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Pielgrzymka NSZZ Zagłębie Miedziowe "Solidarność"
do Krzeszowa 2 czerwca 2019 r.
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
WAKACJE 2019

• Od niedzieli 30 czerwca do niedzieli 1 września 2019 – Koncerty Organowe w Sanktuarium Krzeszowskim: codziennie
godz. 11.00 i 13.00 w bazylice natomiast w kościele pw. św.
Józefa w niedzielę o godz.18.00
• Środa 3 lipca – Rocznica konsekracji Bazyliki Krzeszowskiej
(3 VII 1735)
• Czwartek 4 lipca – I-czwartek miesiąca. Modlitwa o nowe
i święte powołania kapłańskie i zakonne
• Piątek 5 lipca – Pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 7.00 w sobotę
• Sobota 6 lipca – (Pierwsza sobota miesiąca) godz. 12.00 Msza
św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy
świata
• Niedziela 7 lipca – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca o godz.
10.00
• Od 9 do 12 lipca – Rekolekcje dla Zelatorów w Gietrzwałdzie
• Czwartek 11 lipca – Święto św. Benedykta, Opata, patrona
Europy – w tym dniu szczególnie modlimy się za nasze Siostry Benedyktynki
• Również dnia 11 lipca – Rocznica Zbrodni Ludobójstwa na
Wołyniu
• Piątek 19 lipca godz. 12.00 – Spotkanie Bractwa św. Józefa
z terenu Diecezji Legnickiej w kościele brackim św. Józefa
• Poniedziałek 22 lipca wspomnienie św. Marii Magdaleny –
Zapraszamy w tym dniu do odwiedzania Kaplicy wraz z Bożym Grobem. Godz. 18.00 Msza św. na którą zapraszamy Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
• 22 lipca 1799 roku (220 lat temu) – Urodziła się Paulina JARICOT założycielka Żywego Różańca, kandydatka na ołtarze.
• Piątek 26 lipca godz. 20.00 – Koncert Zespołu TGD w Bazylice Krzeszowskiej
• Niedziela 28 lipca – Odpust ku czci Świętej Anny godz. 15.00.
Wyjście z procesją na Górę św. Anny o godz. 14.15. Kierowców zapraszamy na Eucharystię o godz. 12.00; Po Mszy św.
poświęcenie pojazdów na placu przed bazyliką (rowerów,
motocykli, samochodów, traktorów).
• Czwartek 1 sierpnia – I-czwartek miesiąca. Modlitwa o nowe
i święte powołania kapłańskie i zakonne
• Piątek 2 sierpnia – I-piątek miesiąca; odwiedziny chorych;
Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu
• Sobota 3 sierpnia (pierwsza sobota miesiąca) godz. 12.00 –
Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za
grzechy świata
• Niedziela 4 sierpnia – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana tajemnic
Żywego Różańca godz. 10.00
• Niedziela 11 sierpnia – Odpust ku czci św. Wawrzyńca
w Krzeszówku o godz. 14.00; Festyn Rodzinny oraz Agapa
u Państwa Zuzanny i Jana Bocheńskich
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WIELKI ODPUST KRZESZOWSKI
13 – 15 sierpnia 2019
Wtorek 13 sierpnia 2019 r.
• Msze św. w Bazylice godz. 7.00; 12.00 i 18.00
• godz. 10.00 – Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszowskiej
• godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Bazylice
Środa 14 sierpnia 2019 r.
• Msze ś w. w Bazylice 7:00, 12:00 i 18:00
• od godz. 11.00 do 13.00 – Sakrament Spowiedzi
• godz. 11.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec w Bazylice
• godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
• godz. 17.30 – Powitanie Pieszej Pielgrzymki
• odz. 18.00 – Eucharystia z kazaniem
• Po wieczornej Eucharystii możliwość indywidualnej modlitwy przed Cudowną Ikoną
• godz. 19.00 – Msza Święta Odpustowa w Czadrowie ku czci
św. Maksymiliana Marii Kolbego
• godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Bazylice; po Apelu procesja
Maryjna ze świecami po Kalwarii Krzeszowskiej
• Po powrocie możliwość dalszej osobistej modlitwy przed cudowną ikoną
• godz. 24.00 – Pasterka Maryjna w Bazylice
Czwartek 15 sierpnia 2019 r.
• godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
• godz. 7.30 – Eucharystia w kościele św. Józefa
• od godz. 8.30 – 10.00 – Możliwość nawiedzenia kościoła pw.
św. Józefa
• godz. 9.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem kościoła św. Józefa
• godz. 10.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
• godz. 11:30 – Modlitwa Różańcowa w intencji Kościoła, Ojczyzny i Pielgrzymów Krzeszowskich
• godz. 12.00 – Główna Suma odpustowa oraz procesja z Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej po Placu Klasztornym
• godz. 14.00 – Festyn i Koncert Patriotyczny
• godz. 17.00 – Eucharystia wieczorna w Bazylice
• Poniedziałek 19 sierpnia – godz. 12.00 – Spotkanie Bractwa
św. Józefa z terenu Diecezji Legnickiej w kościele brackim św.
Józefa
• Niedziela 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej,
Msze św. w Bazylice godz. 7.30 10.00, 12.00 i 18.00
• Sobota 31 sierpnia – 39. Rocznica Powstania NSZZ „Solidarność” i podpisanie Umów Społecznych w Gdańsku. Szczególny dzień modlitw w intencji Ojczyzny.
• Niedziela 1 września – Pierwsza Niedziela Miesiąca. Zmiana
Tajemnic Żywego Rżańca o godz. 10.00. Módlmy się w tym
dniu szczególnie o pokój dla Świata i Ojczyzny!
Msze Św. na górze św. Anny
Msze Święte na Górze Św. Anny odbywać się będą w każdy piątek o godz. 16.00 – od 31 maja do 11 października 2019 roku.
Odpust ku czci św. Anny, zaplanowany jest na niedzielę - 28 lipca
2019 roku, na godz. 15.00.
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SŁUŻYĆ BOGU
I LUDZIOM…
Do napisania tych kilu słów zachęciła mnie prośba ks. Proboszcza
Mariana Kopko. Nie lubię pożegnań, gdyż uważam, że w dobie
dzisiejszego postępu technicznego mamy tak wiele możliwości, by
mimo odległości słyszeć swój głos, widzieć siebie czy nawet w dość
szybki sposób móc się zobaczyć.
Niech zatem te słowa, które poniżej napiszę będą krótką refleksją związaną z nowym zadaniem duszpasterskim, które wyznaczył mi ks. Biskup
Zbigniew Kiernikowski.
30. maja 2019 roku w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odebrałem o godz. 12.00 dekret
kierujący mnie od 24. czerwca 2019
roku do nowej parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie,
blisko granicy z Niemcami. W parafii
krzeszowskiej spędziłem trzy bardzo
piękne lata pracy kapłańskiej. Uświadamiam sobie dopiero teraz, że im
człowiek jest starszy to czas szybciej
ucieka. Tak to był koniec czerwca 2016
roku. Przejmowałem nowe obowiązki
po ks. Mateuszu Rycku, którego wielu parafian nosi w swoich sercach do
dzisiaj. Te zadania wówczas wiązały
się z pewną obawą czy sprostam, czy
podołam. Zawsze jednak w pamięci
nosiłem słowa z malutkiej książeczki
pt. „O naśladowaniu Chrystusa”, które wypisałem na swoim prymicyjnym
obrazku: „Służyć Tobie Panie, to nie
powinno wydawać mi się czymś wielkim, ale to raczej wydaje mi się wielkie i zdumiewające, że raczyłeś mnie
tak nędznego i niegodnego wybrać
i włączyć do grona umiłowanych sług
swoich”. Ach… może pachnie zbytnim patetyzmem, ale ja rzeczywiście
tak pojmuję swoje kapłaństwo, które jest realizacją mojego powołania.
Starałem się zatem być kapłanem, dla
którego dyspozycyjność i bliskość wobec parafian jest dużą wartością. Realizowałem ten wymiar służebności
z Bożą pomocą w szkolnej katechezie, w posłudze sakramentalnej, czy
w wielu inicjatywach duszpasterskich.
Szczególną pamięcią obejmuję chorych z Lipienicy i Czadrowa, których

