RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ
Z SIEDZIBĄ W REKOLEKCYJNYM „DOMU CHLEBA”
W OSŁEJ K. BOLESŁAWCA

I.

Ważniejsze daty prawnego osadzenia Stowarzyszenia Towarzystwa M. N. w Kościele
Rzymskokatolickim i Państwie Polskim

1/ 28.XII.2010 r. Pierwsza wizyta JE Biskupa Legnickiego, Ks. Stefana Cichego –, który nawiedził
„Dom Chleba” siedmiokrotnie i jednocześnie „Spotkanie Założycielskie Towarzystwa M.N.”
przez 37 członków
2/ 31.XII.2010 r. – Pierwsza wizyta JE Pomocniczego Biskupa Legnickiego, Ks. Marka Mendyka
(ze Słowem Bożym na Eucharystii odprawionej w Sali Kolumnowej „Domu Chleba”)
3/ 28.V.2011 r. – Aprobowanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej przez JE
Biskupa Legnickiego, Ks. Stefana Cichego
4/ 21.VI.2011 r. – Erygowanie kaplicy pw.: bł. Jana Pawła II Wielkiego, w Rekolekcyjnym
„Domu Chleba”
5/ 01.VII.2011 r. - Misja kanoniczna Biskupa Legnickiego, Ks. Stefana Cichego dla o. Marka
Skiby OMI do „Domu Chleba” – dla posługi nowej ewangelizacji młodzieży, ruchów, grup i
wspólnot, na terenie Diecezji Legnickiej
6/ 25.VIII.2011 r. – Wpisanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: KRS:0000394471
7/ 06.IX.2011 r.- Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej przy Urzędzie
Statystycznym we Wrocławiu zaświadcza, że osoba prawna o nazwie Stowarzyszenia
Towarzystwa Maryi Niepokalanej otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 021691670
8/ 07.IX.2011 r. – Nadanie Stowarzyszeniu Towarzystwa Maryi Niepokalanej Numeru
Identyfikacji Podatkowej NIP: 6121847371

II.

Duszpasterskie formy nowej ewangelizacji z udziałem Towarzystwa M.N.

1/ 28.V.2011 r. – Pierwsze comiesięczne czuwanie ku czci bł. Jana Pawła II Wielkiego, które
nieprzerwanie trwają
- zrodziły z miejscowej młodzieży szkolnej grupę teatralną („Paradais”), która dała
kilkanaście spektakli religijno-patriotycznych; grupa wystąpiła na deskach Teatru Starego i w
Domu Kultury w Bolesławcu oraz w Gromadce
- podczas 39 dotychczasowych czuwań modlitewnych w Towarzystwie Maryi przewinęło się
ponad 700 (siedemset) osób; na każde spotkanie przybywają pielgrzymi z kilkunastu
miejscowości
2/ 01-10.VII.2011 r. – Pierwsze młodzieżowe rekolekcje w „Domu Chleba”, których odbyło
się kilkadziesiąt dla grup niezorganizowanych, jak również dla:
- „Oazy”
- „Kościoła Domowego”
- „Odnowy charyzmatycznej”
- „Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży”
- „Ruchu Szensztackiego”
- „Amazonek”
- „Klubu Seniora”
- Kleryków WSD z Legnicy wraz z Kapłanami
- Sióstr Zakonnych Magdalenek i Elżbietanek
- grona pedagogicznego
- indywidualnych dni skupienia

