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Święta Anna – Łaska i wdzięk

Ołtarz główny w kościele św. Anny (zdjęcie z archiwum S. Scholastyki - benedyktynki z Krzeszowa)
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Państwo!
Bardzo serdeczni Przyjaciele i Dobrodzieje!
Kiedy w czerwcu 2008 roku przyszedłem do Krzeszowa, na
jednym z pierwszych spotkań Rady Parafialnej dowiedziałem
się, że w Krzeszowie na Górze św. Anny młodzi zapaleńcy
postanowili odbudować zniszczony przez wandali w latach 80-tych kościół Świętej Anny.
Nie zastanawiałem się nawet przez chwilę. Moja odpowiedź była pozytywna. Święta
Anna musi być odrestaurowana, nawet jeżeli niektórzy będą temu przeciwni. Wiedziałem,
że od 2004 roku Ojcowie Cystersi rozpoczęli pierwsze kroki w tym kierunku. Znalazłem
nawet zdjęcia z tamtego czasu, kiedy na tle zdewastowanego kościoła była (po latach)
odprawiona pierwsza Msza Święta i pierwsi zapaleńcy zorganizowali pierwszy piknik
św. Anny.
Powoli zaczęli zjawiać się Dobrodzieje – Ludzie dobrej woli – którzy nie żałowali
swego „grosza” i swojej pracy społecznej. Najtrudniej było z dostarczaniem na górę
materiałów budowlanych. Tutaj musieli znaleźć się ludzie odważni i z wyobraźnią. Droga
na św. Annę nie jest łatwa. Ale i te trudności zostały z Bożą pomocą pokonane. Do
grona Dobrodziejów dołączyli również byli mieszkańcy Krzeszowa, dzisiaj mieszkający
w Republice Federalnej Niemiec. W tej okolicznościowej „Krzeszowskiej Pani” znajdziecie
Państwo ich oryginalny artykuł po polsku i po niemiecku. Bogu niech będą dzięki za ich
życzliwość oraz za ich radość z faktu odbudowywanej świątyni na Górze św. Anny.
Myślę, że do odbudowy tej naszej świątyni w Krzeszowie przyczynił się fakt odbudowy
kościoła św. Anny w Chełmsku Śląskim, którym to pracom patronował nasz długoletni
kapłan: Ksiądz Kapelan Kanonik Władysław Sługocki, który od 31 lat posługuje u Sióstr
Benedyktynek. Dziękujemy Ci Księże Władysławie za twoje modlitwy i twój kapłański
upór w dążeniu do celu. W tym miejscu dziękujemy też Ojcom Cystersom oraz Ks.
Kanonikowi Włodzimierzowi Gucwie za wszelkie dowody życzliwości.
Patrząc na dzieło, które powstaje z gruzów tej ziemi, na dzieło, które „wandale XX
wieku” chcieli zniszczyć, jesteśmy dumni i dziękujemy Panu Bogu i św. Annie za wszystkie
dobre natchnienia. Dziękujemy Panu Bogu za bezpieczną pracę wszystkich budowlańców
oraz ich pomocników. Szczególnie pragnę podziękować całemu zespołowi ludzi z Komitetu
Odbudowy Kościoła na Górze św. Anny. Dziękuje Wam - Drodzy Przyjaciele bardzo
serdecznie i zapewniam o mojej gorącej modlitwie za Was i Wasze Rodziny, za nasze
Krzeszowskie Sanktuarium oraz za wszystkie dobre pomysły na przyszłość.

Krzeszów, dnia 25 września 2011 roku

Ks. Marian Kopko
proboszcz i kustosz z Krzeszowa
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Lata 30-te XX wieku – czasy niemieckie
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jcowie Cystersi szerzyli kult św. Anny – babci Pana Jezusa – jako
wzór do naśladowania. W kościołach przez nich budowanych
był zawsze obraz albo figura św.
Anny. Oprócz tego budowali kościoły i kaplicy ku czci tej
patronki. Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej wydany
w roku 1971 we Wrocławiu podaje wiadomość, że w Krzeszowie był kościół pod wezwaniem
św. Anny już w 1623 roku, odnowiony przez opata Bernarda
Rossę w 1674 roku. Następnie
został on przebudowany w 1772
roku, ale strawił go pożar 1884
roku i nastopnie został na nowo
odrestaurowany w 1886 roku.
W Lubawce kościół św. Anny
wybudowany został w latach
1692-1696 prze opata Bernarda
Rossę z Krzeszowa.. W Chełmsku Śląskim również został wybudowany kościół ku czci św.
Anny; zniszczony przez wandali
XX-wieku i odbudowany w czynie społecznym w latach 80 i 90
XX wieku przez miejscową społeczność. (wszystkimi pracami
kierował Ks. Władysław Sługocki - przyp. Redakcji)
Odbudowaną świątynię św.
Anny w Chełmsku Śląskim
odwiedziło do dnia dzisiejszego czterech biskupów: pierwszy Biskup Legnicki dr Tadeusz
Rybak, Bp z Boliwii Stanisław
Dowlaszewicz, Bp dr Stefan Re-
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Kult Świętej Anny na Ziemi
Kamiennogórskiej
gmunt (Biskup Zielonogórsko –
Gorzowski) oraz obecny Biskup
Legnicki dr Stefan Cichy.
Mistycy wspominają pięć radości św. Anny, które możemy
oglądać w Chełmsku Śląskim.
Zostały one wykonane w piaskowcu w XVIII wieku przy drodze prowadzącej do kościoła św.
Anny za Chełmskiem Śląskim:
I radość - przy ul. Kamiennogórskiej – Niepokalanego poczęcie NMP
II radość – Archanioł Gabriel
poucza św. Annę, kim będzie jej
córka,
III radość – Ofiarowanie NMP
w Świątyni (wandale zniszczyli
tę figury)
IV radość – Narodzenie NMP
( figury również zostały przez
wandali zniszczone)
V radość – Św. Anna wraz
Maryją piastują Pana Jezusa
W Sanktuarium Krzeszowskim
również były „radości św. Anny”
w obrazach. Niestety, obrazy te
zostały skradzione. Na pamiątkę
pozostały tylko dwa SŁUPY z cegły na drodze prowadzące do kościoła na Górze św. Anny. Może
kiedyś znajdą się w Krzeszowie „ludzie dobrej woli” i „Radości św.
Anny” zostaną odrestaurowane.
Mamy taką nadzieję!