co miesiąc odwiedzałem i pożegnałem
się z Nimi 1 czerwca 2019 roku podczas ostatniej wizyty duszpasterskiej.
Jeśli się to wszystko udało to Bogu
niech będą dzięki za ten czas, bo to
tylko były środki, dzięki którym ludzi,
których Pan Bóg postawił na drodze
mojego życia, mogłem przyprowadzać
bliżej Stwórcy. A że w Sanktuarium
jest to ważna sprawa to chyba nie trzeba nikomu tego tłumaczyć. Dziękuję
zatem za całą społeczność szkolną,
za Liturgiczną Służbę Ołtarza, dzieci,
młodzież i dorosłych, tych wszystkich
którzy pomagali mi w różnych zadaniach duszpasterskich, ale też uczyli
mnie prawdziwego człowieczeństwa.
Dziękuję za wspólnotę kapłańską: ks.
Proboszcza Mariana, ks. Jerzego, ks.
Andrzeja, ks. Kapelana Wacława oraz
za śp. Ks. Kapelana Władysława, któremu udzieliłem błogosławieństwa kapłańskiego godzinę przed Jego śmiercią. Dziękuję także ks. Kanclerzowi
Józefowi za wiele wskazówek dotyczących codziennego kapłańskiego
życia, jak również wszystkim pracownikom Obsługi Pielgrzyma za wszelką
pomoc. Nie sposób nie wspomnieć
o siostrze Bronisławie i pani Stanisławie, które otoczyły mnie życzliwością
i opieką modlitewną od samego początku. Wielka podzięka również dla
kleryka Michała i brata Wawrzyńca
(Krystiana Michalika), któremu wypisałem świadectwo chrztu świętego
przed wstąpieniem do zakonu cystersów, za ich umiłowanie liturgii
i historyczną wiedzę o krzeszowskim
sanktuarium. Wyrażam wdzięczność
również za doświadczenie wspólnot
sióstr elżbietanek i benedyktynek.
Raz w miesiącu starałem się odwiedzać siostry benedyktynki : odprawiać
Eucharystię i głosić homilię. Jestem

niezmiernie wdzięczny i to zapisuję
głęboko w swoim sercu, tym osobom
(jest ich bardzo dużo), które od początku wspierały mnie i pomagały odnaleźć się w rzeczywistości nowej parafii, w której trzy lata temu zacząłem
posługiwać. Bardzo Was proszę, z taką
samą życzliwością i otwartością przyjmijcie mojego następcę ks. Marcina
Kalutę. Na pewno będzie starał się
pięknie z Wami pracować i budować
wspólnotę. Wiele osób mnie przed
odejściem pytało: Czy ksiądz będzie
tęsknił za nami? Czy księdzu nie szkoda? To trudne pytania, a odpowiedź
jeszcze trudniejsza. Po trzynastu latach życia kapłańskiego i czwartej
wspólnocie parafialnej, którą była
parafia w Krzeszowie wiem jedno, że
gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli
należy czynić wszystko, jakby to był
ostatni czas na nasze zbawienie. Dlatego odchodzę w poczuciu spełnienia i otwarcia na nową rzeczywistość
wspólnoty w Sulikowie. Tam teraz
będę prowadził życie duszpasterskie.
Na koniec chcę przeprosić tych
wszystkich, których może uraziłem
swoją stanowczością, uporem, niedokładnością czy jakimkolwiek czynem.
Czasem powiem o jedno słowo za
dużo, czego potem żałuję. Nie sposób
wszystkiego spisać, resztę niech dopełni modlitwa, którą zaniosę w Waszej
intencji podczas Mszy św. 23 czerwca 2019 r. o godz. 10.00. Sulików nie
jest drugim końcem świata, przy rozważnej jeździe samochodem to tylko
niecałe 2 godziny drogi. Ja też czasem
zaglądnę do Krzeszowa. Do zobaczenia…
Ks. Jarosław Górecki
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ECHO MILCZĄCYCH
TRĄB JERYCHOŃSKICH.
Joz 6,10
„A Jozue dał ludowi polecenie: «Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne
słowo nie wyjdzie z ust waszych aż do dnia, gdy wam powiem: Wznieście okrzyk wojenny! I wtedy go
wzniesiecie».”
Już minęło kilka tysięcy lat jak
umilkły trąby spod Jerycha a mury
runęły w gruzach. Echo tamtego
wydarzenia trwa do dziś i od czasu
do czasu, wznosi się kurz walących
się murów. Tylko, że współcześnie
zamiast ryku stalowych trąb jest słaby sznureczek lub metalowy łańcuszek łączący bardzo kruche, niejednokrotnie delikatne i na pozór bez
większej wartości – koraliki zwane
różańcem.
Tegoroczne Jerycho Różańcowe
w Krzeszowie odbywało się w kaplicy Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego Sióstr Elżbietanek
w stałym już od wielu lat terminie
od 7 do 13 maja. Oprócz mieszkańców krzeszowskiej parafii w modlitewnym czuwaniu uczestniczyli
goście i przyjaciele krzeszowskiego sanktuarium z kilku sąsiednich
miejscowości i czciciele Łaskawej
Krzeszowskiej Pani z Niemiec.
Oprócz wspólnych intencji każdy uczestnik chciał, czy to w samotnej ciszy i spokoju, czy na wspólnej
modlitwie, „zburzyć własne mury”:
trudności, wątpliwości, niemocy
i prosić o „zwycięstwo” Dobra nad
przeciwnościami.
Wszystkie te intencje, wyznawane głośno czy w ciszy serca
są wysłuchiwane przez Łaskawą
Panią z Krzeszowa. Tu chciałem
podzielić się taka refleksją – świadectwem. W czasie nocnych nabożeństw pokutnych na klęcząco
rozpoczynających się o trzeciej godzinie w nocy od wielu lat – jedną
z intencji są prośby o kolejne Jerycha Różańcowe w Polsce i poza jej
granicami.

Andrzej Ziółkowski

I w tej nocnej ciszy w modlitwach
zanoszonych na kolanach – niejednokrotnie bolących - na piaskowcowej – nieraz lodowatej – posadzce
Maryja wysłuchuje naszych wołań
czy to wypowiadanych z drżącym
głosem, czy tych skrytych w naszym
sercu znanych jedynie Jej i jej Synowi. A pył rozlatujących się „murów”
jest ogromny.
Przecież to przed Jej obliczem
prosiliśmy o następne Jerycha Różańcowe i... Powstały! Jerycha na
Chorwacji od kilku lat już trwające;
za Jej wstawiennictwem odbyło się
też już pierwsze Jerycho w Niemczech; zorganizowano modlitewne
czuwanie na Ukrainie. To właśnie
w czasie krzeszowskich Adoracji
zanosiliśmy prośby i… zostaliśmy
wysłuchani. Dostaliśmy siłę i moc,
możliwości i potencjał. To jest takie
dzielenie się „chlebem” łask. Sami
doznajemy pomocy, wstawiennictwa

i opieki Najświętszej Maryi Panny
i… prosimy o to samo dla innych.
W czasie tych majowych czuwań
zrodził się pomysł, aby z takim modlitewnym nieustającym różańcem
„podzielić się” z naszymi sąsiadami: braćmi Czechami, którzy kiedyś
przed laty podzielili się z nami Chrystusem. I od pomysłu do realizacji
droga niedaleka. Ksiądz Kustosz
i Proboszcz krzeszowskiego Sanktuarium Marian Kopko będąc z przyjacielską wizytą uzgodnił, że pod czas
następnego Jerycha Różańcowego,
które odbędzie się od 7 do 13 października, dwa lub trzy razy pojedziemy do sąsiedniej czeskiej parafii.
Echo milczących trąb jerychońskich rozchodzi się wolno i kurz,
choć na pozór nie jest spektakularny,
to jednak wznosi się czekając w ciszy
na wezwanie do wzniesienia krzyku
zwycięstwa.
Andrzej Ziółkowski
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„IDZIEMY W MOCY DUCHA
CHRYSTUSOWEGO”
Ruszyły zapisy na XXVII Pielgrzymkę na Jasną Górę
XXVII PIESZA PIELGRZYMKA
DIECEZJI LEGNICKIEJ
NA JASNĄ GÓRĘ
29 lipca – 7 sierpnia 2019
Start: Katedra Legnicka – 29 lipca,
godz. 6.00
Cel: Jasna Góra – 7 sierpnia,
Eucharystia na zakończenie pielgrzymki
Bazylika jasnogórska godz. 13.00
Wyruszając z Legnicy na Jasną Górę,
prowadzić nas będą w tym roku słowa:
„Idziemy w mocy Ducha Chrystusowego”.
Tegoroczne rozważania na pielgrzymim
szlaku przygotowane zostały w oparciu
o program Wielkiej Nowenny ułożonej
przez Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przed obchodami Millenium Chrztu Polski. Chcemy zachęcić
wszystkich pątników, jak i tych, którzy
należą do Grup Duchowego Uczestnictwa
do udziału w specyficznych rekolekcjach
– rekolekcjach „w drodze”.
Niech rozważania, które będą głosić
Księża Przewodnicy staną się drogowskazami na tej szczególnej drodze. Nie będzie to tylko cofanie się w czasie i próba
odtworzenia treści, które były kierowane do Narodu przez dziewięć lat przed
rokiem 1966, ale będzie to aktualizacja
tamtego przesłania. Każde kolejne hasło
i rozważnie będzie zachętą do medytacji
i do nawrócenia. Na tegorocznym pielgrzymim szlaku prosimy Boga Wszechmogącego, by Sługę Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego wprowadził na ołtarze jako
błogosławionego.W imieniu organizatorów XXVII PPL zapraszam na wspaniały
pielgrzymkowy szlak, aby podczas pielgrzymki i już tam na Jasnej Górze w obliczu Marii doświadczyć prawdziwej Bożej
miłości.
Wyruszając z naszych domów, z naszych parafii, a wspólnie już wszyscy od
Legnicy, możemy pielgrzymować w jednej z wybranych grup, pokonujących
codzienne kilometrowe dystanse, oraz
w grupie duchowego uczestnictwa, towarzysząc idącym swoją modlitwą. Jest także
grupa „0”, którą stanowią osoby pełniące
funkcje służebne wobec wszystkich piel-

