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Odpust ku czci św. Wawrzyńca w Krzeszówku, 11 sierpnia 2019

Odpust ku czci św. Maksymiliana Kolbe w Czadrowie, 14 sierpnia 2019

Ks. Bp Marian Buczek w otoczeniu Państwa Bocheńskich i gości agapy odpustowej w Krzeszówku
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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2019

• 1 września – Pierwsza niedziela miesiąca – zmiana 
tajemnic Żywego Różańca.

• 2 września – Rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go i katechetycznego, godz. 8.00; Msza św. w Ba-
zylice dla uczniów, nauczycieli i  wychowawców 
oraz rodziców.

• 5 września – Pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 
18.00 modlitwa o nowe i święte powołania kapłań-
skie i zakonne.

• 6 września – Pierwszy Piątek Miesiąca. Odwiedziny 
chorych od godz. 8.30. Ks. Jerzy do chorych przyj-
dzie w sobotę 7 września. Zapraszamy na całonoc-
ną adorację Najświętszego Sakramentu: początek 
po Mszy św. wieczornej.

• 7 września – Diecezjalna Pielgrzymka Osób Nie-
pełnosprawnych do Krzeszowa.

• 8 września – O godz. 24.00 wyjazd pielgrzymów na 
Szlak Adama Mickiewicza na Litwę i Białoruś. Za-
kończenie pielgrzymki 17 września 2019 roku.

• 14 września – Sobota – Odpust Podwyższenia 
Krzyża Świętego.

• 29 września – Niedziela – 8. Rocznica Rekonsekra-
cji kościoła na Górze św. Anny. Msza św. w kościele 
św. Anny w Krzeszowie o godz. 15.00 – Zapraszamy 
na Górę Św. Anny oraz na spotkanie modlitewne 
Bractwo Szkaplerza św. Michała Archanioła; Grupę 
Modlitewną św. Ojca Pio; Grupę Modlitewną św. 
Rity oraz Apostolstwo Dobrej Śmierci.

• 3 października – Pierwszy Czwartek Miesiąca. 
Modlimy się szczególnie o nowe i święte powołania 
kapłańskie i zakonne.

• 4 października – Pierwszy piątek miesiąca. Odwie-
dziny chorych od godz. 8.30. Zapraszamy na cało-
nocną adorację Najświętszego Sakramentu: począ-
tek po Mszy św. wieczornej.

• Od 4 do 6 października – Rekolekcje dla Nie-
ustannego Różańca.

• 5 października – Sobota – Pielgrzymka Żywego 
Różańca Diecezji Legnickiej do Krzeszowa. Roz-
poczęcie o godz. 10.00 w Bazylice.

• 6 października – Pierwsza niedziela miesiąca. 
Zmiana tajemnic Żywego Różańca o godz. 10.00.

• od 7 do 13 października – Jerycho Różańcowe. Po-
czątek w poniedziałek 7 X 2019 o godz. 17.30.

• 11 października – Piątek – Warsztaty Muzyczne dla 
dzieci w  ramach Festiwalu Piosenki Maryjnej i  Pa-
triotycznej – rozpoczęcie o godz. 15.00 w Krzeszowie.

• 11 października – Piątek – Zakończenie Mszy św. 
na Górze Św. Anny.

• 12 października – Sobota – Festiwal Piosenki Ma-
ryjnej i  Patriotycznej w  Krzeszowie. Pielgrzymka 
Dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzie-
ci oraz Eucharystyczny Ruch Młodych Diecezji 
Legnickiej. Msza św. o godz. 12.00 w Bazylice.

• 13 października – Niedziela – Rocznica Objawień 
Fatimskich. Zakończenie Jerycha na Eucharystii 
o godz. 7.30.

• 16 października – Środa – 41. Rocznica wyboru 
Kard. Karola Wojtyły na Stolice Piotrową.

• 19 października – Sobota – Bractwo Świętego 
Józefa w Krzeszowie.

• 20 października – Niedziela – Biesiada Przewodni-
ków Sudeckich. Pielgrzymka do Krzeszowa godz. 
12.00.

• 28 października – Poniedziałek – wspomnienie 
św. Tadeusza – pamiętajmy w naszych modlitwach 
o  pierwszym Biskupie Legnickiem śp. Tadeuszu 
Rybaku.

• 1 listopada – piątek – Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Msze Święte w Krzeszowie: 7.30, 10.00, 
12.00 (na Cmentarzu) i  17.00. Wyjście procesji 
z Cmentarza Klasztornego na Cmentarz Parafialny 
o godz. 11.30.

Ogłoszenia stałe dla Parafian 
W Krzeszowie:

• Kancelaria Parafialna: 
czynna w każdy wtorek od godz. 16.00 do 17.30 
oraz w soboty od 8.00 do 9.00.

• W każdy wtorek – Nabożeństwo do Świętego 
Józefa – godz. 17.30.

• W każdą środę – Nowenna do Matki Bożej 
Łaskawej – godz. 17.30.

• Codziennie: Koronka do Bożego Miłosierdzia – 
godz. 15.00.

• Od poniedziałku do czwartku: w Kaplicy 
Loretańskiej Adoracja Najświętszego 
Sakramentu od godz. 7.30 do 12.00.

• W każdy piątek: Msza Święta i Adoracja 
Najświętszego Sakramentu – na Górze Św. Anny 
– godz. 16.00 (do piątku 11 października 2019 
roku).
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TGD - KONCERT W NAJPIĘKNIEJSZYM 
MIEJSCU DOLNEGO ŚLĄSKA

26 lipca 2019 roku wielka radość 
przepełniła wnętrze naszej bazyliki. 
Każdy koncert grupy TGD stanowi 
modlitwę poprzez śpiew i muzykę. 
Tym razem również tak było. Uwiel-
bialiśmy Pana Boga wspólnie, było 
nas blisko 400 osób, każdy przeży-
wał ten wieczór indywidualnie. Na 
twarzach ludzi widoczne było wzru-
szenie, radość, ale przede wszystkim 
widoczne były głębokie przeżycia 
duchowe. Dziękujemy grupie TGD, 
dziękujemy wszystkim, którzy do-
łożyli swoją cegiełkę do organizacji 

Wiele osób długo oczekiwało tego piątkowego wieczoru, mając wielkie nadzieje. Myślimy, że oczekiwania 
wszystkich osób ziściły się z nawiązką. Koncert TGD, który odbył się w Bazylice Mniejszej w Krzeszowie to była 
prawdziwa moc muzyki, śpiewu i uwielbienia!

tego wydarzenia. Dziękujemy gorąco 
wszystkich uczestnikom. Było pięk-
nie!

Twórczość TGD zaliczana jest do 
nurtu pop-gospel. Nie jest jednak pró-
bą kopiowania muzyki afroamerykań-
skiej ale wynikiem łączenia różnych 
inspiracji i poszukiwania własnego 
stylu. Dzisiejsze brzmienie grupy two-
rzy kilkunastoosobowy chór, zespół 
instrumentalny i grono solistów. Re-
pertuar zespołu opiera się na kompo-
zycjach dyrygenta - Piotra Nazaruka.

Jacek Trybuła
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PIELGRZYMKA RODZINY RADIA MARYJA
NA JASNĄ GÓRĘ

NIEDZIELA, 14 LIPCA 2019 ROKU
Wielka Rodzina Radia Maryja przybyła tak licznie na Jasną Górę Zwycięstwa, by Panu Bogu przez ręce 

Maryi: dziękować, przepraszać i prosić.

Do Częstochowy przybyli, ponie-
waż Ojczyzna jest duchowo i  moralnie 
zagrożona. Była to 28. Pielgrzymka Ro-
dziny Radia Maryja; przybyło około 100 
tys. pątników.