Ostatni proboszcz Cystersów
- obecny Opat w Wąchocku O.
Eugeniusz wraz z ludźmi dobrej
woli z Krzeszowa rozpoczął akcję odbudowy tego zabytkowego
kościoła. Następnie pierwszy
diecezjalny proboszcz w Krzeszowie Ks. Kanonik Włodzimierz Gucwa oraz obecny Kustosz Ks. Prałat Marian Kopko
w dalszym ciągu podejmują akcję odbudowy tej świątyni, która
po zniszczeniach i wandalizmie
lat osiemdziesiątych XX wieku odzyskuje swój blask.
Podczas wizytacji kanonicznej parafii p.w. Wniebowzięcia
NMP w Krzeszowie dnia 25
września 2011 roku zaśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum
– Ciebie Boże wysławiamy za dar odbudowy zniszczonej
świątyni. Wizytacji krzeszowskiej wspólnoty dokonał Biskup
Pomocniczy Diecezji Legnickiej
JE Ks. dr Marek Mendyk. Podziękowaliśmy wówczas Panu
Bogu i św. Annie za dobrodziejów odbudowy tego kościoła oraz
za majstrów i za wszystkich ludzi, którzy odważnie i ofiarnie
pomagali w tej sprawie.
Ks. Władysław Sługocki
Kapelan Sióstr Benedyktynek
z Krzeszowa
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Lata 80-te XX wieku –

dewastacja przez wandali
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rok 2004 –

pierwsze ogrodzenie i rusztowania
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Święta Anna

(hebr. hannah- łaska, wdzięk)

O

życiu św. Anny nie
znajdujemy
żadnych
informacji w Księgach
Nowego Testamentu. Ewangelie
kanoniczne milczą na jej temat.
Jedyne informacje dotyczące jej
życia pojawiają się w pismach
apokryficznych pochodzących
z początków chrześcijaństwa.
Apokryfy nie należą do ksiąg
natchnionych, ale w swej treści oprócz opisów legendarnych
i baśniowych, zawierają informacje prawdziwe przekazywane
przez tradycję Kościoła łącznie
z imieniem Anna.
Przyjrzymy się sie, więc, co
mówią apokryfy na temat św.
Anny i jej męża Joachima. Święta Anna urodziła się w Judei
a w Betlejem był jej domem rodzinnym. Anna z hebrajskiego
Hanna - łaska, wdzięk. W biblii
to imię się nie pojawia; ewangelie milczą na jej temat, jedyne informacje są w pismach
apokryficznych z początków

chrześcijaństwa. Jej rodzice to
Stolanus i Emerentiana. Nie
mieli majątku, byli cnotliwi,
żyli w bojaźni Bożej, pełniąc dobre uczynki. Anna otrzymała od
rodziców staranne wychowanie,
pogłębione przez służbę w świątyni Jerozolimskiej. Swego męża
Joachima poślubiła mając 24
lata. Joachim także pochodził
z rodu Dawidowego a wychował
się w zamożnej rodzinie w Nazarecie. Joachim i Anna uważali
swój związek małżeński za związek święty złączony przez Boga.
Oboje zachowywali Prawo Boże
i kroczyli drogą pobożności zgodnie i przykładnie. Swój majątek
dzielili na trzy części: pierwszą
część na utrzymanie świątyni, drugą na potrzeby biednych
i pielgrzymów, trzecią pozostawili sobie. Anna była wzorem
wszystkich małżonek, choć z Joachimem byli najszczęśliwszym
małżeństwem, zostali ciężko
doświadczeni przez
Pana Boga brakiem
potomstwa. W ciągu
dwudziestu lat życia nie dochowali się
ani synów ani córek.
W kulturze żydowskiej brak potomstwa
był uważany za hańbę
i karę Bożą. Joachim
i Anna dotkliwie,
więc odczuwali brak
dziecka, w pokorze
znosili tę niesławę,
w modlitwie przed
Bogiem wyjawiając
swój smutek.
Z upływem lat,
choć malała nadzieja gorętsze stawały
się modlitwy i prośby o potomstwo. Nie
brakowało
szykanowania ze strony
ludu: Pewnego dnia

Joachim udał się do Jerozolimy,
aby złożyć ofiarę w świątyni. Kapłan pełniący służbę nie przyjął
ofiary Joachima, wytykając mu
brak potomstwa: „Nie godzi się
byś ty, jako pierwszy składał
swe dary, jako że nie zrodziłeś
potomka w Izraelu”. Joachim
zrozumiał, że bez potomka nie
jest godny składać ofiary Bogu.
Zasmucony postanowić nie
wracać do Anny. Opuścił dom,
małżonkę i udał się na pustynię.
W górach rozbił swój namiot
i pościł przez czterdzieści dni
i czterdzieści nocy, oczekując,
aby Bug spojrzał na jego smutek.
Anna, nie wiedząc gdzie jest Joachim opłakiwała swe wdowieństwo. Jej smutek stał się jeszcze
większy, kiedy służąca wytknęła
Annie bezdzietność. W popołudniowej porze Anna udała się
do ogrodu, aby tam opłakiwać
swoje życie. Kiedy podniosła
oczy do nieba zobaczyła gniazdo
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wróbli na drzewie oliwnym, wypowiedziała błagalne modlitwy
do Boga „Panie Boże Wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem wszystkie stworzenie, zwierzęta dzikie i domowe,
gady, ryby, ptaki i wszystko cieszy się ze swojego potomstwa,
dlaczego mnie jedną odsunąłeś od daru Twojej łaskawości?
Ty wiesz Panie, że na początku
małżeństwa złożyliśmy ślub,
iż jeśli dasz mi syna lub córkę,
ofiaruje je Tobie w tym świętym
przybytku. Wtedy ukazał jej się
Anioł, który zapowiedział narodziny córki i powrót Joachima.
W tym samym czasie Joachim
też miał widzenie Anioła, który
pocieszył go mówiąc: Pan Bóg
przyjął łaskawie twoją modlitwę
i jałmużnę, otrzymasz córeczkę
i nadasz jej na imię Maria, ta
córeczka będzie od dzieciństwa
Bogu oddana i pełna Ducha Św.
Małżonkowie ogromnie cieszyli
się radosną nowiną. W czterdziestym piątym roku życia Anny
- dnia ósmego września urodziła się dziewczynka, której zgodnie ze zwyczajem żydowskim
w piętnastym dniu nadano imię.
W osiemdziesiątym dniu po narodzeniu Maryi rodzice przynieśli ją do świątyni, by złożyć przypisanym prawem ofiarę i spełnić
ślubowanie.
Prawdopodobnie
w wieku 14 lat Maryja zostaje
żoną Józefa. Według przekazów
wkrótce zmarł Joachim ( średnia
życia Żydów to ok.45 lat). Anna
zamieszkał zaś z córeczką, i jej
mężem w Nazarecie dożywszy
80 lat. W godzinie śmierci pożegnała się z najbliższymi, poleciła Bogu swego ducha, zasnęła
w Panu przy błogosławieństwie
Jezusa i modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano blisko
ciała Joachima w dolinie Jozafata. W roku 710 jej ciało przeniesiono do Konstantynopola
i złożono w kościele pod jej wezwaniem. Stąd w czasie wypraw
krzyżowych przeniesiono do
Francji w pobliżu Lyonu.
Przewodnik Krzeszowski
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Święta Anna
Żeńskie imię pochodzenia Hebrajskiego – pełna wdzięku, łaski
W Polsce imię występuje pod innymi nazwami: Annusza, Hanula,
Hanusza, Anulka, Hania, Hanka,
Nutka - Anita, Aneta, Anika. Anna
- najpopularniejsze imię w Polsce.
W roku 2009- było w naszym kraju 1.073778 Kobiet – noszących to
imię; czyli ok.5, 4% . To imię jest
częstsze niż drugie imię, co do popularności - Maria 677112.
Obecnie w Polsce mamy 184 kościoły ku czci św. Anny. A jakie znamy słynne nasze Anny: Anna (1204-1265) córka Przemysława II Otokara;
księżna śląska żona Henryka Pobożnego, Anna Świdnicka, cesarzoważona Karola IV Luksemburczyka, Anna Jagiellonka, Anna Dymna,
Anna Santor, Hanna Suchocka, Hanka Bielicka, Hanka Skarżanka,
Anna Walentynowicz.
Jest również miejscowość „Święta Anna” koło Częstochowy. Kult św.
Anny wprowadzili Franciszkanie na Śląsku. A dużo wcześniej istniał w czasach wczesnego Chrześcijaństwa. Anna jest świętą Kościoła Katolickiego
(26 lipca) i Cerkwi Prawosławnej (9 lipiec). Kult rozwinął się na wschodzie
w IV w. Od XVI w. powstawały bractwa św. Anny, których zadaniem była
obrona wiary katolickiej przed innowiercami, a także walka z pijaństwem.
Św. Anna jest patronką: małżeństw, matek, wdów, rodzących, żeglarzy, pilarzy, tkaczy, górników, piekarzy. Wzywa się św. Annę: w modlitwie
o deszcz, poprawę pogody, znalezienie rzeczy zaginionych, szczęśliwy poród, potomstwo. Jest przedstawiana z Maryją, jako dziewczynka lub jako
tzw. Św. Anna Samotrzeć-z Maryją Dziewicą: małym Jezuskiem. Pierwszy
klasztor p.w. św. Anny powstaje ok. 710 rok we Floriac koło Roven.
W Sudetach wybudowano około 20 kaplic górskich; ogółem ok. 50 kościołów i kaplic; Kościoły św. Anny zajmują drugie miejsce po Matce Bożej.
Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że w kaplicy św. Anny w Kowarach
miały znajdować się jej relikwie. Kościół św. Anny w Krzeszowie położony
jest na górze św. Anny (593m n.p.m.) Historia ponoć sięga XIV w., ale brak
pewnych informacji. Kaplica po raz pierwszy jest wzmiankowana za opata
Franciszka Buethnera, przebudowany za Bernarda Rosy w 1686r. Za opata
D. Geyera w latach 1721-1722 rozbudowa kaplicy do rozmiarów małego
Kościółka. W 1884 odbudowa po pożarze, kaplica wtedy otrzymała obecny kształt. We wnętrzu znajdował się obraz J. Neunhertza przedstawiający
typową scenkę dla kościołów św. Anny.
Pięć radości św. Anny. Owo dzieło spłonęło w XIX w. Od centrum
Krzeszowa do kaplicy prowadziło pięć kapliczek słupowych św. Anny.
Przedstawiały 5 radości św. Anny: 1. Niepokalane poczęcie N.M.P.;
2. Zwiastowanie Annie, kim będzie jej dziecko; 3. Narodziny N.M.P.; 4.Ofiarowanie w świątyni Maryi na służbę Bożą; 5. Św. Anna Samotrzecia (Anna,
Maryja, Jezus - trzy pokolenia). Obecnie istnieją trzy kaplice, dwie uległy
zniszczeniu i miejsce ich ustawienia jest nieznane. Jeśli ktokolwiek pamięta, gdzie znajdowały się te słupy, prosimy o kontakt. Jest propozycja Komitetu Odbudowy Kościoła na Górze św. Anny, aby po całkowitym zakończeniu odbudowy kościoła św. Anny przystąpić do odrestaurowania pięciu
KAPLICZEK SŁUPOWYCH. Za przyczyną św. Anny będziemy się modlić
i szukać „ludzi dobrej woli”, którzy zechcą odtworzyć naszą chrześcijańską
i katolicką historię.
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rok 2005 –

