokłonić się Krzeszowskiej Pani, planując odbycie spotkań
u Łaskawej Pani.
Jest to zrozumiałe w kontekście
złożonej w marcu
2010 r. na ręce Biskupa Legnickiego J.E. Stefana Cichego - prośby
o wyniesienie na ołtarze
księcia Henryka II Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny Śląskiej. Przecież to
ona, wypełniając plany swojego
męża, ufundowała w 1242 r. klasztor w Krzeszowie, i sprowadziła
z Czech zakon benedyktynów. Zamiar Duszpasterstwa jest odpowiedzią na to - co oczekują wierni nawiedzający krzeszowski kompleks
pocysterski: „Nie bójcie się iść ze
swoimi prośbami do Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowie”.
Adam Maksymowicz
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JUBILEUSZOWE
ODZNACZENIA
W roku 2017 - przeżywamy Jubileusz 20. Rocznicę koronacji Cudownej
Ikony Krzeszowskiej oraz 25.Rocznicę
powstania diecezji legnickiej. W niedzielę 4 czerwca 2017 roku w gmachu
Wyższego Seminarium Duchownego
w Legnicy Ks. Biskup Ordynariusz na
wniosek Dziekana Dekanatu Kamienna Góra – Wschód odznaczył Jubileuszowym Odznaczeniem „Optime Merito Diocesis Legnicensis” dwie osoby
z naszej krzeszowskiej wspólnoty za
ich zasługi na rzecz parafii i diecezji.
Pani Honoracie Klimczak, dyrektorowi
Zespołu Szkół w Krzeszowie oraz panu
Adamowi Madej – wieloletniemu kościelnemu z Krzeszówka serdecznie gratulujemy tych Jubileuszowych odznaczeń i cieszymy się, że Legnicka Kuria
Biskupia oraz Ks. Biskup Ordynariusz
docenili wielki wkład pracy tych osób
na rzecz naszej parafii i sanktuarium.

List do Ks. Proboszcza i wszystkich Parafian
+ J.M.J.+D.K.
KSIEŻE PROBOSZCZU!
Jestem bardzo wzruszona zgodą Księdza Proboszcza na przeprowadzenie zbiórki na rzecz leczenia mojej
Roksany. To dla nas tzn. dla Roksany i dla jej Rodziców
a także dla mnie jej cioci bardzo duża pomoc. Staramy
sie szukać pomocy w różnych miejscach i na różne sposoby... w tym cudowny jest mąż Roksany - Grzegorz...
wymyśla mecze... aukcje obrazków córki czy kiermasze
a nawet sprzedanie na targu niepotrzebnych zabawek....
to wszystko to przysłowiowe grosze... ale grosz do grosza
i będzie cala suma.
Bardzo ważne jest żeby Roksana nie przerwała leczenia bo jest poprawa. Ufam całym sercem że to wymodlona poprawa na różańcu, na Mszy świętej i nowennach...
Ufam też że Matka Boska Łaskawa pod której okiem rosła
Roksana i przyjmowała Sakramenty miała Ją cały czas
w opiece jako Swe najdroższe dziecię.
Czcigodny Księże Proboszczu proszę bardzo serdecznie
podziękować każdemu darczyńcy w parafii i całej wspaniałej Parafii za gest serca wyrażony konkretną suma.

Będę pamiętać w modlitwie różańcowej o każdym mieszkańcu Parafii i o wspaniałych Kapłanach. Gdy przyjadę
znowu do Krzeszowa podziękuje Księdzu osobiście. I nadal
gorąco proszę o modlitwę w intencji Roksany.
Z wyrazami głębokiego szacunku i darem modlitwy
Siostra Jonatana Staniak – dominikanka
Ps.
W niedzielę 14 maja 2017 podczas zbiórki na lekarstwa dla naszej parafianki Roksany Jaszczak zebraliśmy
w sumie: 3.500 zł. Pieniądze te zostały przesłane 19 maja
br. na rzecz Fundacji Onkologicznej ALIVIA do Warszawy, z dopiskiem: Darowizna na rzecz Roksany. W imieniu
Duszpasterzy naszej Parafii dziękujemy wszystkim darczyńcom za „Gest Waszego Serca”. Pozdrawiamy Siostrę
Jonatanę, Roksanę i Jej całą Rodzinkę. Zapewniamy Was
o naszej szczerej modlitwie. Szczęść Boże!
Ks. Marian Kopko wraz z Kapłanami
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NOWI MINISTRANCI
W niedzielę, 18 czerwca 2017 na Mszy św. o godz. 10.00 ks. Proboszcz Marian Kopko włączył do grona
ministrantów 6 kandydatów, którzy niemal przez cały rok przygotowywali się pod okiem ks. Jarosława.
Po homilii każdy z chłopców został imiennie wyczytany i wyraził gotowość pełnienia służby ministranckiej z gorliwością i sumiennością.
Następnie ks. Proboszcz udzielił nowym ministrantom specjalnego błogosławieństwa i poświęcił im nowe
stroje – komże, które od tej pory
stały się ich szatą liturgiczną. Ostatnim akcentem tego obrzędu było
podejście nowych ministrantów do
ks. Proboszcza i przyobleczenie nowego stroju. Po zakończeniu Mszy
św., przed Głównym Ołtarzem pod
okiem Matki Bożej Łaskawej, nowi
ministranci otrzymali pamiątkowe
dyplomy z przyrzeczeniem gorliwej
służby oraz słodki upominek w postaci „krzeszowskich krówek”. Wraz
z rodzicami i księżmi ministranci
ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.
Kilka dni później w piątek, 23
czerwca na Mszy św. o godz. 8.00 wobec społeczności szkolnej do grona
ministrantów, z racji wcześniejszego
wyjazdu rodzinnego, został włączony ostatni chłopiec Szymon.

Nasi nowi ministranci, którzy służyć będą w Bazylice Krzeszowskiej
to:
• Kacper Berdechowski
• Michał Berdechowski
• Piotr Kachniarz
• Marcin Klimczak
• Szymon Książek
• Krzysztof Salawa
• Michał Staśto
Serdecznie gratulujemy i życzymy
owocnej służby przy Ołtarzu Pańskim.
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G Ł O S Z FAT I M Y

S T O L AT T E M U I D Z I S I A J
W stulecie największych być może w dziejach Kościoła objawień Maryjnych, które miały miejsce
w Fatimie, warto się wsłuchać w to orędzie i zastanowić nad jego istotą w tamtym czasie, na przestrzeni
dziejów i dzisiaj.
W tym roku mija również sto lat
od wydarzenia, które zapisało jedną z najczarniejszych kart w historii
ludzkości – rewolucji październikowej w Rosji. To bardzo mroczna
rocznica. Rewolucja chciała stworzyć
nowego człowieka bez Boga, a przyczyniła się do mordów na niespotykaną dotąd skalę, unicestwienia
państw, kościołów, tradycji. W tym
samym 1917 r. Najświętsza Maryja
Panna przyszła w Portugalii ostrzec
świat przed tymi smutnymi wydarzeniami. Przyszła do trojga pastuszków
z Fatimy, które nawet nie wiedziały,
co to jest Rosja, myślały, że to jakaś
pani. Łucja dos Santos miała 10 lat,
a Franciszek i Hiacynta Marto – odpowiednio 9 i 7.
Maryja przekazała dzieciom przesłanie do świata: „Kraj ten [Rosja]
rozpowszechni błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła świętego. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał
wiele wycierpieć, różne narody będą
unicestwione”. Świat otrzymał więc
ostrzeżenie z nieba. Niebo ze swoim
wielkim miłosierdziem przez Niepokalane Serce Maryi próbowało uchronić świat przed kataklizmami, ale
świat nie chciał słuchać ani dopuścić
ingerencji miłosierdzia Boga w swoje
losy. Maryja zapowiedziała, że pierwsza wojna światowa się kończy, ale
jeżeli „ludzie nie przestaną obrażać
Boga, wybuchnie druga, jeszcze gorsza”. To jest treść pierwszego przesłania Maryi, zostało one nazwane drugą tajemnicą fatimską, gdyż Kościół
ujawnił ją jako drugą. W pierwszej
natomiast kolejności została ujawniona późniejsza wizja piekła, którą
mieli pastuszkowie, dlatego została

ona nazwana pierwszą tajemnicą.
Autentyczność objawień miał potwierdzić zapowiedziany przez małych wizjonerów cud – był to cud
tańczącego słońca na zakończenie
objawień. Zadziwiające jest, jak przepowiednie fatimskie się sprawdziły.
Dlatego warto wsłuchać się w głos
z nieba.
PROGRAM NA OCALENIE
Maryja wprost podaje program
na ocalenie ludzkości przed kataklizmami: „Aby temu zapobiec, przyjdę
prosić o poświęcenie Rosji Mojemu
Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze
soboty miesiąca”. A więc poświęcenie
Rosji i nabożeństwo wynagradzające
pierwszych sobót miesiąca to najskuteczniejsza tarcza ochronna dla nas.
Do tego należy dodać wołanie anioła z trzeciej tajemnicy, wykonawcy
gniewu Bożego: „Pokuty. Pokuty. Pokuty”. My, jako wierny lud Boży, nie
możemy spełnić pierwszego życzenia
Maryi, czyli zawierzenia Rosji, tego
może dokonać papież, ale możemy
skutecznie wypełniać pozostałe prośby: różaniec, akty pokuty i przede
wszystkim obchodzenie pierwszych
sobót miesiąca.
WĄTEK POLSKI
22 października 1948 r., w dniu
swojej śmierci prymas August Hlond
wypowiedział prorocze słowa: „Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”.
Równo 30 lat później urząd papieski
obejmował Karol Wojtyła. Dwa i pół
roku po tym wydarzeniu, w 1981 r.
miał miejsce zamach na życie papieża z Polski – w rocznicę pierwszych
objawień fatimskich, 13 maja. Odtąd

papież nie tylko został ściśle związany z przesłaniem fatimskim, ale stał
się największym w Kościele prorokiem Fatimy. Trzecia tajemnica mówi
o tym, że Ojciec Święty miał być zabity. Święty Jan Paweł II podkreślał, że
„jedna ręka wystrzeliła kulę, a druga
ją pochwyciła i przeprowadziła jej
bieg”. Był przekonany, że wtedy uratowała mu życie Maryja. Odtąd wsłuchał się w mowę Boga z nieba, którą
Matka Boża przekazała w Fatimie
i starał się wypełniać Jej pragnienia.
Po zamachu św. Jan Paweł II zawsze,
kiedy był w Rzymie, odprawiał pierwsze soboty miesiąca. Ta modlitwa, do
której przyłączały się rzesze przedstawicieli większości zakonów i zgromadzeń, odbywała się w Sali Różańcowej. W 2000 r., 13 maja św. Jan Paweł
II dokonał beatyfikacji najmłodszych
świętych w Kościele: Hiacynty i Franciszka, którzy odeszli do Boga niedługo po zakończeniu objawień. Ta beatyfikacja była wielkim wydarzeniem
Jubileuszu dwóch tysięcy lat od narodzenia Zbawiciela. Było to wyniesienie na ołtarze najmłodszych świętych
w historii Kościoła, a jednocześnie
„nobilitacja” w oficjalnym życiu Kościoła orędzia fatimskiego. Był to jednocześnie nieoceniony wkład papieża
z Polski w rozwój orędzia na świecie.
Święty Jan Paweł II odszedł do domu
Ojca 2 kwietnia 2005 r. Był to dzień
szczególny, pierwsza sobota miesiąca,
a więc dzień ściśle związany z orędziem fatimskim, a jednocześnie było
już po nieszporach, a więc rozpoczęło
się święto Bożego Miłosierdzia. Jakby dwie największe linie pontyfikatu
Jana Pawła II spotkały się w tym dniu:
Fatima i Miłosierdzie, dwa wielkie
orędzia na ocalenie świata.
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ZAWIERZENIE ŚWIATA
Wiele kontrowersji wywołuje
sprawa zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Wobec tego
aktu jest silna opozycja wielu hierarchów Kościoła, aby nie drażnić
Rosji. Jan Paweł II 25 marca 1984 r.,
w uroczystość Zwiastowania zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi. W głównym tekście tego
zawierzenia nie występuje Rosja.
Dopiero potem, w dopowiedzeniu, Ojciec Święty wymienił kilka
państw, m.in. Rosję. Czy to było wypełnienie żądań fatimskich? Wydaje
się, że nie do końca, gdyż Maryja
obiecała: „Ojciec Święty poświęci
Mi Rosję, która się nawróci i będzie
dany światu na pewien czas pokój”.
Widzimy, że Rosji jeszcze daleko
do nawrócenia, a tym bardziej do
pokojowego nastawienia do świata.
Zatem na właściwe zawierzenie Rosji należy jeszcze czekać.
Ale poświęcenie świata, którego
dokonał św. Jan Paweł II, nie zostało
bez odpowiedzi z nieba. Przyniosło błogosławione skutki dla świata

