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I. STAŁE POSŁUGI DUSZPASTERSKIE NA ZEWNĄTRZ 

 

1. Ponad czteroletnia (w dwutygodniowym rytmie) posługa sakramentalna 

(spowiedź święta i Eucharystia ze Słowem Bożym) Siostrom Magdalenkom 

oraz w „Ognisku” dziewcząt w Lubaniu Śląskim. Zakończona we wrześniu br. 

wraz z rozpoczęciem podobnej posługi Siostrom Elżbietankom w 

Bolesławcu Śląskim. Przez blisko rok trwała identyczna posługa Siostrom 

Magdalenkom z Wrocławia. Razem około 50 wyjazdów ewangelizacyjnych. 

2. Dwuletnia posługa „Ojca Duchownego” Dekanatu Bolesławiec-Wschód 

(mianowanie Ks. Marka Skiby na 5 lat przez Biskupa Legnickiego Stefana 

Cichego, dnia 01.IX.2013 r.) z nauczaniem i posługą spowiedzi świętej na 

spotkaniach dekanalnych. W perspektywie uzgodnionej z Księdzem 

Dziekanem planuje się comiesięczne braterskie spotkanie Kapłanów z 

nabożeństwem Eucharystycznym, nauczaniem, spowiedzią sakramentalną, 

Mszą Świętą i agapą w Rekolekcyjnym „Domu Chleba”. 

3. Ewangelizacja młodzieży, ruchów, grup, wspólnot modlitewnych oraz nurtu 

pielgrzymkowego na zewnątrz: razem 69 wyjazdów ewangelizacyjno-

formacyjnych z posługą spowiedzi oraz Słowa z towarzyszeniem duchowym 

(22.II.2015 r.: mianowanie Ks. Marka Skiby Członkiem Rady ds. Powołań 

Diecezji Legnickiej przez Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego). 

 

 

II. POSŁUGA FORMACYJNO-EWANGELIZACYJNA W REKOLEKCYJNYM 

„DOMU CHLEBA” 

 

1. W Domu rekolekcyjnym ( 01.XI.2014 r.: mianowanie Ks. Marka Skiby 

Dyrektorem Ośrodka Rekolekcyjnego „Dom Chleba”, w Osłej) odbyło się w 

przeciągu dwóch ostatnich lat 146 zorganizowanych wydarzeń 

ewangelizacyjnych (w większości rekolekcje weekendowe), w których 

wzięło udział ponad 3000 (trzy tysiące) osób – w zdecydowanej większości: 

młodzież. 

2. Kontynuuje się rozpoczęte w 2011 roku doroczne, tygodniowe spotkanie 

formacyjno-ewangelizacyjne młodzieży, tzw. Młyn-Fest (zawsze pierwszy 



tydzień lipca, licząc od poniedziałku do poniedziałku), z warsztatami muzyki, 

teatru, tańca chrześcijańskiego, pisania ikony; z nowymi formami 

ewangelizacji, jak: grupa dzielenia się wiarą, modlitwa „Słowem” w ciszy 

przed Panem, wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu z 

modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie. W tym roku Młyn-Fest ubogacono o 

warsztaty wypieku chleba oraz szkołę strzelania z broni palnej (w ramach 

programu szkolenia z samoobrony). Tradycyjnie odbyło się szkolenie z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz prelekcje z zakresu dojrzewania 

płciowego w trosce o dobre przygotowanie do życia w rodzinie, jak również 

konferencje z dziedziny zagrożeń wiary oraz pamięci historycznej Ojczyzny. 

3. W minionym roku z powodzeniem zapoczątkowano z regularną kontynuacją 

tzw. weekendy „Rozeznawania Woli Bożej” dla młodzieży poszukującej 

odkrycia swojej tożsamości i doskonalszego pełnienia woli Bożej 

(22.02.2015 r. Ks. Marek Skiba został mianowany przez nowo mianowanego 

Biskupa Diecezji Legnickiej Ks. Zbigniewa Kiernikowskiego stałym 

„Członkiem Rady ds. Powołań Diecezji Legnickiej”). Rekolekcje 

rozeznaniowe odbywają się w każdy ostatni weekend miesiąca (piątek-

niedziela). Konferencje dotyczą postaci biblijnej lub świętego (by uczyć się 

rozeznawać i pełnić wolę Bożą na ich przykładzie) oraz cnoty (tj. sprawności 

moralnej), którą jaśnieje w niebie dany święty (w odniesieniu do 

Katechizmu Kościoła Katolickiego). 

