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XII rocznica koronacji obrazu
Matki Bożej Łaskawej przez
Sługę Bożego Jana Pawła II

2

KRZESZOWSKA PANI nr 3 - maj/czerwiec 2009

OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

od 1 maja do 31 października porządek Mszy Świętych w tygodniu: 7.00, 12.00 i 18.00; w niedziele
i święta: 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00
Nabożeństwa „majowe” pół godziny przed Mszą wieczorną: w tygodniu 17.30.; w niedzielę godz. 16.30
sobota 2 maja – Pielgrzymka Bractwa Świętego Józefa z diecezji legnickiej
sobota 2 maja (I-sobota miesiąca) – Procesja Maryjna po Kalwarii. W każdą pierwszą sobotę miesiąca
do października włącznie – zapraszamy Parafian
oraz Pielgrzymów do wspólnej modlitwy różańcowej po Kalwarii Krzeszowskiej. Prosimy o przynoszenie świec lub gromnic!
Od 7 do 10 maja – Sudeckie Spotkania Trzeźwiejących Alkoholików
Sobota 9 maja – Pielgrzymka Sybiraków i kresowian
– początek godz. 10.00
Sobota 9 maja godz. 15.00 – Msza Święta w intencji
Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Kamienna Góra
W dniach od 15 do 17 maja – Warsztaty dla Grupy
AA w Krzeszówku
Sobota 16 maja godz. 10.00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego dla Sióstr Zakonnych diecezji legnickiej
Sobota 23 maja godz. 18.00 – spotkanie Dekanalnych Zespołów Synodalnych – dekanatu Kamienna
Góra Wschód
Wtorek 26 maja godz. 18.oo– Dzień Matki – Msza
dziękczynna w intencji Matek
Sobota 30 maja godz. 19.30 – Modlitewny Dzień
Skupienia dla Odnowy w Duchu Świętym diecezji
legnickiej
Niedziela 31 maja – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej – początek godz. 10.00
Nabożeństwo „czerwcowe” pół godziny przed Mszą
wieczorną: w tygodniu godz. 17.30, w niedzielę
godz. 16.30.
Wtorek 2 czerwca – Rocznica koronacji cudownego
Obrazu Matki Bożej Łaskawej – godz. 18.00 Sakrament Bierzmowania – Ks. Bp Marek Mendyk.
Sobota 6 czerwca – Diecezjalna pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych i ERM-u do Krzeszowa –
Msza św. godz. 12.00
Niedziela 7 czerwca godz. 12.00 – Pielgrzymka Towarzystwa Przyjaciół WSD diecezji legnickiej do
Krzeszowa
Czwartek 11 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – Msze święte godz.
7.30, 10.00 – z procesją po Krzeszowie i godz. 17.00
Sobota 13 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów – Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego godz. 11.00
Niedziela 14 czerwca – XVI Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie
Od 21 do 22 czerwca – XI Międzydiecezjalna Pielgrzymka Trzeźwości: Kowary – Krzeszów
Poniedziałek 29 czerwca –Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła

Referat Muzyki Kościelnej Legnickiej
Kurii Biskupiej
Akademia Muzyczna im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu
oraz Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie zapraszają na koncerty

Muzyka dawnych
mistrzów
letnie koncerty organowe
w bazylice p.w.
Wniebowzięcia NMP
oraz w kościele św. Józefa
w Krzeszowie
w wykonaniu studentów
Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu
termin koncertów: od dnia 5 lipca (niedziela)
do 2 sierpnia (niedziela) 2009r.
miejsce: bazylika Wniebowzięcia NMP oraz
kościół p.w. św. Józefa w Krzeszowie
czas: wykonanie koncertu codziennie
o godz. 11.00 – koncert na organach Michaela
Englera w Bazylice
p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, czas
trwania koncertu, ok. 30 min
o godz. 15.30 – koncert na organach w kościele
św. Józefa w Krzeszowie,
czas trwania koncertu, ok. 30 min
student pełniący dyżur jest do dyspozycji, by
wykonać koncert na życzenie
pielgrzymów lub grupy zwiedzającej poza
stałym czasem koncertów
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie Ks. Marian Kopko
serdecznie zaprasza
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SŁÓWKO O SZKOLNYCH
REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH
Na przełomie marca i kwietnia 2009 roku,
podczas trzech rekolekcyjnych dni, w zespole
krzeszowskich szkół rozbrzmiewał śpiew: „ Dobrze, że jesteś...”. To ksiądz rekolekcjonista, Ks.
Kanonik Kapituły Świdnickiej i Kierownik Pieszej
Pielgrzymki Świdnickiej Romuald Brudnowski,
z zapałem podjął się trudu rekolekcyjnej pracy.

praca przyniosła zasłużone rezultaty, okazałe palmy wzbudzały zachwyt oglądających i co tu ukrywać - dumę wykonujących. Jury powołane przez

Gimnazjaliści z klasy I ze swoją wychowawczynią,
panią Małgorzatą Jakóbczyk
Ks. Kanonik Romuald Brudnowski swoim śpiewem
rozgrzewał serca

Czas mijał zgodnie z benedyktyńską regułą:
ORA ET LABORA, modlitwa przeplatała się
z pracą.
Gimnazjaliści z zapałem i zaangażowaniem
wykonywali wielkanocne palmy. Ich intensywna

