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I. W ciągu jednego roku i trzech miesięcy, w Rekolekcyjnym „Domu 

Chleba” odbyło się sto trzynaście (113) wydarzeń o charakterze 

modlitewno-formacyjno-kulturalnym. 

II. 49 wyjazdów ewangelizacyjnych z posługą sakramentalną i 

głoszeniem Słowa Bożego: 

- regularna, comiesięczna posługa siostrom zakonnym (wcześniej 

cztery lata s. Magdalenkom w Lubaniu Śląskim, a od ponad roku s. 

Elżbietankom w Bolesławcu Śląskim) 

- comiesięczna posługa Ojcom Franciszkanom (dawniej w Legnicy, a 

obecnie w Pieńsku) 

- prowadzenie rekolekcji parafialnych oraz dla wspólnot rodzinnych 

- okresowa posługa spowiedzi św. w okolicznych parafiach 

dekanalnych (adwentowa i wielkopostna) 

III. Przewinęło się około dwóch tysięcy (2000) uczestników rekolekcji 

(najczęściej weekendowych, a także tygodniowych) i czuwań 

modlitewnych oraz około tysiąc (1000) indywidualnych osób 

korzystających ze stałej bądź doraźnej posługi spowiedzi świętej 

lub porad duchowych z udziałem ludzi dobrej woli posługującym 

przy Rekolekcyjnym „Domu Chleba”. 

IV. Ogółem przez pięć lat i siedem miesięcy z tutejszej posługi 

duszpasterskiej skorzystało ponad dziesięć tysięcy (10 000) 

rekolektantów i osób potrzebujących duchowej pomocy. 

V. Z nowych inicjatyw duszpasterskich w niniejszym roku warto 

zauważyć: 

1/ Rozpoczęcie dorocznej pielgrzymki, w 1050 Rocznicę Chrztu Polski 

(14 kwietnia), z „Domu Chleba” na historyczną „GÓRĘ POLAKÓW” 

opodal początków domniemanej, pierwotnej granicy Państwa Polskiego 

(Bolesława Chrobrego), tzw. „Wałów Śląskich” uznawanych za 

najdłuższy, naturalny pomnik Europy (od Wierzbowej do Przemkowa, 

gdzie w 1015 r. Chrobry odniósł pierwsze wielkie zwycięstwo nad 

Germanami: „Bitwa pod Przemkowem”; tam wcześniej, w 1000 roku 



Mieszko I witał Cesarza Ottona, który przybywał na „Zjazd 

Gnieźnieński”). 

2/ Comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu (z wielkopostnej 

inicjatywy papieża Franciszka), jako wynagrodzenie za grzechy przeciw 

Eucharystii. 

3/ Comiesięczne czuwanie (z 12/13 dzień miesiąca), w intencji 

Kapłanów, osób konsekrowanych i osób Bogu poświęconych, jako 

wynagrodzenie za grzechy porzucenia powołania, trwania w grzechu i 

zdrad. 

4/ Przeżycie po raz pierwszy Triduum Paschalnego we wspólnocie 

Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej. 

VI. Stałe posługi dotychczasowe w Rekolekcyjnym „Domu Chleba”: 

1/ Uroczyste obchodzenie rocznic aprobowania Stowarzyszenia 

Towarzystwa Maryi Niepokalanej (28 maja) oraz erygowania kaplicy pw. 

św. Jana Pawła II Wielkiego (21 czerwca). 

2/ Rekolekcje formacyjne członków i sympatyków Towarzystwa Maryi. 

3/ Tygodniowe młodzieżowe rekolekcje ewangelizacyjne – „Młyn-Fest” 

(pierwszy, pełny tydzień lipca, od poniedziałku do poniedziałku). 

4/ Pięciodniowe „Wakacje z Jezusem” dla dzieci z parafii i okolic (III tydzień 

lipca, od poniedziałku do piątku). 

