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Wśród nocnej ciszy
głos się rozchodzi...

Kto jest rzeczywiście dobry,
jest taki we wszystkich miejscach
i w każdym towarzystwie.
Dobry ma bowiem zawsze przy sobie Boga,
a kto Jego ma prawdziwie, ten ma Go wszędzie,
zarówno na ulicy i wśród ludzi,
jak w kościele, pustelni czy celi klasztornej.
Mistrz Eckhart

Aby Nowonarodzony Chrystus
obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywił to, co już martwe;
niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie do wieczności.
Radosnych Świąt wszystkim Parafianom, Czytelnikom
oraz Pielgrzymom i Turystom
życzą:
Duszpasterze z Krzeszowskiego Sanktuarium
oraz Redakcja „Krzeszowskiej Pani”
i Pracownicy Obsługi Pielgrzyma
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
STYCZEŃ – LUTY 2019

• Od piątku 28 grudnia 2018 – Wizyta Duszpasterska
w naszej parafii (szczegółowy plan kolędy podany
jest na stronie 4).
• Poniedziałek 31 grudnia 2018 godz. 17.00 - Msza św.
dziękczynna za miniony 2018 rok.
• Poniedziałek 31 grudnia 2018 godz. 24.00 – Pasterka
Maryjna na rozpoczęcie Nowego 2019 Roku.
• Wtorek 1 stycznia 2019 – Nowy Rok – Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki – Światowy Dzień Modlitw o dar pokoju na świecie. Msze św. w Bazylice:
7.30, 10.00, 12.00, 17.00 (oraz 9.00 w Krzeszówku;
11.00 w Czadrowie).
• Piątek 4 stycznia 2019 – I-Piątek Miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• Sobota 5 stycznia 2019 – Uroczystość Objawienia
Pańskiego – Trzech Króli. Msze Św. w Bazylice - tak
jak w każdą niedzielę i święta.
• Niedziela 6 stycznia 2019 - Zmiana Tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 10.00.
• Sobota 19 stycznia 2019 – Festiwal Trzech Kultur (zapraszamy do Krzeszowa: Czechów, Niemców i Polaków) Przegląd grup Jasełkowych i Kolędniczych
w Krzeszowie od godz. 10.00 w Domu Kultury.
• Niedziela 20 stycznia 2019 – Opłatek dla Rodziny
Radia Maryja, początek na Eucharystii o godz. 12.00
w Bazylice Krzeszowskiej.
• Sobota 27 stycznia 2019 – Zabawa Karnawałowa
organizowana przez Społeczny Komitet Odbudowy
Kościoła na Górze św. Anny w Krzeszowie.
• Od poniedziałku 28 stycznia do 8 lutego – Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży.
• Piątek 1 lutego 2019 – I-Piątek Miesiąca. odwiedziny
chorych. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
• Sobota 3 lutego 2019 – Pierwsza sobota miesiąca.
Msza św. o godz. 12.00 w Bazylice.
• Sobota 2 lutego 2019 – Matki Bożej Gromnicznej
– Święto Ofiarowania Pańskiego.
• Niedziela 3 lutego 2019 – Pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca – godz. 10.00.
• Poniedziałek 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes – Światowy Dzień Chorego.

POLSKO
Polsko,
Powiedz mi Najsłodsza, ile Ty już przeżyłaś...?
Ile wiatrów Cię szarpało...? Przetrwałaś...
Jaki mąż Twój, Cię nie kochał szczerze...?
Kto Twoje pola przeszedł?
Opadał na kolana, za Ciebie, pacierze...?
Ilu synów Twych, krew rozlało w lesie...?
Jako wielu konało, wzywając Boga,
do dziś echo Twoje niesie...
...oddając życie swe, do łona Polskiej ziemi...
Konając... upadał na ziemię tę...
...ze słowami na ustach...
"Polsko... Kocham Cię..."
Oddam Ci me chwile,
bo mą łzę wylewasz...
Oddam Ci siebie teraz,
bo Ty miłość w sercu zbierasz...
Nigdy historia, tak bolesna,
tak zażarta, słona, jak morze całe...
...nie była nigdy...
Uwielbiam marzyć, że jesteś wolna,
narodów księga...
...niepodległa 100 lat, a nigdy...
Kocham Cię, bo jak Ciebie,
nikt nie uciskał nikogo...
100 lat, a nigdy...
Jesteś moją opoką, nie tylko ziemią...
Jesteś wolnością, odrodzeniem,
innych przyszłością...
Oddam się za Ciebie...
...Moja ukochana...
...Moja Polsko...
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA 2019
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Piątek 28 grudnia 2018 (od godz. 14.00)
Dolny Czadrów od strony Sanatorium do nr 77
(z obu stron) – Ks. Jarosław
Dolny Czadrów od nr 74 w stronę Krzeszowa
(z obu stron) oraz blok nr 53 – Ks. Jerzy
od nr 122 w stronę Krzeszowa do nr 53A
(po lewej stronie) – Ks. Proboszcz lub ks. Andrzej
Sobota 29 grudnia 2018 (od godz. 14.00)
Górny Czadrów od strony Kamiennej Góry
do nr 17 (z obu stron) – Ks. Jarosław
od nr 30 w stronę kościoła i Kamiennej Góry
do nr 18 (z obu stron) – Ks. Jerzy
trzy osiedla domków jednorodzinnych
od strony Kamiennej Góry (po prawej stronie)
– Ks. Proboszcz lub ks. Andrzej
Niedziela 30 grudnia 2018 (od godz. 14.30)
Czadrów – bloki – Ks. Jerzy
Czadrów – bloki – Ks. Jarosław
Dyżur w Parafii – Ks. Proboszcz

•
•
•

Środa 2 stycznia 2019 (od godz. 14.00)
Jawiszów – część I – Ks. Jerzy
Jawiszów – część II – Ks. Jarosław
Dyżur w Parafii – Ks. Proboszcz

•
•

Czwartek 3 stycznia 2019
Gorzeszów – Ks. Jarosław i Ks. Jerzy
Dyżur w Parafii – Ks. Proboszcz

•
•

Piątek 4 stycznia 2019
Krzeszówek – Ks. Jarosław i ks. Jerzy
Dyżur w Parafii – Ks. Proboszcz

•
•

Sobota 5 stycznia 2019
Lipienica – Ks. Jarosław i ks. Jerzy
Dyżur w Parafii – Ks. Proboszcz

•
•
•

Poniedziałek 7 stycznia 2019
ul. Cysterska – część I – Ks. Jerzy
ul. Cysterska – część II – Ks. Jarosław
Dyżur w Parafii – Ks. Proboszcz

•
•
•

Wtorek 8 stycznia 2019
ul. Osiedle – Ks. Jarosław
ul. Zielna, Nadrzeczna i Sportowa – Ks. Jarosław
Dyżur w Parafii – Ks. Proboszcz

•

Środa 9 stycznia 2019
ul. Betlejemska część I – Ks. Jerzy
ul. Betlejemska część II oraz Baltazara i Kacpra –
Ks. Jarosław
Dyżur w parafii – Ks. Proboszcz

•
•
•

Czwartek 10 stycznia 2019
ul. Brokoffa – Ks. Proboszcz lub ks. Andrzej
ul. Brandla i Englera – Ks. Jarosław
ul. Św. Jana Nepomucena – Ks. Jerzy

•
•
•

Piątek 11 stycznia 2019
ul. Willmana – Ks. Proboszcz lub ks. Andrzej
ul. Loretańska – Ks. Jerzy
ul. Bernarda Rossy – Ks. Jarosław

•
•
•

Sobota 12 stycznia 2019
ul. Księcia Bolka I – część I – Ks. Jarosław
ul. Księcia Bolka I – część II – ks. Jerzy
ul. Kalwaria – Ks. Proboszcz lub ks. Andrzej

•
•

•
•
•

Poniedziałek 14 stycznia 2019
ul. Benedyktyńska – część I – ks. Jarosław
ul. Benedyktyńska – część II – Ks. Jerzy
ul. Młyńska i Podklasztorna – Ks. Proboszcz
lub ks. Andrzej

•
•
•

Wtorek 15 stycznia 2019
ul. Sądecka – część I – Ks. Jarosław
ul. Sądecka – część II – Ks. Jerzy
Dyżur w parafii – Ks. Proboszcz

•
•
•

Środa 16 stycznia 2019
ul. Św. Józefa – Ks. Proboszcz lub ks. Andrzej
ul. Św. Anny – Ks. Jerzy
ul. Św. Jadwigi Śląskiej – Ks. Jarosław

•

Czwartek 17 stycznia 2019
Uzupełnienie Kolędy – Ks. Jarosław

Kto z mieszkańców naszej Parafii byłby nieobecny podczas planowanej Kolędy – prosimy zgłosić udział w Wizycie Duszpasterskiej na czwartek 17 stycznia 2019 roku
PS. Kolędę kapłani rozpoczynają od godz. 14.00; w soboty o godz. 10.00 Bardzo prosimy, aby w każdym domu
była w miarę możliwości rodzina w komplecie. Prosimy
również o zabezpieczenie swoich ulubieńców; czyli piesków, kotków i innych zwierzątek… Dzieci i młodzież
prosimy o przygotowanie zeszytów od religii.
Na czas Wizyty Kolędowej - Szczęść Boże!
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KILKA UWAG O KOLĘDZIE
Bardzo szybko mija czas. Niedawno staliśmy nad grobami
naszych najbliższych… Ani się nie obejrzeliśmy, a zaczął się Adwent.
Niebawem Boże Narodzenie. A skoro święta Narodzenia Pańskiego,
to wkrótce przyjdzie ksiądz po kolędzie.
Chciałbym przez chwilę zastanowić
się razem z Czytelnikami „Krzeszowskiej Pani” po co kolęda? Szczególnie
w tym czasie niesamowitej nagonki
na Kościół oraz na kapłanów. Dlatego spójrzmy, jako ludzie wierzący, na
zwyczaj kolędy z innej strony – nie tej
„medialnej”.
Oficjalna nazwa kolędy to wizyta
duszpasterska. W ciągu roku wierni
mają liczne okazje, by „duszpastersko”
złożyć wizytę swojemu proboszczowi.
W większości przypadków, proboszcz
lub ksiądz wikariusz zawsze znajdzie
czas, by coś załatwić, wydać jakieś
zaświadczenie, ale przecież nierzadko także, by wysłuchać zmartwień
i problemów swoich wiernych. Pewnie
nie zawsze potrafi je rozwiązać, ale na
pewno się stara.
Po Bożym Narodzeniu - to księżą wyruszają do swoich wiernych, by
złożyć im wizytę w ich domach, w ich
własnym otoczeniu. Jak przystało na
ludzi starających się być kulturalnym,
kapłani wcześniej zapowiadają swoją
wizytę. My w Krzeszowie od kilku dobrych lat informujemy swoich Parafian
o wizycie kolędowej na łamach ”Krzeszowskiej Pani”. Czynimy to również
w niniejszym wydaniu naszego dwumiesięcznika. Bo nie wypada przecież
przyjść bez zapowiedzi, kiedy się ma
nadzieję, że ktoś na kapłana czeka, bo
chce choć tych kilka chwil porozmawiać, podzielić się swoimi problemami
i radościami.
Kapłan idąc po kolędzie, rozpoczyna swoją wizytę od modlitwy, potem
błogosławi dom i jego domowników,
a później rozpoczyna się rozmowa.
No właśnie o czym? Niektórzy wierni
bardzo chętnie porozmawialiby z księdzem o samochodach, o polityce lub
o tym ile ksiądz zarabia…. Wydają
się jednak w wielu wypadkach bardzo
zaskoczeni, a w wielu przypadkach

obrażeni, jeżeli ksiądz zapyta o sprawy
duszpasterskie np. jak im się podoba
bazylika czy kościół bracki św. Józefa,
co myślą o ławkach czy nagłośnieniu
w Bazylice; co sądzą o kazaniach głoszonych przez kapłanów? I bardzo
często tutaj zapada żenująca cisza, bo
niektórzy z naszych parafian ostatni
raz byli w bazylice kilka lat temu albo
bardzo rzadko chodzą w niedzielę do
kościoła.
Czas kolędy to jest dla kapłana czas
radości, skoro może ujrzeć, w jakich
warunkach żyją i mieszkają jego parafianie, których pamięta z niedzielnej Mszy Świętej. Wtedy wiadomo, że
jest „wśród swoich” i wizyta duszpasterska jest rzeczywistym spotkaniem
ludzi, których łączy jedna parafia.
Bardzo smutno jest spotkać ludzi, którzy „wpuszczają” księdza raz w roku,
a poza tym ksiądz ich nie zna, bo
w Bazylice Krzeszowskiej nie bywają
nigdy. Silą się na uprzejmość, ksiądz
też nie chce ich urażać, ale bardzo
trudno jest wtedy przełamać taką niewidzialną barierę, bo w tych rodzinach
widać od razu, że sprawy parafii są im
obce. Niemniej każdy duszpasterz i do
takich rodzin idzie, chyba , że nie otworzą swojego domu; którzy księdza
„sobie nie życzą”. Oczywiście, to ich
prawo.
Wraz z wizytą duszpasterską pojawia się tzw. problem koperty i dylematy: Dać czy nie dać? Nie dać nie
wypada, to ile dać? Każdy daje tyle,
na ile go stać. Chciałbym jednak choć
trochę osłabić działanie legend, jakie
to wielkie bogactwa księżą zbierają na
kolędzie i czego to potem za te wielkie
sumy nie kupują. Pieniądze z kolędy
wcale nie są dla księdza; przynajmniej
nie tylko dla niego. Z tych pieniędzy
wspiera się Diecezję Legnicką, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Legnickiej oraz naszą krzeszowską

