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Miesiąc różańca świętego

Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa.
Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec i błogosławiony owoc Twojego łona” (Łk 1,42).
to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!
We wczesnym chrześcijaństwie często ją powtarzano.
W
XIII w. dodano imię Jezus, z którym Maryja
Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie
nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. związana była ściśle jako Matka. Na przełomie
Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być
cd na str 2
pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna
– Jezusa. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia,
która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie
całej części różańca trwa 25 minut… . O mocy różańca
- str 3
- różaniec
można pisać wiele – jednak to każdy osobiście musi się
o niej przekonać. Spróbuj może już dziś porozmawiać
- str 4
- chrzty, śluby, pogrzeby
z Maryją trzymając w ręku różaniec. Ja spróbowałem
i wiem, że radości i pokoju, jakie daje mi ta modlitwa,
- str 5
- św. Wincenty
nie da mi żaden człowiek.

W numerze:

Warto Wiedzieć.
Zdrowaś Maryjo, najważniejsza modlitwa
w różańcu, wyrosła z Ewangelii. Złożyły się na nią
słowa anioła Gabriela: „Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28) i słowa św. Elżbiety:
„Błogosławione jesteś między niewiastami
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Miesiąc różańca świętego Różaniec - duchowa broń
dokończenie ze str. 1
XV/XVI w. dołączono prośbę: „Święta Maryjo, Matko
Boża... Do wielokrotnego powtarzania Ojcze nasz
i Zdrowaś, w ciągu średniowiecza dołączano
rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W XIV w.
synody dodały Wierzę w Boga. Te trzy modlitwy,
traktowano jako formułę wiary, podstawowy
katechizm. Długi i złożony proces kształtowania się
modlitwy różańcowej, otrzymał swój dzisiejszy kształt
na początku XV w. w klasztorze kartuzów w Trewirze.
Tam w każdym Zdrowaś po Jezus dołączano zdanie
zawierające tajemnicę z życia Jezusa i Maryi.
Podzielono też różaniec na dziesiątki, złożone z Ojcze
nasz i 10 Zdrowaś z tajemnicami. Liczba tajemnic,
opartych na Piśmie św. doszła do 150. Pod koniec XIV
w. dominikanie zredukowali ilość rozważanych
tajemnic do 15, dzieląc je na 3 części: radosną, bolesną
i chwalebną. W XVI w. różaniec poprzedzono
wyznaniem wiary ~ Po każdej dziesiątce dodano
Chwała Ojcu. Po wyznaniu wiary dodano Ojcze nasz
oraz 3 Zdrowaś na uproszenie cnót Boskich: wiaty,
nadziei i miłości. W tej formie różaniec zatwierdził
pap. św. Pius V (t 1572). Stowarzyszenie Żywego
Różańca założyła Paulina M. Jaricot w 1826 r.
w Lyonie. Składa się ono z 15-osobowych( obecnie 20osobowych) grup, zwanych różami. Na czele stoi
zelator. Każdy członek Róży odmawia codziennie
jedną dziesiątkę różańca, co łącznie daje cały różaniec.
Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI w 1832 r.
Opiekę nad nim Pius IX w 1877 r. powierzył
p r z e ł o ż o n e m u g e n e r a l n e m u d o m i n i k a n ó w.
Celem Żywego Różańca jest propagowanie kultu
Jezusa i Maryi, umacnianie wiary, leczenie nędzy
moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju,
nabywanie cnót chrześcijańskiej. 16 października
2002 Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził 4 część
różańca – Tajemnice Światła.

Ks. proboszcz

Zmiana
W naszej parafii nastąpiła zmiana wikariusza.
Odszedł ks. Paweł Szkoda, który współpracował
z naszą redakcją - zawsze sumienny, artykuły
przekazywał merytorycznie i co najważniejsze
w planowanym terminie. Dziękujemy za współprac
i życzymy wszystkiego co najlepsze, czym Bóg
obdarzył na nowej parafii. Witamy zarazem nowego
wikariusza ks. Rafała Kordusa licząc na włączenie się
w słowo pisane w parafii. Sylwetkę przedstawimy
w kolejnym numerze.
redakcja