5/ Ostatnio sobotnie czuwania ku czci Św. Jana Pawła II Wielkiego, w 

intencji nowej jedności i ewangelizacji Kościoła (od styczniowego – już 70 -

czuwania dołączy druga część z adoracją Najświętszego sakramentu i 

Eucharystią o północy w intencji Ojczyzny; w nawiązaniu do Mszy Świętych 

odprawianych przez bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę w tejże intencji, w ostatnią 

niedzielę miesiąca). 

6/ Rekolekcje Rozeznawanie Woli Bożej dla młodzieży w ostatni weekend 

miesiąca. 



7/ Dziesięciotygodniowe Seminaria Odnowy Wiary z pogłębieniem 

świadomości doktryny (jesienią). 

8/ Pięciotygodniowe Ćwiczenia Duchowe wg. św. Ludwika Marii Grignion 

de Montfort (wiosna) 

VII. Przekrój poszczególnych ruchów, grup, czy wspólnot korzystających z 

posługi w Rekolekcyjnym “Domu Chleba”: 

1/ Pielgrzymi z noclegiem („Dom Chleba” jest przystankiem na szlaku pielgrzymim 

z Jakubowa k. Polkowic do Santiago de Compostella w Hiszpanii). 

2/ Lektorzy i ministranci. 

3/ Ruch Szensztacki. 

4/ Wspólnoty Różańcowe Mężczyzn. 

5/ Neokatechumenat 

6/ Katolickie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. 

7/ Wspólnoty modlitewne czuwań i adoracji Najświętszego Sakramentu. 

8/ Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej. 

9/ Środowisko intelektualne wokół Warsztatów Filozofii Chrześcijańskiej 

prowadzonych przez Ks. Prof. Tadeusza Guza – Kierownika Katedry Filozofii KUL-u. 

10/ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej. 

11/ Harcerze Rzeczpospolitej Polski i Skauci Europy. 

12/ Młodzież przygotowująca się do bierzmowania. 

13/ Młodzież rozeznająca wolę Bożą (szkoła medytacji, dzielenia się wiarą i 

składania świadectwa). 

14/ Formacja animatorów (spotkania przygotowujące „Młyn-Fest”). 

15/ Wspólnoty małżeńskie i rodzinne. 



VIII. Planowane inicjatywy: 

1/ Rozszerzenie comiesięcznego czuwania ostatnio sobotniego o adorację 

Najświętszego Sakramentu i Eucharystię o północy w intencji Ojczyzny, ku czci bł. 

Ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona „Chaty Chlebowej”. 

2/ Obok III już pielgrzymki gwiaździstej mężczyzn do „Domu Chleba” ku czci św. 

Józefa, w intencji małżeństw i rodzin – podobna pielgrzymka kobiet, w dniu 

29.IV.2017 r. 

IX. Inicjatywy i wykonane prace gospodarcze: 

1/ Wykonanie szaf wnękowych w Izbach Pamięci Chaty Chlebowej (styczeń 2016 

r.). 

2/ Ocieplenie i osadzenie regipsów sufitowych w Izbach Pamięci (luty 2016 r.). 

3/ wspólne wiosenne  porządki i sadzenie kwiatów wokół posesji (kwiecień 2016 

r.). 

4/ Wykopy pod rury impregnowane łączące „Bethlehemkę” z „Chatą Chlebową” i 

„Domem Chleba” wraz z ich osadzeniem – dla przepływu ciepłej wody (kwiecień 

2016 r.). 

5/ Osadzenie paneli podłogowych, rur kanalizacyjnych, tablic pamiątkowych i 

konserwacja belek w „Chacie Chlebowej” oraz umocowanie oświetlenia w Izbach 

Pamięci (maj 2016 r.). 

6/ Montaż pieca ogrzewczego w Bethlehemce, ogrzewającego „Chatę Chlebową” i 

„Dom Chleba” (czerwiec 2016 r.). 