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Krzeszowski Dom Kultury nagrodziło I miejscem
palmę wykonaną przez uczniów z klasy II A, II
miejscem - I A, III miejscem – IIB.
Uczniowie ze szkoły podstawowej z równie
dużym zapałem zaangażowali się w przygotowywanie ozdób i stroików wielkanocnych. Wiele wielkanocnych stołów w naszych rodzinach
upiększonych zostało kurczaczkami, zajączkami, pisankami i
innymi ozdobami, nad którymi
pracowały dzieci.
Ale rekolekcje szkolne, to
przede wszystkim szczególna forma głoszenia Ewangelii,
dlatego też zajęcia duszpastersko - wychowawcze przeplatały
się z liturgicznymi. Codziennie uczniowie spotykali się na
wspólnej Mszy świętej, a wcześniej brali udział w naukach rekolekcyjnych przygotowanych
i prowadzonych przez księdza
rekolekcjonistę. Uczniowie ze
szkoły podstawowej na swoje nauki gromadzili się w szkole, na
sali gimnastycznej. Tutaj ksiądz
cd. na str. 4
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Romuald Brudnowski z gitarą, humorem i głową
pełną pomysłów, przekazywał młodszym uczestnikom prawdy o niebezpieczeństwach grzechów,
źródle łaski i Bożym miłosierdziu. Rekolekcyjny
zapał księdza i przyjazna atmosfera przyniosły
zaangażowanie dzieci we wszystkie proponowane
formy zajęć. Śpiew i śmiech wypełniał mury szkoły, na co dzień nie bywa tu tak wesoło...
W ostatnim dniu rekolekcji na scenie Domu
Kultury, grupa teatralna „Jonasz”, pod czujnym
okiem pani Leokadii Rozmysł, przedstawiła
współczesną sztukę pt. „O Jonaszu, który uciekł
przed Bogiem”. Po raz kolejny mogliśmy podziwiać zdolności artystyczne naszych uczniów,
a jednocześnie poddać się refleksji nad ludzkimi
słabościami i drogą powrotu do Ojca. Organiza-

Grupa Jonasz ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

torom, uczestnikom i wszystkim, którzy czuwali
nad prawidłowym przebiegiem rekolekcji, za okazaną pomoc składamy serdeczne podziękowania.
Szczególnie dziękujemy Księdzu Rekolekcjoniście za jego trud pracy i wielkie zaangażowanie
w przeprowadzeniu tych Rekolekcyjnych Zamyśleń. Niech Łaskawa Pani z Krzeszowskiego Sanktuarium wyjedna Mu u Pana Boga potrzebne łaski
dla dalszej posługi kapłańskiej.

Budynek Zespołu Szkół w Krzeszowie

Honorata Klimczak

Wspomnień czar....
Góra św. Anny z kościółkiem
w tle. Wiosenny, słoneczny
dzień, majówka z najbliższymi.
Jak dzisiaj spędzamy wolny
czas, ile poświęcamy go dla
rodziny, dzieci, przyjaciół?
Czy czterdzieści, trzydzieści,
dwadzieścia lat temu
zapracowane mamy i babcie
miały więcej czasu, a ojcowie
wracający z pól byli mniej
zmęczeni?
Czarnobiała fotografia
zamknęła w kadrze radość
wspólnie spędzonych chwil.
Góra stoi jak stała, kościółek
wspólnymi siłami podnosi się
z ruiny, może czas na rodzinny
spacer...
Honorata Klimczak

Dziękuję p. Irenie Aleksander za udostępnienie zdjęcia
z rodzinnych zbiorów.
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

Ksieni – ciotka

W

śród znakomitych nazwisk lwowskich ksień naszego klasztoru przewijają się takie jak: Kazanowska,
Rzewuska, Ożdżanka, Skarbkówna, dwie Potockie etc. Jednakże wśród wszystkich ksień
epoki staropolskiej najbardziej znana jest
ksieni czwarta, zwana „ksieni-ciotka”. Magdalena Dorota Daniłowiczówna była bowiem
siostrą matki, króla Jana III Sobieskiego, czyli
jego ciotką. Ksieni Daniłowiczówna (z Żółkiewskich) miłościwie panowała klasztorowi
przez 40 lat, ustanawiając swoisty rekord –
jak dotąd nie pobity.
A z jej urodzeniem było tak: jeszcze za rządów ksieni Szaporowskiej, założycielki klasztoru lwowskiego, jednej z zakonnic „ośniła
się” jakaś zmarła zakonnica, która miała powiedzieć: „Dziś na zamku w Olesku urodziła
się dziewczynka, która będzie waszą ksienią.”
Zakonnice przejęły się snem na tyle, że posłały „umyślnego” do zamku, gdzie rzeczywiście
urodziła się mała Dorotka. Rodzice, przejęci
tak wyraźnym znakiem, już w wieku czterech
lat oddali Dorotkę do lwowskiego klasztoru
benedyktynek na wychowanie.
Dziewczynka rosła tak pełna temperamentu i wesołości, że rodzice prawie zwątpili
o prawdziwości powołania. Zabrali Dorotkę
na swój dwór, by „wprowadzić na świat” na
balach i redutach. Dorotka tańczyła, kokietowała młodzieńców, tryskała wesołością, ale
w pewnym momencie oznajmiła zdziwionym
rodzicom, że wraca do klasztoru, że tam jest
jej miejsce.
Jakiś czas potem rzeczywiście została ksienią klasztoru. W bardzo trudnych czasach.
Wschodnie rubieże Rzeczypospolitej płonęły
wojnami, z których najokrutniejszy był bunt
Chmielnickiego w 1648 roku. Pewnie dlatego założyła przy klasztorze Bractwo Aniołów
Stróżów. Kronikarka przekazała nam ksieniowską motywację:„Ci święci duchowie nie
odstępują nas, ustawicznie nam towarzyszą;
gdy śpimy, oni czuwają nad nami, gdy pracujemy, oni zachęcają nas do wytrwałości, gdy
nas smutek lub cierpienie spotka, oni pocie-