i dla naszego narodu. Wkrótce po
jego dokonaniu imperialistyczne
mocarstwo sowieckie rozprysło się
na oczach i ku zdumieniu świata. Rozsypały się żelazne kurtyny,
upadły mury bez masowego przelewu krwi. Nasza Ojczyzna jako
pierwsza z państw bloku sowieckiego odzyskała wolność i pociągnęła za sobą inne państwa. Siostra
Łucja powiedziała w 1998 r. do indyjskiego kard. Padiyra, że ten akt
uratował świat od wojny atomowej.
Wiadomo, że papież zdawał sobie
sprawę z takiego zagrożenia, które
dzisiaj jest oficjalnie potwierdzone
przez archiwa. Jeszcze przed zamachem, 16 grudnia 1980 r. napisał
list do Leonida Breżniewa, chcąc
mu przedstawić swoją troskę. Ojciec Święty poprosił wtedy Papieską
Akademię o przedstawienie raportu
na temat ewentualnych konsekwencji konfliktu atomowego. Ogłosił go
oficjalnie w grudniu szefom państw
potęg nuklearnych i przewodniczącemu Zgromadzenia Narodów
Zjednoczonych.

Od lewej: Łucja Santos, Franciszek i Hiacynta Marto
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Orędzie z Fatimy było i jest wyraźną ingerencją Opatrzności Bożej
we współczesną historię. Dzisiaj,
w stulecie objawień fatimskich, w obliczu zagrożeń w świecie, wydaje się
jeszcze ważniejsze niż wtedy. Przez
nie Bóg podaje ludziom swą pomocną dłoń. Niepokalane Serce Maryi
skutecznie już zwyciężało zło na naszych oczach tak w wymiarze historii
narodów, jak życia poszczególnych
ludzi, wiernie trwających przy Sercu
Maryi. Jest to orędzie pokoju, pełne
nadprzyrodzonej nadziei, gdyż jest
w nim obietnica zwycięstwa: „Na
koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
Ks. Mariusz Bernyś (Czciciel
i propagator kultu Bożego Miłosierdzia, kapelan warszawskiego
szpitala przy ul. Banacha. Polonista i teolog, studiował w Warszawie
i Paryżu. Autor wielu książek, poeta)
zob. Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA, nr 5, maj 2017

Bazylika Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie
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A K T U A L N O Ś Ć FAT I M Y

W 1994 roku włoski pisarz Vittorio Messori przeprowadził wywiad−rzekę z Janem Pawłem II. Chciał się
m.in. dowiedzieć od Ojca Świętego, dlaczego tak często w kontekście krachu realnego socjalizmu używa on słów
„cud” albo „tajemnica”. Papież – sam z siebie, niepytany o to wprost – przywołał w odpowiedzi troje portugalskich
pastuszków z Fatimy, które nie miały prawa nic wiedzieć o Rosji i jej nawróceniu, ponieważ nie znały ani historii,
ani geografii. A jednak to, co zapowiedziały, spełniło się. Z ich orędziem papież wiązał swój los, wspominając
zamach na Placu św. Piotra i dodając, że być może wydarzenia te były potrzebne, byśmy lepiej zrozumieli działanie
Boga w historii.
W swej wypowiedzi Jan Paweł II jako
przyczynę sprawczą krachu komunizmu
wskazał kombinację czynników zarówno
nadprzyrodzonych, jak i czysto ludzkich.
Stwierdził, że system upadł pod własnym
naporem, na skutek swych błędów i nadużyć.
W dalszej części wywodu zaznaczył
jednak wyraźnie, że nie oznacza to automatycznie świetlanej przyszłości. Zwrócił
uwagę, że komunizmu nie można redukować tylko do „błędów Rosji”: „Upadek
komunizmu otwiera przed nami wsteczną
perspektywę typowego myślenia i działania nowoczesnej cywilizacji, zwłaszcza
europejskiej, która komunizm zrodziła.
Obok niewątpliwych osiągnięć na wielu
polach jest to również cywilizacja wielu błędów, a także nadużyć w stosunku
do człowieka, wyzyskiwania go na różne
sposoby. Cywilizacja, która wciąż przyobleka się w struktury siły i przemocy zarówno politycznej, jak i kulturalnej (zwłaszcza
środki masowego przekazu), ażeby te błędy i nadużycia narzucić całej ludzkości.
(…) odpowiedzialna jest walka z Bogiem,
systematyczna eliminacja wszystkiego, co
chrześcijańskie, która w znacznej mierze
zdominowała myślenie i życie Zachodu
od trzech stuleci. Marksistowski kolektywizm jest tylko «gorszym wydaniem»
tego właśnie programu. Można powiedzieć, że dzisiaj program ten odsłania
cały swój niebezpieczny charakter, a równocześnie wszystkie swoje słabości.”1 Jan
Paweł II nie uleł więc euforii po upadku
komunizmu. Nie wieszczył, jak inni myśliciele, „końca historii”, lecz raczej przewidywał nowe zagrożenia, które wyrastają
z tego samego pnia co stare. W wywiadzie
udzielonym Vittorio Messoriemu żalił się,
że został odrzucony nawet w swojej własnej ojczyźnie.
O swej pielgrzymce z roku 1991 mówił następująco: „Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wybrałem jako
temat homilii Dekalog oraz przykazanie

miłości, wszyscy polscy zwolennicy «programu oświeceniowego» poczytali mi
to za złe. Papież, który stara się przekonać świat o ludzkim grzechu, staje się dla
tej mentalności persona non grata.”
Niektórzy komentatorzy podnosili
wobec Jana Pawła II zarzut, że nie wypełnił do końca prośby Matki Bożej z Fatimy,
ponieważ w akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi 26 marca 1984 roku
nie wymienił wprost Rosji. Komunizm co
prawda upadł, ale czy Rosja się nawróciła?
Istnieje tam co prawda wolność religijna,
ale dominuje ateizm praktyczny – w Moskwie do cerkwi na najważniejsze święto
chrześcijańskie, Paschę, przychodzi zaledwie 4 proc. wiernych. W kraju panuje system autorytarny, którego filarem są elity
dawnego KGB, niecofające się przed skrytobójczymi mordami politycznymi, a nawet ludobójstwem, co pokazała wojna
w Czeczenii.
Także błędy Rosji rozprzestrzeniają
się po świecie. Imperium sowieckie upadło, ale jego ideologia przepoczwarzyła się
i zainfekowała kulturę.
Marksizm kulturowy – wymyślony przez ideologów komunistycznych
w okresie międzywojennym – nie jest już
tylko przedmiotem rozważań akademickich, ale systematycznie staje się elementem programów edukacyjnych, oferty
mediów czy systemów prawnych na całym świecie. Jego efektem jest m.in. ideologia gender, ruchy LGBT, feminizm itp.
Szerzy się także inny błąd Rosji.
Związek Sowiecki był pierwszym krajem
na kuli ziemskiej, który zalegalizował
aborcję. Stało się to 18 listopada 1920
roku. Od tego czasu proceder ten traktowany był w ZSRR niemal jak dozwolony
środek antykoncepcyjny. (Drugim państwem na świecie, które zalegalizowało
zabijanie dzieci nienarodzonych będzie
Trzecia Rzesza, ale tylko na podbitych
przez siebie terenach. 9 marca 1943 roku
Hans Frank w Generalnej Guberni, czy-

li na okupowanych ziemiach polskich,
zezwoli na dokonywanie aborcji, lecz jedynie wśród przedstawicielek „niższych
rasowo” narodów, głównie Słowian.) Dziś
legalizacja aborcji rozszerza się na wciąż
nowe rejony świata.
Mało kto zdaje sobie dziś sprawę, że rewolucja seksualna na świecie nie zaczęła
się w USA w latach 60−ych, lecz w sowieckiej Rosji za rządów Lenina. 19 grudnia
1917 roku władza komunistyczna wprowadziła dwa dekrety: „O rozwiązaniu
małżeństwa” oraz „O cywilnym małżeństwie, dzieciach i rejestracji małżeństwa”.
Nowe akty prawne zrównały małżeństwa
z wolnymi związkami, zaś rozwód uczyniły formalnością, którą można załatwić
korespondencyjnie za trzy ruble, nawet
bez konieczności powiadamiania o tym
dotychczasowego współmałżonka.
Pierwszym komisarzem ludowym
do spraw społecznych w rządzie bolszewickim została Aleksandra Kołłontaj,
która rzuciła hasło rewolucji seksualnej. Uruchomiła kampanię edukacyjną
pod nazwą „Miłość jak szklanka wody”.
Według niej stosunek płciowy był czymś
tak powszednim i oczywistym, jak zaspokojenie pragnienia i uzupełnienie płynów
w organizmie.
Całość w dwumiesięczniku
„La Salette” Posłaniec Matki Bożej
Saletyńskiej (2017/3)
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MUZYKA, KTÓRA ZABIJA DZIECI
Przemysł rozrywkowy z premedytacją niszczy młodych ludzi i buntuje przeciw Bogu. Dzień 22 maja 2017 roku
zapisze się w historii muzyki czarnymi zgłoskami. Zamachowiec-samobójca po koncercie młodej piosenkarki pop
Ariany Grande zdetonował bombę, wskutek czego śmierć poniosły 22 osoby, a 119 zostało rannych. Liczba ofiar
mogła być większa.
W hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena było 21 tysięcy osób, jak podawały media, „w większości rodziny, młodzież i dzieci”. Wydarzenie to wstrząsnęło
sceną muzyczną całego cywilizowanego
świata. O ile jednak szeroko komentowano
bestialstwo człowieka, który zdecydował
się na tak szaleńczy krok w miejscu, gdzie
byli niewinni ludzie, w większości młodzież,
o tyle mało kto zauważył drugie dno tego
nieszczęścia. Rodzice tysięcy dzieci i młodych ludzi pozwolili swoim latoroślom brać
udział w koncercie piosenkarki, której muzyka, teksty, taniec nigdy nie powinny znaleźć się w obszarze zainteresowań młodego
człowieka: epatują wulgarną erotyką, odwołują się do ciemności, śmierci, przemocy,
satanizmu.
Ofiary demona
Najbardziej popularna piosenka wylansowana przez Arianę Grande na portalu
YouTube niedługo przekroczy miliard (!)
wyświetleń. Jak można przypuszczać, większość fanów tej artystki to młodzi ludzie.
Już pobieżna analiza treści piosenki powinna uzmysłowić rodzicom, że piosenkarka
uprawia „sztukę”, która niszczy młodego
człowieka. Ariana Grande szokuje nie tylko
perwersją, ale także upodobaniem do demonicznych sił i śmierci. Teledysk do jej innej
piosenki został zrealizowany w konwencji
koncertu. „Artystka” śpiewa na scenie, która,
jak w teatrze, staje się przestrzenią cmentarza. Tańczy między grobami, a towarzyszące
jej tancerki ubrane są w kostiumy symbolizujące śmierć. Po tragedii w hali w Manchesterze teledysk ten nabiera tragicznego
znaczenia – tak często przywołując śmierć
w czasie swoich koncertów, Grande stała się
mimowolnym medium, które niesie ze sobą
śmierć – w wymiarze dosłownym, ale przede wszystkim duchowym. Młody człowiek,
szczególnie dziecko (najmłodsza ofiara zamachu miała 8 lat!), karmiąc się treściami
lansowanymi przez Arianę Grande i wielu
jej podobnymi piosenkarkami, traci wrażliwość, niewinność, czystość serca, jest oswajany z perwersją, grzechem, buntem, jest zachęcany do zła – i ostatecznie traci szansę na
życie wieczne. Możemy tylko domyślać się,
ilu młodych ludzi, będąc w grzechu ciężkim,

