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Odpust ku czci św. Wawrzyńca w Krzeszówku, 8 sierpnia 2017

Odpust ku czci św. Maksymiliana Kolbe w Czadrowie, 14 sierpnia 2017
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2017
• 1 września - Pierwszy Piątek Miesiąca - wizyta duszpasterska u chorych; nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 18.30 do 7.00 (rano)
• 2 września - XVIII Diecezjalna Pielgrzymka Osób
Niepełnosprawnych
• 3 września – Pierwsza Niedziela Miesiąca – zmiana
tajemnic Żywego Różańca godz. 10.00
• 4 września – Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego, godz. 8.00 Msza św. w Bazylice dla uczniów, nauczycieli i wychowawców
oraz rodziców
• 7 i 8 września 2017 – Pierwszy Ogólnopolski Kongres Różańcowy na Jasnej Górze
• 8 września –piątek - Wyjazd autokarowej Pielgrzymki Szlakiem Adama Mickiewicza (Litwa-Białoruś)
• 14 września - czwartek – Odpust Podwyższenia
Krzyża Świętego
• 23 września - sobota – Wspomnienie Św. Ojca Pio.
• 24 września – niedziela – 6 .Rocznica Rekonsekracji kościoła na Górze św. Anny. Msza św. w kościele
św. Anny o godz. 15.00
• 29 września – piątek – Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. godz. 17.30 – Nabożeństwo
Eucharystyczne; godz. 18.00 – Msza św. i spotkanie modlitewne Bractwa Szkaplerza Św. Michała
Archanioła, Grypy Modlitewnej św. Ojca Pio. Grupy Modlitewnej św. Rity oraz Apostolstwa Dobrej
Śmierci
• 1 października – niedziela – Pierwsza Niedziela
Miesiąca. Zmiana tajemnic Żywego Różańca na
Mszy św. o godz. 10.00. Nabożeństwo Różańcowe:
w niedzielę o godz. 16.30, w ciągu tygodnia o godz.
17.30
• 5 października – Pierwszy Czwartek Miesiąca.
Modlimy się szczególnie o nowe i święte powołania
kapłańskie i zakonne.
• 6 października – Pierwszy Piątek Miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Zapraszamy na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu: początek po Mszy wieczornej. Ostatnia w tym roku
Eucharystia na Górze św. Anny (godz. 16.00)
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• 7 października – sobota – Pielgrzymka Żywego
Różańca Diecezji Legnickiej do Krzeszowa. Rozpoczęcie o godz. 10.00 w Bazylice
• 9 października – niedziela – Podwórkowe Koła Żywego Różańca Dzieci w Krzeszowie (rozpoczęcie
o godz. 10.00 w kościele św. Józefa)
• od 7 do 13 października – Jerycho Różańcowe. Początek o godz. 17.30
• 13 października – piątek – 100. Rocznica Objawień
Fatimskich. Zakończenie Jerycha na Eucharystii
o godz. 12.00 i Procesja Maryjna po Kalwarii Krzeszowskiej
• Od 15 do 22 października MISJE ŚWIĘTE
• 29 października – niedziela - Godz. 17.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne; godz. 18.00 – Msza św.
i spotkanie modlitewne Bractwa Szkaplerza Św. Michała Archanioła, Grypy Modlitewnej św. Ojca Pio.
Grupy Modlitewnej św. Rity oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci
• 1 listopada – środa - Uroczystość Wszystkich
Świętych. Msze Święte w Krzeszowie: 7.30, 10.00,
12.00 (na Cmentarzu) i 17.00. Wyjście procesji
z Cmentarza Klasztornego na Cmentarz Parafialny
o godz. 11.30.

Ogłoszenia stałe dla Parafian
w Krzeszowie:

• Kancelaria Parafialna: czynna w każdy wtorek
od godz. 16.00 do 17.30
• oraz w soboty od 8.00 do 9.00
• w każdy wtorek – Nabożeństwo do Świętego Józefa - godz. 17.30
• w każdą środę – Nowenna do Matki Bożej Łaskawej - godz. 17.30
• codziennie: Koronka do Bożego Miłosierdzia godz. 15.00
• od poniedziałku do czwartku: w Kaplicy Loretańskiej Adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 7.30 do 15.30
• w każdy piątek: Msza Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu - na Górze Św. Anny -godz. 16.00
(do 6 października 2017 roku)
Na pierwszej stronie okładki:
Fragment portretu Bernarda świdnickiego.
Jeremias Joseph Knechtel, 1720r.
Obraz można oglądać w Salach Wystawienniczych
Opactwa dzięki uprzejmości Sióstr Benedyktynek
w Krzeszowie.
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MISJE ŚWIĘTE
• w Roku 100 rocznicy Objawień Fatimskich
• w 25. rocznicę powstania Diecezji Legnickiej
• oraz w 20. rocznicę koronacji
Cudownej Ikony Krzeszowskiej
którą dokonał Papież Św. Jan Paweł II
w Piastowskiej Legnicy w dniu 2 czerwca 1997 roku
Drodzy i Szanowni Parafianie !
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
– pamiętamy te słowa, wypowiedziane przez Świętego Jana Pawła
II na początku Jego pontyfikatu.
Słowa tak często powtarzane. Pragniemy zaprosić Was do wspólnej
refleksji i modlitwy. Kiedyś Wasi
rodzice i rodzice chrzestni wyznali
podczas chrztu każdego z was takie słowa: „taka jest nasza wiara,
taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
Prosimy Was, Drodzy Państwo:
rozważajcie te prawdy wiary i żyjcie nimi na każdy dzień. My, duszpasterze parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie wraz z Ojcem Misjonarzem

dr Henrykiem Kałużą - Werbistą z Nysy; wychodząc Wam naprzeciw pragniemy zaprosić Was
wszystkich na MISJE ŚWIĘTE,
które poprowadzą nas wszystkich
w objęcia Matki Bożej Fatimskiej
i Łaskawej Pani Krzeszowskiej ku
Chrystusowi Królowi - Jedynemu
Zbawicielowi Świata. Otwórzmy
więc drzwi naszych serc i pójdźmy
za Jezusem!
Niech nikogo nie zabraknie
u kratek konfesjonału w środę 18
października oraz na Uczcie Eucharystycznej podczas nauk misyjnych. MISJE KRZESZOWSKIE
potrwają od niedzieli 15 października do niedzieli 22 października 2017 roku. Odbywać się będę
w Krzeszowie, Krzeszówku i Czadrowie. Bardzo prosimy Państwa

o modlitwę za dobre przygotowanie Misji Świętych w naszej Wspólnocie oraz za Ojca Misjonarza. Na
czas tych świętych przeżyć życzymy wszystkim pogłębienia swojej
wiary!
Wasi Duszpasterze:
Ks. Marian Kopko – proboszcz
Ks. Jarosław Górecki – wikariusz
Ks. Jerzy Jerka – rezydent
Ks. Andrzej Bakun - rezydent

PLAN MISJI ŚWIĘTYCH W KRZESZOWIE
OD 15 DO 22 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Niedziela 15 października
Temat: Rodzina nadzieją
Kościoła i Ojczyzny – „Uratować
miłość w rodzinie”
Msze św. z kazaniem 7.30, 10.00,
12.00 i 17.00
9.00 – Msza św. z kazaniem
w Krzeszówku
11.00 – Msza św. z kazaniem
w Czadrowie

15.00 – Wystawienie Najśw.
Sakramentu i Koronka
19.30 – Uczczenie Relikwii
św. Jana Pawła II
Poniedziałek 16 października
Temat: Papież Rodziny – „Miłość
cierpliwa jest i łaskawa”
10.00 – Spotkanie dla uczniów
Zespołu Szkół

12.00 – Msza św. z nauką dla
dorosłych
15.00 – Wystawienie Najśw.
Sakramentu i Koronka
16.00 – Msza św. z nauką
w Krzeszówku
17.00 – Msza św. z nauką
w Czadrowie
18.00 – Msza św. z nauką
w Krzeszowie
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15.00 – Wystawienie Najśw.
Sakramentu i Koronka
16.00 – Spowiedź w Krzeszówku
i Msza św.
16.30 – Spowiedź w Czadrowie
i Msza św.
17.00 – Spowiedź w Krzeszowie
18.00 – Msza św. z nauką
19.30 – Spotkanie dla
młodzieży ze Szkół
Średnich
z „błogosławieństwem na
życie”

O. Henryk Kałuża, werbista
fot. youtube.com na kanale:
Werbistowskie Centrum Młodych TABOR

19.30 – Spotkanie dla związków
niesakramentalnych
w Krzeszowie
Wtorek 17 października
Temat: Święty Józef – „Miłość nie
zazdrości; nie szuka poklasku”
10.00 – Spotkanie dla uczniów
Zespołu Szkół
12.00 – Msza św. z nauką dla
dorosłych
15.00 – wystawienie Najśw.
Sakramentu i Koronka
16.00 – Msza św. z nauką
w Krzeszówku
17.00 – Msza św. z nauką
w Czadrowie
18.00 – Msza św. z nauką
w Krzeszowie
19.30 – Spotkanie dla Rodziców
dzieci komunijnych,
rocznicowych oraz
młodzieży bierzmowanej
oraz Apel Jasnogórski
Środa 18 października
Temat: Dzień Świętej Spowiedzi
„Miłość nie jest bezwstydna;
pychą się nie unosi”
11.00 – Spowiedź dla dzieci
z Zespołu Szkół oraz
dorosłych
12.00 – Msza św. z nauką dla
dzieci i dorosłych

Czwartek 19 października
Temat: Wychowawczyni powołań
kapłańskich i zakonnych „Miłość
gniewem się nie unosi; nie szuka
swego”
12.00 – Msza św. z nauką
dla dorosłych
15.00 – Wystawienie Najśw.
Sakramentu i Koronka
16.00 – Msza św. z kazaniem
w Krzeszówku
17.00 – Msza św. z kazaniem
w Czadrowie
18.00 – Msza św. z kazaniem
w Krzeszowie
19.30 – Nabożeństwo
powołaniowe zakończone
Apelem Jasnogórskim
Piątek 20 października
Temat: Matka Bolesna – patronka dobrej śmierci „Miłość złego
nie pamięta”
11.15 – Modlitwa Wypominkowa
za zmarłych – (czytelnie
wypełnione kartki
z Imionami zmarłych
przynosimy wcześniej
do bazyliki)
12.00 – Msza św. z nauką
misyjna
15.00 – Wystawienie Najśw.
Sakramentu i Koronka
16.00 – Msza św. za zmarłych
w Krzeszówku z procesja
na Cmentarz
17.00 – Msza św. za zmarłych
z nauka misyjną
w Czadrowie
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18.00 – Msza św. za zmarłych
oraz Procesja na
Cmentarz Parafialny
(przynosimy świece
i gromnice)
Sobota 21 października
Temat: Maryja – Królową
Polskiego Narodu „Miłość nigdy
nie ustaje”
12.00 – Msza św. z nauką misyjną
15.00 – Wystawienie Najśw.
Sakramentu i Koronka
16.00 – Msza św. z nauką misyjną
w Krzeszówku
17.00 – Msza św. z nauka misyjną
w Czadrowie
18.00 – Msza z nauką oraz
Nabożeństwo Fatimskie
zakończone Apelem
Jasnogórskim
Niedziela 22 października
Temat: Królowi cześć i chwała
w Dzień Pański „Idźcie i głoście
Jezusa w życiu”
7.00 – Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
7.30 – Msza z nauką misyjną dla
dorosłych
9.00 – Msza św. z nauką misyjną
w Krzeszówku
10.00 – Msza św. z nauką
misyjną dla dzieci
i Rodziców oraz
odnowienie
Sakramentu Małżeństwa
11.00 – Msza św. z nauką misyjną
w Czadrowie
12.00 – Msza św. z nauką misyjną
dla dorosłych
w Krzeszowie
15.00 – Wystawienie Najśw.
Sakramentu i Koronka
17.00 – Msza św. z nauką misyjną
– Adoracja krzyża
misyjnego.Udzielenie
błogosławieństwa
apostolskiego z odpustem
zupełnym. Zakończenie
Misji Świętychoraz
uroczyste „Te Deum
Laudamus”
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POŚWIĘCENIE POJAZDÓW
I ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY
W niedzielę 23 lipca 2017 odbył się Odpust na Górze św. Anny. Wcześniej o godz. 12.00 do Krzeszowskiej
bazyliki przybyli na Eucharystię właściciele różnego rodzaju samochodów i motocykli.
Po Mszy św. na Placu Klasztornym
odbyła się uroczystość poświecenia pojazdów połączona z modlitwą do św.
Krzysztofa o bezpieczną jazdę po polskich
drogach. Każdy kierowca (a było ich 120
osób) - został przez kustosza pobłogosławiony i otrzymał w prezencie pamiątkę: modlitwę kierowcy i breloczek ze św.
Krzysztofem. W tym samym czasie zbieraliśmy od kierowców dobrowolne ofiary na MIVA Polska. Jest to ogólnopolska
zbiórka funduszy na zakup samochodów
dla polskich misjonarzy pracujących na
różnych kontynentach świata.
Po zakończeniu poświęcenia samochodów pod kierownictwem ks. Jerzego
Jerki spod bazyliki krzeszowskiej wyruszyła piesza grupa parafian i pielgrzymów
na Górę św. Anny. W tej grupie uczestniczyli pielgrzymi z Rodziny Radia Maryja
z Krzeszowa i okolicznych miejscowości
oraz Jeleniej Góry, Leszczyńca i Chocianowa. Cieszyliśmy się również pielgrzymami
z innych miejscowości Dolnego Śląska.
W godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia w odrestaurowanym kościele św. Anny. Następnie
rozpoczęła się koncelebrowana Eucharystia. Mszy św. odpustowej przewodniczył
ks. kanonik Józef Juźków – proboszcz
z parafii Rosochata; on też wygłosił Słowo Boże. We Mszy św. wzięli udział: Ks.
prałat Edward Bigos z Kamiennej Góry,
Ks. prałat Ludwik Solecki z Ciechanowic,
ks. dr Paweł Oskwarek z Czarnego Bogu,
ks. kanonik Włodzimierz Gucwa kustosz z Legnickiego Pola, Ks. Rafał Masztalerz z Polanicy w diecezji Świdnickiej

oraz miejscowi duszpasterze: ks.Marian
Kopko, ks. kanonik Jerzy Jerka i ks. Andrzej Bakun. Po zakończeniu Eucharystii
i wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu wszyscy modliliśmy się w intencji
Ojczyzny śpiewając: „Boże coś Polskę”
Po uroczystościach w kościele św.
Anny – Społeczny Komitet Odbudowy
Kościoła zaprosił wszystkich uczestników: parafian oraz pielgrzymów na Agapę i wspólne biesiadowanie pod Górą św.
Anny. W imieniu duszpasterzy i Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła dziękujemy wszystkim parafianom i gościom
za wspólną modlitwę i wspólne biesiadowanie. W sposób szczególny dziękujemy
Pani Ani z restauracji „Rustykalna” za Jej
pomoc i zaangażowanie.
Ks. Marian Kopko
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ODPUST W KRZESZÓWKU A.D. 2017
GOŚCIE ZE WSCHODU NA ODPUŚCIE W KRZESZÓWKU

