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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
MARZEC – KWIECIEŃ 2022 

• 3-5 marca – Pierwszy czwartek, pierwszy piątek, 
pierwsza sobota oraz pierwsza niedziela miesiąca. 
Odwiedziny chorych w piątek 4 marca od godz. 
8.30; z piątku na sobotę Całonocna Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu; w sobotę 5 marca godz. 
12.00 – Msza Święta w Bazylice i czuwanie „Pierw-
szej Soboty Miesiąca”.

• Wtorek 8 marca – Dzień Kobiet – zapraszamy panie 
na Eucharystię o godz. 17.00 w intencji wszystkich 
kobiet z naszej parafii.

• Wtorek 8 marca – Koronka do św. Józefa oraz Msza 
św. na cześć św. Józefa o godz. 16.30 (w każdy wto-
rek zapraszamy na Koronkę i Mszę św. przez wsta-
wiennictwo św. Józefa – Patrona Kościoła Święte-
go).

• Sobota 19 marca – Uroczystość Św. Józefa. Zapra-
szamy do kościoła brackiego pw. św. Józefa na Eu-
charystię na godz. 12.00 Bractwo Św. Józefa i Rze-
miosło Dolnego Śląska.

• Piątek 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego: Msze św. o godz. 7.00, 12.00 i 17.00 . W tym 
dniu przeżywamy 30. Rocznicę powstania Diecezji 
Legnickiej.

• Piątek 1 kwietnia – Pierwszy Piątek Miesiąca. Od-
wiedziny Chorych oraz całonocna Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu.

• Sobota 2 kwietnia – Pierwsza Sobota Miesiąca, 
godz. 12.00 Msza św. w bazylice.

• Niedziela 3 kwietnia – Rozpoczęcie Rekolekcji 
Wielkopostnych (Program Rekolekcji podany na 
następnej stronie) Zakończenie Rekolekcji w środę 
6 kwietnia 2022 r. wprowadzeniem relikwii bł. kard. 
Stefana Wyszyńskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

• Niedziela 10 kwietnia – Niedziela Palmowa.

TRIDUUM PASCHALNE – 2022
ŚWIĘTA WIELKANOCNE

w KRZESZOWIE

14 kwietnia – Wielki Czwartek

• godz. 16.00 – Liturgia w Krzeszówku

• godz. 17.00 – Liturgia w Krzeszowie

• godz. 18.00 – Liturgia w Czadrowie

15 kwietnia – Wielki Piątek

• całodzienna Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

• godz. 10.00 – Droga Krzyżowa po Kalwarii Krzeszow-
skiej

• godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

• godz. 17.00 – Adoracja Krzyża Całonocna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu.

• w Czadrowie godz. 16.00.

• w Krzeszówku godz. 18.00.

16 kwietnia – Wielka Sobota

• Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie przez cały dzień

• godz. 10.00, 11.00 i 12.00 – poświęcenie pokarmów na 
stół wielkanocny w bazylice

• Poświęcenie Pokarmów na wioskach:

• Krzeszówek godz. 10.00;

• Gorzeszów k/Świetlicy godz. 10.30;

• Jawiszów k/Remizy godz. 11.00 oraz przy pani Skrze-
kut – godz. 11.20;

• Lipienica godz. 12.00

• Czadrów – godz. 13.00

• godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

• godz. 20.00 – Uroczystości w Krzeszówku i Czadrowie.

• W Krzeszowie: godz. 21.00 – Wigilia Zmartwychwsta-
nia Pańskiego w bazylice. Prosimy o przyniesienie świe-
cy lub gromnicy. Po liturgii Paschalnej – Procesja Rezu-
rekcyjna dookoła placu klasztornego

• Niedziela 17 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego. Msze św. godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00 
(w Krzeszówku godz. 9.00, w Czadrowie godz. 11.00.

• Poniedziałek 18 kwietnia – Drugi Dzień Wielkiej Nocy, 
Msze św. jak w każdą niedzielę.

• Sobota 23 kwietnia – dzień imienin ks. Jerzego Jerki. 
Zapraszamy na Eucharystię o godz. 17.00.

• Niedziela 24 kwietnia 2021 – Niedziela Bożego Miło-
sierdzia – Msze św. jak w każda niedzielę; godz. 15.00 
zakończenie Nowenny do Bożego Miłosierdzia.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ 

W KRZESZOWIE
REKOLEKCJE POPROWADZI KS. ŁUKASZ KOPCZYŃSKI, 

STUDENT KUL-U

Niedziela 3 kwietnia – 5 Niedziela Wielkiego Postu

• godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego poczęcia NMP
• godz. 7.30 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
• godz. 9.00 – Msza Święta z nauką w Krzeszówku
• godz. 10.00 – Msza Święta z nauką dla dzieci i młodzieży
• godz. 11.00 – Msza Święta z nauką w Czadrowie
• godz. 12.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
• godz. 16.00 – Gorzkie Żale – dla wszystkich Parafian
• godz. 17.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych
Poniedziałek 4 kwietnia

• godz. 12.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
• godz. 16.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną w Krzeszów-

ku
• godz. 17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną w bazylice
• godz. 18.00 – Msza Święta z Nauką Rekolekcyjną w Czadro-

wie

Wtorek 5 kwietnia – DZIEŃ SPOWIEDZI

• godz. 11.30 (w Krzeszowie) – godz. 15.45 (w Krzeszówku) 
godz. 16.30 (w Krzeszowie) – godz. 17.30 (w Czadrowie)

• godz. 12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
• godz. 16.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną w Krzeszówku
• godz. 17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną w bazylice
• godz. 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną w Czadrowie
Środa 6 kwietnia – Uroczyste wprowadzenia relikwii 
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki

• godz. 12.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną
• godz. 16.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną w Krzeszów-

ku
• godz. 17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną w bazylice
• godz. 18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną w Czadrowie

ŚWIĘTA NAKAZANE W 2022 ROKU

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić 
święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są 
do uczestnictwa we Mszy Świętej oraz do powstrzymywa-
nia się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych re-
gulowana jest przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Oprócz 
nich wierni zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy św. 
w każdą niedzielę.
• 1 stycznia (sobota) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
• 6 stycznia (czwartek) – Trzech Króli, czyli uroczystość Ob-

jawienia Pańskiego
• 17 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
• 29 maja (niedziela) – Wniebowstąpienie Pańskie
• 5 czerwca (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha Świę-

tego (Zielone Świątki)
• 16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało, czyli uroczystość Naj-

świętszego Ciała i Krwi Chrystusa
• 15 sierpnia (poniedziałek) – Uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny
• 1 listopada (wtorek) – Uroczystość Wszystkich Świętych
• 25 grudnia (niedziela) – Uroczystość Narodzenia Pańskie-

go

Pozostałe ważne święta w 2022 roku:
Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych ob-

chodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W te 
święta wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy 
świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, 
jednak polscy biskupi zachęcają do udziału w liturgii rów-
nież w te dni.
• 2 lutego (środa) – Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki 

Boskiej Gromnicznej)
• 2 marca (środa) – Środa Popielcowa
• 19 marca (sobota) – Uroczystość świętego Józefa
• 25 marca (piątek) – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
• 14 -16 kwietnia (czwartek-sobota) – Triduum Paschal-

ne (UWAGA: Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, 
w którym nie odprawia się Mszy św.)

• 18 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
• 6 czerwca (poniedziałek) – Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny, Matki Kościoła
• 3 maja (wtorek) – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski
• 29 czerwca (środa) – Uroczystość świętych Piotra i Pawła
• 8 grudnia (czwartek) – Uroczystość Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny
• 26 grudnia (poniedziałek) – Święto świętego Szczepana, 

pierwszego męczennika
• Adwent rozpocznie się 27 listopada.
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JUŻ NIE DREDY, A HABIT

Brat Wawrzyniec złożył właśnie śluby wieczyste w zakonie cystersów, których tak pokochał w Krzeszowie.

Dawniej znany jako Krystian Mi-
chalik, od kilku lat bardziej jako brat 
Wawrzyniec, w niedzielę 2 stycznia 
2022 roku złożył wieczyste śluby za-
konne na ręce o. Eugeniusza Augusty-
na, opata wąchockiego zakonu cyster-
sów.

Brat Wawrzyniec w niedzielę 
2 stycznia 2022 roku ślubował prze-
mianę życia i posłuszeństwo Ewange-
lii, Regule św. Benedykta i konstytucji 
Kongregacji Polskiej Zakonu Cyster-
sów. Przez kilka lat Wawrzyniec (Kry-
stian) był przewodnikiem po krze-
szowskim sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej. Znany był wówczas w tym 
miejscu z ogromnej wiedzy na temat 
kilkusetletniej historii krzeszowskie-
go opactwa, a także z charaktery-
stycznych bujnych dredów. A historia 
Krzeszowa jest w niezwykły sposób 
naznaczona obecnością cysterskich 
zakonników. Mieszkali tutaj od koń-
ca XIII wieku aż do 1810 roku (kasata 
zakonów katolickich w Prusach). Po 

II wojnie światowej cystersi powró-
cili do miejsca, które przed wiekami 
budowali ich zakonni poprzednicy, 
a ostatnim cysterskim proboszczem 
tego miejsca (do 2006 roku, kiedy to 
znowu opuścili Krzeszów) był właśnie 
o. Eugeniusz Augustyn, obecnie opat 
w Wąchocku. Od 2006 roku opieku-

nami Krzeszowskiego Sanktuarium są 
księża diecezjalni; prezbiterzy Diece-
zji Legnickiej.

Jędrzej Rams, 
Tygodnik „Gość Niedzielny” 

– edycja legnicka
Źródło zdjęć: galeria zdjęć 

opactwa cystersów w Wąchocku
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Historia wielu miejscowości położonych w okolicach Krzeszowa związana jest z funkcjonowaniem 
tutejszego klasztoru cysterskiego.

Opactwo zostało ufundowane 
w 1292 roku, kiedy Śląsk był częś-
cią Polski. Później ziemie te trafi-
ły do Czech, następnie Prus, a po 
drugiej wojnie światowej wróciły 
do Polski. Na przestrzeni wieków 
zarówno liczba jak i nazewnictwo 
należących do klasztoru wiosek 
i miast wielokrotnie ulegały zmia-
nom.

Gdy w 1810 roku klasztor zo-
stał zlikwidowany, posiadał on dwa 
miasteczka i 40 wiosek. Jednakże 
w polskich opracowaniach brakuje 
ich pełnego wykazu, a pojawiające 
się wzmianki niejednokrotnie za-
wierają liczne błędy związane z nie-
poprawną identyfikacją niektórych 
nazw wiosek. Niniejszy tekst jest 
próbą wskazania kompletnej listy 
miejscowości, które należały do 
klasztoru krzeszowskiego w mo-
mencie jego sekularyzacji. Wykaz 

ten świadczy o tym, jak bardzo 
rozległy obszar był własnością cy-
stersów z Krzeszowa.
• Błażejów (niem. Blasdorf) w po-

wiecie kamiennogórskim, gmina 
Lubawka. W 1936 roku nazwa 
miejscowości zmieniona została 
na Tannengrund.

• Błażkowa. W czasie sekularyza-
cji klasztor krzeszowski posia-
dał wioskę Ober Blasdorf, która 
dziś już nie istnieje jako osobna 
miejscowość, gdyż w 1928 roku 
sąsiadujące ze sobą wioski Nieder 
Blasdorf i Ober Blasdorf zosta-
ły połączone. Powstała wówczas 
wioska Blasdorf bei Liebau to 
dzisiejsza Błażkowa w powiecie 
kamiennogórskim, gmina Lu-
bawka.

• Bolków-Zdrój (niem. Wiesau). 
Po likwidacji klasztoru wioska ta 
stała się uzdrowiskiem znanym 

jako Bad Wiesau; w latach powo-
jennych nazwę tę zmieniono na 
Bolków-Zdrój. Dziś jest to przy-
siółek wsi Stare Rochowice w po-
wiecie jaworskim, gmina Bolków.

• Bolków. Błędem często spoty-
kanym w literaturze jest stwier-
dzenie, jakoby miasto Bolków 
(niem. Bolkenhain) należało nie-
gdyś do klasztoru krzeszowskie-
go. Jednakże nie jest to prawdą; 
cystersi posiadali jedynie zamek 
Bolków (niem. Burg Bolkenhain) 
oraz wioskę Klein Waltersdorf, 
która dziś nie istnieje jako od-
rębna miejscowość, gdyż w 1929 
roku została włączona w obręb 
miasta Bolków.

• Borówno w powiecie wałbrzy-
skim, gmina Czarny Bór. W 1810 
roku znajdowały się tu dwie 
osobne wioski: Hartau i Forst. W 
1939 roku zostały one połączone, 

POSIADŁOŚCI KLASZTORU
KRZESZOWSKIEGO W 1810 ROKU
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a powstała wówczas miejscowość 
Hartauforst to dzisiejsze Borów-
no.

• Bożanów (niem. Eckersdorf) 
w powiecie świdnickim, gmina 
Żarów.

