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To już dziesiąty raz Apostolstwo Modlitwy z Dolnego Śląska (i nie tylko) spotyka się 

w Krzeszowie! A jak to się zaczęło? W prowadzonej w naszej parafii kronice AM jest zapis: 

„Przepełnieni radością z przeżytych w ostatnim czasie wydarzeń, postanowiliśmy podzielić się 

tym z innymi a przede wszystkim podziękować Matce Bożej i Panu Bogu”. Jakie to były 

wydarzenia? W ramach przygotowania na przyjęcie Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy, 

na Boże Narodzenie w 1996 r. zorganizowano pielgrzymkę do Watykanu, w której wzięli 

udział także członkowie AM wraz z naszym ówczesnym opiekunem ks. Kazimierzem 

Korabem. Członkowie AM podczas pielgrzymki dali wspaniałe świadectwo wiary                    

i modlitwy, w wyniku czego część pielgrzymów wyraziło wolę wstąpienia do grupy 

modlitewnej. Innym wydarzeniem, za które chcieliśmy podziękować Panu Bogu                    

w Krzeszowie były święcenia kapłańskie i prymicje synów dwóch osób z naszej grupy 

modlitewnej. Potem – w czerwcu 1997 r.- był 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny 

we Wrocławiu z udziałem Jana Pawła II oraz Jego pielgrzymka po Polsce – w tym do 

Legnicy, gdzie Ojciec Święty dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. 

A potem?... Potem były myśli, które spać nie dają i „natchnienie”, aby zorganizować 

pielgrzymkę do Krzeszowa, w której wzięłyby także udział znane nam z rekolekcji                

w Centrum Formacyjnym w Szczyglicach grupy modlitewne AM z Dolnego Śląska. Pomysł 

ten zaakceptował ks. Kazimierz Korab – opiekun naszej grupy AM a ks. Proboszcz Stanisław 

Książek z serca nam  pobłogosławił.  

I tak to z Bożym i „proboszczowym” błogosławieństwem wszystko się zaczęło…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie – 21 czerwca 1997 roku 

 

Organizując pierwszą pielgrzymkę AM do Krzeszowa z udziałem zaprzyjaźnionych 

grup chcieliśmy podziękować Panu Bogu i Matce Najświętszej za radość z przeżytych           

w ostatnim czasie wydarzeń. 

Na nasze zaproszenie odpowiedziały grupy z Mirska i Świeradowa Zdroju, które         

z Kamiennej Góry do Krzeszowa pielgrzymowały razem z nami pieszo. Opiekunami 

duchowymi pielgrzymki był ks. Kazimierz Korab i ks. neoprezbiter Grzegorz Sowa.             

W Krzeszowie czekali na nas przedstawiciele AM z Wrocławia (z parafii św. Ignacego 

Loyoli) i autokar pielgrzymów z Legnicy (z parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski) pod 

opieką swego proboszcza ks. Aleksandra Stankiewicza.  

Wspólna Msza św. w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny a potem 

spotkanie AM w kościele św. Józefa bardzo zbliżyły do siebie nasze grupy. Wymiana 

doświadczeń z pracy apostolskiej ubogaciła nas i wzmocniła. Szczególnym przeżyciem było 

przekazanie z rąk do rąk Różańca z błogosławieństwem Ojca Świętego, które otrzymała 

Teresa Bielawska z Legnicy podczas wręczania daru Papieżowi w czasie Mszy św. na 

Legnickim Polu. Po południu w Domu Parafialnym w Kamiennej Górze spotkaliśmy się 

jeszcze z AM z Mirska i Świeradowa Zdroju, dzieląc się wrażeniami i spostrzeżeniami           

z pielgrzymki do Krzeszowa. Życzeniem wszystkich było kontynuowanie takich pielgrzymek, 

które nazwaliśmy Dniami Wspólnoty AM. 

 
Piesza pielgrzymka z Kamiennej Góry do Krzeszowa. 

Ks. Kazimierz Korab – opiekun naszej grupy modlitewnej  

oraz pielgrzymi z Mirska, Świeradowa Zdroju i Kamiennej Góry. 



 

 

 
W Krzeszowie czekała na nas Bronisława Jezierzańska i AM z Wrocławia... 

 

 

 

 
oraz Teresa Bielawska i AM z Legnicy. 

 

 

 

 

 

 



II Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie – 20 czerwca 1998 roku 

 

 Zachęceni owocami ubiegłorocznego spotkania AM w Krzeszowie 

postanowiliśmy i w tym roku zorganizować Dzień Wspólnoty. Odbył się on pod hasłem: 

„Który żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki 

wieków”.  

Z naszego zaproszenia skorzystali ubiegłoroczni uczestnicy spotkania z Mirska            

i Świeradowa Zdroju; ponadto przybyła grupa AM ze Słupca – Nowej Rudy. Wszystkich 

serdecznie przywitał opiekun naszej grupy ks. Dariusz Nowak, który udzielił nam Bożego 

błogosławieństwa – i pieszo pielgrzymowaliśmy do Krzeszowa. Tam czekali na nas 

pielgrzymi z Legnicy (par. Matki Bożej Królowej Polski), z Wrocławia (par. św. Ignacego 

Loyoli) oraz młodzież z Kamieńca Ząbkowickiego.  Na nasze zaproszenie odpowiedział też 

pierwszy opiekun i założyciel naszej grupy AM – ks. Janusz Wierzbicki.  