str. 2

W walce ze złem, z wszelką przemocą,
w zmaganiach o pokój w sercach, w rodzinach,
społeczeństwie i na świecie.
Powstanie i rozwój modlitwy różańcowej
przypisuje się Zakonowi Dominikanów, a zwłaszcza
św. Dominikowi (+ 1221). On to właśnie w modlitwie
tej znalazł najskuteczniejszy środek do walki z groźną
herezją albigensów szerzącą się w XII wieku
w południowej Francji. Albigensi odrzucali naukę
o Trójcy świętej, Wcielenie Słowa Bożego,
Zmartwychwstanie i sakramenty święte. Św. Dominik
w swoich licznych podróżach misyjnych nie mówił
inaczej o tych prawdach, jak tylko przeplatając ich
głoszenie odmawianiem Pozdrowienia Anielskiego.
KTO WYMYŚLIŁ RÓŻANIEC?
Różaniec zaczęto odmawiać w XII wieku jako
modlitwę, która np. braciom zakonnym nie umiejącym
czytać zastępowała odmawianie psalmów. W XIV
pewien kartuz podzielił 150 Zdrowaś Maryjo na 15
dziesiątek, dołączając do każdej z nich Modlitwę
Pańską – Ojcze nasz. Od wieku następnego, czyli od
XVI włączono w odmawianie głośnej modlitwy także
medytację tajemnic z życia Pana Jezusa. W tymże
wieku zaproponowano wiernym podział różańca na
trzy części ( radosną, chwalebną i bolesną).
W liście z 16 października 2002 roku
zatytułowanym Rosarium Virginis Mariae Św. Jan
Paweł II ogłosił rok 2003 – rokiem maryjnym.
W związku z tym zaproponował dodać dla jego
pełności tajemnice związane z misją publiczną Jezusa
na ziemi. On sam tez nazwał je tajemnicami świata,
jako że winny one rozświetlać drogę chrześcijańskiego
życia, trzymając się przykładu ziemskiego życia
Jezusa, w domu Jego matki –Maryi.
Intrygująca jest nazwa modlitwy różańcowej.
Istnieje kilka hipotez. Jedna sięga do sanskryckiego
„japanama”, co może oznaczać zarówno zbiór modlitw
jak i zbiór róż.
Najbardziej prawdopodobną wydaje się
pochodzenie średniowieczne od Marienminne.
Róża bowiem w dojrzałym średniowieczu była
ulubionym symbolem towarzyszącym Matce Bożej.
Świadczą o tym rymowane psałteria ze stale
powtarzanym zwrotem Witaj Różo.
Używane na przełomie XIII i XIV wieku
pojęcie rosarium miało sens bardzo szeroki i świecki.
Nazywano bowiem w ten sposób ogród różanny.
Ale bywało, że nazywano tak Matkę Bożą jako jeden
wielki ogród róż, czyli wszystkich cnót i łask.
Z modlitwą różańcową związane są liczne
cd na str 3

Święto Chleba
Chleb - podstawowe
pożywienie, także przeistaczany
podczas Eucharystii, to także
symbol przynależności do
wspólnoty kościoła, to Chrystus
podczas Ostatniej Wieczerzy:
„ A potem wziąwszy chleb, odmówił
dziękczynienie, połamał i rozdał go
im mówiąc: To jest ciało moje
wydane za was. Czyńcie to samo na
moją pamiątkę.”, co stało się
posiłkiem liturgicznym. My
czynimy to na pamiątkę różnymi
formami, także symbolicznymi.
Jednym z tych symboli to
dziękczynienie za dar Boga –
chleb.
Coroczne Święto Chleba w
Lwówku jest właśnie tym
momentem dziękczynienia,
w postaci uczestnictwa duchowego
w Eucharystii, przekazywania
symboli dziękczynienia w postaci
wieńców oraz dzielenie się
chlebem. Mszy św. koncelebrowanej w kościele parafialnym
przewodniczył ks. Adrian
Bączyński z Zębowa, podczas
której dary na ofiarowanie nieśli
burmistrzowie z miast
zaprzyjaźnionych z Lwówkiem,
a więc francuskiego Chartres de
Bretagne, słowackich Żakovców,

n i e m i e c k i e g o Wi e s e n b u rg a
i Lwówka Śląskiego. Poświęcone
wieńce żniwne zostały
przyniesione przez sołectwa gminy
Lwówek oraz wszystkie delegacje
z miast zaprzyjaźnionych. Liturgię
uświetniła Lwówecka Orkiestra
Dęta. Po mszy św. i przemarszu,
ks. proboszcz Grzegorz Gałkowski
poświęcił chleby na scenie
festynowej i wszyscy dzielili się z
mieszkańcami przybyłymi na
festyn. Dwudniowe świętowanie
było także podziękowaniem za
plony, mimo tegorocznej niezbyt
sprzyjającej pogodzie.
irwi

Różaniec
- duchowa broń

dokończenie ze str. 2
przekazy i legendy wypływające
z wielkiej pobożności. Jedna z nich
mówi o pewnym mnichu, który
miał zwyczaj splatać
Błogosławionej dziewicy wieniec
z róż, by przyozdobić nim statuę
Madonny. Pewnego dnia został
jednak pouczony w widzeniu,
że Maryja jeszcze bardziej byłaby
zadowolona z innego wieńca róż
(różańca, mianowicie powtarzaną
50 razy modlitwą AVE MARIA).
Te modlitwy stawałyby się
w dłoniach Matki Bożej różami
z których splatałaby sobie
najpiękniejszy bukiet.
ŹRÓDŁEM RÓŻAŃCA
JEST PISMO ŚWIĘTE
Różaniec jest modlitwą
ewangeliczną, bowiem w Piśmie
Świętym znajdujemy jego
korzenie. Główna część
ZDROWAŚ MARYJO przytacza
przecież pozdrowienie archanioła
Gabriela ze Zwiastowania Maryi
(Łk 1, 28 ). Dalsza część modlitwy
cd na str 4

str. 3

Z życia parafii

Różaniec
- duchowa broń

dokończenie ze str. 3
jest pozdrowieniem i błogo-sławieństwem Elżbiety dla
Maryi (Łk 1, 42)
Modlitwę Ojcze nasz przekazał uczniom sam
Pan Jezus ( Mt 6,9) a Chwała Ojcu jest rozwinięciem
trynitarnej formuły wypowiedzianej przez Jezusa
wysyłającego uczniów z misją.
To biblijne pochodzenie sprawia, że różaniec,
chociaż często łączony ściśle z Maryją, to tak
naprawdę jest modlitwą do Jezusa. Celem tej modlitwy
pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty
z Maryją, która jest Matką wspólnoty Kościoła.
Można by powiedzieć, że jest to patrzenie na życie
Jezusa oczyma Maryi.