• Bukówka (niem. Buchwald) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Lubawka.

• Chełmsko Śląskie (niem. Schöm-
berg), niegdyś miasteczko, a dziś 
wieś w powiecie kamiennogór-
skim, gmina Lubawka. Współ-
cześnie mało znany jest fakt, że 
za sąsiadującą z tym miastem 
wioską Wójtowa, dziś włączoną 
w jego obręb, znajdowała się nie-
posiadająca polskiej nazwy osa-
da Siebenbürgen, będąca kolonią 
Chełmska Śląskiego.

• Chwaliszów (niem. Quolsdorf) 
w powiecie wałbrzyskim, gmina 
Stare Bogaczowice.

• Czadrów (niem. Ober Zieder) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Kamienna Góra.

• Dobromyśl (niem. Kindelsdorf) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Kamienna Góra.

• Gorzeszów (niem. Görtelsdorf) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Kamienna Góra.

• Gostków (niem. Giesmannsdorf) 
w powiecie wałbrzyskim, gmina 
Stare Bogaczowice.

• Gościsław (niem. Bertholdsdorf) 
w powiecie średzkim, gmina 
Udanin.

• Jawiszów (niem. Klein Henners-
dorf) w powiecie kamiennogór-
skim, gmina Kamienna Góra.

• Jurkowice (niem. Dittersbach). 
Dziś nie ma już takiej miejsco-
wości, gdyż w 1936 roku została 
ona przyłączona do miasta Lu-
bawka i stanowi jego południowe 
przedmieścia.

• Kalno (niem. Kallendorf) w po-
wiecie świdnickim, gmina Ża-
rów.

• Kochanów (niem. Trautliebers-
dorf) w powiecie kamiennogór-
skim, gmina Kamienna Góra.

• Kruków (niem. Raben) w powie-
cie świdnickim, gmina Żarów.

• Krzeszów. W czasie istnie-
nia klasztoru krzeszowskiego 
(niem. Kloster Grüssau) sąsiadu-
jąca z nim wioska nosiła nazwę 
Hermsdorf. W 1925 roku całą 
miejscowość przemianowano na 
Grüssau, którą to nazwę po woj-
nie zmieniono na Krzeszów.

• Krzeszówek (niem. Neuen) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Kamienna Góra.

• Lipienica (niem. Lindenau) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Kamienna Góra.

• Lubawka (niem. Liebau), w po-
wiecie kamiennogórskim, miasto 
będące dziś siedzibą gminy.

• Nagórnik (niem. Hohenhelms-
dorf) w powiecie kamiennogór-
skim, gmina Marciszów.

• Niedamirów (niem. Kunzen-
dorf) w powiecie kamiennogór-
skim, gmina Lubawka.

• Nowe Bogaczowice (niem. Neu 
Reichenau) w powiecie wałbrzy-
skim, gmina Stare Bogaczowice.

• Okrzeszyn (niem. Albendorf) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Lubawka.

• Olszyny. W 1810 roku znajdo-
wały się tu dwie odrębne wio-
ski: na wschodzie Leuthmanns-
dorf, a na zachodzie Kratzbach. 
W 1929 roku wioskę Leuth-
mannsdorf przyłączono do wio-
ski Kratzbach, a tak powiększoną 
miejscowość po kilku miesiącach 
przemianowano na Erlendorf; po 
wojnie nazwę tę zmieniono na 
Olszyny.

• Opawa (niem. Oppau) w powie-
cie kamiennogórskim, gmina Lu-
bawka.

• Przedwojów (niem. Reichhen-
nersdorf) w powiecie kamienno-
górskim, gmina Kamienna Góra.

• Pustelnik (niem. Einsiedel) w po-
wiecie kamiennogórskim, gmina 
Marciszów.

• Sędzisław (niem. Ruhbank) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Marciszów.

• Stare Bogaczowice (niem. Alt 
Reichenau), w powiecie wałbrzy-
skim, dziś siedziba gminy.

• Szczepanów (niem. Tschöpsdorf) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Lubawka.

• Ulanowice (niem. Ullersdorf). 
Dawniej była to osobna wioska, 
jednakże w 1936 roku została 
ona przyłączona do miasta Lu-
bawka, dziś jest to dzielnica o na-
zwie Podlesie.

• Uniemyśl (niem. Berthelsdorf) 
w powiecie kamiennogórskim, 
gmina Lubawka.

• Wierzbna (niem. Würben) w po-
wiecie świdnickim, gmina Ża-
rów.

• Witków (niem. Wittgendorf) 
w powiecie wałbrzyskim, gmina 
Czarny Bór.

• Wójtowa (niem. Voigtsdorf). 
Wioska ta dziś nie istnieje jako 
osobna miejscowość, gdyż 
w 1931 roku została przyłączo-
na do ówczesnego miasteczka 
Chełmsko Śląskie.

• Zastruże (niem. Sasterhausen) 
w powiecie świdnickim, gmina 
Żarów.

Dodatkowo wspomnieć trze-
ba też dobra należące do ciepli-
ckiej filii klasztoru krzeszowskie-
go: klasztor i folwark w ówczesnej 
wiosce Cieplice (niem. Warmb-
runn), dziś będącej częścią miasta 
Jelenia Góra, wioskę Wojcieszyce 
(niem. Voigtsdorf) w powiecie kar-
konoskim, gmina Stara Kamienica, 
oraz tak zwany Mniszy Las (niem. 
Mönchwald), leżący na terenie 
miejscowości Kopaniec, w powie-
cie karkonoskim, w gminie Stara 
Kamienica.

Marian Gabrowski

Na następnej stronie:
mapa posiadłości klasztoru krze-
szowskiego w 1810 roku.
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
W KRZESZOWIE

Najprawdziwszy bożonarodzeniowy jarmark w duchowej stolicy Dolnego Śląska. Kilkunastu 
wystawców, muzyka i wyjątkowa atmosfera. Każdy z odwiedzających mógł znaleźć piękne i nietuzinkowe 
prezenty dla swoich najbliższych.

Boże Narodzenie w Krzeszo-
wie jest każdego roku czasem 
wyjątkowym. Tym razem posta-
nowiliśmy urozmaicić ten czas na-
szym odwiedzającym, organizując 
w weekend jarmark podczas któ-

rego każdy mógł poczuć świątecz-
ną atmosferę. Wśród wystawców 
można było znaleźć wspaniałe rę-
kodzieło – ozdoby robione na szy-
dełku, porcelanę lub stroiki świą-
teczne. Jarmark był również okazją 

by zaopatrzyć się w produkty na 
wigilię w tym barszcz na zakwasie 
i suszone grzyby. Na zmarzniętych 
kupujących czekał gorący „Grza-
niec galicyjski”.
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Po wielkim koncercie bożonarodzeniowym zespołu Golec uOrkiestra, który odbył się w 2019 roku 
w krzeszowskiej bazylice licznie zebrani mieszkańcy regionu ponownie uczestniczyli w wielkim 
wydarzeniu muzycznym.

Tym razem piękne wnętrze 
bazyliki wypełniły kolędy i pasto-
rałki pochodzącej z Częstochowy 
Rodziny Pospieszalskich. Podczas 
dwugodzinnego koncertu wyko-
nano autorskie opracowania pol-
skich kolęd, niekonwencjonalne 
aranżacje i nowoczesne brzmienia.

Przypominamy, że liderem 
grupy jest 67-letni Jan Pospieszal-
ski, który swój pierwszy zespół 
muzyczny, Niedzielna Szkółka 
Ojca Stanisława, założył jeszcze 
w liceum. Po ukończeniu szkoły 
muzycznej II stopnia grał na kon-
trabasie w zespołach jazzowych. 
W 1976 roku zastąpił Ryszarda 
Kaczmarka w grupie Czerwone Gi-
tary (gitara basowa). Od 1980 roku 
współpracował z duetem fortepia-
nowym Marek i Wacek. W połowie 
lat 80. grał w Woo Boo Doo. Po 
jego rozpadzie – od 1986 do 1998 
– był basistą i menedżerem zespo-
łu Voo Voo. W 1993 roku wydał 

z rodziną autorskie opracowanie 
kolęd – „Kolędy Pospieszalskich”. 
Siedem lat później ukazała się dru-
ga część wydawnictwa, a w 2003 
roku swoją premierę miał album 
„Najcieplejsze Święta”. Pospieszal-
ski skomponował i nagrał z pol-
skimi wokalistami płytę „Osiem 

Błogosławieństw”, wydaną z okazji 
wizyty papieża w Polsce. Jest au-
torem zbioru 60 piosenek dla po-
trzeb kształcenia początkowego. 
Skomponował wiele piosenek re-
ligijnych, tworzy również muzykę 
filmową.

Źródło: czadrow24.pl

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK 
RODZINY POSPIESZALSKICH W KRZESZOWIE
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Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Rodziny Radia Maryja i sympatyków odbyło się niedzielę 16 stycznia 
2022 roku w Sanktuarium  Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

RODZINA RADIA MARYJA 
SPOTKANIE OPŁATKOWE 

W KRZESZOWIE

Uczestniczyła w nim Rodzina Radia 
Maryja z Mirska i Lubania, ze wszyst-
kich parafii Jeleniej Góry pod prze-
wodnictwem pani Hanny Kędziora, 
z parafii NSPJ w Lubinie, Chocianowa, 
Kamiennej Góry, Bolesławca, Legnicy 
i okolic oraz z Polkowic. W spotkaniu 
wzięło udział wielu przedstawicieli 
„Solidarności” z Zagłębia Miedziowego 
pod przewodnictwem pana Bogdana 
Nucińskiego. Byli obecni przedstawi-
ciele Akcji Katolickiej Diecezji Legni-
ckiej pod przewodnictwem pana Jana 
Zimroza. Swoją obecnością zaszczyciła 
nas pani minister Edukacji Narodo-
wej Marzena Machałek, Senator RP 
Krzysztof Mróz oraz Ewa Szymańska 
posłanka na Sejm RP. Specjalny list 
przesłała uczestnikom Opłatkowego 
Spotkania pani Europoseł Beata Kem-
pa (List drukujemy obok) Na spotkanie 
opłatkowe do Krzeszowa przybył rów-
nież Zespół wokalno-instrumentalny 
„Wspólna Wędrówka” z Mińska na 
Białorusi. Nasi rodacy zaśpiewali pięk-
ne polskie i zagraniczne kolędy. Była 
również okazja do materialnej pomocy 
naszym rodakom, którzy w lipcu przy-
jechali do Polski na koncerty. Obecna 
sytuacja geopolityczna nie pozwala im 
jednak wrócić do swojej ojczyzny.

Eucharystię w intencji Ojca Święte-
go, ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam 
sprawowali kapłani: ks. Wiesław Pisar-
ski z Bolkowa, ks. prałat Ludwik Sole-
cki oraz ks. Łukasz Toporek i ks. Ma-
rian Kopko z Krzeszowa. Eucharystii 
przewodniczył i homilię wygłosił Oj-
ciec Dawid Wilczyński przedstawiciel 
Radia Maryja z Torunia. Po Mszy św. 
uczestnicy spotkania udali się do miej-
scowego Domu Kultury w Krzeszowie, 
gdzie miała miejsce druga część spot-
kania. Na zaproszenie kustosza sank-
tuarium przybył do Krzeszowa: Teatr 

Historii z Gliwic. Aktorzy przedstawi-
li piękny spektakl o błogosławionym 
Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Wystąpienia Ojca Dawida i zapro-
szonych Gości urozmaicały wspólnie 
śpiewane kolęd oraz łamanie się opłat-
kiem. Nasi parafianie przygotowali 
również pyszne ciasto, kawę i herbatkę 
dla wszystkich zaproszonych gości.

Ks. Marian Kopko
Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa
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ORĘDZIE BISKUPÓW POLSKICH 
DO ICH NIEMIECKICH BRACI W CHRYSTUSIE, 

CZ. 3 – ODPOWIEDŹ I REAKCJA KOMUNISTÓW

Czynnikami, które wpłynęły na pamięć inicjatywy kardynała Bolesława Kominka była odpowiedź 
niemieckich biskupów z 5 grudnia 1965 roku, ale przede wszystkim reakcja rządzącego od 1956 roku 
w Polsce I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki, która była kolejnym etapem w walce pomiędzy 
Kościołem a państwem, szczególnie widoczna w obliczu 1000-rocznicy przyjęcia przez księcia Polski 
Mieszka I chrześcijaństwa. Kościół po raz kolejny pokazał siłę i zwyciężył.