szając nas, uczą zarazem zgadzania się z wolą
Boską”
Przez czterdzieści lat rządów była dla klasztoru mądrym przewodnikiem. Dbała bardzo
o wystrój kościoła, o piękno liturgii, ze szczególną pieczołowitością starała się o kształtowanie i formację zakonnic, wzbogaciła
znacznie klasztorną bibliotekę. Przyjęła do
klasztoru łącznie 80 zakonnic.
Jej relacje z siostrzeńcem Janem III Sobieskim można określić krótko: król Jan ciągle
polecał się modlitwom ksieni-ciotki i jej zakonnic (m.in. przed bitwą pod Wiedniem)
a ksieni-ciotka polecała się – oprócz Boskiej –
także opatrzności królewskiej. Kronikarka zapisała: „…gdy czego brakowało w klasztorze,
a ksieni sama sprawić nie mogła – zawsze mówiła: „trzeba posłać do króla”. Dziś wprawdzie
króla już nie ma, ale w wielkich potrzebach
klasztornych ksieni zwykle mawia: „trzeba
posłać do księdza Biskupa”.
Pamiątki i dary królewskie dotarły w klasztorze we Lwowie aż do współczesnych czasów:
sędziwy kasztan zasadzony ręką monarszą
w ogrodzie klasztornym zawalił się dopiero
w 1920 roku, przepiękna szopka na Boże Narodzenie zniszczała w czasie II wojny światowej. Pozostał natomiast m.in. zegar Sobieskiego, ale już bez „serca”.
Ksieni-ciotka żyła długo, przeżyła wszystkich ze swej familii. Umarła w opinii świątobliwości 26 III 1687 roku. Jej spowiednik ks.
Marcin Grymosz SJ napisał o niej: „…zawsze
wolała się chlubić z krzyża Chrystusa, aniżeli
z blasku królewskiego majestatu…”
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„Dla mnie żyć – to Chrystus” (por. Flp 1, 21)
Na sobotę 13 czerwca 2009r. Ks. Biskup
Stefan Cichy, biskup legnicki, zaprosił
do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie ministrantów i lektorów
z całej Polski. Będziemy gospodarzami
wielkiego spotkania Eucharystycznego.
Na placu przed bazyliką spodziewamy
się przyjazdu ok. 10 tysięcy młodych
ludzi ze wszystkich diecezji polskich.
Bardzo serdecznie prosimy Parafian
z Krzeszowa oraz z naszych Wiosek
o pomoc w przygotowaniu tej wielkiej
imprezy w naszym Sanktuarium.

PROGRAM PIELGRZYMKI:
730 – Otwarcie recepcji. Możliwość
zgłaszania grup pielgrzymkowych
w punktach rejestracyjnych.
1015-1100 – Uroczyste przywitanie
pielgrzymów. Zawiązanie wspólnoty
i przygotowanie do Eucharystii.
1100 – EUCHARYSTIA
1230-1330 – Przerwa. Czas na posiłek
(każdy ministrant otrzyma ciepły
posiłek z pieczywem). W czasie przerwy
będzie istniała również
możliwość poznania historii
Sanktuarium w Krzeszowie.
1330 – Koncert muzyki chrześcijańskiej.
1500 – Nabożeństwo czerwcowe
w bazylice kończące pielgrzymkę.
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MARYJO
KRÓLOWO POLSKI!
JESTEM PRZY
TOBIE.PAMIĘTAM.
CZUWAM.
Trzeci Maj to dla jednych Uroczystość Królowej Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji,
dla innych tylko rocznica uchwalenia Konstytucji. Jeszcze niedawno starano się jedno i drugie
wykreślić z kalendarza i z serc Polaków. Obecnie liberałowie o Uroczystości Królowej Polski
też nie bardzo lubią wspominać. Pisząc te słowa, sprawdziłem w internecie hasło Konstytucja
Trzeciego Maja. Ciekawe, że przy nazwiskach
twórców tej konstytucji nie ma tytułu „ksiądz”.
Przecież księża również odegrali wielką rolę
w uchwaleniu tej Konstytucji. I pomyśleć, że
dziś, w wolnej Polsce, trzeba uczyć prawdziwej
historii w domu, tak jak w czasach zaborów
i PRL-u.
Coraz bardziej rozumiem ataki na Ojca Tadeusza Ryzyka, bo jego media uczą prawdziwej
historii, nie omijając niewygodnych tematów.
Radio Maryja i Telewizja Trwam transmitują
każdego dnia o 21.00 Apel Jasnogórski. A tam
pamięta się o każdej rocznicy, tam śpiewa się
Maryjo Królowo Polski! Jestem przy Tobie. Pamiętam. Czuwam. A obecnie czuwanie przy
Królowej Polski jest niewskazane. Jak tak sięgnę pamięcią w dalszą i bliższą naszą historię,
to Maryja bardziej czuwa przy nas niż my przy
niej.
Pamiętam świadectwo starszego człowieka
z czasów, gdy Obraz Królowej Polski nawiedzał
nasze domy z okazji 1000-lecia chrztu Polski.
Mówił tak: „Maryjo, podczas okupacji przyrzekałem Ci, że jak przeżyję wojnę, to pojadę do
Częstochowy podziękować Ci. Już minęło przeszło 10 lat, a ja jeszcze u Ciebie nie byłem. Ty