Przyjęci do wspólnoty
parafialnej
Oliwia Miężał
Lena Anna Podgórska
Miłosz Hirsz
Leon Furmaniak
Nadia Anna Świderska
Teodor Bartkowiak
Emilia Kaczmarek
Mikołaj Olech
Julian Henryk Nowak
Maja Lena Zygmunt
Jasmina Maria Janelt
Iga Zofia Adamczak
Aleksander Welsant
Grzegorz Grochowleski
Adam Zieliński

– Lwówek
– Józefowo
– Lwówek
– Lwówek
– Lwówek
– Lwówek
– Lwówek
– Chmielinko
– Lwówek
– Lwówek
– Lwówek
– Posadowo
– Lwówek
– Lwówek
– Lwówek

Ta prosta modlitwa prowadzi do samego
centrum tajemnic wiary chrześcijańskiej. Tym samym

Połączyli się sakramentalnie

staje się najprostszą szkołą kontemplacji, pozwalającej
rozważać poszczególne wydarzenia z życia
Zbawiciela.

Arkadiusz Andrzej Okuniewicz - Karolina Anna Nowak

Poprzez odmawianie różańca, a przez to ciągłą
konfrontację z życiem Chrystusa, mamy wielką szansę
zmiany swojego życia na lepsze, doskonalsze, na życie
Boże.

Rafał Kowalski - Agata Anna Olesiak
Bartosz Pawłowski - Emilia Joanna Grynia
Paweł Łukasz Nowak - Natalia Barbara Zielińska
Arkadiusz Paweł Kupczyński - Estera Maria Wittmann
Piotr Zieliński - Klaudia Wojciechowska

Święto Matki Bożej Różańcowej powstało
nieco później. Papież Pius V, zaniepokojony o losy
Europy i chrześcijaństwa zagrożonego przez potęgę

Odeszli do Pana

turecką, zarządził w Kościele odmawianie Różańca.
I oto 7 października 1571 roku w bitwie pod Lepanto
(dziś Akataos) w Grecji przyszło decydujące
zwycięstwo oręża chrześcijańskiego nad potęgą
turecką. Papież widział w tym zwycięstwie szczególną
interwencję Matki Bożej, wzywanej na pomoc
modlitwą różańcową. Z wdzięczności za to
zwycięstwo wprowadził do liturgii rzymskiej w 1572
roku nowe święto pod nazwą : zwycięstwo Maryi
Dziewicy, które wyznaczył na 7 października. Jego
następca – Papież Grzegorz XIII w 1573 roku nazwał
je świętem Matki Bożej Różańcowej.
S.Danuta SM

str. 4

+ Bolesław Kliszewski
+ Mariola Karolina Pawuła
+ Gabriela Stępień
+ Walerian Nowakowski
+ Renata Plura
+ Krzysztof Więckiewicz
+ Adam Jędrzejczak
+ Ireneusz Olech
+ Franciszek Maciejewski
+ Jadwiga Koch
+ Władysław Witek
+ Maria Wygrys
+ Jacek Kula
+ Henryk Nowak
+ Andrzej Pupka

– Lwówek
– Lwówek
– Grońsko
– Lwówek
– Lwówek
– Posadowo
– Chmielinko
– Lwówek
– Konin
– Komorowo
– Chmielinko
– Chmielinko
– Lwówek
– Lwówek
– Lwówek

– lat 79
– lat 39
– lat 85
– lat 70
– lat 77
– lat 31
– lat 63
– lat 57
– lat 61
– lat 95
– lat 84
– lat 89
– lat 37
– lat 87
– lat 68

Dane z Biura Parafialnego

Święty Wincenty A Paulo –
Patron Dzieł Miłosierdzia
Wncenty a` Paulo, syn ubogiego chłopa
gaskońskiego urodził się w kwietniu 1581 r.
w niewielkiej wiosce Pouy we Francji. Był trzecim
spośród sześciorga dzieci Jana a Paulo i Bertrandy
z domu de Moras. W małym Wincentym - obdarzonym
naprawdę genialną inteligencją - wzrastała chęć
ucieczki od świata biedy: z wioseczki z piętnastoma
glinianymi chałupkami, zagubionej między
mokradłami; z wieśniaczej rodziny, w której od
szóstego roku życia jego zadaniem było pasanie świń.
Okazją stało się spotkanie miejscowego pana, który
przejeżdżając przez swoje ziemie zauważył
szczególną inteligencję chłopca i przekonał ojca, aby
oddał go na naukę - na księdza, w kolegium,
w najbliższym mieście Dax.
Rodzice Wincentego zdobyli się wtedy na wielkie
poświęcenie (sprzedali parę wołów) i w 1595 r. posłali
go do szkoły, mając nadzieję, że gdy zostanie
księdzem, to jego pozycja zapewni dobrobyt
i spokojną przyszłość całej rodzinie. Pamiętam - pisał
po latach - że gdy byłem chłopcem i ojciec zabierał
mnie do miasta, wstydziłem się iść razem z nim
i przyznawać się do niego, bo był biednie odziany
i trochę utykał. A w innym miejscu wspominał:
Koledzy ze szkoły, gdzie się uczyłem, zawiadomili
mnie, że pyta o mnie ojciec, który był wieśniakiem.
Odmówiłem wyjścia do niego i rozmowy z nim, przez co
popełniłem wielki grzech. Te wyznania pozwalają nam
stworzyć wizerunek pełnego dumy i ambicji
młodzieńca, jakim był Wincenty.
Zachęcany i wspierany przez rodzinę wytrwale
zdobywał wiedzę. 23 września 1600 r. Wincenty
otrzymał święcenia kapłańskie. Było to niezgodne
z przepisami prawa kościelnego, bo miał zaledwie 19
lat, a wedle postanowień Soboru Trydenckiego
kandydat do święceń winien ukończyć 24 lata.
Kapłaństwo było dla Wincentego raczej wyrazem
spełnienia ambicji niż owocem wewnętrznego
przekonania o Bożym powołaniu. Był młodzieńcem
w potrzebie, dostrzegającym w kapłaństwie sposób
szybkiego (im szybszego, tym lepiej) zapewnienia
sobie pozycji społecznej i środków do życia.
Mianowany proboszczem w Tilh, nie objął parafii, udał
się do Rzymu, by po powrocie uzyskać stopień
bakalaureatu w Tuluzie. Wincenty potrzebował
pieniędzy i szukał ich wszędzie. Pozwolił usidlić się
- jak sam potem stwierdził - w miedziany tygiel ambicji
i przebiegłości, próbując zrobić karierę. Marzył o
biskupstwie. W Paryżu, centrum ówczesnego świata,
szukał możliwości zaspokojenia swoich ambicji.
Udało się to w 1610 r., kiedy został kapelanem ekskrólowej Małgorzaty de Valois, a następnie otrzymał
opactwo św. Leonarda.
Dopiero po latach Wincentego zdobył się na