Ofierze Mszy św. w krzeszowskiej bazylice w intencji wszystkich przybyłych 

pielgrzymów przewodniczył ks. Wacław Buryła z Krośnic k/Milicza (znany ksiądz poeta)      

a homilię wygłosił poprzedni opiekun naszej grupy modlitewnej ks. Kazimierz Korab, który 

(na prośbę ks. Dariusza) pełnił rolę gospodarza. Oprawę muzyczną przygotowała młodzież    

z Kamieńca Ząbkowickiego a Liturgię Słowa – AM z Legnicy. 

 Po Eucharystii, w klasztorze Sióstr Benedyktynek był czas na agapę (ufundowaną 

przez proboszcza naszej parafii ks. kan. Stanisława Książka). Podczas prezentacji 

przedstawiciele przybyłych grup opisali w skrócie różnorodne formy działalności AM           

w swoich parafiach. Poinformowano też o zmianach personalnych w Krajowym Sekretariacie 

AM w Krakowie. Zatroskani o dalsze losy AM w Polsce, powierzyliśmy wszystkie trudne 

sprawy Matce Bożej Łaskawej. Natomiast do dotychczasowego Sekretarza AM ks. Tadeusza 

Kiersztyna SJ wysłaliśmy kartkę z wizerunkiem Łaskawej Pani z podziękowaniem za 

dotychczasową pracę i z zapewnieniem o dalszym wsparciu modlitewnym. 

Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w krzeszowskim 

Domu Łaski dopełniło przebieg spotkania. Przed Obliczem Jezusa Eucharystycznego 

uroczyście odnowiliśmy akt poświęcenia się Sercu Jezusa i akt intronizacji Chrystusa Króla    

w AM. 

Dobrze nam było razem u Matki Bożej Łaskawej. W sercach pozostała nadzieja 

kolejnego spotkania za rok – w jeszcze większym gronie. 

 



 

 

 
Przed wyjściem pielgrzymów ze Słupca – Nowej Rudy, Mirska, Świeradowa Zdroju 

 i Kamiennej Góry na II Dzień Wspólnoty AM do Krzeszowa, Bożego błogosławieństwa 

udzielił nam nasz opiekun duchowy ks. Dariusz Nowak. 

 

 

 

 
Spotkanie w klasztorze Sióstr Benedyktynek 

Do Krzeszowa przybył ze swojej nowej parafii w Sokołowsku ks. Janusz Wierzbicki 

 - założyciel i pierwszy opiekun AM w Kamiennej Górze.  

 



 

 

 

 

 

 
AM ze Słupca – Nowej Rudy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie -  26 czerwca 1999 roku 

 

  III Dzień Wspólnoty AM odbył się pod hasłem „Bóg jest Miłością” (1 J 4,8) -            

i po raz pierwszy wziął w nim udział Krajowy Dyrektor AM ks. Tadeusz Chromik SJ oraz 

Helena Lis z Krakowa. Z Kamiennej Góry pielgrzymowali oni pieszo razem z członkami AM 

z Mirska i Świeradowa Zdroju, którzy przybyli wraz ze swoim opiekunem ks. Stanisławem 

Olszowym  oraz z nami i naszym opiekunem -  ks. Dariuszem Nowakiem. Na trasie wśród 

pól, łąk i kwiatów, w modlitwie i radosnym śpiewie wielbiliśmy Boga, który jest Miłością      

i Matkę Chrystusa, przez którą objawiła się Miłość Boga do ludzi. Wszystkie modlitwy, 

prace, radości i cierpienia, przez ręce Maryi oddawaliśmy Bogu Ojcu, łącząc trud 

pielgrzymowania z Ofiarą Chrystusa na Krzyżu. A to, co zniszczyło więź z Bogiem i ludźmi, 

można było w drodze do Krzeszowa powierzyć Miłosierdziu Bożemu przez posługę 

kapłanów w sakramencie pokuty i pojednania. 

 Do Krzeszowa dotarli też członkowie AM z Legnicy (z par. Matki Bożej Królowej 

Polski i Najświętszego Serca Pana Jezusa), z Wrocławia (z par. św. Ignacego Loyoli), 

przedstawiciele AM młodzieży z Kamieńca Ząbkowickiego oraz „nasz” ks. Kazimierz Korab. 

 Z woli Bożej Opatrzności nasz dzień Wspólnoty zbiegł się w czasie z pielgrzymką 

kolejarzy, którzy przybyli do Krzeszowa pod opieką swego duszpasterza ks. Roberta 

Kristmana. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Biskup Legnicki – ks. Tadeusz 

Rybak. Pomimo niezaplanowanego spotkania (i konieczności zmiany niektórych naszych 

planów) cieszyliśmy się, że przy tej okazji doszło do spotkania Krajowego Dyrektora AM      

z Pasterzem naszej diecezji. 