Biskup świdnicki przypomniał w ho-
milii, że jasnogórski klasztor jest miej-
scem, „które Królowa Polski wybrała so-
bie, aby tu szczególnie okazywać potęgę 
modlitwy wznoszonej ku Bogu przez Jej 
niepokalane ręce”. Hierarcha przypo-
mniał wydarzenia, dzięki którym Jasna 
Góra nieodparcie się kojarzy ze zwycię-
stwem: potop szwedzki, Cud nad Wi-
słą, czy okres drugiej wojny światowej. 
- Wreszcie zwycięstwem jasnogórskim, 
o którym nie godzi się zapominać, było 
proklamowanie na tym miejscu w uro-
czystość Matki Bożej Częstochowskiej 
1956 r. Jasnogórskich Ślubów Narodu, 
w  300-lecie ślubów lwowskich króla 
Jana Kazimierza. Wskazał, że dziś zno-
wu „znajdujemy się w  rzeczywistości 
jakby potopu”. – Już nie szwedzkiego czy 
bolszewickiego, ale potopu ideologicz-
nego, zalewającego Polskę od Zachodu. 
Niespełna miesiąc temu, w  dniu, gdy 
odbywała się tutaj coroczna pielgrzym-
ka Podwórkowych Kółek Różańcowych 
Dzieci, ulicami Częstochowy przeszedł 
tzw. Marsz Równości, będący w  istocie 
afirmacją demoralizacji i grzesznych za-
chowań środowisk LGBT, wspieranych 
przez ofensywę zagranicznych ośrod-
ków usiłujących narzucić Polsce neo-
pogańską ideologię gender – powiedział 
bp Dec. Duchowny przypomniał słowa 
kard. Karola Wojtyły, wypowiedziane 
podczas wizyty w  Stanach Zjednoczo-
nych: „stoimy dziś w obliczu największej 
konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła 
ludzkość. Nie przypuszczam, aby szero-
kie kręgi społeczeństwa amerykańskie-
go ani najszersze kręgi wspólnot chrześ-
cijańskich zdawały sobie z tego w pełni 
sprawę. Stoimy w  obliczu ostatecznej 
konfrontacji między Kościołem a anty-
-kościołem, Ewangelią i  jej zaprzecze-

niem. Ta konfrontacja została wpisana 
w plany Boskiej Opatrzności; jest to czas 
próby, w który musi wejść Kościół, a pol-
ski w szczególności”. W imię wzniosłych 
haseł: nowoczesność, wolność, toleran-
cja czy demokracja, chce się zniszczyć 
tradycyjne małżeństwo i rodzinę, podci-
na się korzenie, z której wyrosła kultura 
europejska i cywilizacja chrześcijańska.

Przypomniał, że cywilizacja chrześ-
cijańska, w  ramach której funkcjonuje 
Kościół katolicki, wspiera się na trzech 
głównych filarach: greckiej filozofii, 
rzymskim prawie i  judeochrześcijań-
skiej religii. Wszystkie te filary są dzisiaj 
w różny sposób podcinane i osłabiane. - 
Przybyliśmy dzisiaj tak licznie na Jasną 
Górę Zwycięstwa, by Bogu przez ręce 
Maryi, dziękować, przepraszać i prosić; 
przybywamy, wszak Ojczyzna jest du-
chowo i  moralnie zagrożona. Jesteśmy 
tu, by wołać: "Przybądź nam, miłościwa 
Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z potęż-
nych nieprzyjaciół mocy" – stwierdził 
biskup świdnicki. - Dziś na Jasnej Gó-
rze mówimy „nie” dla marszów rów-
ności, w  których ma miejsce ubliża-
nie, ośmieszanie i  opluwanie wartości 
chrześcijańskich i  narodowych, które 
się wykorzystuje do propagowania haseł 
antykatolickich. Chcemy mieć Polskę 
katolicką i Europę chrześcijańską, chce-

my być w  Europie, w  której będzie się 
uznawało Boga za gwaranta ładu moral-
nego w życiu indywidualnym i społecz-
nym, prywatnym i  publicznym – pod-
kreślił biskup świdnicki.

Podczas liturgii poświęcony zo-
stał nowy wóz transmisyjny Telewizji 
TRWAM i Radia Maryja. Na Jasną Górę 
przybyło ponad 100 tys. pielgrzymów. 
Papież Franciszek uczestnikom Eucha-
rystii udzielił odpustu zupełnego pod 
zwykłymi warunkami. We Mszy świętej 
uczestniczył marszałek senatu Stanisław 
Karczewski, premier Mateusz Morawie-
cki, minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak, posłowie i  senatorowie oraz 
deputowani Parlamentu Europejskiego 
i  samorządowcy. Pielgrzymka Rodziny 
Radia Maryja jest jedną z największych, 
jaka przybywa na Jasną Górę, dlate-
go nad bezpieczeństwem pielgrzymów 
czuwają specjalnie powołane służby: 
policja oraz służby medyczne. Słuchacze 
pielgrzymują do Częstochowy, by dzię-
kować też Matce Bożej za katolicki głos 
płynący każdego dnia z  Radia Maryja. 
Codziennie o  21.00 za pośrednictwem 
toruńskiej rozgłośni i TV Trwam wierni 
mogą łączyć się z narodowym sanktua-
rium na modlitwie apelowej.

www.niedziela.pl

Od lewej: Ks. Kustosz Marian Kopko, O. dr Tadeusz Rydzyk,
Ks. Kanclerz Józef Lisowski,

14 lipca 2019 roku
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Kameralny Koncert Harfowy

W czwartek (27 czerwca) o godz. 19:00 i 20:00 w naszym Letnim Pawilonie na Wodzie odbyły się 
dwa kameralne koncerty harfowe w wyk. Jadwigi Tomczyńskiej, dla wszystkich uczestników było to 
emocjonujące przeżycie.

Artystka przyjechała do nas 
z  Wrocławia, podczas pobytu wielo-
krotnie wspominała, że jest zauroczo-
na miejscem. Miniony koncert jest 
pierwszym tego typu wydarzeniem 
organizowanym przez nas w pawilonie 
i na pewno nie ostatnim. Urok obiek-
tu doskonale współgrał z  muzyką, co 
podkreślali uczestnicy. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i  zapraszamy 
do uczestnictwa w  kolejnych koncer-
tach.

Jadwiga Tomczyńska jest absol-
wentką Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocławiu oraz 
dyplomowaną muzykoterapeutką. 
Doświadczenia zdobyte podczas pra-
cy muzykoterapeutycznej, pozwoliły 
jej na kontynuowanie pracy naukowej, 
co zaowocowało podjęciem badań nad 
terapeutycznymi właściwościami mu-
zyki harfowej. Za swoją pracę badaw-
czą i zapoczątkowanie idei harfoterapii 
w Polsce otrzymała nagrodę w X edycji 

konkursu „Wrocławska Magnolia”. Jej 
solowe recitale wokalno-harfowe na 
długo pozostają w  pamięci słuchaczy, 
będąc źródłem głębokich doznań za-
równo muzycznych, jak i duchowych.

Wydarzenie odbyło się w  ramach 
Festiwalu Krzeszów 2019 dofinansowa-
nego przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego 
oraz Fundację KGHM Polska Miedź SA.

Jacek Trybuła

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury
Dofinansowano decyzją Sejmiku i Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego
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ZROZUMIEĆ BOŻE PRAWDY
Kilka tysięcy wiernych, pielgrzymów z  całej Polski oraz z  Czech, uczestniczyło w  trzydniowym 

Wielkim Odpuście Krzeszowskim.

Centralnym punktem uroczystości 
w  Krzeszowie była czwartkowa Msza 
św. koncelebrowana pod przewodni-
ctwem ordynariusza legnickiego ks. 
bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Wita-
jąc wszystkich jej uczestników, kustosz 
sanktuarium ks. prałat Marian Kopko, 
nawiązując do słów krzeszowskiej pieś-
ni „Maryjo, naucz nas kochać Jezusa 
w  Eucharystii”, podkreślił, że Msza 
św. to szczyt naszego dziękczynienia. 
Z kolei ks. bp Zbigniew Kiernikowski 
zauważył, że uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny ukazuje 
perspektywę naszego życia. Jesteśmy 
przeznaczeni do tego, by mieć udział 
w  chwale zmartwychwstania Pana. 
A  Maryja jest pierwsza z  nas, która 
uczestniczy w  tym misterium tajem-
nicy zjednoczenia z  Bogiem. – Uzna-
jemy się za ludzi grzesznych, a jedno-
cześnie głęboko wierzymy, ufamy, że 
Bóg wybiera nas i i przeznacza nas dla 
siebie – podkreślił ks. bp Kiernikow-
ski. W  homilii ordynariusz diecezji 
wrocławsko-gdańskiej Kościoła gre-
ckokatolickiego ks. bp Włodzimierz 
Roman Juszczak wskazał m.in., że je-
steśmy zobowiązani do dbania o nasze 
ciało, mając na względzie jego zdrowie, 
zabezpieczenie, jedzenie, picie, jego 
rozwój fizyczny, intelektualny, należ-

ny odpoczynek. – Ciało nie może być 
niszczone ani przez zabijanie, aborcję, 
eutanazję i innymi sposobami, bo ciało 
człowieka jest świątynią Ducha Świę-
tego – przypomniał ks. bp Juszczak. 
Zauważył, że w  dzisiejszym świecie 
słyszymy wiele głosów, iż dzisiejszemu 
człowiekowi nie jest potrzebny ani Bóg 
z Dobrą Nowiną, ani Kościół z Ewan-
gelią. – Dzisiejsze święto przeka-
zuje nam, że warto i  trzeba, tak 
jak apostołowie, zatrzymać się na 
chwilę, próbować zrozumieć Boże 
prawdy, które Bóg stawia przed 
człowiekiem. Warto też spojrzeć na 
ikonę krzeszowskiej Matki Bożej 
Łaskawej w  duchu odczytania Bo-
żej prawdy, które Bóg dzisiaj w  Jej 
obliczu stawia i  zwraca do każde-
go z nas. Może wówczas, nie mając 
w  sobie negatywnego nastawienia, 
którym dzisiaj zewsząd atakuje nas 
świat, łatwiej będzie pojąć Boży 
plan zbawienia przygotowany i rea-
lizowany od wieków. W tym planie 
jest dla każdego z nas zarezerwowa-
ne miejsce. Warto też brać w  ręce 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 
abyśmy korzystając z wykładni na-
uczycielskiego urzędu Kościoła, po-
mogli sobie w  rozumieniu Bożego 
planu zbawienia – akcentował ks. 

bp Juszczak. Po Mszy św. wokół placu 
klasztornego przeszła tradycyjnie pro-
cesja z  ikoną Matki Bożej Łaskawej, 
poświęcono także wiązanki kwiatów 
i ziół. 