wyznanie: Gdybym, obierając z taką zuchwałością
stan kapłański, wiedział, czym on jest, tak jak wiem to
dzisiaj, wolałbym raczej pozostać na wsi i orać ziemię,
aniżeli wybrać ten stan, który budzi lęk. W innym
miejscu: doświadczenie [...] każe mi ostrzegać
wszystkich, radzących się mnie w kwestii obrania stanu
kapłańskiego, żeby tego nie czynili, jeśli nie odczuwają
prawdziwego powołania od Boga, nie mają czystej
intencji oddawania czci naszemu Panu przez
praktykowanie Jego cnót i nie dostrzegają innych
niezawodnych znaków Jego Boskiej woli. Przekonanie
to jest we mnie tak zakorzenione, że gdybym już nie był
księdzem, nie zostałbym nim nigdy. Zdecydowanie
znów odcinał się od postawy jaką sam wcześniej
pielęgnował mówiąc: Nieszczęśni są ludzie wchodzący
do stanu kapłańskiego przez okno własnego wyboru,
a nie drzwiami prawdziwego powołania.
Powolna przemiana
Chociaż jeszcze przez wiele lat usiłował
zabezpieczyć swój byt materialny, to jednak żył już
problemami i sprawami zupełnie innej natury. W jego
duszy zachodziły wielkie zmiany. Do refleksji zmusiły
go dwa dramatyczne wydarzenia. Pierwszym było
niesprawiedliwe oskarżenie o kradzież. Nie ulega
cd na str 8
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Festyn Rodzinny „Z Janem witamy Lato”

str. 6

str. 7

Święty Wincenty A Paulo –
Patron Dzieł Miłosierdzia

dokończenie ze str. 5

Przełożony Festyn

wątpliwości, że reakcja Wincentego na tę sprawę
stanowi jeden z pierwszych zwiastunów nawrócenia.
Nie próbował się bronić, lecz z łagodnością
powiedział: Bóg zna prawdę.
Drugim wydarzeniem był głęboki kryzys
wiary, który spowodowało wzięcie na siebie męczarni
duchowych, jakich doświadczał pewien znajomy
kapłan. Ofiara ta rozpoczęła czas wielkiej próby
Wincentego. Jego duszę ogarnął mrok, stał się
niezdolny do aktów wiary. W tych ciemnościach
zachował jedynie przekonanie, że są to wszystko
próby, jakim poddaje go Bóg, i że wreszcie zmiłuje się
On nad nim. Zdwoił gorliwość w modlitwie i pokucie,
gdy przychodziła na niego pokusa, kładł rękę na sercu
w ten sposób wyrzekając się zła. Poczuł się wolny od
pokus dopiero wtedy, gdy podjął mocne i nieodwołalne
postanowienie poświęcenia życia służbie ubogim.
c.d.n.
S. Danuta SM