W niedzielę 6 sierpnia, w Święto Przemienienia Pańskiego, w Krzeszówku w kościele filialnym
należącym do parafii Krzeszów odbyła się uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca. Mszy św.
odpustowej przewodniczył ks. dyrektor Robert Ryndak ze Zgromadzenia Księży Michalitów z Miejsca
Piastowego w archidiecezji przemyskiej.
Przy ołtarzu stanęli kapłani: ks. kanonik
Czesław Barczewski, proboszcz z Leszczyńca, ks. kanonik Jerzy Jerka i ks. Andrzej Bakun – rezydenci z Krzeszowa oraz proboszcz
parafii ks. Marian Kopko. W konfesjonale
pomocą duszpasterską służył ks. Jarosław
Górecki – wikariusz parafii.
Na odpust w Krzeszówku przybyła
50-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Białorusi, z Lidy i Grodna. Modliliśmy się
wspólnie o pokój dla Ukrainy i pokój dla
świata. Pomysłodawcą tej kolejnej wizyty
naszych rodaków ze Wschodu był radny Sejmiku Dolnego Śląska Julian Golak, rodem
z Nowej Rudy.
Tradycyjnie, na zakończenie odpustu ku
czci św. Wawrzyńca państwo Zuzanna i Jan
Bocheńscy wraz z synem Radosławem przygotowali dla wszystkich uczestników agapę
w oberży „Wrzosowisko”. Nie zabrakło tam
pysznego chleba ze smalcem i ogórkiem
oraz wspaniałego bigosu, który tradycyjnie
przyrządził pan Jan. Podczas tego spotkania
pięknym śpiewem urzekła nas pani Danuta
Gołdon-Legler, wokalistka z teatru w Wałbrzychu.
Pierwsza wzmianka o kościele p.w. Św.
Wawrzyńca w Krzeszówku pochodzi z 1362
roku. Obecny kościół został wzniesiony po
pożarze istniejącej świątyni w latach 1588
– 1595. Natomiast koło 1728 roku zostały
z Krzeszowa przeniesione elementy cennego
wyposażenia. To min. barokowy ołtarz główny, który wykonał w 1701r. Georg Schrötter.
W centrum umieszczona jest późnogotycka
figura Madonny z Dzieciątkiem, a nad nią
obraz „Męczeństwo św. Wawrzyńca”. Ołtarze
boczne wykonano w warsztacie G. Schröttera w 1686r. W świątyni możemy też podziwiać obraz Georga Wilhelma Neunhertza:
„Matka Boska błogosławiąca cystersów”. Zaś
w kaplicy nad zakrystią znajduje się malowidło ścienne „Pokłon Trzech Króli” z XVI
w. Obok kościoła znajduje się barokowa plebania z 1733 r.
Ks. Marian Kopko
Galerie zdjęć można zobaczyć również
na drugiej stronie okładki oraz na stronie
internetowej opactwo.eu zakładka "galerie
wydarzeń"
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SPOTKANIE DAM I KAWALERÓW
ZAKONU RYCERSKIEGO ŚWIĘTEGO GROBU BOŻEGO
W JEROZOLIMIE
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
W sobotę 22 lipca 2017 r. w święto Marii Magdaleny - apostołki Apostołów, na zaproszenie Ks. Kustosza
Prałata Mariana Kopko - kawalera Zakonu - odbyło się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
modlitewne spotkanie Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego.
Przygotowując się do wielkiej
rocznicy Zmartwychwstania naszego
Pana Jezusa Chrystusa w roku 2033 bożogrobcy z Dolnego Śląska spotkali
się w Krzeszowie, w kaplicy Św. Marii
Magdaleny przy replice Grobu Bożego - usytuowanego przy Mauzoleum
Piastów Śląskich.
Spotkanie rozpoczęto śpiewem
godzinek o pustym Grobie Bożym.
Następnie rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Prałata Mariana Kopko oraz Ks. Andrzeja
Bakuna w intencji Dam i Kawalerów
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu
Bożego w Jerozolimie oraz ich Rodzin.
W zgromadzeniu modlitewnym
uczestniczyli także kandydaci do Zakonu, jak również licznie zgromadzeni pielgrzymi i parafianie z Krzeszowa. Spotkanie zakończone zostało
Agapą w Obsłudze Pielgrzyma przy
krzeszowskiej Bazylice.
Zbigniew Świt ESSH
Ks. Marian Kopko ESSH
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MIĘDZYNARODOWY
WOLONTARIAT MISYJNY
DON BOSCO
W niedzielę 30 lipca 2017 roku w bazylice Krzeszowskiej na Eucharystii o godz. 12.00 - nasza parafianka
Justyna Stanek została oficjalnie wolontariuszem misyjnym oraz otrzymała od Ks. Proboszcza poświęcony
krzyż.
Aby wyjechać na misje z MIĘDZYNARODOWYM WOLONTARIATEM
DON BOSCO musisz być pełnoletni
i mieć nie więcej niż 35 lat. Aby wyjechać
na misje krótkoterminową (do trzech
miesięcy) musisz mieć skończone 18 lat.
Aby wyjechać na misje długoterminowe
(do 12 miesięcy) musisz mieć skończone
21 lat. Przygotowanie do wyjazdu to przede wszystkim udział w spotkaniach formacyjnych. SALEZJAŃSKA FORMACJA
MISYJNA to czas rozeznania powołania
i motywacji do pracy misyjnej. Każde
spotkanie to wspólna modlitwa, gry i zabawy integracyjne, poznawanie duchowości salezjańskiej oraz charakteru pracy na
różnych placówkach misyjnych.
Twoja praca na „misjach” - zależy od
specyfiki placówki misyjnej, do której
pojedziesz. Może to być organizowanie
zajęć w oratorium, świetlicy, w szkole
lub inny rodzaj pracy wychowawczej.
Wszędzie zgodnie z charyzmatem salezjańskim jest to praca z dziećmi i młodzieżą. O tym, jak wygląda praca na misjach „od kuchni” dowiesz się podczas
spotkań formacyjnych dzięki prezentacjom wolontariuszy, którzy wrócili z misji, oraz indywidualnym rozmowom
z wolontariuszami i misjonarzami.
O wyborze placówki misyjnej decyduje
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Mi-

syjnego. Zawsze jednak są brane pod
uwagę Twoje preferencje oraz zdolności
i predyspozycje.
Trzeba znać przynajmniej jeden język
obcy w stopniu komunikatywnym. Znajomość języka angielskiego ułatwi Ci wyjazd do Afryki, hiszpańskiego – do Ameryki Południowej, rosyjskiego – do krajów
położonych na wschodzie, a francuskiego
– na Madagaskar. Koszty wyjazdu – jako
wolontariusza na misje - obejmują głównie zakup biletu i szczepień, które są obowiązkowe podczas podróżowania do danego kraju. Koszty są różne w zależności
od miejsca docelowego. Cena biletu lotniczego przy wyjeździe długoterminowym
np. do Afryki lub Ameryki Południowej
waha się od 3 tys. do 5 tys. złotych. Cennik szczepień jest dostępny na stronach
internetowych Poradni Medycyny Podróży oraz w Punktach Szczepień Ochronnych.
Jeśli chcesz wyjechać na misje sam
musisz zadbać o fundusze na bilet i szczepienia. W Salezjańskim Ośrodku Misyjnym podpowiemy Ci jak szukać funduszy,
ale to Ty musisz uzbierać całkowitą kwotę,
której potrzebujesz na wyjazd. To będzie
dobra weryfikacja Twojej motywacji do
wyjazdu. Praca na misjach jest oparta na
zasadach wolontariatu, a więc całkowicie
dobrowolna i bezpłatna.

• • •
W niedzielę 30 lipca 2017 roku w bazylice Krzeszowskiej na Eucharystii
o godz. 12.00 - nasza parafianka Justyna
Stanek została oficjalnie wolontariuszem
misyjnym oraz otrzymała od Ks. Proboszcza poświęcony krzyż.
Justyna Stanek, córka Danuty i Rafała
pochodzi z Krzeszowa. Ma 22 lata. Ukończyła studia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne na
SGH w Warszawie. Justyna będzie pracowała z dziećmi i młodzieżą w miejscowości: Kapchagay na południu Kazachstanu.
Ks. Kustosz i Proboszcz Marian Kopko
wręczając Justynie Stanek krzyż misyjny
wypowiedział następujące słowa: „przyjmij ten Krzyż, znak naszego zbawienia.
Posyłam Cię w obecności parafian i pielgrzymów którzy poprzez Twoją posługę,
także będą uczestniczyć w misjach Kościoła Chrystusowego”.
Świadkami tej podniosłej uroczystości oprócz rodziców Justyny, jej siostry,
babci i dziadka oraz rodziny, a także
wiernych z naszej parafii i pielgrzymów
oraz koleżanek i kolegów z Wolontariatu byli: Dyrektor Ośrodka Misyjnego
w Warszawie ks. Tomasz Łukaszuk, Ks.
Marek - tymczasowy kapelan Sióstr Benedyktynek i Ks. Mateusz Rycek – były
wikariusz naszej parafii.
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MISJA
KAZACHSTAN
Za kilka dni wyjeżdżam na roczny wolontariat misyjny
w Kapszagaj w Kazachstanie. Jest to efekt rocznej formacji
w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie.
Na comiesięcznych weekendowych spotkaniach w ośrodku poznawaliśmy charyzmat salezjański oraz system
wychowawczy św. Jana Bosko. Towarzyszyli
nam misjonarze i misjonarki opowiadający
o misjach i krajach, w których pracują. Również wolontariusze, którzy powrócili z różnych zakątków świata, przekazywali nam
swoje doświadczenia misyjne. Nieodłącznym i z pewnością najważniejszym elementem każdego spotkania była modlitwa. To
godziny spędzone na adoracjach pomogły
rozeznać, czy wyjazd na misje jest tym, czego Pan Bóg ode mnie w tym momencie chce,
ale także co ważne pomogły podjąć ostateczną decyzję, że nie tylko chcę, ale jestem
gotowa wyjechać, dokądkolwiek będzie potrzeba. Sama taka deklaracja nie jest wystarczająca, należy przejść m.in. testy językowe,
testy psychologiczne, czy uzbierać fundusze

na ewentualne szczepienia oraz bilety lotnicze. Podczas formacji zrozumiałam jednak,
że tak naprawdę nie chodzi o wyjazd. Chodzi
o umocnienie mojej relacji z Panem Bogiem
oraz otworzenie się na drugiego człowieka.
To, czy wyjedziesz staje się sprawą drugorzędną.
W tym roku na wolontariat misyjny z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie na misję krótkoterminową (od 1 do 3
miesięcy) wyjechało 10 osób, natomiast na
długoterminową (1 rok) wyjadą trzy osoby.
Ja z koleżanką Anią Błaszczak wyjeżdżamy
do Kapszagaj w Kazachstanie, gdzie będziemy pracować z dziećmi i młodzieżą z domu
dziecka. Zapraszamy do śledzenia naszych
relacji z misji. Bardzo prosimy również
o wsparcie modlitewne.
Justyna Stanek

O MISJACH SŁÓW KILKA
Zapach ufności

Przyszedł tak zwyczajnie w podartych spodniach i rozciągniętej
koszulce. Usiadł obok. Nic nie mówił tylko mnie objął i położył białą
od grzybicy głowę na moich kola-

nach. Przyniósł ze sobą mdły, słodkawo-kwaśny zapach. Coś pomiędzy
moczem a wazeliną kosmetyczną,
między dymem z palonych śmieci
a smażoną rybą, między rozkładającym się zdechłym psem a kawą Inką.
Dziwny zapach. Tak pachnie większość dzieci z Makululu.
Nazywa się Gift co z angielskiego
oznacza dar. Otrzymałam od niego
lekcję. Pokazał mi czym jest ufność.
Choć brudny bez wahania wtulił
swoje małe ciało w moje czyste ubrania. Czy nie tak powinnam przychodzić do Boga, który przyjmuje każ-

dego? Gdzieś pomiędzy zapachem
Makululu pachnie nadzieja i miłość.
Ta woń jest słodka ale nie odurzająca.
Jeśli więc wy, choć źli jesteście,
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z Nieba da
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą./Mt 7, 11/ Pan Bóg w czasie misji
pokazuje mi swoje łagodne oblicze do
mnie samej. Wlewa w moje serce delikatne perfumy ufności i miłości.
Dziecię moje, życie na ziemi jest
walką, i to wielką walką o królestwo
Moje, ale nie lękaj się, bo nie jesteś
sama. Ja cię wspieram zawsze, a więc
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oprzyj się o ramię Moje i walcz, nie
lękaj się niczego. Weź naczynie ufności i czerp ze zdroju żywota nie tylko
dla siebie, ale i pomyśl o innych duszach, a szczególnie o tych, którzy nie
dowierzają Mojej dobroci.
/Dzienniczek s. Faustyny,1488/
Paulina Daniluk
Echo z Afryki” nr 7-8 2017

O czym marzy Paul
Urodził się w Kabwe 29. sierpnia 2000 roku jako czwarte dziecko w rodzinie. W wieku dwóch lat
stracił tatę. Wujostwo ze strony ojca
przygarnęło starszych braci oraz siostrę. On zamieszkał z matką w domu
innego wuja w stolicy - Lusace. Tam
dorastał. Pewnego ranka matka, jak
co dzień, wybrała się do miasta by
sprzedawać warzywa, wuj był w pracy a ciocia na zewnątrz domu. Trzyletni Paul spał w chacie, która stanęła w płomieniach. Został uratowany
przez sąsiada. Okazało się, że ktoś
specjalnie podłożył ogień. Podpalacz został złapany ale poszkodowani
uznali, że mu wybaczają i nie chcą by
go zamknięto w więzieniu. Dla Paula
była to lekcja miłości bliźniego.
Po pożarze chłopiec wraz z matką musieli radzić sobie sami. Wynajmowali mieszkanie w Lusace ale
niespodziewanie matka zachorowała. Trafiła do szpitala. Nikt nie chciał
zająć się chłopcem. Czuł się odrzucony i niepotrzebny. W końcu zabrała go do siebie babcia. Mieszkał z nią
przez dwa lata w wiosce, niedaleko
Kabwe. W 2009 roku zdrowie matki

poprawiło się i przybyła do Kabwe.
Dopiero wtedy chłopiec poszedł do
szkoły. W tej chwili Paul uczy się
w ósmej klasie w Jasmine Boys Secondary School. Jego edukacja jest
finansowana z programu Adopcji na
odległość za co chłopiec jest bardzo
wdzięczny. Powiedział mi: "Lubię tę
szkołę, bo jest tylko dla chłopców.
Konkurujemy z przyjaciółmi i w ten
sposób ulepszamy swoje wyniki
w nauce. W przyszłości chciałbym
zostać lekarzem. To moje marzenie.
Chcę dbać o zdrowie innych ludzi
i pragnę w ten sposób nieść pokój
światu.