Episkopat niemiecki odpowiedział 
polskim biskupom w dniu 5 grudnia 
1965 r. Biskupi niemieccy wyrazi-
li wdzięczność, wzruszenie i radość 
w związku, z zaproszeniem na obcho-
dy Milenijne do Polski. Uważali, że 
Kościół Powszechny powinien służyć 
wiernym, dlatego biskupi niemieccy 
rozumieli, kwestię wysiedlenia Pola-
ków zza Buga na ziemie zachodnie po 
Odrę i Nysę Łużycką. „Poczdamskie 
obszary zachodnie” zostały uchwalone 
bez waszej i naszej zgody. Episkopat 
niemiecki uważał, że nie można kwe-
stionować granicy zachodniej Polski, 
tylko dlatego, że miejscowości leżące 
na wschód od tych dwóch rzek zostały 
założone według prawa magdeburskie-
go, a Adolf Hitler uznał je za naturalne 
granice III Rzeszy. Wówczas po II woj-
nie światowej naród niemiecki też mu-
siał opuścić swoje ziemie wschodnie 
i powędrować za rzekę Łabę – wspo-
minają biskupi niemieccy. Notabene 
prawo magdeburskie funkcjonujące 
w Prusach od średniowiecza do 1808 r. 
oraz w Polsce do 1791 r., lokowane były 
również na terenach dzisiejszej środ-
kowej czy wschodniej Polski np. Kra-
ków (1257 r.) przez piastowskich ksią-
żąt. Wynikało to z korzystniejszych 
warunków gospodarczych np. ustano-
wienie wolnizny, czego nie gwaranto-
wało lokacyjne prawo polskie.

W imieniu narodu niemieckiego 
Episkopat niemiecki wtedy pisał: „Tak 
to prosimy i my o zapomnienie, więcej 
prosimy o przebaczenie”. W taki spo-
sób zaczęła się polityczno-społeczna 
burza w Polsce wokół już wówczas 
sławnego orędzia. Sztandarowym ar-
tykułem eskalującym inicjatywę bisku-
pów polskich stał się artykuł w „Życiu 
Warszawy” z dnia 10 grudnia 1965 r., 
pod wymownym tytułem: „W czyim 

imieniu?”. Anonimowy autor, przy-
pisywany bądź ówczesnemu redakto-
rowi naczelnemu gazety Henrykowi 
Borotyńskiemu lub Zenonowi Kliszce, 
odpowiedzialnemu w partii za sprawy 
kościelne oczerniał inicjatywę polskie-
go Episkopatu. Dziennik sugerował, że 
odpowiedź biskupów niemieckich była 
„odmowna”, No bo przecież w orędziu 
biskupów polskich nie ma ani jednej 
wzmianki sugerującej, ze Bracia polscy 
zapominają o tych wszystkich faktach 
i wydarzeniach, które miały miejsce 
wcześniej i są bolesne dla obu narodów 
a biskupi niemieccy napisali to wprost, 
że zapominają.

Ponadto anonimowy dziennikarz 
pytał retorycznie: „W czym imieniu 
przebaczają, komu przebaczają?” Aby 
móc na końcu artykułu napisać: „To 
pewne, że w naszej ludowej Rzeczpo-
spolitej, przywróconej do niepodległe-
go bytu walką i ofiarą najlepszych jej 
synów – na sobiepaństwo miejsca nie 
ma i nie będzie.” Warto w tym mo-
mencie dodać, że stosunki Kościół-

-państwo w tym czasie były już bardzo 
napięte m. in. nie wydawała zgody na 
budowę nowych kościołów, bojąc się 
wzmocnienia roli i popularności du-
chowieństwa. Między innymi z tych 
powodów w 1960 r. doszło do walki 
społeczeństwa polskiego z milicją na 
krakowskiej Nowej Hucie i w Zielo-
nej Górze. Oprócz tego biskupi polscy 
z prymasem na czele przypomina-
li komunistom utrudnianie robienia 
procesji religijnych ze szczególnością 
w Wielki Piątek i w dniu Bożego Ciała, 
dostęp młodych osób do nauki lekcji 
religii oraz katechizacji a dla tych tro-
chę starszych utrudnienia w przyjęciu 
do seminarium duchownego.

Innym słynnym, również anoni-
mowym, artykułem był ten, wydruko-
wany w tygodniku „Polityka” ze sło-
wotwórczym tytułem: „Sobiepaństwo” 
z numeru 51/1965. W którym autor 
sugeruje, że biskupi polscy zrobili wię-
cej szkody niż pożytku i chcą przez 
to stworzyć nową politykę „Drang na 
Osten”. Autor nie mógł zrozumieć, 

Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa, 1889 r.
źródło: wikipedia.org



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (80) – Marzec / Kwiecień 2022 15

dlaczego mamy nie pamiętać o krzyw-
dach niemieckich w postaci: Kultur-
kampf czasów Ottona von Bismarcka 
czy obozach koncentracyjnych na zie-
miach polskich budowanych przez na-
zistowskich zbrodniarzy. echa innych 
gazet a w szczególności „Tygodnika 
Powszechnego” milkły przy zmasowa-
nych atakach prasowych, choć nie tyl-
ko, na biskupów polskich. Dziś wiemy, 
że te słynne orędzie stało się jednym 
z punktów zwrotnych w dziejach sto-
sunków polsko-niemieckich i w taki 
sposób jest ono dzisiaj postrzegane.

Prymas Polski, kardynał Stefan 
Wyszyński w swoich: zapiskach mi-
lenijnych – zapisał pod rokiem 1965: 
„Był to rok pełen bardzo ciężkich 
prac soborowych, milenijnych i wielu 

udręk, wyrządzonych nam przez na-
szych rodzimych komunistów. Takiego 
sponiewierania człowieka, jakiego do-
puszcza się PZPR, dawno nie oglądali-
śmy. Miłosierny Bóg niech będzie nad 
tymi ludźmi, którzy skompromitowali 
komunizm i marksizm”.

Wiosną 1966 r. przeprowadzono 
wśród proboszczów i administratorów 
parafii sondaże na temat inicjatywy 
biskupów polskich w sprawie pojed-
nania i przebaczenia sobie win. Wyni-
kało z nich wg oficjalnych danych na 
przebadanych 4560 księży, 53% odno-
si się krytycznie wobec orędzia, 22% 
ustosunkowało się pozytywnie a 25% 
zajęło pozycję wymijającą. Ankietę 
przeprowadzono na podstawie książki 
telefonicznej, dzwoniąc do ludzi z py-

taniem w sprawie listu. Wyniki son-
dażowe zostały najprawdopodobniej 
zafałszowane, ale żadne źródła histo-
ryczne tego nie potwierdzają.

W taki sposób przyszedł długo ocze-
kiwany 1966 r. Mijało dokładnie 1000 lat 
od chrztu Polski. 14 stycznia I sekretarz 
KC PZPR Władysław Gomułka prokla-
muje państwowe (świeckie) obchody 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. Za to 
centralne uroczystości religijne, odbyły 
się 3 maja na Jasnej Górze w święto Mat-
ki Bożej Królowej Polski pod przewod-
nictwem arcybiskupa Karola Wojtyły 
a prymas Stefan Wyszyński pełnił funk-
cję legata watykańskiego, ze względu, iż 
papież Paweł VI nie został wpuszczony 
przez komunistów do Polski.

Mateusz Pazgan

• 14, 15 maja 2022 (sobota, niedziela): Krzeszów, parafia pw. Wniebowzięcia NMP
• 19 maja 2022 (czwartek): Gostków, parafia pw. św. Rodziny
• 24 maja 2022 (wtorek): Ciechanowice, parafia pw. św. Augustyna
• 26 maja 2022 (czwartek): Czarny Bór, parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
• 29 maja 2022 (niedziela): Kamienna Góra, parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła
• 19 czerwca 2022 (niedziela): Marciszów, parafia pw. Niepokalanego Serca NMP
• 21 czerwca 2022 (wtorek): Witków, parafia pw. Zwiastowania Pańskiego

WIZYTACJA KANONICZNA
DEKANAT KAMIENNA GÓRA WSCHÓD 2022

W sobotę, 18 grudnia, w Krzeszowskim Opactwie obchodziliśmy Święto Światła – dzień w którym 
upamiętniamy odnalezienie Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej, która po prawie 400 latach 
nieobecności ponownie trafiła w ręce cystersów w roku 1622.

Rozpoczęliśmy tym samym obcho-
dy roku jubileuszowego 2022 w którym 
wspominamy: 25-lecie koronacji Matki 
Bożej Łaskawej przez Jana Pawła II – 2 
czerwca 1997 roku oraz 400-lecie odnale-
zienia ikony Matki Bożej Łaskawej przez 
Cystersów – 18 grudnia 1622 roku.

Główne uroczystości rozpoczęły się 
o godz. 17.00 zapaleniem świec jubileu-
szowych oraz przeniesieniem Ikony Mat-
ki Bożej Łaskawej z zakrystii, pod ołtarz 
główny. Następnie została odprawiona 
Msza Święta, po której wierni uczestni-
czyli w nabożeństwie, podczas którego 
z symbolicznie zapalonymi świecami mo-
gli indywidualnie adorować Ikonę.

ŚWIĘTO ŚWIATŁA
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XII Festiwal Trzech Kultur
Przegląd Grup Jasełkowych i Kolędniczych

w Krzeszowie, 15 stycznia 2022 r.
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Dnia 15 stycznia 2022 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Krzeszowie 
odbył się FESTIWAL TRZECH KUL-
TUR. Wydarzenie to jest już znane na 
Dolnym Śląsku i gromadzi z roku na rok 
coraz większe rzesze dzieci, młodzieży 
i dorosłych uzdolnionych teatralnie, 
muzycznie i wokalnie. Młodzież, dzieci 
i dorośli przyjechali miedzy innymi z: 
Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, 
Kamiennej Góry, Zielonej Góry, Starych 
Bogaczowic oraz Witkowa. Uczestnicy 
zaprezentowali swój kunszt teatralny 
i muzyczny a także umiejętności, nad 
którymi pilnie pracowali w ostatnim 
czasie. Wybór najlepszych był niełatwy, 
ponieważ wszyscy prezentowali wysoki 
poziom. Celem Festiwalu było:
• propagowanie pięknych kolęd i pa-

storałek oraz prezentacja spektakli te-
atralnych o tematyce bożonarodze-
niowej,

• kształtowanie kultury żywego słowa 
oraz doskonalenie umiejętności ak-
torskich, wokalnych i muzycznych,

• upowszechnianie kultury chrześci-
jańskiej,

• pobudzenie aktywności dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

Uczestnicy festiwalu walczyli w pię-
ciu kategoriach: jasełka, grupy kolęd-
nicze dziecięce, zespoły młodzieżowe, 
zespoły folklorystyczne i soliści. Kon-
kursowicze zostali podzieleni na grupy 
wiekowe: zespoły dziecięce, młodzieżo-
we i zespoły folklorystyczne.

Nad przebiegiem festiwalu i oceną 
spektakli teatralnych i wokalistów, czu-
wało JURY w składzie:
• Danuta Gołdon –Legler (reżyser, ak-

tor, wokalista),
• Marek Zygmunt- dziennikarz „Nasz 

Dziennik” (Wrocław- Warszawa),
• Małgorzata Krzyszkowska - wicesta-

rosta Kamiennej Góry,
• Ksiądz prałat Marian Kopko kustosz 

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie.

W kategorii Jasełka jury przyznało 
nagrody:
1. „Niezapominajki” z Kamiennej 

Góry,
2. „Uśmiechniętym Aniołkom” z Wał-

brzycha,
3. „Bałałajka” z Zielonej Góry.

W kategorii grupy kolędnicze 
dziecięce
1. Chórek ”Dzieci Maryi” z Krzeszowa,

2. Szkoła Specjalnej z Kamiennej Góry,
3. „Niezapominajki” z Kamiennej 

Góry.

Wyróżnienie ex aequo otrzymały:
• Dziecięcy Zespół Skrzypcowy „Per-

petum” z Kamiennej Góry,
• Przedszkolaki z Krzeszowa.

W kategorii zespoły młodzieżowe 
jury nagrodziło:
1. Zespół „SalesBand” z Wrocławia,
2. Promyki z Wałbrzycha
3. Zespół „Dziecięca Wiara” ze Starych 

Bogaczowic.

Jury przyznało także nagrody dla 
zespołów folklorystycznych:
1. Zespół „Sybiraczki i Kresowianie” 

z Jeleniej Góry,
2. Zespół „Sokolik” z Karpnik,
3. Zespół , Agat” z Jeleniej Góry.

W kategorii soliści:
1. Martyna Miśliborska z Chojnowa,
2. Julia Policht z Witkowa Śląskiego,
3. Kinga Kusion z Wałbrzycha.

wyróżnienie otrzymała:
• Hannna Hołowiak z Wrocławia

Podsumowując było pięknie, roko-
kowo i rzewnie, a niektóre wykonania 
smakowały jak owe truskawki z Mila-
nówka na Rosenthalu podawane.

