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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA
MARZEC – KWIECIEŃ 2016 

• 3 - 5 marca 2016 – I-czwartek, I-piątek i I-sobota 
miesiąca. Odwiedziny chorych w piątek 4  marca od 
godz. 8.30. Z piątku na sobotę całonocna Adoracja 
Najświętszego Sakramentu. W sobotę 5 marca godz. 
12.00 – Msza Święta w Bazylice i czuwanie „Pierwszej 
Soboty Miesiąca”.

• 6 marca – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana Tajemnic 
Żywego Różańca o godz. 10.00.

• 8 marca – Peregrynacja Symboli Światowych Dni 
Młodzieży w Krzeszowie - godz. 8.00 - przywitanie 
Symboli przed Bazyliką, następnie nabożeństwo 
z  udziałem uczniów ZSP w Krzeszowie - godz. 8.30 
Procesja z Krzyżem i Ikoną do Szkoły.
– Dzień Kobiet – zapraszamy panie na  Eucharystię 
o godz. 17.00 w intencji wszystkich kobiet z naszej 
parafii.

• 13 marca – Niedziela – rozpoczęcie rekolekcji 
parafialnych i szkolnych. Nauki rekolekcyjne głosić 
będzie ojciec Roman Bakalarz, dominikanin z Krakowa.

• 19 marca – sobota - Uroczystość Św. Józefa. Zapraszamy 
do kościoła brackiego p.w. św. Józefa na Eucharystię na 
godz. 12.00.

• 20 marca – Niedziela Palmowa – konkurs na 
najpiękniejszą palmę wielkanocną.

• 1 kwietnia – I-Piątek Miesiąca; odwiedziny chorych 
od godz. 8.30. Całonocna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu po Mszy św. o godz. 17.00.

• 2 kwietnia – I-sobota miesiąca; zapraszamy na godz. 
12.00. Msza Święta w Bazylice i czuwanie „Pierwszej 
Soboty Miesiąca”.

• 3 kwietnia – I-Niedziela Miesiąca. Zmiana Tajemnic 
Żywego Różańca o godz. 10.00.

• 7 kwietnia – I-Czwartek Miesiąca.

• 23 kwietnia – dzień imienin Ks. Jerzego Jerki.

• 25 kwietnia – dzień imienin Ks. Bp Marka Mendyka.

Na pierwszej stronie:
"Biczowanie", 
M. Willmann
Obecnie znajduje się  
w muzeum opactwa  
w Krzeszowie

Plan Obchodów Wielkiego Tygodnia 
W Sanktuarium Krzeszowskim

Niedziela Palmowa - 20 marca 2016
• Msze Święte w Bazylice: o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00

• w Krzeszówku: o godz. 9.00
• Na każdej Mszy Św. obrzęd poświęcenia palm
• Procesja z palmami na Mszy Św. o godz. 10.00

Wielki Czwartek - 24 marca 2016
• godz. 16.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej w Krzeszówku
• godz. 17.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej w Bazylice
• do godz. 22.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 

przy Ołtarzu Czuwania

Wielki Piątek - 25 marca 2016
• godz. 8.00 – Rozpoczęcie modlitwy przy Ołtarzu 

Adoracji
• godz. 10.00 – Misterium Męki Pańskiej w Bazylice 

Krzeszowskiej
• godz. 15.00 – Rozpoczęcie Nowenny do Bożego 

Miłosierdzia
• godz. 16.00 – Liturgia Męki Pańskiej w Krzeszówku
• godz. 17.00 – Liturgia Męki Pańskiej w Bazylice 

Krzeszowskiej
• godz. 21.00 – Apel Maryjny i Nabożeństwo Pasyjne
• Całonocna Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie
• Podczas Adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu 

Pokuty od godz. 19.30 do 1.30 w nocy

Wielka Sobota - 26 marca 2016
• Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie przez cały dzień 
• Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w Bazylice: 

godz. 10.00, 11.00 i 12.00
• Poświęcenie Pokarmów na wioskach:

• Krzeszówek - godz. 10.00,
• Gorzeszów k/świetlicy - godz. 10.30,
• Jawiszów k/remizy - godz. 11.00, 

oraz przy pani Skrzekut – godz. 11.20,
• Lipienica godz. 12.00.