Papież Franciszek zachęca młodych: "Drodzy Młodzi, nie zakopujcie waszych talentów, darów,
które Bóg Wam dał, nie lękajcie
się marzyć o wielkich rzeczach!"
Malując ścianę w oratorium myślę
o Paulu i innych młodych ludziach.
Ufam, że mimo ich ciężkiego życia
pełnego ubóstwa i cierpienia uda im
się zrealizować swoje marzenia.
Paulina Daniluk

ZA PRZYCZYNĄ MARYI
Przykłady opieki Królowej
Różańca św. Różaniec poganina
Afryka
- Opowiadanie misjonarza
Nasi Palmini (plemię murzyńskie) są jeszcze ludożercami; sam się
o tym przekonałem, podczas jednej
z moich wycieczek misyjnych. Zwiedzałem właśnie miejscowości, leżące

naokoło jeziora Ejanque. Znużony
podróżą i żarem promieni słonecznych, odbijających się w gładkiej
tafli wód, dotarłem do jednej osady,
gdzie pewien francuski kupiec, przyjął mnie z serdeczną uprzejmością.
– "Ojcze – odzywa się – przychodzisz w sam czas; mam dla ciebie pewien podarunek...".
Myślałem, że to będzie coś dla
moich wychowanków... lecz oto zjawia się przede mną chłopczyk może
dziesięcioletni, drżąc na całym ciele.
– "Ojcze – ciągnął dalej kupiec
– udało mi się wyrwać tego chłopca z rąk Palminów, którzy byliby go
z pewnością wrzucili do olbrzymiego garnka, by go następnie zjeść...
Dowiedziawszy się o tym przypadkowo, udałem się do wsi, zabawiłem
dość długo wśród tych okrutnych
ludzi, dałem im kilka podarunków;
wreszcie przystali na moją propozycję i odstąpili mi małego. Ja ze swej
strony daruję ci go Ojcze z całego
serca...".
Płakałem z radości... Przyglądając się dziecku, spostrzegłem na jego
szyi różaniec. Na moje zapytanie czy
jest chrześcijaninem odpowiedziało
przecząco. – "Skądże tedy – pytałem
dalej, – masz ten różaniec?".
– "Jest to różaniec mego brata
Feliksa Ndonlouma. Gdym został
schwytany przez Palminów, przysłał mi go, mówiąc, żebym go sobie
zawiesił na szyi i nosił z ufnością.
Uczyniłem to i od czasu mego uprowadzenia nosiłem go zawsze". Biedne to dziecko zawdzięcza swoje ocalenie różańcowi. O w jakże widoczny
sposób pomaga Matka Najświętsza
wszystkim, co Jej służą i wzywają Jej
pomocy!
• • •
Dwumiesięcznik - "Echo z Afryki"
Za Przyczyną Maryi. Przykłady
opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej
(1898 – 1925), redagował O. Teodor
Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor
Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II.
(Przykłady na październik). Lwów.
Wydawnictwo OO. Dominikanów.
1927, ss. 429-430.
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W niedzielę 13 sierpnia 2017 roku w ramach Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego odbyły się uroczystości
patriotyczne.

O godz. 12.00 Bazylice Krzeszowskiej
sprawowana była Msza Święta w intencji
TG Sokół, Żołnierzy z Armii Polskiej we
Francji, jej dowódcy Generała Józefa Hallera, oraz jego adiutanta, pochowanego
w Kamiennej Górze: kpt. Józefa Sierocińskiego. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk
Lądowych z Wrocławia przy ceremoniale
wojskowym; z udziałem m.in. Weteranów AK i NSZ, Pocztów Sztandarowych
oraz delegacji Oficerów Wojska Polskiego z różnych garnizonów Dolnego Śląska
i Szczecina
Po zakończeniu Eucharystii na placu
klasztornym odbyła się uroczysta ceremonia przekazania na ręce przedstawicieli
Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego
trzech urn z ziemią przywiezioną z miejsc
kaźni polskiego narodu. Są to urny z Ponar
koło Wilna (zbrodnia SS), ziemia z cmentarzy w Katyniu, Miednoje, Charkowa
i Bykowni (zbrodnia NKWD) oraz ziemia
z „Łączki” na Powązkach (zbrodnia UB).

W uroczystościach wzięli udział
wiceminister MEN pani Marzena Machałek oraz senator RP pan Krzysztof
Mróz. Na scenie placu klasztornego
głos zabrali: w imieniu Rządu RP – pani
minister Marzena Machałek; w imieniu
środowiska kombatantów: pan kapitan
Zbigniew Nowina Boznański; w imieniu profesora Krzysztofa Szwagrzyka – zastępcy prezesa IPN: pani Iwona
Chowańska szefowa Biura ds. Poszukiwań i Identyfikacji IPN we Wrocławiu
oraz pani Jolanta Stopka – dziennikarka
i fotoreporterka – uczestnik Rajdu Katyńskiego.
Narodowe Siły Zbrojne reprezentowali: kapitan Zbigniew Nowina Boznański,
przewodniczący Koła Ziemi Jeleniogórskiej Związku Żołnierzy NSZ, kapitan
Stanisław Żurowski, żołnierz Janusz Słociński oraz porucznik Tytus Wyczałek
– prezes Związku AK Ziemi Kłodzkiej.
Obecne były grupy historyczno – rekonstrukcyjne z Warszawy.

Po przemówieniach kustosz Sanktuarium ks. Marian Kopko przy asyście ks.
Juliana Kroppa z Bukowiny Rumuńskiej
oraz ks. Jarosława Góreckiego naszego
wikariusza poświęcił urny z prochami naszych bohaterów i głos zabrała pani Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego
pani Małgorzata Krzyszkowska. Uroczystość przekazania URN z PROCHAMI
BOHATERÓW odbyła się w towarzystwie
Wojska Polskiego oraz pocztów sztandarowych: 10 Pułku dowodzenia Garnizonu
Wrocław; 23 Śląskiego Pułku Artylerii
z Bolesławca; 22 Karpackiego Batalionu
Piechoty Górskiej w Kłodzku; 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z 12 Brygady Zmechanizowanej im. generała broni
Józefa Hallera w Szczecinie. Cała uroczystość na placu klasztornym odbyła się
przy akompaniamencie Orkiestry Wojsk
Lądowych we Wrocławiu pod kierownictwem kapelmistrza pana porucznika
Jacka Putry i plutonowego pana Huberta
Walendziaka.
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WYSTAWA MEDALIERSKA
"BYĆ RAZEM. ROZMOWY Z JANEM PAWŁEM II"

Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej
Ks. Józef Lisowski

Bernard Marek Adamowicz,
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Sztuki Medalierskiej

7 lipca 2017 odbyło się oficjalne otwarcie wystawy medaliersko-fotograficznej "Być Razem. Rozmowy z Janem
Pawłem II", która od tej pory jest dostępna dla turystów w Mauzoleum Piastów
Śląskich w Krzeszowie; w ramach trasy
podstawowej. Wystawę otworzył Kanclerz
Legnickiej Kurii Biskupiej Ks. Józef Lisowski po koncercie organowym "Muzyka
Dawnych Mistrzów", który wykonał Antoni Pokora.
Wystawa zawiera dwie, splecione ze
sobą ścieżki narracyjne. Pierwsza z nich
złożona jest z dzieł ponad pięćdziesięciu
współczesnych polskich artystów medalierów, których prace tworzą kolekcję powstałą w roku 2016. Jej premierowa prezentacja
miała miejsce w Panteonie Narodowym
w Krakowie w roku 2016. Druga ścieżka
narracji to kolekcja fotogramów autorstwa
Marii Przystasz, Piotra Krzyżanowskiego,
Wojciecha Obremskiego oraz Konstantego
Kawardzisa, którzy fotografowali papieskie odwiedziny Legnicy w 1997 roku.
Część fotograficzna wystawy stanowi
dokument a zarazem świadectwo zarejestrowanych faktów, wydarzeń, emocji
składających się na przeżycie uczestników
spotkania. Część medalierska, wykorzystując właściwości sztuki, jest artystyczną medytacją nad fenomenem spotkania,
wspólnoty, jedności. Korzystając z inspiracji jakie przynosi nauczanie Jana Pawła
II o jedności, stawia pytania i staje się zachętą do refleksji na temat doświadczenia
bycia razem. Wystawa zorganizowana jest
przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Medalierskiej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Fundację Europejska
Perła Baroku i będzie można ją oglądać
w Krzeszowskim Sanktuarium do końca
września. Zachęcamy Państwa już teraz
do odwiedzin Pocysterskiego Opactwa
w Krzeszowie.
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REKORDOWY ODPUST
W KRZESZOWIE

Blisko 10 tysięcy osób uczestniczyło w uroczystościach odpustowych ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie we wtorek 15 sierpnia 2017. Takich tłumów nie widziano tutaj od dawna.
Matka Boża Łaskawa pobłogosławiła w tym roku w szczególny sposób.
Przy pięknej pogodzie rzesze wiernych
modliły się przed wizerunkiem Matki
Bożej, wspominając Jej przeniesienie
z ciałem i duszą do nieba. Sumę odpustową poprzedził program muzyczny
pt. „Ave Maria” - artystów z Wałbrzycha. Uroczystej Eucharystii przewodniczył emerytowany arcybiskup wrocławski Marian Gołębiewski. Obecny
był również biskup senior Stefan Cichy,
kapłani z diecezji legnickiej, a także
z Czech, Niemiec i Rumunii. Na uroczystości przybyły siostry Benedyktynki, które w Krzeszowie, u stóp Matki
Bożej każdego dnia zanoszą swoje
modlitwy. Obecne były także siostry
zakonne z innych zgromadzeń, przedstawiciele parlamentarzystów, władz
lokalnych, reprezentanci Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie,
Narodowe Siły Zbrojne oraz nieprzebrane rzesze pielgrzymów z diecezji
i z różnych stron Polski.
W homilii Ksiądz Arcybiskup przekazał wiernym biblijną historię zbawienia w pigułce, w której ważną rolę
odegrała Maryja. „W perspektywie
Wniebowzięcia NMP chcemy też odczytać nasze powołanie, to, do czego
wzywa nas Bóg dzisiaj. Bowiem wszyscy jesteśmy do czegoś wezwani. Każdy z nas ma swoją misję do spełnienia.
Musimy jednak spojrzeć na to z perspektywy wiary, bowiem to Bóg nas
powołuje. Od początku naszego życia

jesteśmy w rękach kochającego Boga,
podobnie było w życiu Maryi” – mówił
Ksiądz Arcybiskup Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że już w Księdze Rodzaju jest zawarta dobra nowina i zapowiedź zwycięstwa dobra nad złem,
zapowiedź naszego zbawienia. „W tle
jest druga Ewa, Niewiasta, której potomstwo zetrze głowę węża. Tą Niewiastą jest Maryja, która podczas zwiastowania pozwoliła prowadzić się Bogu.
Ona staje się Bożą Rodzicielką, Jej życie
zespoliło się z misją Jezusa Chrystusa.
Konsekwencją tego jest Jej Wniebowzięcie” – mówił abp Gołębiewski. „Co
nam mówi to święto?” – pytał Kaznodzieja. „To, że naszym powołaniem jest
niebo. Jezus wszedł tam, jako pierwszy
po swoim zmartwychwstaniu, druga
jest Maryja, w dalszej kolejności mamy
być my” – przypomniał Ks. Arcybiskup.
Podkreślił też, że współczesny człowiek
bardzo często jest zbytnio przywiązany
do doczesności, do ekonomii, dóbr materialnych, zdobyczy techniki. Zapomina zaś, że jego ojczyzną jest niebo i ku
niemu należy kierować wzrok. Ksiądz
Arcybiskup zaznaczył też, że uroczystość Wniebowzięcia jest świętem ludzkiego ciała. „Ostatnie wieki ujawniły
wielka profanację ciała. Dwie straszne
wojny, obozy koncentracyjne, do tego
aborcja i prostytucja, to są dowody
sponiewierania człowieka. A przecież
nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego” - mówił. Zachęcał też do tego, by
troszczyć się o świątynię swojego ciała

Arcybiskup wrocławski Marian Gołębiewski

przez sakramenty, unikanie grzechu,
pełnienie woli Boga i wpatrywanie się
w przykład Maryi.
Abp Gołębiewski zwrócił również
uwagę na to, że Wniebowzięcie przypomina również nam o 97. rocznicy
Bitwy Warszawskiej. „Od samego początku zwycięstwo nad bolszewikami
odczytywano, jako zwycięstwo Maryi.
Mówiono, że był to cud nad Wisłą. Dziś
wielu boi się tego słowa. A to przecież
Bóg jest Panem dziejów ludzkich, naszego losu, On kieruje wszechświatem.
Musimy pamiętać też, że Maryja przez
wieki naszej historii szła z naszym
narodem, prowadziła do Chrystusa”
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– mówił. Na zakończenie w słowach
modlitwy prosił Maryję, aby nadal wypraszała naszemu narodowi potrzebne
łaski, byśmy nauczyli się rozmawiać ze
sobą, budować ojczysty dom w oparciu
o przykazanie miłości.
Uroczysta suma odpustowa zakończyła się poświęceniem ziół i kwiatów,
oraz procesją z obrazem Matki Bożej
Łaskawej po placu klasztornym. Dalsza
część świętowania odbyła się na placu,
gdzie przygotowano scenę muzyczną.
Odpustowi towarzyszył też kiermasz
rękodzieła oraz wiele punktów gastronomii. Podczas wspólnego świętowania pielgrzymi i goście mogli wesprzeć
swoimi ofiarami Hospicjum dla Dzieci
Dolnego Śląska.
Warto wspomnieć, że uroczystości odpustowe trwały już od soboty 12
sierpnia 2017 roku. W tym dniu wyruszyła piesza pielgrzymka z Legnicy,
która dotarła do Krzeszowa w poniedziałek. W sobotę odprawiona została Droga Krzyżowa po krzeszowskiej
Kalwarii liczącej 33 stacje męki Pańskiej. Uczestniczyło w niej ponad 350
pielgrzymów i parafian. W niedzielę 13
sierpnia odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Wojska Polskiego
i innych formacji wojskowych. W poniedziałkowy wieczór zaś wyruszyła
procesja maryjna z Ikoną krzeszowską
po Kalwarii. To nabożeństwo maryjne
zwieńczyła pasterka maryjna odprawiona o północy w bazylice. Warto
też wspomnieć, że uroczystość Wniebowzięcia NMP transmitowana była
na cały świat drogą internetową dzięki
obecności telewizji regionalnej TVT
Zgorzelec oraz Telewizji Kablowej
z Lubawki.
Ks. Waldemar Wesołowski
Procesją z obrazem Matki Bożej Łaskawej po placu klasztornym
Damy i Kawalerowie Zakonu Świętego Grobu Bożegow Jerozolimie