parafię. Tylko trzecia część z zebranych ofiar trafia do konkretnego księdza.
Na koniec tych moich wspomnień
o kolędzie pozwólcie Drodzy Czytelnicy, że przypomnę, co należy przygotować na wizytę duszpasterską. Otóż,
stół powinien być nakryty białym
obrusem. Na nim powinny być: krzyż,
świece i woda święcona. Woda musi
być poświęcona i można ją dostać
w kościele. W żadnym wypadku nie lejemy na talerzyk wody z kranu. Przed
przyjściem kapłana i ministrantów powinniśmy się zatroszczyć, by np. groźne psy i inne niebezpieczne zwierzątka
nie biegały po podwórku.
W katolickich domach, gdzie odbywa się wizyta duszpasterska zapraszamy wszystkich członków rodziny. Nieraz niestety bywa tak, że rodzice siedzą
i rozmawiają z księdzem, a „młodzi
gniewni” nie wychodzą ze swego pokoju. Jest to przejaw lekceważenia nie
tylko kapłana i Kościoła, który On reprezentuje, ale może bardziej własnych
rodziców. Bardzo prosimy, aby dzieci
i młodzież szkolna przygotowała zeszyt z religii do podpisu dla kapłana.
Niech wizyta duszpasterska wyprasza nam Boże Błogosławieństwo na
nadchodzący Nowy 2019 Rok Pański.
Natomiast Łaskawa Matka Krzeszowska niech wyprasza nam potrzebne łaski na każdy dzień życia.
Ks. Marian Kopko – Proboszcz Parafii
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"Gromadźcie sobie skarby
w niebie..."
czyli wspomnienie o Księdzu Kanoniku
Władysławie Sługockim (1932 -2018).
7 grudnia 2018 roku o godz. 9°° rano, opatrzony Sakramentami
Świętymi odszedł do Pana Ks. Władysław Sługocki. Urodził się
w Monasterzyskach k. Tarnopola (wschodnia część dzisiejszej
Ukrainy) 24 czerwca 1932 roku.
Malutki Władzio był bardzo słaby
i gdy wydawało się, że niemowlę nie przeżyje, mama za poradą sąsiadki zaniosła go
pod kapliczkę Św. Anny niedaleko domu.
Położyła u stóp „Świętej Babki” i po powrocie dziecko wyzdrowiało. Stąd wzięła
się szczególna pobożność Księdza i cześć
do Św. Anny. Do końca życia do wysyłanych życzeń z okazji świąt dokładał do
każdej koperty obrazek św. Anny, jak mawiał: dla szerzenia kultu. Można powiedzieć, że św. Anna tak bardzo przejęła się
swoimi obowiązkami wobec Władysława,
że nawet ostatnia jego opiekunka ma na
imię Anna (s. Anna Izbicka benedyktynka).
Rodzice pracowali w tamtejszej fabryce tytoniu a synami opiekowały się siostry
zakonne, które prowadziły w Monasterzyskach ochronkę dla dzieci pracowników
fabryki.
Jak wspominał siostrze opiekującej
się Nim, już wtedy zaczął myśleć o kapłaństwie, ale niepewna sytuacja, wybuch
wojny, brak polskiego szkolnictwa i likwidacja nauki religii zamykała tę drogę.

Monasterzyska,
kapliczka św. Anny, 1991 r.

Po dramatach wojennych (ojca
zabrali sowieci i zaginął bez wieści) wraz z matką i bratem uciekli
przed ukraińskimi pogromami na
obecne zachodnie ziemie Polski.
W drodze, w bydlęcych wagonach
zaraził się tyfusem. Jak sam wspominał prawie miesiąc leżał nieprzytomny w szpitalu w Żaganiu, pielęgnowany przez siostry zakonne.
I dodawał: siostry są ciągle obecne
w moim życiu. Choroba i długa rekonwalescencja spowodowały, że
stracił jedną klasę nauki.
Po ukończeniu Niższego Seminarium Duchownego w Żaganiu wstąpił
do Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które ukończył w roku 1962. Sam
później wielokrotnie podkreślał, że ukończył je m.in. dzięki finansowej pomocy
trzech rodzin z Chełmska oraz kilku osób
z Krzeszowa. I tu już ujawniła się jedna
z jego pięknych cech: umiał być wdzięczny za każde najmniejsze nawet dobro,
jakiego od kogoś doświadczył. Do końca swej sprawności umysłowej pamiętał
Kolęda w klasztorze

o imieninach, jubileuszach, rocznicach
swoich - jak ich nazywał - dobrodziejów
i dobrodziejek. Głównie poprzez modlitwę. Nawet i wtedy, kiedy na skutek chorób mieszały mu się już "światy", wdzięczność za dobro otrzymywane nie ustała.
Kiedy przebywał już tylko w swoim pokoju, gdy wchodziłyśmy do niego, nieodmiennie słyszało się: "Bóg zapłać siostrze"
(choć jeszcze nic się dla niego nie zdążyło
zrobić) i zaraz potem: "przepraszam siostrę za kłopot, jaki sprawiam". Mówiąc to,
obcałowywał nas nieraz po rękach. Próbowałyśmy mu wtedy wytłumaczyć, że to
my powinnyśmy całować go po rękach.
Po święceniach kapłańskich w 1962
roku posługiwał w wielu parafiach m.in.
w Opolnie Zdroju, gdzie był proboszczem. Ze względu na zły stan zdrowia
i załamaniu po śmierci swojej mamy
(zmarła kilka dni po potrąceniu przez
auto), w 1980 roku objął funkcję kapelana u sióstr benedyktynek w Krzeszowie,
które to obowiązki pełnił gorliwie niemal
do końca. Liczne choroby nie pozwoliły
mu od półtora roku posługiwać nam jako
kapelan. Przez ten czas był - rzec można wzorowym pacjentem: posłuszny, uległy,
niewymagający i ... nieustająco wdzięczny.
Przez te lata pobytu w Krzeszowie dał
się poznać także jako gorliwy kapłan poza
klasztorem, zawsze gotów do posługi i po-
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mocy, o czym zapewne dobrze pamiętają
kapłani z okolicznych parafii, bo zawsze
mogli liczyć na pomoc i zastępstwo. Ta
nadzwyczajna dyspozycyjność i gorliwość kapłańska zaprowadziła go w ostatnich tygodniach życia do szpitala: jedna
z sióstr zastała go pewnego dnia stojącego
przy otwartym oknie (a było zimno). Na
pytanie: dlaczego otworzył okno odparł:
„mogą mnie potrzebować w kościele,
więc otworzyłem, żeby widzieli, gdzie jestem”!
Ofiarność Księdza Władysława dotyczyła nie tylko obowiązków kapłańskich,
ale bardziej prozaicznej choć nieraz nieodzownej pomocy materialnej, z którą
spieszył tam, gdzie widział jej potrzebę.
O Ks. Władysławie można w tym przypadku powiedzieć, że nigdy niczego nie
żądał dla siebie. Pieniądze czy inne dobra
materialne, jakie otrzymywał - u Niego
nie znajdowały "stacji docelowej" a raczej "stację przeładunkową". Przeznaczał
je dla potrzebujących. Raz byli to konkretni młodzi ludzie, o czym pięknie we
wspomnieniu mówił ks. Janek Pazgan,
który w czasie swoich rzymskich studiów
doznawał wsparcia ze strony Ks. Władysława, kiedy indziej - potrzeby Kościoła
na Kresach., czy chory współbrat w kapłaństwie o czym wspominał J.E. Ks. Bp
Cichy podczas mszy św. pogrzebowej.
W zasięg kapłańskiej ofiarności weszły
też zabytki sakralne, które własnym
sumptem i z pomocą mobilizowanego
społeczeństwa ratował od ruiny i odnawiał, jak np. kaplicę św. Anny w Chełmsku Śląskim. Miał w tym wielu oddanych
pomocników m.in. panią Klimczakową
(mamę naszej S. Scholastyki), w której mieszkaniu Ks. Władysław miał za-
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wsze gościnne pied-a-terre
Ks. Władysław pośród swoich ministrantów
podczas swoich działań
w Chełmsku.
Przez wiele lat - co roku
- wyjeżdżał na trzy miesiące z kapłańską posługą na
dawne polskie Kresy, głównie do Lwowa i Stanisławowa, gdzie brał udział w iście
pionierskich poczynaniach
w odbudowie życia religijnego, tamtejszych świątyń
i katechizacji (znał dobrze
język ukraiński). W jednej ze
wspomnieniowych książek
o odbudowie świątyni w Stanisławowie piszą, że Ks. Władysław przyjechawszy tam
do pomocy robił wszystko:
od nauczania i udzielania Sakramentów
Patrząc na żegnanie Zmarłego przez
świętych po wywożenie gruzu ze zrujno- jego ministrantów, nie sposób było nie
wanego kościoła i zamiatanie podwórka. wspomnieć o tym, że Ks. Władysław był
Taki już był. Matce Alojzie Ks. Kapelan ich oddanym i dobrym opiekunem. Do
utrwalił się jako ten, kto już pierwszego dziś mamy w oczach obraz Ks. Władysładnia pobytu w klasztorze zabrał się do rą- wa ubranego już do Mszy św. w zakrystii
bania drzewa dla sióstr i pomocy w pra- naszej kaplicy (zwykle o wiele za wcześcach gospodarskich! On sam wspominał nie), siedzącego z ministrantem i opowianieraz, jak to - z późniejszym kardyna- dającego mu w tym czasie o sanktuarium
łem Marianem Jaworskim - mieszkali na krzeszowskim, jego historii, o Matce Bożej
początku w zakrystii katedry lwowskiej, Łaskawej w Cudownym Obrazie. Z tych
bo nie było gdzie! Sam siebie nazywał przedmszalnych "prelekcji" wywiódł się
żartobliwie "sezonowym wikarym" na potem jeden z najlepszych przewodników
Wschodzie. Później - spłacając dług krzeszowskich - Krystian Michalik, obecwdzięczności swej rodzinnej ziemi - od- nie brat Wawrzyniec w Opactwie Cysternowił własnym kosztem kaplicę św. Anny sów w Wąchocku. Ks. Władysław bardzo
w Monasterzyskach, tę pod którą zaniosła dbał, by jego ministrantom nic nie brakogo mama. To właśnie to wydarzenie spra- wało, nieraz oddawał im własne śniadanie
wiło, że młody Władysław Sługocki miał czy słodycze (choć nie było to potrzebwielki kult i nabożeństwo do św. Anny, ne). Corocznie fundował im wycieczkęa na ziemi krzeszowskiej i okolicach zna- -pielgrzymkę do Różanki bądź Srebrnej
lazł wszelkie warunki do jego rozwijania.
Ciąg dalszy na następnej stronie

▶

Od lewej: Ojciec Kazmierz, ks. Jan Mrowca,
siostra Celestyna Koziczuk (setna rocznica urodzin)
i ks. Władysław

▶

Stoją (od lewej strony): ks. Jan Pazgan, ks. Sławomir Kowalski,
ks. Mateusz Rycek, ks. Krzysztof Wiśniewski, ks. Jerzy Jerka,
ks. Jan Mrowca; Siedzą (od lewej strony): ks. Marian Kopko,
Ojciec Kazimierz, ks. Władysław Sługocki
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony
Góry, gdzie byli przyjmowani (darmo)
przez zaprzyjaźnione z Ks. Władysławem
rodziny np. pp. Szczepańskich. Interesował się życiem swoich ministrantów (i byłych ministrantów), odwiedzał w domach,
uczestniczył w potrzebach.
Można byłoby jeszcze snuć długą sagę
o Ks. Władysławie. Warto na zakończenie
jeszcze wspomnieć o jednym. Siostra Bronisława, która najdłużej opiekowała się
Ks. Kapelanem, przechowywała jego testament. Jest w nim fragment, który sam
wystarczyłby zamiast powyższego tekstu:
"(...) Biblioteki nie posiadam
(zostawiłem w Opolnie),
Umeblowania nie posiadam.
Samochodu nie posiadam.
Pieniędzy na koncie nie posiadam(..)
Jeśli kogo skrzywdziłem lub obraziłem
proszę o darowanie mi winy (...)".
Krzeszów, grudzień 2018 roku
Siostry Benedyktynki

Uroczystościom pogrzebowym (11.12.2018 r.) przewodniczył
J.E. ks. bp Stefan Cichy, senior Diecezji Legnickiej

MSZE ŚW. ZA ZMARŁEGO
KS. KANONIKA WŁADYSŁAWA SŁUGOCKIEGO
1. Msza św. podczas Eksporty
do Bazyliki
10.12.2018 godz.19.30