Marek Zygmunt, naszdziennik.pl
(Galeria zdjęć na ostatniej 

stronie okładki)

Wielki Odpust Krzeszowski
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DEWASTACJA KAPLICZEK
KALWARII KRZESZOWSKIEJ

Tuż za oficjalnym komunikatem Policji informujemy, że znani są sprawcy, którzy dokonali zniszczeń 
na terenie Wielkiej Kalwarii Krzeszowskiej.

Sprawcami okazali się dwaj nielet-
ni mieszkańcy gminy Kamienna Góra. 
Chłopcy przyznali się do zniszczeń. 
Nieletnimi zajmie się sąd rodziny.

Dziękujemy wszystkim mieszkań-
com powiatu kamiennogórskiego, tu-
rystom, pielgrzymom, mediom oraz 
KPP w  Kamiennej Górze za wielkie 
zaangażowanie. W  przeciągu kilku dni 
o akcji mówił cały region, Dolny Śląsk 
i  Polska, do Biura Obsługi znajdujące-
go się w  Krzeszowie spływały liczne 
telefony, zdjęcia i wiadomości. Przydat-
ny okazał się także monitoring, który 
uchwycił wandali. Szczególnie podzię-
kowania należą się młodzieży zamiesz-
kującej Krzeszów, która bardzo przejęła 
się zniszczeniami i  czynnie zaangażo-
wała się w sprawę. Zarząd fundacji wy-
cenił szkodę na kwotę 15 000 złotych.

Dla przypomnienia... w nocy z 9-ego 
na 10-ego lipca dokonano zniszczeń na 
na terenie Wielkiej Kalwarii Krzeszow-
skiej. Trzy zabytkowe kapliczki w  tym 
Dom Piłata zostały wymalowane spray-
-em, niestety na miejscu pojawiły się 
także wulgarne obrazki.

Kalwaria Krzeszowska to najstarsza 
droga krzyżowa na Śląsku, wybudowana 
z inicjatywy opata Bernarda Rosy w la-
tach 1672 - 1678. Pierwotne stacje po-
wstały dzięki wykorzystaniu materiałów 
nietrwałych tj. drewna bądź konstrukcji 
szachulcowej. Za następcy Rosy - opata 
Dominika Geyera Kalwaria Krzeszow-
ska doczekała się modernizacji. W  la-
tach 1703 - 21 stacje uzyskały wersję 
kamienną. Dzisiejsza kalwaria składa 
się z 33 stacji rozłożonych według miar 

jerozolimskich. Dzieli się na dwie czę-
ści: Drogę pojmania (stacje I - XV) oraz 
Drogę krzyżową (stacje XVI - XXXIII). 
Za stworzenie wyposażenia stacji od-
powiedzialni są artyści współpracują-
cy z  krzeszowskim opactwem. Obrazy 
wykonali: Michał Willmann i  Marcin 
Leistriz, retabula ołtarzowe i rzeźby wy-
konał Jerzy Schötter oraz Jerzy Gode. 
Kalwaria Krzeszowska po renowacji 
została ponownie otwarta w 2015 roku.

Jacek Trybuła

Dnia 24 lipca 2019 r. w godzinach popołudniowych doszło do kolejnej dewastacji stacji Kalwarii Krzeszowskiej. 
Tym razem celem działań wandali stała się IX Stacja - Dom Annasza powszechnie nazywana Ciemnicą.

Dzięki czujności personelu Fundacji 
"Europejska Perła Baroku" i błyskawicznej 
reakcji kamiennogórskiej Policji sprawcy 
zostali złapani na gorącym uczynku.

Dziękujemy Policji za sprawnie prze-
prowadzoną akcję. Jednocześnie przypo-
minamy Kalwaria Krzeszowska jest stale 
monitorowana i  wszelkie zdarzenia są 
zgłaszane odpowiednim służbom.

Rafał Bijak

Stacja IX jest dwupoziomowa, na rzu-
cie kwadratu i kryta gontem. Zwyczajowo 
nazywana Ciemnicą, choć ta nazwa odnosi 
się tylko do dolnej części kaplicy. W budyn-

ku znajduje się duża, płaskorzeźba z pia-
skowca, przedstawiająca Naigrywanie się 
żołnierzy z  Chrystusa, z  1679 r. Siedmiu 
oprawców ma twarze Szwedów i  Pandu-
rów, którzy napadli na klasztor w 1633 r. 
W  piwnicy ukryto cudowną figurę Chry-
stusa, otoczoną szczególnym kultem. 
W tym miejscu doszło do uzdrowień, czego 
pamiątką są zachowane drewniane kule, 
które pozostawili niepełnosprawni jako 
niezwykłe ex voto. Pod samymi schodami 
niegdyś tryskało malutkie źródełko, mające 
nieść pomoc w chorobach oczu.

(K. Michalik, Dom Łaski Maryi,
Krzeszów 2018)

KOLEJNA DEWASTACJA
STACJI KALWARII KRZESZOWSKIEJ
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BLUŹNIERSTWO JEST GRZECHEM
Przebłaganie Pana Boga za wszystkie popełnione grzechy było główną intencją piątkowej modlitwy 

ekspiacyjnej w krzeszowskim opactwie. Rozpoczęła się ona Mszą św. w brackim kościele pw. św. Józefa  
sprawowaną pod przewodnictwem kustosza sanktuarium ks. prał. Mariana Kopki.

W homilii kustosz sanktuarium 
przypomniał, że nie wolno posłu-
giwać się imieniem Bożym lekko-
myślnie lub pogardliwie. – Istotą 
grzechu bluźnierstwa jest nienawiść 
skierowana ku Bogu. Bluźnierstwo 
jest grzechem szatańskim. To Szatan 
jest pierwszym bluźniercą przeciwko 
Bogu. Grzech bluźnierstwa zdarza się 
u  ludzi pysznych i  wrogo nastawio-
nych do Boga, którzy ośmielają się 
zwracać przeciwko Niemu – zauwa-
żył kaznodzieja. – Dopuszczają się 
go ci, którzy świadomie walczą z Bo-
giem, a narzędziem tej walki jest wy-
śmiewanie prawd wiary, naigrywanie 
się z symboli religijnych, wykorzysty-
wanie ich w sposób prowokacyjny – 
dodał kapłan.

Jak zauważył kaznodzieja, grzech 
podszyty jest zawsze nienawiścią do 
tego, co święte. – Intencją bluźnier-
stwa jest nie tylko obrażanie Boga, ale 
także szkodzenie Kościołowi i  osła-
bianie wiary w sercach ludzi. Na tym 
polega wewnętrzna złość bluźnier-
stwa – mówił ks. prał. Marian Kopko.

– Taka sytuacja wydarzyła się 
ostatnio w Krzeszowie. Dwójka mło-
docianych ludzi (jeden z  naszej pa-
rafii) zniszczyła trzy kaplice Drogi 
Krzyżowej. Dzisiaj chcemy przepra-
szać Pana Boga za ten grzech bluź-
nierstwa i prosić o łaskę nawrócenia 
dla tych młodych ludzi i  ich rodzi-
ców. Chcemy przez modlitwę, post 
i  jałmużnę wypraszać u  Pana Boga 
litość nad nami, grzesznikami; prag-
niemy także duchowego oczyszcze-
nia naszej miłości względem Pana 
Boga – podsumowywał homilię ks. 
prał. Marian Kopko.

Po Eucharystii modlitwę ekspia-
cyjną kontynuowano, przechodząc 
procesjonalnie przez stacje Drogi 
Krzyżowej Kalwarii Krzeszowskiej.

Marek Zygmunt
naszdziennik.pl
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OBÓZ WAKACYJNY FUNDACJI
DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

Dziś (12 lipca 2019 roku) przed oblicze Matki Bożej Łaskawej 
przyjechało ponad pół tysiąca niezwykle uzdolnionych młodych osób. 
Młodzież przeżywała u  nas tzw. Dzień Skupienia. Wszystko odbyło 
się za sprawą Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Fundacja Dzieło Nowego Ty-
siąclecia założona przez Episko-
pat Polski wspiera stypendiami 
młode osoby pochodzące z  ma-
łych miast i  wsi, aby mogły one 
rozwijać swoje talenty i  zdolno-
ści. Fundusze na stypendia dla 
uczniów szkół podstawowych, 
średnich i  studentów zbierane są 
w październiku podczas Dnia Pa-
pieskiego.