Siostry z Opactwa Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie

16 KRZESZOWSKA PANI nr 5 (54) - Wrzesień / Październik 2017

TRUDNE DZIEJE SANKTUARIUM
W TYM ROKU MIJA 140. ROCZNICA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W GIETRZWAŁDZIE

Dlaczego Gietrzwałd jest tak mało
znany w Polsce?
Przecież to tak ważne miejsce. Oto
pytanie, które bardzo często zadają pątnicy przybywający do tego sanktuarium.
Prawdę mówiąc, są to nie tyle pytania,
ile raczej zarzuty, że nic się nie czyni,
by orędzie gietrzwałdzkie propagować.
Przecież Kościół swoim autorytetem potwierdził prawdziwość objawień – mówią pielgrzymi. – Do tego miejsca powinna pielgrzymować cała Polska, i nie
tylko – dodają.
Gietrzwałd to takie miejsce jak Fatima
czy Lourdes, równorzędne sanktuarium,
ale przy nich jawi się bardzo skromnie –
ubogi i wciąż mało znany. Mimo, że po zapoznaniu się z orędziem jakie Matka Boża
przekazała nam przez Justynę Szafryńską
i Barbarę Samulowską w 1877 r., tak wielu pielgrzymów mówi o tym miejscu, jest
ono nadal mało znane. Dlaczego tak się
dzieje? – to pytanie nurtuje także ludzi,
którzy pracują tu od wielu lat. Niełatwo na
nie odpowiedzieć. Można się doszukiwać
różnych czynników, które na to wpłynęły. Zwrócę uwagę na to, co przeszkadzało
w rozwoju sanktuarium, od objawień aż
niemal po 1990 r. Pamiętając, że 1989 r.
stał się rokiem przełomowym w najnowszych dziejach Polski.
O co prosiła Maryja?
Treść objawień dostarcza nam ogromnego bogactwa teologicznego i historycznego. Maryja przedstawiła się Justynie
Szafryńskiej jako Niepokalanie Poczęta.
Zapraszała do modlitwy różańcowej, prosiła o modlitwę za tych, którzy uzależnili
się od alkoholu, prosiła o pokutę, pobłogosławiła źródełko, a na zakończenie kolejny
raz prosiła o modlitwę różańcową i dodała
otuchy: „Nie smućcie się, Ja zawsze będę
z wami”. Objawienia miały miejsce w określonym czasie i miejscu. To był Gietrzwałd,
wioska leżąca na pograniczu Warmii i Mazur, a wszystko to działo się w okresie walki
z kulturą polską i Kościołem katolickim.

Miejsce nieznane stało się znanym i przyciągającym rzesze wiernych zarówno z różnych stron diecezji, jak i spoza niej. Ale czy
tak było przez te 140 lat od objawień?
Ruch pątniczy
W czasie objawień, a także zaraz po
nich ruch pątniczy bardzo mocno się rozwijał. Bywało, że w ciągu jednego dnia do
tego miejsca przybywało po kilkadziesiąt
tysięcy pielgrzymów z różnych stron. Od
zakończenia objawień do 1890 r. każdego roku pielgrzymowało do Gietrzwałdu
około 80 tys. osób. Sanktuarium dynamicznie się rozwijało do wybuchu I wojny
światowej (1914 r.), ale ruch pielgrzymkowy zaczął słabnąć już kilka lat wcześniej.
Po plebiscycie w 1920 r., po pozostawieniu Warmii w granicach państwa niemieckiego, ruch pielgrzymkowy do Gietrzwałdu jeszcze bardziej malał.
Wpływ pątników na mieszkańców
Gietrzwałdu i okolicznych miejscowości
był tak duży, że władze pruskie na zlecenie samego O. Bismarcka uznały swą
ingerencję za niezbędną, wydały zakaz
przepuszczania przez granicę pielgrzymich kompanii z Królestwa Kongresowego. W sukurs władzom pruskim szły
w tym zakresie władze carskie. W 1880 r.
żandarmeria rosyjska powracającym
z Gietrzwałdu pielgrzymom rekwirowała książeczki do nabożeństwa, różańce
i obrazki gietrzwałdzkie.
Władze pruskie na problem gietrzwałdzki patrzyły z narodowego, a nie religijnego punktu widzenia. Obawiały się, że
spotkania w Gietrzwałdzie stają się okazją
do szerzenia agitacji narodowo-polskiej.
Minister Puttkamer, naczelny prezydent
Prus Wschodnich, ciągle przypominał, że
istnieje realne niebezpieczeństwo wciągnięcia Warmii do ruchu polskiego.
Język polski
W przekonaniu ministra było dużo
racji. Chociażby przez sam fakt, że Matka Boża z dziećmi rozmawiała po polsku,

a oznaczało to, że językiem polskim nie
należy gardzić. Niebawem „Gazeta Olsztyńska” podała: „Jeżeli w niebie nie gardzą polskim językiem, czyż się może na
to odważyć nędzny proch ziemski?”. To
pokazało, jak mocna była już świadomość
narodowa Warmiaków, tym bardziej że
pielgrzymi przybywający z Polski stwarzali ku temu wspaniałą okazję. Do Gietrzwałdu pielgrzymowali nie tylko prości
i niewykształceni, ale także inteligencja
polska, obywatele ziemscy, a także polska
arystokracja.
Jednak w języku, w jakim Maryja
rozmawiała z wizjonerkami, leżał także problem z akceptacją objawień gietrzwałdzkich. Matka Boża mówiła po
polsku – a dokładniej w dialekcie warmińskim. Do 1945 r. Gietrzwałd leżał
w granicach państwa niemieckiego.
Język polski był rugowany ze świątyń,
szkół, urzędów. Władze pruskie wszelkimi sposobami ograniczały rozgłos
Gietrzwałdu i tego, co się tu wydarzyło
w 1877 r. Kiedy zorientowały się, że wiadomości przekazywane przez prasę polską przyczyniają się do coraz większego
zainteresowania Gietrzwałdem przez
ludność polską z różnych dzielnic nieistniejącej Polski, ruszyły z kampanią podważania wiarygodności objawień. Posunęły się jeszcze dalej, podważyły zdrowie
wizjonerek. Kampania ta przybierała na
sile z każdym rokiem po zakończeniu
objawień.
Czas prześladowania
Kolejne lata dla Gietrzwałdu nie były
sprzyjające. Po dojściu Adolfa Hitlera do
władzy w Niemczech Kościół katolicki
z czasem coraz bardziej był prześladowany, do tego stopnia, że w 1937 r. zabroniono działania jakimkolwiek organizacjom katolickim. Rozwiązano wszelkie
stowarzyszenia. Mimo wielu ograniczeń
nadal ludność katolicka pielgrzymowała do sanktuarium w Gietrzwałdzie, ale
w znacznie mniejszej liczbie.
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Nasilający się ruch pielgrzymkowy
zaniepokoił władze pruskie, a szczególnie możliwa repolonizacja i budzenie się
świadomości narodowej wśród Polaków.
W 1940 r., wykorzystując stan wojenny,
niemiecka żandarmeria gęstym kordonem
otoczyła Gietrzwałd, nie dopuszczając
pątników pod pretekstem… panującej we
wsi szkarlatyny. 20 tys. pielgrzymów rozeszło się wówczas, modląc się, do domów.
Następne pielgrzymki ogólnodiecezjalne, zaplanowane na 1940 i 1941 r.,
nie odbyły się. Mimo to w czasie wojny do Gietrzwałdu przybywali pątnicy
– przede wszystkim mieszkańcy pobliskich miejscowości, by modlić się za swoich bliskich, których zabrano na wojnę.
Modlitwa różańcowa miała w tym czasie
swoją ogromną moc. Trudne chwile przyszły w styczniu 1945 r., wojska sowieckie
zbliżały się do granic Olsztyna, a także do
okolicznych wiosek, między innymi do
Gietrzwałdu. Mieszkańcy Gietrzwałdu
zostali przez władze niemieckie zmuszeni
do opuszczenia wsi. Nie wszyscy chcieli
uciekać. Parafii nie opuścił proboszcz ks.
Franciszek Klink. Był obecny przez cały
czas. Za to, że sprzeciwiał się wprowadzaniu koni do kościoła i niszczeniu krzyży,
został pobity przez żołnierzy sowieckich
do nieprzytomności. Rosjanie z kościoła
uczynili stajnię, a za ołtarzem szalet.
Zawierucha wojenna znacznie zmniejszyła liczbę księży pracujących w diecezji
warmińskiej. Do Olsztyna przybywali
księża z różnych stron Polski, by służyć
pomocą duszpasterską w zniszczonej diecezji.
Totalitaryzm komunistyczny
Po zakończeniu II wojny światowej
sanktuarium w Gietrzwałdzie nadal nie
mogło w pełni realizować swej misji duszpasterskiej. Władze komunistyczne czyniły wszystko, by pomniejszać i ograniczać
oddziaływanie sanktuarium gietrzwałdzkiego na okoliczną ludność. Pierwszym
czynnikiem, który osłabił oddziaływanie
sanktuarium na wiernych, była wymiana narodowościowa, która odbywała się
w długim czasie po zakończeniu wojny.
Wielu Warmiaków, tak mocno związanych z Gietrzwałdem, opuściło swą małą
Ojczyznę, udając się do Niemiec. Nowi
osadnicy przybywający na te ziemie
nie znali historii tego miejsca, dla wielu z nich kościół gietrzwałdzki był tylko
i wyłącznie jednym z wielu kościołów,
jakie są w parafiach. Nie znali treści objawień i tego wszystkiego, co w tym miejscu
się wydarzyło. Drugim czynnikiem, który
hamował szerzenie się orędzia gietrzwałdzkiego, był komunizm – nie dopuszczał,

by sanktuarium oddziaływało zarówno na
osadników, jak i na Warmiaków. Środowisko gietrzwałdzkie było w latach powojennych nad wyraz dobrze nasycone pracownikami służby bezpieczeństwa. Zadaniem
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
była ciągła inwigilacja księży pracujących
w sanktuarium, a także pielgrzymów, którzy przybywali do tego świętego miejsca.
Przeglądając zasoby Archiwum Państwowego w Olsztynie i Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, napotykamy dość
sporo materiałów, które poświadczają tę
tezę. Od końca lat czterdziestych XX wieku władze komunistyczne czyniły wszystko, by ograniczyć oddziaływanie orędzia
gietrzwałdzkiego i pomniejszyć rolę tego
miejsca w oczach wiernych. Czyniono to
wszystkimi możliwymi sposobami. Przez
szereg lat władze komunistyczne nie pozwalały na budowę bazy noclegowej przy
sanktuarium. Nie wolno było publikować
pozycji książkowych o Gietrzwałdzie.
Informacje prasowe o uroczystościach
odpustowych praktycznie się nie pojawiały, a jeśli nawet, to była to tylko krótka wzmianka. Na przykład z uroczystości
100. rocznicy objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w lokalnym dzienniku, jakim
była „Gazeta Olsztyńska”, nie pojawiła się
żadna informacja. Władze komunistyczne dokonywały też kontroli wszelkich
księgozbiorów i czasopism znajdujących
się w seminariach, sanktuariach czy też
w budynkach przysanktuaryjnych. Tak
też było w Gietrzwałdzie.
Inwigilacja
Przybywający do sanktuarium pątnicy
byli inwigilowani i zastraszani, poddawani represjom ze strony służb bezpieczeństwa. Informatorzy dość dokładnie
opisywali osoby biorące udział w uroczystościach odpustowych, ale nie tylko.
Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa
obserwowali sanktuarium przez cały
rok. Informowali swych przełożonych
o wszystkich ważniejszych wydarzeniach
i osobach tu przybywających. Poza tym
władze komunistyczne przez cały czas
dokonywały inwigilacji środowiska sanktuaryjnego, a szczególnie księży tu pracujących. Na bieżąco były sporządzane
notatki informacyjne o wszelkich działaniach duszpasterskich na terenie przykościelnym albo w samym kościele.
W latach sześćdziesiątych XX w. sytuacja nieznacznie się zmieniła. Do Gietrzwałdu przybywało każdego roku znacznie
więcej pielgrzymów, koronacja obrazu
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w 1967 r.
ożywiła ruch pielgrzymkowy. Wielu wiernych dzięki systematycznej pracy księży

kanoników regularnych i księży diecezjalnych, na czele z rządcami diecezji warmińskiej, dowiedziało się o tym szczególnym miejscu, gdzie przed kilkudziesięciu
laty ukazywała się Matka Boża. Mimo to
nadal władze komunistyczne wszelkimi
sposobami ograniczały wiernym możliwość uczestnictwa w uroczystościach
odpustowych w Gietrzwałdzie. W 100-lecie objawień, w 1977 r., władze komunistyczne zaangażowały się w uroczystości,
ale po to, by pokazać przybywającym
gościom, przede wszystkim pielgrzymom
z Niemiec, że w Polsce pod rządami komunistów obywatele w sposób nieskrępowany mogą wyznawać swoją religię.
Tak też zostało to ukazane w raportach
funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Po
zakończeniu uroczystości w Gietrzwałdzie z okazji 100-lecia objawień SB nadal
prowadziła inwigilację miejsca i pomniejszania jego roli wśród katolików. Taki stan
rzeczy trwał do początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
Zakończenie
Dlaczego Gietrzwałd jest tak mało
znany w Polsce? – starałem się przybliżyć
problem, opierając się na dwóch okresach
historycznych. Pierwszy obejmował lata
1877-1945, a drugi 1945-1989. W pierwszym rozwój sanktuarium hamował Kulturkampf, czasy I wojny światowej, a co
za tym idzie – cały okres niemieckiego
narodowego socjalizmu. Sytuacja nie
zmieniła się po 1945 r. Na tym obszarze
pojawiła się inna odmiana socjalizmu –
ta moskiewska, która bezwzględnie niszczyła wszelkie oznaki życia religijnego,
a tym bardziej miejsca z nim związane, te
szczególnej obecności Bożej, do których
należał Gietrzwałd. Podsumowując, należy stwierdzić, że historia sanktuarium
to ciągłe zmaganie się o zachowywanie
orędzia, jakie Maryja przekazała ludzkości przez wizjonerki. Sytuacja zmieniła się
na korzyść po 1990 r. Obecnie sanktuarium gietrzwałdzkie promieniuje na całą
diecezję warmińską, a nie będzie przesadą, jeśli powiem, że także na całą Polskę.
W dni powszednie w okresie wakacyjnym
sanktuarium odwiedza około 2,5 tys. pątników, w soboty i niedziele około 12-13
tys. Znacznie więcej przybywa na odpusty w pierwszą niedzielę po 8 września.
W ciągu trzech dni, w piątek, sobotę i niedzielę, sanktuarium odwiedza około 150
tys. wiernych. Według danych podawanych przez kustoszy sanktuarium, księży
kanoników, w ciągu roku do Gietrzwałdu
przybywa około 1 mln pątników.
Ks. Krzysztof Bielawny
www.naszdziennik.pl
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JERYCHO
RÓŻAŃCOWE
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE (DIECEZJA LEGNICKA)
OD 7 DO 13 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
• Rozpoczęcie Jerycha w sobotę