4. Zapoczątkowano weekendowe rekolekcje Młyn-Festowe na zakończenie 

wakacji (w ostatni ich weekend) wedle hasła: „MŁYN-FEST TYGODNIOWY! 

ZAKOŃCZ WEEKENDOWYM!”. Głównym nurtem spotkań „Święta młodych” 

u progu nowego roku szkolnego jest akcent na intelekt. Stąd obecność na 

inauguracyjnym spotkaniu Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza (Kierownika 

Katedry Filozofii w KUL-u) w trosce o solidną formację intelektualną. 

Znakomity nasz prelegent przeprowadził trzydniowe seminarium w 

temacie: „Czystość wiary Kościoła Rzymsko-katolickiego w świetle błędów 

teologicznych Lutra oraz filozoficznych błędów Hegla”. W temacie: „Rola 

ojcostwa mężczyzny w wychowaniu młodego pokolenia” – podobne 

wydarzenie przeżyliśmy pod przewodnictwem Prof. dr hab. Piotra 

Jaroszyńskiego. W „Domu Chleba” gościł także znany bard, Paweł 



Piekarczyk z Warszawy z koncertem pieśni patriotycznych wraz z jasnym i 

przejrzystym przekazem młodym – przesłania pamięci historycznej o 

godności i szlachetności „Żołnierzy niezłomnych” walczących o wolną 

Polskę w czasie powojennej okupacji sowieckiej naszej Ojczyzny. W tym 

samym duchu wystąpił w „Chacie Chlebowej” bard z Gdańska – Andrzej 

Kołakowski. Z nauczaniem dla młodzieży: „Ku pamięci Żołnierzy 

Niezłomnych vel <Wyklętych>” gościł także pracownik gdańskiego IPN-u, 

pan Piotr Szubarczyk. 

5. Na stałe w program funkcjonowania Rekolekcyjnego „Domu Chleba” weszła 

posługa dzieciom, nazywana: „Wakacje z Jezusem”, które gromadzą 

rokrocznie kilkadziesiąt osób (do 13 lat). Są to dzieci w większości, których 

rodzice nie są w stanie wysłać na atrakcyjne wakacje. Warto nadmienić, że 

są one nieodpłatne, tak że organizatorzy-wolontariusze dając swój czas i 

serce pokrywają sami wszystkie koszta wyżywienia i potrzebnych środków 

do przeprowadzenia zabaw wychowujących do postawy modlitwy i 

wzajemnego szacunku. Z tej racji należą się serdeczne podziękowania 

inicjatorom, fundatorom i wykonawcom trwających już od trzech lat 

„Wakacji z Jezusem”, tj. wspólnocie „Źródło Życia” z Hamburga (na czele z 

Lucyną i Leszkiem Dłużewskimi oraz Grażyną i Zbyszkiem – ich najbliższymi 

współpracownikami) oraz licznej grupie młodzieży animującej, na której 

spoczął główny ciężar tegorocznych spotkań. 

6. Nieprzerwanie od wigilii beatyfikacji dziś już świętego Jana Pawła II 

Wielkiego (jak nazywamy w „Domu Chleba” naszego Patrona), tj.: od 

30.04.2011 r. – każdej ostatniej soboty miesiąca – na pamiątkę wyniesienia 

na ołtarze największego z rodu Słowian i Polaków – przeżywamy czuwanie 

modlitewne w Towarzystwie Maryi Niepokalanej z prośbą o miłosierdzie 

dla najuboższych ze szczególną intencją za młodzież i Kapłanów, którzy 

odpowiednio są przyszłością Ojczyzny i sercem Kościoła. Z zasady uczestnicy 

reprezentują od kilku do kilkunastu miejscowości. Do tej pory odbyło się 55 

czuwań. 

7. Z nowych inicjatyw tego czasu należy wymienić cykl spotkań w duchowości 

św. Ludwika Marii Grignion de Montfort na podstawie Traktatu „O 

prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” oraz powrót po 



kilkuletniej przerwie do ośmiotygodniowych Seminariów Odnowy Wiary ze 

szkołą medytacji chrześcijańskiej i praktyką towarzyszenia duchowego. 