• godz. 15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
• godz. 20.00 – Wigilia Paschalna - w Krzeszówku
• godz. 22.00 – Wigilia Paschalna - w Bazylice 

Prosimy o przyniesienie świecy chrzcielnej na Liturgię 
Wigilii Paschalnej 
Liturgia Wigilii Paschalnej zakończy się – Procesją 
Rezurekcyjną

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 27 marca 2016
• Msze Święte w Bazylice: o godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00

• w Krzeszówku: o godz. 9.00

Poniedziałek Wielkanocny - 28 marca 2016
• Msze Święte jak w każdą Niedzielę i Święta

Plakietka na kielichu 
Emmanuel
"Zmartwychwastanie"
(Zbiory Muzeum Opactwa) ▶
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PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 
W KRZESZOWIE, 13-16 MARCA 2016 R.
Rekolekcjom przewodniczy: Ojciec Roman Bakalarz - Dominikanin

z Sanktuarium w Borku Starym k/ Rzeszowa

V Niedziela Wielkiego Postu  
- 13 marca 2016

• godz. 7.00 - Godzinki ku czci 
Niepokalanego poczęcia NMP

• godz. 7.30 - Msza Święta 
z nauką dla dorosłych

• godz. 9.00 - Msza Święta 
z nauką w Krzeszówku

• godz. 10.00 - Msza Święta 
z nauką dla dzieci i młodzieży

• godz. 12.00 - Msza Święta 
z nauką dla dorosłych

• godz. 16.30 - Gorzkie Żale 
z kazaniem Pasyjnym

• godz. 17.00 - Msza Święta 
z nauką dla dorosłych

Poniedziałek - 14 marca 2016
• godz. 7.00 – Msza Św. - bez 

nauki
• godz. 12.00 – Msza Święta 

z nauką dla dorosłych
• godz. 16.00 - Msza Święta 

z nauką w Krzeszówku
• godz. 17.00 - Msza Święta 

z nauką dla dorosłych

Wtorek - 15 marca 2016
Dzień Sakramentu Pokuty

Spowiedź w Bazylice:
• godz. 10.00 – 11.00 dla uczniów 
• godz. 11.30 – 12.00 dla 

Wszystkich
• godz. 16.15 – dla wszystkich

Spowiedź w Krzeszówku:
• godz. 15.30 – dla wszystkich

Msze Św. we Wtorek:
• godz. 7.00 – Msza Św. - bez 

nauk
• godz. 12.00 – Msza Święta 

z nauką dla dorosłych
• godz. 16.00 - Msza Święta 

z nauką w Krzeszówku
• godz. 17.00 - Msza Święta 

z nauką dla dorosłych

Środa - 16 marca 2016
• godz. 7.00 – Msza Św. - bez 

nauki
• godz. 12.00 – Msza Święta 

z nauką dla dorosłych

• godz. 16.00 Msza Święta 
z nauką w Krzeszówku

• godz. 17.00 - Msza Święta 
z nauką dla dorosłych kończąca 
rekolekcje

Ojciec Roman Bakalarz

Plan Rekolekcji dla Zespołu Szkół 
Publicznych w Krzeszowie  

zostanie podany uczniom w szkole 
oraz będzie umieszczony  
na stronie internetowej 

www.opactwo.eu
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FESTIWAL TRZECH KULTUR
Krzeszów, 15 – 17 stycznia 2016 roku

Mszą św. koncelebrowaną w ba-
zylice krzeszowskiej pod przewodni-
ctwem jej proboszcza i zarazem ku-
stosza tamtejszego sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej ks. prałata Mariana 
Kopko zakończył się w niedzielę 17 
stycznia 2016 roku Festiwal Trzech 
Kultur - „Krzeszów 2016”. Honorowy 
patronat nad tym przedsięwzięciem 
sprawował m.in. ordynariusz diecezji 
legnickiej ks. bp Zbigniew Kiernikow-
ski.

– Ksiądz proboszcz Marian Kopko 
jest człowiekiem wielowymiarowym, 
bo niezależnie od kapłaństwa ma wiel-
ką żyłkę, ogromny talent organizator-
ski, wielką miłość do kultury – mówił 
o krzeszowskim kustoszu w czasie cere-
monii wręczenia nagród Tadeusz Sam-
borski, członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego.