Odpust św. Krzyża.
W tym dniu łączymy się z naszymi bliskimi na
parafialnym cmentarzu. Tegoroczny odpust
św. Krzyża w kościele cmentarnym pw. św. Krzyża
miał , jak zawsze wymiar modlitewny i rodzinny.
To wtedy mamy okazję spotkać się duchowo z naszymi
krewnymi, znajomymi, spoczywającymi na
cmentarzu. Msza św. koncelebrowana pod
przewodnictwem redaktora Przewodnika
Katolickiego ks. Jarosława Czyżewskiego z udziałem
księży z sąsiedniej parafii z Pniew, a po niej procesja
z Najświętszym Sakramentem dróżkami cmentarza
w towarzystwie chorągwi i feretronów.
irwi
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Festyn „Z Janem witamy Lato”, który
został przełożony z czerwca na sierpień był także
niezwykle udany przy pięknej pogodzie.
K o n c e l e b r o w a n ą m s z a ś w. p r z e z
ks. proboszcza Grzegorza Gałkowskiego i byłego już
wikariusza ks. Pawła Szkodę, w samo południe
19 sierpnia, w parku przy probostwie rozpoczęło się
spotkanie parafian i mieszkańców miasta, wiosek
i okolicy. Po duchowej uczcie, rozpoczęły się
spotkania uczestników na różnych arenach walk
i wypoczynku. Przygotowane stoiska żywnościowe
przez poszczególne sołectwa i miasto, zapewniły pełne
wyżywienie wszystkim przybyłym. Na scenie, gdzie
dyrygował Bogdan Rościszewski odbywały się
zarówno występy jak i konkurencje rozgrywek
sołeckich. A to podnoszenie drewnianej kłody,
przecinanie kłody drzewa, łowienie butelek,
a to napełnianie sztafetowe wodą butelki czy
przyszywanie guzików były konkurencjami
rywalizacji zespołów wiejskich. Nad prawidłowym
przebiegiem konkurencji czuwało jury : ks. Adrian
Bączkowski z Zębowa, s. Danuta Szala i Ireneusz
Witkowski. Zwyciężył zespól z Zębowa, ale wszyscy
wykazali się świetnymi umiejętnościami i zgraniem
zespołu. Wszyscy z zainteresowaniem obserwowali
popisy iluzjonisty, który czarował i zachwycał swoimi
umiejętnościami. Nie zabrakło oczywiście naszego
zespołu Lwówianki, które jak zawsze z dużym
zaangażowanie uświetniły niedzielne popołudnie.
Występ zespołu Country Zenit z Nowego Tomyśla
z Jerzym Hytrym pochodzącym z Lwówka był
świetnym uzupełnieniem popisów artystycznych.
Kto chciał spróbować swoich sił w indywidualnych
konkurencjach, takich jak strzelanie z wiatrówki,
z łuku, rzut lotką itp, miał okazję do zmierzenia się
z innymi uczestnikami i... zdobycia nagrody. To był
dobrze spędzony czas społeczeństwa miasta, wsi,
parafii, okolicy.
Festyn dofinansowany został ze środków Unii
Europejskiej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania KOLD, Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
irwi

Pielgrzymka
na Ukrainę cz. II
28 czerwca – dzień czwarty
Rano zwiedzaliśmy
Tarnopol: zamek, pomnik księcia
Daniela, kościoły i cerkwie,
zobaczyliśmy pomnik śpiewaczki
operowej Salomei Kruszelnickiej.
W czasie II wojny światowej
Tarnopol został całkowicie
zniszczony. Odbudowano go
w czasach sowieckich.
Pożegnaliśmy Tarnopol udając się
do Zbaraża, którego obrona przez
Polaków została poruszająco
opisana na kartach sienkiewiczowskiego „Ogniem
i mieczem”. Zwiedziliśmy tam
zamek i pałac. Kolejnym punktem
był położony na południowym
Wo ł y n i u K r z e m i e n i e c
– spotkaliśmy tu inną polską
pielgrzymkę i mieliśmy wspólną
Mszę świętą. Po jej zakończeniu
zwiedziliśmy muzeum Juliusza

Słowackiego, który się tam urodził
i mieszkał przez kilka lat.
Widzieliśmy też pozostałości
s ł y n n e g o
l i c e u m
krzemienieckiego, w którym
wykładowcą był ojciec
Słowackiego. Mieliśmy też okazję
podziwiać ruiny zamku obronnego,
który w czasie wojen z kozakami
trwających od 1648 r. został
zdobyty przez oddziały Maksyma
Krzywonosa. Ostatnim miejscem,
zwiedzanym przez nas w tym dniu,
był prawosławny klasztor – Ławra
Zaśnięcia Matki Bożej
w Poczajowie. Są tam trzy Sobory,
których kopuły i dachy są pokryte
warstwą złota. Warto zaznaczyć,
że panie z naszej pielgrzymki, które
miały ubrane spodnie, musiały
wypożyczyć spódnice oraz
nakrycia głowy, gdyż bez tego nie
miałyby prawa wstępu na teren
klasztoru. Około godziny 19.00
dojechaliśmy do Lwowa, gdzie
zatrzymaliśmy się w „Hotelu
Lwów” na 3 noclegi.

29 czerwca – dzień piąty
W tym dniu imieniny
obchodzili: ksiądz Paweł i jeden
z kierowców, którym złożyliśmy
serdeczne życzenia. Zwiedzanie
Lwowa zaczęliśmy od dworca
kolejowego i Kościoła Świętej
Elżbiety. Następnie udaliśmy się do
unickiej Katedry Świętego Jura.
Foto: Gawełek Zbigniew
Z kolei w katolickiej
katedrze
lwowskiej, pamiętającej śluby
króla Jana Kazimierza (których
tekst ułożył św. Andrzej Bobola
– patron Polski) mieliśmy Mszę
świętą. Później przeszliśmy do
położonej opodal katedry Kaplicy
Boimów, a następnie do Kamienicy
Królewskiej (w której rezydowali
polscy królowie podczas pobytów
we Lwowie). Zwiedzaliśmy też
wspaniały budynek opery, noszącej
aktualnie imię Salomei
Kruszelnickiej. Po południu
przejechaliśmy na Cmentarz
Łyczakowski i Cmentarz Orląt
cd na str 10
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Pielgrzymka
na Ukrainę cz. II
dokończenie ze str. 9