grzymów. Jak co roku swoją
szczególną rolę dla członków
Grupy Duchowego Uczestnictwa spełniać będzie Studio Pielgrzymkowe w Radiu
Plus Legnica (od 29 lipca do
7 sierpnia, audycja na żywo
o godz. 20:00). Dzięki relacjom z trasy pielgrzymkowej
i galerii zdjęć na portalu radiowym (www.legncia.fm),
każdy może na bieżąco śledzić
pielgrzymkowe wydarzenia.
Za taką możliwość serdecznie
dziękujemy całej Redakcji Radia Plus Legnica.
Siostro i Bracie Pielgrzymie! Życzmy
sobie wzajemnie błogosławionego czasu
i owoców pielgrzymiej drogi.
Ks. dr Mariusz Majewski
– główny przewodnik PPL
Ważne informacje:
Zapisy u Księży Przewodników lub
w informacji pielgrzymkowej w dniu wyjścia pielgrzymki przed katedrą!
Koszty uczestnictwa w XXVII Pieszej
Pielgrzymce Legnickiej: Dorośli: 120 zł.;
Młodzież i Studenci – uczący się: 75 zł.;
Rodzina min. trzy osoby w linii prostej:
210 zł.
W najbliższym czasie dotrą do Parafii
materiały duchowego uczestnictwa: Książeczka + znaczek pielgrzyma w cenie 15
zł.
Grupy Pielgrzymkowe
i Księża Przewodnicy:
Grupa I – Polkowice, Lubin, Ścinawa.
Przewodnik: Dk. Adam Bogdała
Grupa II – Jelenia Góra, Kamienna Góra.
Przewodnik: Ks. Mateusz Olszewski
Grupa III – Bolesławiec, Chojnów, Lwówek Śl.
Przewodnik: Ks. Dawid Kostecki
Grupa IV – Legnica.
Przewodnik: Ks. Tomasz Pązik

26. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Fot. ks. Waldemar Wesołowski
Grupa V – Zgorzelec, Lubań.
Przewodnik: Ks. Łukasz Pawłowski
Grupa VI – Salezjańska.
Przewodnik: Ks. Mariusz Jeżewicz SDB
Grupa VIII – Prochowice, Jawor.
Przewodnik: Ks. Krzysztof Czadowski
Grupa X – Franciszkańska.
Przewodnik: O. Jan Janus OFMConv.
Terminy spotkań:
Grupa 2 - Ziemia Jeleniogórska i Kamiennogórska 23.06 oraz 21.07; parafia pw. Św.
Jan Apostoł i Ewangelista w Jeleniej Górze, godz. 15.00;
Pozostałe informacje:
Wszyscy, którzy pragną w jakikolwiek
sposób wesprzeć pielgrzymkę mogą kontaktować się z Ks. Mateuszem Ryckiem
– Kierownikiem ds. logistycznych pielgrzymki – tel. 513-982-146 Pielgrzymkowe dzieło, dzieło przemiany ludzkich serc
tworzymy wspólnie, jeżeli chcesz wesprzeć jej organizację, będziemy wdzięczni
za wszelką pomoc.
Wsparcie finansowe można przekazać:
Bank Pekao Nr:
97 1240 1473 1111 0010 6973 6017
z dopiskiem:
Pielgrzymka legnicka.; Diecezja Legnicka,
Jana Pawła II nr 1,
59-220 Legnica
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ZMARŁ
BOGDAN KOKOCIŃSKI,
WŁAŚCICIEL FIRMY
POLIGRAFICZNEJ
"KOKOT"
W NOWEJ RUDZIE
W niedzielę 19 maja 2019 o godz. 10.50 - nagle odszedł do wieczności oddany Kościołowi noworudzianin.
Wieloletni Przyjaciel naszego Krzeszowskiego Sanktuarium.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
w środę 22 maja 2019 roku o godz. 13.00
w kościele pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie. Ceremonii przewodniczył Jego Ekscelencja Bp Ignacy Dec – Ordynariusz
Świdnicki. We Mszy Świętej koncelebrowanej uczestniczyło prawie 50 kapłanów
z diecezji: wrocławskiej, świdnickiej i legnickiej i opolskiej.
Bogdan Kokociński, mąż Majki; ojciec
pięciorga dzieci: Marcina, Wojtka, Anety,
Marty i Patrycji, oraz dziadek sześciorga wnucząt: Wiktorii, Dominiki, Laury,
Marcela, Leona i Marysi, urodził się 10
kwietnia 1955 r. w Nowej Rudzie. Jego rodzicie to Stanisław i Bronisława z d. Pilch.
Ojciec pochodził spod Wielunia, natomiast matka z rzeszowskiego.
Bogdan miał dwóch braci: Marka
i Andrzeja. Wychowywali się razem.
Szkołę podstawową ukończył w Nowej
Rudzie. Po szkole podjął naukę zawodu
w szkole poligraficznej w Nowej Rudzie.
Po zdobyciu zawodu przez pewien czas
pracował jako drukarz w Słupsku, a następnie we Wrocławiu i Kołobrzegu. Po
powrocie w 1977 r. do Nowej Rudy pracował w Zakładach Produkcji Automatyki
Sieciowej, jednak już wtedy z własnej inicjatywy wykonywał usługi poligraficzne.
W ten sposób zdobywał doświadczenie
w prowadzeniu swojego zakładu, który
powstał dwa lata później. W 1975 r. poznał swoją przyszłą żonę Marię Czebotar,
którą poślubił 15 lipca 1978 r. Ślub miał
miejsce w kościele św. Mikołaja w Nowej
Rudzie. Po urodzeniu syna Wojciecha rodzina postanowiła się przenieść do Niemodlina na Opolszczyznę, gdzie Bogdan
założył swój prywatny zakład drukarski.
Tam też urodziła się córka Aneta. To był

czas Solidarności. Bogdan z narażeniem
siebie drukował ulotki i odezwy, Po czterech latach, kiedy zmarł ojciec Bogdana,
w 1983 r. rodzina wróciła do Nowej Rudy
i zamieszkała w domu rodzinnym przy ul.
Strzeleckiej wraz z matką Bronisławą. Tu
urodziło się jeszcze dwoje dzieci: Marta
i Patrycja. To był czas pełen radości rodzinnej i zarazem zaangażowania zawodowego. Drukarnia pod jego przewodem rozwijała się coraz lepiej. Solidność
wykonywanych prac, a jeszcze bardziej
ich terminowe wykonywanie zjednywało
Bogdanowi wielu klientów.
Oprócz działalności zawodowej Bogdan starał się być czynnym członkiem
wspólnoty miejskiej, jak również parafialnej. Przez wiele lat należał do rady
parafialnej przy kościele św. Mikołaja.
Był człowiekiem konkretnych inicjatyw
i działań. Znany ze swego dobrego humoru i wrażliwego serca był człowiekiem
bardzo lubianym w środowisku, także
wśród wielu grup społecznych, jak strażacy czy górnicy. Umiał się cieszyć życiem
i spotkanymi ludźmi, z którymi potrafił
dzielić serce i przyjaźń. Bogdan żył życiem Kościoła. Znał wielu księży, którym
pomagał na różny sposób. Współpracował z diecezją świdnicką, którą szczerze
kochał. Wraz z kapłanami przeżywał
trudności, na jakie napotykały budujące
się parafie. Był zawsze otwarty na nowe
inicjatywy duszpasterskie. Kapłani cenili sobie jego kompetencję, a szczególnie
jego przyjaźń. Potrafił powiedzieć otwarcie, co go bolało, umiał doradzić, gdy pojawiały się problemy. Służył swoim zakładem, gdy potrzeba było, aby wspomagać
inicjatywy duszpasterskie. Kiedy w 2015
r. powstała inicjatywa odrestaurowania