Dodał, że trzeba szczególną troską 
otaczać działalność wykonawców, ze-
społów, które kultywują polską tradycję 
folklorystyczną, kolędową. A do takich 
inicjatyw należy właśnie krzeszow-
ski festiwal. Z kolei Przewodniczący 
Jury: aktor, reżyser, prof. dr hab. Sta-
nisław Górka (wykładowca w Wyższej 

Szkole Teatralnej w Warszawie) wyra-
ził w swoim wystąpieniu uznanie dla 
uczestników tej imprezy; za to, że z tak 
ogromnym zaangażowaniem podtrzy-
mują nasze tradycje religijne, narodo-
we, mają szacunek – jak powiedział – 
dla słowa, słowa polskiego.

W kategorii jasełek w gronie Zespo-
łów dziecięcych równorzędne pierwsze 
miejsce zdobyli: „Dobroduszki” z Do-
maszkowa i „Małe Warzęgowo” z Wa-
rzęgowa. Wśród grup młodzieżowych 
najlepszy okazał się Zespół z Gimna-
zjum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzy-
chu, a w kategorii rodzinnej – Zespół 
Góralski „Janicki” z Borówna z parafii 
Czarny Bór w dekanacie Kamienna 
Góra – Wschód. W gronie wykonaw-
ców kolędniczych zwyciężyli: Natalia 
i Dominik Budzińscy z Lubszy k/ Brze-
gu oraz ponownie Rodzinny Zespół 
„Janicki”.

Wielkim darem dla tegorocznej 
edycji tego festiwalu były warsztaty 
szkoleniowe prowadzone przez prof. 
dr. hab. Stanisława Górkę, Aurelię Sob-
czak i Barbarę Droździńską. Zakoń-
czenie Festiwalu zostało uzupełnione 
przez występ Męskiego Chóru Górni-

czego KGHM Polska Miedź SA w Lu-
binie, który na Eucharystii w niedzielę  
17 stycznia 2016 roku wyśpiewał dla 
zgromadzonej publiczności piękny 
koncert kolęd i pastorałek. Wszyscy 
uczestnicy tegorocznej edycji Festiwalu 
Trzech Kultur uważają, że warsztaty tea-
tralne oraz trzydniowy pobyt w Sanktu-
arium Krzeszowskim - to fenomenalne 
pociągnięcie. Kolejną przyszłoroczną 
edycję tej imprezy mamy zamiar posze-
rzyć o polskie zespoły, m.in. z Białorusi, 
Ukrainy, Litwy – powiedział „Naszemu 
Dziennikowi” ks. prałat Marian Kopko. 
Nazwiemy tę imprezę: Festiwal Trzech 
Kultur „PLUS”.

Ksiądz prałat Marian Kopko wraz 
z Organizatorami z Krzeszowa: zapra-
sza Zespoły dziecięce i młodzieżowe 
oraz Zespoły dorosłych do uczestni-
ctwa 2 maja 2016 roku do kolejnej edy-
cji Festiwalu Piosenki Religijnej i Pa-
triotycznej.

Marek Zygmunt;
Nasz Dziennik 18 stycznia 2016 r.

(Galeria zdjęć z wydarzenia  
na ostatniej stronie okładki)

Kilkanaście zespołów i solistów wzięło udział w Sanktuarium Krzeszowskim w kolejnej edycji Festiwalu 
Trzech Kultur: Polski, Czech i Niemiec oraz w warsztatach jasełkowo-kolędniczych.
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Festiwal widziany oczami 
reporterów

Gdy trwał okres liturgiczny Narodzenia Pańskiego rozbrzmiewał śpiew kolęd i pastorałek w naszych 
świątyniach i pod strzechami naszych domów. Pomimo końca grudnia, za oknami królowała nadal jesień, 
która swym szaromglistym woalem okryła martwe drzewa. Choć przeminął tempus Epiphaniae, a kapłani 
przyodziali szmaragdowe ornaty okresu zwykłego, tradycyjnie jeszcze słyszy się radosne nuty kolęd.