Matko widocznie nie mogłaś się na mnie doczekać i przyszłaś do mnie.” Płakał, gdy to mówił.
Obecnie Pani Jasnogórska puka do naszych domów i zaprasza nas do Apelu o 21.00 w każdy
dzień. Ale musimy zrobić „wielki wysiłek”: włączyć radio albo telewizor. I tu trudność wielka,
bo film, bo mecz, bo będą się ze mnie śmiać, powiedzą „Moherowy Beret”. Ale gdy trwoga nas
ogarnie, to wołamy: Matko wspomóż nas.
brat Stanisław
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DZIEŃ SKUPIENIA
DLA CZŁONKÓW
BRACTWA ŚW. JÓZEFA
DIECEZJI LEGNICKIEJ
W dniu 2 maja 2009 roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbył się Dzień
Skupienia dla Bractwa Św. Józefa. Na
spotkanie przybyło
ponad 100 członków bractwa z całej
Diecezji Legnickiej.
Dzień
skupienia
miał służyć ożywieniu bractwa i rozpoczęciu regularnej formacji członków. Jej kolejnym
etapem mają być zapowiedziane rekolekcje, które
planuje się przeprowadzić w następnym roku.
Uczestnicy Dnia
Skupienia o godzinie10.00 wysłuchali
krótkiego historycznego zarysu powstania kościoła i Bractwa
św. Józefa. Ks. kustosz Marian Kopko,
w imieniu Rektora
Bractwa św. Józefa,
powitał wszystkich uczestników i przedstawił
program dalszych spotkań i formacji. Następnie członkowie bractwa wysłuchali konferencji
ks. Tomasza Zygmunta, wikariusza parafialnego
z Krzeszowa, o znaczeniu postaci św. Józefa w Kościele Katolickim.
Uroczystej Eucharystii o godz. 12.00
w kościele brackim
św. Józefa przewodniczył Rektor Bractwa Ks. Profesor
Infułat Władysław
Bochnak z Legnicy.
Grzegorz Żurek
DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE
Opiekun: Ks. Proboszcz Marian Kopko; Redakcja: Ks. Tomasz Zygmunt,
Ks. Sławomir Kowalski, Matka Ksieni Sióstr Benedyktynek, Elżbieta Kuś,
Honorata Klimczak Grzegorz Żurek, Korekta: Monika Stanek-Gamoń
Parafia Wniebowzięcia N.M.P., Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów,
tel. 075 742 35 92, fax. 075 742 35 91
www.krzeszow.opactwo.eu • sanktuarium.krzeszow@gmail.com
marian.kopko@gmail.com
Obsługa Pielgrzyma tel. 075 742 32 79
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SPRÓBUJ POMYŚLEĆ
Miesiąc Maj jest nazywany miesiącem
Maryjnym. Patrząc w kalendarz, zobaczymy: Uroczystość Królowej Polski, Wspomnienie MB Łaskawej, Fatimskiej i jeszcze Dzień Matki.
Królowa Narodu Polskiego. Królowa Polski. Kiedyś zadano mi pytanie, który z tych
dwóch tytułów jest właściwszy. Po chwili
namysłu odpowiedziałem: Królowa Narodu Polskiego to najwłaściwszy tytuł! Polski
wiele dziesiątków lat nie było na mapie,
a naród był i miał swoją Królową, i tylko jej
słuchał. Tylko czy naród stosował jej pouczenia w swoim życiu? To pytanie kieruję
do naszych przodków i do nas. Maryja mówiła i mówi każdego dnia na Jasnej Górze
„Czyńcie, cokolwiek wam powie”, wskazując na swojego syna. To tej Królowej się bali
i nienawidzili zaborcy i Polacy- pachołki
zaborców. Patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, można zauważyć, że tytuł Królowej
naszego narodu wielu niepokoi, właściwiej
by było powiedzieć przeszkadza. Obecnie
królowa to Bruksela. Tam ustanowione
prawo się liczy i powinno obowiązywać, tak
wielu uważa. Obecnie musimy dokonywać
wyboru, według którego prawa żyć, czy tego
z Brukseli, czy tego Królowej Narodu Polskiego. Musimy uznać czyjeś zwierzchnictwo. Królowej Polski czy Brukseli? Można
powiedzieć: ja jestem wolnym i niczyjemu
zwierzchnictwu się nie poddam. To błędne rozumowanie. Są dwie drogi: albo życie
według Ewangelii, albo niezgodnie z nią,
właściwiej by było albo według Ewangelii,
albo przeciw niej. Patrząc na naszą powojenną historię widzimy, że ciągle nam ktoś
przeszkadza. Dawniej to była Moskwa,
a obecnie Bruksela. Na prawo ustanawiane
w Brukseli możemy mieć wpływ poprzez
kartkę wyborczą. Czy jednak zechce nam
się to zrobić? Myślę, że za to, na kogo będziemy głosować, będziemy też przed Bogiem odpowiadać. Myślę też, że ci, co na
Hitlera głosowali, to „nagrodę” od Boga już
dostali. Hitler też pięknie mówił, miał według wielu wspaniałe wizje. Może porównanie do Hitlera jest zbyt drastyczne, ale
chcę zwrócić uwagę na odpowiedzialność
za prawo głosu. Nie głosując też głosujemy, bo wtedy głos głosujących ma większą
wagę.