10. Od rodziny
BERDYCHOWSKICH
17.02.2019 godz.10.00

2. Msza św. pogrzebowa
pod przewodnictwem
JE. Ks. Bpa Stefana Cichego
11.12.2018

11. Od rodziny PAJOR
z Chełmska Śl.
18.02.2019 godz. 17.00

3. Od uczestników pogrzebu
04.01.2019 godz. 17.00
4. Od mieszkańców Czadrowa
(Msza św. w kościele
w Czadrowie)
6.01. 2019 godz. 11.00
5. Od ministranta Konrada
SZCZECINY z rodziną
26.01.2019 godz. 7.00
6. Od rodziny ZAJĄC
3.02.2019 godz. 12.00
7. Od 5 Róży Żywego Różańca
15.02.2019 godz. 7.00
8. Od 6 Róży Żywego Różańca
16.02.2019 godz. 7.00
9. Od Jadwigi JAŁY
17.02.2019 godz. 7.30

12. Od Mariana LEŚNIAKA
z rodziną i Celiny OLSZEWSKIEJ
19.02.2019 godz. 7.00
13. Od rodziny JAŁÓW z Krzeszowa
20.02.2019 godz. 17.00
14. Od rodziny
BERDYCHOWSKICH
24.02.2019 godz. 10.00
15. Od rodziny ZASADÓW
05.03.2019 godz. 17.00
16. Od Krystiana i Adriana
z rodzicami i rodziną
MICHALIKÓW
06.03.2019 godz. 17.00
17. Od rodziny KUSIÓW
i Teresy JAŁY
07.03.2019 godz. 17.00

18. Od 8 Róży Żywego Różańca
08.03.2019 godz. 7.00
19. Od 7 Róży Żywego Różańca
09.03.2019 godz. 7.00
20. Od rodziny WYROSTKÓW
10.03.2019 godz. 17.00
21. Od ministrantów: Piotra, Jacka
i Krzysztofa WYROSTKÓW
11.03.2019 godz. 7.00
22. Od Wspólnoty
Miłosierdzia Bożego
12.03.2019 godz. 7.00
23. Od rodziny OGORZAŁKÓW
17.03.2019 godz. 10.00
24. Od ministranta Mariusza
ORZECHOWSKIEGO
18.03.2019 godz. 7.00
25. Od Agaty i Andrzeja WILKÓW
21.03.2019 godz. 7.00
26. Od Krystyny i Stanisława
SZCZECINÓW
22.03.2019 godz. 17.00
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27. Od OSP z Chełmska Śl.
23.03.2019 godz. 7.00

33. Od ministrantów z kaplicy
01.04.2019 godz. 7.00

28. Od rodziny ŚWIGUTÓW
24.03.2019 godz. 7.30

34. Od ministranta Łukasza WILKA
z rodziną 02.04.2019 godz. 7.00

29. Od 1 Róży Żywego Różańca
25.03.2019 godz. 12.00
30. Od rodziny BARCZYKÓW
26.03.2019 godz. 12.00
31. Od Patrycji i Krzysztofa JAŁÓW
27.03.2019 godz. 17.00
32. Od ministranta Andrzeja
z rodziną 31.03.2019 godz. 7.30

35. Od ministranta Jacka OLCZAKA
z rodziną 03.04.2019 godz. 17.00
36. Od ministranta Andrzeja
OLCZAKA z rodziną
04.04.2019 godz. 7.00
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39. Od rodziny POWĄZKÓW
z Krzeszówka
18.04.2019 godz. 18.00
40. Od Kapłanów z Sanktuarium
Krzeszowskiego
20.04.2019 godz. 21.00
41. Od Biura Obsługi Pielgrzyma
21.04.2019 godz. 17.00

37. Od Lidii i Józefa MICHALIKÓW
05.04.2019 godz. 17.00

42. Od Kustosza Sanktuarium
Krzeszowskiego
22.04.2019 godz. 7.30

38. Od Komitetu Odbudowy
Kościoła pw. św. Anny
07.04.2019 godz. 12.00

43. Od ks. Jana MROWCY
oraz od rodziny MROWCA
27.06.2019 godz. 18.00

REKOLEKCJE NIEUSTANNEGO
RÓŻAŃCA W KRZESZOWIE
5 – 7 PAŹDZIERNIKA 2018
Nieustający Różaniec Papieski założył w 1980 roku Anatol Kaszczuk
(1912 - 2005), współczesny Apostoł Maryi, charyzmatyk różańcowy,
twórca i propagator Jerych Różańcowych w Polsce i na świecie.
Zapisywani do specjalnej księgi, zobowiązywali się raz w tygodniu, w wybranej przez siebie godzinie odmawiać
różaniec w intencji Papieża Jana Pawła
II. Pielgrzymi z Zamościa w 1981 roku
wręczyli Ojcu Świętemu taką księgę, zawierającą nazwiska i imiona 10 000 osób.
Następnego dnia przedstawiciele grupy usłyszeli: „Macie to robić na szeroką
skalę. Błogosławię Wam”. W wielu ośrodkach różańcowych w Polsce i na świecie
powstawały takie inicjatywy modlitewne.
Taka inicjatywa Nieustannego Różańca
powstała w również w Krzeszowie, która skupia na dzień dzisiejszy ponad 350
osób z Polski i zagranicy.
Podczas
Jerycha
Różańcowego
w Krzeszowie o takim Apostolacie Maryjnym mówił Jan Staszel - członek
„Grupy spod Jerycha”, świadek życia
i współpracownik Anatola Kaszczuka.
Ksiądz prałat Marian Kopko, proboszcz
i kustosz Sanktuarium zapragnął, aby
wokół tronu Matki Bożej Łaskawej rozwijały się takie żywe róże ludzkich serc.
Do ich organizacji wykorzystano Internet i w ten sposób powstało grono ludzi,
połączonych mocą różańca na służbie
Królowej - modlących się w intencji
Kościoła, Ojczyzny, Diecezji i naszych
Rodzin.

Na pierwsze Rekolekcje Różańcowe na
zaproszenie Księdza Kustosza przybyło 35
osób z bliska i z daleka. Konferencje były
włączone w tętniący życiem apostolskim
program Sanktuarium. Po pierwszej konferencji „O mocy i potędze Różańca Świętego w życiu Anatola Kaszczuka” uczestnicy
mogli przywitać w Bazylice Ikonę i relikwie
bł. Bartolo Longo oraz usłyszeć prelekcję
o misji wielkiego Apostoła różańca świętego
z Pompejów. W pierwszą sobotę miesiąca,
po konferencji na temat „Apostolatu Fatimskiego Anatola Kaszczuka” rozprowadzano
„Myśli różańcowe” Barbary Klos, jako materiał do rozważań różańcowych. Barbara
Klos wspierała misję Anatola Kaszczuka. Prowadziła głębokie życie religijne.
W pierwsze soboty miesiąca zapisywała
myśli otrzymywane od Matki Bożej, które
ukazały się drukiem z Imprimatur w dwóch
tomach. Obecnie są wydawane przez Wydawnictwo Ojców Michalitów.
W pierwszą sobotę miesiąca podczas
odmawiania radosnej części różańca,
w kościele brackim św. Józefa wpatrywaliśmy się w postać - pokornie obecnego
w życiu Maryi Dziewicy i Jezusa Syna Bożego, którym opiekował się jako przybrany
Ojciec. W Godzinie Miłosierdzia, kontemplując freski siedmiu radości i siedmiu boleści w kościele brackim św. Józefa,

pogłębialiśmy wiedzę o duchowości tego
opiekuna Kościoła katolickiego.
Wieczorem w kaplicy Sióstr Elżbietanek uczestnicy rekolekcji brali czynny
udział w nabożeństwie wynagradzającym
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
ludzi. Po odmówieniu Tajemnic Chwalebnych wysłuchali 15-minutowych rozważań i w ciszy wsłuchiwali się w głos swojej Królowej. Po Apelu Jasnogórskim Ks.
Kustosz pobłogosławił całą grupę i w ciepłych słowach zachęcał do życia w rytm
Tajemnic Różańcowych.
W niedzielę odbyły się jeszcze ostatnie konferencje o sposobach rozważania Różańca z pomocą „Myśli Różańcowych”. Pożegnanie Krzeszowa nastąpiło
przed obliczem Pani Łaskawej na Mszy
św. o godz. 12.00. Było ono połączone ze
spotkaniem „Wiosny Kościoła” – Podwórkowych Kółek Różańcowych i Magdaleny
Buczek oraz Ojca Piotra Dettlaffa z Radia
Maryja. Na uroczystym obiedzie w Obsłudze Pielgrzyma przedstawiciele grupy
podziękowali Ks. Kustoszowi za przyjazną i modlitewną atmosferę spotkania
i poprosili o zorganizowanie takich rekolekcji za rok w październiku i w latach
następnych.
Zofia Szczur
Animatorka Jerycha Różańcowego
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WSPOMNIENIA OLI RUMAN
Z WYJAZDU DO MEDJUGORIE
Ola chodzi do piątej klasy szkoły podstawowej w Krzeszowie.
Jest radosną, koleżeńską, zdolną i sumienną uczennicą. Od zawsze
angażuje się w życie szkoły, dlatego też nikogo nie zdziwiło, że bierze
udział w ogłoszonym przez katechetów konkursie religijnym.
Konkurs wymagał wysiłku, nie tylko
wiedzy ale też właściwej postawy religijnej. W pierwszej części należało wykazać się wiedzą o różańcu i objawieniach
Matki Bożej, w drugiej, wziąć udział
w wydarzeniach związanych z Pielgrzymką Podwórkowych Kół Różańcowych do Krzeszowa. Główną nagrodą
w konkursie był wyjazd wraz z rodzicem na pielgrzymkę do Medjugorie.
Ola nie mieszka w Krzeszowie, ale
razem z mamą przyjechały 8 października 2017 na wspomniane uroczystości. Podczas Mszy świętej w Bazylice
modlili się wspólnie ks. Marian Kopko, ks. Jarosław Górecki, o. Piotr Dettlaff z Telewizji Trwam oraz Magdalena
Buczek- założycielka Podwórkowych
Kółek Różańcowych Dzieci. Po Mszy
świętej nastąpiło losowanie poprawnie
wypełnionych kuponów konkursowych. Zwycięski kupon losowała założycielka PKRD, Magdalena Buczek.
Po wylosowaniu zwycięskiego kuponu zaskoczenie mieszało się z radością.
Zarówno Ola jak i Pani Monika- mama
Oli, nie ukrywały wzruszenia. Zapewne
same nie były jeszcze w pełni świadome
czekających je przeżyć. Radość udzieliła się wielu znajomym Oli i Jej mamy.
Sama pamiętam, że bardzo mnie ucieszyło, że moja uczennica, którą znam
i cenię wygrała konkurs.
Ola, z pomocą mamy, podzieliła sie
z nami wspomnieniem z pielgrzymkowego szlaku.
8 września razem z mamą wyjechałyśmy na dziewięciodniową autokarową pielgrzymkę do Medjugorie.

Ta pielgrzymka ma wymiar szczególny,
Medjugorie położone jest w Bośni i Hercegowinie, jest miejscem objawień Matki
Bożej. Na wzgórzu Crnica, kilkaset metrów ponad miejscem zwanym Podbrdo
w 1981 roku szóstce młodych ludzi po raz
pierwszy objawiła się tam Maryja.
Z Krzeszowa wyjechaliśmy w piątek
po Mszy świętej. Żeby dotrzeć do Medjugorie przejechaliśmy Czechy, Austrię
i Słowenię. Na miejsce dotarliśmy w sobotę po południu. Po zakwaterowaniu
w pięknym hotelu, odpoczynku i obiadokolacji wzięliśmy udział w prowadzonej
przez ks. abp Henryka Hosera międzynarodowej Mszy świętej. Po Mszy św. wzięliśmy udział w Adoracji Najświętszego
Sakramentu. To było niezwykłe, pierwszy
raz brałam udział w takiej adoracji. Na
youtube, wpisując: Piosenki z Medjugorie, można posłuchać pieśni, których ja
słuchałam "na żywo", na przykład Thank
you Jesus, czy Veni Sancte Spiritus.
Na górze objawień braliśmy udział
we wspólnej modlitwie różańcowej,
uczestniczyliśmy też w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej na górę Kriżevac. Na
szczycie góry stoi krzyż ustawiony tam
w 1900 rocznicę śmierci Jezusa na Golgocie. W każdym dniu uczestniczyliśmy
we Mszy świętej, modlitwie różańcowej
i w wieczornych, międzynarodowych
modlitwach. W czasie pielgrzymki na
Bałkany dużo się modliliśmy, ale też podziwialiśmy uroki i piękne miejsca Bośni
i Hercegowiny.
Zwiedziliśmy Mostar- miasto położone nad rzeką Neretwą. Tam znajduje się wybudowany w 1566 roku,

Medjugorie
kamienny Stary Most, jest on wpisany
na listę światowego dziedzictwa kultury
UNESCO i przez wieki był symbolem
pojednania. Tam tez widziałam meczety. Zwiedziliśmy również Počitelj,
miasto, które również wpisane zostało
na Listę UNESCO. Nad miastem górują
pozostałości średniowiecznej tureckiej
twierdzy i meczet Hadži-Alija. Bardzo
mile wspominam odpoczynek nad wodospadami Kravica oraz przystanek
w Chorwacji. W ostatnim dniu pielgrzymki zatrzymaliśmy się na Riwierze
Makarskiej w Gradaca. Płynęliśmy też
statkiem po Morzu Adriatyckim na wyspę Hvar. Na pokładzie statku mieliśmy
zarezerwowany obiad - Fish-Piknik.
Było super.
Pani Monika Ruman, mama Oli
wyznaje, że pierwszy raz była w tych
niezwykłych miejscach. Pierwszy raz
korzystała również ze zorganizowanego przez biuro turystyczne wyjazdu.
Podkreśla, że organizator, Biuro - Turystyczne "Elżbieta" z Legnicy wywiązało
się z przygotowania i realizacji wyjazdu,
bez zarzutu. Pani Monika jest bardzo
wdzięczna księdzu proboszczowi Marianowi Kopko za ufundowanie nagrody. Sama zapewne nie zdecydowałaby
się na wykupienie takiej pielgrzymki.
Dzięki córce oraz szczęśliwej ręce Pani
Magdy Buczek, mogła razem z Olą
przeżyć niezwykłe dziewięć dni.
wspomnienia spisała:
Honorata Klimczak
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ŻYCZENIA
OD
STOWARZYSZENIA
OPTYMISTÓW
KRZESZOWSKICH
I. WESOŁYCH ŚWIAT
W DNIU BOŻEGO
NARODZENIA
SKŁADAMY WSZYSTKIM
SERDECZNE ŻYCZENIA
CZY JESTEŚ BLISKO,
CZY DALEKO
ŁAMIEMY SIĘ Z WAMI
OPŁATKIEM
NIECHAJ JEZUS, BOŻE DZIECIĘ
OBDARZY WAS DOSTATKIEM
I DA WSZYSTKO DOBRO
NAJLEPSZE NA SWIECIE.