podczas koncertu w hali w Manchesterze
zginęło lub otarło się o śmierć – o wieczne
potępienie – a odpowiedzialnością za stan
ich dusz obarczyć trzeba „artystki” pokroju
Ariany Grande i w ogóle współczesny przemysł rozrywkowy, który zamiast promować
sztukę przyjazną młodemu człowiekowi –
z premedytacją niszczy go i buntuje przeciw
Bogu. Słusznie mówi Katarzyna Chrzan, filozof z Bydgoszczy, matka dwojga dzieci: „To
jest logika demona – który za tym stoi – najpierw przyprowadzać dzieciaki do siebie, aby
je zabijać, powolutku, a potem dosłownie”.
Warto przypomnieć, że Ariana Grande za
pontyfikatu Benedykta XVI dokonała publicznej apostazji – aby wyrazić swój sprzeciw
wobec Papieża, który uznał „Harry’ego Pottera” za szczególnie szkodliwą lekturę. Tym
czynem być może zainspirowała wielu młodych ludzi do podobnych zachowań.
Walka o dusze
Zmarła w 1949 roku Alice Bailey, urodzona w Manchesterze angielska okultystka,
pionierka ruchu New Age i szeroko pojętej walki z chrześcijaństwem na gruncie
edukacji i kultury, powtarzała: „sztuka jest
kluczem do zmiany kultury”. Aby zniszczyć
chrześcijańskiego ducha, zwolennikom
wizji świata bez Boga zalecała promować,
szczególnie wśród młodzieży, sztukę bezczeszczącą i demoralizującą ludzką wyobraźnię. Współczesna kultura masowa jest
idealną realizacją w praktyce teorii Alice
Bailey. Zwolennicy wizji świata bez pierwiastka Bożego, pompując niewyobrażalne
sumy pieniędzy w przemysł rozrywkowy,
kreują kolejne gwiazdy, których zadanie
polega nie tyle na dawaniu rozrywki przez
muzykę i śpiew, ile na przeobrażeniu, zredefiniowaniu kultury, co z kolei ma prowadzić
do totalnego zniszczenia chrześcijańskiego
ducha, zawłaszczenia dusz. Artyści szokują
nie po to, by zaistnieć, ale by zmieniać duszę, osobowość odbiorcy, widza. Kultura
masowa, szczególnie przez muzykę, teledyski, ma obniżać w dzieciach i młodzieży
próg obronny przed tym, co szkodliwe. Ma
zachęcać do buntu przeciw Bogu, rodzinie,
wartościom, ukazywać zło i grzechy jako
coś atrakcyjnego. Zdolność młodego pokolenia do odróżniania wartości od antywar-

tości jest systematycznie niszczona. W ten
sposób powstaje nowe społeczeństwo – ludzi „zombie”, którzy nie są zdolni do życia
prowadzącego do możliwości spotkania się
z Chrystusem w wieczności. Muzyka, teksty,
teledyski, choreografie taneczne, scenografie pojawiające się w twórczości i podczas
koncertów gwiazd takich jak Madonna,
Lady Gaga, Rihanna, Miley Cyrus, Ariana
Grande i wielu innych, oswajają młode pokolenie z perwersją, wyuzdaniem, obrzydliwością i ideologiami antychrześcijańskimi.
Liczne odwołania do sfery demonicznej
prowadzą młodego człowieka do fascynacji
osobowym złem, co skutecznie niszczy jego
relację z Bogiem i osobowość.
Wyłącz telewizor
Na szczęście coraz bardziej wzrasta
wśród rodziców świadomość, że nacechowane seksualnością występy gwiazd pop źle
wpływają na dzieci. Brytyjska internetowa
organizacja rodzicielska Netmums przeprowadziła kilka lat temu badanie na grupie
1500 rodziców. Ponad 80 proc. ankietowanych przyznało, że ich dzieci powtarzają
z pamięci mające seksualne odniesienia teksty piosenek, a także naśladują prowokacyjne
ruchy taneczne zaobserwowane u gwiazd
pop. Trzy czwarte pytanych potwierdziło, że starało się powstrzymać dzieci przed
oglądaniem teledysków o erotycznym charakterze. Prawie dwie trzecie respondentów
sądzi, że ich dzieci mogą być poddane presji
przedwczesnej seksualizacji. Znaczna część
rodziców decyduje się wyłączać z ofert telewizji kablowych kanały muzyczne i uważnie
przygląda się ofertom różnych szkół tańca
bądź gimnastyki typu taniec brzucha, zumba, w których często pojawiają się prowokacyjne ruchy taneczne, niestosowne dla dzieci
i młodzieży. Polskim rodzicom pozostaje
naśladować tę część angielskich rodziców,
którym zależy na ocaleniu przed zniszczeniem własnych dzieci. Warto także uczyć się
angielskiego. Gdyby rodzice zrozumieli choć
część tekstów piosenek, których namiętnie
słucha i często rozumie ich własne dziecko,
wiedzieliby zawczasu, przed czym je chronić.
Ks. Sławomir Kostrzewa
Nasz Dziennik nr 182843, maj 2017 rok
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BOHATER DWÓCH WOJEN
Brytyjski historyk Michael Foot zaliczył Witolda Pileckiego do grona sześciu najodważniejszych
działaczy ruchu oporu w czasie II wojny światowej. 13 maja 2017 przypadła 116. rocznica urodzenia
niezłomnego bohatera.
Włoski dziennikarz Marco Patricelli w jednej ze swoich książek napisał, że był on człowiekiem o niezłomnym charakterze i olbrzymiej
wrażliwości. Nie można jednak zapominać, że rotmistrz Witold Pilecki to
nie tylko ochotnik do Auschwitz, powstaniec warszawski i ofiara komunistycznego aparatu sądowego. Mało znanym wątkiem w jego życiu jest udział
w walkach o wolność Rzeczypospolitej
na Kresach i w Bitwie Warszawskiej.
Przyszły bohater urodził się 13 maja
1901 r. w Ołońcu, gdzie jego ojciec,
Julian Pilecki, przeprowadził się wraz
z żoną po studiach, aby objąć posadę
w miejscowym nadleśnictwie. Wywodzący się ze szlacheckiej rodziny herbu
Leliwa Witold wychowywany był w duchu patriotyzmu. Jako młody chłopak
bardzo lubił zabawy, które nawiązywały do wojskowości. Ogromny wpływ
na jego przyszłą postawę miał przykład
dziadka, Józefa Pileckiego, który został
zesłany na Syberię za udział w powstaniu styczniowym.
Z uwagi na wszechobecną rusyfikację rodzice rotmistrza postanowili wyjechać z dziećmi do Wilna, gdzie
panował rozkwit polskiego życia naukowego i kulturalnego. Na początku
marca 1913 r. młody Witold wstąpił
w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego, w którym w tajemnicy przed Rosjanami odbywały się kursy, ćwiczenia
oraz obozy sprawnościowe. Okres I wojny światowej Pileccy spędzili głównie
w majątku w Hawryłkowie, który był
posagiem babki Wandy z Majewskich.
W 1918 r. Witold wraz z siostrą Marią
powrócił do Wilna. Jesienią rozpoczął
naukę w Gimnazjum im. Joachima Lelewela. Nie trwała ona zbyt długo, ponieważ już w grudniu tego samego roku
wstąpił w szeregi świeżo powstałego
oddziału Samoobrony Wileńskiej. Wielkim przeżyciem dla młodego chłopaka
miało się okazać pełnienie funkcji dowódcy placówki pilnującej obrazu Matki

Bożej Ostrobramskiej w noc sylwestrową. Prawdziwy chrzest bojowy przeszedł on jednak w trakcie zwycięskiej
walki z Niemcami o dworzec kolejowy.
6 stycznia 1919 r. z powodu nacierających wojsk bolszewickich oddział, któremu przewodził, musiał opuścić Wilno.
Po wyjściu z miasta Pilecki postanowił
kontynuować zmagania z Rosjanami
i Niemcami jako ułan w 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Jego dowódcą został
mjr Władysław Dąmbrowski. Za największy sukces jego oddziału należy
uznać wyzwolenie Mińska Litewskiego.
Atmosfera panująca wśród ludności
Kresów zdawała się jednak mówić, że
wojna zmierza ku końcowi. W obliczu
takich okoliczności Witold powrócił do
Wilna i po raz drugi rozpoczął naukę
w Gimnazjum im. Joachima Lelewela. Nie potrafił jednak wytrzymać bez
wojskowej zaprawy. Jeszcze tego samego roku rozpoczął proces formowania
8. Wileńskiej Drużyny Harcerskiej,
w skład której wchodzili młodzi zdemobilizowani żołnierze.
Na początku roku 1920 wznowiono
działania wojenne, a młody żołnierz
udał się do Grodna, aby tam bronić lewego brzegu Niemna. Po dwóch dniach
bohaterskiej walki oddział dowodzony
przez por. Tadeusza Kawalca musiał się
wycofać. W Świsłoczy dziewiętnastoletni Witold został mianowany zastępcą
dowódcy pierwszego plutonu. Wkrótce
wycofujący się żołnierze trafili do stolicy,
gdzie przygotowywano już obronę miasta przez bolszewicką zarazą. Właśnie
tam Pilecki spotkał Jerzego Dąmbrowskiego, brata Władysława. Okazało się,
że z rozkazu gen. Józefa Hallera formowali oni 211. Ochotniczy Pułk Ułanów
Nadniemeńskich. Pilecki bez zawahania
przystał na propozycję wcielenia w jego
szeregi.
Wraz ze swoim oddziałem został
skierowany w okolice Płocka, którego
zajęcie przez Armię Czerwoną miało ułatwić okrążenie walczącej stoli-

Witold Pilecki

cy. ,,W ślad za złamanymi wojskami
sowieckimi gnali ułani, siejąc zamęt,
wpadając na tyły, biorąc licznych jeńców’’ – pisał o zwycięskiej bitwie
pod wsią Góry, która miała miejsce
18 sierpnia 1920 r. Następnie wyruszył na terytorium Litwy Środkowej,
gdzie pomagał gen. Lucjanowi Żeligowskiemu w zajęciu Wileńszczyzny.
Na następne doświadczenia wojenne
rotmistrz musiał czekać aż do kampanii
wrześniowej 1939 r. Później były fakty znane już większości Polaków, czyli
formowanie ruchu oporu w Auschwitz,
udział w Powstaniu Warszawskim
i śmierć z rąk komunistów. Po wielu latach, gdy mówienie o nim głośno było
zabronione, warto przypomnieć sobie
życiorys rotmistrza. Jest w nim zawarty
wielki hart ducha, który do dziś przyczynia się do kształtowania odpowiednich postaw u obywateli naszego kraju.
Dawid Kowalczyk
Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia
CIVITAS CHRISTIANA, nr 5, maj 2017
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ROZMOWY Z WNUCZKIEM
ODCINEK 5