Po Eucharystii udaliśmy się na agapę do Sióstr Elżbietanek. Piękna pogoda, posiłek na 

świeżym powietrzu i radość ze spotkania z braćmi i siostrami z AM wyzwoliły w nas 

wdzięczność Panu Bogu i ludziom, którą wyraziliśmy przez wspólny śpiew prowadzony 

przez s. Nikodemę Mnich i młodzież z Kamieńca Ząbkowickiego. Następnie udaliśmy się do 

kościoła św. Józefa na spotkanie z O. Tadeuszem Chromikiem, który wygłosił konferencję na 

temat duchowości AM ściśle związanej z kultem Serca Pana Jezusa. Bo objawił nam swoją 

Miłość poprzez Serce Jezusa; przypomina nam o tym m.in. poprzez św. Małgorzatę 

Alacoque.  

Informacje na temat bieżących spraw AM w Polsce zakończyły III Dzień Wspólnoty 

AM w Krzeszowie. Pielgrzymi ponowili swoje życzenie spotkania w Krzeszowie za rok. 

 



 

 

 
Piesza pielgrzymka z Kamiennej Góry do Krzeszowa. 

Ks. Stanisław Olszowy z Mirska prowadzi rozważania różańcowe. 

 

 

 
Rodzinna fotografia podczas pieszej pielgrzymki z Kamiennej Góry do Krzeszowa. 

 Razem z nami pielgrzymował Krajowy Dyrektor AM ks. Tadeusz Chromik SJ z Krakowa 

oraz opiekunowie grup AM – ks. Stanisław Olszowy z Mirska 

 i ks. Dariusz Nowak z Kamiennej Góry. 

 

 

 

 



IV Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie – 24 czerwca 2000 roku 

  

IV spotkanie AM w Krzeszowie przebiegało pod hasłem: „Tobie chwała i cześć, 

Trójco Przenajświętsza, Jedyny i Najświętszy Boże”(z „Modlitwy Jubileuszowej” Jana 

Pawła II). Przedstawiciele ognisk AM z Mirska, Świeradowa Zdroju oraz ks. Tadeusz 

Chromik SJ z Heleną Lis z Krajowego Sekretariatu AM z Krakowa pielgrzymowali 

(tradycyjnie) pieszo razem z nami z Kamiennej Góry do Krzeszowa. Tam czekali na nas 

pielgrzymi z Legnicy i z Wrocławia.  Do Krzeszowa przybył też proboszcz naszej parafii    

ks. kan. Stanisław Książek i nasz opiekun ks. Dariusz Nowak. 

W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Sudetów w Krzeszowie odprawiona została 

Msza św., której przewodniczył Krajowy Dyrektor AM. Oprawą muzyczną liturgii zajęły się 

przybyłe do Krzeszowa z pielgrzymką dzieci ze scholi z Bogatyni. 

       Słowo Boże wygłosił O. Tadeusz Chromik, który nawiązał do obchodzonej w tym 

dniu uroczystości narodzenia ostatniego z proroków- św. Jana Chrzciciela i wciąż aktualnego 

jego posłannictwa, wzywającego do nawrócenia i do zmiany życia. O. Tadeusz przypomniał, 

że mamy być święci, bo święty jest Bóg, święty jest Kościół Chrystusowy i wszystko, co 

stanowi Jego istotę: Msza święta, sakramenty święte, Pismo Święte. Każdy, kto chce być 

zbawiony, musi troszczyć się o swoją świętość i o świętość innych. Zadaniem AM, które liczy 

już ponad 150 lat, jest nie tylko troska o uświęcenie swoich członków, ale też współdziałanie 

z Chrystusem w zbawieniu świata i pomoc wspólnocie Kościoła przez modlitwę i apostolską 

służbę. Mówi o tym „Modlitwa codziennego ofiarowania”; to współofiarowanie odbywa się 

w jedności z całym Kościołem i z jego Matką Maryją i obejmuje papieskie intencje ogólne 

i misyjne.  

       Po Mszy św. udaliśmy się do sióstr Elżbietanek na agapę a następnie w kościele 

św. Józefa wysłuchaliśmy konferencji O. Tadeusza Chromika na temat: „Miłość Serca 

Bożego obejmująca każdego człowieka”. Bogu zależy na najbardziej oddalonych od Niego 

i od Kościoła. Zadaniem AM jest więc ogarnięcie modlitwą i pomocą także tych, którzy sami 

wrócić już nie mogą.  

Dzień Wspólnoty AM zakończono nabożeństwem czerwcowym w Bazylice 

w Krzeszowie, aktem poświęcenia się Sercu Pana Jezusa oraz uroczystym 

błogosławieństwem, tak abyśmy w pokoju Chrystusa szli i przynosili owoc obfity.  

       Radość i wdzięczność za dar modlitwy oraz za czas spotkania po raz kolejny potwierdziły 

celowość organizowania tego typu Dni Wspólnoty dla AM.  



 

 

 

W gościnie u Sióstr Elżbietanek. 