II. ŻYCZENIA ŚWIATECZNE
WIGILIJNY NADCHODZI CZAS,
POZDRAWIAMY MOCNO WAS,
CHCEMY ZŁOZYĆ WAM
ŻYCZENIA.
NIECHAJ GWIAZDKA
BETLEJEMSKA,
KTÓRA ŚWIECI WAM
O ZMROKU
PRZYNIESIE WAM SZCZĘŚCIE,
RADOŚĆ, ZDROWIE
W NADCHODZACYM
NOWYMN ROKU.

CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania

* Historia * Łaski

CUD W HIROSZIMIE
i NAGASAKI
W 1945 roku Amerykanie spuścili
pierwszą bombę atomową na Hiroszimę. Zginęło wtedy 78 tysięcy ludzi, a 14
tysięcy nigdy nie znaleziono. Po trzech
dniach spuszczono kolejną bombę atomową, tym razem na Nagasaki. Pół
roku przed atakiem pojawiło się w Hiroszimie i Nagasaki dwóch mistyków,
którzy wzywali do nawrócenia i pokuty
oraz pokornego odmawiania różańca. Głosili z wielkim zaangażowaniem,
że jest to jedyne źródło ratunku przed
zbliżającymi się dniami zagłady. Prosili, aby katolicy żyli nieustannie w stanie
łaski uświęcającej, mieli w domu wodę
święconą i gromnicę oraz codziennie
odmawiali przynajmniej jedną część
różańca. Zadziwiające jest to, że w obu
tych miastach ocalało po jednym budynku. W pierwszym z nich przeżyło
12 osób, w drugim z kolei - 18. Ogródki
wokół tych domów pozostały nietknięte.
W Hiroszimie ocalał kot, który kręcił się
wokół domu, jak i cały ogródek z pomidorami i winogronami. Ani jedna szyba
nie została wybita. Nie jest przypadkowy
fakt, że w tym domu mieszkała katolicka
rodzina, która przez pół roku wiernie
modliła się na różańcu. Interesujące jest
też to, że katedra w Hiroszimie uległa
całkowitemu zniszczeniu, poza dwiema
figurami: Niepokalanego Serca Maryi
i Najświętszego Serca Jezusa. Amerykańscy specjaliści nie mogli zrozumieć,
jakim cudem te domy uratowały się.
Sami ocaleni mówili, że w noc przed
atakiem bombowym przyszedł do nich
anioł, który zaprowadził ich do domu
rodziny wiernie modlącej się do Matki
Bożej. Jeden z uratowanych mężczyzn
został księdzem.
REWOLUCJA RÓŻAŃCOWA
NA FILIPINACH
W1986 roku na Filipinach została
przeprowadzona pokojowa rewolucja,
która obaliła dyktatorskie rządy Ferdynanda Marcosa. Kiedy objął on swoje
stanowisko w stolicy Filipin - Manili,

wypuścił na wolność opozycjonistów
i rozwiązał parlament. Mieszkańcy kraju nie zgadzali się z nim i odmawiali
posłuszeństwa. Niestety, ich działania
były z góry skazane na niepowodzenie. Zwrócono się wówczas o pomoc
do kard. J. Sina. Kardynał spędził długi
czas w swojej kaplicy. W końcu zachęcił przez radio, aby bronić swoich braci, którzy stawiali opór na ulicy. Odpowiedź była natychmiastowa. Zgrmadziło
się 2 miliony osób na alei Objawienia.
Ludzie trzymali w rękach różańce. Ci,
którzy pozostali w domach, łączyli się
we wspólnej modlitwie. Wszyscy wiedzieli, że tak należy postąpić - wspólnie
się modlić na ulicach mimo wielkiego strachu o swoje życie. Po czterech
dniach na ulice wyjechały czołgi, które
miały rozpędzić tłum. Filipińczycy byli
nieugięci. Uklękli, wznieśli ręce ku niebu, trzymając różańce w ręku. Czołgi
w ostatniej chwili zatrzymały się przed
tłumem, a żołnierze przyłączyli się do
modlitwy. Prowadzącym czołgi ukazała
się piękna Pani i przemówiła: „Stop, kochani żołnierze! Nie posuwajcie się dalej!
Nie krzywdźcie moich dzieci". Podobnie
stało się ze śmigłowcami. Starano się
też rozpędzić ludzi gazem. Nagle wiatr
zmienił kierunek i ci, którzy rozpylili
gaz, zaczęli się dusić i musieli uciekać.
Kardynał Sin jednoznacznie wypowiadał się, że to był cud. Odbierając tytuł
doktora honoris causa Boston College,
powiedział: „Jestem przekonany, że cała
cześć, całe uznanie i cała wdzięczność
powinny być oddane Najświętszej Maryi
Pannie, a przez Nią Jej Synowi i z Nim
Ojcu w niebie, bo Bóg naprawdę patrzył
na nas łaskawym okiem, naprawdę błogosławił Filipiny i wszystkich nas dotknął swoją łaską". Wolność przyniosła
modlitwa różańcowa.
Kinga Bubich
Tekst pochodzi z książki "Różaniec - Rozważania, Historia, Łaski" Dom Wydawniczy "Rafael" 2012.
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Zaproszenie
FESTIWAL TRZECH KULTUR
Jasełka i Kolędy - Krzeszów 2019
Polacy, Czesi i Niemcy
1. Celem Festiwalu jest „Promowanie Dziedzictwa Kultury Pogranicza Polski, Czech i Niemiec”
2. Festiwal jest adresowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Polski, Czech i Niemiec
3. Termin Festiwalu: sobota 19 stycznia 2019 roku
4. Kategorie uczestników festiwalu:
a) Zespoły dziecięce b) Soliści

c) Zespoły młodzieżowe

d) Zespoły rodzinne

Krzeszów to wedle znawców sztuki „Europejska Perła Baroku”. W niewielkiej sudeckiej wiosce
ukryty jest monumentalny kompleks pocysterski z zabytkami najwyższej międzynarodowej klasy.
Centralne miejsce w tym kompleksie zajmuje bazylika mniejsza p.w. Wniebowzięcia NMP. Znajduje
się tutaj również najpiękniejszy kościół bracki poświęcony św. Józefowi z cudownymi freskami Michała
Willmanna. Od średniowiecza przybywają do krzeszowskiego Tronu Łaski - gdzie króluje od XIII
wieku Cudowna Ikona Matki Bożej Łaskawej - Polacy, Czesi, Niemcy i Serbołużyczanie.
Właśnie dlatego w Krzeszowie od kilku lat Duszpasterze oraz „ludzie dobrej woli” z Krzeszowa
i Wrocławia postanowili corocznie realizować świąteczne tradycje związane z Narodzeniem Syna
Bożego. Podejmując tę inicjatywę, chcemy promować dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko
– czesko - niemieckiego, przybliżać mieszkańcom tych terenów dzieje chrześcijańskiej tożsamości
zjednoczonej Europy. Po latach zniewolenia komunistycznego, poprzez wspólny śpiew kolęd, pastorałek,
przedstawienia jasełkowe możemy znowu nawiązać ze sobą zdrowe relacje przyjaźni i współpracy.
Festiwal ma być szansą, aby najmłodsi mieszkańcy naszych Ziem mogli poznać swoich rówieśników
z Republiki Czeskiej i Niemiec a zarazem zaprezentować swoje możliwości artystyczne. Zamanifestować
swój patriotyzm ale także swoją otwartość na współdziałanie z sąsiadami. Bardzo serdecznie
zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z naszej wspólnoty parafialnej do wzięcia udziału w tej
kulturalnej imprezie. Przegląd zespołów rozpoczniemy w sobotę 19 stycznia od godz. 10.00 w Domu
Kultury w Krzeszowie.
Kustosz Sanktuarium w Krzeszowie
oraz Organizatorzy Festiwalu Trzech Kultur

Festiwal Trzech Kultur
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DANA MI JEST ŁASKA...
List z dalekiej Ukrainy
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Slava Isusu Chrystu
W lipcu ubiegłego roku dane mi było
pielgrzymować z Suwałk do Wilna, do
stóp Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki
Miłosierdzia. Dane mi było, gdyż wierzę,
że nie był to mój pomysł, a w każdym
bądź razie nie tylko mój. Pielgrzymka
była dla mnie dużym przeżyciem duchowym i wielką lekcją patriotyzmu. Mając
za sobą doświadczenie wielu pieszych
pielgrzymek na Jasną Górę, tam miałam
wrażenie, że uczestniczę w czymś zupełnie dla mnie nowym. Ale... nie pielgrzymka jest moim tu tematem, więc muszę się
pilnować, żeby napisać o niej tyle tylko, ile
trzeba by wprowadzić Was, czytających te
słowa, we właściwy temat.
Tak więc na pielgrzymce wylądowałam w grupie niebieskiej (tam grupy mają
swoje kolory – nie numery). Miałam iść
w białej - salezjańskiej. Takie było postanowienie od samego początku. Biała,
biała, biała... a w ostatniej chwili przyszło
jak olśnienie: niebieska – misyjna. Nazywana jest misyjną i od wielu lat prowadzi
ją misjonarz - pallotyn, ojciec Waldemar
Pawelec z Ukrainy. Misje to temat, który mocno zaprzątał moją głowę i serce
przez ostatnie lata i można powiedzieć,
że w tym przypadku w sposób sentymentalny zaważył na wyborze grupy. Poszłam
więc z niebieskimi.
Ponieważ zasada, że „tylko Szwedzi
szli na Jasną Górę bez spowiedzi” ma
swoje zastosowanie do wszystkich pielgrzymek (bez względu na ich historyczne
powiązanie z przyjaciółmi ze Szwecji czy
też jego brak) tak więc i ja na początku
pątniczego szlaku udałam się do „ministerstwa sprawiedliwości” na tyłach grupy
by wyznać grzechy, opowiedzieć o swych
duchowych rozterkach i prosić o radę.
Spowiednik wysłuchał, rozgrzeszył i powiedział mi coś, co parafrazując teraz po
czasie brzmiałoby mniej więcej tak: teraz,

przez te dziesięć dni pielgrzymki idź - nie
proś, nie pytaj tylko idź i słuchaj. Jakoś
między innymi rzeczami powiedzianymi
mi wówczas przez ojca, te zapadły mi bardzo mocno w serce. Więc szłam i słuchałam, słuchałam, słuchałam.
Aż któregoś dnia była konferencja
o pallotynach, ich misjach i ich pracy na
Ukrainie, na zakończenie której ojciec
Waldek powiedział, że potrzebują wolontariuszy – chętni mile widziani. A ja słuchałam i miałam uczucie, że otwierają się
przede mną drzwi – takie dokładnie dla
mnie i na moją miarę... Jest taka zabawka
dla małych dzieci gdzie klocki o różnym
kształcie trzeba włożyć do środka przez
odpowiedni otwór. Ja poczułam, że to zaproszenie, to taki właśnie otwór dokładnie na moją miarę.
Potem było jeszcze sporo wątpliwości
i szukania rozwiązań na takie ułożenie
najbliższego życia, by wyjazd na Ukrainę urealnić (co w moim przypadku nie
było wcale oczywiste). I to, że wszystkie te
sprawy i zależności życiowe udało się tak
ułożyć, by wyjazd na wolontariat był możliwy pozwalam sobie traktować jako palec
Boży potwierdzający Jego błogosławieństwo dla tego mojego przedsięwzięcia.
Dana mi została łaska i radość pojechania
na Ukrainę.
Wyjechałam na początku października (mija właśnie pierwszy miesiąc mojej tu bytności). W parafii Matki Boskiej
Fatimskiej w Dowbyszu, w obwodzie żytomierskim (będącej też diecezjalnym
sanktuarium) gdzie obecnie przebywam,
posługuje czterech ojców pallotynów:
dwóch Polaków i dwóch Ukraińców. Większość mieszkańców Dowbysza i większość
parafian stanowią osoby o polskich korzeniach (ma to związek z historią początku
XX wieku i utworzeniem przez sowietów
na tych ziemiach Polskiego Rejonu Na-