DZIEŃ MATKI
Mamy dwie Matki: ziemską i Niebieską. Życie bez
matki i bez nadziei to ciężkie życie i wielu to potwierdzi.
W ubiegłym roku po Dniu Matki spytałem się kilku
mam, czy są zadowolone z prezentów od swoich dzieci?
Jedna z odpowiedzi brzmiała: wolałabym, żeby nie przynosili mi kwiatów i żeby nie robili przykrości, wtedy byłabym
najszczęśliwszą matką pod słońcem. Matka Chrystusa też
nie miała beztroskiego życia. Od Niej i Jej Syna czerpię siły
do dźwigania krzyża rodzicielskich obowiązków.

CZEGO POTRAFI DOKONAĆ MATKA!
Pewien
trzydziestoletni
Włoch
opowiedział
następującą historię: Moja siostra i ja mieszkaliśmy w
tej samej części miasta, pomimo to rzadko się spotykaliśmy. Matka zawsze pytała mnie w swoich listach:
„Kiedy widziałeś po raz ostatni twą siostrę?” Po tym, jak
odpisałem jej: „Przed trzema miesiącami”, zdecydowała
zadziałać. Wkrótce dostałem niespotykaną przesyłkę.
Otóż matka wysłała mi pierwszą i trzecią stronę listu,
który skierowała do nas obojga. Wiedziałem zatem, że
brakujące strony — drugą i czwartą — posiada siostra.
Od tej pory otrzymywaliśmy co miesiąc po połowie listu. I za każdym razem cieszyliśmy się z siostrą, że przy
tej okazji spędzimy wspólnie wieczór. Tego mogła dokonać tylko matka!
Ostatnio w internecie przeczytałem taką historię:
W rodzinie mojego szwagra było 12 dzieci, ojciec alkoholik, matka urabiała sobie ręce po łokcie, aby tę rodzinę
utrzymać. Ojciec po „pijaku” wszystkich bił, w domu demolował co się dało. Matka jednak nigdy im nie pozwalała złego słowa na ojca powiedzieć, zawsze powtarzała:
„obojętnie jaki jest, ale to Twój ojciec”. Gdy ojciec wracał
do domu pijany, to matka, aby chronić dzieci, zabierała je
na dwór, gdzieś za stodołę. Maluchy, które już spały, były
budzone i zabierane na dwór, obojętnie czy miały kapcie,
czy buty na nogach, czy były ciepło ubrane, czy tylko w piżamach. Uciekali na dwór, nawet w deszczu, śniegu czy
mrozie. Dzisiaj od tego czasu minęło już dobrych parę lat,
każde z tych dzieci ma już swoją rodzinę i swoje dzieci, na
które ręki nie podnoszą. Ich ojciec, dzisiaj starszy schorowany człowiek, nie pije - a dzieci, choć krzywdy pamiętają,
to mają do niego szacunek. Niedawno ci rodzice obchodzili 50 rocznicę ślubu i dzieci w prezencie zorganizowały im
imprezę. Na tej imprezie ów ojciec nie wytrzymał - płakał,
przeprosił je za wszystko złe, co im zrobił.
Pamiętam, jak mój szwagier zaczął chodzić z moją
siostrą, a my miałyśmy pretensje do naszego ojca, gdy
od czasu do czasu wypił. Szwagier wtedy mówił nam:
„Wy nie macie co narzekać” i opowiedział nam historię,
którą Wam w skrócie powyżej opisałam.
Ile w naszej ojczyźnie mamy podobnych Matek?
Pewnie są w każdej miejscowości.
Z okazji Dnia Matki życzę każdej Matce Błogosławieństwa Bożego i opieki Najświętszej Maryi Panny. Kluczem
do ludzkich serc nie jest nigdy nasza mądrość, lecz miłość... Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez.
Każda łza uczy nas jakiejś prawdy. Ja życzę każdej Matce,
aby z jej twarzy spływały tylko łzy szczęścia!!!
brat Stanisław
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REFERAT MUZYKI
KOŚCIELNEJ
LEGNICKIEJ KURII
BISKUPIEJ
oraz
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ
ŁASKAWEJ
w KRZESZOWIE
zapraszają w niedzielę
14 czerwca 2009 roku
na:
XVI FESTIWAL
PIOSENKI RELIGIJNEJ
I PATRIOTYCZNEJ
z hasłem przewodnim:
„Otoczmy troską życie”
„Kto dobrze śpiewa –
dwa razy się modli”
Muzyka od zawsze
była ścieżką prowadzącą do Pana Boga; taką
„Ewangelią dla ludzi”.
Dzisiaj, w wieku XXI,
również spełnia ważną rolę w ewangelizacji,
szczególnie wśród dzieci
i młodzieży. To młodzi
ludzie są pełni entuzjazmu i ochoty do śpiewania Panu Jezusowi. Właśnie z myślą o dzieciach
i młodzieży, organizatorzy z Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej w Krzeszowie, w diecezji Legnickiej pragną zorganizować
kolejny, XVI Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Przez piętnaście
lat, dzięki życzliwości Legnickiej Kurii Biskupiej festiwal odbywał się w Polkowicach.
W tym roku pragniemy zaprosić do Krzeszowa
Zespoły Dziecięce i Młodzieżowe działające przy
parafiach w różnych miejscowościach naszej Ojczyzny. Szczególnie zapraszamy zespoły działające
na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej jak również
z innych regionów Polski.
Festiwal odbywa się
w przepięknym Barokowym Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej w Krzeszowie z profesjonalną obsługą nagłaśniającą. Zwycięzcy otrzymają nagrody,
a wszyscy zaproszeni goście zostaną ugoszczeni
ciepłym posiłkiem.
W dzisiejszych czasach, kiedy czyha na mło-

dych ludzi tyle różnych niebezpiecznych propozycji ze strony pazernego liberalizmu,
pragniemy pokazać wartości, które będą hartować młodzież i dzieci ku dobremu.
W sposób szczególny pragniemy przez ten Festiwal promować zapomnianą piosenkę patriotyczną i uczyć dzieci oraz młodzież miłości do Boga i Ojczyzny. Patronat
medialny nad Festiwalem objął „Nasz Dziennik” z Warszawy, Radio Maryja i Telewizja Trwam z Torunia, „Tygodnik Niedziela” z Częstochowy oraz „Gość Niedzielny” edycja legnicka.
Zapraszamy Szanownych Parafian oraz Pielgrzymów
do naszego Sanktuarium w Krzeszowie na Wielkie Święto Muzyki Śpiewu
Występy Zespołów odbędą się w Domu Kultury w niedzielę 14 VI 2009r.
od godz. 11.30
Występ Zespołu z Warszawy został przewidziany
na godz. 17.45 na placu przed Bazyliką
ks. Marian Kopko – Główny Organizator
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T E L E G R A M
DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA W NAGŁEJ POTRZEBIE
TRIDUUM ODPRAWIANE W JEDNYM DNIU DLA WYBŁAGANIA
SZYBKIEGO RATUNKU
„Roli świętego Józefa nie można jednak
sprowadzać do tego aspektu prawnego. Jest
on wzorem człowieka „sprawiedliwego”
(Mt 1, 19), który w doskonałej zgodzie ze swą
oblubienicą przyjmuje Syna Bożego, który stał
się człowiekiem i czuwa nad Jego ludzkim
dorastaniem” - powiedział Benedykt XVI.
Ojciec Święty dodał, że właśnie dlatego
w tych ostatnich dniach adwentowego oczekiwania należy nawiązać duchowy dialog ze
św. Józefem, aby pomógł on nam w pełni przygotować się do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Dlatego w dniach poprzedzających
to wielkie dla Chrześcijan święto jest rzeczą
wysoce stosowną nawiązać swego rodzaju
duchową rozmowę ze świętym Józefem, aby
pomógł on nam przeżywać w pełni tę wielką
tajemnicę wiary.
MODLITWA:
Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa
i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też
uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie
Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili.
Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję
na zawsze Twej świętej opiece.
Błagam Cię, dla miłości Boga i Najświętszej
Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką
łaskę ……….. (tu wymienić intencje). Pospiesz
mi na ratunek, święty Patriarcho i pociesz mnie
w tym strapieniu.
O święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa,
wysłuchaj mnie.
Ojcze nasz …. Zdrowaś Maryjo … Chwała
Ojcu ….
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce i Oblicze Twego Jednorodzonego
Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca, świętego Józefa
oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego, na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam
potrzebnych, szczególnie tej ……….. o którą serdecznie proszę.
O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

PIĘĆ WESTCHNIEŃ DO ŚW. JÓZEFA
Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś
mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca
mego, kochał Twego przybranego Syna i jego Dziewiczą Matkę.
Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym – tak jak
Ty – umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem
modlitwy.
Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa
i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę
Cię strzeż mojej czystości.
Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących przed przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.
Święty Józefie, któryś błogo skonał na rękach
Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.
Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi słowami niech będą najsłodsze
Imiona: Jezus, Maryja, Józef! AMEN!
PS.

Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie
w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeżeli
jest to sprawa bardzo pilna, np. wyjednania nawrócenia dla ciężko chorej osoby, wówczas można
odprawić to nabożeństwo w trzech godzinach następujących po sobie.
(Kwartalnik „Zwycięstwo Niepokalanej
nr 1/2009)
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Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa zaprasza na

AUTOKAROWĄ PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH

w programie:
Wenecja- Loreto- Lanciano- San Giovani Rotondo- Monte Cassino
Rzym- Asyż- Monte San Angelo- Manopello
TERMIN: 8

– 16 pażdziernik 2009r. (9 dni)

08 X czwartek – Wyjazd z Krzeszowa o godz.10:00 – przejazd przez Czechy. Nocny przejazd przez
Austrię.
09 X piątek - Przyjazd do Asyżu o godz.7:00. Zwiedzanie miasta Św. Franciszka i Św. Klary.
Nawiedzamy bazylikę Matki Boskiej Anielskiej, San Damiano, Św. Klary i Św. Franciszka.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Asyżu.
10 X sobota - Po śniadaniu przejazd do Rzymu. Nawiedzenie grobu Papieża Jana Pawła II. Zwiedzanie
Rzymu (Panteon, Colloseum, Św. Jan na Lateranie). Obiadokolacja i nocleg w okolicach
Rzymu
11 X niedziela – Śniadanie. Udział w modlitwie Anioł Pański z Benedyktem XVI i cd. zwiedzania
Rzymu (Fontanna Di Trevi, Pl. Wenecki, Kapitol, Forum Romanum i Bazylika Św. Pawła
Za Murami). Obiadokolacja i nocleg w okolicach Rzymu.
12 X poniedziałek - Po śniadaniu przejazd do San Giovani Rotondo, w drodze nawiedzamy Monte
Cassino (klasztor Św. Benedykta i Cmentarz Żołnierzy Polskich). Nawiedzamy też
Manopello (prawdziwe oblicze Chrystusa nie namalowane ludzką ręką). W San Giovanni
Rotondo obiadokolacja i nocleg.
13 X wtorek – Śniadanie. Nawiedzamy miejsce życia i śmierci Św. Ojca Pio. Przejazd do sanktuarium
Św. Michała Archanioła w Monte San Angelo (jedno z dwóch sanktuariów w Europie
poświęconych Św. Michałowi Archaniołowi). Obiadokolacja i nocleg w San Giovani
Rotondo.
14 X środa – Śniadanie. Przejazd do Lanciano, miejsca największego Cudu Eucharystycznego.
W drodze do Rimini zwiedzamy Sanktuarium Domku Matki Bożej z Nazaretu w Loreto.
Obiadokolacja i nocleg w Rimini.
15 X czwartek – Po śniadaniu przejazd do Wenecji, przejazd statkiem na Plac Św. Marka i zwiedzanie
miasta, które jest jedną z największych atrakcji turystycznych na świecie. W późnych
godzinach popołudniowych wyjazd do Polski. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
16 X piątek – Przyjazd do Krzeszowa w godzinach południowych.
Na wstępy, wjazdy do Wenecji, Rzymu, Asyżu, metro, statek
należy przygotować około 30 Euro

W każdym dniu pielgrzymki Msza Święta
Organizator zastrzega sobie prawo drobnych zmian organizacyjnych
ZAPISY PROWADZI:
Ks. Marian Kopko z Sanktuarium M.B. Łaskawej w Krzeszowie (tel. Ks. Marian Kopko: 692-43-48-71),
Proponujemy, aby koszt wyjazdu wpłacać ratalnie, będzie wtedy łatwiej uzbierać wymienioną kwotę
pieniężną,
Miejsca w autokarze będą uzależnione od Państwa zapisu i wpłacenia pierwszej raty.
Kto wpłaci całą lub cząstkową sumę a chciałby z różnych przyczyn zrezygnować z wyjazdu musi
znaleźć na swoje miejsce inną osobę w zastępstwie.

CENA: 690

zł + 210 euro
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PONAD MILION
LUDZI POPIERA
TRZECH KRÓLI
Milion i trzydzieści sześć tysięcy podpisów za przywróceniem wolnego dnia
w święto Objawienia Pańskiego, czyli
tzw. Trzech Króli zebrał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Zostały te podpisy
przekazane marszałkowi Sejmu RP. To
była druga próba ustanowienia 6 stycznia jako dnia wolnego. Komitet ma nadzieję, że tym razem się uda!

W dniu 17 kwietnia 2009 roku na spotkanie
z Marszałkiem Sejmu RP przyjechał do Warszawy szef Komitetu Jerzy Kropiwnicki z Łodzi. Towarzyszyły mu osoby w koronach i królewskich
pelerynach. Dziennikarzom prezydent Łodzi powiedział, że ma nadzieję, iż tym razem posłowie
poważnie potraktują jego wniosek. Ponad milion
podpisów to jednak mocny argument w demokratycznym kraju, gdzie posłowie ubiegają się
o akceptację wyborców. Święto Trzech Króli było
z nami przez tysiąc lat historii. Nie chcemy ustanowienia czegoś nowego, ale przywrócenia tego,
co towarzysz Gomułka zlikwidował.
Ponad milion podpisów, to aż 10 razy więcej
niż wymaga prawo. Pod obywatelskim projektem
ustawy wystarczą podpisy 100 tysięcy obywateli.
To już druga próba przywrócenia dnia wolnego
w święto Trzech Króli. Przy pierwszej próbie do
Sejmu trafiło 530 tysięcy podpisów. W październiku 2008 roku obywatelski projekt został jednak
odrzucony już w pierwszym czytaniu sejmowym.
Tym razem akcja zbierania podpisów trwała trzy
miesiące. Wolny dzień w Święto Trzech Króli był
w Polsce aż do roku 1960 (rządził wtedy w Polsce
I Sekretarz PZPR Wiesław Gomułka). W kilku
krajach Unii Europejskiej, w dniu 6 stycznia, nadal się nie pracuje: w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Szwecji i Finlandii.
(przedruk z Wiadomości KAI nr 17/2009)
Duszpasterstwo parafii Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie składa w tym miejscu serdeczne
podziękowanie wszystkim mieszkańcom Krzeszowa oraz okolicznych wiosek za włączenie się
w akcje zbierania podpisów. W sumie w naszej
parafii zebrano ponad 350 podpisów. Obyśmy jak
najprędzej doczekali się dnia wolnego od pracy
w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia.