Ps/ przez blisko 2,5, roku przewinęło się koło 2000 (dwa tysiące) rekolektantów

3/ 09-10.VII. 2011 r. – Po raz pierwszy „Dom Chleba” nawiedził pielgrzym zmierzający do
Santiago de Compostella (Hiszpania)
- po kilku kolejnych pielgrzymach, „Dom Chleba” został wciągnięty do rejestru stanic na
Szlaku Jakubowym
4/ 15.VIII.2011 r. – Ewangelizacja Towarzystwa na zewnątrz (Święty Krzyż)
- podobnych ewangelizacji (także w formie rekolekcji ewangelizacyjnych i misji parafialnych)
przeprowadzono kilkadziesiąt w Polsce oraz wśród Polonii: w Niemczech (Hamburg),
Kanady (Toronto) i w Rosji, na Syberii (Wierszyna k. Irkucka)
5/ 16-23.IX.2011 r. – Posługa pielgrzymom (do Medjugorie)
- podobnych każdego roku do różnych miejsc Ojczyzny jest kilka
6/ 28-30.IX.2011 r. – Dzień skupienia (dla Sióstr św. Magdaleny od Pokuty z Lubania
Śląskiego)
- podobnych odprawiono kilkanaście
7/ 22.X.2011 r. – Pierwszy Odpust w Diecezji Legnickiej ku czci bł. Jana Pawła II Wielkiego
na błoniach Rekolekcyjnego „Domu Chleba” z udziałem Biskupa Legnickiego, Ks. Stefana
Cichego
- przybyło około 300 (trzystu) osób
8/ 22-23.XI.2011 r. – Posługa Siostrom św. Magdaleny od Pokuty i dziewczętom w
”Ognisku” wychowawczym w Lubaniu Śląskim
- jest to stała codwutygodniowa posługa spowiedzi świętej z kierownictwem duchowym i
Słowa podczas Eucharystii
9/ 03.XII. 2011 r. – Rodzinne spotkanie w „Domu Chleba” z Eucharystią i agapą
- tego typu spotkania przeżyło kilkanaście różnych rodzin odnawiając jedność z Bogiem
przez sakrament spowiedzi nieraz po wielu latach
10/ 26-28.XII.2011 r. – Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej zakończone złożeniem
półrocznych „Obietnic” i rocznych „Zobowiązań” (pracy nad sobą oraz modlitwy za młodzież
i Kapłanów) na Eucharystii pod przewodnictwem JE Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego
- określają one duchowość Towarzystwa i stanowią spoiwo jedności stowarzyszonych z
przyjaciół „Domu Chleba”, którzy je składają

- kilka razy w roku
11/ 28.XII.2011 r. – Noworoczne Rekolekcje Młodzieżowe z Pasterką o północy
- początkami sięgają roku 2002, kiedy to kilkoro świeckich wiernych zdeklarowało się
wspierać wykupiony „Stary młyn” ze spłatą na 10 lat
- była to jedna z pierwszych form nowej ewangelizacji w obecnym „Domu Chleba” ze
wspólną zabawą, refleksja duchową i Eucharystią w centrum
- spotkaniom towarzyszył zawsze tzw. dialog apostolski, czyli odważne dzielenie się wiarą
- noworoczne spotkania młodych przyczyniły się do ukształtowania przyszłych Kapłanów,
sióstr zakonnych oraz przygotowały niejedną parę do sakramentu małżeństwa
12/ 10.I.2012 r. – Pierwsze spotkanie w nowo-otwartym
Młodzieżowym Klubie
Towarzystwa w Bolesławcu przy „Domu dziecka” prowadzonym przez Siostry Elżbietanki,
pod nazwą: „Studnia Jakuba”
- spotkania przy filmie, książce, czy muzyce odbywały się we wtorki i soboty przez 1,5 roku
13/ 15-17.I.2012 r.- Młodzieżowe ferie Ewangelizacyjne, które odbywają się regularnie dla
młodych z różnych stron, stosownie do czasu ich ferii
14/ 30.I-03.II.2012 r. – Ewangelizacja w szkołach bolesławieckich z kerygmą i świadectwem
młodych
- odbyła się we wszystkich okolicznych gimnazjach (Bolesławiec, Chocianów, Gromadka)
oraz w większości szkół zawodowych, liceum i technikum
14/ 24-26.II.2012 r. – Młodzieżowe Rekolekcje dla Bierzmowanych (młodzież z kadrą
ewangelizacyjną z Biedrzychowic)
- odbywały się kilkakrotnie na miejscu i w innych domach rekolekcyjnych
15/ 14.IV.2012 r. – Spotkanie Klasowe Absolwentów Szkoły Podstawowej
- odbywały się kilkakrotnie (także dla Absolwentów Szkoły Średniej)
16/ 07-10.06.2012 r. – Pierwsze Rekolekcje z Postem Daniela
- warzywa na parze, rehabilitacja ruchowa, szkoła ikony (odbyły się kilkakrotnie)
17/ 02-09.VII.2012 r. – Pierwsze Młodzieżowe Rekolekcje Ewangelizacyjne, tzw. „MłynFest” z warsztatami teatru i kabaretu, pisania ikony, rysunku i sprawnościowymi