Z wyrazami szacunku
Danuta Gołdon-Legler

Organizatorzy XII Festiwalu 2022:
Główny Organizator:
• Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 

w Krzeszowie
• Fundacja „Europejska Perła Baroku”
• Dom Kultury w Krzeszowie

Punkt rejestracyjny uczestników fe-
stiwalu:
• Danuta Jała

Prowadzący – konferansjer:
• Danuta Jała i ks. Marian Kopko

Nagłośnienie:
• Bogdan Niemasik z córką

Zdjęcia i artykuły:
• Przemysław Groński i Rafał Bijak

Obsługa JURY:
• Izabela Figlarska

Przygotowanie i wydawanie posiłków 
obiadowych:
• Katarzyna Gwiżdż, Beata Klimczak, 

Kamila Czerwińska, Krzysztof Zaleń-
ski

Wolontariusze:
Natalia Morawska, Alicja Czerniga, 
Oliwia Dubiel, Dawid Pazgan

Kuchnia:
• Julia Żłobicka, Mateusz Krężel

Dobrodzieje XII Festiwalu 2022:
• Szanowna Pani Europoseł Beata 

Kempa
• Szanowna Pani Minister Marzena 

Machałek – Poseł RP
• Szanowna Pani Ewa Szymańka Poseł 

RP
• Szanowna Pani Dorota Czudowska – 

Senator RP
• Szanowny Pan Józef Czyczerski KZ 

NSZZZ „Solidarność” ZG "Rudna"
• Szanowny Pan Bogdan Szarek KZ 

NSZZ „Solidarność” ZG "Polkowice-
-Sieroszowice"

• Szanowny Pan Bogdan Nuciński, 
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
ZG "Lubin"

• Szanowni Państwo: Anna i Janusz 
Chudyba – Warta Bolesławiecka

• Szanowny Pan Prezes dr Tadeusz 
Samborski – Legnica

• Szanowny Pan Prezes Andrzej Meller
• Bogdan Orłowski – Zarząd Regionu 

NSZZ „Solidarność” – Legnica
• Szanowna Pani Starosta Małgorzata 

Krzyszkowska – Kamienna Góra
• Szanowny Pan Wójt Gminy Czarny 

Bór Adam Górecki
• Szanowny Pan Prezes Dolnośląskiej 

Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ła-
dziński,

• Fundacja „Europejska Perła Baroku” 
w Krzeszowie

Sponsorzy Medialni 2022:
• Szanowna Pani Redaktor Naczelny 

Ewa Nowina Konopka
• Przewielebny Ksiądz Redaktor ks. 

Piotr Nowosielski
• Szanowny Pan Redaktor Jędrzej Rams
• Przewielebny Ksiądz Redaktor ks. 

Waldemar Wesołowski,
• Przewielebny Ojciec Dyrektor dr Ta-

deusz Rydzyk
• Czcigodny Ksiądz Dyrektor Radia 

Plus Legnica ks. dr Czesław Włodar-
czyk
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SZÓSTA PIELGRZYMKA DO POLSKI
2 CZERWCA 1997 ROKU JAN PAWEŁ II W LEGNICY

Podczas szóstej pielgrzymki do Polski w 1997 r. Jan Paweł II odwiedził: Wrocław, Legnicę, Gorzów 
Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Duklę i Krosno.

Wizyta odbywała się w tysięczną rocz-
nicę męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, 
pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na 
wieki”.

Legnicka wizyta przyciągnęła tłumy 
Dolnoślązaków. Ojciec Święty Jan Paweł II 
dokonał koronacji cudownego wizerun-
ku Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. 
Podczas Mszy św. na legnickim lotnisku 
poruszył temat etosu pracy w świetle na-
uki Jezusa Chrystusa, nawiązał do pieśni 
„Magnificat”, a także mówił o uratowaniu 
chrześcijaństwa w bitwie pod Legnicą. 
„Uwielbiaj, duszo moja, Pana”. Magnifi-
cat! Słowa tego kantyku słyszeliśmy w dzi-
siejszej Ewangelii. (...) Kościół codziennie 
powraca do tego kantyku, w szczególno-
ści w liturgii nieszpornej, dziękując Panu 
za to samo, za co dziękowała Maryja: że 
Syn Boży stał się Człowiekiem i zamiesz-
kał pomiędzy nami. I my dzisiaj, podczas 
liturgii mszy św. w piastowskiej Legnicy, 
śpiewamy razem z Maryją Magnificat, aby 
wyrazić naszą wdzięczność za dar nie-
ustannej obecności Chrystusa w Eucha-
rystii – nawiązał do początkowych słów 
homilii Ojciec Święty. 

– Jest wielkim zadaniem naszego po-
kolenia, wszystkich chrześcijan tego cza-
su, nieść światło Chrystusa w życie spo-
łeczne. Nieść je na „współczesne areopagi”, 
ogromne obszary dzisiejszej cywilizacji 
i kultury, polityki i ekonomii. Wiara nie 
może być przeżywana tylko we wnętrzu 
ludzkiego ducha. Ona musi znajdować 
swój wyraz zewnętrzny w życiu społecz-
nym. „Kto nie miłuje brata swego, którego 
widzi, nie może miłować Boga, którego 
nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przy-
kazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował 
też i brata swego”. To jest wielkie zadanie, 
jakie staje przed nami, ludźmi wiary – na-
wiązał do słów z 46. Kongresu Euchary-
stycznego.

– Wielokrotnie poruszałem kwestie 
społeczne w przemówieniach, a nade 
wszystko w encyklikach: Laborem exer-
cens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus 
annus. Trzeba jednakże do tych tematów 
powracać, dopóki na świecie dzieje się 
choćby najmniejsza niesprawiedliwość. 
Inaczej Kościół nie byłby wierny misji, 
jaką zlecił mu Chrystus – misji spra-
wiedliwości. Zmieniają się bowiem czasy, 

zmieniają się okoliczności, wciąż jednak 
są pośród nas ludzie, którzy potrzebują 
głosu Kościoła i głosu papieża, aby zostały 
wypowiedziane ich troski, ich bóle i nie-
dostatki. Oni nie mogą się zawieść. Oni 
muszą wiedzieć, że Kościół był z nimi i jest 
z nimi, i że papież jest z nimi; że obejmuje 
sercem i modlitwą każdego, kogo dotyka 
cierpienie. Dlatego papież będzie mówił 
o problemach społecznych, bo tu zawsze 
chodzi o człowieka, o konkretną osobę – 
powiedział Jan Paweł II, odwołując się do 
społecznej nauki Kościoła.

– Podczas Kongresu Eucharystyczne-
go na Dolnym Śląsku wraz z Maryją dzię-
kujemy za Eucharystię – źródło miłości 
społecznej. Wyrazem jedności z Maryją 
niech będzie ukoronowanie cudownego 
wizerunku Matki Bożej Łaskawej z Krze-
szowa. Sanktuarium krzeszowskie ufun-
dowała Anna, wdowa po Henryku Po-
bożnym, w rok po bitwie legnickiej. Już 
w wieku XIII przed obrazem Bogarodzicy 
gromadziły się rzesze pielgrzymów. I już 
wówczas nosiło ono nazwę Domus Gra-
tiae Mariae. Rzeczywiście był to Dom Ła-
ski hojnie rozdzielanej przez Bogarodzicę, 
do którego licznie przybywali pielgrzymi 
z różnych krajów, zwłaszcza Czesi, Niem-
cy, Serbołużyczanie i Polacy. Cieszymy 
się, że dziś także Boża Matka zgromadziła 
licznych pielgrzymów z tych po sąsiedzku 
żyjących narodów – powiedział papież.

– Niech ten znak włożenia koron na 
głowę Maryi i Dzieciątka Jezus będzie wy-
razem naszej wdzięczności za dobrodziej-
stwa Boże, których tak wiele otrzymywali 
i stale otrzymują czciciele Maryi, spieszą-
cy do krzeszowskiego Domu Łaski. Niech 
będzie również znakiem zaproszenia Je-
zusa i Maryi do królowania w naszych 
sercach i w życiu naszego narodu. Aby-
śmy wszyscy stawali się świątynią Boga 
i mężnymi świadkami Jego miłości do 
ludzi – zakończył Ojciec Święty. 

Poświęcenie koron dla ikony Matki 
Boskiej Łaskawej z Krzeszowa

Podczas mszy św. w Legnicy papież 
poświęcił korony jako znaki królowa-
nia Maryi i Jezusa w sercach wiernych 
i w polskim narodzie. Korony są darem 
duchowieństwa diecezji legnickiej. Cu-
downy obraz Matki Boskiej Łaskawej 

z Krzeszowa jest prawdopodobnie naj-
starszym wizerunkiem Madonny w Pol-
sce, być może starszym nawet od Matki 
Bożej Jasnogórskiej (ikona datowana na 
XIV w.) i jednym z najbardziej wiekowych 
obrazów Maryi z Dzieciątkiem w Europie. 
Znajduje się w głównym ołtarzu bazyliki 
wchodzącej w skład dawnego opactwa cy-
stersów.

Cudowny obraz Jan Paweł II ko-
ronował 2 czerwca 1997 r. w Legnicy, 
a uroczysta intronizacja ikony odbyła się 
w Krzeszowie 17 sierpnia 1997 – homilię 
wygłosił prymas kard. Józef Glemp.

Jan Paweł II dziękuje za spotkanie 
eucharystyczne w Legnicy

Bożej Opatrzności dzięki składam 
za to piękne eucharystyczne spotkanie 
w słońcu – rozpoczął końcowe przemó-
wienie Ojciec Święty. Jan Paweł II wyraża 
wdzięczność szczególnie Sybirakom i ich 
rodzinom, a także byłym więźniom obo-
zów koncentracyjnych, m.in. Groß-Rosen 
w Rogoźnicy. W ciężkich warunkach, 
zwłaszcza w kamieniołomach, pracowali 
więźniowie różnej narodowości, wśród 
nich Polacy: kapłani i świeccy. Wielu zgi-
nęło. Dobrze, że pamiętacie o tym miejscu 
wielkiego poniżenia człowieka, ale i miej-
scu, gdzie się pokazywała moc Ducha 
Świętego – powiedział Jan Paweł II. Szcze-
gólne pozdrowienia i „Szczęść Boże” Oj-
ciec Święty przekazał „wszystkim ludziom 
pracy”. Wśród zgromadzonych było wielu 
górników i hutników z Wałbrzycha oraz 
Zagłębia Miedziowego. Pozdrawiam Was 
bracia i siostry, życzę: szczęść Boże! – 
zwrócił się do wiernych papież.

Bóg zapłać za głębokie przeżycie eu-
charystyczne, niech wam Bóg błogosławi 
– zakończył Ojciec Święty. Błogosławień-
stwo objęło też poświęcenie kamieni wę-
gielnych pod nowe kościoły. Wierni za-
śpiewali „My chcemy Boga”. Na spotkaniu 
w Piastowskiej Legnicy było ponad 300 
tyś. wiernych.

(Opracował: Łukasz Owsiany TVP3)
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PAPIESKA ROCZNICA
MIJA JUŻ 25 LAT OD 2 CZERWCA 1997 R., KIEDY GOŚCILIŚMY 

– DZIŚ JUŻ ŚWIĘTEGO – PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

OGIEŃ BETLEJEMSKI 
W KRZESZOWSKIEJ BAZYLICE

Powoli zaczyna jednak blaknąć nam ta data w niektórych kalendarzach. Z domów, które znalazły się na 
trasie przejazdu papieskiego papamobile, naprędce wtedy malowanych, też już schodzi farba i wymagają 
odnowy.

W międzyczasie wyrosło nowe poko-
lenie, które papieża nie pamięta, a ci, któ-
rzy byli świadkami jego obecności, bądź 
działali na rzecz upamiętnienia tego wy-
darzenia, już odeszli do domu Ojca. Na-
wet obelisk na legnickim lotnisku w miej-
scu lądowania papieskiego śmigłowca też 
zmienił miejsce pobytu, bo wiatr nanosił 
w jego pobliże papiery i śmiecie... Czy tak 
samo jest z naszą pamięcią?

Historyczny moment
To był szczególny moment w dziejach, 

kiedy widzialna Głowa Kościoła odwie-
dziła miasto. Przez lata był on przypomi-
nany i podkreślany. Wydarzenie odbyło 
się w czasie, kiedy niedługo przedtem 
(25 marca 1992 r.) została powołana do 
życia diecezja legnicka. Nawiązał do tego 
papież w homilii, kiedy mówił: – Wasza 
diecezja jest młoda, ale chrześcijaństwo 
na tych ziemiach ma swoją długą i bogatą 
tradycję. Pamiętamy, że Legnica to miej-
sce historyczne – miejsce, na którym ksią-
żę piastowski Henryk, zwany Pobożnym, 
syn św. Jadwigi, stawił czoło najeźdźcom 
ze Wschodu – Tatarom – wstrzymując ich 
groźny pochód ku Zachodowi. Z tego po-
wodu, choć bitwa została przegrana, wielu 
historyków uznaje ją za jedną z ważniej-
szych w dziejach Europy.

A zaraz potem dodał: – Ta okoliczność 
historyczna, związana z miejscem naszej 
dzisiejszej liturgii, usposabia nas do re-
fleksji nad tajemnicą Eucharystii w szcze-
gólnej perspektywie – w perspektywie ży-
cia społecznego.