Lwowskich, poległych bohatersko podczas skutecznej
obrony Lwowa w wojnie z Ukraińcami u progu II
Rzeczypospolitej. Są tam pochowani także
amerykańscy piloci – ochotnicy walczący za Polskę
(co opisali R.F. Karolevitz i R.S. Fenn w porywającej
książce pt. „Dług honorowy”).
U wejścia na cmentarz stoi z posągami dwóch lwów
– jeden z nich trzyma łapą herb polski z inskrypcją
„Tobie Polsko”, a drugi – herb Lwowa z napisem
”Zawsze wierny”. Posągi lwów są obudowane
konstrukcją z płyt OSB, ponieważ naszym ukraińskim
przyjaciołom nie podoba się treść wyrytych na nich
inskrypcji.
30 czerwca – dzień szósty
Po śniadaniu wyjechaliśmy ze Lwowa do
Żółkwi – miasta należącego do Stanisława
Żółkiewskiego – zdobywcy Moskwy w 1610 r. oraz
dziadka Jana III Sobieskiego, zwanego przez Turków
„Lwem Lechistanu”. Znajduje się tam piękna kolegiata
katolicka, która w ciągu kilku ostatnich lat została
podniesiona z ruin dzięki aktywności miejscowego
księdza proboszcza. Jest ona zwana „drugim
Wawelem” z uwagi na to, że w jej podziemiach (które
zwiedzaliśmy) jest pochowany S. Żółkiewski. Na jego
krypcie znajduje się łacińska przepowiednia Exoriare
aliquis nostris ex ossibus ultor (Powstanie kiedyś
z kości naszych mściciel). W kościele tym Ksiądz
Paweł sprawował Mszę świętą. Po wizycie w Żółkwi
przejechaliśmy do Oleska. Zwiedzaliśmy tam zamek,
w którym urodzili się dwaj polscy monarchowie
– Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski.
Po powrocie do Lwowa podziwialiśmy pomnik Adama
Mickiewicza uważany za najpiękniejszy na świecie. W
jego pobliżu na wysokim cokole stoi figura Matki
Bożej, przy której mieszkanki Lwowa odmawiały
różaniec. Następnie udaliśmy się na pożegnalną
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kolację w sali bankietowej, gdzie kosztowaliśmy
specjałów kuchni ukraińskiej.
1 lipca – dzień siódmy
Po śniadaniu udaliśmy się w drogę powrotną.
Po drodze wstąpiliśmy do Rudek, gdzie
uczestniczyliśmy w Mszy świętej w Kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Miejscowość Rudki należała do rodziny Fredrów,
w tym do jednego z najwybitniejszych przedstawicieli
polskiej literatury – Aleksandra Fredry, którego
kryptę można oglądać, gdyż zniszczenia dokonane
przez bolszewików zostały już częściowo naprawione.
Po wizycie w Rudkach udaliśmy się na przejście
graniczne, gdzie podróż została przymusowo
przerwana na ok. 3 h. Do Lwówka powróciliśmy około
godziny 2.00 w nocy.