7 X 2017 o godz. 17.30
• Każdego dnia o godz. 18.00 - Msza
Święta w intencji Ojczyzny
• Zakończenie Jerycha we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej
w piątek 13 października 2017 w 100 rocznicę Objawień Fatimskich - o godz. 12.00. Msza św.
w bazylice; po Eucharystii Procesja Maryjna po Kalwarii Krzeszowskiej
Nieustające Jerycho Różańcowe
w Sanktuarium Krzeszowskim
(diecezja legnicka)
Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej!
Razem z Siostrami i Braćmi kół różańcowych Diecezji Legnickiej pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić
do podjęcia od 7 do 13 października
2017 roku Jerycha Różańcowego. Będziemy w nim obejmować intencje
Kościoła w Diecezji Legnickiej. Pragniemy rozpiąć nad naszymi wspólnotami swoisty parasol modlitwy w każdej chwili wznoszonej przez ręce Matki
Bożej przed Boży tron jako wołanie
o potrzebne łaski, jako dziękczynienie, jako ufne oddanie się, zawierzenie
Miłosierdziu. Podejmijmy intensywną
modlitwę wstawienniczą, która przemieni nas osobiście, nasze rodziny,
wspólnoty i środowiska. Z doświadczenia Jerycha Różańcowego w Krzeszowie pamiętamy, że ten czas jest
rozlaniem obfitości łaski, przeniknięcia serc głębokim pokojem, czasem radości, ochrony i wsparcia, staje się dla
każdego z nas Bożą tarczą obronną.
Św. Jan Paweł II niejednokrotnie
apelował: Modlitwa różańcowa jest
modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby (…) Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam.
Odmawiajcie Różaniec! Wy chorzy

i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk
Różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą. Nie ruchliwe
stolice są decydującymi ośrodkami historii świata i świętości; prawdziwymi
ośrodkami są ciche miejsca modlitwy
ludzi. Tam gdzie się modli, tam się
decyduje nie tylko o naszym życiu po
śmierci, ale także o wydarzeniach tego
świata.
Liczymy na każdą chętną osobę,
która zechce przybyć do Krzeszowskiego Sanktuarium i podejmie choćby
godzinną modlitwę. Będziemy ogarniać wszystkie sprawy, które nosimy
w sercach oraz intencjach Kościoła
i Ojczyzny. Mimo trudu i poświęcenia - każdy z pewnością przekona się,
że ta modlitwa będzie szturmem do
nieba i wiele owoców będziemy mogli
wyprosić, powierzając nasze intencje
Bogu przez Maryję.
Zobowiązania wynikające
z podjęcia zaproszenia do Jerycha
Różańcowego w Krzeszowie
w dniach od 7 do 13 października
2017 roku:
• ustalenie konkretnego dnia i godziny modlitwy;
• odmówienie w tym czasie (przykładowo)
1. części różańca przeznaczonej na
dany dzień
2. Litanii do Matki Bożej Loretańskiej
3. Koronki do Miłosierdzia Bożego
4. Litanii do Krwi Pana Jezusa
5. Przeczytanie Pisma Świętego
(Starego lub Nowego Testamentu)
Osoby, które pragną uczestniczyć
w tej inicjatywie proszone są o kontakt i rezerwację „swojego” dnia i godziny modlitwy – co zostanie odnotowane w specjalnej księdze.

Kontakt do osób zapisujących
do Księgi Jerycha w Sanktuarium
Krzeszowskim:
1. Obsługa Pielgrzyma
tel. 75 742 32 79
2. Kustosz Ks. Marian Kopko
tel. 75 742 – 35 – 92
W modlitwie powierzamy
intencje błagalne ze szczególnym
uwzględnieniem prośby:
• o pokój na świecie
• za Papieża Franciszka, księży biskupów, kapłanów, siostry zakonne
• za Ojczyznę i wszystkich sprawujących w niej władzę
• o rozwój i integrację wspólnot parafialnych w naszej Diecezji
• za dzieło Nowej Ewangelizacji, rozwój ruchów i wspólnot
• o ducha pokuty i odkrycie daru
Eucharystii w życiu osobistym i rodzinnym
• o pogłębienie w rodzinach ducha
modlitewnego, dar przebaczenia
i pojednania, wzmocnienie więzi
miłości, o dar potomstwa
• o uwolnienie dla rodzin dotkniętych różnymi uzależnieniami
• o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
• za diecezjalne dzieła misyjne
• za wszystkich uczestniczących
w nieustannej modlitwie Jerycha
Różańcowego
• polecamy intencje wynagradzające za wszystkie grzechy, zniewagi
i bluźnierstwa popełnione wobec
Miłości Bożej.
• podejmujemy dziękczynienie za
wszelkie otrzymane łaski i dary,
doczesne i nadprzyrodzone.
Ks. Marian Kopko
Kustosz z Krzeszowa
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WYSTARCZY JEDEN…
CZYLI CZYM DLA MNIE JEST JERYCHO RÓŻAŃCOWE

„Przebiegnijcie ulice Jerozolimy,
zobaczcie, zbadajcie
i przeszukajcie jej place,
czy znajdziecie kogoś,
czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie,
szukał prawdy,
a przebaczę jej.”
Jr 5, 1
Kiedy powróciłem z Ameryki Łacińskiej dalej „szedłem” poza asfaltem drogi.
Podjąłem pracę w Niemczech jako opiekun osób starszych i chorych. I rozpocząłem życie - nie od nowa – ale jako kontynuację tego, które mam, prostując – tym
razem z pomocą Bożą – to co pokręciłem.
Gdzieś na przełomie 2010 i 2011 roku
otrzymałem od mojego przyjaciela i kierownika o. Czesława książkę, z prywatnymi objawieniami. Czytałem ją powoli – bowiem była w jęz. niemieckim – i w dwóch
miejscach, pod znamiennymi dla mnie
datami, znalazłem słowa, które wywarły
na mnie wielkie – emocje, ale to nie były
tylko uczucia. Wydawało mi się, że są one
rzeczywiście skierowane bezpośrednio do
mnie – jakby odzwierciedlały moje czyny,
których się dopuściłem i podpowiadały
co dalej. Chodziło o dwie sprawy, jedna
to m.in. uczestnictwo w zbliżającym się
święcie Miłosierdzia Bożego; i miałem
wybór albo bezpośrednio w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Krakowie albo jakimś Domu Matki Jezusa.
Wszystko było jakby zaaranżowane.
Akurat zbliżał się okres mego kolejnego
urlopu i mogłem przyjechać do Polski i to
dokładnie w tym terminie (Święto Miłosierdzia Bożego). Po analizie – Kraków
za daleko i za dużo ludzi – wybór padł na
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Pani
w Krzeszowie – moje rodzinne strony.
I tak zrobiłem.
Zarezerwowałem dwa noclegi u Sióstr
Elżbietanek. Ale to nie wszystko. Wypadła
wówczas beatyfikacja Jana Pawła II. Od 1
maja do 3 maja 2011 roku byłem w Krzeszowie. Bóg miał dla mnie jakiś plan, ale
nie wiedziałem jeszcze jaki. Chciałem
z kimś porozmawiać ale… wiele wydarzeń, dużo się działo i… Tak się też złożyło, że nie mogłem porozmawiać z ks.
Kustoszem – Proboszczem. Ponieważ nie
ma przypadków więc wziąłem jego dane
telefoniczne i mailowe. Bezzwłocznie na-

wiązałem kontakt zarówno telefoniczny
jak i listowny (poczta elektroniczna) opisując w kilku zdaniach swoją przeszłość
i to co zrobiłem. W odpowiedzi Ksiądz
Marian zaprosił mnie na najbliższe Jerycho Różańcowe, które miało odbyć się
w październiku i to w Krzeszowie.
Z przyczyn obiektywnych – miałem
już zaplanowany we wrześniu urlop i pielgrzymkę do Ziemi Świętej z o. Czesławem
– musiałem odmówić, ale postanowiłem
i obiecałem, że w następnym roku tj.:
2012 w maju przyjadę. Znacznie wcześniej w jednej z rozmów mój przyjaciel –
kierownik duchowy – powiedział mi, że
byłoby dobrze gdybym należał do jakiejś
wspólnoty. No ale, moje życie zawodowe
– praca jako opiekun w Niemczech wykluczały jakąkolwiek przynależność do grupy
modlitewnej czy innej wspólnoty chrześcijańskiej. Pozostało na wyrażeniu życzenia.
Poszukałem w internecie czegoś o Jerychu Różańcowy, ale nie za wiele. Tyle
o ile, aby mieć jakąś orientację.
Przyszedł czas kolejnego urlopu
i zgodnie z postanowieniem i obietnicą
przyjechałem na do Krzeszowa na Jerycho Różańcowe. Że tak powiem, noclegi
zarezerwowałem już tradycyjnie u Sióstr
Elżbietanek.
W trakcie trwania siedmiodniowej
Adoracji w Krzeszowie zostało zorganizowane w dniu 12 maja 2012 r. sympozjum
poświęcone apostołowi Maryi i Różańca
Świętego śp. Anatolowi Kaszczukowi. Do
wspólnego – niejako epitafium - wpisałem mniej więcej takie słowa:
„Ilu potrzeba przed Najświętszym
Sakramentem? Wystarczy jedna osoba”.
Było to moje pierwsze Jerycho Różańcowe i pierwsze spotkanie z postacią
Anatola Kaszczuka. Ale to nie było najważniejsze. TUTAJ – na Jerychu Różańcowym – znalazłem to czego – a raczej
Kogo - potrzebowałem. Obecności Jezusa. Nie lubię tego porównania, ale oddaje

ono pewien sens. Mówi się o tzw. „ładowaniu akumulatora” w sensie duchowym
czyli o rekolekcjach, pielgrzymkach, jakiś
spotkaniach ewangelizacyjnych itd., itd..
Kiedyś oglądałem film „Ben Hur” i zapamiętałem scenę i – niejako jej konsekwencje – jak główny bohater otrzymał kubek
wody od… Nieznajomego. I dostał „dziwną” siłę i moc na resztę swego życia.
Potrzebowałem wspólnoty, ciszy, prowadzenia. Tu na Jerychu Różańcowym
mam to wszystko. A nawet więcej. Bo
Spotkanie to - Adoracje – dają, przynoszą
takie same działania jak podany Ben Hurowi „kubek wody”.
Od tamtego momentu uczestniczę
regularnie dwa razy do roku w Jerychu
w Krzeszowie. W maju i w październiku.
I teraz po pięciu latach powróciło tamto
zapytanie i tamta odpowiedź, ale w nieco
innej treści.
Wówczas – w czasach Lota i Abrahama – potrzeba było dziesięciu sprawiedliwych, aby nie doszło do zniszczenia Sodomy i Gomory. Ale i tych tylu – wtenczas
- się nie znalazło. A ilu ich jest dzisiaj? Ilu
potrzeba? Ktoś powiedział, że ludzie się
nie zmieniają tylko ich samochody. Czasy
się nie zmieniły! A warunki!?
Bóg zna naszą nędze, nasz proch i...
bezradność. Wiedział, że ciągle będzie
brakowało do pełnej „dziesiątki” sprawiedliwych. I nie pozostawił nas w tym
stanie. Jak przyszedł na ziemię to pozostawił nam Siebie w Najświętszym Sakramencie. Ale... to nie koniec jego pomocy.
Potem dał nam Koronkę do Bożego Miłosierdzia w której mówimy:
„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa
Chrystusa, na przebłaganie za grzechy
nasze i całego świata.”
Wystarczy jeden. Ale trzeba przyjść.
Andrzej Ziółkowski
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

„Lo Boga świentego”!
Powiedz nam Tereniu, ze serca szczerego:
po co to robiłaś? - „Lo Boga Świentego”!
Tak śpiewałyśmy Siostrze Teresie z okazji 70-lecia ślubów zakonnych. Zwyczajowa kantata, napisana
na jej cześć , przedstawiała koleje zakonnego losu S. Teresy, a ostatnia zwrotka – wyżej zacytowana
- przedstawiała życiowe niemal motto Jubilatki: „Lo Boga Świentego”. Było to powiedzonko tak
charakterystyczne dla obu Sióstr Moszkowiczówien, że gdziekolwiek się usłyszało owo „Lo Boga
Świentego”, można było być pewnym, że tam się znajduje jedna z nich: Stanisława (starsza) bądź Teresa.
Obie Moszkowiczówny pochodziły z Gwizdowa w Rzeszowskiem. Było
ich - zdaje się – dziewięcioro: sześć
dziewczyn i trzech braci. Rodzina była
biedna, więc dorastające rodzeństwo
ustaliło między sobą, że kształcić się
będzie najzdolniejszy (koszta!) a reszta
jak najszybciej postara się znaleźć pracę,
by temu wybrańcowi pomóc. Ta piękna
więź rodzinna została w charakterze naszych Moszkowiczówien do końca życia.
A wówczas los szczęścia padł na jednego z braci – Jana – który w przedwojennym wojsku doszedł do stopnia majora
Wojska Polskiego. Niestety, wojna zakończyła dobrze zapowiadającą się karierę w sposób tragiczny: strzałem w tył
głowy w Katyniu. Z dziewczyn aż cztery
trafiły do benedyktynek: dwie do opactwa w Przemyślu i dwie do Opactwa we
Lwowie. Jako nie mające wykształcenia

s. Stanisława i s. Teresa
w klasztornym ogrodzie

Cztery siostry Moszkowiczówny od lewej - s. Teresa, s. Stanisława,
s. Agnieszka i s. Bogumiła
i wymaganego posagu wszystkie cztery ność, ale taka pełna ciepła, ducha ofiary
trafiły do tak zwanego drugiego chóru, i miłości. Odkąd Sobór Watykański II
w którym zakonnice prostego pocho- zrównał zakonnice drugiego chóru z zadzenia wykonywały przeważnie prace konnicami chóru pierwszego obie Moszfizyczne i nie uczestniczyły w liturgii kowiczówny uczestniczyły w Oficjum
tzw. pierwszego chóru między innymi na zasadzie jakiejś duchowej pazerności
ze względu na obowiązującą tam łacinę. i niestraszna im była nawet łacina w naRodzeństwo było utalentowane. szej liturgii, a ich nieobecność w kapliS. Stanisława np. układała w klasztorze cy zakonnej mogła być spowodowana
piosenki i pisała wiersze (wierszem też jedynie czymś w rodzaju wybuchu III
opisała wypędzenie benedyktynek ze wojny światowej. Siostrę Stanisławę paLwowa i tułaczkę do Krzeszowa). Talen- miętam już tylko jako staruszkę unieruty ujawniły się w pełni także w drugim chomioną przez chore nogi i demencję
pokoleniu, zwłaszcza talenty artystycz- starczą, ale S. Teresa jeszcze długo śpiene: przez wiele lat przyjeżdżała w od- wała z nami na pacierzach. Rano była
wiedziny do ciotek córka majora Jana, pierwsza w kaplicy, już o piątej zaczypianistka, nauczycielka gry na pianinie nała swoje różańce, bądź czytała, tylko
w Warszawie. Odwiedzając swe ciocie czasem, kiedy reumatyzm szczególnie
i nam udzielała swego talentu ucząc nas mocno dokuczał, słychać było mamrosolfeżu a s. Bernardę doskonaliła w grze tanie: „Lo Boga Świentego jak boli”. Ale
na organach.
z kaplicy nie wyszła!
A my pamiętamy przede wszystkim
Jedna z sióstr opowiadała mi, jak to
pobożność Sióstr Moszkowiczówien. zastała raz obie Moszkowiczówny przy
A nie była to surowa, dewocyjna poboż- myciu schodów, a mycie było ciężkie,
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s. Teresa i s. Stanisława przy pracy