Motyw spotkania
To właśnie zwrócenie uwagi na Eu-

charystię jako źródło jedności wielu 
w Chrystusie uwypuklił Ojciec Święty 
w wypowiedzi. Nawiązał do czasów apo-
stolskich, w których Eucharystia stała się 
źródłem głębokiej więzi między uczniami 
Chrystusa: budowała «komunię». Wspól-
nota ta miała korzenie w miłości i była nią 
przeniknięta, a jej widzialnym znakiem 
była codzienna troska o każdego pozosta-
jącego w potrzebie. Nawiązując do tego, 
papież przypominał i zachęcał:

– Jest wielkim zadaniem naszego 
pokolenia, wszystkich chrześcijan tego 
czasu, nieść światło Chrystusa w życie 
społeczne. Nieść je na „współczesne are-
opagi”, ogromne obszary dzisiejszej cy-
wilizacji i kultury, polityki i ekonomii. 
Wiara nie może być przeżywana tylko we 
wnętrzu ludzkiego ducha. Ona musi znaj-
dować swój wyraz zewnętrzny w życiu 
społecznym. „Kto nie miłuje brata swego, 
którego widzi, nie może miłować Boga, 
którego nie widzi. Takie zaś mamy od 

Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje 
Boga, miłował też i brata swego” (1 J 4, 
20-21) – to jest wielkie zadanie, jakie staje 
przed nami, ludźmi wiary. Warto wracać 
do papieskiego nauczania, które zostało 
tutaj wypowiedziane i do miejsc, które je 
upamiętniają, nie tylko przy okazji kolej-
nych rocznic.

Ks. Piotr Nowosielski 
- Niedziela Legnica 2021

Nasze harcerki z Krzeszowa 
w czwartek 23 grudnia dostarczy-
ły do Krzeszowskiej bazyliki ogień 
betlejemski.

Ks. Prałat Ludwik Solecki 
w imieniu Duszpasterzy przyjął 
harcerki i ogień, który został uro-
czyście wniesiony na Mszy Św. Pa-
sterskiej 24 grudnia 2021 r.
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OBJAWIENIE PAŃSKIE, 
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

UKOŃCZONO KOLEJNE ZADANIE DOFINANSOWANE 
Z PROGRAMU OCHRONA ZABYTKÓW

W czwartek 6 stycznia w święto Objawienia Pańskiego, jak co roku dzieci z naszej parafii przybyły 
w strojach królewskich do bazyliki pw. Wniębowzięcia NMP by złożyć pokłon Dziecięciu Jezus.

Wraz z końcem ubiegłego roku zakończyliśmy kolejne prace remontowe przy barokowej plebanii 
w Krzeszówku.

W tradycji polskiej, ale nie tyl-
ko, Objawienie Pańskie nazywane 
jest potocznie świętem Trzech Kró-
li. W tym czasie w wielu miastach 
odbywają się z tej okazji orszaki. 
Pokłon Mędrców ze Wschodu zło-
żony Dziecięciu Jezus, opisywany 
w Ewangelii przez św. Mateusza 
(Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon 
świata pogan, wszystkich ludzi, 
którzy klękają przed Bogiem Wcie-
lonym. To jedno z najstarszych 
świąt w Kościele.

W 2021 r. zrealizowaliśmy zada-
nie: Krzeszówek, barokowa plebania 
(XVIII w.): remont dachu – etap II – 
krycie połaci dachu, dofinansowane 
przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Wysokość dofinansowania wy-
niosła 162 000,00 zł. W ramach za-
dania wykonano: wymianę gzymsu 
drewnianego, przemurowanie komi-
nów, montaż klap oddymiających, 
rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich, nowe pokrycie z łup-
ku syntetycznego, montaż obróbek 
blacharskich i instalacji odgromowej 
w górnej części dachu mansardowe-
go.

Dzięki wykonaniu remontu za-
trzymano procesy destrukcyjne, za-
chodzące w obiekcie. Zadanie miało 
na celu zachowanie materialnego 
dziedzictwa kulturowego jakim są 
barokowe zabudowania klasztorne 
w Krzeszówku.

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu.
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EFEKTY PROGRAMU „MUZYCZNY ŚLAD”
Zakończyliśmy prace przy zadaniu „Pocysterskie opactwo w Krzeszowie – opracowanie nutowe 

muzykalii krzeszowskich ku czci św. Józefa (XVIII w.) – etap II”. Zachęcamy do zapoznania się z efektami 
projektu.

Ukazały się nowe publikacje po-
święcone muzyce dawnego Krze-
szowa. Wspólnie z autorem publi-
kacji – ks. Łukaszem Kutrowskim 
zapraszamy wszystkich do zapo-
znania się z opracowaniami. Ma-
teriały przekazujemy Państwu do 
pobrania na stronie opactwo.eu.

Drukowane egzemplarze zostały 
wysłane do największych polskich 
bibliotek oraz dolnośląskich szkół 
muzycznych – dla osób indywidu-
alnych są one dostępne w naszym 
Biurze Obsługi. Instytucje, które 
nie otrzymały publikacji, a chciały-
by nimi zasilić swoje zbiory proszo-
ne są o kontakt pod nr +48 75 742 
32 79 lub adresem e-mail biuro@
opactwo.eu. Tymczasem serdecz-
nie zachęcamy wszystkich zaintere-
sowanych do pobrania opracowań. 
Lista opracowań dostępnych do po-
brania:

• o. Amandus Ivanschiz, Litaniae 
de s. Josepho

• Anonimus, Salve Pater Salvatoris
• fr. Stephanus Sailer, Litaniae de 

Sancto Josepho ex C

W 2020 r. zostały opracowane:
• Anonimus, Aria Sancte Joseph 

Fili David – Ach mi Jesu (PL-Krz. 
VIII-14)

• Blahack Joseph Wenzel Jakob 
(1780-1846), Ofertorium Justus 
ut palma (PL-Krz III-3)

• Wagner Eustachius (1714-1782), 
Litaniae ex D (PL-Krz. V-91)

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury – państwowego funduszu celowe-
go”, w ramach programu „Muzyczny ślad”, 
realizowanego przez Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca”
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MSZE ŚWIĘTE PASTERSKIE
W nocy z 24 na 25 grudnia 2021 roku miały miejsce Msze Święte Pasterskie – w bazylice oraz na górze św. 

Anny. „Każdy z nas ma serce różne, ale najważniejsze jest, aby w tym sercu zapanował w końcu pokój. Bo 
po to On przyszedł na świat aby dać pokój każdemu. Bez wyjątku w jakiej sytuacji życiowej się znajdujesz, 
On chce być z tobą.” – Mówił podczas kazania na górze św. Anny w Krzeszowie ks. Łukasz Toporek.

Za oprawę muzyczną dziękujemy zespołowi „W Porządku” z Lubawki. 
Materiał filmowy nagrał Video Studio Ryszard Bizoń. 

Zdjęcia wykonał Piotr Mokrzycki.

Od lewej: ks. Ludwik Solecki, 
ks. Jan Mrowca, kustosz ks. Marian Kopko, 

ks. Łukasz Toporek, ks. Jerzy Jerka
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Okres Świąt Bożego Narodzenia minął w rodzinnej i radosnej atmosferze. Dziękujemy za liczne przybycie 
na świąteczne Msze Święte, a wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć bożonarodzeniowej 
szopki autorstwa pana Jana Ferenca zapraszamy do zajrzenia do poniższej galerii:

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
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Z DOMU ZIEMSKIEGO DO DOMU NIEBIESKIEGO
Nowa Ruda, 31 grudnia 2021 r.

Homilia wygłoszona w kościele p.w. św. Mikołaja w Nowej Rudzie, podczas Mszy  św. .pogrzebowej  
za śp. Kingę Kopko, matkę ks. Mariana Kopko, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Bp Ignacy Dec

Wstęp
Ekscelencje, najdostojniejsi księża 

biskupi: ks. bp Marku, ks. bp Stefanie,  
Czcigodny księże prałacie Jerzy, pro-
boszczu tutejszej parafii św. Mikołaja 
w Nowej Rudzie wraz ze swoimi współ-
pracownikami; Wszyscy czcigodni 
bracia kapłani koncelebrujący tę Msze 
świętą pogrzebową; Czcigodny księże 
prałacie Marianie, kustoszu Sanktua-
rium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszo-
wie, wraz ze swoimi siostrami i bratem 
oraz ich rodzinami: wnukami i prawnu-
kami zmarłej Mamy; Wielebne siostry 
zakonne;

Drodzy przyjaciele, sąsiedzi i tutejsi 
parafianie, bracia i siostry w Chrystu-
sie! Przeżywamy pogrzeb niewiasty, śp. 
Kingi Kopko, która jest mamą kilkorga 
dzieci. Pogrzeb matki jest zawsze trud-
nym, wyjątkowym przeżyciem, przede 
wszystkim dla dzieci, wnuków i całej 
rodziny. Mama bowiem to najbliższy 
nam człowiek, tu na ziemi. Mówimy, że 

mama nadaje tu, na ziemi, słowu „ko-
cham” najpełniejszą treść. Można mieć 
w życiu różnych przyjaciół, wiernych, 
oddanych, ale najwierniejszym przyja-
cielem naszym pozostaje zawsze dobra, 
kochająca mama. Nie dziwimy się, że 
o matce, o jej złotym sercu napisano tyle 
wspaniałych słów i ułożono wiele wspa-
niałych pieśni. Oto niektóre z nich:

1. Wybrane pieśni o matce
– „Gdziekolwiek zagnają mnie życia 
burze, 
Wrócę na pewno, by przynieść ci róże, 
By powróciło dziecinnych lat szczęście 
W twoim spojrzeniu i rąk dotknięciu. 
To proste szczęście, zwykłe codzienne 
Tym droższe mamo, że tak odległe 
Gdy kwiaty stawiałaś w otwartym oknie 
Słońce twe włosy złociło ogniem. 
Dziękuję mamo za wszystkie chwile, 
Dziękuję mamo jak umiem najczulej, 
Dziękuję mamo za troskę w oczach 
I uśmiech co kryje twój ból i rozpacz. 

Ale najbardziej dziękuję za to, że jesteś 
mamo, 
Że jesteś mamo, bo tym, że jesteś, za-
wsze pomagasz prostować plecy, 
gdy życie smaga”.

Te wspaniałe słowa wyśpiewywała 
kiedyś Anna German.
– „Gdy serce twe przeszyje bólu grot, do 
matki dąż 
I choćby cię opuścił cały świat, 
u matki wciąż 
Tam znajdziesz bólu ukojenie, tam 
znajdziesz smutku zapomnienie, 
Tam znajdziesz twe znękane serce, 
pokój w rozterce. 
Kochana mamo, na twe wspomnienie 
moje serce drży. 
Kochana mamo, ty jedna me zrozu-
miesz gorzkie łzy,  
Kochana mamo, jak słońce sieje dobro-
czynny blask, 
Tak daje dobroć twa mi krocie łask”. 

Słowa te z następnymi dwoma zwrot-
kami wyśpiewują różne zespoły wokalne
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– „Jedynie serce matki 
uczuciem zawsze tchnie 
Jedynie serce matki 
o wszystkim dobrze wie 
Dać wiele ciepła umie 
i każdy ból zrozumie 
A gdy przestanie dla nas bić, tak trud-
no, trudno żyć”.

Śpiewał kiedyś Mieczysław Fogg.
Pożegnanie mamy z tego świata jest 

szczególnie trudne dla kapłana czy sio-
stry zakonnej, którzy nie mają swoich 
własnych, naturalnych rodzin. Mama 
jest dla nich najważniejszą, najbardziej 
kochaną i najcenniejszą niewiastą tu na 
ziemi. Dzisiaj, gdy żegnamy do wieczno-
ści śp. Kingę i gdy Pan Jezus w Ewangelii 
wskazał nam na dom Ojca, do którego 
przekazujemy mamę Kingę, popatrzmy 
jak ta mama przeszła przez ziemskie ży-
cie, które się dla niej zakończyło. Zasta-
nówmy się też jakie przesłanie zostawia 
nam Bóg przez życie śp. mamy Kingi. 
Żebyśmy znaleźli odpowiedź, trzeba 
nam przypomnieć jej drogę ziemskiego 
życia.

2. Z drogi ziemskiego życia śp. Kingi 
Kopko

Śp. Kinga Kopko z domu Plata uro-
dziła się 6 czerwca 1927 roku w Go-
stwicy koło Podegrodzia, skąd pocho-
dzi założyciel Ojców Marianów; Ojciec 
Papczyński.

Tatuś śp. Kingi – Tomasz walczył 
o wolną Polskę w I Wojnie Światowej 
na froncie austriackim. W rodzinie To-
masza i Barbary urodziło się w sumie 
dziewięcioro dzieci. W tamtych latach 
na Ziemi Nowosądeckiej była olbrzy-
mia bieda. Kinga mając 19 lat, w roku 
1946, przyjechała na Ziemie Odzyska-
ne do Nowej Rudy. Tutaj u swego brata 
Bolesława zamieszkała i rozpoczęła pra-
cę w Zakładach Papierniczych. Wkrót-
ce, w roku 1949, poznała przyszłego 
męża Józefa; rodem z okolic Przemyśla 
i w październiku 1950 roku zawarli Sa-
krament Małżeństwa w kościele św. Mi-
kołaja w Nowej Rudzie. W marcu 1951 
roku urodził się pierwszy syn Marian. 
W 1954 roku urodziła się córka Danuta, 
która niestety żyła tylko trzy miesiące. 
Później urodził się kolejny syn Henryk 
i dwie córki: Bogusława i Grażyna.