8. „Dom Chleba” po licznych zagubieniach się pielgrzymów zmierzających w 

kierunku Santiago de Compostella (w Hiszpanii) w okolicy naszego domu 

rekolekcyjnego – został wciągnięty (na prośbę samych pielgrzymów) do 

rejestru domu schronienia w oficjalnym przewodniku pielgrzymkowym. 

Pielgrzymi zatrzymują się u nas z różnym natężeniem, w zależności od pory 

roku. Bywa, że goszczą każdego tygodnia w czasie tzw. sezonu – 

zatrzymując się na nocleg i otrzymując ciepłą strawę ze Słowem 

błogosławieństwa. Sami zaś stają się błogosławieństwem i darem dla 

wybranego przez Boga Bethlehem Osłowskiego, miejsca Miłości i Służby. W 

ten sposób Opatrzność Boża czyni to „miejsce na końcu świata” wartkim 

nurtem ruchu pielgrzymkowego. 

9. Ponadto w minionych dwóch latach odbyły się następujące wydarzenia 

duszpasterskie z właściwą posługą charyzmatyczną odpowiadającą 

duchowości danych ruchów, grup, wspólnot czy stowarzyszeń, jaką 

reprezentowali rekolektanci. Oto ich nazwy: 

-  rekolekcje męskiego „Koła Różańcowego” 

- męska pielgrzymka do „Domu Chleba” ku czci św. Józefa (z drogą krzyżową) 

- Triduum i tradycyjny Odpust ku czci św. Jana Pawła II Wielkiego 

- spotkania formacyjne członków „Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi 

Niepokalanej” 

- rekolekcje „Anonimowych Alkoholików” 

- rekolekcje charyzmatyczne wspólnot modlitewnych 

- spotkania kandydatek do życia konsekrowanego w świecie 

- czuwania modlitewne 

- dni skupienia dla sióstr zakonnych 

- spotkania religijno-historyczne „Stowarzyszenia Zielone Wzgórze” 



- rekolekcje młodzieżowe przyparafialnych wspólnot modlitewnych 

- wieczory chwały z udziałem ruchu charyzmatycznego 

- rodzinne Eucharystie z agapą (dotyczy krewnych jednej, konkretnej rodziny wraz 

z powinowatymi) 

- celebracja wspólnotowych świąt i uroczystości kościelnych oraz wspomnień 

własnych Towarzystwa we wspólnocie „Domu Chleba” 

- Noworoczne Dni Jedności i Nowej Ewangelizacji Młodych (z możliwością złożenia 

półrocznych „Obietnic” lub rocznych „Zobowiązań” modlitwy i pracy nad sobą) 

- rekolekcje małżeństw dla wspólnoty „Equipe Notre Dame” 

- rekolekcje „Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży” Diecezji Legnickiej 

- rekolekcje kapłańskie 

- rekolekcje harcerskie 

- całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji wynagradzającej 

- rekolekcje „Rozeznawania Woli Bożej” dla młodzieży 

- integracyjny dzień skupienia dla pracowników i pracodawców kliniki medycznej 

- rekolekcje w nurcie nauczania św. Jana Pawła II Wielkiego 

- młodzieżowe spotkania organizacyjne przygotowujące letnią ewangelizację 

- ewangelizacyjne wydarzenie Kanonizacji św. Jana Pawła II Wielkiego z 

uroczystym otwarciem „Chaty Chlebowej” ku czci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

(27.04.2014 r.) 

- rekolekcje młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania 

- muzyczne warsztaty rekolekcyjne 

- tygodniowe rekolekcje rodzinne (całych rodzin wielopokoleniowych) połączone z 

turystyką i rekreacją 



- dni skupienia dla młodzieży (prowadzone przez kapłanów opiekunów) 

- peregrynacje obrazów: św. Józefa i Matki Bożej Królowej Polski 

- spotkanie Eucharystyczne z agapą dla fundatorów, konstruktorów, 

budowniczych i dobrodziejów „Chaty Chlebowej” 

- spotkania opłatkowe KSM-u Diecezji Legnickiej 

- spotkanie założycielskie inicjatorów „Szkoły klasycznej” 

- sesje kierownictwa KSM-u Diecezji Legnickiej oraz kadry S. Magdalenek z Lubania 

Śląskiego wraz z pracownikami „Ogniska” dziewcząt 

- rekolekcje pielgrzymkowe (jako kontynuacja formacji dla uczestników 

pielgrzymek) 

- Eucharystie okolicznościowe (urodzinowe, chrzcielne, małżeńskie, jubileuszowe) 

- rekolekcje w duchowości Towarzystwa Maryi Niepokalanej w charyzmacie 

„Miłości i Służby” (dotyczy: „Wspólnoty i Ewangelizacji”, a w konsekwencji 

„Przebaczenia i Świadectwa”). 