ZAWODY WĘDKARSKIE
NA „STAREJ CEGIELNI”
Na akwenie wodnym „Stara Cegielnia” w Krzeszowie w sobotę 25 kwietnia b.r. odbyły się zawody wędkarskie. Były to zawody spławikowe dla
Juniorów i Seniorów. Sobota owego dnia zapowiadała się słonecznie. O godzinie 7.30 uczestnicy zebrali się na „Starej Cegielni”, aby omówić zasady
rywalizacji i wybrać skład sędziowski. Następnie
zawodnicy przystąpili do losowania numerów stanowisk. Każdy losował po dwa numery. O godzinie 8.00 zaczęły się zawody. Po dwóch godzinach
wędkowania nastąpiła zmiana stanowisk, żeby
każdy miał wyrównane szanse. Zawody przemijały w miłej i sportowej atmosferze. Pogoda sprzyjała wędkowaniu. Wszyscy biorący udział w zawodach wędkowali zgodnie z ustalonymi zasadami.
Można powiedzieć, że ryba brała. W samo południe sędziowie dali znak do zakończenia wędkowania. Następnie wszyscy uczestnicy przystąpili
do ważenia ryb. Najlepszymi na tegorocznych
zawodach okazali się: Młodzik – Adrian Zając.
Seniorzy: 1 – Łukasz Tomaszewski, 2 – Marian
Bednarz (najstarszy wiekiem wędkarz), 3 – Janusz
Tilgner, 4 – Grzegorz Zaucha, 5 – Piotr Kopko.
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu
wędkarskiego.
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców i pozdrowienia dla całej braci wędkarskiej.
Piotr Kopko
(uczestnik zawodów wędkarskich)
PS.
Duszpasterstwo Parafii serdecznie gratuluje Organizatorom Zawodów Wędkarskich dobrego pomysłu i życzy wszystkim wędkarzom z Parafialnego Koła
w Krzeszowie wiele radości i pokoju w życiu osobistym
i rodzinnym. Cieszymy się również z tego, że „wędkarze” bardzo chętnie biorą udział w pracach społecznych
na rzecz „Starej Cegielni”. Prosimy o dalszą współpracę z Duszpasterstwem Parafii. Wszystkich „wędkarzy”
z naszego Koła zapraszamy na Mszę Świętą w ich intencji do Bazyliki w niedzielę 21 czerwca 2009r. na godz.
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OD WADOWIC DO RZYMU
– DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
Karol Wojtyła... kapłan... wujek... papież...
Jan Paweł II… Wielki. Człowiek ogromnej
dobroci, wzór miłości i szacunku do każdego
człowieka, nauczyciel prawd wiary.
Przygotowując się i biorąc udział w konkursach o tematyce papieskiej, uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Krzeszowie czczą pamięć i pogłębiają wiedzę o życiu i działalności
papieża. Dzieci brały już udział w konkursach
poetyckich, recytatorskich, biograficznych,
plastycznych, uczestniczyły w Papieskich
Rajdach, a w kwietniu uczniowie Szkoły Podstawowej spróbowali swoich sił w projektowaniu znaczka pocztowego. Zaangażowanie
w konkurs filatelistyczny było odpowiedzią
na propozycję Ostrzeszowskiego Domu
Kultury, który, aby wzmacniać i pielęgnować pamięć o wielkim Polaku, w ramach 47

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego, zorganizował ogólnopolski
konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego pod tytułem: „Od Wadowic do Rzymu – droga do świętości”.
Dzieci przygotowały prace samodzielnie
interpretując temat. Wśród propozycji łączących Wadowice z Wiecznym Miastem pojawiły się wijące drogi, tęcza, a nawet gołębica
unosząca kulę ziemską.
Do Ostrzeszowa wysłaliśmy siedem reprezentujących szkołę prac: Justyny Cieślak,
Agaty Gamoń, Julii Gamoń, Roksany Łysiak, Patrycji Oleksy i Łucji Wilk.
Wszystkim uczestnikom składam serdeczne podziękowania, a reprezentantom szkoły
gratulujemy i życzymy powodzenia.
Honorata Klimczak
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NIEPOKALANE SERCE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY
W każdą pierwszą sobotę miesiąca w Kościele Katolickim wierni w sposób szczególny oddają
cześć Niepokalanemu Sercu NMP. W naszym
Krzeszowskim Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w tych dniach zapraszamy Parafian, Pielgrzymów diecezji legnickiej oraz Pielgrzymów Ziemi
Wałbrzyskiej do wzięcia udziału w procesji Maryjnej po Kalwarii Krzeszowskiej. Pragniemy w
ten sposób wypraszać Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Chrystusa o miłosierdzie nad nami
i nad całym światem. W każdą pierwszą sobotę
miesiąca od maja do października zapraszamy na
Eucharystię o godz. 18.oo do Bazyliki, aby po jej
zakończeniu wyruszyć z różańcem w ręku na Kalwaryjski Szlak. Obok podajemy fragment Aktu
zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Jan Paweł II w Fatimie w dniu 13 maja
1982 roku; w rok po swoim zamachu na Placu Św.
Piotra na Watykanie:

O Serce Niepokalane !

Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak
łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach
ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny – wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny – wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego
zarania – wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dziecka
Bożego – Wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w
życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym – wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań – wybaw nas!
Od usiłowania zadeptania samej prawdy o Bogu
w sercach ludzkich – wybaw nas!
Od grzechów przeciwko Duchowi Świętemu –
wybaw nas! Wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa, te wołania nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi!
Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
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ODESZLI DO PANA
W KRZESZOWIE
od stycznia 2009
1.
2.
3.
4.

Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci
za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała
krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz
Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która
jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla
osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel
nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej
łaski, o którą prosimy z nadzieją że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet
Twoich świętych. Amen.

5.
6.
7.
8.

Helena Stochmal – ur. 15.02.1932 r., zm. 15.01.2009 r.,
pochowana 17.01.2009 r.
Stanisław Barciś – ur. 06.01.1923 r., zm. 06.02.2009 r.,
pochowany 09.02.2009 r.
Jan Mordarski – ur. 04.12.1938 r., zm. 10.02.2009 r.,
pochowany 12.02.2009 r.
Maria Zając – ur. 08.09.1944 r., zm. 16.02.2009 r.,
pochowana 21.02.2009 r.
Genowefa Janina Górka – ur. 08.06.1926 r., zm.
31.03.2009 r., pochowana 03.04.2009 r.
Kazimiera Mroczka – ur. 20.10.1912 r., zm.
11.04.2009 r., pochowana 15.04.2009
Aurelia Irena Kmiecik – ur. 16.01.1934 r., zm.
11.04.2009 r., pochowana 15.04.2009
Karol Kachniarz – ur. 31.08.1922 r., zm. 02.05.2009 r.,
pochowany 05.05.2009 r.