lipiec – Pierwszy piknik
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rok 2006 –

czerwiec – Odbudowa murów
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Drogi i Wielebny Proboszczu
Marianie  Kopko
Zgodnie z obietnicą, przekazuję Księdzu raport dla gazetki parafialnej: „Krzeszowska Pani” napisany przez
mojego przyjaciela, Józefa Froebrich.
Z serdecznymi pozdrowieniami oraz
przyjacielskim przywiązaniem; do rychłego zobaczenia.

Odpust św. Anny
w Krzeszowie!

Joachim Blau

K

rzeszowiacy przez wieki odpust świętej Anny
obchodzili święto z oktawą, szczególnie ważne. Za czasów opata Büthner (1517 - 1533)
na wzgórzu położonym znacznie
powyżej miejscowości powstała kaplica świętej Anny. Była
miejscem licznie odwiedzanym
przez mieszkańców, jak również
przez szeroko nadciągających
pielgrzymów, uznawana była za
miejsce pocieszenia.
Opat Bernard Rosa (1660 1696 ) przyzwolił ten górski kościół bogato uposażyć, w czym naśladowali go także jego zastępcy
troszcząc się o jego wyposażenie
i utrzymanie. Niestety, piękno
to zostało zniszczone 4 sierpnia
1884 przez uderzenie pioruna
i pożar. Niewiele udało się uratować. Zdarzyło się to w czasie sekularyzacji. Krzeszowskich wierzących i mieszkańców nic jednak
nie odstraszyło i zbudowali swo-

je sanktuarium na Górze Świętej Anny ponownie. Potwierdzają to badania historyczne Ojca
Ambrożego Rosy.
Aż do współczesnych czasów
Parafia Krzeszowska obchodziła uroczystości odpustowe 26
lipca (imieniny świętej Anny)
oraz w najbliższą następującą po
tym dniu niedzielę. W obu tych
dniach brało się udział w procesji na Górę Świętej Anny. Wierni brali udział w uroczystym
nabożeństwie i homilii odpustowej. W czasie trwania oktawy,
codziennie wczesnym rankiem
i wczesnym wieczorem obchodzone były nabożeństwa i zanoszone modlitwy do św. Anny.
Wierni bardzo lubili te obchody
i tłumnie brali w nich udział.
W godzinach porannych byli to
głównie uczniowie, a wieczorami krzeszowska młodzież. Potem odbywały się miłe spotkania
i radosne śpiewy na łonie natury,

z niezapomnianym widokiem
na Sudety i Śnieżkę. Tak opisuje to ojciec Ambroży w swoich
książkach.
Oddawanie czci świętej Annie było i jest dla Krzeszowiaków
sprawą bliską sercu. W czasie odwiedzin naszej starej Ojczyzny
było dla nas zawsze smutnym
przeżyciem przyjmować do wiadomości, że stan kaplicy powoli
staje się coraz gorszy. Gdy tylko
po roku 2000 dowiedzieliśmy
się o inicjatywie odbudowy kościoła, bezdyskusyjnie postanowiliśmy przy tym dziele pomóc.
W 2004 roku w życie weszła akcja mająca na celu zbiórkę datków, które każdego roku Josef
Froebrich, Joachim Blau i Rudolf Kinzel osobiście przekazywali inicjatorom podczas odpustu Świętej Anny. Dwukrotnie
przybyli nawet z kompletną
grupą byłych parafialną z Niemiec. Było to dla nas bardzo
poruszającym przeżyciem, móc
uczestniczyć we Mszy Świętej
ku czci św. Anny w odnawianej
z ruiny kaplicy. Cieszymy się, że
mogliśmy pomóc przy odbudowie oraz, że św. Anna ma znowu swoją siedzibę w Krzeszowie
i daje nam wszystkim nadzieję,
że jej kult przetrwa także u naszego potomstwa. Wtedy nasz
trud okaże się opłacalny.
Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom, w szczególności pomysłodawcom; wszystkim
biorącym udział i udzielającym
pomocy, którzy dzięki ciężkiej
pracy odbudowali ten Dom Boży.
W imieniu byłych parafii
Gruessau (Niemcy) Josef Froebrich
(Tłum. Lucyna i Karolina Wilk)
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Das Annafest
in Grüssau!