- temat: „Stać się człowiekiem rozumnym” (temat roku 2013: „Stać się prawdziwym
chrześcijaninem”; w roku 2014 będzie brzmiał: „Pozwolić, by bliźni dopomogli mi stać się
świętym”)
- prelekcje o płciowości, o zagrożeniach wiary, o profilaktyce z Eucharystią w centrum
- są świętem młodych w „Domu Chleba”
- odbyły się dwukrotnie z niezwykłym powodzeniem
- wraz z kadrą i gośćmi wydarzenie gromadzi blisko 100 (sto) osób
18/ 14.VII.2012 r. – Pierwszy Sakrament Małżeństwa w „Domu Chleba” – Zuzanny i
Bernarda z Niemiec (około 100 (stu) osób
19/ 15.VII.2012 r. – Pierwszy Sakrament Chrztu w „Domu Chleba”- Filipa z Bolesławca
20/ 28.XI.2012 r. – Rozpoczęcie stałych, coczwartkowych adoracji Najświętszego
Sakramentu
21/ 23.XI.2012 r. – Rozpoczęcie copiątkowej drogi krzyżowej w „Domu Chleba”
22/ 29.XI.2012 r. – Ewangelizacyjny Wieczór Chwały w Lubinie z udziałem wspólnoty
charyzmatycznej przy par. pw. MB Częstochowskiej
- z modlitwą o uzdrowienie wspomnień, zranień i marzeń
- odbywają się co miesiąc (ze zmienną częstotliwością)
23/ 30.XI-02.XII.2012 r. – Rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt w duchu św. Augustyna z
grupami dzielenia się wiarą
- przeprowadzono kilka serii
24/ 28-31.XII.2012 r. – Warsztaty odstresowujące dla młodzieży z emisją głosu, tańcem,
wywiadem i dramą
25/ 28.XII.2012 r. – Ósma (8) wizyta Biskupów Legnickich w „Domu Chleba” ze Słowem
Bożym podczas Eucharystii
- dokładnie w dwa lata od pierwszej wizyty JE Biskupa Legnickiego, Ks. Stefana Cichego
26/ 22.II.2013 r.
konsekrowanych

–

Pierwsze

spotkanie

modlitewno-formacyjne

dla

świeckich

- udział wzięły trzy (3) osoby, co kwartał
27/ 06-09.V.2013 r. – Idywidualne rekolekcje przed święceniami diakonatu kleryka
Damiana (z WSD Legnica)
- podobne wydarzenie miało miejsce dwukrotnie

III.

Gospodarczy i ekonomiczny rozwój zaplecza rekolekcyjnego

1/ Kalendarium Remontów: Rekolekcyjnego „Domu Chleba”, Bethlehemki, uporządkowanie
posesji i nowych inicjatyw:

a/ 15.VII.2011 r. – ukończono pierwsze piętro (ocieplenie, szpachlowanie i malowanie)
b/ początek sierpnia 2011 r. – założenie strony internetowej: www.osla-domchleba.pl
c/ 31.VIII.1011 r. – ukończono dwie łazienki (dla dziewcząt i chłopców) na drugim piętrze
d/ 02.IX.2011 r. – ukończono korytarz i dwa pomieszczenia noclegowe (trzy i pięcioosobowe) na
poziomie kaplicy, za zakrystią
e/ 08.IX.2011 r. – ukończono ołtarz polowy
- geodeci ostatecznie określili granice posesji „Domu Chleba” (wkopując słupy graniczne)
f/ 04.X.2011 r. – osadzono dwa Krzyże: pięciometrowy (5m), ku czci bł. Jana Pawła II Wielkiego
z napisem „TOTUS TUUS TUTUS” oraz siedmiometrowy (7m), ku czci Matki Boskiej Kapłańskiej z
napisem: „MIŁOŚĆ I SŁUŻBA”, AD 2011
g/ 07.X.2011 r. – położono nową wykładzinę w kaplicy i na poddaszu
- trwają prace przy amfiteatrze
- remontowana jest Bethlehemka (klub młodzieżowy)
- postawiono pierwszą konstrukcję schodów awaryjnych przy „Domu Chleba”
- zakończono stawianie ogrodzenia całej posesji
h/ kwiecień 2012 r. – doprowadzono wodę do Bethlehemki i do miejsca postawienia „Chaty
Chlebowej” oraz skanalizowano miejsce toalety przy Bethlehemce