Na wakacyjny obóz przyjechali 
studenci m.in. z  Gdańska, War-
szawy, Poznania, Szczecina czy 
Krakowa. Zdecydowana więk-
szość była w Krzeszowie pierwszy 
raz, wiele osób otwarcie zachwy-
cało się naszym sanktuarium. 
Pobyt dla stypendystów był prak-
tycznie całodniowy. Młodzież 
miała okazję uczestniczyć w licz-
nych katechezach, w Eucharystii, 
dodatkową atrakcją był koncert 
organowy oraz zwiedzanie obiek-
tów Pocysterskiego Opactwa. Nie 
zabrakło także czasu na rozmowy 
- miejscem spotkań i rozmów była 
wiata gastronomiczna specjalnie 
przygotowana na ten dzień - dys-
ponująca ciepłą kawą i  herbatą 
oraz posiłkami.

Kochani, w imieniu wszystkich 
duszpasterzy oraz pracowników 
Sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej w  Krzeszowie dziękujemy 
Was za wspaniałe odwiedziny!

Jacek Trybuła
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DROGA KRZYŻOWA
PO KALWARII KRZESZOWSKIEJ
We wtorek 13 sierpnia 2019 roku grupa osób pod przewodnictwem ks. Mariana Kopko wyruszyła 

w Drogę Krzyżową przemierzając kilometry Wielkiej Kalwarii Krzeszowskiej.

To coroczne nabożeństwo rozpoczęło obchody Wielkiego Odpustu Krze-
szowskiego. Kilkadziesiąt osób spotkało się o  godz. 10:00 w  Kościele Klasz-
tornym, by wspólnie z  modlitwą na ustach przejść kapliczki rozpościerające 
się wokół Pocysterskiego Opactwa. Tak jak zapewnialiśmy, nasze ekstremalna 
wręcz Droga Krzyżowa była niezwykłym przeżyciem duchowym dla wszyst-
kich uczestników. Na pewno niezapomniane pozostaną także towarzyszące jej 
krajobrazy. Dziękujemy za przybycie! (Galeria zdjęć na 3-ciej stronie okładki)

Jacek Trybuła

ODPUST KU CZCI ŚW. WAWRZYŃCA
W KRZESZÓWKU 2019

W niedzielę 11 sierpnia o  godz. 14.00 odbył się Odpust 
ku czci św. Wawrzyńca w  Krzeszówku. Uroczystości prze-
wodniczył ks. dr Piotr Gołuch – Ojciec Duchowny Wyższego 
Seminarium Duchownego w Świdnicy. Po Mszy św. Państwo 
Zuzanna i Jan Bocheńscy zorganizowali dla wszystkich Agapę 
– Poczęstunek. (Galeria zdjęć na 2-giej stronie okładki)
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ODPUST KU CZCI ŚW. ANNY
W niedzielę 28 lipca 2019 r. miał miejsce odpust ku czci św. Anny. Matka Najświętszej Panny Maryi 

i babcia Chrystusa doznaje czci w naszym Sanktuarium od co najmniej XVI w. Poświęcona jej niewielka 
świątynia góruje nad krzeszowską kotliną i od stuleci z matczyną dobrocią spogląda na swoją córkę i jej 
oblubieńca.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy uroczy-
stości wspólną pielgrzymką z  Bazyliki 
Krzeszowskiej o  godz. 14.30. Po drodze 
rozważaliśmy Różaniec św. pod przewod-
nictwem Ks. Marcina. O godz. 15.00 zo-
stała odprawiona suma odpustowa. Mszy 
św. przewodniczył ks. Marcin Kaluta: na-
tomiast Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz z 
Republiki Czeskiej. Po Mszy św. odbył się 
piknik rodzinny pod wiatą przy Obsłudze 
Pielgrzyma, z  którego dochód przezna-
czony jest na rynny do świątyni św. Anny. 
Podczas „pikniku” przygrywał Zespół 
Bogdana Niemasika z Chojnowa.

Uroczysty pochód na górę św. Anny 
jest tak starą tradycją, że zachowały się 
barokowe feretrony, m. in. z posągiem św. 
Anny, czy płaskorzeźba na stallach przed-
stawiająca taką procesję. Wyraźnie to su-
geruje, iż procesje w dzień św. Anny od-
bywały się jeszcze przed XVIII stuleciem. 
Ich przebieg w okresie międzywojennym 
opisał benedyktyn o. Mikołaj Lutterotti: 
,,Jaskrawe promienie słońca przebijały się 
przez szczeliny w koronach drzew. Z przo-
du dwójkami szły dzieci, które tego dnia 
nie miały zajęć. Dźwięcznie jak świergot 
ptaszków brzmiały ich głosiki. Śpiewały 
prastarą pieśń o  św. Annie: ,,Ehre nach 
dem hohen Range Anna, frohe Christen-
heit”. Owa procesja była symfonią z świat-
ła i radości, kolorów i dźwięków. Wiejskie 
uliczki były przemodlone i prześpiewane. 
Z  obu stron stały domostwa, zarówno 
stare wzniesione w szachulcu i kryte sło-
mą, jaki i nowe, szykownie wymurowane 
z  cegły. U  ich drzwi stały zapracowane 
kobiety. Rzeka Zadrna przecinała drogę, 
a nad strugą wznosił się kamienny most 
o  dwóch, ciężkich przęsłach. Na filarze 
stał św. Jan Nepomucen - wspomożyciel 
w  wodnych katastrofach. Kilka kroków 
dalej pielgrzymi spotykają dwie ulice, 
rozwidlone jak dwie drogi życia. Pąt-
nik, który wybierze prawą stronę trafi 
ku wzgórzu św. Anny. Stroma droga jest 
szeroka, bez kamieni i rowów pod stopa-
mi, a  na zboczach pachnie tymiankiem 
i  lawendą. Pieśni pątników wydobywały 

się z  pełnych piersi, wznosząc się czysto 
i  jasno ku błękitowi nieba. Ze wzgórza 
św. Anny rozciągał się wspaniały widok. 
Głęboko w  dolinie leżał klasztor, pośród 
małych wiejskich domków - niczym ol-
brzymi orzeł pośród ptaszków i  piskląt. 
Niedaleko, gdy wejdą po stromym wzgó-
rzu i miną kamienny słup, na polanie stoi 
stara, górska kaplica. Na małej sygnatur-
ce dzwon radośnie witał pielgrzymów. 
Niewielkie sanktuarium otworzyło swoje 

bramy…” (N. Lutterotti, Bei der heiligen 
Mutter Anna, [w:] idem, Vom unbekan-
ten Grüssau, Grüssau 1928, ss. 96 - 98.)

W  porównaniu do historycznego 
opisu, współcześnie zmieniły się jedynie 
słowa śpiewanych pieśni, a i pogoda była 
nieco mniej piękna. Ołowiane chmu-
ry wisiały nad Krzeszowem, ale dopóki 
pątnicy nie przekroczyli progu górskie-
go kościoła, nie spadła z nich ani kropla 
deszczu.
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ŚWIĘCENIE POJAZDÓW
KRZESZÓW 2019

W niedzielę (28 lipca) odbyła 
się Mszę św. w intencji kierowców. 
Eucharystia rozpoczęła się o godz. 
12:00 w  krzeszowskiej Bazyli-
ce Mniejszej pw. Wniebowzięcia 
NMP. Po liturgii zostały poświęco-
ne pojazdy (również jednoślady). 
Podczas poświęcenia były zbierane 
tradycyjne ofiary, które przekaże-
my jako pomoc dla misjonarzy na 
zakup pojazdów. Na cele fundacji 
wysłaliśmy 1280 zł.