7/ Ułożenie kostki brukowej na Placu Miłosierdzia przed „Domem Chleba”- ponad 

100 ton na 500 m2 z udziałem kilku bezdomnych i trzeźwych alkoholików, w 6 dni! 

(lipiec 2016 r.). 

8/ Ułożenie chodnika wokół „Chaty Chlebowej” z odpływem wody deszczowej 

(lipiec 2016 r.). 



9/ Osadzenie kostki betonowej na trybunach z 200 miejscami siedzącymi (lipiec 

2016 r.). 

10/ Wykop i fundament Groty Matki Boskiej Kapłańskiej – „Róży Duchownej” 

(lipiec 2016 r.). 

11/ Dokończenie ścian i obłożenie ich piaskowcem od wewnątrz (wrzesień 2016 

r.). 

12/ Ocieplenie Oratorium w „Chacie Chlebowej” i złożenie łóżek dębowych w 

Izbach Pamięci. 

13/ Zadaszenie Groty Matki Boskiej Kapłańskiej – Róży Duchownej dachówką 

„Mniszą” oraz polowego prysznica (listopad 2016 r.) 

X. Podziękowania: 

1/ Najpierw Matce Boskiej Kapłańskiej za Jej przewodzenie wszystkim 

wspomnianym i niewymienionym inicjatywom. 

2/ Świętemu Józefowi Przeczystemu Opiekunowi „Domu Chleba” i wszelkich dzieł 

gospodarczych. 

3/ Świętemu Janowi Pawłowi II Wielkiemu – Patronowi „Domu Chleba”, za 

duchową troskę w dziele nowej jedności i ewangelizacji Kościoła przy tutejszym 

Domu Rekolekcyjnym. 

4/ Błogosławionemu Ks. Jerzemu Popiełuszce – Patronowi „Chaty Chlebowej”, 

który zechciał przybyć do nas w relikwiach kości swojej dłoni, za Jego 

wstawiennictwo w obronie przed Złym duchem i ludźmi złej woli oraz w 

promowaniu patriotyzmu. 

5/ Serdecznie dziękuję Prezesowi Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi 

Niepokalanej – Joannie Pawełek wraz z Jej mężem Tadeuszem i całą rodziną ze 

Starogardu Gdańskiego za czynne zaangażowanie w rozwój i funkcjonowanie 

Rekolekcyjnego „Domu Chleba”. 



6/ Niemniej serdecznie dziękuję pozostałym wice-prezesom: Lucynie z Hamburga, 

Bożenie z Toronto, Alicji z Siedlec, Bożenie z Zamościa, Izabeli z Iławy oraz 

sekretarzowi Stowarzyszenia Mirosławie z Warty Bolesławieckiej. 

7/ Pragnę z serca podziękować Tadeuszowi Torończak z małżonką Danutą i synem 

Krzysztofem z Olszyny Lubańskiej za nieustające i czynne zaangażowanie w 

realizacje projektu „Chaty Chlebowej”, a w minionym czasie pośród wielu 

dobrodziejstw szczególnie dziękuję za wspaniały, dębowy ołtarz do „Chaty 

Chlebowej” (blisko 500 kg!) oraz za dar opału (peletu) do funkcjonowania 

wszystkich domostw przez niemalże całą zimę. 

8/ Dziękuję Leszkowi i Elżbiecie Badurka z Czerwonej Wody za żywy kontakt i 

czynny udział w trwających tu ewangelizacjach przez wykonywanie właściwych 

sobie posług i prac oraz za ofiarowanie figury Matki Bożej Róży Duchownej z 

Montechiari. 

9/ Za podobną posługę w każdym możliwie wolnym czasie – mimo dużej 

odległości – dziękuję Izabeli Górskiej z Iławy. 