Krajowy Dyrektor AM – O. Tadeusz Chromik z Krakowa  

z pielgrzymami z Kamiennej Góry... 

 

 

 

 

 

 
 z Mirska i Świeradowa Zdroju… 

 



 

 
oraz z Wrocławia (razem z Heleną Lis z Krajowego Sekretariatu AM). 

 

 

V Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie – 23 czerwca 2001 roku 

 

Na V Dzień Wspólnoty AM wybraliśmy hasło „Z Maryją w Trzecie Tysiąclecie”.  

W Krzeszowie dziękowaliśmy za dar Roku Jubileuszowego zawierzając Bogu przez Maryję 

trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.  

       Na wezwanie Serca Bożego i nasze odpowiedziały grupy AM, które już 

tradycyjnie biorą udział w tym spotkaniu: z Wrocławia (z parafii św. Ignacego Loyoli             

i św. Klemensa), z Legnicy (z par. Świętej Trójcy, Świętej Rodziny i Matki Bożej Królowej 

Polski) a także z Mirska i Świeradowa Zdroju. Gośćmi specjalnymi spotkania u Królowej 

Sudetów było AM z Tyńca k. Krakowa, które na czele z Janiną Janik przybyło wraz ze swoim 

opiekunem benedyktynem O. Arturem Wojtulewiczem.. Po raz kolejny przybyli też 

przedstawiciele Krajowego Sekretariatu AM - O. Dyrektor Tadeusz Chromik i Helena Lis      

z Krakowa.  

       Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, wraz z gośćmi z Mirska i Świeradowa  

Zdroju pielgrzymowaliśmy do Krzeszowa pieszo, łącząc swój trud z modlitwą w intencjach 

Ojca świętego, przebywającego właśnie z pielgrzymką na Ukrainie. 

W Krzeszowie O. Tadeusz Chromik przewodniczył Eucharystii i wygłosił Słowo 

Boże. Ponadto Najświętszą Ofiarę współkoncelebrowali opiekunowie grup: O. Antoni Masier 

z Wrocławia, ks. Ryszard Pita z Legnicy i O. Artur Wojtulewicz z Tyńca. W słowie Bożym 



O. Tadeusz nawiązał do duchowości AM, która skupia się wokół Serca Jezusa i Maryi; 

zwrócił  on uwagę na to, że oddanie się Sercu Jezusa i Sercu Maryi pozornie nic nie zmienia 

w naszym życiu - nie uwalnia nas od krzyża i trosk - ale pomaga wszystko przeżywać            

w łączności z Chrystusem, z Jego błogosławieństwem i pod opieką Jego Matki. Słowa te 

zostały szczególnie skierowane do Sławomira z Mirska oraz Wiesławy i Anieli z Kamiennej 

Góry, którzy wyrazili wolę wstąpienia na duchową drogę AM.   

       Po Mszy świętej odbyła agapa w klasztorze sióstr Benedyktynek, które w dobroci 

serca przygarnęły nas pod swój dach, abyśmy mogli ogrzać się nie tylko ciepłym napojem, ale 

także radością spotkania i bogactwem wnętrza. Następnie w kościele św. Józefa odbyło się 

spotkanie grup z Krajowym Dyrektorem AM - O. Tadeuszem. 

Kolejny Dzień Wspólnoty zakończył się nabożeństwem czerwcowym ku czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, prowadzonym przez AM z Tyńca; piękny śpiew tej grupy 

sprawił, że mogliśmy „zatopić się” w adoracji Jezusa Eucharystycznego, wystawionego        

w Najświętszym Sakramencie.  

Pomimo zimna i deszczu na placu kościelnym trwały długie pożegnania i wzajemne 

podziękowania za kolejne spotkanie, a zarazem składano deklaracje spotkania się za rok. 

       Przedłużeniem Dnia Wspólnoty AM było wieczorne spotkanie w Domu Parafialnym      

w Kamiennej Górze, w którym wzięli udział goście z Tyńca. Obecny był też O. Tadeusz,     

O. Artur i proboszcz naszej parafii, ks. Stanisław Książek. Spotkanie to było okazją do 

podzielenia się doświadczeniami służby Bogu i ludziom w AM oraz do wzajemnego 

ubogacenia się radością serca. Wszyscy tam obecni stworzyli prawdziwie rodzinną atmosferę 

spotkania, które przeciągnęło się poza godzinę Apelu Jasnogórskiego. 

 My, Kamiennogórzanie mieliśmy jeszcze okazję w niedzielę korzystać z bogactwa 

serca i słowa O. Chromika, który - tradycyjnie już - po Dniu Wspólnoty AM w Krzeszowie 

głosił kazania w naszym kościele. 

 



 
Agapa u Sióstr Benedyktynek. 

Helena Lis z Krajowego Sekretariatu AM z pielgrzymami ze Świeradowa Zdroju 

 i Kamiennej Góry 

 

 

Spotkanie AM w Domu Parafialnym w Kamiennej Górze. 
 