kościoła na Górze św. Anny Bogdan od
samego początku zaangażował się w to
dzieło. Stanął na czele Komitetu Odbudowy Kościoła św. Anny, co zaowocowało wspaniałym dziełem odnowionej
historycznej świątyni. Żył tym przedsięwzięciem, był szczęśliwy, gdy rzeczywiście kościół św. Anny stawał się coraz
piękniejszy. Miał jeszcze wiele planów
związanych z tym miejscem.
W niedzielę, 19 maja 2019 roku
po Mszy św. i przyjęciu Komunii św.;
w czasie dzielenia z żoną swoich myśli
o rodzinie, nagle osunął się na podłogę
i w ramionach żony Marii przeszedł do
drugiego życia. Zmarły ś. p. Bogdan Kokociński - przez wiele lat przyjaciel ks.
Kustosza - drukował nam dwumiesięcznik „Krzeszowska Pani” oraz wszystkie
plakaty, druki oraz książki i broszury dla
naszego Sanktuarium i dla naszej Legnickiej Diecezji. Tracimy w NIM wielkiego przyjaciela i dobrodzieja Europejskiej
Perły Baroku. Ale wierzymy, że jego
dobre uczynki sprawią, że ś. p. Bogdan
znajdzie się w ramionach Miłosiernego
Ojca. Rodzinie zmarłego Bogdana składamy wyrazy głębokiego współczucia
chrześcijańskiego i zapewniamy o pamięci w modlitwie przed Tronem Łaskawej
Pani Krzeszowskiej. Msza św. w intencji
zmarłego Bogdana Kokocińskiego zostanie odprawiona na Górze Świętej Anny
w Krzeszowie w niedzielę 28 lipca 2019
roku o godz. 14.30. Jest to intencja od
Biura Obsługi Pielgrzyma i Duszpasterzy
Sanktuarium. Dobry Jezu a nasz Panie,
daj mu wieczne spoczywanie. Amen !
Ks. Marian Kopko
– proboszcz i kustoszz Krzeszowa
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POSZEDŁ ZOBACZYĆ GDZIE MIESZKA PAN
W niedzielę, 19 maja 2019 r., zmarł
śp. Bogdan Kokociński, właściciel noworudzkiej firmy poligraficznej „Kokot”. Jego pogrzeb, odbył się 22 maja,
w parafii pw. św. Mikołaja w Nowej
Rudzie. Uroczystości przewodniczył
biskup świdnicki Ignacy Dec w gronie ponad 50 koncelebransów.
Tak liczna obecność duchowieństwa, była wyrazem wdzięczności pod
adresem Zmarłego, za jego wielką
życzliwość, pomoc, wrażliwe serce
czy też radość życia. W jego drukarni,
realizowane były z profesjonalizmem
zamówienia z okolicznych diecezji:
świdnickiej, wrocławskiej, legnickiej
czy też opolskiej. Drukowane książki, broszury, tablice informacyjne,
wydawnictwa pamiątkowe spotykane w naszej diecezji, noszą logo jego
drukarni. Również nasza redakcja,
korzystała z tych usług, za co składamy raz jeszcze podziękowania na ręce
rodziny i pracowników. Śp. Bogdan
Kokociński, zakończył swoją ziemską
wędrówkę w 64 roku życia. Śmierć
zastała go w domu, po śniadaniu,

po udziale we Mszy św. i przyjęciu
Komunii św. Jego małżonka, Maria,
podzieliła się pewnym zdarzeniem.
Kiedy po śmierci p. Bogdana wzięła
do ręki Pismo święte, otworzyła je na
fragmencie ewangelii św. Jana (1, 3539), gdzie jest mowa o uczniach św.
Jana, pytających Jezusa gdzie mieszka.

OŚWIETLONY
NEPOMUCEN!
Okolica Europejskiej Perły Baroku pięknieje. Od dziś przemierzając
drogę z Kamiennej Góry do Krzeszowa również wieczorami będzie
można podziwiać barokową figurę Świętego Jana Nepomucena.

Oświetlenie "czadrowskiego Nepomucena" zostało zamontowane
dzięki Gminie Wiejskiej Kamienna
Góra oraz Robertowi Mikołajczykowi. Rewitalizacja kamiennej figury
jest od początku wspierana przez Artura Kubieńca - radnego Gminy Kamienna Góra i jednocześnie prezesa
stowarzyszenia "Brama Czadrowska".
Jacek Trybuła
fot. relacjeregionalne.pl

Odpowiedział im: „Chodźcie a zobaczycie” a było to około godz. 10.00. …
Na ręce Żony, Dzieci i Rodziny
Zmarłego, pragniemy przekazać nasze wyrazy współczucia oraz zapewnienie o pamięci modlitewnej.
Redakcja Niedzieli legnickiej
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ZBRODNICZY ATEIZM
Przed rozpętaniem wielkiego terroru wobec Kościoła w czasie rewolucji francuskiej modni ulubieńcy
salonów sączyli przez lata pełną nienawiści propagandę antykatolicką.
Wzniecanie niechęci i wrogości to
zawsze pierwszy etap, by łatwiej przejść
do fizycznych prześladowań kapłanów
i zniszczenia depozytariusza wiary objawionej dwa tysiące lat temu przez Chrystusa. Metody destrukcji zmieniły tylko
szaty, mechanizm pozostał ten sam. Gilotyną są dziś przede wszystkim media,
które zadadzą śmierć cywilną każdemu,
kto powie „non possumus” rozwadnianiu nauki Kościoła.
Dziś front walki budują ręka w rękę
lewica, liberałowie, masoneria, wolnomyśliciele, rozliczne sekty. Ateistyczna
międzynarodówka, inicjując kolejny etap
wojny, wzięła na sztandary – jako nowy
„uciskany proletariat” – ludzi o nieuporządkowanych skłonnościach w intymnej sferze życia i wykorzystuje ich do
rozszarpania doktryny katolickiej. To,
czego nie udało się przeprowadzić w poprzednich rewolucjach – unicestwić
Kościoła terrorem, eksterminacją fizyczną, szykanami – teraz ma się dokonać
w bardziej aksamitny sposób. Często rękami ludzi nazywających się katolikami,
ale którzy „przewrotną nauką fałszują
wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany”, ostrzegał wieki temu
przed „wilkami w owczej skórze” św. Ignacy Antiocheński. Kościół ma się tak
„przystosować” do rzeczywistości, by nie
różnić się czymkolwiek od tysięcy innych
instytucji życia publicznego. A gdy zamilknie głos nazywający dobro dobrem, zło
złem, grzech grzechem, zniknie ostatnia
przeszkoda na drodze do ustanowienia
świeckiej „światowej religii” – bez Boga,
bez Dekalogu, bez rodziny.
Rewolucja wczoraj
„Jeżeli przyjdą zniszczyć Naród, zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego
Narodu” – zawsze powtarzał Prymas Stefan Wyszyński. Wojnę Kościołowi wypowiedziały wszystkie rewolucje, od rewolty protestanckiej Lutra przez rewolucję
francuską, bolszewicką, przewrót 1968 r.,
po niszczącą dziś naszą cywilizację rewolucję homoseksualną.
Związek Sowiecki oficjalnie przyjął
ideologię ateizmu i z walki z religią uczynił narzędzie do zniszczenia Kościoła

i stworzenia ateistycznego społeczeństwa. Trudno nawet dziś spokojnie czytać
o ogłoszonej w 1932 r. „pięciolatce antyreligijnej”, która ogłaszała, że „do dnia
1 maja 1937 roku na całym terytorium
ZSRS nie powinno pozostać ani jednego domu modlitwy i samo pojęcie boga
[sic!] winno zostać przekreślone, jako
przeżytek średniowiecza, jako instrument ucisku władz robotniczych”.
Jak zastraszyć, upokorzyć, zniechęcić do wiary i Kościoła? Bezpieka i propagandowe ramię państwa sowieckiego
– Związek Bezbożników Wojujących
– przećwiczyły wszystkie metody, które stosowali ich francuscy protoplaści.
W rewolucyjnej Francji rozpoczęto eskalowanie wrogości wobec Kościoła od
konfiskaty dóbr kościelnych i tzw. konstytucji cywilnej kleru. W bolszewii Kościół też najpierw ograbiono z własności,
pozbawiono wszelkich praw, a potem
podjęto fizyczną rozprawę z księżmi
i wiernymi.
Młodzieżowe bojówki bolszewików
wpadały do kościołów w trakcie nabożeństw i wszczynały awantury. Mniej
wytrwali bali się chodzić do kościoła, jak
np. w Kijowie, gdzie bezbożnicy kazali
księżom z parafii św. Mikołaja sporządzić listę wszystkich uczęszczających na
nabożeństwa, z podaniem nazwisk, zawodu, adresu.
Nienawiść do Kościoła sączyły wydawane w wielomilionowych nakładach
antykatolickie książki, gazety, filmy,
spektakle teatralne, gdzie kapłani byli zawsze przedstawiani jako kontrrewolucjoniści i krwiopijcy, a wiara jako zabobon
i ciemnota. Przez miasta przechodziły
obsceniczne maskarady w szatach liturgicznych, publicznie palono na stosach
obrazy religijne.
Wrogości do Kościoła katolickiego uczono już od najmłodszych lat.
W szkołach kazano dzieciom pluć na
krzyż i znieważać symbole religijne.
Organizowano konkursy na najbardziej
bluźniercze wyzwiska na Pana Boga,
urządzano „sąd nad Bogiem”. Programy wszystkich przedmiotów szkolnych
podporządkowane były propagandzie
ateizmu. „Uczyńmy z każdej szkoły