Sehr geehrter Hochwürden
Herr Pfarrer Marian Kopko,
Wie versprochen sende ich Ihnen einen
Bericht für Ihre Kirchenzeitung „ Krzeszowska PANI „ von meinem Freund Josef
Fröbrich. Mit freunflichen Grüßen in herzlicher Verbundenheit bis auf ein gesundes
Wiedersehen Ihr
Joachim Blau

Seit Jahrhunderten feierten
die Grüssauer als Hochfest mit
Oktav das Fest der hl. Anna.
Schon in den Tagen des Abtes
Büthner ( 1517 - 1533 ) stand
auf dem Berg über dem Ort
Grüssau eine St. Anna - Kapelle. Sie wurde von den gläubigen
Bewohnern aber auch stets von
weitherkommenden
Pilgern
gern besucht und als Ort des
Trostes wieder verlassen.
Abt Bernhard Rosa ( 1660
- 1696 ) ließ die Bergkirche besonders reich ausstatten, auch
seine Nachfolger ahmten ihm
nach und sorgten treu für Ausstattung und Erhaltung. Leider
wurde diese Pracht am 4.August 1884 durch Blitzschlag und
Feuer vernichtet. Nur Weniges
konnte gerettet werden. Aber
selbst damals zur Zeit der Sekularisation haben sich die Grüssauer Christen und Bürger nicht
beirren lassen und ihr Heiligtum auf dem Annaberg wieder
errichtet. Dies belegen die historischen Forschungen des Pater
Ambrosius Rose.
Zu unseren Zeiten feierte die
Pfarrei Grüssau am 26. Juli (
Anna Namen ) und den darauffolgenden Sonntag das Fest der
heiligen Anna. ( St. Annafest
). An beiden Tagen zog man in
großer Prozession auf den Annaberg. In der Bergkiche
wurde dann der feierliche
Festgottesdienst mit Festpredigt
gehalten. Während der ganzen
Oktav wurde früh die hl. Messe
und in den frühen Abendstunden
die St. Annaandacht regelmäßig
gefeiert. Diese Feierlichkeiten
waren sehr beliebt und deshalb

auch immer gut besucht. In den
Morgenstunden die Schulkinder
und in den Abendstunden die
Pfarrjugend -lichen. Anschließend gab es dann ein gemütliches Beisammensein und ein
frohes Singen in der freien Natur mit dem herrlichen Blick auf
das unvergessene Riesengebirge
mit Schneekoppe.So beschreibt
es Pater Ambrosius O.S.B. in
seinen Büchern.
Die Annaverehrung war und
ist für uns Grüssauer stets eine
Herzenssache. Es war für uns
bei unseren früheren Besuchen
in unserer alten Heimat jedes
Mal ein sehr trauriges Erlebnis,
wenn wir den Annaberg bestiegen und den ständigen Verfall
der Annakapelle zur Kenntnis
nehmen mussten. Als wir nun
im Jahre 2000 erfuhren, dass die
Annakapelle wieder aufgebaut
werden soll, haben wir uns sofort entschlossen dabei zu helfen. Und so haben wir 2004 in
der Grüssauer Pfarrfamilie eine
Spendenaktion ins Leben gerufen. Die gespendeten Geldbeträge haben dann jedes Jahr Jo-

sef Fröbrich, Rudolf Kinzel und
Joachim Blau zum Fest der hl.
Anna den Initiatoren persönlich
überreicht. Zweimal sogar mit
der kompletten Pfarrfamilienwallfahrergruppe. Dabei war es
immer für uns ein besonderes
bewegendes Erlebnis , dass wir
jedes Mal bereits in den eingerüsteten Ruinen zu Ehren der
hl. Anna die hl. Messe feiern
konnten. Wir freuen uns, dass
wir beim Wiederaufbau der Annakapelle helfen konnten und
die hl. Anna auch in Grüssau
wieder ihre würdige Wohnstatt
hat und uns allen die Hoffnung
gibt, dass die Annaverehrung in
Grüssau auch in der Nachkommenschaft Bestand hat. Dann
haben sich die Mühen gelohnt.
Ein herzliches „ Gott Vergelts“ den edlen Spendern aber
auch im Besonderem den Initiatoren, allen Beteiligten und
Helfern, die in mühevoller Arbeit dieses Gotteshaus wieder
aufgebaut haben.
Im Namen der Pfarrfamilie
Grüssau (Deutschland)
gez. Josef Fröbrich
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rok 2006 –

lipiec – Pierwszy odpust na św. Annie

Ojciec Honoriusz, ks. kan. Włodzimierz Gucwa
i ks. kapelan Władysław Sługocki
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rok 2006 –

listopad – Zalewanie wieńca
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rok 2006 –

zaproszenie na odpust
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rok 2007 –

prace społeczne przy kościele św. Anny
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Ann a

- znaczy zmiłowanie”

J

est to niewątpliwie jedno z najpopularniejszych
imion
na
świecie. W języku hebrajskim
„Anna”(hana, hanna)znaczy tyle, co
„łaska”, „zmiłowanie”. Biblia opowiada nam o kilku wybitnych kobietach o tym imieniu. Do najbardziej
znanych w Biblii należą: matka Samuela, Anna prorokini Anna- matka Najświętszej Maryi Panny. Anna
żona kapłana Elkany czekała na swego syna Samuela do późnego wieku.
Oboje całe życie tęsknili za potomkiem, upraszali Boga a Bóg okazał
im zmiłowanie, darząc Annę synem
Samuelem. Późny wiek rodziców
podkreślał cud Boży w ich życiu.
Druga z kolei, Anna prorokini, żyła
przy świątyni jako wdowa, w modlitwach i postach oczekując przyjścia
Mesjasza, którego Bóg pozwolił jej
oglądać własnymi oczyma, z pełnią
radości i spełnienia. Okazał jej swe
zmiłowanie.
O matce Najświętszej Maryi Panny wszystkie cztery Ewangelie nie
przekazują nam żadnej wiadomości, nawet imienia. Milczenie Biblii
na ten temat usiłuje wypełnić obfita
literatura apokryficzna, zwłaszcza
Protoewangelia Jakuba, która powstała ok. 150 roku po narodzeniu
Chrystusa, tzw. Ewangelia PseudoMateusza z VI wieku czy tez „Księga
narodzenia Maryi” z VII wieku. Na
marginesie można przypomnieć, że
owa literatura apokryficzna to są żydowskie i starochrześcijańskie teksty, nie uznane za kanoniczne- jak
Stary I Nowy Testament- ze względu na tkwiące w nich niekiedy błędy
i nieścisłości, w porównaniu z owymi
kanonicznymi czyli zatwierdzonymi
autorytetem Kościoła pismami.
Wymienione źródła cechują
się tym, że trudno w nich nieraz
oddzielić wątki historyczne od le-