Śp. Kinga Kopko przez wiele lat cięż-
ko pracowała na powierzchni Kopalni 
„Piast” Nowa Ruda wraz ze swoim mę-
żem Józefem. Mieszkali razem z dziećmi 
w pobliżu kościoła parafialnego pw. św. 
Mikołaja. To tutaj uczyła swoje dzieci wia-

ry i patriotyzmu. Jej mąż Józef przeszedł 
front II Wojny Światowej od Przemyśla do 
Drezna, gdzie został ciężko ranny. Razem 
z mężem przeżyli ze sobą 43 lata. Józef 
umarł w Nowej Rudzie 29 lat temu.

Mama Kinga przez wszystkie lata 
należała do Żywego Różańca i zawsze 
zachęcała swoje dzieci i wnuków oraz 
innych ludzi do tej pięknej modlitwy, 
w której rozważamy życie Jezusa i Maryi. 
Z różańcem nie rozstawała się nigdy, na-
wet w chorobie.

Śp. mama Kinga z wielką radością 
i nadzieją przyjęła decyzję syna Maria-
na o wstąpieniu do Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu. Towarzyszyła synowi mod-
litwą w drodze do kapłaństwa. Cieszyła 
sie ogromnie, gdy 23 maja 1981 roku syn 
wraz z kolegami otrzymał święcenia ka-
płańskie. Tutaj w tej parafii błogosławiła 
syna, gdy szedł do ołtarza, by odprawić 
prymicyjną Mszą św.

Zmarła mama Kinga przez modlitwę 
i ofiary pieniężne wspomagała swojego 
syna kapłana Mariana w budowie koś-
cioła i Domu Parafialnego w Polkowi-
cach; a później omadlała jego posługę 
kustosza w Krzeszowie, gdzie chętnie 
i z wielką radością przyjeżdżała do Mat-
ki Bożej Łaskawej. Kinga chętnie poma-
gała innym ludziom; każdy kto do niej 
przyszedł został w Jej domu nakarmio-
ny i pocieszony. Ona nie miała wrogów. 
Szanowała i była szanowna przez swoich 
sąsiadów. Bardzo kochała swoją Nowo-
rudzką Parafię św. Mikołaja. Szczegól-
nym Jej nabożeństwem była środowa 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Mama była gorliwą słuchaczką 
Radia Maryja. Oprócz czwórki dzieci śp. 
Kinga doczekała się 10 wnuków oraz 8 
prawnuków. Z rodzeństwa zmarłej Kin-
gi żyje tylko siostra Wiesia w Podegro-
dziu i brat Janek w Krakowie.

Od jedenastu lat Mama Kinga musia-
ła zamieszkać u swojej córki Bogusławy 
w Świecku; w parafii Bożków. Postępu-
jąca choroba nie pozwoliła Jej mieszkać 
samej w swoim mieszkaniu w Nowej 
Rudzie. U swojej córki Bogusławy miała 
bardzo dobre warunki i czułą opiekę. Tam 
w Święcku odwiedzały ją dzieci, wnuki 
i prawnuki oraz znajomi, rodzina i przy-
jaciele. Śp. Kinga przeżyła 94 i pół roku.

3. Przesłanie Pana Boga dla nas przez 
ziemskie życie śp. Kingi Kopko

Drodzy bracia i siostry, po tym spoj-
rzeniu na drogę życia śp. Kingi, możemy 
powiedzieć, że zmarła mama dała nam 

przykład cichego wypełniania woli Bo-
żej, bez szemrań i narzekania. Pokazała 
nam także, gdzie mamy szukać pomocy 
i wsparcia: przede wszystkim w modli-
twie, w Komunii Świętej i w przyjaźni 
z Matką Chrystusa i Kościoła. Odcho-
dzi do wieczności z naręczem dobrych 
czynów spełnionych z miłości do Pana 
Boga i do ludzi. Zabiera ze sobą z tej zie-
mi dobre uczynki, aby zdobiły na zawsze 
niebieski dom, gdyż słowo Boże mówi: 
„Błogosławieni, którzy w Panu umierają. 
zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od 
swoich trudów, bo ich czyny idą z nimi" 
(Ap 14,13). Pan Jezus powiedział dziś do 
nas: „W domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować 
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabio-
rę was do siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem” (J 14,2-3).

Zakończenie – słowo pożegnania
Drodzy bracia i siostry, mama za-

wsze umiera za wcześnie i gdy odcho-
dzi przestajemy się czuć dziećmi. Dro-
ga Mamo, w tej Eucharystii dziękujemy 
Panu Bogu za Ciebie, dziękujemy za 
dobro, które Bóg przekazał przez Cie-
bie twoim dzieciom, wnukom i innym 
ludziom. Dziękujemy za Twoją wiarę 
i miłość do Pana Boga, do Kościoła i do 
człowieka. Dziękujemy Ci za urodzenie, 
wychowanie i oddanie na służbę Koś-
ciołowi twojego syna Mariana, który 
od przeszło czterdziestu lat jako kapłan 
służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. 
W jego życiu i postępowaniu odbija się 
droga Mamo, twoja dobroć i łagodność 
oraz miłość i szacunek do Pana Boga, 
do Kościoła, do Matki Najświętszej, do 
każdego człowieka. Można powiedzieć, 
że w jego przymiotach umysłu i serca 
widać wiano, które wyniósł z rodzinne-
go domu.

Do słów wdzięczności dołączamy 
pokorną prośbę do naszego Zbawicie-
la, aby w swojej zbawczej Krwi wybielił 
wszystkie cienie twego życia, by pod-
czas tej Eucharystii przybrał Cię w szaty 
zbawienia i zaprowadził z Jego i naszą 
Matką Maryją, na mieszkanie niebie-
skie. Niech Maryja przytuli Cię do swo-
jego Niepokalanego Serca. Spoczywaj 
w pokoju i szczęściu wiecznym, droga 
Mamo. Do zobaczenia w wieczności.

Amen.
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ŚWIĘTY
DOMINIK SAVIO

Ks. Bosko uważał go za wzór młodzieńczej świętości.
Pius XI mówił o nim:

Mały, a właściwie wielki gigant ducha.

Tymczasem dzisiaj, kiedy patrzy się 
na pobożne obrazki z jego podobizną, nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że miał ra-
cję, ten kto nazwał go gołębiarzem. Gdzie 
więc leży prawda o Dominiku Savio, 
pierwszym świętym wychowanku założy-
ciela salezjanów?

Dominik Savio urodził się 2 kwietnia 
1842 r. w San Giovanni di Riva w pobli-
żu Chieri. W wieku 12 lat został przyjęty 
przez ks. Bosko do oratorium na Valdoc-
co.

W 1856 r. wraz z kilkoma przyjaciółmi 
założył Towarzystwo Niepokalanej, grupę 
chłopców zaangażowanych w młodzień-
czy apostolat dobrego przykładu. 

Umarł 9 marca 1857 w Mondonio, 
w wieku niespełna 15 lat. 12 czerwca 
1954 r. papież Pius XII ogłosił go świętym.

Kiedy wertujemy kartki kalendarza 
przed oczami przesuwają się nam imiona 
świętych. O niektórych wiemy sporo, jak 
choćby o nawróceniu Pawła, o zaparciu 
się Piotra, o ubóstwie Franciszka z Asyżu, 
o radości Filipa Nereusza i o wierności, aż 
po śmierć o. Maksymiliana. Do świętych 
modlimy się i wzywamy ich pomocy. Rza-
dziej pamiętamy, że Pan Bóg dał nam ich 
jako wzory do naśladowania.

Dlaczego dał Dominika Savio? On 
sam – zważywszy na słowa: raczej umrzeć 
niż zgrzeszyć napisane w wieku siedmiu 
lat, w dzień pierwszej Komunii św. jawi 
się nam nienaturalny i raczej nie zachęca 
do naśladowania. Trudno też pójść ślada-
mi ekstaz, które czasem towarzyszyły mu 
po przyjęciu Komunii św. On po Mszy św. 
pozostawał w kościele, zanurzony w mod-
litwę przez wiele godzin. Nam znacznie 
bliżej do pogawędki z przyjaciółmi, do 
pracy, do zabawy. Choć otaczamy troską 
chorych, to chyba nie bylibyśmy w stanie 
– a Dominik był – nastroić naszych dusz 
na odbiór "Bożych fal", które prowadzą 
do zagubionego łóżka, zapomnianej przez 
wszystkich, umierającej kobiety. Któż 
z nas, w oparciu o takie ponadnaturalne 
przekonanie, śmiałby obudzić swego pro-
boszcza i poprowadziłby go pod objawio-
ny adres? A Dominik to potrafił. Tylko jak 
go naśladować?

Łatwo być świętym
Wbrew pozorom Dominik jest nam 

bardzo bliski. Przede wszystkim z powo-
du kilku doświadczeń, które stały się jego 
udziałem w drodze do świętości.

W pewną niedzielę Wielkiego Postu 
w 1855 r. ks. Bosko wygłosił kazanie na 
temat świętości młodzieńczej i z naci-
skiem zaznaczył, że naprawdę łatwo jest 
ją osiągnąć. Ta idea trafiła na podatny 
grunt. Dominik był przecież chłopcem 
dobrym z natury, otrzymał nienaganne 
wychowanie religijne i od dzieciństwa 
wyrastał w klimacie bojaźni Bożej. Jeśli 
dołożymy do tego ogólną atmosferę en-
tuzjazmu dla sprawy Królestwa Bożego, 
jaka panowała na Valdocco, to nie należy 
się dziwić, że już po pierwszych zachę-
tach do stawania się świętymi, Domi-
nik oddał się gorączkowym marzeniom 
i planom zdobycia nagrody w niebie. 
Z tego też powodu nie usłyszał ostatniej 
części kazania, w której ks. Bosko mó-
wił o środkach niezbędnych do osiąg-
nięcia świętości: o dobrym wypełnianiu 
codziennych obowiązków, o radości, 
pobożności, czystości, o miłości Boga 
i bliźniego, czyli – jak spuentował swe 
wystąpienie ks. Bosko – o służbie Bożej 
właściwej wiekowi młodzieńczemu.

Podczas gdy ks. Bosko kończył kaza-
nie, Dominik opracował już plan zażyłej 
przyjaźni z Bogiem. Być świętym – myślał 
– to tyle co być blisko Boga, cieszyć się 
błogosławieństwem ludzi i doświadczać 
boskich natchnień. Był przekonany, że 
droga do takiej świętości biegnie poprzez 
umartwienia, samotność, modlitwy i sro-
gą pokutę. Wystarczyło jednak kilka dni 
takich praktyk, żeby popadł w melancho-
lię, chodził rozmarzony, senny, przestał 
jeść. Nie cieszyły go lekcje w szkole i nie 
odczuwał zupełnie smaku zabawy i towa-
rzystwa rówieśników.

I wtedy wkroczył ks. Bosko. Myślałem, 
że łatwo zostać świętym – tłumaczył się 
speszony Dominik – Ja muszę być świę-
tym. Wychowawca pochwalił jego zapał, 
a potem powoli sprowadził go na właści-
wą drogę. Trzeba byś był wesoły – mówił 
– byś dobrze wypełniał swoje obowiązki 

szkolne i przeżywał właściwie sakramenty 
i praktyki pobożności. I nigdy nie zapo-
minaj o zabawie z rówieśnikami.

Tyle wystarczyło. Ks. Bosko zapro-
ponował środki proste, ale właściwe dla 
wieku i możliwości Dominika. Przekonał 
go, że trzeba starać się być wiernym, tym 
zwyczajnym, zdawać by się mogło, try-
wialnym "sposobom na świętość". Dobre 
chęci i zapał Dominika dopełniły dzieła.

Chłopiec czynił szybkie postępy na 
drodze młodzieńczej świętości. Wciąż 
radosny, pracowity, był zawsze gotów oto-
czyć opieką nowych wychowanków orato-
rium, upominał gorszycieli, doprowadzał 
do pojednania zwaśnionych przyjaciół. 
Aby zdobywać dla swej sprawy wciąż no-
wych chłopców, założył z przyjaciółmi 
Towarzystwo Niepokalanej. Stał się praw-
dziwym apostołem.

Dobrze wykorzystał krótki czas, jaki 
Bóg dał mu do dyspozycji. Zmęczony szu-
kaniem upragnionego ideału i przygnie-
ciony chorobą musiał opuścić Valdocco 
dla podratowania zdrowia. On jednak, 
po raz kolejny uprzedzony jakimś boskim 
natchnieniem, pożegnał się z ks. Bosko 
i kolegami na zawsze.