10/ Wielkie podziękowania należą się Grzegorzowi Ćwik z małżonką Patrycją wraz 

z całą rodziną za wspaniały dar wykładzin dywanowych na całe piętro  i do 

Oratorium „Chaty Chlebowej” oraz za stworzenie korzystnych możliwości w 

nabyciu łóżek z materacami i pościelą, jak również trzech stołów dębowych wraz z 

krzesłami do Izb Pamięci. 

11/ Dziękuję w imieniu Towarzystwa za wizytę w „Domu Chleba” Biskupa 

Pomocniczego JE Ks. Marka Mendyka w dniu 17 listopada 2015 r. przy okazji 

wizytacji w Parafii pw. Św. Apostołów  Piotra i Pawła w Osłej oraz Biskupowi 

Legnickiemu JE Ks. Zbigniewowi Kiernikowskiemu, który odwiedził nas podczas 

letniej ewangelizacji młodzieży na „Młyn-Feście” (lipiec 2015 r.) oraz w „Domu 

Chleba” podczas spotkania z przedstawicielami wspólnot korzystających z 

tutejszej posługi, w dniu 28 stycznia 2016 r. (była to 15(!) wizyta Biskupów  

Legnickich w „Domu Chleba”). 

12/ Pragnę podziękować także wielkiemu przyjacielowi „Domu Chleba” – 

tutejszemu Proboszczowi, Ks. Janowi Trznadlowi oraz Ks. Janowi z Olszyny 



Lubańskiej wraz z prezesem Stowarzyszenia przy-parafialnego Krzysztofowi z 

małżonką oraz Irenie Gesner, a z miejscowych: Heniowi Ćwik z małżonką i synami, 

Kaziowi Sarzyńskiemu także z małżonką i synami, Kaziowi Gęsickiemu z małżonką, 

Jankowi i Marysi z Różyńca, mojej mamusi Marii z Lubina, Marii z Legnicy, Ewie i 

Grzegorzowi Zawadom z Bolesławca, Markowi z Żeliszowa, Dorocie z mężem i 

synowi z Krzyżowej, Józiowi i rodzinie Guz z Polkowic, Wojtkowi z małżonką oraz 

Jarkowi i Żanecie z Bolesławca i wielu, wielu wspaniałym dobrodziejom i ludziom 

dobrej woli, którzy wspierają jak mogą tę cudowną inicjatywę Ducha Świętego, w 

której mamy szczęście trwać. Niech Pan wynagradza, a Maryja skrywa w swoim 

Niepokalanym Sercu. 

13/ Wreszcie dzięki wielkie naszej pani księgowej Agacie Banaszewskiej, która ze 

swoimi współpracownikami charytatywnie prowadzi wszelką rachunkowość 

Stowarzyszenia  Towarzystwa Maryi Niepokalanej niemalże od początku 

XI. Wydarzenia szczególne minionego czasu: 

1/ Do takich należy niewątpliwie zaliczyć instalację relikwii bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki, w dniu 06.01.2017 r. (kość z dłoni, która błogosławiła, karmiła i 

została umęczona – wydobyta podczas ekshumacji ciała 6/7 kwietnia 2010 r., w 

której uczestniczył ówczesny Kanclerz Kurii Warszawskiej Infułat Ks. Grzegorz 

Kalwarczyk, z rąk którego otrzymaliśmy upragnione relikwie: przedostatnie z 700 

już rozdanych po całym świecie). 

2/ Wydarzeniem takim była także instalacja figury Matki Kościoła – Róży 

Duchownej, w specjalnie wybudowanej grocie u podnóża Krzyża poświęconego 

Matce Boskiej Kapłańskiej, w dniu 08.12.2016 r. 

3/ Do wydarzeń fundamentalnych należy także zaliczyć zmianę sposobu 

zagospodarowania „Chaty Chlebowej” z budynku gospodarczego na sakralno-

kulturalny z możliwością przebywania ludzi zgodnie z jego charakterem, z dnia 

03.10.2016 r. 

 

Ks . Marek Skiba 