gendarnych, ziarno prawdy od pobożnych opowiadań. W takim przypadku zwykle stosuje się zasadę: „
Z owoców poznacie ich….”. Z wyjątkowości
Córki wnioskujemy
o wyjątkowości Rodziców to jest
Anny i Joachima.
Z apokryfów dowiadujemy się zatem, że Anna jest jedną z trzech córek
kapłana z Betlejem- Mathana. Jej siostry (Maria i Sobe) poślubiły mężów
rodem z Betlejem, Anna natomiast
wyszła za mąż za Galilejczyka Joachima i zamieszkała wraz z mężem
w Nazarecie. Joachim i Anna długo
nie mogli doczekać się potomstwa.
Oczekiwali go do późnej starości, kiedy to Joachim zdecydował się na krok
niemal dramatyczny: poszedł na
pustkowie i tam przez 40 dni postem
i modlitwą błagał Boga o zmiłowanie. Jakby w odpowiedzi na jego wołanie zjawił się anioł i oznajmił mu,
że błagania zostały wysłuchane i jego
małżonka Anna- mimo podeszłego
wieku da mu dziecko, które będzie
radością ziemi. Była więc Najświętsza Panienka dzieckiem tęsknoty,
długiej a wytrwałej modlitwy i zmiłowania Bożego.
Piętnastego dnia po narodzeniuwedle żydowskiego przepisu-dano
Jej imię Miriam (Maria) a kiedy
córka Joachima i Anny skończyła
trzy lata zaprowadzono Ją do świątyni w Jerozolimie i tam ofiarowano
Bogu . O śmierci rodziców Maryi
nic nie wiadomo.
Świętą Annę otoczono czcią
w Kościele dość wcześnie, bo już w Vi
wieku w Konstantynapolu był kościół
pod wezwaniem św. Anny a pierwszy
klasztor ze św. Anną jako patronką
powstał na Zachodzie w 701 roku we
Floriac koło Rouen. Tam też miały
się znajdować jej relikwie.
W Polsce kult świętej matki Maryi Panny rozwinął się dość szybko
i intensywnie. Pierwsze Bractwo św.
Anny powstało w 1578 roku erygowane przez ówczesnego arcybiskupa
Lwowa Jana Dymitra Solikowskiego
i za staraniem królowej Anny Jagiellonki. Świętej Annie poświęcony był
wtorek , był to – według pism apokryficznych- dzień jej urodzin i śmierci.
Czciły ją od zarania wieków szczegól-

nie matki rodzin, kobiety pragnące
potomstwa, kobiety rodzące, ją za patronkę obrały sobie praczki i hafciarki , a także złotnicy, stolarze, drwale,
górnicy i żeglarze. Była też czczona
jako opiekunka dobrej śmierci, polecano jej chorych na gorączkę i chorych
psychicznie. Na swoich wizerunkach
od wieków zwykle przedstawiana
jest w zielonym płaszczu lub sukni,
symbolizując kiełkującą nadzieje na
zmiłowanie.
Kiedy stoi się na krzeszowskim
placu kościelnym i spogląda na
wschód, na jednej z gór widać bielejącą budowlę. To kaplica św. Anny.
Ojciec Mikołaj Lutterotti, benedyktyn i znany przedwojenny historyk
Krzeszowa umieszcza powstanie tej
kaplicy, w tym właśnie miejscu, na
lata rządów opata cysterskiego Franciszka Buthnera (1517-1533). Wiek
później była gruntownie odnawiana,
a w 1686 roku opat Bernard Rosa
zbudował nową kaplicę, do której co
niedziela udawała się procesja i gdzie
odprawiono uroczystą Sumę z kazaniem. Drugi z czterech wielkich
opatów Krzeszowa (twórców pięknego kompleksu barakowego) Dominik Geyer ufundował wzdłuż drogi
procesyjnej na górę św. Anny pięć
kapliczek. W ich niszach znajdowały się malowidła na blasze przedstawiającego radości św. Anny, za tegoż
opata ówczesny papież Klemens XI
udzielił odpustu zupełnego uczestnikom uroczystości, co wzmogło napływ pielgrzymów i co równocześnie
zmusiło opata do zbudowania większej kaplicy. Było to w latach 17211722. Ponad sto lat później od uderzenia pioruna powstał pożar, ale
wkrótce zlikwidowano skutki pożaru
i podniesiono kościół z ruin.
Podniesienia z ruin doczekała
się Kaplica Świętej Anny, górująca
nad Krzeszowem także i współcześnie. Kiedy w oparciu o fundusze unijne i staraniem Kurii legnickiej odnowiono główne „perły
baroku” w Krzeszowie, parafianie
pomyśleli o świętej Annie, której
kaplicę pamiętają niektórzy jeszcze nie zdewastowaną. Dzięki otwartym sercom i szczodrym a pracowitym dłoniom Parafian i innych
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Ofiarodawców kaplica odzyskała
swój dawny blask a św. Anna znów
obejmie opiekę nad udającymi się
do niej o pomoc.
Niejednokrotnie stawiano sobie pytanie, czemu Dolny Śląsk
był terenem szczególnie rozwiniętego kultu św. Anny. W samym
Krzeszowie i okolicy ilość kaplic,
kapliczek i figur jest wręcz zastanawiająca. Wszystkie on pochodzą
z okresu- rzec można- złotego wieku
cysterskich posiadłości, który trwał
mniej więcej od czasu rządów opata B. Rosy poprzez działalność kolejnych opatów Dominika, Geyera,
Innocentego Fritscha, Benedykta
Seidla czyli okres od około 16601760 roku. Otóż nieco wcześniej,
bo w 1648 roku zakończyła się tzw.
wojna trzydziestoletnia, która toczyła się oficjalnie o priorytety religijne,
choć prawdziwymi przyczynami
były te polityczne tzn. rywalizacja
o stan posiadania i wpływów. Była
to- według historyków- jedna z najkrwawszych i najokrutniejszych
wojen w Europie. Toczyła się w latach 1618-1648, głównie na terenie Europy zachodniej. Dolny Śląsk
związany wówczas i politycznie
i kulturowo z krajami niemieckimi
był wciągnięty w wir walk. Mężczyźni ze śląskich domów szli na wojnę,
bądź wyginęli podczas przemarszu
wojsk. W domu pozostawały zwykle
tylko kobiety, głównie stare i dzieci.
Nic więc dziwnego, że poratowania,
pocieszenia i zmiłowania szukały
u św. Anny, kobiety starej ale dającej poczucie bezpieczeństwa swojej
Córce i rodzinie. W wyobrażeniach
ikonograficznych często przedstawia się ją z Maryją a nieraz także
i z małym Jezusem. Jest to tzw. św.
Anna Samotrzecia.
Nie potrzeba szczególnej bystrości, by stwierdzić, że św. Anna z powodzeniem może patronować i naszym czasom. Wprawdzie nie ma
– Bogu dzięki- wojny ale jest coś, co
równie skutecznie niszczy rodziny
dziś, jak wówczas przed prawie pięciuset laty wojna. Konieczność wyjazdów „ za chlebem” a także polityka antyrodzinna przynosi równie
dotkliwe klęski jak dawniej działania wojenne. Dlatego uciekamy
się do św. Anny- opiekunki rodzin
i mistrzyni w wypraszaniu u Boga
łask i zmiłowania. Wszak „Anna”
znaczy- łaska i zmiłowanie!
Siostra Edyta - benedyktynka