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ
DO PARAFIAN
ORAZ PIELGRZYMÓW
NAWIEDZAJĄCYCH
SANKTUARIUM
KRZESZOWSKIE

SAKRAMENT CHRZTU

w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie od stycznia 2009 r.

Prosimy o zamawianie OKOLICZNOŚCIOWYCH TABLIC - CEGIEŁEK na odbudowę
zdewastowanego kościółka na Górze św. Anny
w Krzeszowie. Cegiełka - tablica kosztuje 1000 zł.
Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do
księdza proboszcza. Dobroć i wrażliwość Waszego
serca niech będą wyrazem miłości do Matki Bożej
Łaskawej.
Komitet Odbudowy Kościoła
na Górze św. Anny w Krzeszowie

1. Michał Kopko – ochrzczony 18.01.2009 r.
2. Mateusz Piechota – ochrzczony 01.02.2009 r.
3. Maria Gabriela Wondołowska – ochrzczona
01.02.2009 r.
4. Wiktor Wincenty Redelbach - ochrzczony 14.02.2009 r.
5. Damian Jan Janor – ochrzczony 01.03.2009 r.
6. Patrycja Milena Jakubowska - ochrzczona
07.03.2009 r.
7. Martyna Maria Trojan – ochrzczona 14.03.2009 r.
8. Oliwier Daniel Nakonieczny - ochrzczony
12.04.2009 r.
9. Julia Anna Mokrzycka – ochrzczona 13.04.2009 r.
10. Szymon Książek – ochrzczony 25.04.2009 r.
11. Piotr Kachniarz – ochrzczony 02.05.2009 r.
12. Marceli Mirosław Pilecki – ochrzczony 03.05.2009 r.

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
proponuje pamiątki z Krzeszowa
(DO NABYCIA W OBSŁUDZE PIELGRZYMA)
„Informator Krzeszów” Wydawnictwo Parafialne, Krzeszów 2009
Red. Ks. Marian Kopko i Grzegorz
Żurek
Foto. Franciszek Grzywacz i archiwum parafialne
150/210, stron 30
Informator zawiera najważniejsze
i niezbędne informacje dla pielgrzymów i turystów odwiedzających krzeszowskie sanktuarium.
Cena 5 zł.
„Krzeszów - Europejska Perła Baroku” Wydawnictwo
Edytor, Legnica 2008
Red. Ks. Andrzej Jarosiewicz, Barbara Skoczylas-Stadnik
Foto. Franciszek Grzywacz
245/335, twarda oprawa, stron 138
Proponujemy Państwu album prezentujący nadzwyczajne dzieła sztuki krzeszowskiego sanktuarium.
Znajdziecie w nim Państwo ok. 150
fotografii zaopatrzonych w rzeczowe
opisy. Tym z Państwa, którzy odwiedzili już „Dom Łaski”, przypomni te
cudowne chwile, a tym którzy jeszcze się nie zdecydowali, rozwieje wszelkie wątpliwości
i sprawi, że zechcą zobaczyć to piękno z bliska.
Cena 50 zł.
„Krzeszów – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej”
Wydawnictwo Zet, Krzeszów 2008
Red. Ks. Marian Kopko
210/297, stron 16
Proponujemy już KALENDARZ NA
ROK 2010. To wspaniała pamiątka,
która codziennie będzie przypominać niezapomniane chwile spędzone
w krzeszowskim sanktuarium. Kalendarz zawiera fotografie na każdy
miesiąc, zaznaczone najważniejsze
święta oraz imieniny.
Cena 6 zł.
„Modlitewnik Pasyjny” Wydawnictwo
Teologiczne Księży Misjonarzy, Sadowie-Golgota 2003
Red. O. Dominik Buszta
105/145, stron 142
Nabożeństwo do Męki Chrystusa
i Matki Bożej Bolesnej
Cena 6 zł.

„Niewiasta z Jeruzalem – Królowa Pokoju” Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., Peplin
2008
Red. Mariusz Drapikowski
170/210, stron 102
Teologia i symbolika ołtarza Niebiańska
Jerozolima, który w styczniu 2009 roku
gościł w krzeszowskiej bazylice.
Cena 20 zł.
„Rekolekcje – Przygotowanie do beatyfikacji Jana
Pawła II” Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2009
Red. Ks. Henryk Romaniak
210/297, stron 111
Kolejna rocznica śmierci skłania do
refleksji, że nadszedł czas, kiedy wszyscy powinniśmy rozpocząć przygotowania do tego wielkiego wydarzenia.
Powyższa propozycja to swojego rodzaju osobiste rekolekcje uzupełnione historią procesu beatyfikacyjnego.
Dodatkiem jest płyta z wypowiedziami Jana Pawła II skierowanymi do
Polaków.
Cena 35 zł.
„Tryptyk Krzeszowski” DVD Wakat Plus, Jelenia Góra
2008
3x30 min DVD
Trzy płyty DVD dokumentują piękno krzeszowskiego sanktuarium.
Lektor w czterech językach w ujmujący sposób przekazuje historię
krzeszowskiego opactwa. Płyta pt.
„Radosne dni”, ukazuje jak sanktuarium żyje radością młodych ludzi,
którzy co roku gromadzą się tutaj na Europejskich Dniach Młodych.
Cena 30 zł.
„Organy Krzeszowskie” Realizacja Piotr Grinholc,
Krzeszów 2008
Organy: Andrzej Chorosiński
57 min. CD Audio
Płyta zawiera 7 utworów Jana Sebastiana Bacha wykonanych na organach w Bazylice Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie. Jest to pierwsze, historyczne
nagranie zrealizowane po zakończeniu renowacji instrumentu w 2008
roku. Dodatkiem do płyty jest broszurka dokumentująca renowację
instrumentu, przybliżająca jego historię i możliwości.
Cena 20 zł.