A jednak nam bliski
Trudno zachęcać do naśladowania 

ekstaz Dominika i do otwierania się na 
ten typ natchnień, jakimi Bóg go do-
świadczał. Jest jednak w Dominiku coś, 
co mnie urzeka, przez co stał się bliski 
współczesnej młodzieży. Jego życie rzą-
dziło się prawami młodości. Jak wszyscy 
w jego wieku, był wrażliwy na dobro i szu-
kał szczęścia. Jednocześnie, tak jak jego 
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rówieśnicy, był niepoprawnym idealistą 
i po trochę marzycielem. To przecież po-
pędliwe marzenia zajęły jego uwagę, pod-
czas gdy ks. Bosko tłumaczył, jak zostać 
świętym.

Idealista Dominik trwał przy swoim 
zamierzeniu, mimo złego samopoczucia, 
samotności i zmęczenia. Jakbym słyszał 
młodych, którym się wydaje, że są w sta-
nie zawojować cały świat i nic nie może 
im w tym przeszkodzić. Jakbym słyszał 
wyznanie młodego idealisty, który zo-
stawia Panu ostatni miesiąc życia, bo nic 
w nim dobrego nie zrobił. A kiedy po-

możesz mu "włączyć" rozum i pamięć, to 
nagle zaczyna dostrzegać szkołę, zrobione 
zakupy, porządek w pokoju i dłoń wyciąg-
niętą do kolegi. Zupełnie, jak Dominik.

W Dominiku urzeka także upór 
i wierność ideałom. To postawy bardzo 
potrzebne młodym, zwłaszcza, że wciąż 
wystawiani są na próby przez kulturę 
boleśnie naznaczoną subiektywizmem, 
egoizmem, relatywizmem i brakiem wier-
ności...

I jeszcze jedno. Dominik Savio po-
twierdza słuszność drogi życia opartej na 
salezjańskiej duchowości młodzieżowej. 

Dzisiaj też salezjanie proponują młodym 
odkrywanie smaku codziennego życia, 
optymizm, radość, przyjaźń Chrystusa, 
odpowiedzialne miejsce w Kościele i za-
praszają do zwyczajnego, na miarę włas-
nych sił, pomagania innym.

Środki tak samo proste, jak w czasach 
Dominika.

ks. Marek Chmielewski SDB
Artykuł na podstawie: 
dominik.salezjanie.pl

Artykuł opracowała: Anna Ferenc

Przeciętny rytm zmian w pracy, 
spacery, kontakty ze znajomymi… 
do większości normalnych – znanych 
i praktykowanych zajęć musiałem się 
na nowo „uczyć”. Przyszła izolacja – 
jak jakiś zamknięty obóz, jak łagier. 
Przez kilka tygodni nie wychodzili-
śmy z domu. Siedzieliśmy przy oknie 
obok orchidei (mój prezent urodzi-
nowy dla dziadka Wolfganga) i słu-
chaliśmy muzyki klasycznej. Nawet 
żartowałem do córki dziadka, że przy 
Mozarcie, z wielkim spokojem i opa-
nowaniem, patrzymy jak świat legnie 
w gruzach…

Dowiedziałem się, że Wolfgang 
przez kilka lat w czasie II Wojny Świa-
towej i bezpośrednio po niej był w ro-
syjskiej niewoli. Zatem taka pande-
miczna panika i izolacja nie były mu 
obce.

Wolfgang traktował mnie – uznał 
za swego przyjaciela. Może to fakt, że 
razem dzieliliśmy okno na świat, za-
mknięci w czterech ścianach. Przypo-
mina mi się tu taka opowieść - aneg-
dota o przyjaźni:

„.., że jak jesteś w więzieniu, to 
przyjaciel cię z niego wyciągnie… ale 
prawdziwy Przyjaciel - Jezus zostaje 
z tobą, siada obok i mówi: ale mamy 
przegrane…”. Oczywiście, że nie 
śmiem przyrównywać się do Jezusa.

Przyjacielska orchidea

Towarzyszyłem dziadkowi Wolf-
gangowi do końca jego życia. Kiedy 
zauważyłem, że oddech staje się wol-
ny, coraz rzadszy zadzwoniłem do 
córki, która natychmiastowo przy-
biegła i do ostatniego uderzenia serca 
trzymała jego dłoń. Umarł 26 grudnia 
2021 roku.

Chciałem opowiedzieć w tym 
miejscu o orchidei.

Na 95 urodziny w 2020 roku dzia-
dek dostał ode mnie - wspomniana 
już - białą orchideę. Jak potem się 
okazało był to jego ulubiony rodzaj 
kwiatów. Muszę dodać, że u Wolf-
ganga w mieszkaniu na stole zawsze 
stały cięte rośliny. Dawniej, jak sam 
chodził do miasta, to wracał do domu 
z bukietem. Ja z szacunku do tej „tra-
dycji” i dla dziadka pielęgnowałem 
ten zwyczaj. Ta orchidea stała na na-
szym oknie, z którego obserwowali-
śmy „pandemiczny świat”. Po jakimś 
czasie kwiaty opadły i… zostały tyl-
ko zielone liście. Nie wyrzuciłem jej, 
ale podlewałem i pielęgnowałem. Na 
kolejne już 96 urodziny podarowa-
łem znowu orchidee. Tymczasem ta 
z zeszłego roku dalej pozostała zielona 
i bez znaku jakiejkolwiek „aktywno-
ści” pąkowej. Na jesieni 2021 roku ro-
ślinka wypuściła nowy pęd kwiatowy 
i… zakwitła dużym szeregiem jasno-

liliowych kwiatów (to ta na zdjęciu). 
Dotrwały do śmierci seniora. Była jak 
przyjaciel…

Po śmierci Wolfganga rodzina 
podzieliła się jednym ze szczegółów 
jego życia. Opowiedziano mi, że po 
powrocie z niewoli i zakończeniu stu-
diów prawniczych obiecał, że będzie 
płacił jednej osobie (nie należącej do 
rodziny) dożywotnią rentę i tą obiet-
nicę dotrzymał… czyżby te liliowe 
kwiaty tej białej orchidei, to takie po-
dziękowanie….

J. M. J.
Andrzej Ziółkowski

Kiedy pierwszy raz wszedłem do mieszkania mego nowego podopiecznego siedział on w wózku inwalidzkim 
przy stole. Okulary, smukła – szczupła figura i… uśmiech w oczach; jakiś niezidentyfikowany błysk. Za niespełna 
dwa miesiące Wolfgang skończy 95 lat. Był to styczeń 2020 roku. Po kilku tygodniach wybuchła pandemia 
koronawirusa i… wszystko musiało ulec zmianie – zostałem u dziadka przez siedem miesięcy bez przerwy.
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W pierwszy czwartek miesią-
ca 3 lutego w Katedrze Zamojskiej 
o godz.14.00 odbyła się msza pogrze-
bowa pani Zofii Szczur, pod przewod-
nictwem biskupa Diecezji Zamojsko – 
Lubaczowskiej Mariana Rojka.

Na pogrzebie ś.p. Zofii Szczur był 
obecny kustosz z Krzeszowa ks. prałat 
Marian Kopko wraz z delegacją Diece-
zji Legnickiej i Świdnickiej.

Pierwszy czwartek miesiąca jest 
dniem Eucharystii, a w związku z tym 
jest przede wszystkim czasem dzięk-
czynienia. Dziękujemy w nim za naj-
większy z cudów, ale także za Kościół 
i to wszystko, co przyczynia się do 
naszego zbawienia. W praktyce naj-
lepszym uczczeniem tego dnia jest 
przyjęcie Komunii Świętej w duchu 
dziękczynienia za otrzymane dary. 
Przedłużając ten moment, warto po-
święcić chwilę na adorację Najświęt-
szego Sakramentu.

Czym jest Jerycho Różańcowe?

Jerycho Różańcowe to nieustająca 
modlitwa osób indywidualnych, grup, 
świeckich i duchownych przed Naj-
świętszym Sakramentem przez siedem 
dni, w tym codzienna Msza Święta, 
Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. Od-
bywa się w tylu miejscach, w ilu uda 
się je zorganizować grupom pozosta-
jącym ze sobą w duchowej łączności. 
W miejscowościach, w których nie ma 
możliwości zorganizowania Jerycha 
przez pełne siedem dni – organizowa-
nie czuwania przynajmniej przez jed-
ną dobę. W naszej parafii takie Jerycha 
były już organizowane.

Ks. Julian Brzezicki – jako mo-
derator Diecezjalnej Rady Ruchów 
i Stowarzyszeń Katolickich oraz mo-

Ostatnie pożegnanie Zofii Szczur 
animatorki Jerych Różańcowych w Polsce

derator Żywego Różańca w swoim 
kazaniu przybliżył wszystkim osobę 
Zofii Szczur animatorki diecezjalnych 
Jerych Różańcowych w Polsce.

Przybywamy by pożegnać Zofię 
Szczur, która pragnęła by do niej zwra-
cać się słowem „siostra” a nie pani. 
W młodym wieku była zdolnym spor-
towcem, osiągającym bardzo dobre 
wyniki w biegach. Z wykształcenia 
i zawodu nauczycielka – polonistka. 
Patrząc na jej życie, postępowanie 
i zaangażowanie można powiedzieć 
że była wspaniałą katechetką i gorliwą 
apostołką świecką. Wieloletnia wycho-
wawczyni młodzieży polskiej i polo-
nijnej. Apostołka Różańca Świętego, 
Czcicielka Matki Bożej i Najświętszego 
Sakramentu. Animatorka Jerych Ró-
żańcowych w diecezji i Polsce. A nade 
wszystko osoba o głębokiej wierze, 
wielkim sercu, pokornej duszy i zara-
zem niezłomnego ducha. Taka pozo-
stanie w naszej pamięci.

Mówiąc o jej życiu, mówimy 
o Ewangelii wprowadzanej wprost 
w życie. Powołanie pięknie odczyta-

ne i wypełnione według Woli Bożej 
z wykorzystaniem talentów, zdolności 
którymi Bóg ją obdarzył. Nie marno-
wała czasu. Nie interesował ją telewi-
zor, internet. Zycie siostry Zofii Szczur 
to przykład dla wszystkich ile jeden 
człowiek, i to świecki, może zdziałać 
dla Kościoła, Ojczyzny i dla bliźnich. 
Jej osoba to wzór jak odczytać i zreali-
zować w życiu Wolę Bożą przy współ-
pracy z Łaską Bożą, jak żyć Dobrą No-
winą. To przykład osoby rozmodlonej, 
oddanej Bogu i Maryi, naśladującej 
świętych i przybliżającej życie świętych 
innym.

Zofia Szczur urodziła się 2 sierpnia 
1953 roku w Klimontowie. Wychowa-
ła się w domu rodzinnym w powie-
cie Staszów, woj. świętokrzyskie. Po 
ukończeniu liceum w Klimontowie, 
podjęła studia z Filologii Polskiej na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Jej życie związało się z Zamościem, 
z miastem, które darzyła szczególnym 
uczuciem. Mówiła: „Zamość to moje 
ukochane miasto”. Podjęła pracę na-
uczyciela języka polskiego. Była bar-
dzo dobrze przygotowana do pracy 

W niedzielę 30 stycznia o godz. 5 nad ranem, po ciężkiej chorobie, odeszła do wieczności animatorka 
diecezjalnych Jerych Różańcowych na terenie całego kraju.
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z dziećmi i młodzieżą. Po ukończeniu 
polonistyki na KUL-u, skończyła jesz-
cze studia podyplomowe z filozofii 
i etyki oraz 2 lata wykładów na temat 
rozpoznawania duchów. Jako pedagog 
i wychowawca była bardzo aktywna, 
prowadziła teatr, organizowała wyjaz-
dy, pielgrzymki oraz obozy harcerskie 
– jako harcmistrz. Organizowała rów-
nież pomoc dla Polonii w Rumunii. 
Tam była przez pewien czas także na-
uczycielem języka polskiego.

Szczególny moment w jej życiu to 
osobistego spotkanie z papieżem Ja-
nem Pawłem II w 1979 r. Miała wte-
dy 26 lat. Poprosiła: Ojcze dotknij 
mnie, bo chcę siać miłość. Otrzymała 
błogosławieństwo Ojca św. i od tego 
momentu całkowicie oddała się Bogu. 
Zrezygnowała z założenia rodziny. 
Zaczęła inaczej rozumieć Ewangelię. 
Odtąd pracowała jak mogła tylko dla 
Kościoła i z Kościołem.