Parafialna pielgrzymka
W dniach od 4 do 8 sierpnia odbyła się nasza
parafialna pielgrzymka szlakami sanktuariów rozsianych
po ziemi świętokrzyskiej i bieszczadzkiej.
Pierwszym punktem programu pielgrzymki była
Częstochowa. Dojechaliśmy tam na godzinę 6.00, by być
świadkami uroczystego odsłonięcia Obrazu oraz
uczestniczyć we Mszy Świętej. Jasna Góra zawsze
wywołuje refleksje, wzruszenie i wspomnienia – choćby
u tych osób, które zaledwie kilka tygodni wcześniej
dochodziły tam z pielgrzymami. Po zawierzeniu wszystkich
swoich spraw Matce Boskiej Częstochowskiej, udaliśmy
się do Gidle – małej miejscowości, w której znajduje się
Sanktuarium Cudownej Figurki. Maleńką figurkę Matki
Bożej, według legendy, wyorał w XVI wieku rolnik
Czeczek. Wkrótce zasłynęła ona cudami, a w rezultacie
narastającego kultu sprowadzono tu Dominikanów. Całość
legendy przedstawiona jest na obrazach w Bazylice.
Kolejnym celem naszego wyjazdu był zamek
w Chęcinach – budynek z XIII wieku prezentował się
bardzo okazale, a chodzenie po jego ruinach dostarczało
wielu niezapomnianych wrażeń. Ciekawostką jest to, że
zamek, jak i jego okolica, wykorzystane były jako plener
podczas kręcenia filmu Kazimierza Kutza „Milczenie”, a
także filmu „Pan Wołodyjowski” w reż. Jerzego Hoffmana.
Ruszając w dalszą drogę, nie mogliśmy pominąć
wspaniałego Pomnika Przyrody, jakim jest Dąb Bartek
- największe i najstarsze znane w Polsce drzewo. Po sesji
zdjęciowej udaliśmy się do Wąchocka, więc w autokarze
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Parafialna pielgrzymka
dokończenie ze str. 10
zrobiło się nader wesoło, bo któż nie zna słynnych „historii”
związanych z tym miejscem i z jego sołtysem. Wieloma
dowcipami uraczył nas też kustosz Opactwa Cystersów,
które właśnie w Wąchocku się znajduje. Zwiedzając
klasztor, zachwycaliśmy się jego architekturą, a doskonale
zachowany w stylu romańskim kapitularz, zrobił na nas
największe wrażenie.
Dzień chylił się ku zachodowi więc nastał czas
dotarcia do miejsca noclegowego, a był nim Kałków
–Godów. Nazwa miejscowości z pewnością niewielu
osobom jest znana, jednak to miejsce warto poznać.
Znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani
Świętokrzyskiej. Kościół w Kałkowie-Godowie jest
miejscem kultu cudownego Wizerunku Matki Bożej w kopii
obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Na uwagę zasługuje
mieszcząca się nieopodal Droga Krzyżowa, której stacje
stoją przy Drodze Martyrologii Ludu Świętokrzyskiego,
prowadzącej do wielkiej, wzniesionej z kamienia
i betonu na 33 metry Góry Męki Pańskiej, Golgoty. Z jej
szczytu można podziwiać panoramę Pasma Łysogórskiego
z widokiem na Święty Krzyż.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od Mszy świętej,
po której ruszyliśmy na Święty Krzyż. „Oszczędzona” nam
została wspinaczka na szczyt (podjechaliśmy tam
autokarem), zatem wypoczęci, pełni sił i skupienia
mogliśmy wysłuchać naszego przewodnika,
który z wielkim zaangażowaniem opowiadał o Klasztorze
Misjonarzy Oblatów. Punktem kulminacyjnym było
ucałowanie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Jadąc
autokarem w dalszą drogę, mogliśmy zachwycać się
pięknymi widokami otaczających nas zewsząd Gór
Świętokrzyskich. Sanktuarium błogosławionej Karoliny
Kózkówny było naszym kolejnym celem. Podczas drogi do
miejsca, gdzie urodziła się i wychowywała ta młoda
Patronka Ruchu Czystych Serc, obejrzeliśmy film
biograficzny, przybliżający tę postać. Po zwiedzeniu
pomieszczeń mieszkalnych rodziny Kózków i odwiedzeniu
kościoła w (jakże dobrze brzmiącej miejscowości)
- Zgodzie, w którym Karolina była bierzmowana,
ruszyliśmy w dalszą drogę. Kolejnym sanktuarium na
szlakach naszej pielgrzymki była Bazylika Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny, w której pomodliliśmy się przed
cudownym obrazem Matki Bożej. Potem swoje kroki
skierowaliśmy do ruchomej szopki bożonarodzeniowej
i muzeum z eksponatami z podróży, jakie odbywają ojcowie
redemptoryści. Kolekcja była bardzo okazała, zaskakująca,
a ruchoma szopka, w której użyte figurki przedstawiają
postaci z historii Polski i Kościoła polskiego, na długo
przykuła uwagę wielu z nas.
Jako że słońce miało się już ku zachodowi,
ruszyliśmy do Dębowca, w którym mieliśmy
zarezerwowany nocleg. Po smacznej obiadokolacji
rozgościliśmy się w pokojach klasztornych Ojców
Saletynów, a o godzinie 21 w Bazylice stanęliśmy do Apelu
Maryjnego. Cudownie było się wyciszyć słuchając
głębokich, dotykających sumień rozważań misjonarza.
Niemniej wzruszającym momentem była procesja światła,
która prowadziła nas na kalwarię saletyńską. Wśród
wspólnego śpiewu, zapatrzeni w tlące się płomienie
naszych lampionów, mogliśmy doznać cudownego
poczucia spokoju i …”zaopiekowania”. W takim nastroju

udaliśmy się na spoczynek, by kolejny dzień przywitać
skoro świt udziałem we Mszy Świętej w Bazylice
Najświętszej Marii Panny z La Salette.
Po śniadaniu ruszyliśmy „w głąb” Bieszczad,
a pierwszy postój związany był z Janem z Dukli.
Zobaczyliśmy miejsce (pustelnię), w którym żył i pracował
ten święty asceta, poznaliśmy historię jego życia,
orzeźwiliśmy się przy cudownym źródełku i pojechaliśmy
w dalszą drogę. Teraz czekało nas górskie podejście do
miejsca internowania Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.
Dzięki siostrom Nazaretankom, poznaliśmy bliżej historię
zawiązaną z pobytem w ich klasztorze Prymasa Tysiąclecia;
zwiedziliśmy Izbę Pamięci, utrwaliliśmy swój pobyt na
kilku zdjęciach i ruszyliśmy dalej.
Kolejnym punktem programu był spacer po zaporze
na Solinie i podziwianie „zielonych wzgórz”. Nie zabrakło
też chętnych do kąpieli! W pięknym słońcu, w miłej
atmosferze, zajadając się lodami, relaksowaliśmy się przed
dalszymi „trudami” naszego pielgrzymowania. Ostatnim
miejscem, które dane nam było tego dnia jeszcze zwiedzić
była wioska o ciekawej nazwie: Miejsce Piastowe - tu w
1892 proboszcz ks. Bronisław Markiewicz założył zakład
wychowawczy i szkołę dla sierot prowadzony przez
Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła. Warto jeszcze
nadmienić, że z tej miejscowości wywodzi się wiele
osób, które brały udział w wielkich ruchach
narodowowyzwoleńczych – od konfederacji barskiej
począwszy, poprzez powstanie listopadowe i styczniowe,
a skończywszy na czasach II wojny światowej.
Po tak bogatym we wrażenia dniu wróciliśmy do „naszej”
Matki Boskiej Płaczącej (z La Salette w Dębowcu).
Ostatni dzień naszej pielgrzymki rozpoczęliśmy
Mszą Świętą, po której udaliśmy się na śniadanie.
Pożegnaliśmy się z naszymi gospodarzami – Misjonarzami
Saletynami i ruszyliśmy w drogę powrotną do Lwówka.
Zatrzymaliśmy się jednak na dłużej w Jędrzejowie
- w Opactwie Cystersów. Miejsce było cudowne, kościół
robił ogromne wrażenie, a oprowadzający nas brat Bazyli,
wszystkich zachwycił swoją charyzmą i tempem
opowiadania . Archiopactwo związane jest z postacią
Wincentego Kadłubka - autora Kroniki dziejów Polski,
uważanego za jedną z najważniejszych postaci w dziejach
literatury i historiografii polskiej; niekiedy określany jest
.
mianem „ojca kultury polskiej” Był biskupem krakowskim,
który zrzekł się tej funkcji, by dokonać żywota jako zwykły
zakonnik – właśnie w Jędrzejowie.
Nasze wspólne pielgrzymowanie zakończyło się,
z pewnością pozostaną wspomnienia, zdjęcia, nowe
znajomości. Jednak to chyba nie wszystko, bo usłyszane
słowa, przeczytane świadectwa ludzi, refleksje księdza
proboszcza na temat patriotyzmu… to wszystko musi
przynieść owoce - daj Boże !
Bogna Witosławska
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Doświadczenie misyjne w Jerozolimie 2018