twierdzę antyreligijnego wychowania
dzieci i młodzieży” – wzywał Związek
Bezbożników.
Katolicy trwali w oporze. Kościół,
choć praktycznie zlikwidowany jako
instytucja, jako jedyny nie podporządkował się władzy sowieckiej, nie zerwał
jedności ze Stolicą Apostolską i zachował
jedność. Trudno zapomnieć ostatnie słowa męczennika za wiarę, ks. Konstantego
Budkiewicza, rozstrzelanego w Moskwie
w 1923 r.: „Proszę oddać moje ostatnie
pozdrowienie ks. Cieplakowi i oświadczyć mu, że do ostatniej chwili pozostałem wierny Stolicy Apostolskiej”. Za cenę
ogromnych ofiar Kościół ocalił swój autorytet i wiarę w sercach katolików.
Strategia dewiacji
W 1987 r. w amerykańskim piśmie
dla homoseksualistów „Guide Magazine” Marshall Kirk pisał bez ogródek:
„W krótkim czasie zręczna i bystra kampania medialna może przemienić wspólnotę gejowską w matkę chrzestną cywilizacji zachodniej”. Dwa lata później wydał
książkę „Po balu. Jak w latach 90. Ameryka pokona swój strach i nienawiść wobec gejów”. Dziś widzimy, jak sprawnie
zapowiedzi stały się faktem. To, co wydawało się rojeniem oderwanych od życia
lewicowych intelektualistów, jest obecnie
częścią systemu politycznego, prawnego
większości krajów Zachodu, które bez
oporu skapitulowały przed agresywnym
ruchem homoseksualnym, ulegając jego
wynaturzonym roszczeniom. Teraz przyszedł czas na Polskę.
Nakreślona przez Kirka w sześciu
punktach medialna strategia ma znieczulić społeczeństwo na zagrożenia
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płynące z uznania homoseksualizmu za
normę. Co zrobić, gdy oswajaniu z dewiacją sprzeciwia się Kościół katolicki?
Propagandysta radzi: „Skoro konserwatywne Kościoły potępiają gejów, możemy zrobić tylko dwie rzeczy, aby osłabić homofobię głęboko wierzących. Po
pierwsze, możemy zamącić wody moralności przez akcentowanie poparcia dla
gejów ze strony bardziej umiarkowanych
Kościołów, formułowanie teologicznych
wątpliwości co do konserwatywnej interpretacji Biblii, wskazywanie na przypadki nienawiści i niekonsekwencji.
Po drugie, możemy podkopać moralny
autorytet homofobicznych Kościołów,
przedstawiając je jako przestarzały zaścianek, nienadążający za czasami oraz
najnowszymi osiągnięciami psychologii”.

Środowiska LGBT w Polsce mają
otwarty dostęp do wszystkich głównych kanałów informacji i przy pomocy medialnych sojuszników realizują
plan Kirka. Dla zmiażdżenia oporu na
celownik wzięto ostatnio seminaria duchowne. „Kościół w Polsce został opanowany przez ludzi niekompatybilnych
ze współczesnością” – jakże enuncjacje,
które spłynęły spod pióra dziennikarza
„Gazety Wyborczej”, przypominają stylistykę tekstów propagandowych z lat 50.
i 60. minionego wieku. Księża znów nazywani są „propagatorami ciemnoty, ksenofobii i zabobonu”. Kościołowi wytyka
się, że zamiast zamknąć się w kruchcie,
„wychodzi zza krat na zewnątrz, formuje
umysły katechizowanych dzieci, wpływa
na wybory polityczne parafian, wywiera
naciski na ustawodawców i przywódców

politycznych”. „Wylęgarnią” postaw nietolerancji i ksenofobii mają być seminaria duchowne, które „kształcą wrogów
demokracji”.
W myśl jakobińskiej taktyki wroga
należy wyeliminować albo przynajmniej
tak zohydzić, żeby nikomu nie przyszło
do głowy traktować go jako autorytet.
Tak lobby homoseksualne buduje antykatolicki klimat i daje przyzwolenie na kolejne profanacje w kościołach, ordynarne
ataki na biskupów broniących ortodoksji
katolickiej. Czas prześladowań Kościoła
trwa, ale mamy obietnicę Chrystusa, że
„bramy piekielne go nie przemogą”, a On
będzie z nami „przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”.
Małgorzata Rutkowska,
„Nasz Dziennik” 15 maja 2019 r.

CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania
KSIĄDZ Z WIELKIM RÓŻAŃCEM
Różaniec szczególnie umiłował św.
Ludwik Maria Grignion de Montfort. Jest
on autorem książki Przedziwny sekret
Różańca, która świadczy o powszechności tego nabożeństwa maryjnego w XVII
wieku. Od dzieciństwa różaniec był wyrazem pobożności św. Ludwika. Miał go
nieustannie przy sobie. W młodości odciągał swoje rodzeństwo od zabawy, by
wspólnie mogli się pomodlić. Potem jako
kapłan nosił różaniec przy swoim pasku.
Składał się on z piętnastu dziesiątek. Dlatego nazywano go „księdzem z wielkim
różańcem". Modlitwa różańcowa była
jego codzienną praktyką. Wprowadzenie
do swej książki św. Ludwik Maria kończy
słowami: „Niechaj wszyscy, mężczyźni
i niewiasty, uczeni i prości, sprawiedliwi i grzesznicy, wielcy i mali, wysławiają
i cześć oddają Jezusowi i Maryi, dniem
i nocą odmawiając święty różaniec".
Święty Ludwik stosował również niekonwencjonalne metody, by rozpowszechnić
modlitwę różańcową. Kiedyś zamienił
stajnię na kaplicę i udekorował ściany
chorągwiami, które przedstawiały 15 tajemnic różańcowych. Każdego wieczora
odmawiano w niej różaniec, by wyprosić
potrzebne łaski. W innym miejscu św. Ludwik posadził na polu 150 jodel, a między
nimi 15 cyprysów, dzięki czemu powstał

* Historia * Łaski

ogromny różaniec. Wśród nich zbudowano kilka kaplic obrazujących sceny z życia
Maryi i Jezusa. Święty Ludwik wykorzystywał każdą sytuację, by mówić o różańcu. Jedno ze świadectw mówi: „Nie ma
wierniejszego ucznia św. Dominika, gdy
rzecz idzie o nabożeństwo różańcowe.
On zalecał tę praktykę każdemu. Zwierzał
się, że sam otrzymał od Boga za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny łaskę
nawrócenia najbardziej nieprzejednanych
grzeszników. Miał przy sobie książeczkę
o cudach różańcowych, którą tłumaczył
z takim namaszczeniem, że zdumiewał
wszystkich. Myślę, że zmienił życie więcej
niż stu tysięcy ludzi".

RÓŻANIEC NAJLEPSZYM ORĘŻEM
Z modlitwą różańcową łączy się także historia bitwy pod Chocimiem w 1621
roku. Walka z Turkami w roku 1620 zakończyła się zwycięstwem. Niestety, zginął w niej hetman Jan Karol Chodkiewicz. Bez tego wodza klęska wydawała się
nieunikniona. Ciekawe jest to, że Turcy
przez kilka kolejnych dni nie atakowali, aż
wreszcie z własnej inicjatywy zaproponowali pokój. To wydarzenie łączono z procesją w Krakowie. Zorganizowano pochód
wiernych, podczas którego odmawiano
różaniec. Pokornie błagano, by Najświęt-

sza Panna wspomogła żołnierzy polskich
i zagrożoną ojczyznę. W procesji niesiono kopię rzymskiej ikony — obraz Matki
Bożej Śnieżnej z kościoła Świętej Trójcy.
Nikt nie wątpił, że takie zwycięstwo należy przypisać Matce Bożej. Hetman Lubomirski tak stwierdził: „Już przez sześć dni
pertraktowaliśmy o pokój z Turkami, ale
przystać na ich warunki nie można było,
bo mniejsza już o stratę, jaką poniosłaby
Rzeczpospolita, ale pokój ten byłby hańbiący. Wtem w nocy z 3 na 4 października,
gdym nie spał, bo nieszczęścia Ojczyzny
sen odegnały ode mnie, a nawet śpiąc czuwałem, pojawiła mi się Matka Boża, bo
kto by Jej nie rozpoznał po otaczającym
Ją świetle z wszystkich barw, od których
noc zajaśniała mi jasnością nawet w życiu
moim niewidzianą wśród dnia i usłyszałem od Niej to jedno słowo: «Wytrwałość».
Znikła, a ja w zachwyceniu ukląkłem, lecz
dopiero potem odzyskałem wiedzę, co
mi czynić należy: podniósłszy oczy, ręce
i serce w niebo, złożyłem Bogu dzięki, że
mnie niegodnemu ten napomnieniem dał
radę. I dzięki złożyłem Najświętszej Maryi...".
Kinga Bubich

Tekst pochodzi z książki "Różaniec
- Rozważania, Historia, Łaski" Dom
Wydawniczy "Rafael" 2012.
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ARTURO MARI, OSOBISTY FOTOGRAF JANA PAWŁA II,
O PIERWSZEJ PIELGRZYMCE DO POLSKI:
„TO BYŁO JAK PODRÓŻ DO INNEGO ŚWIATA”
Pierwsze doświadczenie po przylocie do Polski było dla mnie przerażające. Kiedy wysiedliśmy
z samolotu, zapakowano nas do autobusu. Wszędzie ochrona i milicja.
W pewnym momencie na ulicę wyszło dziecko i zaczęło krzyczeć: "Witamy Ojcze Święty!". To
zapoczątkowało falę entuzjazmu
- wspominał w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl Arturo
Mari, wieloletni osobisty fotograf
Jana Pawła II. 40 lat temu zakończyła się pierwsza pielgrzymka Jana
Pawła II do Polski. Z tej okazji Arturo Mari przyjechał do Polski, by
podzielić się swoim świadectwem
dotyczącym papieża Polaka. Wizyta stała się okazją do wspomnień
dotyczących pierwszej pielgrzymki
Jana Pawła II do ojczyzny.
- Pamiętam, jak Jan Paweł II
uklęknął przed Grobem Nieznanego Żołnierza i z zatroskanym
gestem, z przyłożoną do czoła
dłonią pytał siebie wprost na głos:
"Dlaczego tyle krwii? Dlaczego tyle
cierpienia?" - wspominał Arturo
Mari.