Tak było w Krzeszowie w dniach 
od 15 do 17 stycznia 2016 r., na Fe-
stiwalu Trzech Kultur, którego celem 
jest promowanie dziedzictwa pogra-
nicza Polski, Czech i Niemiec. Przez 
stulecia Sanktuarium krzeszowskie 
było tyglem, w którym stopiły się 
dzieje trzech narodów, ozdabiając 
mury świątyń srebrem sztuki i złotem 
pobożności.

Festiwal rozpoczął się w piątko-
wy wieczór 15 stycznia. Natomiast 
w sobotę, 16 stycznia zeschnięte tra-
wy i krzewy zrobiły się zupełnie bia-
łe. Ze starych lip zwisały śnieżne gir-
landy, a mróz tak oszronił fasadę, że 
niemalże wydawało się, jakby dawny 
sztukator rzeźby Ferdynanda Brokof-
fa i Mattiasa Brauna pokrył drogim 
szypolenem. Przed głazami z pia-
skowca, na całunie zimy, radośnie ba-
wiły się dzieci - uczestnicy festiwalu, 
które akurat w tym momencie miały 
krótką przerwę w przesłuchaniach. 
Śnieżne kulki niczym kule armatnie 
świstały między ich uszami, a panie 
opiekunki próbowały całą tą czeredę 
zebrać w jeden punkt. Ich zachowa-
nie wytłumaczyła uczestniczka zaba-
wy Łucja, członkini zespołu ,,Dobro-
duszki”: Bardzo się z tego cieszymy, że 
pada śnieg, bo możemy się pobawić, bo 

u nas w Domaszkowie jest wielka 
ciapa… Ponieważ dodatkowym 
wyróżnieniem dla zespołu, który 
zwycięży w festiwalu, był ponow-
ny występ przed publicznością, 
wychowawcy gorliwie pytały 
dzieci: A jakbyście wygrali to jak 
chorzy będziecie śpiewać? Sło-
wa okazały się prorocze. Dzieci 
co prawda nie zachorowały, lecz 
,,Dobroduszki” zajęły pierwsze 
miejsce…

Przez trzy dni festiwalu 
uczestnicy mogli przesiąknąć du-
chowością Krzeszowa, nocując 
w gmachach klasztornych u Sióstr 
Benedyktynek oraz Sióstr Elżbie-
tanek. W domu kultury miały 
miejsce przesłuchania i warsztaty 
prowadzone przez warszawskich 
aktorów; między innymi przybył 
profesor i wykładowca Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Warszawie 
pan Stanisław Górka. Była to no-
wość w tym roku, że pod okiem 
profesjonalistów dzieci i młodzież 
mogli szlifować swoje umiejętno-
ści. Jak wspomina Julia ze scholii 
,,Hej Jezu” z parafii św. apostołów 
Piotra i Pawła w Kamiennej Gó-
rze: Warsztaty są nam potrzebne 
gdy występujemy. Na festiwalu 

jest wspaniale, bar-
dzo nam się po-
doba i bardzo się 
cieszymy, że tyle osób 
chce nas oglądać. Cie-
szymy się, mogąc tu 
przyjechać, że jesteśmy 
wszyscy razem. Oprócz 
doskonalenia swego 
rzemiosła aktorskiego 

na warsztatach, pan Eugeniusz z Ze-
społu ,,Małe Warzęgowo” zauważył, 
że doskonałą inspiracją były również 
występy inny zespołów: Atmosfera 
jest przewspaniała i co najważniejsze - 
dzieci wyjadą stąd z tymi wrażeniami, 
że mogli podglądnąć inne zespoły i taki 
profesjonalny zespół jak Janicki, z któ-
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rymi występowaliśmy w operze dolno-
śląskiej. Jest to budujące, że na takich 
przykładach te dzieci, które w zasa-
dzie zaczynają swoją przygodę z ak-
torstwem, dużo wyniosą ze spotkania 
w Krzeszowie. Na festiwalu panował 
świąteczny nastój, który wielokrotnie 
podkreślali uczestnicy: Jest atmosfe-
ra świąt, choć już dawno Boże Naro-
dzenie było - powiedziała Karolina 
z ,,Dobroduszek”, a siostra Damiana 
z zespołu ,,Iskierki Maryi” ze Szczaw-
na Zdroju stwierdziła: Atmosferę od-
czuwam jako bardzo radosną, bardzo 
otwartą i bardzo życzliwą.