Litania do Świętej Anny
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie
eleison
Chryste usłysz nas- Chryste wysłuchaj
nas.
Ojcze z nieba Boże- zmiłuj się nad nami
Synu , Odkupicielu świata, BożeDuchu Święty, BożeŚwięta Trójco, Jedyny BożeŚwięta Maryjo- módl się za nami
Święta Anno
Święta Anno, Matko Najświętszej
Maryi PannyŚwięta Anno, służebnico Ojca
PrzedwiecznegoŚwięta Anno, Matko Rodzicielki Syna
BożegoŚwięta Anno, świątynio Ducha
ŚwiętegoŚwięta Anno, piastunko Jezusa i MaryiŚwięta Anno, naczynie wybrane Opatrzności BożejŚwięta Anno, miłością Bożą pałającaŚwięta Anno, chlubo wszystkich niewiastŚwięta Anno, przykładzie wiernej żonyŚwięta Anno, wzorze wszystkich matekŚwięta Anno, cicha i pokornaŚwięta Anno, Matko sprawiedliwaŚwięta Anno, wzorze wychowywania dzieci dla BogaŚwięta Anno, wzorze cichego życia domowegoŚwięta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałościŚwięta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiaryŚwięta Anno, nauczycielko prawdy i miłościŚwięta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwychŚwięta Anno, obrono sierot i wdów
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonychŚwięta Anno, ucieczko błądzącychŚwięta Anno, opiekunko żniwnych pólŚwięta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga
Prosimy Cię, Święta Anno,
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała
Wysłuchaj nas Święta Anno!,
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują,
wspomagała
Abyś podróżujących od wypadków zachowała
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustanie pomagała
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam
Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas
Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad
nami
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rok 2008 –

Lipiec – Odpust

Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn z Wąchocka
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rok 2008 –

listopad – Wywożenie dachówki
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rok 2009 –

Więżba dachowa, pokrycie dachu
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K

ult św. Anny na Śląsku ma
szczególnie bogatą historię. Diecezja wrocławska
już w średniowieczu posiadała
50 obiektów sakralnych dedykowanych tej świętej. Około roku
1500 datuje się rozkwit Jej czci na
Górze Św. Anny, która staje się
miejscem licznych pielgrzymek.
Szczególnie faworyzują matkę
Maryi kobiety, czcząc Ją jako orędowniczkę przy porodach: wzywana jest przez krawcowe, tkaczki, prządki. Odbiera cześć również
jako opiekunka górników i szpitali. W zakonnie Cysterskim ranga
Jej kultu była znaczna. W XII w.
upodobały Ją sobie jako patronkę
klasztorów Cysterki. Od połowy
XIV w. liturgii Cystersów daje się
zaobserwować stopniowe narastanie kultu św. Anny, aż do określenia Jej jako Tej, której szczególnej
opiece powierzony został zakon.
Mimo, że okres reformacji osłabił nieco kult św. Anny, to jednak

Boczny ołtarz Św. Anny
w Bazylice Mniejszej
w Krzeszowie
konwent krzeszowski pozostał
wierny tradycji. Prawdopodobnie
już za opata Franciszka Buetnera
(1517-33), wybudowana została
na wzgórzu opodal klasztoru kapliczka poświęcona tej świętej.
Kilka razy przebudowana, ostateczną swą formę architektoniczną otrzymała w r.1722 za opata
Dominika Geyera. W 1454 roku
w kościele klasztornym, wśród
innych, rekonsekrowany został
i ołtarz św. Anny. Trudno ustalić
jakie były dalsze dzieje. Faktem
jest, że w kościele Fritscha otrzymała św. Anna w lewym ramieniu transeptu osobną kaplicę.
Fresk na sklepieniu przedstawiał
postać NMP Niepokalanej z księ-

życem i uskrzydlonym smokiem
u stóp. Po obu stronach Maryi
widniały sylwetki Jej rodziców
św. Anny i św. Joachima. Ta niewielka kompozycja posiadała ciekawą wymowę ideową. Przywilej
Niepokalanego Poczęcia NMP
wziął się pośrednio z macierzyństwem św. Anny i na rodziców
rzutowała chwała ich Dziecka,
gdyż doskonałość owocu świadczyła o szlachetności drzewa. Im
więcej sympatii zyskiwała sobie
stale dyskutowana prawda o Niepokalanym Poczęciu NMP, tym
samym szersze rozmiary przyjmował kult św. Anny i Joachima.
W rozglifieniu okna przy ołtarzu umieszczono dwie sceny:
wyobrażenie św. Anny i św. Joachima proszących w świątyni
o dziecko oraz przedstawienie
Niepokalanej jako nadziei dla
tych, którzy zmarli „pod prawem”. Ta ostatnia kompozycja, jest zredukowanym do minimum powtórzeniem sceny
z przęsła „Admirabilis”. W podłuczu okna widnieje utkany
z kwiatów monogram Maryi.
W ołtarzu się obraz pędzla
Schefflera z 1752 roku przedstawiający św. Annę z Maryją
i z Aniołem trzymającym lilię.
W zwieńczeniu ołtarza znajduje się ukazana do połowy rzeźba
Boga Ojca, poniżej której widnieją trzy gorejące serca. Całość
zwieńczenia uzupełnia rozwarta
księga z tekstem: ”księga rodowodu Jezusa Chrystusa” (Mt. 1). Ołtarz flankują figury św. Joachima
i św. Judy Tadeusza, dłuta Lachela z 1763r. Święty Juda - krewny
Chrystusa, czczony był szczególnie XVIII w. w Austrii i Polsce.