Mari był fotografem kolejnych
papieży od 1956 roku. Przed przyjazdem Jana Pawła II do Polski,
w ramach przygotowań do pielgrzymki, Mari po raz pierwszy odwiedził kraj, który znajdował się za
żelazną kurtyną.
- Była to dla mnie traumatyczna, szokująca podróż. Widziałem
ludzi, którzy stali w kolejkach po
trochę chleba, po sól, po mięso.
Zastanawiałem się, co to znaczy
żyć w taki sposób. Było to nieludzkie. Dali mi do dyspozycji samochód, poloneza, klamkę do tylnych
drzwi zamykało się za pomocą kawałka drutu - mówił Arturo Mari.
Niezwykła relacja
Arturo Mari został przedstawiony Karolowi Wojtyle w czasie
obrad Soboru Watykańskiego II
przez prymasa Stefana Wyszyńskiego.

- Kardynał Wyszyński powiedział mi: jeśli chcesz poznać komunizm, jeśli chcesz zrozumieć więcej,
pobądź chwilę z tym człowiekiem,
on ci wszystko wyjaśni - wspominał papieski fotograf.
Mari był świadkiem całego pontyfikatu Jana Pawła II. Wykonał ponad sześć milionów zdjęć papieża.
Był obecny m.in. przy zamachu na
papieża 13 maja 1981 roku. Przez
cały czas pracy u boku Ojca Świętego nie wziął ani jednego dnia urlopu. Był obecny przy Janie Pawle II
do ostatnich chwil życia świętego.
- Wszedłem do sypialni papieża, nie mając jeszcze świadomości,
że to są jego ostatnie dni. Przybliżyłem się do Ojca Świętego, a on
wyszeptał do mnie: "Dziękuję ci,
Arturo" - wspominał Mari ostatnie
chwile Jana Pawła II.
(Arturo Marii 8 czerwca 2019 roku
odwiedził Oświęcim)
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SZKOLNA KRZESZOWSKA DRUŻYNA
SPORTOWA NA FESTIWALU
W ELBLĄGU
Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość, że uczniowie krzeszowskiej szkoły wywalczyli I miejsce
w unihokeju na szczeblu wojewódzkim, tym samym awansując na Międzynarodowy Festiwal Unihokeja
Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” w Elblągu.
Festiwal zaplanowany został na
7-9 czerwca. W skład zwycięskiej
drużyny weszli uczniowie z klas piątych i szóstych, którzy od czwartej
klasy, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego - pani Danuty Farmas, zdobywali kolejne sprawności
i szlifowali umiejętności. W związku
z wyjazdem, uczniom tym musieliśmy zapewnić dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie.
Jako szkoła sukcesywnie doposażmy naszych uczniów w sprzęt sportowy, który podczas codziennego użytku, ulega eksploatacji i zniszczeniu.
Zależało nam na tym, aby podczas
tego wyjątkowego wydarzenia uczniowie godnie reprezentowali Dolny
Śląsk oraz naszą lokalną społeczność.
Na zorganizowanym spotkaniu
trener, dyrektor i rodzice w myśl
sentencji, że „Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś
świat”, podjęliśmy decyzję, że poprosimy o wsparcie finansowe lokalne
instytucje i przedsiębiorców, których
znamy, którzy znani są w naszym
środowisku. Dzięki inicjatywie rodzica Pana Daniela Michalika i przychylności wałbrzyskiej firmy Artur
Matras datEnergy z Wałbrzycha,
uczestnicy otrzymali dresy. Rodzice
podjęli decyzję o zakupie i sfinansowaniu imiennych koszulek sportowych. Oszacowaliśmy pozostałe
koszty i pomyśleliśmy o wsparciu
z zewnątrz. (dziękujemy Pani Marcie Sawickiej za ogromne zaangażowanie). Jako pierwsza odezwała się
krzeszowska fundacja EUROPEJSKA PERŁA BAROKU, która sfinansowała zakwaterowanie i wyżywienie
uczestników festiwalu.

Pozostałe koszty sfinansowane
zostały ze wsparciem:
• Producent mebli adrian prządkiewicz,
• El-trans elżbieta mongiało,
• Joyson safety systems poland sp.,
• Firma handlowa pietrucha s.c. marek i krystyna wonsik,
• Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe grzegorz wojtuń,
• Zając barbara, jacek m pieńkos,
• mamak marian,
• Pagaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W imieniu uczniów, którzy wywalczyli 12 miejsce - dziękujemy.
A po drodze, przed głównymi rozgrywkami, nasi unihokeiści zwiedzali
Elbląg. W Bukowym lesie Bazantarii
chłopcy nie przeszli obojętnie obok
odbywającego się tam X Grand Prix

w biegach przełajowych... skorzystali
z okazji i wzięli udział w biegach na
orientację. Z jakim efektem?... Oczywiście zwycięstwo!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W Elblągu reprezentowali nas:
Dawid Dziedziak,
Igor Gliszcyński,
Marcel i Jakub Michalik,
Jakub Powązka,
Antoni Wierzbicki,
Mikołaj Ogórek,
Maciej Śmierciak,
Łukasz Pietoń,
Michał Pawlik,
Stanisław Wondołowski,
Mateusz Wysowski.
Honorata Klimczak,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Krzeszowie
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W KRZESZOWIE
W tym roku grupa 20 dzieci z naszej parafii przyjęła Pierwszą Komunię Świętą 26 maja 2019 roku.
Przed godz. 10.00 ubrane
w piękne komunijne szaty wraz ze
swoimi rodzicami i krewnymi czekali przed wejściem do Bazyliki, by
najpierw poprosić o błogosławieństwo swoich rodziców. Następnie
ks. Proboszcz wprowadził uroczyście do świątyni dzieci i rozpoczęła
się Msza św. Podczas Eucharystii,
w której nasi mali parafianie brali czynny udział - ks. Proboszcz
Marian Kopko - udzielił Pierwszej
Komunii Świętej pod dwiema Postaciami Ciała i Krwi Pańskiej.
Świętowanie w gronie rodzinnym zostało dopełnione specjalnym nabożeństwem dziękczynnym o godz. 16.00. Wtedy był czas
na zaśpiewanie Litanii Loretańskiej, odebranie pamiątkowego
obrazka
pierwszokomunijnego
oraz złożenia podziękowań swoim
kochanym rodzicom. Mamy otrzymały piękne czerwone róże, a ojcowie małe chlebki. Ten symbo-

liczny wyraz wdzięczności wobec
rodziców za troskę i wychowawczy
trud, został wyśpiewany w przygotowanych piosenkach religijnych.
Na koniec spotkania dzieci wyszły
przed fasadę Bazyliki z balonem
w ręku. Na umówiony znak balon
pofrunął w niebo, a środku wypisane na karteczce postanowienie
i złożone przyrzeczenie pierwszokomunijne.
Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przygotowały się dzięki ofiarnej pracy duszpasterskiej
naszego wikariusza, ks. katechety
Jarosława Góreckiego. Serdecznie
gratulujemy dzieciom oraz ich rodzicom pięknej uroczystości religijnej oraz rodzinnej. Dziękujemy
jednocześnie wszystkim dzieciom,
które złożył ofiarę w wysokości:
540 zł na cele Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci. Ofiarę przesłaliśmy na konto tego Papieskiego
Dzieła do Warszawy.

26 maja 2019 - Pierwsza Komunia Święta w Krzeszowie

W 2019 roku w Sakramencie Eucharystii po raz pierwszy
w pełni uczestniczyli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grzegorz Baran,
Tymon Czuba,
Maria Jabłońska,
Piotr Jeleń,
Michał Kamiński,
Hanna Kołodziej,
Alicja Krzyżak,
Zuzanna Lipińska,
Gabriel Nalepka,
Julia Nalepka,
Franciszek Niciejewski,
Dominika Niemczyk,
Maria Pabis,
Jarosław Pawłowski,
Miłosz Piechota,
Barbara Popko,
Wiktor Redelbach,
Karol Salawa,
Jakub Szczecina,
Oliwia Śliwak.
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fot. Artur Kubieniec RelacjeRegionalne.pl
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PRACE W KRZESZÓWKU RÓWNIEŻ
W TYM ROKU

Rok 2018 upłynął przy bardzo dużych pracach związanych z pierwszym etapem remontu dachu.