- zasadzono krzewy na skarpie za trybunami, przy Krzyżach oraz przy grocie Matki Bożej
- okopano i obsypano Bethlehemkę żwirem i kamykiem
i/ 13.VI.2012 r. - zakończono chodnik z kostki brukowej od furtki do drzwi wejściowych oraz z
piaskowca łączący Bethlehemkę z Bethlehem
- ruszyły prace z oporządzeniem studni w celu wypompowania wody, oczyszczenia i
uruchomienia
j/ czerwiec 2012 r. – postawiono wspaniałą „Altankę Błogosławieństw” w ogrodzie, która
pomieści nawet trzydzieści (30) osób
k/ 02.VII.2012 r. – oddano do użytku siedem (7) umywalek polowych i dwa (2) prysznice dla
młodzieży przebywającej pod namiotami
l/ zakończono malowanie Bethlehemki na zewnątrz
- zakończono remont ostatniego pomieszczenia Domu Rekolekcyjnego (na strychu, za kominem)
- wyłożono płytki antypoślizgowe przed wejściem głównym
- dokonano prac wykończeniowych: łupek wokół drzwi balkonowych, chodniki przy prysznicach
polowych oraz przy wejściu do groty
ł/ 28.IX.2012 r. – postawiono „Wiatę św. Jakuba” (na narzędzia i potrzeby gospodarcze)
m/ 16.X.2012 r. – zakończenie prac nad osadzeniem nowego szamba ekologicznego (10000 m3)
n/ 06.V.2012 r. – podpisanie umowy-dzierżawy sąsiadującego terenu (0,10 ha) pod namioty i
parking (na 25 lat)
o/ 09.V.2012 r. – decyzja Naczelnika Nadzoru Budowlanego o realizacji projektu i budowy
„Chaty Chlebowej”
p/ 10.V.2012 r. – betonową wylewką posadzki zakończono remont górnej (noclegowej) części
Bethlehemki; pozostaje jedynie malowanie
r/ 11.V.2012 r. – zakończono wyrównywanie wydzierżawionego terenu
s/ 20.V.2012 r. – postawienie drewnianego ogrodzenia wokół parkingu-pola namiotowego

2/ Realizacja projektu budowy „Chaty Chlebowej”

a/ 06.VIII.2013 r. – wyrównanie terenu pod budowę „Chaty Chlebowej” przez spychacz
b/ 07-08.VIII.2013 r. – dokonanie wykopu pod fundament „Chaty Chlebowej” na całym
obwodzie
c/ 09-12.VIII.2013 r. – wykopanie otworów pod stopy podtrzymujące filary (razem siedem) oraz
zalanie tychże wraz z ławą fundamentową (na wys. 60 cm)
d/ 13.VIII-27.IX2013 r. – osadzenie kilkudziesięciu rdzeni metalowych na wylanej ławie oraz
zalanie ich kolejną warstwą betonu na wys. 50 cm oraz betonową stopę pod komin
- utwardzono i zalano betonem całą płaszczyznę parterową budynku

Ps/ z dniem 1 września 2013 r. JE Biskup Legnicki Ks. Stefan Cichy, na skutek wyboru jakiego
dokonali prezbiterzy, mianował o. Marka Skibę OMI Ojcem Duchownym Dekanatu Bolesławiec
Wschód na okres pięciu (5) lat