bo schody były pochlapane emulsją,
a poza tym: kto był w naszym klasztorze wie, że tych schodów jest dużo, są
wielkie i kamienne. S. Stanisława zapamiętale szorowała je, mamrocząc coś
pod nosem. Siostra nastawiwszy uszu
usłyszała: „za dusze w czyśćcu cierpiące” (przy każdym z kolejnych schodów),
„za kapłanów” (przy następnym), „za
grzeszników” – i tak aż do końca. Zdaje
się, że więcej było intencji niż schodów.
Św. Benedykt takie postawy nazywa
„rozszerzonym sercem”, obejmujących
wszystkich potrzebujących miłością.
Obie Siostry – Stanisława i Teresa
były bardzo lubiane we wspólnocie. S.
Stanisława jednała serca swoja pogodą,
optymizmem, uśmiechem, poczuciem
humoru i radością życia Bożego. Opowiadano mi, że S. Stanisława – będąc
muzykalną i radosną, słysząc w ogrodzie dźwięki skocznej muzyki radiowej
od sąsiadów zza muru – potrafiła rzucić motyczkę i puścić się w tany między
grządkami. Zaś S. Teresa miała ten specyficzny rodzaj humoru, którego posiadacz wszystko mówi poważnie a słuchający tego pokładają się ze śmiechu. Tak
też było na naszych niedzielnych rekreacjach, na których cały nowicjat skupiony
był przeważnie wokół S. Teresy, „naciągając” Ją na opowiastki z zakonnej młodości. Opowiadała więc, jak to kazano
jej jechać gdzieś wozem zaprzężonym
w lwowskiego jeszcze Kubusia. Każdy gospodarz wie, że koń zaprzężony
do wozu błyskawicznie wyczuje, kogo
ma na koźle: prawdziwego woźnicę czy
amatora i wedle tego postępuje. Toteż
i Kubuś, wyjechawszy poza klasztor,
najspokojniej w świecie zaczął się paś,
mimo usilnych próśb S. Teresy: „Kubuś!

No wio! Kubuś, no jedź-że! Kubuś, jo cie
pieknie proszę! Kubuś, bo się spóźnię
do klasztoru!”. A Kubuś ruszył spokojnie dopiero, kiedy się porządnie najadł.
Ów Kubuś należał zresztą do zwierząt
wybitnie przemądrzałych: kiedy zakonnice jechały furą ze Lwowa do majątku
w Lesienicach pod Lwowem, stawał
przed każdą najmniejszą górką i stał dopóki zakonnice nie zeszły z wozu, a po
przejechaniu górki zabierał je z powrotem na wóz. I tak było przed każdym
pagórkiem, więc żeby podróż nie trwała
w nieskończoność, zakonnice już same
zsiadały , gdy zobaczyły jakieś wzniesienie. Innym razem znów – jeszcze we
Lwowie – kazała jej Matka Ksieni przeprowadzić bardzo ostrego psa z jednego
pomieszczenia do drugiego. Zima
była ostra, śniegi po pas, a na podwórzu klasztornym tylko odszuflowane „korytarze” dla przejścia.
S. Teresa bała się psa panicznie, ale
cóż… posłuszeństwo!. „Prowadze
jo – opowiadała – tego psa delikatnie po odmiecionej ścieżce, a sama
ide po pas w śniegu – żeby on się na
mnie nie zdenerwował”. Mimo prostoduszności potrafiła zripostować
ciętą odpowiedzią czyjąś niewczesną uwagę. Przed pierwszym remontem w klasztorze, dla wykonania
planów, mierzono laserem wszystkie klasztorne pomieszczenia, także i celę S. Teresy. A ona w płacz:
pewnie nas znowu będą wysiedlać,
będziemy znów tułać się jak ze Lwowa. Któraś z sióstr skomentowała,
że przecież w tej podróży nie było
im tak źle! W końcu miały osobne
wagony! No! – oburzyła się S. Teresa – spróbowałaby siostra jechać

dwa tygodnie na skrzyni pod krową!
Argument rzeczywiście nie do odparcia.
Obie siostry Moszkowiczówny były bardzo pracowite, ale pracowitość ta była
nakierowana na dobro wspólnoty: „żeby
siostry miały”! S. Teresa – już wiekowa – uczestniczyła z nami w jesiennych
pracach przy oczyszczaniu buraków i jarzyn do piwnicy. Do pracy przychodziła
pierwsza a schodziła ostatnia, nie opuszczając oczywiście pacierzy. Odchodziła
też na czas karmienia s. Stanisławy obiadem, która – bezzębna – „mieliła” każdą
krupkę oddzielnie, co S. Teresę nieco
denerwowało, bo nieraz słychać było
spoza drzwi: „Stasiu! Jydz! Stasiu, jydz,
bo nima czasu! Stasiu! Lo Boga świętego tela roboty a ty jysz i jysz”! Później,
kiedy już nie mogła pracować ani nawet
wychodzić na zewnątrz, wypytywała
nas o wszystko: „co teroz robicie? Siano
wozimy – odpowiadam. I w tym momencie rozlega się lament S. Teresy: Lo
Boga świętego! A jo się o dyszcz modliła.” Przejmowała się wszystkim! Z okna
swojej celi patrzyła na krowy pasące się
na ogrodzie i lamentowała potem: ” Lo
Boga świętego! Jakie te krowy chude!
Wy im chyba nic jeść nie dajecie!” I nie
zawsze pomagały zapewnienia, że jednak dajemy i to całkiem nieźle! Niech
im Pan Bóg wynagrodzi za radość, którą
obie wnosiły w nasze codzienne życie
zakonne.
s.dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

M. Ksieni Alojza (z lewej) i s. Teresa
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MIASTA EUROPY
WIEDEŃ
Dnia 12 września 1683 r. król Polski Jan III Sobieski obronił chrześcijańską Europę przed turecką
nawałnicą wezyra Kara Mustafy na przedpolach Wiednia, obecnej stolicy Austrii. Jednak Wiedeń, to
nie tylko Odsiecz Wiedeńska, to też „tańczący kongres”, miasto Habsburgów i Straussów. Zapraszam na
wycieczkę po miejscach religijnych i historycznych miasta na pięknym modrym Dunajem.
Stolica Austrii, Wiedeń znajduje się
bliżej Krzeszowa niż wczasy nad Morzem
Bałtyckim, około 5 godzin samochodem
i jesteśmy nad pięknym Dunajem. Po
mieście najlepiej poruszać się metrem,
które umożliwia dotarcie w każde zakątem miasta. Najważniejsze jest centrum
miasta zwane Stephanplatz czyli pl. św.
Szczepana, na którym znajduje się katedra, duma i symbol Wiednia oraz miejsce
od które rozpocząłem zwiedzanie stolicy
Austrii. Budowla została konsekrowana
w 1365 r. jako kościół farny Wiednia, wykona w stylu późnoromańskim, po przebudowach otrzymała gotycki styl, który
możemy podziwiać do dnia dzisiejszego.
Katedra ta należy do największych świątyń europejskich, jej całkowita długość
wynosi 107, zaś szerokość 34 metry. Ponad dachami katedry wznoszą się cztery
wieże. Do wnętrza świątyni prowadzi kilka wejść, z których najbardziej znane są
późnoromańska Brama Olbrzymów i oraz
bramy Biskupia i Śpiewaków z bogata
gotycką dekoracją rzeźbiarską. Ostatnią
z nich zdobią figury jednego z głównych
fundatorów katedry Rudolfa IV Habsburga i jego małżonki. Od 1723 r. świątynia jest główną siedzibą arcybiskupa
wiedeńskiego. Walki o Wiedeń w okresie
schyłkowym II wojny światowej spowodowały duże straty tkance budowalnej
katedry. Od tego czasu systematycznie
jest odbudowywana. Wnętrze świątynie
wypełniania liczne gotycki i barokowe

detale. Barokowy ołtarz główny z 1647 r.
z obrazem pędzla Tobiasa Potzla przedstawia ukamienowanie św. Szczepana.
Malowidło prezentuje oprócz biblijnego
wątku sferę niebiańską, gdzie ukazany jest
Jezus Chrystus trzymający krzyż symbolizujący św. Szczepana cierpienie i męczeńską śmierć.
Tak samo jak w przypadku Wiecznego Miasta – Rzymu, Krakowa czy Wrocławia w centrum miasta znajduje się
bardzo dużo kościołów, głównie barokowych, ale są również wykonane w duchu
XIX-wiecznego historyzmu, stanowiący
siedzibę poszczególnych zakonów m.in.
benedyktynów, franciszkanów czy jezuitów, które po kolei nawiedzałem. Jest
również jak w Krakowie, w końcu dawna
stolica Polski wzorowała się na Wiedniu,
Kościół Ewangelicko-Augsburski. Ale
Austria jak nasz kraj jest państwem katolickim.
W ścisłym centrum znajduje się również Pałac Zimowy Belwederu, gdzie
obecnie eksponowana jest wystawa czasowa: „Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu”, które zwiedziłem. Jakie było moje
było zdziwienie, że na tej wystawie prezentowane są eksponaty z Klasztoru Benedyktynek z Krzeszowa, jest to 6 tkanin
arkadowych. Nawet w Wiedniu, Krzeszów
ciebie dopadnie!
Sama wystawa, jest poświęcona nie
tylko bitwie pod Wiedniem 1683 r., ale
również rodzinie Sobieskich, jak listów

Zespół pałacowo-ogorodwy Schonbrunn

Kościół św. Franciszka z Asyżu
w Wiedniu nad Dunajem
pisanych przez króla polskiego do swojej
żony Marysieńki tj. Marii Kazimiery de La
Grange d’Arquien. Serdecznie polecam,
wystawa w Pałacu Zimowym jest czynna
do 1 listopada 2017 r. Kolejnym celem
wycieczki po Wiedniu, było zobaczeniu trzech kompleksów pałacowo-ogrodowych Wiednia czyli Pałacu Hofburg,
Belwederu i Pałacu Schönbrunn. Bodaj
najsłynniejszym z nich, jest ten ostatni,
znajdują się daleko poza centrum miasta. Była to letnia rezydencja Habsburgów szczególnie dobrze znanego w Polsce
Franciszka Józefa I (1848-1916). Pałac
służył również jako miejsce spotkań towarzyskich w czasie trwania kongresu wiedeńskiego (1814-1815), dlatego przeszedł
do historii pod nazwą „tańczącego kongresu”. Został wzniesiony na południowy
zachód od Wiednia XVII-XVIII w., w Parku Schönbrunn. Barokowy wystrój został
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nadany za panowania Marii Teresy. Kolor
żółty, na który została pomalowana elewacja, był jej ulubionym. Wnętrza pokryte
są licznymi freskami i sztukaterią. Apartamenty udostępnione są zwiedzającym.
Sam teren wokół pałacu to ogród w stylu
francuskim, w którym znajduje się Palmiarnia. Na wzgórzu, z którego roztacza
się widok na pałac i Wiedeń, wzniesiona
została Glorietta a poniżej wzgórza znajduje się Fontanna Neptuna. Pałac Hofburg
czyli główna siedziba Habsburgów (ostatnim z nich był błogosławiony Kościoła
Rzymskokatolickiego Karol I Habsburg)
znajduje się w centrum Wiednia zbudowany w stylu barokowym i klasycystycznym. Najstarszą częścią jest XIII-wieczny
„Dziedziniec Szwajcarski” połączony
renesansową „Bramą Szwajcarską” z największym placem wśród zabudowań
Hofburga. Na placu stoi pomnik Franciszka II. W „skrzydle Leopolda” obecnie
znajduje się rezydencja prezydenta Austrii. W apartamentach Franciszka Józefa
i cesarzowej Elżbiety w budynku „Kancelarii” obecnie mieści się muzeum.
Wejście do pałacu umieszczone jest od
strony Placu św. Michała, na którym odsłonięte są wykopaliska z czasów starożytnego
Rzymu. Co roku w Sylwestra w Hofburgu
jest organizowany wielki tradycyjny bal cesarski. Oraz Belweder czyli barokowy pa-

łac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Składa się z dwóch budynków rozdzielonych
ogrodem w stylu francuskim ozdobionym
szeregiem posągów sfinksów i dwóch fontann. „Górny Belweder” przeznaczony był
na bankiety i uroczystości, „Dolny Belweder” pełnił funkcję letniej rezydencji.
W 1752 r. pałac został wykupiony przez cesarzową Marię Teresę i od 1775 r. z polecenia Józefa II w Belwederze przechowywano
obrazy należące do rodziny cesarskiej. Jako
ostatni członek rodziny Habsburgów urzędował tu arcyksiążę Franciszek Ferdynand
zamordowany 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie, co spowodowało wybuch Wielkiej
Wojny nazwanej później I wojną światową.
W Wiedniu warto ponadto zobaczyć
inne budynki znajdujące się w centrum
miasta a przede wszystkim: operę, gdzie
odbywa się słynny koncert noworoczny,
parlament austriacki, ratusz miasta i odbudowywany cały czas Kościół Wotywny.
Następnie warto wybrać się nad Dunaj,
gdzie można pospacerować wzdłuż wody,
przejść mostem zwodzonym do dzielnicy
biznesowej i postmodernistycznej Nowy
Dunaj.
W taki sposób zobaczyłem tradycyjny
Wiedeń sztuki sakralnej i świeckiej oraz
nowoczesny skupiony wokół rzeki Dunaj.
Mateusz Pazgan