Odpust Fatimski 13 października
- zakończenie procesji po Dowbyszu z figurą M B Fatimskiej

Drewniany ołtarz
dowbyskiej świątyni
rodowego im. Juliana Marchlewskiego).
Większość z tutejszych mieszkańców ma
w rodzinie jakiegoś protoplastę polskiego
pochodzenia, większość z nich nawet jeśli
nie mówi już po polsku to rozumie nasz
język. Wiele osób, także dorosłych uczy się
języka polskiego, ubiega się, bądź już ma
Kartę Polaka. Wiele osób ma w rodzinie
kogoś (męża, żonę, dziecko) kto w Polsce
pracuje, studiuje, uczy się czy wreszcie
mieszka na stałe.
Ukraina ma swoje i piękne i smutne oblicze. Wizytówką tego ostatniego
jest ogólnie panująca bieda, widoczna w mniejszym lub większym stopniu
w zależności od „miejsca na mapie”. Bieda na Ukrainie zdaje się być wypadkową różnych czynników: postsowieckiej
spuścizny historycznej, obecnej sytuacji
politycznej i gospodarczej, trwającej na
wschodzie wojny. Tu w Dowbyszu bieda
jest niestety mocno widoczna. Co gorsze,
wielu ludzi których dane mi było poznać
nie widzi jakichkolwiek jaskółek zwiastujących zmiany na lepsze w kraju. Chyba
też coraz trudniej przychodzi im podtrzymywanie w sobie nadziei na owo lepsze.
Jest też i piękne oblicze Ukrainy: przyroda, wielkie przestrzenie, wiara i kultura tutejszych mieszkańców ale przede
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej
w Dowbyszu
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wszystkim oni sami. Tak, dla mnie tym
co tutaj najpiękniejsze są właśnie ludzie.
Można powiedzieć: ludzie jak ludzie,
wszędzie tacy sami, wszędzie i dobrzy
i mniej dobrzy. Ale tu (wciąż jest to moje
prywatne wrażenie i zupełnie osobista
opinia) ludzie nie są jeszcze tak obciążeni kapitalistyczną machiną pogoni za dobrem, konsumpcją tego dobra i znów pogoni za kolejnym dobrem: bo lepsze, bo
większe, bo wydajniejsze, bo nowocześniejsze, bo wszyscy już to mają, bo inni
jeszcze tego nie mają i mogę być pierwszy... Wydaje mi się, że ludzie tu potrafią
się jeszcze cieszyć sobą nawzajem, być razem i dla innych. Są normalni, w bardzo
pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Wracając na moje obecne podwórko:
na terenie parafii życie duchowe i kulturalne skupia się wokół kościoła i Domu
parafialnego. W kościele codziennie odprawiane są dwie msze święte (w niedzielę trzy): poranna o 7.30 w języku polskim
i wieczorna o 18.00 w języku ukraińskim.
Przed każdą mszą jest półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec.
Przy parafii działa wiele grup i wspólnot. Jest 11 róż (kółek) Żywego Różańca,
są dwa kręgi Domowego Kościoła, jest
klub ojca Tato.Net, jest grupa osób zaangażowanych w pallotyńskie Zjednoczenie
Apostolstwa Katolickiego, Szkoła profilaktyki uzależnień. Jest też formacja katechetyczna dla dorosłych i dla nich także
nauka języka polskiego (dwie grupy w zależności od stopnia zaawansowania).
Jeśli chodzi o dzieci i młodzież to przy
parafii znajdują oni wiele możliwości
by rozwijać się duchowo, fizycznie i intelektualnie. Są oczywiście ministranci
i lektorzy, którzy mają swoją systematyczną formację i służbę. Bardzo prężnie
działają grupy Skautów Europy (młodsze wilczki i starsi skauci). W domu parafialnym odbywają się lekcje katechezy
w grupach wiekowych od pierwszej do
jedenastej klasy (prowadzone przez ojców pallotynów i siostry z bezhabitowego
zgromadzenia Sług Jezusa mających swój
dom na terenie parafii). Także na terenie
domu parafialnego, w specjalnie do tego
dostosowanej sali, odbywają się dwa razy
w tygodniu zajęcia nauki tańca (w kilku
grupach wiekowych) z dojeżdżającą z Żytomierza panią choreograf a w co drugi
weekend nauka tańca breakdance. Młodzież ma również do dyspozycji siłownię,
gdzie wieczorami pod okiem instruktora
może zadbać o kondycję fizyczną.
Wisienką na torcie, jeśli chodzi o dzieci, jest Centrum „Pięć talentów”. To tu codziennie po południu 45 maluchów (1-3

Młodzież w strojach ludowych
obsługująca gości na Wielkim
Fatimskim Odpuście

Zajęcia plastyczne
w Centrum "Pięć talentów"

klasa) odkrywa i rozwija swoje talenty.
Centrum działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30 -17.00. Tutaj dzieciaki przychodzą po szkole aby pod okiem
nauczycielek-opiekunek bawić się, uczyć
i rozwijać. Tutaj zjadają obiad. Tutaj mają
pięciotalentowe zajęcia z języka polskiego
i angielskiego, z plastyki, robót ręcznych
(hand made), etyki chrześcijańskiej, gry
na akordeonie i tańca. Mają też czas na
zabawę i na odrobienie zadań domowych.
A wszystko to odbywa się na pięknie odremontowanej i dostosowanej do potrzeb
najmłodszych, przestrzeni całego drugiego piętra domu parafialnego.
Co ważne, a może nawet bardzo ważne: dom parafialny ze wszystkimi mającymi w nim miejsce przedsięwzięciami,
jest otwarty – w znaczeniu dosłownym
i przenośnym. W dosłownym, gdyż od
samego rana do późnego wieczora drzwi
są tu zawsze otwarte, każdy może przyjść
i jest mile widziany (zwłaszcza w godzinach popołudniowych dom tętni życiem).
W przenośnym, gdyż otwarty jest nie tylko na członków parafii – w zajęciach na
terenie Domu mogą uczestniczyć wszyscy
chętni, bez względu na przynależność wyznaniową.
Jeśli chodzi o gospodarzy tego miejsca
– ojców pallotynów, to poza prowadzeniem wszelkich działań duszpasterskich
w parafii i czynnym zaangażowaniem
w odbywające się w Domu zajęcia, „obsługują” oni jeszcze trzy filie dojazdowe
(Jabłonne, Gruźliwiec i Sokołów), posługują w dowbyskim ośrodku dla osób
upośledzonych psychicznie (jest to największy tego typu ośrodek na Ukrainie)
i systematycznie odwiedzają z posługą
sakramentalną „swoich” chorych i starszych, których jest około 80.
Dużo tego wszystkiego, prawda? Czy
to w ogóle możliwe by w jednej, liczącej
nieco ponad dwa tysiące osób parafii aż

tyle się działo? Wygląda na to, że możliwe, czego ja osobiście od miesiąca jestem
świadkiem. A w takim razie: jak to możliwe? Po pierwsze: ojciec Waldek - dowbyski proboszcz - wyrzucił ze swojego
słownika pojęć wyrażenia „nie mogę”
i „nie dam rady”. Po drugie, parafianie
(tak ci dorośli jak i młodsi) czynnie angażują się w to co się tu dzieje (ostatecznie czterech, nawet najbardziej dziarskich
i krzepkich ojców pallotynów nie udźwignęłoby samotnie tego tu wielkiego dzieła).
Po trzecie i może najważniejsze, myślę, że
Pan Bóg błogosławi temu miejscu i dobru
które tu się dzieje.
To taki szkic przestrzeni, w której
obecnie funkcjonuję. Szkic, opis, stelaż...
Do tego wszystkiego dorzućcie dużo
dziecięcych twarzy, uśmiechów, gwaru,
radości, kolorów, dobrej woli i obecności
ludzkiej a obraz będzie kompletny i mam
nadzieję - piękny.
A ja? W tym momencie jestem też
jakimś elementem tego obrazu. Gdzieś
tam w dolnym rogu owego dowbyskiego obrazka ta mała plamka to ja - stoję
i macham do was ręką :). No tak, ale kiedy nie macham to staram się robić coś
pożytecznego dla ludzi, do których i dla
których tu przyjechałam. A przyjechałam z bardzo prostym założeniem: mogę
wam ofiarować trzy miesiące mojego
życia (oficjalnie można to nazwać wolontariatem ale oficjalne nazwy rzadko
kiedy wyrażają sens tego co teoretycznie
określają). „Srebra i złota mi brak, lecz
to co mam daję tobie”... a mam owe trzy
miesiące mojego życia w pakiecie z dwoma rękami do pracy, chęciami i kilkoma
zdolnościami. Oddaję do zagospodarowania...
Robię więc różne rzeczy, w zależności od bieżących potrzeb. Czasem trzeba
pomóc w kuchni, czasem trafia się sprząCiąg dalszy na następnej stronie
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony
tanie, prasowanie, itp. (to zasadniczo do
południa). Głównym jednak moim tu zajęciem jest praca w Centrum „Pięć talentów”. Dzieci trzeba przyprowadzić ze szkoły, pomóc w czasie obiadu (i sprzątnąć po
nim), pobawić się z nimi, dopilnować,
czegoś nauczyć (w najmłodszej grupie na
przykład chwilowo niespodziewany sukces odnosi zabawa w „Trumf, trumf, misia
bela” i robienie origami), pomóc w odrabianiu lekcji (na miarę moich językowych
możliwości). Czasem trzeba pocieszyć,
czasem pochwalić, czasem pogodzić, czasem wysłuchać (nawet nie wszystko rozumiejąc). Ostatecznie dzieci są wszędzie
takie same i potrzebują tego samego a zawiera się to w jednym słowie: „miłość”.
Poza dzieciakami z centrum, mam też
kilku starszych „uczniów” którzy przychodzą uczyć się grać na gitarze. Są to
nastolatkowie i tak się składa, że wszyscy
są skautami. Ponieważ dom parafialny
posiada w swoich edukacyjno-muzycznych zasobach różne instrumenty (także
kilka gitar), każdy z chłopców może wypożyczyć sobie gitarę do domu, co bardzo
ułatwia proces uczenia się. Chłopcy uczą
się i co ważne – chcą się uczyć. Zdaje się
sprawiać im to przyjemność choć nie
wiem czy większą od tej jaką mam ja sama
widząc ich zaangażowanie i postępy.
W niedzielę po południu jeżdżę natomiast z ojcem Leonidem do ośrodka dla
umysłowo chorych gdzie ojciec odprawia
mszę świętą, na której ja posługuję grą
na gitarze i śpiewem. Jest to taki moment
w tygodniu, na który zawsze czekam. Pomimo przygnębiającego wrażenia jakie
robi na mnie ten ośrodek, to bycie tam
zawsze pozytywnie pionizuje mnie wewnętrznie. Myślę, że każdy kto ma doświadczenie przebywania z osobami psychicznie upośledzonymi zna uczucie bycia
akceptowanym takim jakim się jest. Człowiek czuje się chciany i lubiany, bez potrzeby zabiegania o to. I naprawdę tylko za to,
że jest (trochę podobnie jest w relacjach
z dziećmi, zwłaszcza tymi młodszymi).
Poza tym jeżdżąc tam uświadomiłam sobie
jak mocno świat wtłacza w nas swoje, często powierzchowne i zafałszowane, kanony
„piękna”. Tu, po raz kolejny w życiu (ale
chyba pierwszy aż tak wyraziście uświadomiony i skonkretyzowany) uczę się przebijać przez zewnętrzną „formę” człowieka
i świata – trudną i inną niż może chciałoby
się doświadczać - do tego co się za nią kryje, a co przecież musi być dobre i piękne.
Tak, w ogólnym zarysie, wygląda moje
obecne życie – życie wolontariuszki (ach
jak nie lubię tego słowa...) w Dowbyszu
na Ukrainie. Mam tu też sporo wolnego