 

III. Sprawy prawne i gospodarcze 

 

1. Liczba członków „Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej” z 

założycielskiej 37 osobowej grupy (z dnia 28.XII.2011 r.), a następnie 49 

osobowej wspólnoty (z dnia 27.IV.2014 r.) wzrosła do 64 osób (na dzień 

22.X.2015 r.) 

2. Trwa wykańczanie „Chaty Chlebowej”, której budowa zasadnicza przypadła 

na przełom lutego i kwietnia 2014 r. (z zadaszeniem i oszkleniem). W tym 

czasie wykonano następujące gruntowne prace: 

- osadzono drewnianą konstrukcję o dwupiętrowej kondygnacji o powierzchni 234 

m2 (niektóre belki mają 8 m długości i 0,5 m średnicy); wcześniej drewniany 

materiał budowlany zakonserwowano impregnatem pod ciśnieniem 



- zainstalowano ogrzewanie podłogowe (o powyższej powierzchni), na które 

położono estetyczną posadzkę o wysokiej twardości 

- zamontowano oszklenie „Chaty Chlebowej” na parterze, piętrze i poddaszu 

- zainstalowano oświetlenie we wnętrzu (parter) i na zewnątrz „Chaty Chlebowej” 

(podobnie oświetlono z zewnątrz ”Dom Chleba”) 

- zamontowanie ufundowanego przez rodzinę Torończak z Olszyny Lubańskiej 

kominka i pieca chlebowego wraz z osprzętem i wykonaniem nie tylko tego, ale 

całości projektu „Chaty Chlebowej” w jego fundamentalnych etapach 

- osadzono schody betonowe z parteru na pierwsze piętro, płyty podłogowe na 

pierwszym piętrze, schody drewniane do oratorium (na poddaszu) i tamże 

podobne schody 

- ocieplono całość od wewnątrz (ściany boczne i całość poddasza) 

- wybudowano komin i przykryto dach dachówką z napisami nazwy wioski Osła: 

„OCENANE”, „Chaty Chlebowej” w języku łacińskim: „CASA PANIS” z datami ich 

początków oraz wszystkie większe zrywy narodowe Chrystusowej Polski od 

„Chrztu Polski” (966), „Bitwy pod Legnicą” (1241) przez „Grunwald” (1410), 

„Odsiecz Wiedeńską” (1683) i „Rezurekcję Kościuszkowską” (1749) z 

„Powstaniami” (tu „Styczniowym”: 1863), Aż po „Cud nad Wisłą” (1920) i „Bitwę 

Warszawską” (1944); na szczycie zaś widnieją dwie pamiętne daty naszych 

drogich Patronów: bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – Męczennika za Wiarę i Ojczyznę ( z 

faktyczną datą bestialskiej zbrodni, tj.: „25.X.’84”) oraz św. Jana Pawła II 

Wielkiego, z jego pierwszej pielgrzymki do Polski kiedy to mocnym głosem wołał 

na Placu Zwycięstwa w Warszawie : „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze  

ziemi! Tej ziemi!” („02.06.’79”) 

- postawiono ściany działowe trzech „Izb Pamięci” ku czci „Ojczyzny” (z Patronem 

bł. Ks. Jerzego Popiełuszki), której rocznicę „1050-lecia Chrztu” będziemy 

świętować w przyszłym roku; druga ku czci „Bardzo Starej Wioski” (z Patronem 

św. Jana Pawła II Wielkiego), której 770-lecie istnienia parafii (Osła) właśnie 



przeżywamy; i trzecia „Izba Pamięci” ku czci „Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi 

Niepokalanej” (z Patronem św. Faustyny Kowalskiej) 

- uszczelniono ściany boczne i częściowo piętro wypełniając wszystkie szczeliny 

- ostatecznie przygotowano dwie izby na piętrze do dalszych prac (energetycznych 

i melioracyjnych), a także uporządzono piec chlebowy (mieszalnik do ciasta i stół 

chlebowy) z zagospodarowaniem wokół kominka (półki na drewno i szafa 

chłodnicza) 

- ponadto wykonano niezliczoną ilość prac utrzymujących trzy obiekty („Dom 

Chleba”, „Bethlehemka”, „Chata Chlebowa”) w nieustannym porządku z 

gotowością przyjęcia rekolektantów bądź pielgrzymów wędrownych. 