 
Proboszcz parafii – ks. kan. Stanisław Książek, Krajowy Dyrektor AM – O. Tadeusz Chromik 

oraz opiekun AM w Tyńcu –  O. Artur Wojtulewicz 

 

 



 

 
Animatorka AM w Tyńcu – Janina Janik 

 

 

 

VI Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie – 22 czerwca 2002 roku 

 

 

    Pod hasłem „Wypłyń na głębię” odbył się w Krzeszowie VI Dzień Wspólnoty AM,           

w którym wzięło udział ok. 200 czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, skupionych         

w parafialnych ogniskach AM. Dzień rozpoczął się od pieszej pielgrzymki z Kamiennej Góry 

do sanktuarium Królowej Sudetów w Krzeszowie, w której tradycyjnie wzięli udział 

członkowie AM z Mirska i Świeradowa Zdroju. Pielgrzymowali z nami także: O. Tadeusz 

Chromik, O. Stanisław Groń i Helena Lis z Krajowego Sekretariatu AM w Krakowie, a także 

animatorka AM z Tyńca - Janina Janik. Przy pięknej pogodzie, w atmosferze modlitwy           

i radości wspólnego spotkania, szybko pokonaliśmy kilkukilometrową trasę i dotarliśmy do 

Krzeszowa, gdzie czekały już na nas grupa AM z Wrocławia wraz z jej opiekunem                

O. Antonim Masierem oraz grupy z Legnicy i (po raz pierwszy) z Namysłowa. 

      W sanktuarium, przed cudownym obrazem Matki Bożej, Mszy świętej przewodniczył        

i wygłosił homilię O. Tadeusz Chromik, który podkreślił, że nasze pielgrzymowanie do tego 

miejsca jest wyrazem naszego zawierzenia i gotowości przyjęcia pomocy Matki Bożej 

Łaskawej we wszystkich chwilach naszego życia.  



Oprawą muzyczną liturgii eucharystycznej zajęli się członkowie AM z Mirska              

i Świeradowa Zdroju, czytania przygotowało AM z Legnicy, a modlitwę wiernych – grupa     

z Wrocławia. 

      Po Mszy św. odbyła się agapa w klasztorze Sióstr Benedyktynek, podczas której 

(jak zwykle) posilaliśmy się słodkościami zakupionymi przez naszego ks. proboszcza 

Stanisława Książka oraz spróbowaliśmy pysznego ciasta domowego wypieku Bronisławy 

Jezierzańskiej z Wrocławia. Potem w kościele św. Józefa odbyło się spotkanie z Krajowym 

Dyrektorem AM O. Tadeuszem Chromikiem, podczas którego przedstawiciele przybyłych 

ognisk AM podzielili się doświadczeniami z działalności w swoich parafiach. O. Antoni 

Masier z Wrocławia przybliżył nam ciekawą i burzliwą historię pracy jezuitów w stolicy 

Dolnego Śląska, zaś O. Stanisław Groń zapoznał nas z niektórymi sprawami związanymi        

z wydawaniem „Posłańca Serca Jezusowego”, którego lektura jest niezbędną pomocą            

w formacji duchowej członków AM. Poinformował nas też o możliwości korzystania             

z internetu, w którym Krajowy Sekretariat AM  ma swoją witrynę: www.jezuici.pl/am . 

   

   Ostatnim punktem Dnia Wspólnoty w Krzeszowie była Litania do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa i Akt Oddania się Bożemu Sercu. Wszyscy też odnowiliśmy akt wstąpienia 

do AM. Podobne spotkanie zaplanowano na przyszły rok, aby przez wstawiennictwo Matki 

Bożej Łaskawej móc lepiej wielbić Boga i powierzać Mu swoje życie, by nie było ono byle 

jakie, płytkie, bezowocne i zmarnowane, lecz aby przynosiło owoc obfity. Modląc się razem  

i spotykając z sobą w tym świętym miejscu, chcemy dawać publicznie świadectwo o Bogu, 

pomóc Kościołowi, czyli nam wszystkim, i pomóc Ojcu Świętemu, tak często proszącemu nas 

o modlitwę. Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem. 

 

 

 

 

 

 



 
Przedstawiciele Krajowego Sekretariatu AM z Krakowa  

- O. Tadeusz Chromik  i O. Stanisław Groń  

podczas pieszej pielgrzymki z Kamiennej Góry do Krzeszowa. 

 

 

 

 

 
Podczas Eucharystii w krzeszowskim sanktuarium: 

O. Tadeusz Chromik, O. Stanisław Groń i O. Antoni Masier 

 

 

 

 

 

 



 

 
Rodzinna fotografia AM przed Bazyliką Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

 w Krzeszowie. 

 

 

 

 

VII Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie – 21 czerwca 2003 roku 

 

W związku z ustanowieniem przez Papieża Jana Pawła II Tajemnic Światła                  

i przeżywanym Rokiem Różańca Świętego, hasłem naszego kolejnego spotkania w 

Krzeszowie były słowa Chrystusa: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie 

będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). W spotkaniu wzięły 

udział grupy AM z Mirska, Świeradowa Zdroju, Wrocławia, Legnicy, Namysłowa k/Opola      

i Kamiennej Góry. 