czasu, który poświęcam i na czytanie, i na naukę języka i na poznawanie okolic bliższych i dalszych.
Cieszę się, że tu jestem – że została
mi dana łaska bycia tutaj i staram
się by ten czas był czasem owocnym i pożytecznym dla ludzi, dla
których tu przyjechałam - przynajmniej w takim stopniu w jakim dla
mnie samej jest on owocny i pożyteczny (bo to zawsze przecież dzia- Ojciec Leonid z podopiecznymi
z ośrodka dla umysłowo chorych
ła w dwie strony...).
W tym miejscu mogłabym
już zakończyć tą moją relację zza
wschodniej granicy ale pozwolę sobie
Więc co dalej? Co można zrobić? Myjeszcze na dorzucenie kilku zdań. Hasło ślę, że każdy jest w stanie zrobić cokol„misje” jest w przestrzeni kościoła bardzo wiek, wedle własnych możliwości. Modliobecne. W każdej parafii gdzieś na stoli- twa za misjonarzy i ich podopiecznych to
kach leżą gazetki misyjne (często już moc- już przecież dużo. Zakładam też, że sama
no zakurzone i zbyt powoli ubywające), zmiana mentalności w tej kwestii i podw ogłoszeniach parafialnych co jakiś czas miotowe traktowanie tych wszystkich
słyszymy o zbiórce pieniędzy dla Kościoła ludzi kryjących się za słowem „misje”
na Wschodzie, dla Syrii, czasem spotyka- jest czymś nie bez znaczenia. A pomoc
my osoby kwestujące na rzecz konkret- materialna? Pewnie większość z nas na
nych placówek misyjnych, mijamy plakat nią stać, choć czasem jesteśmy szczerze
z ciemnoskórym chłopcem z Afryki wi- przekonani, że jest inaczej. Jednak kiedy
szący w przedsionku kościoła czy w gab- już uświadomimy sobie, że za słowem
lotce. I to dobrze, że tak wiele o tych mi- „misje” stoi konkretna rodzina, która je
sjach dookoła. Ale skutkiem ubocznym posiłek co drugi dzień i dziecko, które bez
tej „powszechnej obecności” jest to, że nas nie ma szansy na jakąkolwiek edukaprzywykliśmy już do tematu, że spowsze- cję, i ktoś strasznie zmarznięty komu na
dniał nam a przez to albo przestał do nas zimowe buty nie wystarczy pieniędzy (co
docierać albo jego przekaz się wypaczył, nie powstrzyma zimy przed przyjściem),
może spłycił. (Wybaczcie, że piszę „my”. i tyle innej ludzkiej i biedy i nadziei – konPiszę tak, bo jest to niestety moje własne kretnej biedy i nadziei – to myślę, że chodoświadczenie sprzed kilku jeszcze lat ale ciażby przez porównanie i przez kontrast
też pozwalam sobie założyć, że nie jestem dojdziemy do wniosku, że chyba i na maw tej kwestii jakimś odosobnionym przy- terialną pomoc nas stać. A czasem przepadkiem.) A tu przecież za owym tak do- cież liczy się dosłownie każdy grosz.
brze znanym nam hasłem ”misje” i za tym
Kończąc ten może nieco przydługi
plakatem w przedsionku, i za broszurką mój list, pozdrawiam serdecznie z przeczy gazetką beznadziejnie czekającą na pięknej ukraińskiej ziemi wszystkich czyczytelnika kryją się żywi i stuprocento- tających te słowa i proszę o modlitwę za
wo prawdziwi ludzie z problemami, po- Ukrainę: o pokój dla tego narodu, o możtrzebami czasem wielkimi tragediami liwość godnego życia dla jego mieszkańi doświadczeniami, obok których byłoby ców, o uczciwość i sprawiedliwość w przenieludzko przejść obojętnie. I myślę, że strzeni publicznej, a póki to wszystko nie
jeśli przechodzimy tak jakbyśmy obojęt- nastąpi – o silną dla nich wiarę i nadzieję
nymi byli to właśnie dlatego, że przez to na czas niełatwego oczekiwania.
spowszednienie tematu nie pamiętamy co
Monika - wolontariuszka z Ukrainy
– a raczej kto – za nim się kryje.
Zakończenie drugiego etapu robienia ikon

KRZESZOWSKA PANI nr 1 (62) – Styczeń / Luty 2019 17

18 KRZESZOWSKA PANI nr 1 (62) – Styczeń / Luty 2019

"KU CZCI NIEPODLEGŁEJ"
KRZESZÓW 2018
11 listopada, zwłaszcza w tym roku to niezwykle ważny dzień dla Polski i Polaków.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu polskiego społeczeństwa
ta data i związany z nią jubileusz
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości nie umknął uwadze
nikogo. Również Europejska Perła
Baroku czując odpowiedzialność
za promocję wartości patriotyzmu,
w bardzo wyraźny sposób, przez
cały rok świętowała 100-lecie Niepodległej.
Podsumowaniem naszych patriotycznych uroczystości i wydarzeń była uroczysta Msza Święta
za Ojczyznę, która odbyła sie 11
listopada 2018 roku o godz. 12:00
w Bazylice Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie.
12 i 13 maja w Krzeszowie odbył
się 25. Festiwal Piosenki Religijnej
i Patriotycznej, tego roku odbył się
on pod patronatem narodowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także pod
patronatami Biskupa Legnickiego
ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani
Marzeny Machałek. Wydarzeniu
towarzyszyła V Pielgrzyma MotoKoncert Józefa Skrzeka

cyklowa Dolnego Śląska i Wielki
Piknik Patriotyczny. Dla Niepodległej zagraliśmy także dwa koncerty.
Pierwszy z nich odbył się 9 czerwca w Bazylice wystąpił Zespół
Śląsk, który 65 lat promuje polską
twórczość ludową i narodową.
Trzy tygodnie później gościliśmy
w Krzeszowie wybitnego polskiego multiinstrumentalistę Józefa
Skrzeka. Wraz z córką sprawił on
przybyłym na koncert słuchaczom
najprawdziwszą muzyczną ucztę.
Na dwa ww. koncerty przybyło
łącznie blisko 1000 osób!
Podsumowując
świętowanie
tego 100-lecia w Krzeszowie trudno byłoby pominąć inicjatora tych
wszystkich wydarzeń, wieloletniego działacza, proboszcza i kustosza
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej ks. Mariana Kopko.
Ks. Marian oprócz duchowej
działalności swoje życie poświęcił
walce o wolną ojczyznę. Odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności
i Solidarności w czasie stanu wojennego ukrywał działaczy Solidarności, których tropiły służby

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
im. Stanisława Hadyny

komunistyczne oraz przechowywał i kolportował podziemne
wydawnictwa. Był również później zaangażowany w działalność
antykomunistyczną aż do upadku systemu. To także organizator
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy
za Ojczyznę, wykładów, spotkań
i wystaw o tematyce patriotycznej,
inicjator wmurowania tablic pamiątkowych poświęconych: marsz.
Józefowi Piłsudskiemu – w katedrze św. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Legnicy, Konfederatom
Barskim – w kościele parafialnym
Wniebowzięcia NMP w Bielawie.
Jacek Trybuła

V Zjazd Motocyklowy Dolnego Śląska do Krzeszowa
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PAPIESKIE DZIEŁO
MISYJNE DZIECI
List dyrektora krajowego Paieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasza
Atłasa do dzieci komunijnych
L.dz. 191/PDMD/2018
Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.
Drogie dzieci.
Kochani Mali Misjonarze!
Ojciec Święty Franciszek napisał
szczególny dokument, którego polski
tytuł brzmi: „Cieszcie się i radujcie".
Przypomina w nim, że każdy z nas jest
zaproszony, aby pięknie żyć. Pan Jezus
bowiem pragnie, abyśmy byli świętymi. Nie oczekuje, że zadowolimy się
życiem przeciętnym i pustym (por
GE 1).
Wy, Drogie Dzieci, na tej drodze do
świętości zrobiłyście ostatnio bardzo
ważny krok. Przyjęłyście do serca Pana

Jezusa w Komunii Świętej, a to przecież zapowiedź radości nieba, gdzie
żyją święci. Co więcej, to największa
pomoc w pracy nad sobą.
Z okazji tego niezwykłego wydarzenia uczyniłyście jeszcze coś wspaniałego. Podzieliłyście się tą swoją radością
z dziećmi z krajów misyjnych. Ofiarowałyście im swoje modlitwy i dary
materialne. To także jeden z bardzo
ważnych kroków na drodze do świętości - pomoc drugiemu, modlitwa za
niego, pragnienie, aby i on poznał Jezusa, to wielka sprawa! Również o tym
pisze papież Franciszek we wspomnianym wcześniej dokumencie.
W imieniu dzieci przez Was obdarowanych dziękuję Wam z całego

serca! I życzę, byście przyjmując jak
najczęściej Jezusa w Komunii Świętej,
stali się wielkimi, wspaniałymi świętymi.

Z misyjnym pozdrowieniem
ks. Tomasz Atłas
dyrektor krajowy
Papieskich Dzieł Misyjnych
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
01-015 Warszawa,
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
tel. 022/536-90-20,
022/536-90-27,
faks 022/536-90-10;
www.missio.org.pl,
e-mail: pdmd@missio.org.pl

KRZESZOWSKA PANI nr 1 (62) – Styczeń / Luty 2019 21

22 KRZESZOWSKA PANI nr 1 (62) – Styczeń / Luty 2019

NOC WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2018
31 października 2018 r. przypadła V. edycja Nocy Wszystkich Świętych. Wydarzenie to emanowało
radością, a specjalnie przygotowany program przyniósł dużą frekwencję zarówno wśród młodzieży jak
i dorosłych.
Już od pierwszej edycji nasza
Noc tworzy alternatywę dla "Halloween". Podczas promocji tegorocznego wydarzenia zabawnie
podpisywaliśmy w internecie posty informacją, że krzeszowska
Noc Wszystkich Świętych to nasze "HolyWins". 31 października
w Krzeszowie Święty naprawdę wygrał!
Pierwsza część została zapoczątkowana przez dzieci i młodzież. Bal
Wszystkich Świętych organizowany przez ks. Jarosława Góreckiego
to już tradycja. Dzieci w pięknych
strojach, taniec, słodkości.
Po balu wspólnie udaliśmy się
na bardzo uroczystą Mszę Świętą.
Była ona połączona z procesyjnym
przeniesieniem relikwii świętych do
Mauzoleum Piastów. Całość prowadzona przez ks. kustosza Mariana
Kopko wraz z licznym gronem ministrantów oraz z młodzieżą przebraną w stroje cystersów stworzyło
niespotykaną atmosferę. Po tym jak
relikwie zostały złożone do Mauzoleum, zostało ono otwarte dla
wszystkich.
Dużym zainteresowaniem (kolejny rok z rzędu) cieszyła się gra
terenowa. Dzieci i młodzież mogły
wybrać jedną z dwóch gier, zależnie
od preferowanego poziomu trudności. Jak wspominała młodzież
"bywało ciemno i nie było łatwo"
- faktycznie trzeba było się natrudzić, aby sprostać wyzwaniom gier
stworzonym przez Rafała Bijaka na co dzień przewodnika po krzeszowskich opactwie.
Rafał - przewodnik, a zarazem
student historii na Uniwersytecie Wrocławskim - to posiadacz
ogromnej wiedzy o Europejskiej

Prelekcja "Niezwykła Nekropolia"

Bal Wszystkich Świętych 2018

Perle Baroku. W ramach programu V. Nocy Wszystkich Świętych,
oprócz przygotowania ww. gier
przeprowadził on wykład w Mauzoleum Piastów. Tematyka spotkania dot. architektury Mauzoleum,
pochowanych tam piastów, a także
spoczywających tam relikwii.
Tej październikowej nocy nie zabrakło także muzyki. Nocny Koncert Organowy w wyk. Antoniego
Pokory był gratką dla melomanów.
Blisko 100 osób wysłuchało koncertu, który odbył się w delikatnym,
klimatycznym oświetleniu. Każdy

z uczestników po koncercie miał
możliwość zrobienia sobie zdjęcia
z naszym cystersem. Szczęśliwców,
którzy zdecydowali się na fotografię
odsyłamy do naszej galerii. Zdjęcia
można bezpłatnie pobrać na komputerach (nie ma takiej możliwości
w przypadku urządzeń mobilnych).
Jak co roku, punkt o północy rozpoczęliśmy dzień 1 listopada Mszą Świętą w Mauzoleum
Piastów przy ołtarzu Wszystkich
Świętych. Mszę odprawił ks. Jarosław Górecki.
Jacek Trybuła
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CZARNY KOT, FAJKA I… NIEZADANE
PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI
Od kilku tygodni jestem opiekunem w domu dla czterech osób niepełnosprawnych fizycznie
i psychicznie. Pomagam wyprawić ich do pracy, na terapie, gotuję, sprzątam i… taka krótka historia. Ze
względu na szacunek zmieniłem imię jednej z osób.
Nina,
dwudziestoparoletnia
dziewczyna na wózku inwalidzkim
(również z niepełnosprawnością
psychiczną) z wielkim smutkiem
powiedziała mi:
- Wiesz co Andrzej, ja też bym
chciała być jak normalna zdrowa
dziewczyna. Mieć dzieci…i….
Nie wiedziałem co powiedzieć.
Milczałem. Wieczorem wyszedłem
na taras zapaliłem fajkę. Nawet nie
mogłem mówić różańca. Jakoś żadna modlitwa nie trzymała się moich
ust i serca. Po chwili czarna kotka
wskoczyła mi na kolana i domagała się, abym ją nieustannie głaskał.
Pomyślałem o Bogu. Poprosiłem
Go, aby usiadł na krześle obok
mnie i zapalił fajkę. Nie wiem czy
puszczał dym z fajki, nie wiem czy
głaskał kota na kolanach, ale wiedziałem - i wiem - że On był – jest
- ze mną. I w tym momencie nie
potrzebowałem wiary. Próbowałem
odpowiedzieć na niezadane pytania
i… siedziałem paląc fajkę muskając
powoli czarną kotkę po grzbiecie.
Kilka dni później będąc z Niną
na spacerze wspominała swojego
zmarłego dziadka, jak powiedział
jej, że on tam „z góry” będzie ciągle
przy niej. A ona nie wie nawet gdzie
jest jego grób… i niemalże się rozpłakała ze smutku i… samotności,
i... tęsknoty. Pytając powiedziałem:
- Czy modlisz się za niego?
- Nie umiem się modlić do
Boga! Nigdy nie byłam w kościele.
A ty, co tam masz w ręku? Co to za
łańcuszek? - Zmieniając szybko temat zapytała.
- To różaniec. Ja się na nim
modlę.