 

 

IV.  Wnioski i wyzwania 

 

1. Po pięciokrotnym przeżyciu coraz prężniej rozwijającego się Młyn-Festu       

(tygodniowe Święto Młodych na początku wakacji) stwierdza się, że należy 

przyjmować młodzież nie młodszą niż 14 lat. 

2.  Należy zwrócić większą uwagę na głębsze przeżywanie wspólnotowości 

Towarzystwa z uwzględnieniem: 

- pogłębionej świadomości charyzmatu Towarzystwa (tj. Miłości do Boga w 

sobie nawzajem oraz Służbie Słowu najuboższym ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży i Kapłanów) 

- pogłębionej świadomości ważności posłannictwa Towarzystwa 

(wspominanie z dziękczynieniem wielkich dzieł Bożych i dawanie inicjatywy 

Duchowi Świętemu) 

- pogłębionej świadomości odpowiedzialności za dzieło Towarzystwa Maryi 

Niepokalanej z ośrodkiem rekolekcyjnym „Domu Chleba” (dotyczy tak 

czynnego angażowania się w ewangelizację, jak i zwyczajnej troski o 

doczesny rozwój i funkcjonowanie obiektów Towarzystwa). 



      3. Z serca dziękując za 13 wizyt Biskupów Legnickich w „Domu Chleba” z ich 

odważnym rozeznawaniem dróg nowej ewangelizacji ,  dialog ów - poszerzony o 

współpracę z Kapłanami Dekanatu Bolesławiec-Wschód oraz wiernymi 

okolicznych parafii,  by wcielać się w życie miejscowego Kościoła zachowując swój 

wspólnotowo-ewangelizacyjny  charakter z otwartością na najbardziej  biednych, 

tj. nieznających      Jezusa Chrystusa – pozostaje także priorytetem. Dziękując 

Biskupowi Stefanowi Cichemu oraz Biskupowi Markowi Mendykowi, którzy 

powołali do życia „Bethlehem Osłowskie” w Diecezji Legnickiej oraz obecnemu 

Biskupowi Legnickiemu Zbigniewowi Kiernikowskiemu, który odwiedził nas 

podczas letniej ewangelizacji młodzieży karmiąc nasze dusze i ciała Słowem i 

Ciałem Pańskim – pośród licznych Kapłanów przywożących młodzież do Matki 

Boskiej Kapłańskiej (tak Maryja przedstawiła się św. Faustynie modląc się 

słowami: „Boże, błogosław Polsce! Błogosław Kapłanom!”),  szczególne 

podziękowania należą się Ks. Januszowi Wilkowi (Diecezjalnemu Duszpasterzowi 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży), który pozostaje najbardziej aktywnym 

współpracownikiem w trosce o młodzież. 

4. Z planowanych prac gospodarczych – priorytetem pozostaje wykończenie 

„Chaty Chlebowej”. Z najbliższych planowanych prac należałoby wymienić: 

- dokończenie ścian działowych trzeciej „Izby Pamięci” 

- uszczelnienie wszystkich pozostałych szczelin na pierwszym piętrze 

- założenie profili pod regipsy trzech „Izb Pamięci” (przewidywany koszt materiału: 

1000 zł) 

- założenie regipsów na sufit trzech „Izb Pamięci” (przybliżony koszt: 3000 zł)  

- wyprowadzenie kanalizacji z tychże „Izb”  wraz z sanitariatmi (spodziewany 

koszt: 3000 zł) 

- wreszcie założenie oświetlenia (kable i lampy) na piętrze i w oratorium na 

poddaszu (przewidywany koszt: 2500 zł). 