Na Festiwalu Trzech Kultur nie 
zabrakło kolędników z Czech. Moż-
na było m. in. wysłuchać artystów 
z Červený Kosteleca, ośmio - tysięcz-
nego miasteczka położonego 50 kilo-
metrów od Krzeszowa: Jsme Poprvé 
tady a všichni jsme si to užil, zejména 
vánoční výzdoba kostela a betlém v ko-
stele. Děti opravdu miloval [Jesteśmy 
tutaj po raz pierwszy i bardzo nam 
się wszystko podobało, a zwłaszcza 
bożonarodzeniowy wystrój kościoła 
i szopki w bazylice. Dzieciom się to 
naprawdę bardzo podobało]. O ko-

munikacji dzieci ze swoimi czeskimi 
rówieśnikami wspomina s. Damiana: 
Bardzo wspaniałe wyglądało dogady-
wanie się Polaków z Czechami; na-
wiązały się ciekawe relacje.

Gdy na niebie rozlał się inkaust 
wieczoru, w domu kultury jury 
ogłosiło wyniki festiwalu. W prze-
glądzie zespołów jasełkowych w ka-
tegorii dziecięcej zwycięstwo ex ae-
quo przypadło: ,,Dobroduszkom” 
oraz grupie ,,Małe Warzęgowo”. 
Pośród młodzieży laur zwycięstwa 
przypadł uczennicom z Gimnazjum 
Sióstr Niepokalanek w Wałbrzy-
chu, a w kategorii zespoły rodzin-
ne bezkonkurencyjni byli Janiccy 
z Czarnego Boru. W przeglądzie 
zespołów kolędniczych w kategorii 
soliści triumfowali Natalia i Domi-
nik Budzińscy z Lubszy k/Brzegu; 
a pośród zespołów dziecięcych zwy-
ciężyła grupa ,,Fantazja” ze Szczaw-
na Zdroju. W kategorii zespoły ro-
dzinne złoto przypadło zespołowi 
góralskiemu Janicki, srebro odebrała 
rodzina Jabłońskich, a brąz ,,Regina 
i Marian”.

Niedziela była trzecim dniem Fe-

stiwalu Trzech Kultur. Od godz. 10.30 
na scenie Domu Kultury występo-
wały zwycięskie zespoły, a w samo 
południe uczestnicy zebrali się na 
Eucharystii w bazylice. Mszę Świętą 
uświetnił swym występem Chór Mę-
ski Zakładów Górniczych „Lubin”, 
który na emporze muzycznej wtóro-
wał piszczałkom organów Englera, 
a po liturgii stanął przed ołtarzem 
soborowym aby wyśpiewać koncert 
kolęd i pastorałek. Zapracowani męż-
czyźni, na których skroniach spoczy-
wały górnicze czaka, swymi głosami 
donośnymi jak dzwon, wypełniali 
eter świątyni mariackiej. W ławkach 
uważnie słuchali ich parafianie 
i uczestnicy festiwalu. Może w tym 
momencie, ci ostatni wspominali 
swoje występy w Krzeszowie, a ich 
serca wypełniały słowa archanioła 
Rafała: To, że byłem z wami, nie było 
moją zasługą, lecz było z woli Bożej. 
Jego uwielbiajcie przez wszystkie dni 
i Jemu śpiewajcie hymn! (Tb 12, 18). 
W tym miejscu kustosz Sanktuarium 
wyraża serdeczne wyrazy wdzięczno-
ści dobrodziejom i sponsorom tego 
wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest 
Festiwal Trzech Kultur. Bez „ludzi 
dobrej woli” nie byłoby tyle radości 
i satysfakcji naszych dzieci i wspania-
łej młodzieży. Urząd Marszałkowski 
we Wrocławiu, Fundacja „Polskiej 
Miedzi”; Burmistrz z Polkowic oraz 
sponsorzy indywidualni, których 
nazwiska i imiona zostały złożone 
podczas Liturgii na zakończenie Fe-
stiwalu Krzeszowskiego w bazylice 
mariackiej - zostaną głęboko zapisa-
ni w sercu wszystkich Organizatorów 
i Uczestników Festiwalu Jasełkowego 
i Kolędniczego.