Krajowy Sekretariat AM po raz pierwszy reprezentował ks. Ryszard Machnik. Obecni 

byli również opiekunowie grup: O. Antoni Masier i O. Józef Olejarski SJ z Wrocławia oraz 

ks. Wiesław Florczuk z Kamiennej Góry, który do Krzeszowa szedł pieszo razem z nami oraz 

z pielgrzymami z Mirska i Świeradowa Zdroju. Piękna pogoda zachęcała nas do radosnego 

chwalenia Pana Boga i Matki Najświętszej. 

Eucharystii w Krzeszowskim Domu Łaski przewodniczył O. Ryszard Machnik            

z Krakowa, który wygłosił też Słowo Boże. W tym dniu miało też miejsce uroczyste 

wstąpienie do AM czterech członków grupy modlitewnej z Mirska. 

Po agapie w klasztorze Sióstr Benedyktynek miało miejsce spotkanie przybyłych grup 

z przedstawicielem Krajowego Sekretariatu AM O. Ryszardem Machnikiem. Poszczególne 

grupy krótko przedstawiły działalność na terenie swoich parafii i wyraziły życzenie, aby 

kontynuować doroczne spotkania AM u Krzeszowskiej Pani. 



 
Piesza pielgrzymka AM z Mirska, Świeradowa Zdroju i Kamiennej Góry do Krzeszowa. 

 

 

 

 

 
Eucharystia w Krzeszowskim Domu Łaski. 

Przewodniczy: ks. Ryszard Machnik SJ z Krajowego Sekretariatu AM w Krakowie 

Współkoncelebrują: Ks. Antoni Masier SJ i ks. Józef Olejarski SJ z Wrocławia  

oraz ks. Wiesław Florczuk – opiekun AM z Kamiennej Góry. 

 

 

 

 



 

Uroczyste wstąpienie do AM członków grupy modlitewnej z Mirska. 

 

VIII Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie – 19 czerwca 2004 roku 

W związku z peregrynacją w naszej diecezji relikwii św. Stanisława i św. Wojciecha, 

naszej refleksji i modlitwie towarzyszyły słowa „Żywa wiara i ład moralny największym 

bogactwem człowieka, rodziny i narodu”, które stały się też mottem VIII Dnia Wspólnoty 

AM. Zatrzymaliśmy się nad słowami Jana Pawła II z encykliki „Kościół w Europie”: „Mimo, 

iż czasem, jak w ewangelicznej scenie uciszenia burzy, mogłoby się wydawać, że Chrystus 

śpi i pozostawił swą łódź na pastwę mocy wzburzonych fal, od Kościoła w Europie wymaga 

się, by zachował pewność, że Pan – poprzez dar swego Ducha – jest zawsze obecny i działa  

w nim i w historii ludzkości”. 

Razem z ogniskami AM z Mirska, Świeradowa Zdroju, Wrocławia, Legnicy                

i Namysłowa dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Apostolstwa Modlitwy w naszej ojczyźnie     

a zwłaszcza za 10 lat ogniska apostolskiego w parafii Matki Bożej Królowej Polski                

w Legnicy. 

Eucharystii w Krzeszowskiej Bazylice przewodniczył ks. prałat Robert Kristman         

z Legnicy, który został ustanowiony przez Biskupa Legnickiego Diecezjalnym Asystentem 

AM. Ponadto w naszym spotkaniu wziął udział Krajowy Dyrektor AM O. Tadeusz Chromik  

z Krakowa, O. Antoni Masier i O. Józef Olejarski z Wrocławia oraz ks. prałat Stanisław 

Książek z Kamiennej Góry, obchodzący 50 lat swego kapłaństwa. 

Ks. Robert Kristman wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na cechy 

Niepokalanego Serca Maryi: na prostotę, cichość i pokorę, posłuszeństwo i ofiarność. 



Podczas spotkania w kościele św. Józefa Krajowy Dyrektor AM O. Tadeusz Chromik 

w krótkim rozważaniu ukazywał, że Bóg w całej historii zbawienia troszczy się o człowieka   

i ciągle przekonuje, że go kocha. Przedstawił też ks. Robertowi Kristmanowi ogniska 

modlitewne nie tylko z naszej diecezji, które od lat biorą udział w Dniach Wspólnoty AM     

w Krzeszowie.  

Na zakończenie udaliśmy się do Bazyliki Matki Bożej Łaskawej, odmówiliśmy litanię 

do Najświętszego Serca Jezusa, zakończoną błogosławieństwem połączonym z życzeniem,  

by każdy dzień zaczynać myślą, że Bóg nas kocha -  i kończyć go aktem zawierzenia. 

 

IX Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie – 18 czerwca 2005 roku 

Wdzięczni Opatrzności Bożej za dar pontyfikatu Ojca Świętego, (który 2.04.2005 r. 

powrócił do Domu Ojca), za hasło kolejnego Dnia Wspólnoty AM obraliśmy słowa Chrystusa 

wypowiedziane w Wieczerniku przed Jego Męką: „Wstańcie! Chodźmy!” i powtórzone 

przez Sługę Bożego Jana Pawła II w tytule Jego książki.  