na podstawie maszynopisu
pracy doktorskiej
Ks. Stanisława Kobielusa (1979 r.)
opracował: Ks. Władysław Sługocki
Kapelan Sióstr Benedyktynek
z Krzeszowa
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rok 2009 –

lipiec – ODPUST

Ks. dr Jan Pazgan, Ks. Kanonik Włodzimierz Gucwa,
Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn i Ks. Kustosz
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rok 2010 –

styczeń – śW. ANNA W ZIMOWEJ SZACIE
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rok 2010 –

czerwiec – tYNKOWANIE KOŚCIOŁA
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I

mię Anna (hebr. hanna
znaczy „łaska”) jest jednym
z najpopularniejszych imion
w Polsce, a zwłaszcza na Śląsku.
Św. Anna jest patronką matek,
kobiet rodzących, wdów, żeglarzy, ubogich oraz szkół chrześcijańskich.
Gdy dostałem zaproszenie
do napisania w „Krzeszowskiej
Pani” o św. o Annie, byłem
w rozterce, co pisać, bo to „temat
rzeka”. Zwróciłem się do internetowych przyjaciół o pomoc.
Oto kilka wypowiedzi:
Krystyna z Lublina
Mało wiemy o rodzinie św.
Anny i Joachima. A równocześnie wiemy wszystko . „Po owocach ich poznacie „. Jak wyglądał dom rodzinny NMP ,gdzie
mogła wyrosnąć ta, którą sam
Bóg wybrał na Matkę swojego
Syna i naszą Matkę? Jakie cechy
charakteru przekazała swojemu dziecku św. Anna? Z przekonaniem twierdzę, że była
taka szczęśliwa jako babcia
Syna Boga ,Jezusa. Ewangelie
o tym nie wspominają, bo też
i nie dotyczą życia św. Anny,
ale dla nas jest wzorem rodziny
. Rodziny Bogiem silnej. Rozbicie rodzin wielopokoleniowych
to pierwszy z błędów współczesnego świata, to zerwanie
łączności młodego pokolenia
z korzeniami, wyrwanie z rodzin i rzucenie światu na pożarcie. Pomyślmy ,przez wszystkie wieki Bóg szukał ziemskiej
Matki, aby Jego Syn stał się
Bogiem-Człowiekiem. I znalazł
w rodzinie św. Anny ten skarb.
To dlatego św. Anna jest patronką wielu stanów. Módlmy się
za jej pośrednictwem o dary Ducha Świętego, abyśmy umieli
jej wzorem wychowywać nowe
pokolenia. Tak bardzo potrzeba
we współczesnym całym świecie i w naszej Ojczyźnie ludzi
prawych o czystych sercach.

Stanisław z Podlasia pisze tak:
Święta Anna - kobieta wybrana przez Opatrzność Bożą na

Matkę Rodzicielki Syna Bożego. Dlaczego ona? Ona w życiu
swym pałała miłością do Boga,
swą pierwszą i jedyną córkę Maryję ofiarowała Panu Bogu, bo
Maryja była nagrodą i zadośćuczynieniem dla Anny i Joachima za wiarę i wielką miłość do
Boga. W swym cichym i pokornym życiu była wzorem żony,
wzorem cierpliwości i wyrozumiałości, żyła w miłości i prawdzie. Tak też wychowywała swą
córkę Maryję - wszystkie swe
umiejętności, wiedzę i dary,
które otrzymywała od Boga,
przekazywała i wpajała Maryi,
tak by stała się ona dzieckiem
dla Boga i Matką /niepokalanie
poczętą/ Jezusa - Zbawiciela
Świata. Anna jako babcia miała też udział w wychowywaniu
wnuka Jezusa w takim samym
klimacie jak wychowanie Maryi. Aby tak wychowywać potomstwo, trzeba naprawdę mieć
w sobie dużo wiary i z nią żyć,
przekazywać i wspólnie z dziećmi w niej uczestniczyć.
Od siebie dodam, że:
„W pierwszym wywiadzie prasowym po serii zamieszek w brytyjskich miastach premier David
Cameron zapowiedział działania wzmacniające rodziny. Ze
statystyk wynika, że w Wielkiej
Brytanii żyje 100 tysięcy rozbitych lub patologicznych rodzin.
David Cameron zwrócił uwagę, że wielu młodych chłopców
wychowuje się bez właściwego
wzorca mężczyzny.” Patrząc na
rodziny i młodzież w Polsce i na
świecie, czy nie powinniśmy naśladować i wzorować się na rodzinach z Nazaretu, św. Anny
i Joachima oraz Maryi i Józefa.
Danuta z Opola przysłała piosenkę nieznanego autora:
Babcia Anna
Siwy zmierzch już senne mruży
oczy,
znowu gdzieś zniknęły babci
okulary.

BEZ TYTUŁU
BRAT STANISŁAW
Babciu siądź i sobie chociaż raz
odpocznij,
posłuchaj, było kiedyś
miasteczko Nazaret.
Tam siwa babcia Anna
opowiadała bajki
i w swoich dobrych dłoniach
tuliła sny,
dla Najświętszego Wnuka robiła
ciepły szalik jak wszystkie babcie w świecie,
po wszystkie dni.
Cichutkie jej krzątanie, każdy
garnuszek mleka,
sędziwą jesień życia pokochał
Bóg.
Słońce wschodziło dla niej,
kiedy się Wnuk uśmiechał najsłodsze jej Kochanie Najświętszy Wnuk.
Babcie są w miłości nigdy
niestrudzone,
noszą wciąż swe ciężkie siatki
z zakupami.
A gdy już, pod wieczór życia sił
nie stanie,
to wtedy zawsze jeszcze
udźwigną różaniec.
Jak niegdyś babcia Anna,
opowiadają bajki.
I w swoich dobrych dłoniach
kołyszą sny.
Na migających drutach robią
dla wnuków szalik jak wszystkie babcie w świecie
po wszystkie dni.
Cichutkie ich krzątanie, każdy
garnuszek mleka,
sędziwą jesień życia pokochał
Bóg.
Niech w dobrych oczach dzieci
znów do nich się uśmiecha,
ten, który też miał babcię Najświętszy Wnuk.

(Gratuluję poświęcenia
remontowanego kościoła św. Anny
w Krzeszowie)
Brat Stanisław
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rok 2010 –

grudzień – śW. aNA W ZIMOWEJ SZACIE
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rok 2011 –

kwiecień – pODSUFITKA
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rok 2011 –

wiosna – WYCINKA DRZEW
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„Zespołu klasztornego w
Krzeszowie nikomu przedstawiać nie trzeba. Jednak potęgę
tego najcenniejszego zabytku
architektury sakralnej Dolnego
Śląska dopełnia dopiero spojrzenie z góry Św. Anny. Tam
też, jako integralny element założenia klasztornego wzniesiony został kościół. Dziś w tym
miejscu widoczne są tylko jego
ruiny, jednakże społeczność
krzeszowska, pamiętając jaką
rolę odgrywał niegdyś kościół
na Górze Św. Anny podjęła się
trudnego zadania – odbudowy
tego obiektu! Przy podjęciu tej
ważnej decyzji kierowano się
także dewizą, że świadectwem
pokoleń są pomniki po sobie
pozostawione.”
Takim tekstem „Komitet Odbudowy Kościółka na górze Św.
Anny”. przy Rzymskokatolickiej

Słowo Komitetu
Odbudowy Kościoła
św. Anny
Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
w Krzeszowie zachęcał ludzi do
udzielenia wsparcia finansowego dla odbudowy kościoła.
Niestety nie znalazło to żadnego odzewu. Zaczęto myśleć nad
innymi formami pomocy i tak
zapoczątkowano odprawianie
Mszy św. na Górze św. Anny,
przy ruinach kościoła, w niedzielę po; lub przed dniem 26 lipca.
No i się zaczęło...W roku 2005
ruszyły prace przygotowujące
obiekt do remontu. Dziś mamy
rok 2011 i z całą świadomością
możemy stwierdzić, że pozostawiliśmy po sobie świadectwo.