CUDA RÓŻAŃCOWE
Rozważania Historia Łaski* *

RÓŻANIEC ZBLIŻA DO MARYI
Ojciec Pio z  Pietrelciny darzył Mat-

kę Bożą szczególną czcią. Zawsze miał 
przy sobie różaniec, nieustannie trzymał 
go w  rękach, modlił się we wszystkich 
miejscach i o różnych porach dnia. Mod-
litwa różańcowa była dla niego niejako 
oddechem. Świadkowie potwierdzają, że 
odmawiał 40 pełnych różańców w  ciągu 
dnia. Istnieje pewna historia związana z tą 
modlitwą i ojcem Pio. Kapucyn ojciec Mi-
chelangelo z Cavallary przebywał w klasz-
torze w San Giovanni Rotondo. Od razu 
zwrócił uwagę na postać ojca Pio, nie miał 
jednak na tyle odwagi, by podejść i z nim 
porozmawiać. Pewnego wieczoru, widząc 
słynnego kapucyna z  różańcem w  ręku, 
ośmielił się zapytać, jak często w  ciągu 
dnia modli się modlitwą różańcową. Oj-
ciec Pio zamyślił się i odpowiedział, że po-
nad trzydzieści. Ojciec Michelangelo był 
zaskoczony. Nie mógł zrozumieć, jak to 
możliwe, znając ilość obowiązków słyn-
nego współbrata. Postanowił zapytać o to 
kierownika duchowego ojca Pio. Słysząc 
o  problemie, który nurtował kapucyna, 

kierownik duchowy ojca Pio roześmiał 
się, mówiąc, że pewnie nie wie, iż chodzi-
ło o  odmawianie pełnych 30 różańców. 
Dla ojca Pio ciągła obecność Maryi była 
jednoznaczna z  ciągłym odmawianiem 
różańca. Był to wyraz jego życia maryj-
nego. Jak sam twierdził, potrafił robić 
trzy rzeczy naraz: modlić się, spowiadać 
i  wędrować po świecie. Jego wzrok był 
skierowany na Maryję, a modlitwa świę-
tym różańcem była bronią do zwalczania 
Szatana oraz wyjednywania łask dla tych, 
za którymi wstawiał się przed Bogiem.

RÓŻANIEC PIĘKNY ZNAK 
WDZIĘCZNOŚCI

Wiele cudów różańcowych jest zwią-
zanych z pokonaniem tureckich najeźdź-
ców. Można wyróżnić kilka elementów, 
które występowały w  tych historiach: 
modlitwa i posty tysięcy ludzi, pobożność 
żołnierzy i  procesje różańcowe. Niezwy-
kłe były także procesje dziękczynne za 
uproszone zwycięstwa. Przykładem jed-
nej z nich może być procesja po zwycię-
stwie w  1689 roku pod Temesvarem na 
Węgrzech. O  tym wydarzeniu wspomi-

nał papież Leon XIII i  podkreślał, że do 
zwycięstwa doszło w święto Matki Bożej 
i zbiegło się ono z publicznym zakończe-
niem modlitw na różańcu. Procesja dzięk-
czynna wyruszyła z  węgierskiego Kis-
martonu (obecnie austriacki Eisenstadt) 
i  zmierzała do sanktuarium w Mariazell. 
Przewodniczył jej książę węgierski Paweł 
Esterhazy, a  uczestniczyło w  niej ponad 
11 tysięcy pielgrzymów. Była to imponu-
jąca procesja. Brali w niej udział heroldo-
wie, mężczyźni i chłopcy z chorągwiami, 
trąbkami i  bębnami, duchowieństwo ze 
służbą liturgiczną, kobiety i dziewczynki. 
Niesiono także 15 obrazów przedstawia-
jących tajemnice różańcowe. Cały pochód 
zamykały karety, wozy oraz wielbłądy 
i konie. Pielgrzymka (tam i z powrotem) 
trwała 12 dni. W  taki sposób naród wę-
gierski chciał wyrazić swoją wdzięczność 
za wyjednanie łask przez Maryję.

Kinga Bubich

Tekst pochodzi z książki "Różaniec 
- Rozważania, Historia, Łaski" Dom 

Wydawniczy "Rafael" 2012.
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DYREKTORIUM W KRZESZOWIE
Niech nas ogarnie łaska Panie twa...

Pan Bóg ze swoją łaską czekał na nas w  gościnnym Krzeszowie. W  dniach od 1 do 10 lipca 2019 r. 
odbyło swoje dyrektorium 9 sióstr Pallotynek – niczym 9 chórów Anielskich.

Nie da się opowiedzieć, ani nikomu 
się nie śniło, co Bóg przygotował sio-
strom w roku jubileuszowym. Po 30 la-
tach od złożenia pierwszych ślubów dzię-
ki wielkiej dobroci i życzliwości Kustosza 
Sanktuarium ks. Mariana Kopko ducho-
we córki św. Wincentego Pallottiego zo-
stały zaproszone do pięknego Krzeszowa, 
gdzie pod płaszczem i okiem Matki Bo-
żej Łaskawej przeżywały szczególny czas 
łaski, odrodzenia wewnętrznego, rewizji 
dotychczasowego życia a  jednocześnie 
fizycznego i  duchowego odpoczynku. 
Wszystko sprzyjało temu, by skupić się 
na ważnych duchowych sprawach. Sio-
stry mieszkały w  Gościnnym Domu 
Opata, który wchodzi w skład kompleksu 
architektonicznego Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej. Codzienna Eucharystia, 
adoracja, modlitwa, wspólne wędrówki, 
spotkania wykładowe, rozmowy były 
podstawą do głębszego poznawania sie-
bie, budowania wspólnoty, odpoczynku.

Uczestniczki dyrektorium nasycały 
swoje oczy pięknem pocysterskiej archi-
tektury. Poznały także historię pocyster-
skiego Opactwa w  Krzeszowie, (które 
swoje początki datuje na XIII w.), Kościół 
Klasztorny z XVIII w. - europejską perłę 
baroku, Mauzoleum Piastów z  1747 r., 
Kościół św. Józefa. Każdego dnia chroni-
ły i powierzały siebie, najlepszej Matce, 
Maryi Łaskawej, która od wieków to-
warzyszy mieszkańcom i  pielgrzymom. 
W bocznej Kaplicy Loretańskiej można 
było uwielbiać, wynagradzać i  prosić 
Jezusa Ukrytego w  Najświętszym Sa-
kramencie o  wszelkie łaski. W  zachwyt 
wprawiało piękno przyrody Kotliny 
Kamiennogórskiej i  rozległa panora-
ma podziwiana z  najwyższego szczy-
tu Sudetów, Śnieżki (1603 m), zabytki 
rozmieszczone wokół krzeszowskiego 
sanktuarium, wzniesiony na pobliskiej 
Górze Kościół św. Anny, wędrówka 33 
stacjami Kalwarii Krzeszowskiej, zabytki 
naszych sąsiadów w Czechach - Klasztor 
w Broumowie i Praga w Republice Cze-
skiej

„Mogłyśmy wysłuchać gry i utworów 
wielkich mistrzów i napawać się pięknem 
barokowej muzyki, gdyż w okresie waka-
cyjnym w Krzeszowie dwa razy dziennie 
odbywają się koncerty dla pielgrzymów 
i turystów.

Dziękujemy Bogu, że zechciał nas 
zgromadzić w  tym czasie łaski i  w  tak 
wyjątkowym miejscu, abyśmy oddawały 
Mu chwałę. Niech Bóg obficie błogosła-
wi Czcigodnemu Księdzu Kustoszowi, 
Księżom pracującym w  Parafii, Obsłu-

dze Pielgrzyma, Wolontariuszom. Matka 
Boża Łaskawa niech przytula do serca, 
Ona jest najlepszą Matką”.

Wdzięczne Siostry Pallotynki:
s. Anna (Gródek Jagielloński, Ukra-

ina) s. Barbara K. (Rudnik nad Sanem), 
s. Franciszka (Gdańsk Oliwa), s. Jolanta 
M. (Warszawa), s. Barbara M. (Lidz-
bark Warmiński), s. Elżbieta (Warsza-
wa), s. Jolanta G. (Gniezno), s. Katarzyna 
(Gdańsk), s. Urszula (Kamerun - Afryka).
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W Pradze Czeskiej

Kościól MB Śnieżnej
na Gwieździe w Czechach W drodze na ŚnieżkęW drodze na Śnieżkę

W drodze na Śnieżkę
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VINCENT LAMBERT NIE ŻYJE
Wyznawcy przymusowej eutanazji instytucjonalnej mogą chyba triumfować... Vincent Lambert zmarł 

w czwartek 11 lipca 2019 roku  około 8.30 rano. Jak pokazują doświadczenia innych krajów, to właśnie 
takie przypadki ożywiają dyskusję o tzw. "dobrej śmierci" i pozwalają jej zwolennikom skutecznie forsować 
zmiany prawa dopuszczające stosowanie eutanazji w szerokim zakresie.

Nadal jestem pod wpływem silnych 
emocji, pisząc te słowa. Moje myśli zmie-
rzają ku  Vincentowi, ale zaraz potem 
przychodzi refleksja nad heroizmem jego 
rodziców i bliskich. Bez żywności, bez je-
dzenia, Vincent wytrzymał ponad 9 dni... 
dni, które zakończyły 11-letnie zmagania 
o jego prawo do życia. Zmagania zakoń-
czone ostatecznie porażką przed francu-
skim Sądem Najwyższym.  