Prace zostaną przeprowadzone
dzięki wsparciu:

Parafia Rzymskokatolicka
w Krzeszowie
pl. Jana Pawła II 1,
58-405 Krzeszów
BZ WBK
14 1090 1942 0000 0001 0783 8640
z dopiskiem: Remont Krzeszówek

dacja EU
Fun
R

Swój dar serca składają również
parafianie i dobrodzieje. Jeżeli chcą
Państwo nimi również zostać to
przedkładamy nr konta, na które
można wpłacać środki:

K

EJSKA PER
OP

BAROKU
ŁA

Gdyby nie kataklizm, który spotkał dach kościoła pw. św. Józefa
w Krzeszowie, to zapewne w 2019
roku bylibyśmy świadkami drugiego
etapu zmykającego prace związane
z pokryciem dachu kościoła pw. św.
Wawrzyńca w Krzeszówku. To nie
znaczy, że w tym roku prace przy kolebce krzeszowskiego opactwa całkiem ustaną.
Otóż dzięki wsparciu Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie przeprowadzony
kolejny etap remontu wieży kościoła.
Zostaną zakończone prace związane
z naprawą konstrukcji i kryciem dachu wieży oraz zostanie wymieniona
stolarka okienna. Dzięki wsparciu
fundacji Europejska Perła Baroku
zostanie również przeprowadzone
gazowanie wnętrza kościoła zapobiegające żerowaniu owadów niszczących strukturę ołtarzy, organ
i pozostałego drewnianego wyposażenia świątyni. Prace związane z gazowaniem rozpoczną się pomiędzy 8
a 12 lipca 2019 i potrwają ok dwóch
tygodni, przez które świątynia będzie całkowicie wyłączona z użytku.
Grzegorz Żurek
Kierownik Sanktuarium

RZ

ESZ Ó

W

KRZESZOWSKA PANI nr 4 (65) - Lipiec / Sierpień 2019 17

18 KRZESZOWSKA PANI nr 4 (65) - Lipiec / Sierpień 2019

SEKRETARZ STANU W KRZESZOWIE
Były oczarowanie, deklaracja powrotu i… zaskoczenie – tak najkrócej można scharakteryzować wizytę
ministra Jacka Sasina 11 maja 2019 r. w sanktuarium w Krzeszowie.
Zaskoczony był dziennikarz –
świadek wizyty. Jacek Sasin – poseł, sekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady
Ministrów, były wojewoda mazowiecki, zatem człowiek, który –
wydawałoby się – zna bardziej realia warszawskie niż dolnośląskie
– doskonale orientuje się w zawiłej historii dziś maleńkiego Krzeszowa, a przed wiekami stolicy
prężnego organizmu religijno-gospodarczego, jakim było opactwo
cystersów w Krzeszowie. Pierwsze
kroki minister skierował jednak
nie potężnej bazyliki, zbudowanej
w okresie baroku przez cystersów
jako pomnik wiary katolickiej, ale
do sąsiedniego kościoła brackiego
św. Józefa.
Minister Sasin nie zobaczył
mauzoleum, zdołał wejść jedynie do przedsionka bazyliki – dalej się nie dało, ponieważ jeden
z miejscowych parafian wstępo-

wał akurat w związek małżeński,
a ponadto oczekiwano na ministra
w kolejnym miejscu i czas naglił.
Ten jednak najwyraźniej… do wyjazdu się nie kwapił – oczarowany
miejscem i towarzystwem ks. dr.
Józefa Lisowskiego – kanclerza

Legnickiej Kurii Biskupiej, oraz ks.
prał. Mariana Kopko – proboszcz
i kustosza krzeszowskiego.
Ludzie z pasją, autentycznie
zaangażowani w ratowanie dziedzictwa narodowego, wręcz przykuli uwagę ministra. - Wrócę tutaj,
z żoną, żeby też to wszystko mogła
zobaczyć – zadeklarował przy odjeździe. Zdumiał zebranych pytaniem, w jakim stanie jest kościół
w pobliskim Chełmsku Śląskim.
Nie spodziewano się, że ma aż tak
dużą wiedzę o regionie. Wspaniały
album o Krzeszowie, który podarowali ministrowi przed odjazdem
ks. prał. Marian Kopko i kierownik sanktuarium Grzegorz Żurek,
wzbudził od razu jego niekłamane
zainteresowanie. Podczas wizyty
w Krzeszowie towarzyszyło ministrowi dwóch senatorów: Krzysztof Mróz z Jeleniej Góry i Rafał
Ślusarz z Gryfowa Śląskiego.
Tekst i fot.: Marek Perzyński
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Koncert w najpiękniejszym miejscu Dolnego Śląska
26 lipca 2019 roku, godz. 20:00
Bazylika Mniejsza w Krzeszowie

Bilety w sprzedaży!
online: www.sklep.opactwo.eu
stacjonarnie: Biuro Obsługi (Plac Jana Pawła II 3, 58-405 Krzeszów)
Więcej informacji na www.opactwo.eu
oraz na

Europejska Perła Baroku
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Pielgrzymka NSZZ "Solidarność"

Dnia 2 czerwca 2019 roku odbyła się Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" do Krzeszowa. Dziękujemy
za przybycie "Solidarności" Zagłębia Miedziowego i "Solidarności" Wałbrzych oraz licznym pocztom
sztandarowym.
"Musimy na nowo nie tylko w sposób symboliczny nasze sztandary
ustawiać gdy są uroczystości religijno-patriotyczne, ale na nowo musimy mocno nasze serca uwrażliwić,
że Polski Kościół, że Ojczyzna Nasza, że NSZZ 'Solidarność' to przede
wszystkim rodzina. Dziś ta rodzina
jest zagrożona" - powiedział podczas
przemówienia Przewodniczący Zarządu Regionu "Zagłębie Miedziowe"
Bogdan Orłowski. Po Mszy Świętej
odbyła się agapa z krzeszowską grochówką. Uczestnicy pielgrzymki mieli
także okazję wysłuchać koncertu "Kapeli Podwórkowej Lubin City". Uroczystość zakończyła się Koronką do
Bożego Miłosierdzia.

W tym dniu przeżywaliśmy również 22. rocznicę koronacji Cudownej
Ikony Matki Bożej Łaskawej dokonanej przez św. Jana Pawła II w Legnicy.
Wierni mieli okazję uzyskania odpustu zupełnego.
Sztandary NSZZ "Solidarność"
na Uroczystości w Krzeszowie
w dniu 2 czerwca 2019 roku:
1. Region Zagłębie Miedziowe
NSZZ "Solidarność"
2. KGHM Zanam SA NSZZ "Solidarność"
3. Energetyki Sp. z o.o. w Lubinie
NSZZ "Solidarność"
4. Zakładów Górniczych Lubin
NSZZ "Solidarność"

5. PKP Cargo NSZZ "Solidarność"
6. Emerytów i rencistów NSZZ Solidarność O/Wałbrzych
7. Górników Podgórze z Wałbrzycha
8. Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa
Urządzeń Górniczych WAMAG
w Wałbrzychu NSZZ "Solidarność"
9. Kopalni Victoria w Wałbrzychu
NSZZ "Solidarność"
10. Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Wałbrzychu NSZZ "Solidarność"
11. ZG Rudna NSZZ "Solidarność"
Przemysław Groński
(Galeria zdjęć na 2 stronie okładki)
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VI ZJAZD MOTOCYKLOWY I WIELKI
PIKNIK PATRIOTYCZNY 2019

Za nami chłodny i deszczowy ale jak zawsze udany VI Zjazd Motocyklowy i Wielki Piknik Patriotyczny.
12-ty maja tego roku był pierwszym
tak mokrym dniem w historii naszych
motocyklowych spotkań. Mimo nie
sprzyjającej aury na Placu Jana Pawła II
pojawili się motocykliści i odwiedzający.
Wydarzenie rozpoczęło się o godz.
10:00 w Kamiennej Górze, najwytrwalsi motocykliści spotkali się na rynku, by
wspólnie wyruszyć do Europejskiej Perły
Baroku. Na miejscu o godz. 12:00 odbyła się uroczysta Msza Święta za ojczyznę
oraz w intencji motocyklistów. A później
przyszedł czas na piknik, koncerty, widowiska artystyczne, oraz zabawę fantową
- wszystkie te elementy odbyły się pod
naszą ogrzewaną wiatą gastronomiczną. Serdecznie dziękujemy za przybycie
motocyklistom, którym nie straszny był
tego dnia deszcz. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom naszego pikniku i gratulujemy zwycięzcom loterii!
W tym miejscu dziękujemy także partnerom i przyjaciołom, którzy
wsparli wydarzenie:
• Miasto Kamienna Góra,
• Powiat Kamiennogórski,
• Gmina Kamienna Góra,
• Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,
• Międzynarodowy Motocyklowy Rajd
Katyński,

• Wiceminister i Poseł na Sejm RP – Marzena Machałek,
• Senator RP – Dorota Czudowska,
• Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego - Małgorzata Krzyszkowska,
• Członek Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego - Damian Wójcik,
• NSZZ „Solidarność” ZG „Lubin” –
Przewodniczący Bogdan Nuciński,
• NSZZ „Solidarność” ZG „Rudna” –
Przewodniczący Józef Czyczerski,
• Dyrektor Naczelny ZG „Lubin” – Dariusz Jach,
• Jelenia Góra-Plast,