Wnuczek zapytał mnie: Dziadku, zostałeś odznaczony Medalem Wolności i Solidarności. Opowiedz,
jak ta Twoja walka czy działalność (a może inaczej należy ją nazwać) wyglądała i dlaczego ją podjąłeś?
Na tym skończyliśmy, że Polacy powtarzali: żeby uwolnić się od Wielkiego Brata (tak był nazywany
ZSRR), to trzeba cudu.
I cud się stał, na imię mu Jan Paweł II. Ale Jan Paweł II nagle nie spadł
z nieba. Podczas pierwszego spotkania
z rodakami 23.10.1978 r. powiedział do
prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie
było Twojej wiary, niecofającej się przed
więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei.”
Cierpiał nie tylko Prymas, ale i wielu
biskupów i kapłanów, gdy w kraju buntowali się robotnicy, to władza trochę
przychylniej patrzyła na Kościół, gdy sytuacja się uspokajała, to władza duchowieństwu dodawała trosk i cierpień. Ks.
Kardynała Wojtyłę też nie oszczędzano.
Dziadku, gdy Polak został papieżem,
to władza miała problem?
Myślę, że nie miała spokojnych snów.
Papież publicznie wyrażał pragnienie
odwiedzenia Ojczyzny. Raz już Papieża Pawła VI do Polski nie wpuszczono
w 1966 r. na 1000- lecie chrztu Polski
Planowana przez papieża Polaka
pielgrzymka do Polski bardzo niepokoiła komunistyczne władze.
Przewidywano, że niepokorny biskup
Rzymu może rozbudzić aspiracje wolnościowe Polaków. Szczególne obawy

zrodził planowany termin wizyty: dziewięćsetna rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława – biskupa, który zginął
za nieposłuszeństwo wobec władzy świeckiej. Najbardziej niepokoił się przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew, który sugerował, by nie zezwolić
papieżowi na wjazd do Polski. Napotkawszy na determinację ze strony I sekretarza PZPR Edwarda Gierka, ostrzegał: Róbcie jak uważacie, byle byście wy
i wasza partia później tego nie żałowali.
I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
przebiegała pod hasłem Gaude Mater
Polonia. Odbywała się w dniach od 2 do
10 czerwca 1979.
Papież odwiedził: Warszawę (2-3
VI), Gniezno (3-4 VI), Częstochowę (4-6 VI), Kraków (6 VI), Kalwarię Zebrzydowską (7 VI), Wadowice (7VI), Oświęcim (7VI), Nowy
Targ (8VI) i ponownie Kraków
(8-9-10 VI).
Na spotkaniach z Papieżem wszędzie były niezliczone tłumy, przemiła
atmosfera, byłem na spotkaniu z naszą archidiecezją 5 VI w Częstochowie.
Było gorącą. Nikt się nie napił napoju,
nie pytając wcześniej sąsiada, czy nie
jest spragniony. Trasy kolejowe prowa-

”Różnica między grzesznikiem a świętym
polega na tym,
że święty ma zwykle ciekawą przeszłość
- grzesznik zaś przyszłość.”
◆◆◆
Oscar Wilde

Jan Paweł II - Warszawa, 2 VI 1979

dzące do Częstochowy przystrojone jak
obecnie ulice miast na święta Bożego
Narodzenia. W pociągach śpiew pieśni
religijnych. To już było widać, że katolicy podnoszą dumnie głowy.
Telewizja transmitowała prawie
wszystkie spotkania i nabożeństwa z Papieżem, ale ludzi uczestniczących w tych
spotkaniach nie pokazywano. Tylko Papieża i osoby przy ołtarzu.
Na tym skończymy dziś.
Dziadek Stanisław
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Festyny parafialne zyskują coraz większą popularność. Ich pierwszym celem jest integracja środowiska
parafii. Równie ważne jest to, że dzięki takim inicjatywom ożywia się życie parafii i ukazywany jest nowy
wymiar Kościoła lokalnego. Dodatkowo można powiedzieć, że podczas festynu ujawniają się osoby, które
mogą zaprezentować swoje talenty czy zdolności organizacyjne.
Tegoroczny Festyn został zaplanowany w niedzielę 18 czerwca 2017 r. Zwiastunem udanej imprezy była przepiękna
pogoda, która już od godzin porannych
zachęcała parafian i gości do kupna losów.
Zostało ich przygotowanych w sumie
800 i tradycyjnie już każdy los zawierał
drobną wygraną i brał udział w losowaniu Głównych Nagród. Organizatorzy na
czele z ks. Jarosławem, który odpowiadał
za całość organizacji tegorocznego Festynu, nie przewidzieli, że losy szybko się
sprzedadzą, bo już o godz. 13.30 próżno
było szukać kolejnych losów do kupienia.
Tymczasem o godz. 11.00 rozpoczęła
się część gastronomiczna tegorocznego
Festynu. Ludzie chętnie nabywali ciasto
od Stowarzyszenia Optymistki Krzeszowskie, długa kolejka ustawiła się przy
stoisku z kolorową watą cukrową i popcornem, dla orzeźwienia można było
zjeść zimnego loda, było stoisko z kiełbaską z grilla, w jednym punkcie można było zapoznać się z ofertą zdrowej
żywności św. Hildegardy, której podstawowym składnikiem jest coraz bardziej
popularny orkisz. Największym przebojem tej części Festynu okazał się babciny
chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym.
O godz. 13.00 rozpoczęły się warsztaty tematyczne: Krzeszowskie Optymistki
uczyły chętnych jak wyrabiać domowe
masło. Można było również tego masła
pokosztować. Na drugim stanowisku p.
Benia Rozmysł zapoznawała z tajnikami
szydełkowania. Równocześnie przedstawiciele Firmy NISSAN z Legnicy zaprezentowali dwa samochody oraz najnowocześniejsze rozwiązania komunikacyjne.
W części rekreacyjnej pod okiem p. Danuty Zasady młodzież malowała twarze

dzieciom, została zorganizowana balonada, unihokej czy przeciąganie liny. Można było również pójść na przygotowaną
strzelnicę i popróbować swoich sił z replikami broni ASG, a na koniec przejechać się bryczką pod dowództwem p.
Józka Pazgana. Przygotowany program
był ubogacony muzyką prezentowaną
przez p. Bogdana Niemasika.
O godz. 16.30 odbyło się wyczekiwane losowanie głównych nagród. W wyniku losowania nagrody otrzymali:
• Eugenia Masiubańska (kolacja w restauracji Rustykalna)
• Anna Olszewska (kolacja w restauracji Rustykalna)
• Szymon Pazgan (kolacja w restauracji Rustykalna)
• Nikola Fryzowicz (kolacja w restauracji Rustykalna)
• Kornel Ślusarz (kolacja w restauracji
Rustykalna)
• Szymon Migacz (kolacja dla dwóch
osób w restauracji „U Leszka”)
• Agnieszka Leśniak (obiad w restauracji u Państwa Bocheńskich)
• Helena Cebula (kolacja w stylu włoskim przygotowana w domu zwycięzców przez ks. Andrzeja Bakuna)
• Klaudia Nowak (dwudniowa wycieczka dla dwóch osób do Pragi
Czeskiej)
Dochód tegorocznego festynu
w wysokości ponad 4000 zł został przeznaczony na organizację Letniego Wypoczynku dzieci z naszej parafii nad
morzem. Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim, którzy włączyli się
w przebieg tegorocznego Festynu: dzieciom, młodzieży, dorosłym, Radzie Parafialnej oraz licznym sponsorom:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lista sponsorów
Loterii Fantowej 2017:
NSZZ Związek Zawodowy „Solidarność” Zakłady Górnicze „Lubin”
Bogdan Nuciński
Jelenia-Plast – Firma z Jeleniej Góry
Legnicka Strefa Ekonomiczna
Kawiarnia „Rustykalna” z Krzeszowa
Kamiennogórska Strefa Ekonomiczna
Starosta z Kamiennej Góry pan Jarosław Gęborys,
Centrum
Historii
„Zajezdnia”
z Wrocławia
Edyta Wyrostek – Radna Powiatu
Kamiennogórskiego
Biuro Obsługi Pielgrzyma przy Sanktuarium Krzeszowskim
Roman Uznański z Krzeszowa
Spółdzielnia Mleczarka „KAMOS”
w Kamiennej Górze
„Kawiarnia u Leszka” - w Kamiennej
Górze
Ks. Andrzej Bakun z Krzeszowa
Józef Pazgan z Krzeszowa
Restauracja Ratuszowa – Radosław
Bocheński z żoną z Kamiennej Góry
Centrum Biblioteczno-Kulturalne –
Dom Kultury w Krzeszowie
Zespół Szkół w Krzeszowie
dr Alfreda Walkowska – Centrum
św. Hildegardy z Legnicy
Stowarzyszenie „Optymistów Krzeszowskich”
Stowarzyszenie „Nasz Krzeszów”
Ks. Proboszcz Marian Kopko z Krzeszowa
Sponsorzy Indywidualni z Krzeszowa i Okolic
Ks. Jarosław Górecki
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W 25 Rocznicę powstania Diecezji Legnickiej
oraz w 20 Rocznicę Koronacji Ikony Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
- Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej
oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
zorganizowali w sobotę 6 maja 2017 roku:

24 FESTIWAL PIOSENKI
RELIGIJNEJ i PATRIOTYCZNEJ
w Krzeszowie
BÓG, HONOR , OJCZ Y ZNA
Organizatorami festiwalu byli:
• Jego Ekscelencja Ks. Biskup profesor
Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki
• Legnicka Kuria Biskupia - Referat Muzyki Kościelnej
• Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
• Centrum
Biblioteczno-Kulturalne
Gminy Kamienna Góra
• Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
• Wydział Programów Katolickich - Polest - Polskie Stowarzyszenie Estradowe
• Pan Marszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, który
objął patronatem 24 Festiwal Piosenki
Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie.
Musimy pamiętać, że słowa ”Bóg, Honor, Ojczyzna”, pod którymi wielu z nas
się podpisuje, są deklaracją, olbrzymim
zobowiązaniem i wyrazistym, ale wymagającym modelem życia. Ich kolejność
nie jest przypadkowa. Człowiek zwrócony
w kierunku Boga, szukający u Boga odpowiedzi i stawiający Boga i Jego wolę na
pierwszym miejscu traktuje swoje miejsce
w czasie i przestrzeni, jako zadanie do wykonania, które nigdy samo w sobie nie jest
celem, a jedynie środkiem do osiągnięcia
celu fundamentalnego, czyli życia wiecznego. Tak ukierunkowany staje się wolny
od nacisków zewnętrznych ”nie kłania się
okolicznościom”; nie ulega słabościom
wewnętrznym, takim jak pycha, czy zazdrość. Zwieńczeniem tej postawy jest
uczucie miłości do bliźniego, które może,

Zespół dziecięcy CBK - z Krzeszowa
ale nie musi przejawiać się w pragnieniu aktywnej służbie ojczyźnie, właśnie
z uwagi na drugiego człowieka, a nie dla
zaspokojenia własnych żądz.
W czasie trwania tego festiwalu pokazano wartości, które mają hartować
młodzież i dzieci ku dobremu, kształtować ich świadomość patriotyczną a jednocześnie pogłębiać ich warsztaty muzyczne. W sposób szczególny przez ten
festiwal wyśpiewali chwałę Panu Bogu za
dar wolnej Ojczyzny i prosili o wytrwanie
w wierze „Ojców Naszych” Wykonawcami
tych przepięknych pieśni religijnych i patriotycznych było 9 artystów w kategorii
soliści oraz 5 zespołów:
Soliści:
1. Artur Droś - z Przedborowa
2. Julia Droś - z Przedborowa