Kim są ludzie, którym udało się wy-
rokiem sądowym zabić Vincenta, którzy 
mówili, że chcą "zatrzymać jego lecze-
nie"...  nazywając pomoc w jego niepeł-
nosprawności uporczywą terapią? Pa-
trząc na debatę na ten temat we Francji 
widać niestety niemal jednomyślną ak-
ceptację wśród dziennikarzy i polity-
ków dla zabójstwa Vincenta.  Zabójstwa 
niepełnosprawnego człowieka, bo tak 
przecież należy nazwać, w zaistniałych 
okolicznościach, jego śmierć. Teraz, jak 
można przypuszczać w imię wolności, 
francuscy deputowani będą śmielej dą-
żyć do wprowadzenia we  Francji euta-
nazji według modelu belgijskiego lub 

holenderskiego, czyli pełnego do-
stępu, bez ograniczeń wiekowych. 
Bliscy 1700 obywateli Francji, znaj-
dujących się w  podobnej sytuacji 
jak Vincent Lambert, mogą zatem 
już zacząć się niepokoić. 

Z kolei francuskich obrońców 
życia czekają w najbliższych mie-
siącach ciężkie zmagania o przyszły 
kształt francuskiej ustawy bioetycz-
nej. Ta batalia prędzej, czy później 
trafi też do Polski. Badania postaw 
Polaków wobec eutanazji nie po-
zostawiają zbyt wielu złudzeń. Ak-
ceptacja społeczna dla tego rodzaju 
zmian w Polsce od dawna istnieje. 
W sprawie Vincenta Lambert po-
została nam już tylko modlitwa za 
spokój jego duszy.   W sprawie przy-
szłości regulacji prawnych dotyczących 
eutanazji, w tym także w Polsce (by model 
belgijsko-holenderski nie stał się też naszą 
rzeczywistością) mamy naprawdę wiele 
do zrobienia.

Z wyrazami szacunku Paweł Woliński 
z całym zespołem CitizenGO

fot. twitter.com/Card_R_Sarah

P.S.  Chcę na koniec, ale z głębi 
serca, złożyć ogromne podziękowa-
nia za Państwa mobilizację! 
Było nas blisko 20 tysięcy Polaków, 
spośród 138 tysięcy sygnatariuszy petyc-
ji z prośbą o interwencję w obronie Vin-
centa Lamberta na całym świecie.

Wielkim człowiekiem pozostał dla świata.  
I stał się słowem – mieszka między nami.  

Rozumiał jaka byłaby to strata, 
gdyby na zawsze zamknęły się bramy.

On łączył ludzi, ufnością zjednywał,  
uciszał spory wyciągając ręce.  

Z jego słów miłość wypływała żywa,  
a on się modlił – modlił wciąż goręcej.

Innych religii niestrudzonym gościem  
nauki boskiej wskazywał przykłady.  
Bliscy mu byli starzy, młodzi, prości.  
Uczył się fałszu wyrzekać i zdrady.

Niezapomniany
Dobrocią serca i prostotą duszy,  

rozniecał ogień od Mojżesza krzewu.  
Budował gmachy i opoki kruszył,  

gdy dla upadłych zrozumienie miewał.

Promienną twarzą rozchmurzał oblicza,  
w głębokiej wierze, przebaczając winy.  

Tym horyzonty jaśniejsze wytyczał,  
co nie umieli rozpoznać dziedziny.

Zostanie w sercach nieprzemijający.  
Historia będzie sławić jego imię.  

Błogosławiony w modlitwach gorących  
w kraju i wieczny na stolicy w Rzymie.

Halina Małecka
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„NASZ DZIENNIK” – TO MISJA!
Rozmowa z ks. prał. Marianem Kopko, kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

– Od kiedy Ksiądz Prałat jest 
czytelnikiem „Naszego Dzienni-
ka”?

– Czytelnikiem „Naszego Dzien-
nika” jestem od pierwszego numeru. 
Szkoda, że tak długo czekaliśmy na 
gazetę tak obiektywnie i rzeczowo in-
formującą o sprawach Kościoła i na-
szego narodu. Gdy środki masowego 
przekazu w  naszym kraju są wyda-
wane i finansowane przez zagranicz-
ne koncerny, a niektóre z nich mają 
wyraźnie liberalny, wręcz antypolski 
charakter „ Nasz Dziennik” nie daje 
się zmanipulować. Wasze inicjatywy, 
artykuły mobilizują czytelników do 
wielkiego zrywu moralnego, popar-
tego ogromnym myśleniem i  zrozu-
mieniem rzeczywistości. W Waszych 
publikacjach pierwszoplanową rolę 
nie odgrywa polityka, interesy, ale 
najważniejsza jest sprawa. Taka jest 
misja „ Naszego Dziennika”.

– Czy prenumerata jest dobrą 
formą codziennego otrzymywania 
naszego pisma?

– „Nasz Dziennik od kilu lat 
dociera do mnie regularnie dzięki 
prenumeracie przez Pocztę Polską. 
Moim zdaniem jest to bardzo dobra 
forma systematycznego otrzymywa-
nia Waszej gazety. Polecam ją szcze-
gólnie osobom mieszkającym w ma-
łych miejscowościach, wsiach, gdzie 
nie ma kiosku czy innego punktu 
sprzedaży prasy.

– Jaką formą pomocy w  pracy 
duszpasterskiej jest dla Księdza 
Prałata „ Nasz Dziennik”?

– Dzięki „ Naszemu Dzienniko-
wi” mam na co dzień wszystkie in-
formacje z  życia Kościoła, a  przede 
wszystkim ogromną pomocą są ma-
teriały dotyczące różnych rocznic, 
świąt kościelnych i narodowych. Od-
wołuję się do nich w homiliach, pod-
czas spotkań z grupami parafialnymi 

, w rozmowach z pielgrzyma-
mi itp.

– Czym dla Księdza Pra-
łata jako kapłana jest „Nasz 
Dziennik”?

– „Nasz Dziennik” jest 
moim „przyjacielem i dorad-
cą” na każdy dzień życia. Każ-
dego dnia wiem, co się dzieje 
w świecie; co dzieje się w ży-
ciu politycznym i społecznym 
w naszej Ojczyźnie.

Wyrażam wielkie uznanie 
za to, że tak pięknie piszecie 
o  roli kapłanów we współczesnym 
świecie, pokazujecie naszą różnorod-
ną posługę duszpasterską, społeczną, 
charytatywną. Jest to tym bardziej 
cenne ważne, potrzebne, bo nieste-
ty mamy ostatnio w  naszym kraju 
do czynienia z  atakami na Kościół, 
kapłanów. Wrogowie, przeciwnicy 
Kościoła dobrze wiedzą, ze niszcze-
nie Kościoła należy zacząć właśnie 
do agresji na kapłanów. Ich zdaniem 
Kościół stracił prawo do ewangelizo-
wania świata Ale my nie zdradzimy 
Chrystusa i  w  mocy Bożego Ducha 
oprzemy się szatańskim próbom ze-
pchnięcia nas na margines życia spo-
łecznego i indywidualnego.

Trzeba dzisiaj, tak jak czyni to 
właśnie „ Nasz Dziennik” przypomi-
nać i  pokazywać wzorcowe postacie 
kapłanów. Bo jest wielkim nieporo-
zumieniem patrzenie na nas przez 
pryzmat nadużyć moralnych, niektó-
rych osób duchownych. Nam kapła-
nom, do czego nawołuje w  niedaw-
nym wywiadzie na łamach „ Naszego 
Dziennika” mój seminaryjny wycho-
wawca ks. bp. Ignacy Dec potrzeba 
odwagi.

– Jaka poruszana na naszych ła-
mach tematyka najbardziej Księdza 
Prałata interesuje?

– Na pierwszym miejscu czytam 

zawsze wiadomości z życia Kościo-
ła w świecie i Ojczyźnie.; po drugie 
interesują mnie relacje odnośnie 
najnowszej historii Polski. Jestem 
zachwycony wspomnieniami o Żoł-
nierzach Wyklętych. Składam Wam 
także wyrazy wielkiej wdzięczności 
za obronę polskiej rodziny przed „ 
ideologią gender”, tzw. związkami 
partnerskimi.

– Czy jest coś czego zdaniem 
Księdza Prałata brakuje w  „ Na-
szym Dzienniku”?

- Powinno według mnie być wię-
cej relacji z poszczególnych ośrodków 
religijnych w Polsce. „Nasz Dziennik” 
powinien bardziej zachęcać czytelni-
ków do nawiedzania i  kontemplacji 
sanktuariów maryjnych i pasyjnych.

– Jakiej argumentacji używa 
Ksiądz Prałat w  rozmowach za-
chęcających do czytania „ Naszego 
Dziennika?