• Kawiarnia „U Leszka” – Lesław Cichocki z Krzeszowa,
• Restauracja „Rustykalna” – Anna Benkmann- Kucewicz,
• Zuzanna i Jan Bocheńscy z Krzeszowa,
• Fundacja "Europejska Perła Baroku"
w Krzeszowie,
• PKS Kamienna Góra - prezes Edward
Kaczor,
• JOYSON SAFETY SYSTEMS Sp. z o.o.,
• Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we
Wrocławiu,
• Dobrodzieje indywidualni.
Jacek Trybuła

Kolejny Zjazd Motocyklowy oraz Piknik Patriotyczny
odbędzie się 15 sierpnia. Serdecznie zapraszamy!
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II PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN
DO KRZESZOWA

Dnia 1-ego maja na terenie Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie odbyła się II Pielgrzymka Mężczyzn.
Drugi rok z rzędu mężczyźni Diecezji Legnickiej mieli okazję do wspólnego spotkania.
Wydarzenie miało charakter
modlitewny, w programie było
m.in. litanie do Św. Józefa oraz litanie loretańskie do Matki Bożej
- królującej w krzeszowskim sanktuarium. Centralnym punktem
była Msza Święta, która odbyła się
w Kościele Brackim pw. Św. Józefa pod przewodnictwem ks. Józefa
Lisowskiego - kanclerza Legnickiej
Kurii Biskupiej. Pielgrzymce towarzyszyły również liczne konferencje i wykłady pogłębiające wiedzę
uczestników, ich tematyka obejmowała zarówno aspekty duchowe
i psychologiczne jak i historyczno-teologiczne dot. m.in radości
i smutków Św. Józefa omawianych
na bazie fresków Michała Willmanna.
Warto także dodać, że Pocysterskie Opactwo rozpoczynając weekend majowy otworzyło dla zwiedzających Klasztorne Podziemia,
strychy i inne niedostępne na co
dzień obiekty. Trwający w Krzeszowie ruch turystyczno-pielgrzymkowy mocno się więc zazębiał. Turyści odwiedzający Europejską Perłę
Baroku dołączali do grona słuchaczy podczas wykładów, a uczestnicy pielgrzymki mieli w wolnym
czasie możliwość zwiedzenia wielu
niezwykłych miejsc.
Jacek Trybuła

Konferencja "Wpływ zranień duchowych i psychicznych
z dzieciństwa na życie małżeńskie i rodzinne"
ks. dra Marcina Wiśniewskiego

Zwiedzanie opactwa

Zakończenie Pielgrzymki
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RADIO MARYJA
i TELEWIZJA TRWAM
w KRZESZOWIE
Za nami wielki medialny dzień! W dniu 17 czerwca br. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej kolejny rok
z rzędu miało przyjemność gościć TV TRWAM i Radio Maryja. Dziękujemy ekipie radiowo-telewizyjnej,
wszystkim uczestnikom, widzom i słuchaczom.
Nasze wspólne spotkanie rozpoczęliśmy artystycznie sztuką teatralną "Błogosławiona Imelda - Patronka Dzieci
Pierwszokomunijnych", przedstawienie
wykonał Eucharystyczny Ruch Młodych
z Chojnowa. Następnym elementem
programu była Msza Święta, w tym roku
odbyła się ona o godz. 18:00 w Bazylice Mniejszej. Eucharystii przewodniczył bp Marek Mendyk. Pomimo tego,
że Msza odbywała się w dzień roboczy,
świątynia tego dnia zapełniła się licznym
gronem wiernych. "Dziękuję wszystkim,
którzy przybyli, którzy oglądali nas na
żywo, a szczególnie dziękuję ekipie telewizyjno-radiowej. Cieszę się za każdym
razem gdy TV TRWAM i Radio Maryja
odwiedza nasze sanktuarium. Wiem, że
wiele osób tęskni za tym miejscem, za
Matką Bożą Łaskawą. Wiem, że wiele
osób nie może tu przyjechać z różnych
powodów. Wiem, że te media i transmisje na żywo dają tym ludziom ogrom pozytywnych emocji." - podsumowuje ks.
Marian Kopko (kustosz sanktuarium).
Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na poczęstunek do
nowo wybudowanej wiaty gastronomicznej. Jednak nie na tym wszystko się
skończyło. Tego dnia późną wieczorową
porą jedna z naszych sal Muzeum Opactwa zamieniła się w studio radiowe.
Radio Maryja o godz. 21:30 rozpoczęło
z tego miejsca "Rozmowy niedokończone", program ten skupiał się na rozmowach o Henryku II Pobożnym - kandydacie na ołtarze, który poległ w bitwie
pod Legnicą w obronie chrześcijaństwa.
W rozmowach głos zabierali Mec. Andrzej Potycz z Legnicy; przewodniczący
Bractwa Henryka Pobożnego; Monika
Rogozińska, dziennikarz i autorka książek oraz wystaw; dr Anna Sutowicz, historyk z Wrocławia; Bractwo Henryka
Pobożnego; ks. Marian Kopko.
Jacek Trybyła

Msza Święta w bazylice

Agapa oraz występy "pod wiatą"

"Rozmowy niedokończone" w "Domu Gościnnym Opata"
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Rodzina
drogą
Kościoła
V KONGRES RODZIN
W KRZESZOWIE
W sobotę 18 maja w krzeszowskim sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odbył się V Kongres Rodzin
diecezji legnickiej, któremu towarzyszyło hasło: Rodzina drogą Kościoła.
W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele różnych grup i wspólnot
formacyjnych skupiających małżeństwa i rodziny, min. Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, Ruch Szensztacki, Domowy Kościół, Spotkania
Małżeńskie czy neokatechumenat.
Przyjechały też rodziny z dziećmi, dla
których przygotowano specjalny program.
Kongres był czasem wspólnej
modlitwy, ale też i formacji. Na spotkanie zaproszono dwóch gości, którzy wygłosili konferencje poświęcone
dokumentowi Jana Pawła II pt. List
do rodzin, którego 25 rocznicę opublikowania w tym roku obchodzimy.
Konferencje wygłosili ks. Przemysław
Drąg z Warszawy, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
oraz ks. Franciszek Jabłoński z Gniezna, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.
W południe w bazylice krzeszowskiej sprawowana była Msza św.
w intencji rodzin naszej Diecezji. Po
przerwie odbył się koncert uwielbienia prowadzony przez zespół Nazaret
z Lubina. Kongres zakończył się o 15
odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego i aktem zawierzenia rodzin Diecezji Legnickiej Matce Bożej.
ks. Waldemar Wesołowski
legnica.fm

ks. Franciszek Jabłoński - Konferencja "Życie małżeńskie uczynić Eucharystią.
Codzienna modlitwa za męża i za żonę."

Występ zespołu "Nazaret" z Lubina

KRZESZOWSKA PANI nr 4 (65) - Lipiec / Sierpień 2019 25

Bierzmowanie
W dniu 30 maja (czwartek)
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbyło się
bierzmowanie. Młodzież w liczbie
ponad 50-ciu osób bardzo gorliwie
przygotowywała się do przyjęcia
tego sakramentu, aż w końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień.
"Długie przygotowania sprawiły, że dzisiejszy dzień był przez
nas prawdziwie oczekiwany, a kiedy już nadszedł... była to naprawdę wyjątkowa, wyniosła chwila"
- mówi jedna z młodych uczestniczek uroczystości. Ks. bp Marek

Mendyk - pod którego przewodnictwem odbyło się bierzmowanie,
zawsze powtarza, że młodzi ludzie
są bardzo ważną częścią Kościoła. Głęboko wierzymy, że wraz
z przyjętym sakramentem, wiara w naszej młodzieży będzie się
umacniać, a miniony dzień będzie
dla nich pięknym i pełnym miłości
wejściem w dorosłość.
Życzymy wszystkim uczestnikom aby Duch Święty obdarzał ich
swoimi darami i działał w ich życiu!
Jacek Trybuła
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RAJD PAPIESKI
W KRZESZOWIE 2019

Dla świętego Jana Pawła II, dzieci i młodzież
zawsze była skarbem i dobrem bezcennym.
W słowach bezpośrednich nauczał, że „Każde dziecko
jest skarbem Boga i narodu’’, a młodzież jest „Solą tej ziemi”. Dotykając papieskiej miłości również na krzeszowskiej
ziemi, z wieloletniej inicjatywy Pani Lucyny Wilk, wyruszyliśmy ze szkolną krzeszowską bracią na wspólne "Wędrowanie z Janem Pawłem II". Czerwcowy dzień obdarzył nas
palącym słońcem, co przyczyniło się do tego, że marudy
miały na co narzekać. Ale daliśmy radę. Uczniowie ze szkoły przeszli do bazyliki, gdzie pan Marek Rzeszutek przypomniał historię koronacji przez Jana Pawła II obrazu Matki
Bożej Łaskawej. Celem wędrówki była wspólna eucharystia
w kościele na górze św. Anny. Pogoda dopisała, słonko opalało, a widoki z góry zapierały dech w piersiach.
Honorata Klimczak,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
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