Krystian Michalik

Konferansjerzy: Jakub Zasada i Barbara Klimczak
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Urząd Gminy Polkowice

W Sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej w Krzeszowie, w diecezji legnickiej 
od kilku lat Duszpasterze oraz „ludzie 
dobrej woli” z Krzeszowa i Wrocławia 
organizują przegląd kolędniczy, aby 
promować dziedzictwo kulturowe po-
granicza polsko – czesko – niemieckie-
go. Pragniemy przybliżać mieszkańcom 
tych terenów dzieje chrześcijańskiej toż-
samości zjednoczonej Europy. Po latach 
zniewolenia komunistycznego, poprzez 
wspólny śpiew kolęd i pastorałek oraz 
przedstawienia jasełkowe pragniemy 
znowu nawiązać ze sobą zdrowe relacje 
przyjaźni i współpracy.

Festiwal jest szansą, aby najmłodsi 
mieszkańcy naszych Ziem mogli po-
znać swoich rówieśników z Republiki 
Czeskiej i Niemiec a zarazem zaprezen-
tować swoje możliwości artystyczne; za-
manifestować swój patriotyzm ale także 
swoją otwartość na współdziałanie z są-
siadami.

Organizatorzy

• SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 
ŁASKAWEJ w Krzeszowie

• Wydział Programów Katolickich 
- Polest - Polskie Stowarzyszenie 
Estradowe z Wrocławia

• Ośrodek Kultury Gminy Kamienna 
Góra z siedzibą w Krzeszowie

• Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu

Patronat Honorowy
• Ordynariusz diecezji legnickiej  

ks. bp. Zbigniew Kiernikowski
• Członek Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego Tadeusz Samborski
• Konsul Generalny Niemiec  

we Wrocławiu Elisabeth Wolbers
• Konsul Honorowy Republiki Czech 

we Wrocławiu Arkadiusz Ignasiak
• Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Kazimierz Michał Ujazdowski

Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Krzeszowie oraz Ośrodek 
Kultury Gminy Kamienna Góra 
z siedzibą w Krzeszowie

DOBRODZIEJE
FESTIWALU TRZECH KULTUR

• Fundacja Polska Miedź SA 
w Lubinie

• Ośrodek Kultury i Sztuki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego

• Konsulat Honorowy Republiki 
Czeskiej we Wrocławiu  
 Pan Arkadiusz IGNASIAK

• Radiotechnika Marketing sp. z o.o. 
z Wrocławia

• Burmistrz Miasta i Gminy Polkowice 
pan Wiesław Wabik

• PGM Sp. Z o.o. Polkowice – prezes 
Tadeusz Żmigrodzki

• NSZZ „Solidarność: KGHM Polska 
Miedź, Zakłady Górnicze „Lubin” 
Przewodniczący Bogdan Nuciński

• NSZZ „Solidarność” KZ KGHM 
Polska Miedź Oddział Zakłady 
Górnicze „Rudna” w Polkowicach – 
Przewodniczący Józef Czyczerski

• Janina i Erwin Kempa z Bytomia
• Anna i Janusz Chudyba – lekarze 

z Warty Bolesławieckiej
• Roman Lenczuk z Parchowa  

k/Polkowic
• Prezes Beata Betka, Aqua Park 

w Polkowicach

• KGHM Polska Miedź S.A. Oddział 
Zakłady Górnicze „Lubin”  
 dyrektor Krzysztof Tkaczuk 
i Zygmunt Mackało

• Europoseł RP pan Kazimierz 
Ujazdowski (z Wrocławia)

JURY Festiwalu Trzech Kultur – 
Krzeszów 2016

• Dyrektor Alicja Biela – Dom Kultury 
w Krzeszowie

• Vicewójt Gminy Kamienna Góra – 
pani Małgorzata Buszkiewicz

• Ks. Andrzej Bakun – duszpasterz 
z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

• Redaktor Marek Zygmunt – Polest 
we Wrocławiu

• prof. dr hab. Stanisław Górka - aktor 
teatralny, filmowy i telewizyjny, 
pedagog z Akademii Teatralnej 
w Warszawie

• Aurelia Sobczak - aktorka, 
scenarzystka, reżyser, trener 
w Polskim Radio.