Na przełomie lipca i sierpnia, studenci, w tym
również klerycy, należący do Akademickiego Koła
Misjologicznego mieli możliwość uczestniczenia
w doświadczeniu misyjnym w Ziemi Świętej, które odbywa
się co roku już od dziewięciu lat.
Akademickie Koło Misjologiczne im. dr Wandy
Błeńskiej (AKM) to organizacja naukowa studentów
działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem tego Koła jest:
m.in. przeprowadzanie animacji misyjnych (która miała
miejsce także w naszej parafii), popularyzowanie wiedzy
misjologicznej czy też działanie na rzecz misji poprzez
prowadzenie różnorakich akcji społecznych.
Taką konkretną formą wsparcia są właśnie doświadczenia
misyjne, dzięki którym członkowie Koła mogą poznać
warunki panujące w krajach misyjnych oraz pomóc
poszczególnym placówkom misyjnym poprzez konkretną
pracę fizyczną. Dotychczas udało się zrealizować kilka
takich projektów m.in. w Kazachstanie, czy Republice
Zielonego Przylądka. Od 2010 roku AKM organizuje
doświadczenia misyjne także w Jerozolimie w „Domu
Pokoju" - sierocińcu prowadzonym przez polskie siostry
elżbietanki, który znajduje się na Górze Oliwnej. W miejscu
tym przebywa dzisiaj dwadzieścioro dzieci, które w
większości mają bliskich, ale z powodu trudnych warunków

materialnych lub nieprawidłowego funkcjonowania
rodziny, trafiają do „Domu Pokoju”. I właśnie do tego
miejsca wybrało się 10 wolontariuszy działających w Kole
Misjologicznym, w tym także kleryk z lwóweckiej parafii
Mikołaj Witosławski.
W tym roku, w „Domu Pokoju” odnowy wymagały
kraty okienne wraz z drzwiami i bramą wjazdową i właśnie
na tym skupiła się młodzież spędzająca tam miesiąc.
Wszyscy zaangażowali się w czyszczenie i odnawianiu,
a także w prace w ogrodzie czy kuchni. Mimo codziennych
obowiązków, centrum każdego dnia stanowiła msza święta
wraz ze wspólną modlitwą. Studenci podczas pobytu
w Ziemi Świętej, mieli także możliwość wyjścia na
wieczorną modlitwę do Bazyliki Grobu Pańskiego,
czy wspólne pielgrzymowanie po miejscach kultu
i działalności Jezusa za czasów nowotestamentalnych.
Warte wspomnienia było również całonocne czuwanie
w miejscu śmierci i zmartwychwstania Jezusa, kiedy to za
zamkniętymi drzwiami Bazyliki można było się pomodlić
i czuwać w miejscach, w których dokonywało się nasze
zbawienie. Był to więc czas modlitwy, pracy, ale również
czas nowych doświadczeń oraz zawierania i zacieśniania
znajomości.
Po miesięcznym
przebywaniu w tym miejscu,
a także dostrzeżeniu problemów żyjących tam ludzi,
możemy powiedzieć, że
prośba o modlitwę o pokój
dla Ziemi Świętej oraz o
jedność dla chrześcijan jest
jak najbardziej aktualna.
Ks. proboszcz

niedzielne
sobota:

MSZE ŚW.
w dni powszednie
w ciągu roku
poniedziałki:

niedziela:

Lwówek:
godz. 17.30, 18.30

wtorki:

godz. 9.00, 17.30

środy:

godz. 17.30, 18.30

czwartki:

godz. 17.30, 18.30

piątki:

godz. 18.00
godz. 19.00

Lwówek:
Grońsko:

godz. 9.00, 17.30

Chmielinko:

godz. 8.00, 10.30,
11.45, 18.00
godz. 9.30

BIURO PARAFIALNE:
wtorki:
godz. 9.40 - 11.00
środy:
godz. 16.00 - 17.00
piątki:
godz. 18:30 - 20:00
tel.: 61 441-41-84

Zespół redakcyjny: Mirosława Buczkowska, Zbigniew Gawełek, Bernadeta Loba, Ireneusz Witkowski, Elżbieta Gaj
osoby współpracujące: s. Danuta Szala, Adres redakcji: Lwówek, ul. Świętojańska 1,
www.parafialwowek.pl
Czasopismo jest wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnątrz parafialnego. Nie jest źródłem dochodów parafii.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania tekstów.
skład i druk PHU TOREZ Lwówek, www.torez.pl

str. 12