To, czego szukała w swoim życiu, 
odnalazła na drodze pogłębionego ży-
cia modlitwy i adoracji. Nauczycielem 
w szkole Maryi stał się dla Zofii założy-
ciel Legionu Maryi w Polsce i inicjator 
Jerych Różańcowych Anatol Kaszczuk 
– żołnierz Armii Andersa. Spotkała go 
po raz pierwszy w 1982 r. w Łabuń-
kach u sióstr Franciszkanek Misjona-
rek Maryi. Tak wspominała Brata Ana-
tola: ,,po chwili przerwał swój wykład 
i stwierdził: ,,Pani do mnie przyjedzie”. 
Odpowiedziałam: ,,Przyjadę”. I tak 
to nasza przyjaźń trwała”. Zofia włą-
czyła się w dzieło Anatola Kaszczuka, 
organizując Jerycha Różańcowe, czy-
li czuwania przez siedem dni i nocy 
adorując Najświętszy Sakrament. To 
ona wraz z Anatolem Kaszczukiem 
była inicjatorką Jerych Różańcowych 
w diecezji zamojsko – lubaczowskiej 
i w innych diecezjach w Polsce. Od 
2007 roku, po przejściu na emeryturę, 
w pełni zajęła się Apostolatem Różańca 
Świętego i Jerych Różańcowych w pa-
rafiach. Po śmierci Anatola Kaszczuka 
była współorganizatorką wykładów 
i sympozjów o tym niezwykłym apo-
stole Różańca świętego i Jerych, m.in. 
w Hodyszewie w diecezji łomżyńskiej 
(2010r.), w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Elblągu w diecezji elblą-
skiej (2013), a także w Zamościu.

Wspierała działania zmierzające 
do beatyfikacji kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, a w ostatnim okresie swo-

jego życia ,,zaprzyjaźniła się” duchowo 
ze Sługą Bożym Wenantym Katarzyń-
cem.

W swoim życiu realizowała posta-
wę pokory i posłuszeństwa. Pokorna 
i skromna w zachowaniu, w stroju. Ni-
gdy nie chodziła w spodniach, ale no-
siła strój typowo kobiecy. Wyznawała, 
jak św. Jan Chrzciciel – Ja nie jestem 
światłością, tylko wskazuję na świat-
łość – na Jezusa.

Ileż ona zorganizowała pielgrzy-
mek: do Ziemi Świętej, do Włoch na 
spotkania z Papieżem, 9 razy do San 
Giowanni Rotondo do o. Pio i do tylu 
innych sanktuariów w Polsce oraz na 
świecie. Jak wspominała było to ra-
zem 140 tys. km. wokół ziemi, 30 go-
dzin promem, 20 godzin samolotem. 
Wszystkie pielgrzymki były jej dykto-
wane duchowo.

Jej modlitwa była bardzo gorliwa, 
wytrwała, połączona z kontempla-
cją i rozważaniem Pisma św. Ileż dni 
i nocy spędzała na modlitwie. Choć 
mówiono jej, że noc jest do spania 
a nie do czuwania, to ona odpowia-
dała, że Jezus też całe noce spędzał na 
modlitwie. Była niezwykle przekonana 
o mocy modlitwy.

To ona zaczęła organizować i pro-
wadziła comiesięczne czuwania przed 
Najświętszym Sakramentem – w I so-
botę miesiąca w Zamościu w kościele 
św. Katarzyny, w II sobotę w Turko-
wicach, w III sobotę w Trzęsinach i w 
IV sobotę w Sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej w Tomaszowie Lub. Te 
czuwania prowadziła od 1994 roku. 
Nie robiła nic bez porozumienia z bi-
skupem. Niczego w żadnej parafii nie 
zrobiła bez zgody proboszcza, czy in-
nego duszpasterza – wszystko uzgad-
niała. Gdzie jej nie chciano czy nie 
rozumiano – szła dalej i prosiła o moż-
liwość adoracji.

Przez 25 lat organizowała Jery-
cha w parafiach na terenie diecezji 
zamojsko – lubaczowskiej. W niektó-
rych latach było ok. 20 Jerych rocznie 
w naszej diecezji. Tyle parafii co roku 
podejmowało się dzięki niej czuwać 
przez 7 dni i nocy.

Jestem osobiście jej wdzięczny, jak 
i moi parafianie, za te czuwania które 
wprowadziła w mojej parafii i za zaini-
cjowanie Jerych w Trzęsinach. Pierw-
sze Jerycho w Trzęsinach odbyło się 
2003 r., w Roku Różańca świętego, po-

łączone z poświęceniem 20 kapliczek 
różańcowych. Te Jerycha dzieki temu 
odbywają się w Trzęsinach co roku 
w październiku.

To dzięki jej inicjatywie i modlitwie 
było zorganizowane Jerycho diecezjal-
ne. – przez cały rok nieustanna adora-
cja Najświętszego Sakramentu w na-
szej diecezji zamojsko – lubaczowskiej. 
Takie Jerycha diecezjalne organizo-
wała także w kilku innych diecezjach. 
W diecezji Warszawsko – Praskiej Je-
rycha były we wszystkich parafiach. 
Organizowała Jerycha aż w 18 diece-
zjach na terenie Polski, a także 9 Je-
rych w San Giowanni Rotondo, 4 Je-
rycha w Austri, a także w Niemczech. 
Przygotowała publikację książkową 
ABC Jerycha a także bardzo propago-
wała publikację o Anatolu Kaszczuku 
pt. „Różaniec uratuje ciebie i świat”. 
Wszystko co robiła spisywała dokład-
nie i chciała żeby to zachować. Mówiła: 
O losach świata decydują ciche miejsca 
modlitwy.

Wiele razy powtarzała, że bardzo 
trzeba słuchać Boga. Mówiła: “Każdy 
będzie miał tyle ile wyczyta z Pisma św. 
Wszystko co czyniłam było kierowane 
przez Boga, we wszystkim kierowa-
łam się natchnieniami Ducha św. Całe 
życie uczyłam się kontemplacji. Już 
w młodym wieku, idąc w pole, na łąkę, 
patrzyłam w niebo, na obłoki i kon-
templowałam Stwórcę”. Miała wielką 
cześć do Najświętszego Sakramentu. 
Komunię św. przyjmowała tylko na ko-
lanach. Nigdy nie chciała nic dla siebie. 
„Wyzbyłam się rządzenia”. Niczego nie 
narzucała. Przedstawiała propozycje 
i czekała na akceptację. Tu chodzi o Je-
zusa, a nie o mnie podkreślała. Wszel-
kie trudności w życiu, w rodzinie, po-
konywała miłością i modlitwą. Kilka 
lat temu pozbyła się mieszkania i była 
bezdomną. Mieszkała u zaprzyjaź-
nionych życzliwych ludzi i tam gdzie 
prowadziła Jerycha. Wszystkie środki 
materialne przeznaczała na działal-
ność apostolską jeżdząc po całej Polsce 
i przygotowując następców do prowa-
dzenia Adoracji.

Była wielką czcicielką Matki Bo-
żej. Bardzo pragnęła wypełnić wołanie 
Matki Bożej zwłaszcza z Fatimy i Gie-
trzwałdu. W swoim życiu podejmowa-
ła pokutę, cierpienia, chcąc wynagra-
dzać za grzechy i ratować grzeszników. 
Nie rozstawała się z różańcem.
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Systematycznie przystępowała do 
spowiedzi. Miała kierowników du-
chowych: ks. Zygmunt Zuchowski, ks. 
Eugeniusz Derdzuiuk i przez 20 lat ks. 
Zdzisław Ciżmiński. Miała postano-
wieni: “Z żadnym kapłanem żadnej 
czułości, czy koleżeństwa. Jeśli już to 
krzyż i Golgota”. Miała wielki szacunek 
do kapłanów. Często całowała konse-
krowane kapłańskie ręce.

Przygotowywała innych do prowa-
dzenia Jerych. Wiedziała, że Boga trze-
ba rozumem przyjmować, a nie tylko 
czułością. Całe życie prowadziła walkę 
duchową z mocami ciemności. Cier-
pienie ofiarowała o triumf Niepokala-
nego Serca Maryi oraz za diecezję i za 
kapłanów. Wszystko robiła, by chronić 
kapłanów.

Czy mogła dokonać więcej, lepiej, 
doskonalej? Mogła lepiej, doskonalej, 
bo człowiek jest ułomny i całe życie się 
uczy. Nikt nie jest doskonały, choć ma 
do tego dążyć, dojrzewać. Mogła wię-
cej gdyby Pan dał jej jeszcze dłuższe 
życie. I Jezus, tak po ludzku myśląc, 
mógł więcej dokonać, gdyby żył dłu-
żej na ziemi. Ale wiemy że On najwię-
cej dokonał przez cierpienie, śmierć 
i zmartwychwstanie. Jezus w pewnym 
momencie powiedział do Zofii “wy-
starczy”, a ona odpowiedziała “bądź 
wola Twoja”. I wiele dokonała jeszcze 
przez cierpienie, przez chorobę nowo-
tworową jaką Bóg dopuścił w jej ży-
ciu. Usłyszała głos: “przeprowadzę cię 
przez skrajne cierpienia, by dokończyć 
rzeźby”. Jezus pytał ją “czy chcesz być 
tylko moja” i odpowiadała “tak Panie”.

W 2020 roku zapadła na chorobę 
nowotworową. Zawierzyła się Maryi 
i Chrystusowi, ofiarowując wszystkie 
cierpienia za kapłanów i Diecezję Za-
mojską- Lubaczowską. Gdziekolwiek 
się pojawiła apostołowała modlitwą 
i cierpieniem. Na oddziale Onkolo-

gicznym w Zamościu modliła się za 
umierających. Podobnie w Hospicjum 
„Santa Galla” w Łabuńkach, wspiera-
ła wszystkich modlitwą. Ostatnie dni, 
naznaczone cierpieniem, ofiarowała 
w intencji Ojczyzny oraz pokoju na 
wschodzie, zwłaszcza na Ukrainie. 
Może dlatego ją Bóg zostawił na ten 
czas od początku października, kiedy 
już była gotowa na śmierć, jeszcze na te 
kilka miesięcy, by cierpieniem i modli-
twą wypraszała pokój na świecie.

3 października 2021 r., gdy była 
w szpitalu w Zamościu na oddzia-
le Onkologii, a nie mogła już wtedy 
chodzić, poprosiła ks. Piotra i mnie, 
by mogła dać świadectwo wiary, świa-
doma bliskiego odejścia z tego świata. 
Chociaż człowiek nie wie kiedy Bóg go 
wezwie, miała przekonanie, że już nie-
długo będzie żyć. Trzymając cały czas 
różaniec w ręku wyznała: „Całe życie 
żyłam tylko dla Boga, dla Kościoła 
i Ojczyzny. Jezu oddaję Ci wszystko. 
Całe strzępy życia oddaję Bogu. Jezu 
jestem tylko Twoją. Wszystko wyko-
nałam co Twoje. Nie mam mieszkania, 
więc gdzie mam się gdzieś włóczyć? 
Czy chcesz walczyć o ciało ? – nie Pa-
nie, ja chcę do światłości. Bogu dzię-
kuje za raka, który mnie przygotował 
do odejścia, który mnie tak wyrzeźbił 
duchowo”. Choć cała Polska modliła 
się za nią, prosząc o łaskę zdrowia, od-
prawiono ok. 400 Mszy św. o zdrowie, 
a ona wyznała: “Cała Twoja jestem – 
uzdrowiona, ale nie fizycznie, lecz na 
wieczność”. Mówiła: “Dorosłam do 
tego, by pomagać już z innej strony”. 
Była przekonana, że z drugiej strony 
będzie więcej pomagać niż tu na zie-
mi. Przestała się bać wszystkiego. „Od-
chodzę bardzo świadomie – śmierć to 
tylko przejście. „Zrobiłam tyle ile Bóg 
chciał”. ”Czuję się spełniona – życie 
oddaję Bogu”. Ostatnie miesiące mod-

liła się szczególnie, by nie wybuchła 
wojna. Dodała, że za mało ludzie przy-
gotowują się do śmierci.

Zofia byłą tą “mądrą panną”, której 
nie zabrakło oliwy w lampie. Tą oliwą 
dla niej była nieustanna modlitwa, 
która sprawiła, że była gotowa na spot-
kanie z Panem. W jej życiu nic ją nie 
mogło odłączyć od miłości Chrystusa, 
ani ucisk, ani prześladowanie, ani cier-
pienie ani nawet śmierć.

Zmarła 30 stycznia 2020 roku, 
w niedzielny poranek, gdy wspomina-
my radosny dzień Zmartwychwstania. 
Do niej można odnieść słowa z Ewan-
gelii z dnia Ofiarowania Pańskiego: 
Jak Anna „Dniem i nocą trwała na 
modlitwie, służąc Bogu w postach 
i modlitwie. Jak Symeon wyznała: Te-
raz pozwól odejść twojej służebnicy 
w pokoju, moje oczy ujrzały Światło, 
odchodzę do Światła, idę pogodna, 
spokojna.

To tak wymowne że żegnamy ją w I 
czwartek miesiąca. To dzień gdy mod-
limy się o nowe powołania kapłańskie 
i zakonne. Dzień wdzięczności za Eu-
charystię i kapłaństwo. Ufamy, że już 
najbliższa I sobotę Maryja przygar-
nie ją do siebie. Choć sąd należy do 
Boga nie do nas, to ufamy że osiągnęła 
świętość. Dziękujmy za siostrę Zofię, 
która rozmodliła tyle osób i parafii. 
Dziękujmy Bogu, że taką osobę znali-
śmy w naszym życiu, że spotykaliśmy 
osobę, która pokazała jak żyć dla Boga 
i Kościoła, jak przyjmować cierpienia 
i jak umierać.

4 lutego 2022 Janek Cios 
Życie Zamościa
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