Kościół św. Piotra w Wiedniu

RODZINA RADIA MARYJA
W CZĘSTOCHOWIE

Rodzina Radia Maryja w Ogrodzie Biblijnym w Chorzowie
W dniach 9-10 lipca 2017 roku Rodzina Radia Maryja z Krzeszowa, Leszczyńca i Jeleniej Góry pielgrzymowała
do Częstochowy na XXVI Pielgrzymkę
Dziękczynną do Matki Bożej Królowej
Polski. W niedzielę 9 lipca uczestniczyliśmy na Wałach Jasnogórskich we Mszy
św., którą sprawowało 15 biskupów i bardzo wielu kapłanów z całej Polski. Popołudnie 9 lipca 2017 r. nasza grupa pielgrzymkowa przeżyła na indywidualnym

spotkaniu z Matką Częstochowską. Po
noclegu w Domu Pielgrzyma na Jasnej
Górze w poniedziałek 10 lipca udaliśmy
się do Sanktuarium św. Ojca Pio koło
Mstowa. Tam odprawiliśmy w pięknej
scenerii „Górki Przeprośnej” - Drogę
Krzyżową i sprawowaliśmy Eucharystię.
Po tej uczcie duchowej pojechaliśmy do
Chorzowa - Batory, gdzie przy parafii św.
Jadwigi miejscowy ks. proboszcz Emanuel urządził Ogród Biblijny. Sam autor tego

ogrodu w znakomity sposób opowiadał
nam o drzewach, krzewach i roślinach,
które są zapisane na kartach Starego i Nowego Testamentu. W imieniu wszystkich
uczestników tej pielgrzymki dziękujemy
głównym organizatorom: Państwu Hannie i Zenonowi Kędziora z Jeleniej Góry
za trud przygotowania wyjazdu i organizację pielgrzymki.
Ks. Marian Kopko
zdjęcia: Siostra Paschalis, elżbietanka
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:
DOMINIK GEYER
Opat Bernard Rosa umiera we wrześniu 1696 r. Krótko po jego
śmierci zbiera się konwent by dokonać wyboru nowego opata. Było
to nie lada wyzwanie, by na prałata wybrać człowieka, który choć
w małym stopniu mógłby dorównywać pracowitością i stanowczością
dążenia do celu wybitnemu poprzednikowi. Wybór pada na Dominika
Geyera.
Mathias Xavier Geyer – urodził
się w Nysie, tam również się kształcił w szkole jezuickiej. Był przeorem
probostwa w Witkowie (wcześniej
Witków Śląski). Został wybrany na
opata w wieku 34 lat. Z Krzeszowa
stworzył potęgę finansową. Krótko
po swojej elekcji, w 1703r. udzielił
pożyczki rodowi von Zedlitz w wysokości 142 tysięcy talarów. W ramach
umowy, cystersi z Krzeszowa zostali ustanowieni nadzorcami Zamku
Bolków, a ostatecznie ich właścicielami. Do 1715 r. zakonnicy zakończyli
przebudowę wnętrza zamku.
Do zainteresowań prałata należała gospodarka, którą wykorzystał do
uporządkowania terenów podległym
klasztorowi. Za rządów Dominika
Geyera opactwo rozrosło się do imponujących 297 km2. Podstawą funkcjonowania opactwa było rolnictwo
i rzemiosło, którego kulminacyjny
punkt rozwoju przypada na początki
wieku XVIII. Skutkiem dobrej koniunktury było wzniesienie domków
tkaczy w Chełmsku Śląskim – Dwunastu Apostołów, czy rozwijanie infrastruktury gospodarczej np. w Starych Bogaczowicach gdzie około
1703r. na polecenie Geyera powstanie
budynek na planie czworoboku, który cechuje się niezwykle „surowym”
jak na czasy baroku stylem budowy.
Za panowania opata Geyera
w 1707 r. poddano rewindykacji niekorzystne umowy z rodem
Schaffgotsch dotyczących prebendy
w Cieplicach oraz urzędu proboszcza.
Z inicjatywy Geyera, na terenach
opactwa prowadzono liczne prace budowlane. Były to m.in. budowa kościoła Św. Anny w Witkowie

(ok. 1710), odbudowa kościoła pw.
Jana Chrzciciela w Cieplicach (1712
– 14) czy przebudowa kościoła pw.
14 Wspomożycieli w Ulanowicach
(1720 – 22, obecnie jest to dzielnica
Lubawki).
Wywiązał się z obowiązku nadanego kolejnym opatom przez Bernarda Rosę dotyczącego opieki nad Kalwarią Krzeszowską, która doczekała
się kamiennej wersji w latach 17031721.
Z artystów, z którymi współpracował Geyer, wart uwagi jest jeden
– Johann Claessens – malarz pochodzący z Antwerpii, osobisty malarz
wrocławskiego biskupa, zasiadający w Radzie Miasta Nysy. Owocem
ich współpracy był obraz olejny na
płótnie, znajdujący się w Kościele
brackim pw. Św. Józefa, pod tytułem
„Opłakiwanie Chrystusa”, pochodzący z 1699r., a na którym widnieje
podpis autora.
W 1723r. przeżył wylew, czego
konsekwencją był niedowład prawej ręki. Zmarł w Cieplicach 1726 r.
W 1730 r. trumna z jego szczątkami
została przeniesiona do krypty pod
nowym kościołem klasztornym a jego
epitafium umiejscowiono w kaplicy
św. Bernarda z Clairvaux.
Patrząc z perspektywy czasu Dominik Geyer przyczynił się poprzez
swoje działania do kontynuacji koncepcji „Nowej Jerozolimy” zapoczątkowanej przez Bernarda Rosę – stworzył podwaliny pod budowę przyszłej
Nowej Świątyni Jerozolimskiej, gromadząc przez lata potrzebne na to
środki. Dlatego też przypasowano do
niego Industria [Gospodarny] …
Rafał Bijak

Portret Opata Dominika Geyera, fresk
w bazylice (Przedsionek od strony
południowej)
Epitafium opata Dominika Geyera
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MATKA BOŻA ŁASKAWA
URATOWAŁA JEGO RODZINĘ

O zmarłym ks. kard. Joachimie Meisnerze z kustoszem sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
ks. prałatem Marianem Kopko rozmawia Marek Zygmunt
Śp. ks. kard. Joachim Meisner
często wspominał, jak jeździł z rodzicami do Matki Bożej Łaskawej do
Krzeszowa na wieczorne Nieszpory
w uroczystość Bożego Ciała. Chyba jakoś specjalnie upodobał sobie
Krzeszów, bo gościł w sanktuarium,
już jako kapłan, wielokrotnie.
– Kardynał Meisner bardzo kochał sanktuarium krzeszowskie. Był
zapraszany przez naszych księży biskupów diecezji legnickiej. W czasie
pielgrzymki na Wielki Odpust Krzeszowski Eminencja przewodniczył
15 sierpnia 2015 r. Sumie odpustowej
i wygłosił okolicznościową homilię.
Tłumaczem był wówczas ks. bp Stefan Cichy. Wtedy ksiądz kardynał
mówił, jak podczas zakończenia II
wojny światowej wszyscy niemieccy
mieszkańcy Wrocławia musieli uciekać przed Armią Czerwoną. Mama
zabrała Joachima i jego braci. Znaleźli się w strefie zachodnich Niemiec,
gdzie już walki wojenne ustały. Wszyscy sąsiedzi znaleźli jakieś lokum. Oni
wciąż szukali bezskutecznie. Wtedy mama księdza kardynała wzięła
chłopców i zaczęli się modlić do Pana
Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej z krzeszowskiego
sanktuarium. Zobaczył tę scenę właściciel pobliskiego hoteliku. Wziął całą
rodzinę Meisnerów do siebie i dał im
schronienie aż do zakończenia II wojny światowej. Jak podkreślał ks. kard.
Meisner w naszym sanktuarium, to
właśnie Matka Boże Łaskawa uratowała jego rodzinę w tej ciężkiej próbie
życia. I dziękował Maryi za Jej nieustanną opiekę i pomoc.
Ksiądz kardynał Meisner w 2009
roku w Krzeszowie powiedział do
wiernych: „W naszym rodzinnym
modlitewniku zawsze znajdował się
obrazek z kościoła w Krzeszowie.
Po raz pierwszy przyjechałem tutaj

jako 6-latek i zachwyciłem się jego
pięknem. Kiedy zobaczyłem wtedy
ołtarz i organy, to tak sobie wyobrażałem niebo. Właśnie dzisiaj czuję, jakbym powrócił do raju mojego
dzieciństwa”. To piękne i wzruszające świadectwo czci dla Krzeszowskiej
Łaskawej Pani.
– Ksiądz kardynał naprawdę kochał to sanktuarium. Przybywał tutaj wielokrotnie i za każdym razem
widziałem łzy w jego oczach, kiedy
klęczał rozmodlony przed cudownym obrazem. Podczas ostatniej wizyty w naszym sanktuarium zostawił
Matce Bożej swój kardynalski pektorał wraz z tekstem napisanym własnoręcznie, że jest to dar dla Maryi –
Łaskawej Pani Krzeszowskiej. Ten dar
mogą zobaczyć każdego dnia pielgrzymi odwiedzający nasze Muzeum
w Domu Opata.
Eminencja odszedł do Domu Ojca
podczas odmawiania Brewiarza...
– Brewiarz Kapłański – to modlitwa całego Kościoła. Kardynał kochał
Kościół i był zawsze wierny Stolicy
Apostolskiej. Mówiło się, że to niemiecki kardynał z duszą Słowianina.
Jego śmierć napełnia bólem nasze
serca, ale głęboko wierzymy, że Jezus Chrystus, którego kardynał tak
bardzo umiłował, przyjmie go wraz
z tą modlitwą brewiarzową do swego
Królestwa na zasłużony wypoczynek.
Bo kardynał napracował się dla Bożej sprawy bardzo wiele. Kochał Polaków, Czechów i Słowaków. Kochał
Krzeszów i jego najcenniejszy dar:
Cudowną Ikonę Matki Bożej Łaskawej, którą ukoronował w Piastowskiej Legnicy św. Jan Paweł II; Papież
Polak, który biskupa Joachima Meisnera wyniósł do godności kardynalskiej.
Dziękuję za rozmowę.
Marek Zygmunt, naszdziennik.pl

Kardynał Joachim Meisner na odpuście
krzeszowskim w 2015 r.
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LETNI WYPOCZYNEK NAD MORZEM
Caritas Diecezji Legnickiej przy współpracy parafii od wielu lat organizuje dla dzieci i młodzieży
wypoczynek na koloniach w różnych nadmorskich ośrodkach. W tym roku zostały zaproponowane
dwie miejscowości: znane Ustronie Morskie oraz niewielka Stegna koło Gdańska. Dzieci oraz młodzież
z Krzeszowa zdecydowała się wypoczywać tym razem w Stegnie.
Niewielka kilkunastoosobowa grupa pod przewodnictwem ks. Jarosława
oraz opiekunów: p. Leokadii Rozmysł,
p. Bernardy Figlarskiej oraz p. Anny Jeleń wczesnym rankiem w sobotę 22 lipca
2017 roku wsiadła do busa i została przewieziona do Legnicy, skąd rozpoczynał się
wyjazd dla całej grupy kolonijnej w liczbie
40 uczestników. Punktualnie o godz. 8.00
rano przy dobrej, słonecznej pogodzie
rozpoczęła się podróż nad morze, która
trwała cały dzień. Przed godz. 18.00 dojechaliśmy do Ośrodka „Polar”, gdzie zostaliśmy przywitani przez właścicieli oraz
kierownika koloni, a także zakwaterowani
w pokojach. Wieczór upłynął pod znakiem wzajemnego zapoznania, jak również pierwszego przywitania z morzem.
W kolejnych dniach rytm wypoczynku wyznaczała pogoda; zawsze
rozpoczynaliśmy Eucharystią, następnie było śniadanie, zajęcia w grupach
bądź wyjście nad morze, obiad, krótka
drzemka, kolejne wyjście nad morze
bądź przeprowadzenie gier i zabaw zespołowych, kolacja, dyskoteki, rozgryw-

ki sportowe, modlitwa wieczorna oraz
spoczynek. Atrakcyjne były oczywiście
wycieczki wielogodzinne, a te odbyły się
do Gdyni i Gdańska, gdzie odwiedziliśmy Centrum Nauki Eksperyment oraz
wzięliśmy udział w wycieczce statkiem
po Wiśle i zwiedziliśmy Westerplatte. Kolejną wycieczką była przejażdżka kolejką
wąskotorową do Mikoszewa oraz przejście w kierunku ujścia Wisły i poszukiwanie bursztynów. Wielu uczestnikom
zapadł w pamięć wyjazd do Malborka
na Zamek Krzyżacki oraz uczestnictwo
w specjalnej grze terenowej po zakamarkach tej budowli. Dzieciom sprawiła też
radość przejażdżka specjalnymi pojazdami o wdzięcznej nazwie MELEX. Dni
szybko mijały, nie było czasu na nudę
i nawet padający czasem deszcz nie popsuł humorów kolonistom. Tylko (…) no
właśnie woda morska była zimna ale i tak
nie przeszkadzało to w zażywaniu kąpieli.
Koloniści z różnych miejscowości naszej
diecezji szybko się zintegrowali, ba pojawiły się także pierwsze kolonijne miłości,
które przetrwały do końca wypoczynku.

Po dwóch tygodniach pobytu przyszedł czas pożegnania i powrotu do domu
w piątek 5. sierpnia. Tak też się stało. Opaleni, uśmiechnięci i pełni wrażeń wróciliśmy szczęśliwie do swoich domów czekając już na kolejny rok i na kolejne wspólnie
spędzone wakacje nad morzem. Bardzo
dziękujemy wszystkim opiekunom oraz
dzieci i młodzieży za wszelką pomoc, dobrą postawę oraz świadectwo kulturalnego
wypoczynku na wakacjach. Zapraszamy
już na kolejne kolonie. Oby znowu było
nas więcej, tak jak jeszcze kilka lat temu.
Ks. Jarosław Górecki
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ROZMOWY Z WNUCZKIEM
ODCINEK 6

Dziadku, może dziś zmienimy temat. W tym roku szła już dwudziesta piąta pielgrzymka Diecezji
Legnickiej na Jasną Gorę, szedłeś kilka razy. Podziel się wspomnieniami.
Faktycznie, mija dwadzieścia pięć
lat jak pierwszy raz wyruszaliśmy pieszo z Polkowic, przedtem jechaliśmy do
Wrocławia i z Wrocławia pieszo. Tego
roku z twoim wujkiem rzuciliśmy hasło
ówczesnemu proboszczowi ks. Marianowi Kopko: ruszmy z Polkowic pieszo.
Proboszcz przyklasnął: wyznaczcie trasę
i ruszymy. Wyznaczyliśmy trasę na mapie,
sprawdziliśmy ją jadąc maluchem. Trasę
pierwszego etapu do Ścinawy przeszliśmy wcześniej pieszo z panem Heńkiem.
Ubrałem galowe ubranie górnicze, znak
do ręki i marsz! Pierwszy nocleg w Ścinawie. Podobnie zrobił Lubin i w Ścinawie połączył się z nami. Drugi nocleg
w Wołowie i tam łączyliśmy się z Legnicą,
a w Trzebnicy z Pielgrzymką Wrocławską.
Wchodziliśmy na Jasną Górę 14 sierpnia
wieczorem, po apelu jasnogórskim. Dla
mnie podczas pieszych pielgrzymek było
najpiękniejsze spotkanie z Panią Jasnogórską. Mogłem się kilka chwil zatrzymać
i powiedzieć trzy słowa: Mamo Dziękuję, Mamo Przepraszam i Mamo pamiętaj
o tym, z czym do Ciebie przyszedłem.
Od tej pory Pielgrzymka Legnicka
przychodzi do Częstochowy we wcześniejszym terminie.
Ja szedłem dwa razy z Wrocławia
w roku 1987 i 1988. A w 1989 pojechałem do Wrocławia z chorym żołądkiem
i po Mszy św., gdy mieliśmy już wyruszać,
tak mnie rozbolał, że musiałem wrócić do