– Często zamawiam większą ilość 
„Naszego Dziennika” do Krzeszowa 
i poprzez ogłoszenia parafialne oraz 
spotkania różnych Grup Modlitew-
nych wprost mówię o  wielkiej war-
tości zawartych w artykułach w „Na-
szym Dzienniku

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Marek Zygmunt
Nasz Dziennik
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JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTWA PAŃSTWA BARCZYKÓW
Właśnie mija 66 lat od dnia, kiedy Teresa Miczołek i Marian Barczyk wstąpili w związek małżeński. 

Przez okres wspólnego życia mieszkają w Krzeszowie.

Mają sześcioro dzieci: Andrzeja, 
Marię, Reginę, Romana, Wiolettę 
i  Sławomira. Ślub zawarli w  Krze-
szowie w kościele Najświętszej Marii 
Panny 19 lipca 1953r. Są członkami 
naszej wspólnoty parafialnej i  na 
miarę swoich możliwości zdrowot-
nych uczestniczą w jej życiu religij-
nym.

Zapytani o  receptę na długi 
i  szczęśliwy związek wskazują na 
potrzebę wzajemnej wyrozumia-
łości i  zawierania kompromisów. 
Podkreślają rolę wychowania dzieci 
w  duchu odpowiedzialności i  po-
szanowania tradycji oraz chrześci-
jańskich zasad stosowanych na co 

dzień Uważają, że słowa są ważne, 
lecz jeszcze ważniejszy jest przykład, 
który daje się swoim najbliższym.

Przez lata pobytu w  naszej 
Wspólnocie dali się poznać jako gor-
liwi chrześcijanie, wierni nauce Koś-
cioła Katolickiego. Swoim długim 
i  owocnym życiem udowodnili, że 
także współczesny człowiek potrafi 
dostrzec i odnaleźć Boga w drugim 
człowieku w myśl słów naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, że „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z  mych braci 
najmniejszych- mnie uczyniliście”.

Dzięki takiemu sposobowi na 
życie dzisiaj cieszą się szacunkiem 
rodziny i zawsze mogą liczyć na jej 

Państwo Barczykowie obecniePara młoda Barczykowie

1 rok- bawełniany
2 lata- papierowy
3 lata- skórzany
4 lata- kwiatowy
5 lat - drewniany
6 lat - cukrowy
7 lat - wełniany
8 lat - blaszany
9 lat - gliniany

10 lat -cynowy
11 lat - stalowy
12 lat - jedwabny
13 lat - koronkowy
14 lat - kości słoniowej
15 lat - kryształowy
20 lat - porcelanowy
25 lat - srebrny
30 lat - perłowy

35 lat - koralowy
40 lat - rubinowy
45 lat - szafirowy
50 lat - złoty
55 lat - platynowy
60 lat - diamentowy
65 lat - żelazny
70 lat - kamienny
75 lat - brylantowy

Nazwy jubileuszy

Dziś, gdy rozbiłam porządki, z zeszytu wyleciała mi karta z ww. nazwami jubileuszy. I sprawiła, ze zadu-
małam się chwile. Tak się zastanawiam, czy to możliwe, aby przeżyć razem 65 lat?? Jakoś ciężko mi to sobie 
wyobrazić…

(takie myśli… młodej osoby …)

wsparcie. Stanowią dla nas przykład 
i wzór do naśladowania.

Z okazji rocznicy ślubu serdecz-
ne życzenia i  gratulacje przesłał 
szczęśliwej parze Biskup Legnicki 
Zbigniew Kiernikowski. Treść listu 
została odczytana podczas niedziel-
nej Mszy Świętej w kościele parafial-
nym Najświętszej Marii Panny przez 
księdza proboszcza Mariana Kopko. 
Wraz z  księdzem proboszczem od-
wiedził małżonków ks. prałat Lu-
dwik Solecki - w ich domu i złożyli 
im serdeczne życzenia oraz przeka-
zali upominki.

Jubilatom życzymy wiele zdrowia 
i Bożego Błogosławieństwa!



KRZESZOWSKA PANI nr 5 (66) – Wrzesień / Październik 2019 19

KTOŚ NIE ŚPI,
ABY SPAĆ MÓGŁ KTOŚ

Przychodzimy na Jerycho Ró-
żańcowe; na nabożeństwo różań-
cowe - czy to w  październiku czy 
w listopadzie; na nabożeństwo ma-
jowe czy tak po prostu wchodzimy 
do kościoła, aby się pomodlić. Za 
siebie, za swoja rodzinę, za zna-
jomych i  za poleconych, i  za tych 
o  których myślimy. Wchodzimy 
i  wychodzimy i… nawet dener-
wujemy się, że inni mają problemy 
i  nie słuchają „naszych” rad, aby 
poszli do kościoła wzięli różaniec 
i się modlili.

Na „przypadkowym” spotkaniu 
z  osobami pracującymi w  Niem-
czech jako opiekunki czy opieku-
nowie Jolanta dała takie świade-
ctwo – a raczej wyraziła swój stan 
duszy, otworzyła swoje serce. Jest 
babcią. W  zeszłym roku zmarł 
jej syn na białaczkę. W  tym roku 
– gdzieś na początku – jego żona 
a  jej synowa popełniła samobój-
stwo zostawiając dwóje małych 
dzieci. Dziećmi zajmuje się jej sio-
stra, która ma skromną emeryturę 
a  ona…? Od kwietnia – pisze te 

J. M. J

 Możemy sparafrazować słowa Williama Shakespeara 
z  Hamleta - ktoś się modli, aby modlić się mógł ktoś. Może o  tym 
samym myślał Ludwik Maria Grignion de Montfort w  Traktacie 
o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – kiedy tak 
napisał:

„Nie wiem, jak to się dzieje i dlaczego tak jest, wiem jednak, że jest to 
bezsprzeczna prawda - jeśli chcę wiedzieć, czy jakaś osoba jest z Boga, to 
nie znam lepszego sprawdzianu od pytania, czy lubi odmawiać Zdrowaś 
Maryjo i Różaniec. Mówię wyraźnie „lubi”, bo może się przecież zdarzyć, 
że ktoś z niemożności czy to naturalnej, czy nawet nadprzyrodzonej nie jest 
w stanie odmawiać Różańca, ale lubi go i miłuje, i to zamiłowanie wpaja 
w innych”.

Nieznany autor.
Louis Maria Grignon de Montfort

(koniec XIX wieku)

słowa w połowie sierpnia – jest bez 
przerwy w  pracy jako opiekunka 
i  wszystkie pieniądze wysyła do 
Polski do swojej siostry, aby pomóc 
wnukom. I przyjechała z różańcem 
w kieszeni.

Realia pracy w  Niemczech 
w  opiece nie są takie barwne jak 
nam się wydaje. Z  własnego do-
świadczenia wiem, że bywają na-
wet całe tygodnie bez możliwo-
ści wyjścia i  wejścia do kościoła. 
W czasie wolnym, który zazwyczaj 
trwa tylko dwie godziny w  ciągu 
dnia – nie można fizycznie dojść 
do kościoła – jeżeli taki się nie 
znajduje w pobliżu; a jeśli już - to 
najczęściej w  tym czasie jest za-
mknięty. A  i  na modlitwę różań-
cową czasem po prostu brakuje sił. 
No bo co zrobić w czasie wolnym? 
Jak całymi dniami jest się przy 
chorym, a  noce niejednokrotnie 
spędza się na czuwaniu nad pod-
opiecznym. I co wtedy? Wykorzy-
stuje się te chwile albo na drzemkę, 
albo na spacer, aby oderwać się od 
tych realiów i  choć chwilę odprę-

żyć. Zazwyczaj różaniec trzyma 
się wówczas w  dłoni lub kieszeni 
i woła do Boga, myśli o Nim, wyle-
wa swoje serce i … prosi o siły.

Ktoś się modli, aby modlić się 
mógł ktoś! Wierze w  to mocno 
i bez powątpiewań, że to pragnie-
nie tej babci – czy wielu setek in-
nych osób, które pracując w opie-
ce nie mogą chodzić do kościoła, 
czy nawet jak to „stwierdził” św. 
Ludwik w swoim „Traktacie” - nie 
mogą odmawiać różańca - to ich 
pragnienie jest już modlitwą, którą 
Bóg wysłuchuje – bo owocem tej 
modlitwy - jest siła do rozpoczęcia 
każdego kolejnego dnia.

Żeby nie wpaść w pychę – i nie 
osądzać tych osób, które pozosta-
wiły ojczyznę, aby jakoś związać 
koniec z końcem i których życiory-
sy są tak ciężkie - pomyślmy, że to 
może właśnie ich modlitwa, osób 
które „nie chodzą do kościoła” jest 
modlitwą za Ciebie, abyś Ty modlił 
się w kościele.

Andrzej Ziółkowski

35 lat - koralowy
40 lat - rubinowy
45 lat - szafirowy
50 lat - złoty
55 lat - platynowy
60 lat - diamentowy
65 lat - żelazny
70 lat - kamienny
75 lat - brylantowy
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Nasza firma Green Office Ecolo-
gic od kilku lat zajmuje się zbiórką 
i  utylizacją zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Odzysk 
surowców pochodzących z demon-
tażu zebranego sprzętu, pozwala na 
gromadzenie środków finansowych, 
dzięki którym możemy wspierać 
projekty katolickie – głównie misyj-
ne.