• Barbara Droździńska - pochodzi 
z dawnych polskich Kresów 
Wschodnich, jest absolwentką 
Akademii Muzycznej w klasie 
fortepianu z Łodzi

Ps.
Goście z Warszawy i Łodzi: prof. 

Stanisław Górka, Aurelia Sobczak 
i Barbara Droździńska przez dwa dni 
prowadzili w Krzeszowie, podczas 
Festiwalu Trzech Kultur warsztaty 
aktorskie z dziećmi i młodzieżą przybyłą 
na Festiwal.

Nasi Goście z Republiki Czeskiej 
i Serbołużyczanie z Niemiec  

oraz Górniczy Chór Męski z Lubina
1.Rodzinna grupa koledowa 

z Červeneho Kostelce.- Kostelečci 
kolędnicy. Występują: Jerzy Kábrt , Jirka 
Kábrt mladši, Krystyna, Anna Kabrtovi

2. Grupa Serbołużyczan z Księdzem 
Szczepanem

3. Górniczy Chór Męski KGHM Pol-
ska Miedź S.A. O/ZG w Lubinie. Chór 
powstał w roku 1980. Podstawowym 
kierunkiem działalności jest szerzenie 

FESTIWAL TRZECH KULTUR
Krzeszów, 15 – 17 stycznia 2016 roku
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kultury muzycznej w górniczym środo-
wisku Zagłębia Miedziowego poprzez 
wykonywanie i propagowanie głównie 
polskich pieśni (ludowe, patriotyczne, 
religijne, górnicze, itp.). W repertua-
rze zespół posiada również inne pieś-
ni z kręgu kultury europejskiej. Praca 
w zespole jest pracą społeczną. Górni-
czy Chór Męski pod opieką ZG „Lubin” 
i ze wsparciem finansowym KGHM 
rozwija się i pracuje do chwili obecnej. 
Aktualnie chór liczy ok. 50 członków. 
W okresie swej działalności wykonał 
ponad: 1000 koncertów w kraju i ponad 
150 za granicą. Setki godzin przepraco-
wane na próbach zaowocowały wieloma 
sukcesami, w festiwalach oraz konkur-
sach chóralnych krajowych i europej-
skich. Dyrygentem chóru jest Krzysztof 
Kujawski; Prezesem Zarządu jest Piotr 
Strzelecki.

KATEGORIE WYSTĘPÓW podczas 
FESTIWALU TRZECH KULTUR  
w KRZESZOWIE w styczniu 2016

Zespoły Jasełkowe:
• Zespoły dziecięce - 7
• Zespoły młodzieżowe – 1
• Zespoły dorosłych - 1
Zespoły Kolędnicze:
• Soliści - 2 osoby
• Zespoły kolędnicze – 1
• Zespoły rodzinne - 3
3. Zespół Kolędniczy z Republiki 
Czeskiej i Serbołużyczanie
4. Męski Chór Górniczy KGHM Polska 
Miedź S.A. O/ZG „Lubin”

WYNIKI JURY
PROTOKÓŁ Z FESTIWALU TRZECH 

KULTUR

Jury w przeglądzie ZESPOŁÓW 
JASEŁKOWYCH przyznało:

W kategorii zespoły dziecięce
I miejsce:
• ZESPÓŁ JASEŁKOWY 

DOBRODUSZKI „Boże Narodzenie 
Dzisiaj”

• ZESPÓŁ JASEŁKOWY Małe 
Warzęgowo „Jasełka z grupą 
kolędniczą”

Oraz wyróżnienia:
w kategorii zespoły dziecięce:
• Koło Teatralne SP „Jak przyjmiemy 

Boże Narodzenie”
• Iskierki Maryi „Bóg dał nam swojego 

Syna”
• Schola Hej Jezu „Jasełka”

• ZSP w Krzeszowie Szkolny Zespół 
Teatralny JONASZ „Świąteczne 
rozmowy”

• SP nr 4 w Chojnowie kl. 2 „A światłość 
w ciemności świeci”