ROZLICZENIE FINANSOWE ODBUDOWY KOSCIOŁA
na GÓRZE św. ANNY
wpływy – razem:

315. 614

1

ofiara z opłatków

5 .520

2

odpust Św. Anny

22. 943

3

taca ze Mszy św. zbierana w Bazylice

4

cegiełki

5

ofiary anonimowe

144 .391

6

bale charytatywne

41. 550

7

ofiary z Niemiec

54. 160

wydatki (materiały i robocizna) – razem:

7 .050
40 .000

315. 614

1

rozpoczęcie prac remontowych

38. 700

2

murowanie ścian

59 .784

3

tynkowanie

42. 330

4

więźba dachowa

47. 900

5

łaty, foliowanie i pokrycie dachu

53. 000

6

budowa wieżyczki

7

podbitka kolebowa wraz z impregnowaniem

37. 700

8

piaskowanie ścian

12. 500

9

dzwon

17. 200

6. 500

Lista ofiarodawców, którzy
chcąc pozostawić po sobie
świadectwo wykupili cegiełkę,
by wesprzeć odbudowę
kościoła św. Anny
• PRYWATNA FUNDACJA MARYJA
VICTIS
• JOLANTA, MIROSŁAW, PAWEŁ
GIENIEC
• REGINA, TADEUSZ
PIESTRZYŃSCY
• EMILIA, WŁADYSŁAW SALAMON
• JANINA, JAN SIKORA
• HELENA, JÓZEF CEBULA
• JADWIGA, MIECZYSŁAW JAŁA
• STANISŁAW GRZĄŚKO
• LIDIA, JÓZEF MICHALIK
• WERONIKA TROJAN
• KRYSTYNA, JAN BEDNARZ
• MONIKA, PIOTR GAMOŃ
• KS. JAN MROWCA Z RODZINĄ
• PRZYJACIELE Z NIEMIEC
• VIOLETTA, BOGDAN PAZGAN
• JADWIGA, MIECZYSŁAW
GABROWSCY
• LUCYNA, WŁODZIMIERZ WILK
• KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W
KRZESZOWIE
• BOŻENA, WIESŁAW KLUZ
• WŁADYSŁAWA, JAN URBAŃSCY
• BARBARA BĄK CZARNY BÓR
• ZOFIA, TADEUSZ JAŁA
• RODZINA CHRONOWSKICH Z
ULICY SĄDECKIEJ
• STANISŁAWA, MARIAN LEŚNIAK
• RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA
KRZESZÓW
• STANISŁAW TROJAN Z
RODZINĄ, LIPIENICA
• RUDOLF U. GIZELA
• CZESŁAWA, BOGDAN STANEK
• KOŁO ŁOWIECKIE „KNIEJA”
W LUBAWCE Z SIEDZIBĄ W
KRZESZOWIE
• ZUZANNA, JAN BOCHEŃSCY
• ALEKSANDRA, PAWEŁ MICHALIK
• DANUTA, RAFAŁ STANEK
• ELŻBIETA, KAZIMIERZ KUŚ
• IRENA, STANISŁAW LOREK
• LIDIA, ZYGMUNT STANEK
• GIENIA HOMONCIK
• KINGA KOPKO z NOWEJ RUDY
• MARIAN WÓJCIK ze
STRZEGOMIA
• ERWIN KEMPA z ZABRZA
(Skarbnik Komitetu Odbudowy Kościoła
na Górze św. Anny Monika Stanek – Gamoń))
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Firmy i Osoby które wsparły odbudowę kościoła św.
Anny udzielając bezpłatnej
pomocy w formie przekazanych materiałów i usług:
• Fundacja „Maryja Victis”
• Sandmix Sp z o.o. Chróścice
• Restauracja „ Rustykalna”
• Sklep Spożywczy - Roman
Uznański
• Jan Sikora
• Krzysztof Jała
• Państwo Leśniak
• Transport Ciężarowy - Jerzy
Bodziony
• Kominki „Mikołajczyk”
• Państwo Maria i Andrzej Bernatek
• Kamieniarstwo „Kohut” Kamienna Góra
• Kamieniarstwo „Romex” Strzegom
• Betoniarstwo Kamienna Góra
• Tom-Stal - Tomasz Orzechowski
• Budownictwo Ogólne - Daniel
Kubacki z Lubawki
• Stolarstwo - Grzegorz Pawlik
• Mieczysław Gabrowski
• Henryk Prochera
• Robert Mikołajczyk
• Krzysztof Louis Siemiński
• Przewodniczący Rady Gminy
Kamienna Góra - Zygmunt
Homoncik
• Kancelaria Prawna „Świt”
z Kamiennej Góry.
Osoby prywatne:
Józefa Ziuta Zalejska, Krystyna Radwańska, Antonina (Tola) Kaliszuk,
Leokadia Styrna, Irena Wójcikowska,
Katarzyna i Izabela Waligóra. Brendon Bednarek, Sebastian, Sylwester,
Mateusz i Dariusz Charzewscy, Marek Galica, Sebastian Ślimak, Mateusz Dudka, Marzena Mazurek-Galica, Jadwiga i Mieczysław Gabrowscy.
Pragniemy szczególnie serdecznie podziękować Wszystkim Mieszkańcom
Parafii Krzeszów, którzy przychodzili
ofiarnie z pomocą na Górę św. Anny,
a których nie sposób wszystkich
wymienić aby kogoś nie pominąć!
Wszystkim składamy bardzo gorące i
serdeczne „Bóg Zapłać”
Fundatorzy Dzwonu:
Fundacja „Maryja Victis”
Ewa i Zbigniew Świt
Monika i Piotr Gamoń
Violetta i Bogdan Pazgan
Lidia i Józef Michalik
Lucyna i Włodzimierz Wilk
Patrycja i Krzysztof Jała
Monika i Andrzej Sikora
(Andrzej Sikora – Komitet Odbudowy
Kościoła na Górze św. Anny)

Mecenas Zbigniew Świt i wykonawcy nowego ołtarza
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rok 2011 –

lipiec – oDPUST

Od prawej: Ks. Kapelan Władysław Sługocki, Ks. Mateusz Rycek,
Ks. Sławomir Kowalski, O. Przemysław Ilski - redemptorysta,
Ks. Julian Kropp z Rumunii, Ks. Tadeusz Żurek wiceoficjał Sądu Biskupiego
i Ks. Kustosz Marian Kopko
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rok 2011 –

lipiec/wrzesień – prace wykończeniowe
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rok 2011 –

lipiec/wrzesień – prace wykończeniowe
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rok 2011 –

lipiec/wrzesień – prace wykończeniowe

Dwumiesięcznik
Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
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Zniszczone „Radości św. Anny”
– czekają na kolejną akcję ratowania zabytków.

Parafia Wniebowzięcia N.M.P.,
Plac Jana Pawła II nr 1, 58-405 Krzeszów,
fax. 75 742 35 91
www.opactwo.eu
sanktuarium.krzeszow@gmail.com
marian.kopko@gmail.com
Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79
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Ostatnie prace porządkowe przy św. Annie

Widok Krzeszowa z progu kościoła św. Anny

Obraz św. Anny namalowany przez s. Celestynę – benedyktynkę z Krzeszowa
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