A my zaśpiewaliśmy:
domu. Pielgrzymki wrocławskie to były
jeszcze w czasach PRL-u. CzuwaWOLNOŚCI PRAGNIEMY wolności nam
ło nad nami SB. Były wspaniałe
brak. By wolność się wzniosła jak wznosi się
konferencje religijne i historyczptak. Wołamy o Panie, przed ciosem nas broń.
ne. Niezapomniane nabożeństwo
Ref: Niech prowadzi nas jedność w naropokutne prowadził ks. Aleksander
dzie, Solidarnie budujmy nasz dom. Nie opuszRadecki. Ja prowadziłem też różaczaj nas nigdy o Panie, zawsze bądź z nami,
niec o trzeźwość.
gdy grozi grom.
Pielgrzymka to takie duchowe
Idziemy po wolność, a z nami jest Bóg.
odbudowanie, a dla wielu zbudoZ miłością i wiarą, niestraszny jest wróg. Idziewanie.
my o Panie, po prawdę, po cud. Że Polska poByło pobożnie, poważnie, też
wstanie z tęsknoty i snów.
wesoło. We wrocławskiej pielRef: Niech prowadzi nas jedność w narogrzymce szła również grupa Włodzie…
chów. Przewodnik nasz nauczył nas
Nie złamie nas klęska, nie złamie nas trud.
piosenki po włosku i gdy mijaliśmy
Bo wciąż do wolności podrywa się lud. I choć
odpoczywającą na postoju gruwkoło przemoc, nienawiść i gniew. W nas wiapę włoską, zaśpiewaliśmy im. Na
ra, nadzieja i męstwo i śpiew.
drugi dzień odwdzięczyli się nam
Ref: Niech prowadzi nas jedność w naropiosenką po polsku i narodziła się
dzie…
przyjaźń. Zazdrościliśmy Włochom
Wytrwamy w tym trudzie, wśród cierninagłośnienia (takie obecnie mamy
stych dróg. Bo z nami jest Honor, Ojczyzna
i my), nasze było cięższe, na drzewi Bóg. Bo z nami ksiądz Jerzy w męczeństwie
cu, trzeba było nieść w ręku.
swej krwi. A jego ofiara dodaje nam sił.
Szła również młodzież z Kresów
Ref: Niech prowadzi nas jedność w narodawnej Rzeczypospolitej, jak zaśpiedzie…
wały na Mszy św. po Komunii św.
„Polskie Kwiaty”, to wielu miało łzy
w oczach (ja tę piosenkę słyszałem
pierwszy raz). Przygotowaliśmy specjalne
A do tego transparenty: Solidarność
piosenki na spotkanie z milicją przed Jas- żyje itp. Milicji było bardzo nieprzyjemnie.
ną Górą. (Tam czuwała spora grupa miliTo były niezapomniane, piękne chwile.
cji, nie wiem po co). Przed nami szła grupa
franciszkańska, pobożna, spokojna.
dziadek Stanisław

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W CZADROWIE
W przededniu głównych uroczystości odpustowych w naszym Sanktuarium,
wieczorem 14 sierpnia o godz. 19.00 w kaplicy w Czadrowie zebrali się mieszkańcy,
by modlić się przez wstawiennictwo swojego Patrona. Tego dnia Kościół wspomina męczennika naszych czasów, wielkiego
świadka wiary św. Maksymiliana Kolbe.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks.
Proboszcz Marian Kopko, a homilię wygłosił diakon Wojciech Oleksy z diecezji świdnickiej. Podczas homilii kaznodzieja wspomniał o heroicznej postawie

św. Maksymiliana i zachęcał, by każdy
na miarę swoich możliwości, stawał się
świadkiem Jezusa w środowisku codziennego życia. Czadrowianie przygotowali
procesję z darami, a pod koniec Mszy św.
złożyli ks. Proboszczowi życzenia z okazji
zbliżającego się dnia imienin. Uroczystość zakończyła się krótkim nabożeństwem przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem oraz ucałowaniem relikwii
św. Maksymiliana.
ks. Jarosław Górecki
(Galeria zdjęć na drugiej stronie okładki)

Relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego
fot. czadrow.pl
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BŁOGOSŁAWIONA
ANIELA SALAWA
– CZYLI CZY SPRZĄTACZKA I SŁUŻĄCA
MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTĄ?
Są świeci, o których życiu (w takim rozumianym w dzisiejszym tego słowa
znaczeniu – życiorysie) niewiele wiemy, czy to ze względu na odległe czasy, czy to
ze względu na jakieś burze dziejowe, czy ot tak po prostu, bo czegoś zabrakło. Ale
wiemy, że byli „bohaterami”, wsławili się heroicznym życiem, ofiarą męczeńską
czy zrobili coś „wielkiego”.
Ale na panteonie świętych i błogosławionych jest taka osoba, której
- według dzisiejszych norm – CV zamyka się dwoma może czterema zdaniami i nie zrobiła niczego wielkiego,
i na dodatek umarła na szpitalnym
łóżku. I to nie dlatego, że osoba ta
żyła tysiąc lat temu, albo ktoś spalił
jej akta. Nie! Odpowiedź jest banalnie
prosta - nic się w nim (w tym życiu)
nie wydarzyło. Co może wydarzyć się
bezdomnej służącej w Krakowie i to
na samym początku XX wieku? Nic!
Aniela Salawa – bo o niej mówimy
– urodziła się 9 września 1881 roku
w Sierpawiu pod Krakowem, zmarła
12 marca 1922 roku w Krakowie –
służąca i bezdomna. Pochodziła z rodziny wielodzietnej Ewy i Bartłomieja
Salawy. Polska błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego, tercjarka franciszkańska i mistyczka.
Oficjalny życiorys tej błogosławionej, której wspomnienie obchodzimy
9 września, można napisać w mniej
niż w tych czterech zdaniach.
Ale jest coś co sprawiło, że została
błogosławioną. Mimo częstej zmiany
pracodawcy – kiedy już sama nie mogła pracować, bo ciężko zachorowała
- ktoś jej opłacił suterenę – pokój ok
12 metrów kw. - pomagał, opiekował się. W dzisiejszych standardach
ocenilibyśmy takiego pracownika
w dwóch aspektach - spojrzeniach.
Pierwsze jako pochwałę, że mimo

upadających firm, redukcji etatów
itd., itd., utrzymuje się na rynku pracy. Albo po drugie jako że – no tak,
taki słaby pracownik, ciągle zmienia
miejsce pracy to zapewne - do niczego się nie nadaje.
I tu tkwi sedno sprawy. Poszukiwania pracy za chlebem spowodowane były „nienawistną nagonką”. Gdy
jej ukryta miłość i zaufanie do Boga,
jej skrywana i cicha pobożność, spokój i uprzejmość, a przede wszystkim jej czystość (duchowa i cielesna
- dziewictwo) wydawać by się mogło,
że powinny zostać uszanowane przez
tzw. opinię publiczną to tym czasem
stały się przedmiotem – a wręcz jej
sama osoba – niekończących się oszczerstw, intryg, pomówień… zniesławień i kłamliwych opinii. „Życzliwi”
donosili wszystkim o jej rzekomych
„nocnych eskapadach i wyczynach”
nawet do jej spowiednika, w taki sposób, że i on uległ tej presji… Została
sama. Naprawdę samotna w tłumie
na krakowskim rynku. Ale ufała swemu Bogu.
Wystarczy wziąć do ręki jakąkolwiek gazetę brukową i przekonać się
jak manipuluje się cudzym imieniem.
Mobbing, nacisk czy – lubiane przez
nas słowo – lobbing a wręcz terror na
tzw. opinii publicznej bazujący – na
100% stwierdzeniu autentyczności
i powołujący się na: „zaufane źródła”,
„autorytety”, „dobro większości” czy

Zdjęcie Anieli Salawy

„wolność słowa” itd., itd., Mechanizm
ten funkcjonuje i dziś bezbłędnie tak
jak i przed wiekami; czy chociażby
sprzed dwóch tysięcy lat; tak i też było
ponad sto lat temu, gdzie praktykowane były takie oszczerstwa z wielkim
powodzeniem. Chociaż ówcześnie
jeszcze nie było telewizji z jej całym
„dobrodziejstwem”, to wiadomości
takie szerzyły spustoszenie na człowieku. Ale jak już wtedy pisał Tadeusz Dołęga-Mostowicz:
- Nic tak nie plami człowieka jak
atrament.
Skutki były natychmiastowe i zapewne pożądane. Tak o nich pisze
Ewa Polak-Pałkiewicz:
„W rezultacie intryg płynących z zawiści Aniela zaznała także bezdomności. Została wyrzucona na bruk z domu
chlebodawców. Dr Fischer, po śmierci
żony uwikłany w niemoralny związek,
stał się jednym z jej prześladowców.
Z osoby zaufanej, zarządzającej dużym majątkiem – i dzięki swemu oddaniu, pomnażającej go – (…) z dnia na
dzień Aniela stała się posługaczką dorywczo sprzątającą biura, tułającą się
po nędznych pokoikach koleżanek. Nie
miała żadnych oszczędności, głodowała. Wszystko wytrzymywała z niezmąconym spokojem i uśmiechem. Nie
skarżyła się nigdy. Nikogo nie obwiniała. Nigdy nie utraciła trzeźwego osądu
sytuacji i zarazem wielkiego serca. Nikt
jej nie nakłonił do grzechu.”
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Aniela znosiła je z wielkim zaufaniem i oddaniem się Bogu. I On nie
zawiódł jej do końca.
Ale nie to jest w tym wszystkim
najdziwniejsze. Powiem sam szczerze,
że przeraża mnie taka postawa i sytuacja. Jak nienawiść – bo inaczej tego
nie można nazwać – potrafi zaatakować człowieka. Ba zwykłą służącą!
Osobę bezdomną! Nie mającą wpływu praktycznie na nic. I nikomu nie
przeszkadzającą. Mówi się, że miłość
jest ślepa. To nieprawda – to nienawiść jest ślepa! Przerażające jest to, że
dopiero po śmierci otwierają się oczy.
Czyżby wewnętrzna hipokryzja kazała nam mówić dobrze o zmarłych!?
Jak trudno powiedzieć nam coś dobrego o drugim człowieku – zwłaszcza jeśli on jeszcze żyje!!!
Rozlany atrament i „metka z nienawiścią” pozostała do końca jej
życia. I kiedy jeszcze nasza błogosławiona Aniela w ostatnich latach –
miesiącach - swego życia - do kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja miała
200 (słownie: dwieście) metrów – to
przejście tej trasy (czterdziestoparoletniej kobiecie) zajmowało godzinę
a nawet i dwie. Kto zwrócił wówczas
na nią uwagę?! Kto pomógł? Skrzywdzona przez braci i siostry w wierze
– no bo przecież jesteśmy katolikami,
chrześcijanami i… nie żywiła żadnych
wrogich uczuć i odwetów. A ile takich
„błogosławionych Aniel” mamy dzisiaj wśród nas, wokół siebie?
Jak już wspomniałem ufała Bogu
i On jej nie opuścił. Był jedyna jej siłą,
nadzieją, miłością. W ostatnim okresie życia „dopadły ją” jeszcze liczne
choroby – tj.: stwardnienie rozsiane,
które sama Aniela nazywała „wysychaniem szpiku w kościach”, rak
żołądka i jeszcze inne dolegliwości.
I wówczas zrobiła jeszcze coś. Służyła
Bogu i Ojczyźnie swoją ofiarą z życia.
Własnoręcznie napisała Akt ofiarowania się za Polskę:
O Jezu, w Najświętszym Sakramencie utajony! Łącząc z ofiarą życia i śmierci Twojej mnie całą, duszę
z Duszą Twoją, serce z Sercem Twoim, ciało z Ciałem Twoim, ofiaruję
Ci przez ręce Niepokalanej Twojej
Matki, Królowej Polski, św. Józefa
i Świętych Twoich, wszystkie chwile

Portret bł. Anieli Salawy w kościele franciszkanów w Krakowie

mego życia, wszystkie boleści i cierpienia, szczególnie straszne palenie
w gardle i języku. Ofiaruję Ci resztę
życia, życie i śmierć w sprawie tej
wielkiej, jaka się ma z woli Twojej
wykonać ku czci i chwale Twojej najpierw w Polsce, a przez Polskę wśród
wielkiego świata. Ofiaruję Ci to za
tego kapłana, o którym wiesz i przez
którego postanowiłeś tak ważną
sprawę przeprowadzić. Proszę Cię,
pobłogosław mu w pracy i nie zostawiaj go w połowie drogi, do jakiej
sam go powołać raczyłeś. Amen
Może warto zajrzeć do jej Dziennika i z jej postanowienia z (poniedziałku) 1 sierpnia 1921 roku
uczynić program na dzień, tydzień,
miesiąc czy rok swego życia… a co
wtedy jak na całe życie?
Pragnę usilnie i postanawiam
w obecności Boga mojego:
1. Unikać wszelkiej porywczości gniewu sama na siebie, z braku

doskonałego pogodzenia się z wolą
Bożą i poddania się jej.
2. Nigdy i w niczym nie mieszać
się do czyich spraw bez proszenia.
3. Przytłumiać w sercu i w myśli wszelkie zniechęcenia do bliźnich
i nie przypominać sobie nic takiego,
co by gorycz sprawiało w mojej duszy.
4. Nie mieszać się do niczyich
spraw, ani myślą ich sobie nie przypominać.
5. Cierpienia znosić z radością
bez słowa skargi, cicho.
6. Miłować nieprzyjaciół, zaufać
zupełnie Opatrzności Bożej, bez granic...
Ślepota nienawiści zniknęła po jej
śmierci. Na jej pogrzebie w 1922 roku
były tłumy. Czy musimy aż za taką
cenę kupować przejrzenie? Kilka tysięcy lat temu ludzie też wracali z pogrzebu bijąc się w piersi…
Andrzej Ziółkowski

Wielki Odpust Krzeszowski 12-14 sierpnia 2017
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Droga Krzyżowa po Kalwarii 12.08.2017

Uroczystości patriotyczne 13.08.2017

Piesza Pielgrzymka Legnica-Krzeszów 14.08.2017

Nocna Procesja z Ikoną 14.08.2017

Wielki Odpust Krzeszowski 15 sierpnia 2017
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Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ

Festyn

Program słowno – muzyczny „Ave Maryja”

Suma Odpustowa
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7

w Częstochowie

Diecezjalna Pielgrzymka
Żywego Różańca
do Krzeszowa
sobota, 7 października 2017
Program:
10.00 - Konferencja
n.t. Żywego Różańca
10.30 - Program Artystyczny

12.00 - Eucharystia
14.00 - Agapa na placu
klasztornym

11.15 - Wystawienie
15.00 - Koronka do Bożego
Najświętszego
Miłosierdzia
Sakramentu
w kościele
i modlitwa różańcowa
pw. św. Józefa