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dominik Budziński - z Brzegu
Natalia Budzińska - z Brzegu
Ksenia Duszeńko - z Paszowic
Aleksandra Majak - Kamiennej Góry
Agata Sopata - Kamiennej Góry
Agata Szaniawska - ze Świeradowa
Zdroju
9. Jacek Szaniawski - ze Świeradowa
Zdroju
Zespoły:
1. Zespół dziecięcy „Światełka Pana” z Przedborowa
2. Zespół rodzinny „Kresowianie” - z Paszowic
3. Zespół rodzinny Regina i Marian z Radoniowa
4. Zespół dziecięcy CBK - z Krzeszowa
5. Zespół folklorystyczny „Bolkowianie”
- z Bolkowa
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Jury po wysłuchaniu 14 Zespołów i Solistów tegorocznej edycji 24.
Festiwalu postanowiła przyznać nagrody:
Kategoria dzieci:
I - miejsce: Aleksandra Majak z Kamiennej Góry - diecezja Legnicka
II - miejsce: Artur Droś oraz JuliaDroś
z Przedborowa - diecezja Świdnicka
Kategoria młodzieżowa:
I - miejsce: Natalia Budzińska z Jegłowej k/Brzegu - archidiecezja Wrocławska
II - miejsce: Dominik Budziński z Jegłowej k/Brzegu - archidiecezja Wrocławska
Kategoria zespoły wokalne:
I - miejsce: Zespół „Światełka Pana”
z Przedborowej - diecezja Świdnicka
Wyróżnienie: Zespół CBK z Krzeszowa - diecezja Legnicka

Aleksandra Majak
(I miejsce w kategorii "dzieci")
JURI w składzie:
1. Członek Zespołu SPIRITLS SINGERS
BAND - Aleksandra Sozańska-Kut
z Bolesławca - przewodnicząca Jury.
2. Dyrektor Barbara Skoczylas - Stadnik
Muzeum w Kamiennej Górze.
3. Alicja Bielak - Dom Kultury w Krzeszowie
4. Ks.Jarosław Górecki - wikariusz
z Krzeszowa
5. Redaktor Marek Zygmunt -„Nasz
Dziennik” Warszawa - Wrocław
6. Jerzy Ziomek - Prezes Fundacja „Polskie Gniazdo” z Wrocławia

Uczestnicy festiwalu

Kategoria zespoły folklorystyczne:
Wyróżnienie I - Zespół „Kresowianie”
z Paszowic - diecezja Legnicka
Wyróżnienie II - Zespół „Bolkowianie”
Bolkowa - diecezja Świdnicka
Sponsorami i Dobrodziejami 24. Festiwalu byli:
• Wiceminister Edukacji Narodowej
Marzena Machałek
• Niezależny Samorządowy Związek
Zawodowy z Zakładów Górniczych
”Rudna” w Polkowicach
• Roman Lenczuk z Parchowa - koło
Polkowic
• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„Lubin-Pex” z Lubina
• Erwin Kempa z Zabrza

• Przewodniczący
Międzyzakładowej
Komisji Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”
z Zakładów Górniczych Lubin - Bogdan Nuciński
• Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys
• Burmistrz Miasta i Gminy Polkowice
• Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Katolickiego - Stowarzyszenia
CIVITAS CHRISTIANA we Wrocławiu Henryk Koch
• Prezes Fundacji „Polskie Gniazdo” we
Wrocławiu Jerzy Ziomek
• Dyrektor Muzeum w Kamiennej Górze
Barbara Skoczylas-Stadnik
PATRONAT MEDIALNY 24 Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej
1. ”Nasz Dziennik” z Warszawy
2. Telewizja TRWAM i Radio Maryja
z Torunia
3. Tygodnik Katolicki „ Niedziela” - edycja legnicka
4. Tygodnik „Gość Niedzielny” - edycja
legnicka
5. Radio PLUS - Legnica
W imieniu wszystkich organizatorów
24. Festiwalu w Krzeszowie składamy
wszystkim Dobrodziejom i Sponsorom
serdeczne podziękowanie i zapewniamy
o naszej gorącej modlitwie oraz ogromnej
życzliwości. Dzieciom i młodzieży, prowadzącym zespoły i schole oraz kapłanom
przybyłym na tegoroczną edycję Festiwalu dziękujemy za przyjazd i uczestnictwo
w Eucharystii na rozpoczęcie Festiwalu
oraz za radosny udział w Festiwalu Patriotycznym w Domu Kultury. Zapraszamy
wszystkich na kolejny Festiwal w przyszłym 2018 roku - w ROKU 100.ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Danuta Jała
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XXV JUBILEUSZOWA
PIESZA PIELGRZYMKA
Z LEGNICY NA JASNĄ GÓRĘ
Nie spełniły się „proroctwa” komunistów, którzy zapowiadali,
iż ścieżki na Jasną Górę „z roku na rok” będą zarastać trawą.
Przeciwnie… Zbliża się kolejny miesiąc – sierpień, a do wędrowania
na pątniczym szlaku przygotowuje się wielka grupa pielgrzymów,
idących w 25. Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymce Legnickiej.
Pielgrzymowanie jest czymś
nieodłącznym już od początków
ludzkiego życia, wynikając wręcz
z samej natury i powołania człowieka – nawet wtedy, gdy tenże
człowiek–pielgrzym nie chce czy
nie potrafi sobie z tego zdać sprawy. Znany w Polsce dominikanin, inicjator spotkań w Lednicy
– zmarły niedawno O. Jan Góra
w książce „Dokąd idę” zamieszcza
interesujące rozważanie, wynikające z zestawienia dwóch największych potrzeb życiowych człowieka: „Założenie domu jest pokusą
i najgłębszą potrzebą człowieka.
Jest potrzebą tak silną, że jej niezaPiesza Pielgrzymka Legnicka
na Jasną Górę, Grupa nr 2

spokojenie nieuchronnie przynosi człowiekowi śmierć. Człowiek bez domu przestaje być po
prostu człowiekiem. Człowiek
bez domu umiera. Ale mamy
także inną pokusę. Mamy pokusę, ażeby dom zostawić, porzucić, ażeby pójść, wyruszyć... i tak
iść przed siebie. Bo jakby dopiero tam, na końcu tej drogi, która
rozpoczyna się tuż przed oknami
naszego domu, znajdowała się
nasza pełnia. Jakby tam dopiero
było to, o co właściwie chodzi,
to najważniejsze, czego w żaden
sposób nie mogliśmy znaleźć we
własnym domu. Dopiero, kie-

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
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dy człowiek zbuduje dom i odbędzie pielgrzymkę – może umrzeć.
Wcześniej nie”.
Co decyduje o tym, że człowiek
staje się pielgrzymem? Aby uczestnik pielgrzymki faktycznie zasłużył
na miano pielgrzyma, powinien:
mieć nadprzyrodzoną motywację
– intencję swej wędrówki; zaakceptować cały program religijny, realizowany w drodze: udział w Eucharystii, modlitwach, konferencjach,
nabożeństwach; zdecydować się na
wewnętrzny trud przemiany, który oznacza przeżycie sakramentu
pojednania i podjęcie konkretnych
postanowień; przyjąć w duchu
pokuty wszelkie niedogodności
i ciężary drogi, ponieważ wszystko, co zewnętrzne podczas drogi,
dla pielgrzyma ma jedynie wartość
i znaczenie „akompaniamentu”
dla tego, co dzieje się i będzie działo w jego umyśle i sercu. Oto, jak
pisze jeden z doświadczonych pielgrzymów: „Wybory, których dokonuję, każą mi często wyjść z zacisza domu i ruszyć na pielgrzymkę.
Czasem jest to decyzja zaskakująca
także mnie samego. Towarzyszy jej
wewnętrzna potrzeba oderwania
się od wygody, nawyków i przyzwyczajeń, pragnienie głębszego
zbliżenia do Boga i ludzi. Przeżycia kolejnych pielgrzymek są kamieniami milowymi mego życia.
Są doznaniem Opatrzności Bożej,
Jego miłości i łaski.” To zbliżenie
do Boga w czasie drogi decyduje o tym, że pielgrzymka zachęca
„niewygodą” i pozostawia w sercu
człowieka niezatarte piętno.
Pielgrzymka to szereg nawróceń, refleksji nad sobą, tysiące
spowiedzi i rozmów prostujących zagmatwane ludzkie drogi.
Pielgrzymka to rekolekcje w drodze z wyraźnym celem dojścia.
W aspekcie fizycznym pielgrzymka
kończy się radosnym spojrzeniem
w zatroskane oczy Matki i powierzeniem Jej tego wszystkiego, co się
wydarzyło na drodze życia. W sfe-

rze ducha pielgrzymka powinna
trwać nadal, a wtedy konieczne jest
„przyłożenie ucha do tego miejsca”,
aby usłyszeć to, co Matka chce nam
przekazać od Syna: usłyszeć, aby
innym wrócić do swojej codzienności. Z tym zamiarem do stóp
Jasnogórskiej Pani już niedługo

wyruszy rzesza pielgrzymów idących z Legnicy. Zachęcam również
ciebie, Drogi Czytelniku „Krzeszowskiej Pani” na pątniczy szlak
do Ukochanej Matki.
Ks. Marian Kopko, były dyrektor
Pieszej Pielgrzymki Legnickiej

Rozpoczęły się Wielkie Wakacje, a w naszej Diecezji legnickiej
wyrusza Jubileuszowa 25.Piesza Pielgrzymką z Legnicy do
Częstochowy. Nasze dwa dekanaty kamiennogórskie przyłączają się
do Grupy nr 2, która rozpocznie pielgrzymowanie trzy dni wcześniej.
Piesza Pielgrzymka dla Grupy
nr 2 – rozpocznie się w parafii p.w.
św. Erazma i Pankracego w Jeleniej
Górze w dniu 26 lipca 2017 roku
o godz. 9.00. Pierwszego dnia pątnicy nocują w Wojcieszowie, drugiego dnia w Wilkowie, a trzeciego
dnia w Legnicy. W dniu 29 lipca
w katedry legnickiej pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza
wyruszy Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Koszt pielgrzymki w tym roku
wynosi:
• 110 zł. – od osoby dorosłej;
• 65 zł. – od uczniów i studentów
• 30 zł. – koszt z Jeleniej Góry
do Legnicy.
• 200 zł – dla rodziny (trzy osoby)
Do Pieszej Pielgrzymki Legnickiej można się dołączyć w każdym dniu!
TRASA PPL:
1. dzień – 26 lipca
– Jelenie Góra – Wojcieszów
2. dzień – 27 lipca
– Wojcieszów – Wilków

3. dzień – 28 lipca
– Wilków – Legnica
4. dzień – 29 lipca
– Legnica – Legnickie Pole
5. dzień – 30 lipca
– Legnickie Pole – Kostomłoty
6. dzień – 31 lipca
– Kostomłoty – Tyniec Mały
7. dzień – 1 sierpnia
– Tyniec Mały – Oława
8. dzień – 2 sierpnia
– Oława – Lubsza
9. dzień – 3 sierpnia
– Lubsza Pokój
10. dzień – 4 sierpnia
– Pokój – Lasowice Wielkie
11. dzień – 5 sierpnia
– Lasowice Wielkie – Sieraków
12. dzień – 6 sierpnia
– Sieraków – Blachownia
13. dzień – 7 sierpnia
– Blachownia – jasna Góra
Przewodnik Grupy nr 2
Ks. Mateusz Olszewski
tel. 697 – 692 – 256
e–mail: olimat1@wp.pl
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PIELGRZYMKA DZIECI KOMUNIJNYCH
DO WAMBIERZYC
Uczniowie klas III szkoły podstawowej z naszej parafii po zakończeniu Białego Tygodnia pod opieką
ks. Jarosława, pań wychowawczyń p. Beaty Kwilińskiej i p. Wiesławy Czernik oraz rodziców z Komitetu
Komunijnego udali się na całodniową pielgrzymkę do Wambierzyc.
Odbyła się ona 12. czerwca
2017 r. O godz. 10.00 ks. Jarosław w Sanktuarium Matki Bożej
w Wambierzycach odprawił Mszę
św., następnie po przywitaniu przez
o. Kustosza tego miejsca została
przedstawiona niezwykła historia
tego miejsca.
Dzieci wraz z opiekunami po
zwiedzeniu Bazyliki przeszli do budynku, w którym mieści się najstarsza w Europie Szkopka o napędzie
mechanicznym. Odwiedzone miejsce sprawiło dużą satysfakcję dzieciakom. Przed odjazdem w dalszą
część pielgrzymki wielu skorzystało
jeszcze z nabrania wody w cudownym źródełku mieszczącym się nieopodal Bazyliki w Wambierzycach.
W drugiej części wyjazdu było
zaplanowane spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym „Na
Wzgórzu” w Gajowie koło Radkowa. Ta część podróży rozpoczęła się
od zjedzenia przygotowanego obiadu. Potem dzieci pod opieką miejscowej animatorki wzięły udział
w warsztatach wypieku chleba i robienia masła. Przygotowane zajęcia
były bardzo atrakcyjne i sprawiły
wiele radości dzieciakom. Dodatkowo mieli oni możliwość odwiedzenia Wiejskiej Zagrody i karmienia kur oraz królików. Dużym
powodzeniem cieszył się także plac
zabaw, z którego urządzeń dzieci
chętnie korzystały. Po upieczeniu
chleba oraz spróbowaniu wyrobionego masła wszyscy szczęśliwie
i bezpiecznie powrócili o godz.
17.00 do Krzeszowa.
Ks. Jarosław Górecki
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Gospodarstwo agroturystyczne w Gajowie k/Radkowa

DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE
– DZIECIOM NA MISJACH

Tak jak w wielu parafiach w Polsce nasze dzieci, które w tym roku
przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej włączyły się w akcję Papieskich Dzieł Misyjnych. W dniu
swojego Święta podczas popołudniowego nabożeństwa przekazały dar swojego serca i w specjal-

nych kopertkach złożyły ofiarę na
rzecz swoich kolegów i koleżanek
mieszkających na terenach misyjnych rozsianych po całym świecie. Dzięki przeprowadzonej akcji
udało się zebrać 790 zł i przesłać
otrzymane pieniądze na wskazane konto. Każdy otrzymał w Bia-

łym Tygodniu specjalny obrazek
z modlitwą, który będzie przypominał, że nasze wspaniałe dzieci
potrafią się także podzielić z bardziej potrzebującymi. Jako duszpasterze wyrażamy wdzięczność
za ten wymowny gest.
Ks. Jarosław Górecki
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
BERNARD ROSA PIETATE
Jan Krzysztof Rosa bardziej znany jako Bernard Rosa jest jednym z czterech najważniejszych krzeszowskich
opatów, którzy zostali uwiecznieni na zachodniej ścianie w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP. Wybrany
w 1660 roku, pracował nad ożywieniem duchowym tutejszych ziem, współpracując z takimi osobami jak Michał
Willmann czy Janem Schefflerem.
Opat Rosa uporządkował finanse
klasztoru, co pozwoliło na odnowienie
kościoła opackiego pw. Jana Chrzciciela w latach 1660 – 68 oraz zorganizowanie własnych strzech budowlanych
czy szkolenie takich artystów jak Jerzy
Schrötter. Prałat kładł duży nacisk na
szerzenie Ewangelii, na jego polecenie
były głoszone misje ludowe przez karmelitów, które miały na celu ponowne
nawrócenie ludności na katolicyzm.
Rosa dbał również o wykształcenie –
w 1669 r. założył szkołę łacińską dla 70
biednych uczniów z terenu opactwa.
Jednakże Bernard Rosa zostanie zapamiętany w Krzeszowie z innego powodu. Będąc świeżo po wyborze opat

Koronacja św. Józefa
Zbiory Sal Wystawienniczych Opactwa

udał się na pielgrzymkę
do Włoch, która wkrótce okazała się bogata
w skutkach. Rosa powracając do swoich włości, przywiózł ze sobą
dwie koncepcje. Pierwsza z nich to stworzenie Nowej Jerozolimy.
Z inicjatywy opata w latach 1672-78 powstanie
Kalwaria Krzeszowska
– początkowo 32 drewniane stacje Drogi Krzyżowej, które następnie
uzyskały dzięki jego następcy – Dominika Geyera – formę kamienną.
Również w roku 1672
r. na polanie łowieckiej,
na której znajdowało się
źródło bogate w siarczany założono Betlejem,
gdzie wkrótce zresztą rozpoczęto budowę
kaplicy betlejemskiej.
Portret Opata Bernarda Rosy
W późniejszym czaZbiory Sal Wystawienniczych Opactwa
sie cystersi jeszcze raz
odwołają się do „Nowej Jerozolimy” zja o tyle niezwykła, iż kult św. Józefa
– w trakcie budowy nowego kościoła nie był dość popularny wśród cysterklasztornego, który miał stać się „Nową sów. Zakon założony przez św. RoberŚwiątynią Jerozolimską”.
ta z Molesme w 1098 r. będzie stawiał
Drugą koncepcją Bernarda Rosy przede wszystkim na propagowanie
będzie pomysł rozwinięcia kultu św. liturgii Maryjnej. Dopiero św. Teresa
Józefa. Opat wracając z pielgrzymki Wielka (1515 – 1582 ) rozpocznie rozodwiedzi opactwo cystersów w Lilien- przestrzeniać kult św. Józefa w Eurofeld ufundowane przez Leopolda VI pie, zaczynając od Hiszpanii. KonfraSławnego z rodu Babenbergów w 1202 ternia założona przez Rosę za siedzibę
r. Tam w 1653 r. zostało założone bra- obierze gotycki kościół pw. Św. Józefa
ctwo św. Józefa przez opata Mateusza, (przemianowana świątynia pw. św. Anktóre było najważniejszym ośrodkiem drzeja Apostoła). Na potrzeby bractwa
konfraterni w monarchii Habsburskiej. powstaną jeszcze dwie budowle. Jedną
Rosa rozkochany od najmłodszych lat z nich będzie obecny kościół św. Row postaci Opiekuna Najświętszej Maryi dziny budowany w latach 1670 – 1680
Panny podobne zgromadzenie posta- (dobudówka wieży 1690 – 91), drugą
nowił założyć również w Krzeszowie zaś świątynia w Starych Bogaczowicach
(powstaje 19 marca 1669 r.). Decy- 1685 – 89.
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Bractwo zrzeszało wiernych różnych stanów, przede wszystkim mieszczan. W demokratycznych wyborach
ustalano corocznie zarząd składający
się z protektora, rektora, prorektora,
12 asystentów, 12 konsultorów i 2 zakrystianów. Do obowiązków członków należało uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., z przystępowaniem do
spowiedzi i Eucharystii oraz branie
udziału w spotkaniach bractwa, czyli
tzw. ,,schadzkach”. Odbywały się one
12 razy w roku w najważniejsze święta
kościelne. Członkowie bractwa mieli
za zadanie odbudować i pogłębić wiarę katolicką na Śląsku, poprzez uczynki miłosierdzia. Szczególnie zalecano
gościnność wobec pielgrzymów, opiekę
nad chorymi i nawracanie grzeszników
oraz błądzących w wierze.

Znakami rozpoznawczymi członków bractwa były m.in. pierścienie
z monogramami JMJ. Związane było
to z koncepcją, która była istotą kultu
tj. „Trójcy Stworzonej” – Jezusa, Maryi
i Józefa, jako ziemskiego odpowiednika
Trójcy Przenajświętszej.
Bractwo, 25 lat po swoim postaniu,
liczyło 43 tysiące członków, a połowie
XVIII w. ponad 100 tysięcy. Zmusiło
to sędziwego Bernarda Rosę do kolejnych działań. Gotycki kościół – główna
siedziba – stawał się coraz mniejszy dla
konfraterni. Krzeszowski opat zadecydował więc o rozbiórce świątyni parafialnej i stworzeniu nowego budynku.
Barokowy kościół powstał w sześć lat od
1690 do 1696 r. Pracami kierował początkowo Marcin Urban z Lubawki, który w 1684r. zastąpił Marcina Schupper-

ta na stanowisku kierownika warsztatu
budowlanego, który był zorganizowany
przy opactwie. Jednakże jeszcze w trakcie budowy doszło do zmian personalnych. Związane było to z katastrofą
budowlaną z 9 i 12 października 1693 r.
Wtedy też Urbana zastąpił Michał Klein
z Nysy. Ostatecznie w maju 1696 roku
dokonano konsekracji kościoła, który
zwieńczył dzieła Bernarda Rosy, który
też zmarł we wrześniu tegoż samego
roku. Cystersi na jego następcę powołali
Dominika Geyera, który kontynuował
dzieło pierwszego z wielkich opatów cysterskich, a który w późniejszym czasie
spoglądał z malowidła w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP na swoich braci
podpisany jako Pietate [Pobożny] …
Rafał Bijak

To, co jemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Specjaliści są zdania, że wielu chorób, w tym
nowotworowych, można uniknąć, właściwie się odżywiając. Czy istnieje zatem antyrakowa żywność?
Przybliżamy niektóre produkty, którym przypisuje się właśnie takie działanie.
Do rozwoju raka mogą przyczynić
się produkty tłuste, np. wędliny, słodkie,
np. słodycze, i te pełne chemii. Natomiast
na liście antyrakowej żywności na pierwszym miejscu znajdziemy warzywa i owoce, a także zioła, przyprawy, ryby, orzechy
itp. Produkty te przeciwdziałają stanom
zapalnym, które przyczyniają się do rozwoju nowotworu. Przybliżamy zatem niektóre z nich, choć oczywiście poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich produktów,
które mają działanie antyrakowe.
Kapusta
Kapusta to królowa żywności antynowotworowej. Badania wskazują, że regularne spożywanie warzyw kapustnych
istotnie obniża ryzyko zachorowania na
nowotwór: trzustki, płuc, układu moczowego, żołądka, skóry, tarczycy, prostaty
i jelita grubego. Tak naprawdę to nie tylko
kapusta, ale także warzywa kapustne takie
jak: brokuł, brukselka, kalafior, jarmuż
mają silne działanie antyrakowe, gdyż zawierają duże ilości związków siarkowych
(glukozynolanów). Związki te hamują po-

działy komórek nowotworowych i przyspieszają obumieranie komórek z wadliwym DNA, a także usuwają aktywne
formy związków rakotwórczych.
Czosnek
Czosnek zawiera aż 200 aktywnych
biologicznie składników, spośród których większość wykazuje działanie antyrakowe. Są to takie przeciwutleniacze, jak
m.in. siarka, glutation i cysteina, a także
silny związek przeciwnowotworowy – enzym allinaza. Aby go uwolnić, wystarczy
rozgnieść ząbek czosnku. Podobno regularne spożywanie czosnku zmniejsza ryzyko zachorowania na raka aż o 60 proc.
Wspomniany enzym, poza czosnkiem,
znajdziemy również np. w cebuli i rzodkiewce.
Winogrona i jagody
W czerwonych winogronach, a także
w czarnych jagodach obecny jest resweratrol. Jest to wyjątkowo aktywny przeciwutleniacz o działaniu przeciwmutagennym.
Chociażby dlatego warto jeść te owoce.