- A jak? - padło kolejne pytanie
– tym razem z zainteresowaniem.
Najprościej jak umiałem tłumaczyłem. Tu na tych koralikach
modlę się „Zdrowaś Maryjo...” a na
tych mówię do Boga „Ojcze nasz...”
- Ja nie znam i nie umiem tych
modlitw.
Kolejna zawiedziona i pełna
beznadziei odpowiedź. Kolejna
rzecz, której nie umie, nie może, i...
której nikt jej nie nauczył. Podałem
jej różaniec i powiedziałem:
- Weź go i po prostu trzymaj
w dłoni i powiedz Bogu co masz
w sercu. To proste. Różaniec pomoże ci o Nim myśleć.
Podałem go jej. Dalej szliśmy
– ja prowadząc wózek inwalidzki - w milczeniu. Natomiast Nina
ściskała z całych sił mój różaniec.
Bezpośrednio po powrocie podarowałem jej inny i powiedziałem, aby
się modliła do Boga.
Jakiegoś wieczoru przypadkiem
spostrzegłem jak Nina krząta się
po pokoju i czegoś szuka. Najpierw
chciałem wejść, ale… zobaczyłem,
jak wyjmuje z szuflady podarowane niebiesko-brązowe koraliki różańca, usiadła spokojnie i z trudem
ściskając je w dłoni zamknęła oczy.
Zapanowało dziwne milczenie, jakby cały zgiełk nagle ucichł. A ja jakbym usłyszał głos ciszy – głos modlitwy. Wyszedłem na taras z fajką.
Natychmiast z ciemności wyłoniła
się czarna kotka i bez najmniejszego sygnału pozwolenia wskoczyła
mi na kolana.
Już od kilku tygodni każdego
wieczoru wychodzę na werandę.
I nie szukam odpowiedzi na nieza-

Andrzej Ziółkowski

dane pytania. Trwam w milczeniu
i rozkoszuje się nim. Jestem z wami
aż po wszystkie dni do skończenia
świata. Jestem z wami.
Pewnego dnia wróciła Nina
z pracy rozpromieniona i oznajmiła mi, że ma przyjaciela. Że go kocha. Zapytałem jak rozumiesz miłość? Co znaczy dla ciebie miłość?
Odpowiedziała:
- To znaczy, że się jest z kimś…,
że się go nie oszukuje..., że się go
chroni…, że czeka się na jego telefon…
Zaniemówiłem. Brzmiało jakoś
znajomo, jak z trzynastego rozdziału Pierwszego Listu św. Pawła
Apostoła do Koryntian. Nigdy ona
tego tekstu nie słyszała, ani nie czytała – przecież ona nie umie czytać i pisać! A treść tego fragmentu
Nowego Testamentu jakby znała na
pamięć – jakby miała go w sercu.
Jestem z wami… czasem wystarczy wyjść na werandę, aby w te Słowa uwierzyć.
Andrzej Ziółkowski
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PRZEŚLADOWANIE
CHRZEŚCIJAN NA ŚWIECIE
Fizyczne prześladowanie chrześcijan najczęściej jest poprzedzone
prześladowaniem instytucjonalnym. Takie przykłady mamy już
w Polsce
Prześladowanie chrześcijan na
świecie nie przejawia się wyłącznie
w formie fizycznej. Najczęściej, zanim system zacznie działać przeciwko chrześcijanom, będą to konkretni ludzie – tak jak było w Polsce
komunistycznej – związki z miejscowości, muzułmanie, fanatycy religijni – akcentował ks. dr Andrzej
Paś z papieskiego Stowarzyszenia
Pomoc Kościołowi w Potrzebie podczas czwartkowego „Polskiego punktu widzenia” w TV Trwam. Dodał,
iż w wielu miejscach globu, także
w Polsce, mamy dziś do czynienia
z instytucjonalnym prześladowaniem chrześcijan.
Asia Bibi stała się ikoną prześladowań chrześcijan w Pakistanie,
gdzie nie można mówić nic, co dotyczy chrześcijaństwa, bo grozi za to
kara śmierci. Ks. dr Andrzej Paś zaznaczył, iż chrześcijanie w tym kraju
są dyskryminowani w najprostszych
czynnościach.
– W szkole chrześcijanin nie
może się napić z kranu wody, bo
muzułmanie mogą go pobić, gdyż
„jest nieczysty”, „jest bardziej zwierzęciem niż człowiekiem”. To są delikatne zdarzenia (…). Asia Bibi już
prawie 10 lat czeka w celi śmierci na
wykonanie wyroku. Przypomnijmy,
że Asia 10 lat temu poszła do studni i została obrażona przez muzułmanki, które wyśmiewały się z niej,
jak właśnie z „nieczystego stworzenia”. Na to ona zadała proste pytanie: „Co dla ciebie zrobił Mahomet?
Dla mnie Jezus Chrystus umarł na
krzyżu”. To zdanie wykorzystano,
żeby wytoczyć jej sprawę dot. ustawy o bluźnierstwie wprowadzonej
w 1986 r. Zgodnie z tą ustawą osoba, która znieważy Mahometa lub
księgę Koran – zostanie zabita. Ten

przepis prawny wykorzystują między sobą sami muzułmanie w porachunkach sąsiedzkich, żeby „po
prostu kogoś zlikwidować”.
Śmierć w Pakistanie poniósł także
polityk zaangażowany w pomoc dla
Asi Bibi. Shahbaz Bhatti, minister ds.
mniejszości religijnych, został zamordowany w 2016 r. przez ostrzał 27 kul
przed swoim domem. Był jedynym
chrześcijaninem w parlamencie wśród
pakistańskich polityków.
– Walczył o Pakistan, o który walczył też założyciel kraju. Mówił on:
Dobrze, Pakistan będzie muzułmańską republiką, ale będzie respektowane prawo do wolności religijnej.
Shahbaz Bhatti walczył o ideał Pakistanu i zapłacił za to życiem. Inna
sytuacja – małżeństwo kilka lat temu
zostało żywcem spalone w piecu do
wypalania cegieł. Zostali oskarżeni, że
sprofanowali Koran spalając stronnicę tej księgi. To była nieprawda. Małżeństwo było analfabetami, a w piecu
znajdowała się jakaś gazeta. Ludzie
z wioski oskarżyli ich, zlinczowali,
pobili i żywcem wprowadzili do pieca. Na to patrzyły też dzieci tego małżeństwa. Dodajmy, że kobieta była
w 5-tym miesiącu ciąży. Spaleni żywcem w XXI wieku.
Na świecie mamy do czynienia
z instytucjonalnym prześladowaniem
chrześcijan.
– Formy prześladowań są różne.
To nie tylko prześladowanie fizyczne,
które zaczyna się od dolnych warstw.
Najczęściej, zanim system zacznie
działać przeciwko chrześcijanom,
to będą to konkretni ludzie – tak jak
było w Polsce komunistycznej – konkretni ludzie, związki z miejscowości,
muzułmanie, fanatycy religijni (…).
W Indiach mamy prześladowanie
chrześcijan tylko dlatego, że chrześ-

cijańskie szkoły prowadzone przez
zakonnice i zakonników są świetnie
wyposażone, mają klimatyzację, mają
ławki, a państwowe szkoły tego nie
mają. Co w takim razie trzeba zrobić? Trzeba taką szkołę zlikwidować.
Oskarżyć o to, że nie ma praw do nieruchomości itd., tylko dlatego, że Kościół stoi po stronie kasty dalitów, która jest najniższą kastą (…). Podobnie
w Chinach, gdzie są specjalne ustawy,
np. kościół może powstać, ale krzyż
na nim musi mieć określoną wielkość,
musi zostać zachowana odpowiednia
odległość od ulicy tak, żeby kościół
nie rzucał się w oczy dla przechodniów. Jest to typowo prześladowanie
społeczno-administracyjne.
Także w Europie chrześcijanie
zmagają się z prześladowaniem instytucjonalnym. Przykładowo we Francji, każdy, kto zwróci uwagę osobie
zamierzającej zabić poczęte dziecko,
że nie powinno tego robić, bo to jest
człowiek – może trafić za kratki.
– Różne kraje mają swoje ustawy,
które regulują kwestie prawne, ale czy
respektują wartości chrześcijańskie?
Jest to pytanie o system polityczny. Europa straciła charakter chrześcijański,
chociaż ostatnio widać, że budzi się
jakieś sumienie tej Europy przez problem terroryzmu i uchodźców (…).
Nie trzeba lecieć do Wielkiej Brytanii
i pytać się pielęgniarki, która pracuje
w szpitalu, czemu została zwolniona
– bo nosiła krzyżyk. Wiemy o tym, że
różne środowiska w Polsce nie preferują takich standardów wartości, które są właściwe dla chrześcijaństwa.
2 listopada 2018, Informacje, Polska Radio Maryja
ks. dr Andrzej Paś
Papieskie Stowarzyszenie
Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
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GOŚCINNY WYSTĘP ZŁOTORYJAN
W niedzielę 2-ego grudnia do Krzeszowa przybył zespół artystyczny "Agaty Jadwiżańskie".
15-osobowa grupa złotoryjan z wielkim zaangażowaniem przygotowała program "Święty Józef obrońca życia i opiekun rodziny", odbył się on w formie
misterium chwilę po zakończeniu Mszy
Świętej (około godz. 13:00).
Uczestnikom, którzy zdecydowali się
nie opuszczać Bazyliki od razu po Mszy,
zaprezentowana została postać Św. Józefa.
Program słowno-muzyczny przedstawił
nam historię Opiekuna Świętej Rodziny.
Podczas występu zespół wskazał czcicieli,
oraz miejsca czci wspomnianego świętego, jednocześnie mocno podkreślając
potrzebę kultu tej ważnej postaci. Całości
towarzyszyła prezentacja multimedialna.
Serdecznie dziękujemy za chęci oraz
za pracę włożoną w przygotowanie misterium. Dziękujemy za odwiedziny naszego
Sanktuarium i zapraszamy do Krzeszowa
raz jeszcze!
Jacek Trybuła

zespół artystyczny "Agaty Jadwiżańskie"

XXV LAT NIEDZIELI LEGNICKIEJ
W dniach 5 i 6 listopada br., w diecezji legnickiej świętowano srebrny jubileusz „Niedzieli legnickiej”,
której pierwszy numer przed 25. laty, ukazał się pierwszą niedzielę września.
Było to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu między Redakcją
"Niedzieli" reprezentowaną przez ówczesnego Redaktora Naczelnego ks. Inf.
Ireneusza Skubisia, a pierwszym biskupem diecezji legnickiej Tadeuszem Rybakiem.
W święcie edycji, wzięli udział pracownicy Redakcji Centralnej z Częstochowy, a także redaktorzy edycji diecezjalnych, lokalni współpracownicy,
kolporterzy i czytelnicy „Niedzieli”.
Goście, zostali zaproszeni do odwiedzenia miejsc, które pełnią szczególną
rolę w życiu diecezji. Było to Legnickie
Pole – z muzeum i bazyliką upamiętniającymi Bitwę pod Legnicą z 1241 roku,
legnickie sanktuarium św. Jacka – miejsce Wydarzenia Eucharystycznego, oraz
Krzeszów – pocysterskie opactwo chroniące w swych murach najstarszy obraz
maryjny w Polsce, Ikonę Matki Bożej
Łaskawej, zwanej też Królową Sudetów.
Modlitwie dziękczynnej za 25 lat
obecności Niedzieli w życiu duszpasterskim diecezji, przewodniczyli: w Krze-

szowie biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, a w Legnicy ks. prał. Józef
Lisowski kanclerz Kurii Biskupiej.
Uczestnicy spotkania mieli okazję
do poznania historii Wydarzenia Eucharystycznego, przedstawionej przez
kustosza parafii św. Jacka w Legnicy ks.
dr Andrzeja Ziombrę, a także do osobistej modlitwy i adoracji Relikwii Ciała
Pańskiego.
Poznali też bliżej historię miejsca
związanego z Bitwą pod Legnicą w Legnickim Polu, oraz historię Krzeszowa,

dzięki opowieściom miejscowych przewodników.
Całości wydarzeń, dopełniły też:
spotkanie z legnickim biskupem pomocniczym Markiem Mendykiem oraz
prezentacja przygotowana przez ks.
Wiesława Mroza, towarzysząca dyskusji
na temat przyszłości prasy.
Ks. Piotr Nowosielski
Redaktor edycji legnickiej
Tygodnika Niedziela
Źródło: www.niedziela.diecezja.legnica.pl
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USZKODZONY DACH KOŚCIOŁA
PW. ŚW. JÓZEFA
Cała Polska usłyszała o stratach spowodowanych wichurą z dnia 30.10.2018 roku. W wielu mediach
pojawiła się informacja o zerwanym dachu.