W  ubiegłych latach, we współ-
pracy z Papieskim Stowarzyszeniem 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 
przeprowadziliśmy akcję zbiórki 

elektroodpadów w parafiach 38 die-
cezji. Relacja ta pozwoliła pozyskać 
środki finansowe, dzięki którym do-
tarliśmy do najbardziej potrzebują-
cych ludzi.

Obecnie pragniemy kontynuo-
wać tę ideę we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro 
Missio” (www.pro-missio.org) w za-
kresie zbiórki elektrośmieci, dzięki 
czemu mamy nadzieję na realizację 
większej ilości projektów misyjnych. 
W  tym roku prosimy o  ponowne 
przyłączenie się do naszej akcji. (...).

Przychody z  akcji pozwolą na 
wsparcie zakupu kolejnych nowo-
czesnych Inkubatorów do Szpitala na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce 
prowadzonego przez Siostry Orio-
nistki, a  także objęcie nowego pro-
jektu wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” 
(www.pro-missio.org) – Wsparcie 
placówki Sióstr Pallotynek w Kame-
runie - Akcja „Wyprawka dla dzieci”.

Materiały "Green Office Ecologic"

Zbiórka trwa od 2.09 do 10.09.2019 r. do godz. 14.00.
Miejsc zbiórki: Placyk obok "Domu Gościnnego Opata"

Dom Gościnny Opoata - miejsce zbiórki
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75. ROCZNICA WYBUCHU 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Wybiła godzina 17:00, dnia 1-ego 
sierpnia 2019 roku. Na placu klasz-
tornym wzniosły się biało-czerwone 
flagi, a  z  Kościoła Klasztornego roz-
brzmiały dzwony - tak uczciliśmy pa-
mięć o powstańcach, którzy dokładnie 
75 lat temu o tej samej godzinie wyszli 
na ulice, rozpoczynając tym sposobem 
największy zryw militarny w  okupo-
wanej przez Niemców Europie.

Mimo upływu tylu lat, mimo tego 
że pozostało już niewiele osób, któ-
rzy pamiętają tamte tragiczne dla 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i 
spieszymy z informacją. We wrześ-
niu tego roku Wratislavia Cantans 
zawita do Pocysterskiego Opactwa 
w Krzeszowie. W murach Kościoła 
Klasztornego tym razem wystąpi 
Grecki Chór Bizantyjski. Bilety do-
stępne są na:

www.bilety.nfm.wroclaw.pl

Głównym organizatorem kon-
certu jest Narodowe Forum Mu-
zyki, dziękujemy dyrektorowi An-
drzejowi Kosendiakowi za chęć 
współpracy. Koncert odbędzie się 
7-ego września br. o godz. 19:00, 
wydarzenie to jest kolejną muzycz-
ną propozycją dla mieszkańców 
powiatu kamiennogórskiego, tu-

WRATISLAVIA CANTANS W KRZESZOWIE

rystów i pielgrzymów. Wykonawcą 
koncertu będzie Georgios Kon-
stantinou – dyrygent oraz Greek 
Byzantine Choir. Program obej-
muje utwory ku czci Bogurodzi-
cy, tradycyjną muzykę ze Świętej 
Góry Athos i dzieła bizantyjskiego 
mistrza Ioannisa Koukouzelisa.

Jacek Trybuła

Polaków czasy, my utrzymujemy tą 
historię. To niezwykle ważne aby ją 
pielęgnować i  rozbudzać wartości 
patriotyczne, w  sobie nawzajem, ale 
przede wszystkim wśród młodzie-
ży, której zadaniem jest przekazać to 
wszystko następnym pokoleniom. 
Nasi pracownicy, wolontariusze, oraz 
mieszkańcy Krzeszowa spotkali się 
tego dnia razem na placu. Zobaczymy 
się również za rok.

Jacek Trybuła
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Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79

REFLEKSJE PIELGRZYMÓW
14 lipca br. na Jasnej Górze odbyła się 28. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Towarzyszyło jej hasło: 

„Niech zstąpi Duch Twój! I  odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. W  spotkaniu wzięli udział pielgrzymi 
z diecezji legnickiej, w tym z Jeleniej Góry

Pielgrzymka zgromadziła ponad sto tysięcy 
pielgrzymów z Polski i z zagranicy, zatroskanych 
o trudną sytuację w naszej Ojczyźnie. Przybyli też 
rządzący i politycy. Radością jest, że coraz więcej 
ludzi przybywa na to spotkanie. Nas bardzo po-
ruszyła homilia biskupa świdnickiego Ignacego 
Deca. Jak zawsze mądra, przenikliwa, wskazują-
ca współczesne zagrożenia dla życia i dla wiary.

W  Polsce zagrożona jest rodzina, od której 
zależy przyszłość naszego narodu, dzieci i mło-
dzieży oraz wiara. Dużym niebezpieczeństwem 
jest aktywizacja ruchu LGBT i ideologii gender. 
Pojawiają się coraz bardziej ostre ataki środowisk 
lewicowych na nasze świętości. Mocno i odważ-
nie te tematy wybrzmiały w homilii, z jednoczes-
nym wezwaniem do nas, pielgrzymów, o modli-
twę i zaangażowanie w obronę naszych wartości.

Eucharystia zakończyła się aktem publicznej eks-
piacji, odśpiewaniem suplikacji za grzechy profanacji 
wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej oraz bluźnierstw. 
Poruszyły nas też słowa o. dr. Tadeusza Rydzyka, dy-
rektora Radia Maryja, wyrażające troskę o polskie ro-
dziny, Ojczyznę, z jednoczesnym wezwaniem do obro-
ny młodego pokolenia przed zniszczeniem moralnym. 
O. Tadeusz wezwał rząd do przyjęcia ustawy „Stop 
aborcji” i wypowiedzenia konwencji stambulskiej, któ-
ra zagraża rodzinie.

Krótkie ale ciekawe było wystąpienie Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego. Podziękował pielgrzymom 
tak licznie zgromadzonym na Jasnej Górze za walkę 
o wiarę, o wartości chrześcijańskie i za odwagę w wal-
ce o  lepszą Polskę. – Jasna Góra to miejsce niezwy-
kłe, miejsce żywej wiary i żywego patriotyzmu. Miej-
sce, w którym przez wieki obrona polskości zrosła się 
z obroną chrześcijaństwa, obroną naszej kultury i tra-
dycji. Ta obrona nas ukształtowała. Owoców tej walki 
nie wolno nam dzisiaj porzucić – zaznaczył szef pol-
skiego rządu.

Wszystkie wypowiedziane słowa osób duchownych 
i  polityków poruszyły nasze serca i  były zachętą do 
większej aktywności Rodziny Radia Maryja w  obro-
nie Kościoła, rodziny i młodych. Dużo radości i pod-
niosłego nastroju wprowadziła oprawa artystyczna. 

Umocnieni na duchu wróciliśmy do naszych domów 
przekonani, że dobro, którym nas darzy Pan Bóg, wy-
maga ciągłego umacniania przez szczerą modlitwę 
i świadectwo.

Nasze Koło Przyjaciół Radia Maryja w Jeleniej Gó-
rze powstało w  lutym 2001 r., a  nasze pielgrzymowa-
nie na Jasną Górę na spotkanie Rodziny Radia Maryja 
zostało zapoczątkowane w  2004 r. Spotkania te prze-
mieniały nasze umysły i serca i aktywizowały do podej-
mowania różnych działań na rzecz Kościoła i Rodziny 
Radia Maryja. Razem z nami na Jasną Górę Zwycięstwa 
pielgrzymowali nasi przyjaciele z Rodziny Radia Mary-
ja z Krzeszowa. Przewodnikiem duchowym był ks. Ma-
rian Kopko Bogu niech będą dzięki!

Hanna i Zenon Kędziora z Jeleniej Góry
niedziela.pl

fot. radiomaryja.pl
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Wielki Odpust Krzeszowski 13-14 sierpnia 2019
Droga Krzyżowa po Kalwarii 13.08.2019

Piesza Pielgrzymka Jelenia Góra - Krzeszów 14.08.2018

Nocna Procesja z Ikoną 14.08.2018



Wielki Odpust Krzeszowski 15 sierpnia 2019
Msza św. w intencji Ojczyzny

Festyn Odpustowy

Suma Odpustowa

Bp Kościoła Greckokatolickiego JE Włodzimierz Juszczak
podczas Wielkiego Odpustu

Wygłosił Słowo Boże

Pani wiceminister Marzena Machałek
wręcza główną nagrodę

na loterii fantowej w Krzeszowie