Tradycyjnie już, rano wyruszyliśmy pieszo razem z AM z Mirska i Świeradowa 

Zdroju do Krzeszowa. Wraz z nami pielgrzymował O. Ryszard Machnik z Krajowego 

Sekretariatu AM z Krakowa, który w drodze pełnił posługę sakramentu pokuty.                    

W Krzeszowie dołączyli do nas przedstawiciele AM z Wrocławia i Legnicy. 

Eucharystię w kościele św. Józefa sprawował O. Ryszard Machnik z Krakowa             

i O. Antoni Masier z Wrocławia. To spotkanie było niejako kontynuacją i uzupełnieniem 

treści podjętych rok temu, które (niewątpliwie pod wpływem Ducha Świętego) przygotował   

i przekazał nam O. Ryszard. Zwrócił on uwagę na konieczność tworzenia zażyłej                     

i autentycznej więzi z Jezusem. Praktyki religijne same w sobie niewiele znaczą, jeżeli są 

pozbawione wewnętrznej treści i silnej więzi z Chrystusem, przejawiającej się w postawie 

miłości i zawierzenia Bogu w każdej sytuacji codziennego życia.  

Podczas Mszy św. Józefa z kamiennogórskiego ogniska modlitewnego uroczyście 

wstąpiła do AM. 

Po agapie u Sióstr Benedyktynek kontynuowaliśmy nasze spotkanie w kościele        

św. Józefa. Wielokrotnie O. Ryszard zachęcał nas, aby z zaufaniem iść za Chrystusem 

żyjącym i działającym także we współczesnym świecie.  

Wieczorem mieliśmy jeszcze możliwość spotkania z O. Ryszardem w naszym Domu 

Parafialnym. Obecny był też proboszcz naszej parafii ks. prałat Stanisław Książek i opiekun 

naszego ogniska AM – ks. Wiesław Florczuk. 



 
Pielgrzymi z Mirska, Świeradowa Zdroju i Kamiennej Góry w drodze do Krzeszowa. 

 

 
Rodzinna fotografia AM z O. Ryszardem Machnikiem  

po Eucharystii w kościele św. Józefa w Krzeszowie 

 

 

X Dzień Wspólnoty AM w Krzeszowie – 20 maja 2006 roku   

 
W X jubileuszowym Dniu Wspólnoty AM wzięło w udział ponad 150 przedstawicieli 

grup modlitewnych AM: z Legnicy (z parafii Matki Bożej Królowej Polski, św. Jacka             

i św. Trójcy), z Wrocławia (z parafii św. Ignacego Loyoli), z Namysłowa k/Opola, z Toszka 



k/Gliwic oraz z Kamiennej Góry. Jak co roku, w krzeszowskim sanktuarium razem z nami 

modlił się Krajowy Dyrektor AM – ks. Tadeusz Chromik SJ z Krakowa, który przewodniczył 

Eucharystii i wygłosił też Słowo Boże. Mszę św. współkoncelebrowali: ks. prałat Stanisław 

Książek z Kamiennej Góry, ks. Antoni Masier SJ z Wrocławia, ks. Marian Piotrowski            

z Toszka oraz założyciel i pierwszy opiekun naszej grupy AM - ks. Janusz Wierzbicki            

z Sokołowska. 

 W związku z pielgrzymką Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski, hasłem naszego 

kolejnego spotkania u Królowej Sudetów stały się słowa św. Jana „Bóg jest miłością”           

(1 J 4,16), które zarazem stanowią tytuł pierwszej Encykliki obecnego Papieża.  

W homilii O. Tadeusz Chromik przybliżył nam treść Dobrej Nowiny ukazanej           

w 1 Liście św. Jana i pogłębionej w Encyklice Benedykta XVI. Czytamy w niej m.in. „Wiara 

ukazuje nam Boga, który dał swojego Syna za nas i budzi w nas zwycięską pewność, że to 

prawda: Bóg jest miłością! W ten sposób przemienia w nas niecierpliwość i nasze 

wątpliwości w pewną nadzieję, że Bóg trzyma w swoich rękach świat, i że mimo wszelkich 

ciemności On zwycięża.(...) Wiara, nadzieja i miłość są nierozdzielne. Nadzieja w praktyce 

wyraża się w cnocie cierpliwości, która nie słabnie w czynieniu dobra nawet w obliczu 

pozornej porażki, i w pokorze, która akceptuje misterium Boga i ufa Mu nawet w ciemności. 

Miłość jest możliwa i możemy ją realizować, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga.           

Żyć miłością i w ten sposób sprawić, aby Boże światło dotarło do świata” – do tego właśnie 

zachęca nas Papież w swojej Encyklice.  