Kurkuma
Kurkuma wykazuje silne działanie
antyrakowe. Przyprawa ta jest środkiem
przeciwzapalnym, może zapobiegać
uszkodzeniom DNA, wspomaga naturalną śmierć komórek rakowych i zapobiega wzrostowi nowotworu. Kurkuma
zawiera związki zwane kurkuminoidami.
To właśnie one mają wysokie właściwości
przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co dowodzi, że wykazują działanie antyrakowe.
Imbir
Systematyczne spożywanie imbiru
chroni podobno przed rozwojem m.in.
raka prostaty oraz wspomaga proces leczenia. Kłącze imbiru zawiera bowiem
wiele bioaktywnych związków – polifenoli. Ich właściwości antyoksydacyjne sprawiają, że ekstrakt z imbiru usuwa wolne
rodniki (ich nadmiar w organizmie jest
przyczyną licznych schorzeń oraz procesu nowotworzenia). Ponadto wspomaga
procesy leczenia.
przygotowała: Anna Zalech,
zdrowie@naszdziennik.pl
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MIASTA EUROPY
LWÓW
Jedno z wielkich miast Ukrainy, leżące na zachodzie kraju, a jednak dla nas Polaków, kojarzące się zawsze
z historią i kulturą wschodu, naszą kulturą wschodu. Miejsc pamięci związanych z polskim dziedzictwem
kulturalnym jest bardzo dużo. Wiele cząstek Lwowa jest obecnie w Polsce np. pomnik Aleksandra Hrabiego
Fredry, pierwotnie we Lwowie, obecnie na rynku wrocławskim spogląda na przyjeżdżający do stolicy
Dolnego Śląska czy „Panorama Racławicka”, malarskie dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Dlatego
warto wybrać się chociaż raz na nasze Kresy Wschodnie.
W kwietniu 2015 roku udałem się
wraz ze znajomymi do Lwowa. Wycieczkę zaczęliśmy od dworca kolejowego, który sam w sobie jest perłą
architektury 2 poł. XIX w., jednak
we Lwowie zazwyczaj Polacy zwiedzają dużo ważniejsze miejsca. Na
początku udaliśmy się na Cmentarz
Orląt Lwowskich znajdujący się na
Cmentarzu Łyczakowski. Po zakończeniu I wojny światowej, polska
młodzież a nawet dzieci, walczyli we
Lwowie z Ukraińcami, na przełomie
1918-1919 roku. Po zwycięskim bitwie i utrzymaniu w rękach polskich
Lwowa, w 1919 roku powstało towarzystwo „Straż Mogił Polskich Bohaterów”, które zaprojektowało cmentarz – pomnik poległych w bitwie
o Lwów młodych obrońców miasta.
Uroczyście otwarto go 28 września
1924 roku. W 1934 roku, wzniesiono
Pomnik Chwały czyli łuk triumfalny
i 12 doryckich kolumn, ustawionych
w półkole zamknięte przez potężne
pylony. Przed łukiem ustawione były
dwa duże kamienne lwy. Sytuacja radykalnie się zmieniła wraz z atakiem
sowieckim na Polskę (17 września
1939 roku). Przez kolejne ponad półwieku, Cmentarz Orląt Lwowskich był
dosłownie śmietnikiem. Niepodległa
Ukraina (od 1991 roku) w porozumieniu z polskimi władzami starała
się dojść do porozumienia w sprawie
ponownego otwarcia tego cmentarza.
Dnia 24 czerwca 2005 roku, otwarto
ale bez lwów znajdujących się przy
łuku triumfalnym Cmentarz Obrońców Lwowa (oficjalna nazwa), gdyż
władzę Ukrainy nie wyraziły na to
zgody.

Cmentarz Obrońców Lwowa we Lwowie

Na samym Cmentarzu Łyczakowskim założonym w 1786 roku jest wielu wybitnych Polaków m.in. odwiedziliśmy groby Marii Konopnickiej,
Gabrieli Zapolskiej, Juliana Konstantego Ordona, Władysława Bełzy czy
Stefana Banacha. Oprócz tego znajdują się tam dwa pomniki dwóch
największych powstań: listopadowego i styczniowego, kiedy Lwów znajdował się pod zaborem austriackim
a powstania były wymierzone w Carską Rosję.
Następne dnia zwiedzanie zaczęliśmy od ścisłego centrum Lwowa. Na
placu katedralnym znajduje się Katedra Łacińska, gdzie po Mszy św. odprawianej w języku łacińskim i spotkaniu w świątyni arcybiskupa Lwowa
abp Mieczysława Mokrzyckiego, udaliśmy się w stronę Katedry Ormiańskiej, której wnętrze przyozdabiał
wybitny polski malarz Józef Mehoffer.
Po wyjściu z katedry udaliśmy się do

Cerkwi Przemienia Pańskiego, gdzie
znajdowały się portrety żołnierzy
ukraińskich walczących na wschodzie
Ukrainy z Rosją o jedność państwa.
Następnie przez rynek Lwowa,
przez który przejeżdża tramwaj i ratusz udaliśmy się w stronę Kościoła
OO. Dominikanów, w którym obecnie znajduje się Muzeum Historii
Religii. A obok, znajduje się Cerkiew
Wołowska, w której właśnie odprawiono Mszę św., przez chwilę zobaczyliśmy jak Eucharystia wygląda
w obrządku wschodnim. Następnie
udaliśmy się w stronę Kopca Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku, usypany
w 1869 roku, w 300 rocznicę zawarcia unii realnej między Koroną (Polską) a Pogonią (Litwą) 1 lipca 1569
roku na Zamku Królewskim w Lublinie oddalonym 100 km od Lwowa.
Z kopca było widać panoramę Lwowa.
Wracając z Wysokiego Zamku minęliśmy już nie spotykaną poza muzeami
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samochód Wołga koloru czarnego,
który w PRL-u stał się metodą na straszenie dzieci. Ale przede wszystkim
Kościół OO. Karmelitów pw. św. Michała i Kościół z klasztorem OO. Bernardynów.
Wieczorem udaliśmy się do Opery
Lwowskiej, gdzie znajduje się kurtyna
zaprojektowana przez Henryka Siemiradzkiego na operę francuskiego
kompozytora Georges Bizeta pt.: „Carmen”. Spacerując po ulicach Lwowa,
zobaczyliśmy liczne pomniki. Przede
wszystkim znajdujący się w centrum
monument Adama Mickiewicza,
przed Uniwersytetem Lwowskim pomnik Ivana Franki, ukraińskiego poety, który dał podstawę do przemianowania pobliskiego Stanisławowa na
Iwano-Frankiwsk w 1962 roku. Nieopodal dworca kolejowego znajduje
się również pomnik ukraińskiego bohatera, a dla Polaków skrajnego nacjonalisty Stepana Bandery.
Na ulicach Lwowa spotykaliśmy
głównie Polaków, którzy jak my przyjechali aby zobaczyć polską historię
na dzisiejszej ukraińskiej ziemi.

Widok na miasto z Kopca Unii Lubelskiej

Mateusz Pazgan

„Muzyka Dawnych Mistrzów”
letnie koncerty organowe
w Europejskiej Perle Baroku
25 czerwca (niedziela)
– 3 września (niedziela) 2017
plan koncertów:
Bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP
organy Michaela Englera.
codziennie o godz. 11.00 i 13.00
(połączone z prezentacją instrumentu)
Kościół p.w. św. Józefa
w każdą sobotę o godz. 19.00
Partnerzy:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Restauracja „Rustykalna” w Krzeszowie

Opera Lwowska
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Pielgrzymka szlakiem Narodowych
Świętych, Wieszczów i Sanktuariów
Krzeszów – Głogów – Gietrzwałd – Kowno – Wilno – Lida - Mińsk
– Grodno – Szymanów – Niepokalanów
8 września – 17 września 2017 r
1. 8 września 2017 (piątek) - Zbiórka grupy w Krzeszowie i wyjazd
autokaru godz. 22.00 (parking
przy Sanktuarium w Krzeszowie)
2. 9 września (sobota) - Zbiórka
grupy w Głogowie godz. 0.30
(parking przy kościele NMP Królowej Polski w Głogowie) – przejazd z postojami do Gietrzwałdu; Msza św. oraz Nawiedzenie
Sanktuarium – jedynego na ziemiach polskich, gdzie objawiła
się Matka Boża (od 27 czerwca
do 16 września 1877 roku) w 140
rocznicę Objawień! Przejazd na
nocleg w okolicy Suwałk. Obiadokolacja.
3. 10 września (niedziela) – Śniadanie - przejazd do Kowna; Starówka, Zamek i rzeka Niemen Msza
św. w Pożajściu u sióstr Kazimierzanek Przyjazd do Wilna – obiadokolacja, wieczorny spacer -Wilno (by Wight) Nocleg.
4. 11 września (poniedziałek) – Śniadanie - Spacer po Wilnie szlakiem
wiary i oczami Wieszczów. Msza
św. w Ostrej Bramie. Cmentarz
na Rosie. Obiadokolacja. Nocleg
5. 12 września (wtorek) – Śniadanie.
-Przejazd do Troków - Zamek
Witolda i tradycje Karaimów.
Przejazd do Solecznik – wizyta
w polskim kościele - Msza św. Wizyta na cmentarzu, gdzie Adam
Mickiewicz oglądał obrzęd Dziadów. Przejazd na przejście graniczne z Białorusią. Przejazd do
Lidy – po drodze miejsce schadzek młodego Wieszcza z Marylą
Wereszczakówną. Obiadokolacja.
Nocleg
6. 13 września (środa) - Śniadanie

w Lidze. Krótkie zwiedzanie Lidy
– Msza św. w polskim kościele,
przejazd do Iwie – miasta z pomnikiem 4 wielkich religii oraz
wyznań, wizyta u Tatarów pielęgnujących tradycje II Rzeczypospolitej. Przejazd do Mińska po
drodze Iwieniec - silny ośrodek
kultury polskiej. Zwiedzanie centrum Mińska i nawiedzenie Katedry katolickiej. Obiadokolacja.
Nocleg
7. 14 września (czwartek) - Śniadanie. Przejazd do Miru lub do
Nieświeżu (?) uwaga! z przyczyn
logistycznych będzie zwiedzana tylko jedna rezydencja Radziwiłłów.
Przejazd do Nowogródka – Msza
św. w polskim kościele – muzeum – Dom Wieszcza. Przejazd do
Grodna – obiadokolacja – nocleg
– wieczorne wyjście na miasto
nad Niemnem; Zamek gdzie odbył się Sejm Niemy.
8. 15 września (piątek) - Śniadanie.
Msza św. w katedrze w Godnie.
Szlakiem Elizy Orzeszkowej.
„Nad Niemnem” – wyjazd nad
Niemen do Bohatyrowicz. Wyjazd na Jezioro Świteź. Jeżeli poprzedniego dnia nie uda się tam
zatrzymać! Po południu rejs statkiem po Niemnie. Obiadokolacja.
Nocleg
9. 16 września (sobota) - Śniadanie
Wyjazd z Grodna i przejazd do
Starych Wasyliszek (dom młodości Czesława Niemena oraz
Szczuczyna) – Msza św. w polskim kościele - miejsce pamięci
Nowogródzkiego Zgrupowania
AK i śmierci mjr. „Ponurego”
bohatera z Gór Świętokrzyskich.

Przejazd do Polski – Nawiedzenie
Szymanowa. Przejazd do Niepokalanowa. Późna obiadokolacja.
Nocleg.
10. 17 września (niedziela) - Śniadanie. Nawiedzenie i zwiedzanie
Sanktuarium w Niepokalanowie.
Msza św. Obiad i wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w Głogowie i Krzeszowie.
Świadczenia:
8 noclegów, 8 śniadań i obiadokolacji, 1 obiad w Niepokalanowie
Przejazd autokarem, opieka pilota,
przewodnicy w wybranych
miejscach i krajach. Opieka duszpasterska (każdego dnia Msza św.)
Cena pielgrzymki: 700 zł. (PLN)
plus 280 Euro oraz 30 Euro na wizę
białoruską i bilety wstępu
Uwaga:
• Pierwsza wpłata na Listę Pielgrzymkową gwarantuje kolejne
miejsce w autokarze.
Wpłaty przyjmuje Kustosz z Krzeszowa osobiście lub bankowo
Chodzi o złotówki (PLN) Nr konta:

14 1090 1942 0000
0001 0783 8640

z dopiskiem „Pielgrzymka”
Wpłaty EURO bezpośrednio do organizatorów!
Telefon do kustosza w Krzeszowie:
75 742 35 92
mgr Józef Wilczak z Głogowa
Ks. Marian Kopko
kustosz z Krzeszowa
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WIARA NA SCENIE
Wrocławski bard, pisząc teksty o Powstaniu Warszawskim, zakochał się w stolicy. A tworząc spektakle
o świętych, zbliżył się do Boga.
Jako nastolatek Roman Kołakowski
siedział na ławce przed kościołem i palił
papierosy. Tam zaczepił go jeden z ojców
kapucynów. – Nie chciał mnie na siłę nawracać, tylko powiedział, że ma świetne
wzmacniacze, gitary i perkusje – śmieje
się kompozytor. – Wiedział, że chodzę do
szkoły muzycznej, więc zaproponował,
żebyśmy razem z chłopakami stworzyli
zespół.
Na początku grał więc rock’n’rolla
w salce parafialnej. Potem przyszedł czas
na poważniejszy repertuar: własne kompozycje do wierszy znanych polskich
poetów. W latach 80. wystąpił na Festiwalu w Opolu i został laureatem Przeglądu
Piosenki Aktorskiej (później przez 10 lat
był jego dyrektorem artystycznym). Jest
autorem słów piosenek wykonywanych
przez Voo Voo, Kazika Staszewskiego, Justynę Steczkowską czy Piotra Rubika,
a także tłumaczem tekstów m.in. Nicka
Cave'a, Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudżawy.
Od czasu wyboru Karola Wojtyły na
papieża tworzył pierwsze notatki o tematyce religijnej, nie wiedząc, czy kiedykolwiek je wykorzysta. Okazja nadarzyła się w 1997 r., kiedy kard. Henryk
Gulbinowicz poprosił go o napisanie
programu na Kongres Eucharystyczny.
Stworzony wówczas spektakl historyczno-religijny o Wrocławiu cieszył się taką
popularnością, że został wystawiony kilkaset razy w całej Polsce. Wtedy to Roman Kołakowski wraz z towarzyszącymi
mu aktorami założył Teatr Rapsodyczny
„Dnia Trzeciego”. W jego ramach zrealizował kolejne spektakle, m.in. o kard.
Stefanie Wyszyńskim, koncerty na Dzień
Papieski oraz misterium „Jezu, Ufam Tobie – pieśni o Miłosierdziu Bożym”. Ten
ostatni temat długo dojrzewał w jego głowie. – Kiedy pierwszy raz przeczytałem
„Dzienniczek” św. Faustyny, pomyślałem,
że to grafomania i nie warto się tym zajmować – przyznaje. Jednak jego treść ciągle go niepokoiła. Przyszło mu do głowy,
by stworzyć spektakl na podstawie pieśni
kościelnych pochodzących z czasów świętej. – Pracując nad nim odkryłem piękno
„Dzienniczka” i niezwykłe przesłanie św.
Faustyny – dodaje.

Inny bliski mu święty to Franciszek
z Asyżu. Zainspirowany jego postawą
stworzył musical „Francesco” oraz utwór
„Florilegium – kwiatki św. Franciszka”.
– Wspólna cecha obojga świętych, która
najbardziej do mnie przemawia to pewnego rodzaju... szaleństwo – uśmiecha się.
– Franciszek sam się nazywał Bożym szaleńcem, Faustyna była badana przez psychiatrów. Pewnie każdy z nas postukałby
się w czoło, gdyby ktoś mu powiedział, że
rozmawia z Jezusem. Więc jak niezwykłe musiało być oddziaływanie ich wiary,
skoro ich przesłanie zostało przyjęte!
Zwykle zanim zacznie pisać, poznaje swoich bohaterów: czyta ich pisma,
jeździ w miejsca, w których żyli, próbuje
się wczuć w ich emocje. – Chcę jak najbardziej wiarygodnie pokazać tych ludzi,
a przez to także mój stosunek do świata.
Oni mówią moim językiem – podkreśla.
Sam został wychowany w wierze. Służbę ministrancką jeszcze w czasach Mszy
trydenckiej wspomina jako pierwsze
„przeżycie mistyczne”. Choć w okresie
nastoletnim przeżywał bunt, pomogły
mu rozmowy z zaprzyjaźnionym kapucynem. – Pewnego dnia o. Gustaw puścił mi
płytę z musicalu „Jezus Christ Superstar”.
Doszło do sceny biczowania, w której
wszystkie ciosy były podkreślone za pomocą instrumentów. To był dla mnie pewien przełomowy moment – zwierza się.
– Potem przez cały czas, mimo różnych
wątpliwości, właśnie przez twórczość zbliżałem się do Boga, obcując z tak wielkimi
świętymi.
Przez wiele lat w swoich utworach nawiązywał do historii Śląska.
Gdy przeniósł się do Warszawy, nie było mu łatwo
się odnaleźć. Aż przyszła
propozycja, by napisał program artystyczny z okazji
rocznicy Powstania Warszawskiego. – Dzięki temu
poznałem tkankę miasta:
okna, bramy kanały, historie żyjących tu ludzi. I Warszawa stała się moją drugą
małą ojczyzną – wyznaje.
– W tym roku reżyserowałem spektakl już po raz

piąty. Za każdym razem opisuję losy konkretnych ludzi, więc pomysłów nie brakuje. Każdy człowiek miał inne Powstanie
Warszawskie.
Pisanie o religii i historii jest dla niego naturalne. Teraz pracuje nad oratorium
o księciu Henryku Pobożnym. – Nie potrafię oderwać świata, który mnie otacza, od
swojej wiary i tradycji – mówi stanowczo.
– To jest podglebie, korzenie, z których
czerpiemy. To, co nas konstytuuje jako
członków pewnej społeczności, jest dużo
bardziej skomplikowane niż podatek płacony na rzecz takiego czy innego związku
wyznaniowego. To jest po prostu we krwi.
Kompozytor apeluje, by wierzący artyści nie dali się spychać na margines.
– Dziwię się, że obecnie polską sceną
zawładnęły teksty postmodernistyczne,
wulgaryzujące świat. Wiele osób boi się
oskarżeń o epatowanie tematyką religijną.
A chrześcijanin niekoniecznie musi pisać
o Bogu, Kościele i świętych, by wyrażać
swoją postawę. Ale na pewno powinien
dawać wyraz temu, jak rozumie miłość.
Hanna Dębska, „Idziemy”,
nr 35(146), 1 września 2013 r.
Ps.
Roman Kołakowski gościł dwukrotnie w Krzeszowskim Sanktuarium. Życzymy mu - ze Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie - wiele łask
Bożych i darów Ducha Świętego w dalszej swojej twórczości artystycznej.
Ks. Marian Kopko
kustosz z Krzeszowa
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RADIO MARYJA I TV TRWAM
W KRZESZOWIE, 19 CZERWCA 2017
Słowo ks. Proboszcza na rozpoczęcie transmisji w telewizji Trwam
W tym roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie przeżywamy
20.Rocznicę koronacji Cudownej Ikony,
którą dokonał dzięki staraniom Pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka
- w dniu 2 czerwca 1997 roku w Piastowskiej Legnicy św. Jana Paweł II. Papież
Polak powiedział wtedy następujące słowa: „Niech ten znak włożenia korona na
głowę Maryi i Dzieciątka Jezus będzie
wyrazem wdzięczności za dobrodziejstwa
Boże, których tak wiele otrzymali i stale
otrzymują czciciele Maryi, śpieszący do
Krzeszowskiego Domu Łaski. Niech będzie również znakiem zaproszenia Jezusa
i Maryi do królowania w naszych sercach
i w życiu całego naszego narodu. Abyśmy
wszyscy stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego miłości do ludzi”.
Drodzy Parafianie, Czcigodni Pielgrzymi oraz Drodzy Słuchacze Radia Maryja i widzowie Telewizji Trwam.
W 1242 roku księżna Anna ufundowała opactwo benedyktyńskie i w ten sposób
wypełniła testament swojego męża Henryka II Pobożnego, kandydata na ołtarze.
Po pięćdziesięciu latach na ich miejsce do
Krzeszowa przybywają Ojcowie Cystersi.
Złoty okres Krzeszowa rozpoczął się
w 1660 roku, kiedy opatem wybrano Bernarda Rosę. Rozpoczął on rekatolizację
terenów należących do opactwa - powstają liczne kaplice i kościoły, powstaje Kalwaria - miejsca kultu i zadumy. Szczególnymi względami otoczył Barnard Rossa
- postać św. Józefa, pod którego patronatem wzniesiono kościół Św. Józefa
Wielka tragedia dla Krzeszowa – to
kasata Śląskich Klasztorów przez Pruskiego Fryderyka Wilhelma II w 1810 roku.
Krzeszów to zabytek najwyższej światowej
klasy. Jest także żelaznym kandydatem na
liście światowego dziedzictwa kulturowe-

go i przyrodniczego ludzkości UNESCO.
To tutaj przebiega główny Europejski
Szlak Cysterski oraz Sudecka Droga św.
Jakuba. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej to przede wszystkim Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia NMP - piękna
późnobarokowa świątynia z przebogatym
wnętrzem.
Na placu sanktuarium znajduje się
również kościół pod wezwaniem Św. Józefa z cyklem fresków „Śląskiego Rembrandta” M. Willmanna. – Kościół ten
nazywany jest Śląską kaplicą sykstyńską.
Od początku swego istnienia Diecezja Legnicka w zatroskaniu o dziedzictwo
odziedziczone po poprzednich pokoleniach, przeprowadza w Krzeszowie, przy
dużym wsparciu Funduszy Europejskich,
kolejne etapy prac rewaloryzacyjnych.
Prace kontynuuje ks. bp Stefan Cichy
i obecny Biskup Legnicki Prof. Zbigniew
Kiernikowski; a motorem przemiany dokonujących się w Krzeszowie - jest Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej ks. Prałat
Józef Lisowski.
Ale Krzeszów – to nie tylko zabytki
i wielkie dzieła sztuki. Krzeszów to miejsce wielkiej modlitwy. W naszym Sanktuarium trwa każdego tygodnia od poniedziałku do czwartku - dzięki Bractwu
Eucharystycznemu - adoracja Najświętszego Sakramentu. Od ponad roku modlimy się Nieustannym Różańcem Papieskim
w intencjach Kościoła Powszechnego.
Ojca Świętego, Ojczyzny oraz w intencjach nawrócenia grzeszników. Dwa razy
w roku trwa siedmiodniowe Jerycho Różańcowe - a Matka Boża stale nam towarzyszy – szczególnie w roku 100.Rocznicy
Objawień Fatimskich; 140.Rocznicy Objawień w Gietrzwałdzie i 20 Rocznicy Koronacji Cudownej Ikony Krzeszowskiej.
Ks. Marian Kopko

Ks. kanonik Waldemar Wesołowski
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O. Benedykt Cisoń - Redemptorysta

Ks. Jarosław Górecki

Pastuszkowie z Fatimy

ERM z Chojnowa i Kamiennej Góry

Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" z Regionu Zagłębie Miedziowe
4 czerwca 2017
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W imieniu wszystkich Pielgrzymów i Diecezjan
dziękujemy członkom NSZZ "Solidarność" z Zagłębia Miedziowego oraz Ziemi Jeleniogórskiej za
obecność w Sanktuarium Krzeszowskim na IV Pielgrzymce "Solidarności" do Matki Bożej Łaskawej.
Dziękujemy Panu Bogdanowi Orłowskiemu oraz
Panu Franciszkowi Kopeć za życzliwość i wspólną
modlitwę.
Ks. Marian Kopko
kustosz z Krzeszowa

XX-lecie koronacji krzeszowskiej Ikony
2-3 czerwca 2017
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I Komunia Święta w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
28 maja 2017
Lista dzieci,
które przystąpiły
do I Komunii Świętej:
Mateusz Wysowski
Kacper Śliwak
Mikołaj Nowak
Marcin Klimczak
Dawid Dziedziak

Marcin Słomiński
Kacper Polakiewicz
Marcin Bobiowski
Daniel Zając
Fabian Rusnarczyk
Karol Popko
Seweryn Gucwa
Przemysław Kasperek
Cyprian Bortnowski

Mikołaj Płachta
Jakub Rzeszutek
Filip Turski
Łukasz Maciaszek
Tomasz Wertepny
Daniel Rola
Jakub Oleksy

Julia Buda
Nastassja Pulikottil
Dagmara Szymanowska
Gabriela Sierek
Julia Glejzer
Zuzanna Prawucka
Amelia Berdechowska
Monika Cyran
Gabriela Piechota

Sara Bochenek
Katarzyna Sudomirska
Oliwia Fułat
Anna Pawełek
Victoria Blaszaniak
Patrycja Rams
Dominika Pełechaty
Sandra Łoza