Kościół pw. św. Józefa w Krzeszowie
Stan na dzień 30 października 2018 roku

W nocy (30.10.2018) od godz.
1:00 na strychu kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie włączał się alarm.
Przybyłe na miejsce służby oznajmiły,
iż na strychu słyszalne są niepokojące
dźwięki elementów poruszających się
za sprawą silnego wiatru. Wczesnym
rankiem (około godz. 6:00) wiatr naderwał liczący ok. 200 m2 płat miedzianego pokrycia. Przybyła na miejsce Straż Pożarna, jak i sama obsługa
obiektu była bezradna. Nieustająca
wichura nie pozwoliła na wyciągnięcie drabin, czy na jakiekolwiek inne
działania zabezpieczające. Cały teren
wokół kościoła został wyłączony z ruchu, pozostało jedynie czekać.
Kościół pw. Św. Józefa to druga
perełka naszego opactwa. Stanowi on
największy zbiór fresków "Śląskiego
Rebrandta" Michaela Willmanna.
Zalanie tak bezcennych malowideł
byłoby wielką i nieodwracalną tragedią. Większe naderwanie dachu
mogłoby zagrozić potężnym oknom

kościoła, a jego zerwanie stanowiłoby ogromne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Na szczęście,
w godzinach wieczornych pogoda się
uspokoiła. Warto także zaznaczyć, że
zdarzenie jest ciągiem pogodowych
nieszczęść w Krzeszowie. Równo rok
temu (26 października 2017) orkan
"Grzegorz" zerwał pokrycie dachowe
Bazyliki Wniebowzięcia NMP.
Administratorzy zabytku podjęli decyzję o próbie pozyskania środków na
kapitalny remont całości dachu w 2019
roku. Poprzedni remont dachu miał
miejsce w latach 70 uw. Zastosowane
wówczas materiały sprawiły że po niespełna 50 latach pokrycie dachu zaczęło
przeciekach i wykazywać nieodwracalne uszkodzenia. Obiekt był ubezpieczony - tak więc część kosztów pokryje
ubezpieczyciel. Zarządca wystąpił również z wnioskiem o dofinansowanie
remontu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szacowany koszt prac to: 1,2 mln PLN.

Część ludzi dobrej woli zadeklarowała się również wsparciem w naprawie szkód. W związku z tym informujemy, że ofiary przyjmowane są na
konto bankowe Parafii w Krzeszowie.
Dziękujemy wszystkim za dar serca
w tych trudnych chwilach.
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
Pl. Jana Pawła II 1 ,58-405 Krzeszów
32 8395 0001 0016 3529 2006 0001
Z dopiskiem „dach św. Józef ”
Grzegorz Żurek
Kierownik do spraw Sanktuarium
oraz Jacek Trybuła
Ps.
Pierwsza wpłata na naprawę uszkodzonego dachu kościoła pw. św. Józefa napłyneła od J.E. ks. bpa Stefana
Cichego - seniora Diecezji Legnickiej.
Księdzu Biskupowi składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o modlitwie.
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PROGRAM AUTOKAROWEJ PIELGRZYMKI
„WDZIĘCZNI BOGU I NASZYM BOHATEROM
ZA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”
RODAKOM NA LITWIE I BIAŁORUSI
OD 8 DO 17 WRZEŚNIA 2019 ROKU

8 września 2019 Godz. 24.00 - Wyjazd
Pielgrzymów z Krzeszowa – Przejazd do
Torunia
Godz. 6.00 - Msza św. w Sanktuarium
Maryi Gwiazdy Ewangelizacji i Św. Jana
Pawła II. Przejazd do Gietrzwałdu - Nawiedzenie Sanktuarium i Koronka do Miłosierdzia Bożego
Godz. 18.00 – przyjazd do Gołdapi.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg
9 września 2019 Godz. 7.00 – Śniadanie. Wyjazd na Litwę. Krótkie zatrzymanie w Kownie z nawiedzeniem Katedry
św. Piotra i Pawła. Przejazd do Szydłowa
– żmudzkie Lourdes, przed wojną znane
jako litewska Częstochowa. Msza św. Nawiedzenie Sanktuarium. Przejazd do Wilna. Obiadokolacja. Nocleg.
10 września 2019 godz. 7.00 – Śniadanie. Msza św. w Ostrej Bramie. Przejazd
do Żułowa- miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego, zwiedzanie dworku, przejazd
do Troków. Krótkie zwiedzanie historycznej stolicy Litwy. Powrót do Wilna.
Obiadokolacja. Wilno by night. Wieczór
na Starówce.
11 września 2019 godz. 7.00 – Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Msza
św. w kaplicy spowiedzi św. Faustyny
Kowalskiej. Do południa czas na Wilno
– zwiedzanie – Katedra- Wzgórze Trzech
Krzyży. Ok. godz. 14.00 wyjazd z Wilna.
Przejazd na Białoruś – zatrzymanie przy
k-le w Oszmianach - tu w czasie Powstania Listopadowego carscy siepacze urządzili rzeź cywilnej ludności miasteczka.
Przejazd do Mińska. Obiadokolacja. Nocleg.
12 września 2019 godz. 7.00 - Śniadanie. Przejazd do Centrum Mińska - Nawiedzenie Katedry. Msza św. krótkie zwiedzanie pozostałości Starówki. Przejazd do
Iwieńca. Nawiedzenie kościoła i historia
„Republiki Nalibockiej” walka o ochronę
polskiej ludności przed napadami Niemców, sowieckiej i żydowskiej partyzantki.
Przejazd do Szczuczyna- nawiedzenie
kościoła i upamiętnienia śmierci Majora

Ostra Brama, Wilno,
źródło: pl.wikipedia.org
Ponurego – Jana Piwnika. Przejazd do
Grodna. Obiadokolacja. Nocleg.
13 września 2019 godz. 7.00 - Śniadanie. Msza św. w Katedrze w Grodnie.
Wyjazd na Kanał Augustowski. Rejs po
Kanale. Przejazd do Bohatyrowicz – szlakiem „Nad Niemnem”. Powrót do Grodna
– Grodno w światłach wieczoru. Obiadokolacja. Nocleg.
14 września 2019 godz. 7.00 - Śniadanie. Wyjazd na Jezioro Świteź. Przejazd
do Zaosia – tu urodził się Adam Mickiewicz. Przejazd do Nowogródka. Msza św.
w kościele lub kaplicy Sióstr Nazaretanek.
Zamek Witolda i Muzeum Adama Mickiewicza. Obiadokolacja. Nocleg.
15 września 2019 godz. 7.00 - Śniadanie. Spacer po Nowogródku. Przejazd
do Baranowicz .Msza św. w kościele św.
Krzyża – jedynym czynnym także w czasach sowieckich. Miasto garnizonowe – tu
stacjonował min. Gen Władysław Anders
i Rotmistrz Witold Pilecki. Obiadokolacja i Nocleg (albo Baranowicze albo już
Brześć nad Bugiem)
16 września 2019 godz. 7.00 - Śniadanie – przejazd do Brześcia. Miasto
Twierdza- zwiedzanie, Msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przed
obrazem Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopii wizerunku z rzymskiej bazyliki Matki Bożej

Większej. Przejazd do Kodnia – po stronie polskiej. Obiadokolacja, Nocleg
17 września 2019 godz. 7.00 - Śniadanie. Msza św. u Królowej Podlasia
-Sanktuarium Kodeńskie. Wyjazd w drogę powrotną do Krzeszowa. Zakończenie
pielgrzymki w późnych godzinach wieczorowych.
Świadczenia: Przejazd komfortowym
autokarem, opieka pilota/przewodnika,
opieka duszpasterza, przewodnicy miejscowi, 9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadokolacji, ubezpieczenie plus koszt wizy
Cena : 2500 zł + 100 Euro
Uwaga:
1. Pierwsza wpłata na Listę Pielgrzymkową gwarantuje kolejne miejsce
w autokarze.
2. Wpłaty przyjmuje Kustosz z Krzeszowa osobiście lub bankowo Chodzi o złotówki (PLN) Nr konta:
14 1090 1942 0000 0001 0783 8640
Z dopiskiem „Pielgrzymka” Wpłaty
EURO bezpośrednio do organizatorów!
3. Telefon do kustosza w Krzeszowie: 75
742 35 92
4. Informacje na www.opactywo.eu
Mgr Józef Wilczak z Głogowa
Ks. Marian Kopko – kustosz z Krzeszowa
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Konserwacja "Englera"
Zakończył się II etap prac projektu, obejmującego przeprowadzenie kompleksowej konserwacji
organów Michaela Englera.

Zakres prac obejmował przeprowadzenie prac konserwatorskich przy
sekcji głównej instrumentu. Remont
był połączony z czyszczeniem, usunięciem usterek, uszkodzeń oraz strojeniem sekcji.
Szczegółowy zakres prac obejmował: demontaż piszczałek, ustawienie
na stelażach, czyszczenie metalowych
i drewnianych piszczałek, przeprowadzenie dezynfekcji usuwającej grzyb
i pleśń, czyszczenie i konserwacja wiatrownic, naprawa wentyli, wymiana
uszkodzonych wypraw skórzanych,
czyszczenie i regulacja traktury. Montaż, intonacja i strojenie sekcji.
Całość prac prowadzona była pod
nadzorem ks. dra Piotra Dębskiego.
Wielkie podziękowania należą się fundacji Erika-Simon, która zafundowała
prace konserwacyjne. Dziękujemy także firmie Jehmlich Orgelbau Dresden
GmbH - wykonawcy prac. Dzięki tym
wszystkim podmiotom już od dziś możemy cieszyć się jakością instrumentu
i oryginalnym dźwiękiem.

Warto przypomnieć że instrument
Michaela Englera znajdujący się w bazylice to unikat. Potwierdzeniem tego
jest fakt, iż organy składają się 95% oryginalnych części. Całe organy posiadają
2690 grających piszczałek, 50 registrów,
3 manuały i klawiaturę pedałową. Wnętrze instrumentu oparte na ściankach

drewnianych i szachulcowych posiada
korytarze i klatki schodowe ułatwiające
dostęp do piszczałek i ich strojenie.
Z niecierpliwością czekamy na
przyszłoroczne Letnie Koncerty Organowe - w lipcu i sierpniu organy zabrzmią koncertowo! Zapraszamy.
Jacek Trybuła
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OPŁATEK RODZINY RADIA MARYJA

Niedziela 20 stycznia 2019
• godz. 12.00 - Msza św. w Bazylice
• godz. 13.30 - Program Zespołu Góralskiego „Janiccy”
• godz. 14.30 - Agapa w Domu Kultury
• godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
				 i zakończenie spotkania.
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EUROPEJSKIEJ PERŁY BAROKU
27 grudnia 2018 roku.
Godziny rozpoczęcia: 17.00, 19.00 i 21.00
Nocne Zwiedzanie to podróż przez tajemnicze
miejsca krzeszowskiego opactwa. Nasza opowieść
wiedzie przez ciemne strychy i klasztorne podziemia. Wszystko to w połączeniu z artystycznym
spektaklem staje się najprawdziwszą podróżą
w czasie. Jeżeli chcecie przeżyć przygodę i macie
ochotę spotkać na żywo Michała Willmanna, koniecznie musicie odwiedzić nas po zmroku.
Bilety można zakupić online
w naszym sklepie internetowym
www.sklep.opactwo.eu.
oraz w Obsłudze Pielgrzyma
Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów
Nocne Zwiedzanie to produkt, który każdorazowo cieszy się ogromną popularnością. Nic
dziwnego, skoro przybiera on formę przygody.
Decydując się na uczestnictwo w wydarzeniu,
trzeba zaopatrzyć się w wygodne obuwie oraz
w latarki. Trzeba także przygotować się na przejścia po ciasnych i stromych miejscach.
Brzmi ciekawie? Serdecznie zachęcamy do
uczestnictwa w ostatnim tegorocznym Nocnym
Zwiedzaniu. W przyszłym roku sporo się zmieni.
Jest to więc ostatnia okazja aby zwiedzić Europejską Perłę Baroku w aktualnej formie.

DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: ks. Andrzej Bakun,
s. dr. Edyta Wójcik–benedyktynka, Honorata Klimczak, Anna Ferenc,
Mieczysław Gabrowski, Paweł Gruca, Przemysław Groński, Maria Bijak,
Mateusz Pazgan, Rafał Bijak, Korekta: Monika Stanek-Gamoń
Fundacja "EUROPEJSKA PERŁA BAROKU",
Świętego Józefa 3, 58-405 Krzeszów,
Www.opactwo.eu • biuro@opactwo.eu
Marian.kopko@gmail.com
Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79
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Noc Wszystkich Świętych 31.10.2018
Bal wszystkich świętych

Przeniesienie relikwii świętych do Mauzoleum

Gra terenowa

Prelekcja "Niezwykła Nekropolia"

Nocny Koncert Organowy

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP 11.11.2018

Święty Mikołaj w Krzeszowie 6.12.2018