 



V. Podziękowania 

 

1. Najpierw Panu – Bogu w Trójcy Jedynemu wraz z Maryją Zawsze Dziewicą, 

Panią Kapłańską za ocalenie i rozwój Jej Towarzystwa w „Domu Chleba” z 

posługą kapłańską i wiernych świeckich, którzy każdego dnia odwiedzają 

Bethlehem Osłowskie ( z dosłownie kilkoma dniami w przeciągu ponad 

czterech lat kiedy to Msza Święta była odprawiana w kaplicy pw. Św. Jana 

Pawła II Wielkiego bez ludu) 

2. Naturalnie serdeczne podziękowanie naszym głównym Patronom ze 

Świętym Janem Pawłem II Wielkim na czele, którego imię nosi nasza 

rekolekcyjna kaplica, a także Błogosławionemu Kapłanowi Jerzemu 

Popiełuszce, którego imię nosi „Chata Chlebowa” zbudowana w XXX 

rocznicę Jego męczeńskiej śmierci oraz Świętej Faustynie Kowalskiej, która 

w nurcie Bożego Miłosierdzia zajmuje pierwszorzędną pozycję. 

3. Po niezliczonej rzeszy Świętych Pańskich, których namacalnym 

wstawiennictwem szczerze się radujemy – dziękuje się wszystkim Członkom 

Towarzystwa oraz Przyjaciołom i Dobrodziejom, a szczególne wyrazy 

uznania należy skierować pod adresem Danuty i Tadeusza Torończak wraz 

z rodziną oraz ich pracownikami, którzy wytrwale i z niezwykłym 

zaangażowaniem realizują projekt „Chaty Chlebowej”. Rzecz dotyczy tak 

pracy,  włożonych środków finansowych, jak i zwykłego, serdecznego 

zainteresowania życiem i funkcjonowaniem Domu Rekolekcyjnego. Nie 

mniejsze dziękczynienie należy się dobrodziejom z Polonii Kanadyjskiej na 

czele z Bożeną Lutsepp, która wraz z niewielką grupą oddanych przyjaciół  

dwukrotnie zorganizowała ewangelizację w Kanadzie z centralnym 

wydarzeniem bankietów na rzecz „Chaty Chlebowej”, które były pierwszą i 

fundamentalną cegiełką w służącym już obiekcie. Cenne jest okresowo 

płynące wsparcie z za oceanu na wciąż trwającą realizację projektu „Casa 

Panis”.  Bóg zapłać! 

4. Nie sposób wymienić ludzi dobrej woli zaangażowanych w minionych 

dwóch latach, ale może warto wspomnieć przynajmniej o niektórych (a 

niech nikt nie czuje się pominięty; Pan wie): 



- naturalnie wielkie dzięki należą się okolicznym Nadleśnictwom z ich 

Nadleśniczymi (Lwówek, Bolesławiec, Lubin, Chocianów, Złotoryja, 

Szklarska Poręba, Świeradów oraz tereny Karpat ukraińskich) skąd 

zakupiliśmy na dogodnych warunkach potrzebny budulec na „Chatę 

Chlebową” (jodła, świerk, modrzew) 

- wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem „Kronopolu” z Żar za 

korzystne warunki nabycia płyty OSB na całość dachu i sufitu oraz 

otrzymaną płytę meblową na całość ścian „Izb Pamięci” 

- wielkie dzięki za pomoc w nabyciu znakomitej dachówki na „Chatę 

Chlebową” firmie „Jawa” z Bolesławca oraz ekipie, która dachówkę położyła 

na przyzwoitych warunkach – z jej kierownikiem Adamem Miżdalem 

- serdeczne podziękowania Parafii Olszyna Lubańska (na ręce Ks. Jana 

Dochniaka) oraz kuchni przyparafialnej, która wspiera nas w większych 

wydarzeniach z jej Prezesem Krzysztofem Błaszczyk. 