Po Mszy św. adorowaliśmy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i modliliśmy się 

Litanią do Serca Pana Jezusa. Potem w klasztorze Sióstr Benedyktynek odbyła się agapa, 

którą (jak co roku) ufundował proboszcz naszej parafii – ks. Stanisław Książek. Następnie 

udaliśmy się na krzeszowską Kalwarię, gdzie rozważaliśmy tajemnice różańca. Dzięki 

życzliwości proboszcza z Krzeszowa O. Eugeniusza Augustyna (który pożyczył nam bardzo 

dobry sprzęt nagłaśniający) nasza modlitwa niosła się wśród pięknie umajonych pól, łąk         

i lasu. W łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI prosiliśmy Matkę Bożą Łaskawą, aby 

nauczyła nas, jak poznawać i kochać Jezusa, abyśmy mogli stać się zdolni do prawdziwej 

miłości i być źródłami żywej wody w spragnionym świecie.  

Na zakończenie X Dnia Wspólnoty AM w Krzeszowie mieliśmy zaszczyt spotkać się 

z przybyłym do Krzeszowa J.E. Ks. Biskupem Stefanem Cichym. Odpowiedzialny za AM    

w Polsce - Krajowy Dyrektor AM ks. Tadeusz Chromik SJ z Krakowa wręczył Pasterzowi 

Diecezji Legnickiej kronikę naszych dotychczasowych Dni Wspólnoty w Krzeszowie.         

Ks. Biskup przypomniał nam, że modlitwa musi iść w parze z pracą; nie da się dopłynąć       



do celu łódką, używając tylko wiosła z jednej strony – co też potwierdza hasło AM „Kochać   

i służyć”.  

Podczas pożegnania pielgrzymi wyrazili życzenie kontynuowania takich spotkań.  

 

 

Msza św. w Krzeszowskim Sanktuarium: 

Od lewej: ks. Janusz Wierzbicki z Sokołowska, O. Antoni Masier SJ z Wrocławia, 

O. Tadeusz Chromik SJ – Krajowy Dyrektor AM z Krakowa, 

ks. Stanisław Książek z Kamiennej Góry i ks. Marian Piotrowski z Toszka 

 

 

Przed wyjściem na Krzeszowską Kalwarię 



 

 

Nabożeństwo różańcowe na Kalwarii Krzeszowskiej. 

 

Spotkanie AM z J.E. Ks. Biskupem Stefanem Cichym z Legnicy 

 

 



 

 

Nie byłoby ani jednego Dnia Wspólnoty AM, gdyby nie chciał ich nasz Pan!                

I nie byłoby ani jednego Dnia Wspólnoty AM, gdyby nie chcieli ich też ludzie! To dzięki 

Wam, Drodzy Uczestnicy spotkań u Łaskawej Pani w Krzeszowie, już dziesiąty raz możemy 

zorganizować ten dzień. Panu Bogu i Wam zawdzięczamy niewysłowioną radość i wszelką 

dobroć, która staje się naszym udziałem poprzez organizowanie kolejnych Dni Wspólnoty 

AM.  

Dziękując Bogu Ojcu w Trójcy Świętej Jedynemu i Krzeszowskiej Pani oraz 

wszystkim uczestnikom dotychczasowych spotkań AM w Krzeszowie, w sposób szczególny 

pragniemy wyrazić wdzięczność poszczególnym osobom, którymi są: 

 ks. Biskup Tadeusz Rybak, ks. Biskup Stefan Cichy i ks. Biskup Stefan 

Regmunt 

 ks. Stanisław Książek – proboszcz naszej parafii 

 Krajowy Dyrektor AM - O. Tadeusz Chromik oraz O. Ryszard Machnik,                     

O. Stanisław Groń i Helena Lis z Krajowego Sekretariatu AM w Krakowie 

 ks. Robert Kristman z Legnicy – Diecezjalny Asystent AM  

 Ojcowie cystersi z Krzeszowa, a zwłaszcza  O. Proboszcz Augustyn Węgrzyn        

i O. Proboszcz Eugeniusz Augustyn 

 ks. Włodzimierz Gucwa – kustosz krzeszowskiego sanktuarium 

  kapłani biorący udział w naszych spotkaniach w Krzeszowie - O. Antoni 

Masier, O. Józef Olejarski, O. Artur Wojtulewicz, ks. Aleksander Stankiewicz,                

ks. Kazimierz Korab, ks. Janusz Wierzbicki, ks. Grzegorz Sowa, ks. Ryszard 



Pita,  ks. Dariusz Nowak, ks. Stanisław Olszowy, ks. Marek Kościński,         

ks. Marian Piotrowski  i ks. Wiesław Florczuk  

 Siostry Benedyktynki i Siostry Elżbietanki z Krzeszowa 

 wszyscy uczestnicy Dni Wspólnoty AM a zwłaszcza członkowie AM               

z Mirska, Świeradowa Zdroju, Wrocławia, Legnicy, Namysłowa, Tyńca, 

Kamieńca Ząbkowickiego, Słupca – Nowej Rudy oraz Toszka. 

A ponieważ jesteśmy tylko ludźmi (nie aniołami) i niechcący można kogoś pominąć, 

dlatego polecamy pamięci Pana Boga wszystkich, których On postawił nam na duchowej 

drodze AM m.in. poprzez organizację Dni Wspólnoty w Krzeszowie.  

Bóg zapłać wszystkim za wszystko!                     A co dalej?  Reszta w rękach Boga… 

 