- dzięki należą się doktorowi Januszowi Chudyba wraz z małżonką Anną z 

Warty Bolesławieckiej za  wsparcie i czynne zaangażowanie  w 

ewangelizację przez różnorakie inicjatywy 

- dziękczynienie dla całej rodziny Joanny i Tadeusza Pawełków ze 

Starogardu Gdańskiego za regularną pomoc stypendialną posługujących w 

„Domu Chleba” 

- wreszcie gorące podziękowania tym, którzy bywają najbardziej oddani, a 

najmniej zauważani, bo chodzi o te najzwyklejsze i najbardziej potrzebne 

prace wykonywane na co dzień w zależności od potrzeb bieżących; 

wymienię przynajmniej niektórych: 

*Tomasz z Bolesławca, który pełnił przez prawie całe dwa lata posługę 

gospodarczą w całym ośrodku rekolekcyjnym, a którą po jego wyjeździe za 

pracą do Niemiec przejął Marek z Żeliszowa 

*Dorota z mężem z Krzyżowej, która pełni od dawna posługę gospodarczą 

w „Domu Chleba” 

*Tadziu z Czerwonej Wody, który założył całą dotychczasową instalację 

elektryczną wewnątrz „Chaty Chlebowej” oraz zewnętrzna iluminację 

„Chaty” i „Domu Chleba” 



* Leszek z małżonką Elą, Danusia z mężem, a także Marian – wszyscy z 

Czerwonej Wody, którzy zaangażowali się  w przeróżne prace remontowe 

oraz wspierające  organizacyjnie rekolekcje młodzieżowe 

*także Mariusz Pesta z małżonką i pracownikami z Polkowic, Józiu z 

Polkowic, Leszek i Kazik z Lubina, którzy na różnych etapach budowy „Chaty 

Chlebowej” wykazali niezwykłe zaangażowanie 

* dzięki wielkie Kaziowi Sarzyńskiemu  z małżonką z Osłej za wykonanie 

schodów drewnianych w „Chacie Chlebowej”, a wcześniej za uposażenie 

kaplicy rekolekcyjnej w Ołtarz i ambonkę i wiele innych prac 

*gorące podziękowanie młodzieży animującej ewangelizację rówieśników 

na ręce głównego koordynatora Młyn-Festu: Moniki Petelskiej z Jeleniej 

Góry oraz Diany i Jowity z Sosnówki, czy też Moniki z Węglińca – wraz z całą 

kadrą; odpowiedzialnemu za stronę internetową Stowarzyszenia – Pawłowi 

z Wrocławia, czy animatorom letnich „Wakacji z Jezusem” w osobach 

Magdy i Kasi z Polkowic, Łukaszowi z Czerwonej Wody i Jasiowi z siostrą z 

Lubina 

*serdeczne podziękowanie należy się Heniowi Ćwik wraz z małżonką i 

rodziną z Osłej za ochoczą gotowość pomocy przy transporcie stołów i 

ławek podczas wielkich wydarzeń w „Domu Chleba” 

*z ostatniego czasu przygotowania Odpustu 2015 r. dzięki serdeczne 

niewymienionym jeszcze: Izie z Jeleniej Góry i Sławie z Siedlec za czynne 

uczestnictwo w Triduum przygotowującym Odpust ku czci św. Jana Pawła II 

Wielkiego 

* jeszcze raz należy przywołać przynajmniej przedstawicieli Polonii 

Kanadyjskiej, którzy wspierają dzieło „Chaty Chlebowej” materialnie i 

modlitewnie; w trakcie wspomnianych ewangelizacji dzięki 

przedsiębiorczości i oddaniu Bożenki z Mississauga zostały poruszone media 

(z telewizją, radiem czy prasą, gdzie mogliśmy zaświadczyć o cudach z 

Bethlehem Osłowkiego); Jej najbliżsi współpracownicy (nie pomijając męża 

Jasia i syna Eryka) to: Anita, Halinka, Stasiu, Ewa, Krysia, Bożenka i wielu, 

wielu, którym niech Pan wynagrodzi 



* wreszcie trudne do wyrażenia dziękczynienie (bo wartość ich posługi jest 

nieoceniona) dla Agaty i Dariusza Banaszewskich, którzy od początku 

istnienia Stowarzyszenia prowadzą nam charytatywnie księgowość 

* i na koniec nie mniejsze dzięki Proboszczowi Parafii Osła, Ks. Janowi 

Trznadel za nie gasnącą życzliwość i szczere kontakty. 

 

   Bogu chwała! Cześć Maryi Niepokalanej! Dziękczynienie ludziom dobrej 

woli! Alleluja!  

„Boże błogosław Polsce! Błogosław Kapłanom!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osła, Rekolekcyjny „Dom Chleba”, 17.XI.2015 r. 