W kategorii zespoły młodzieżowe:
• I miejsce: Zespół młodzieżowy kl.2 

Gimnazjum Sióstr Niepokalanek 
„Jasełka Tomaszewskie z roku 1896”

W kategorii zespoły rodzinne:
• I miejsce: Zespół Góralski Janicki 

„Jasełka góralskie wielopokoleniowe”

oraz następujące wyróżnienia 
aktorskie:
• za rolę króla Heroda – Filip 

Noskowicz – Iskierki Maryi
• za rolę anioła – Maja Pietkiewicz – 

Iskierki Maryi
• za rolę pastuszka – Kamila Różańska 

– Gimnazjum Sióstr Niepokalanek
• za rolę diabła – Hubert Matusik – 

Zespół Góralski Janicki
• Ola Maja – Schola Hej Jezu

Jury w przeglądzie ZESPOŁÓW 
KOLĘDNICZYCH przyznało:

w kategorii soliści
I miejsce:
• Natalia Budzińska
• Dominik Budziński

w kategorii zespoły rodzinne
I miejsce: Janicki – Zespół Góralski
II miejsce: Rodzina Jabłońskich
III miejsce: Regina i Marian

w kategorii zespoły dziecięce
I miejsce: Fantazja

Ponadto Jury przyznało nagrodę 
specjalną: dla Zespołu Góralskiego 
Janicki.

ORGANIZATORZY FESTIWALU 
TRZECH KULTUR - 2016
• Ks. Marian Kopko – proboszcz  

i kustosz z Krzeszowa
• Grzegorz Żurek – Kierownik  

ds. Sanktuarium MBŁ
• Przemysław Groński – informatyk
• Krystian Michalik – historyk i 

przewodnik krzeszowski
• Honorata Klimczak – Dyrektor 

Zespołu Szkół w Krzeszowie
• Rafał Stanek – Rada Parafialna
• Bogdan Niemasik – akustyk 

i nagłośnienie Domu Kultury

• Dom Kultury w Krzeszowie: 
dyrektor Alicja Bielak i Danuta 
Zasada 

• Kucharki z Obsługi Pielgrzyma: 
Katarzyna Gwiżdż 
Beata Klimczak 
Iwona Pawlik 
Paulina Kraszewska 
Dominik Gwiżdż 

• Młodzież z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży:  
Kinga Staśto 
Anna Pazgan 
Natalia Struska 
Klaudia Nowak 
Julia Sikora 
Gabriela Pawlik 
Karol Gieniec 
Mateusz Jeleń 
Tomasz Gieniec 
Marcelina Morawska 
Kinga Stanek 
Anna Surma 
Franciszek Wondołowski 
Barbara Klimczak 
Jakub Zasada 
Zuzanna Sikora 
Emilia Gamoń
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O JUBILEUSZU I MIŁOSIERDZIU 
W PRAKTYCE

„Potem Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: "Mów do Izraelitów i powiedz im: (...) Będziecie 
święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was 
jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty 
będzie dla was rokiem jubileuszowym (...)W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. 
Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy 
jeden drugiemu. (...) Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja 
jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 25, 1-22)

Papież Franciszek w uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny 8 grudnia 2015 otworzył Jubileu-
szowy Rok Miłosierdzia, który zakończy 
się 20 listopada roku 2016. Jego inaugu-
racja nastąpiła przez otwarcie Świętych 
Drzwi, które prowadzą do prawej nawy 
Bazyliki św. Piotra.

Krótko Papież przypomniał gene-
zę lat jubileuszowych jakie obchodzono 
w judaizmie. Przypadały one raz na 50 
lat i jako lata szabatowe miały wyjątkową 
doniosłość - uroczystość. Otóż w okresie 
tego roku darowano wolność niewolni-
kom, oddawano własność tym, którzy 
ją utracili, umarzano długi, świętowano 
itd., itd., Istotnym elementem jest miło-
sierdzie w aspekcie – powiedzielibyśmy 
dzisiejszym współczesnym językiem – 
społeczno - ekonomicznym.

Obrzęd inauguracji roku jubileuszo-
wego rozpoczyna się od otwarcia Świę-
tych Drzwi Bazyliki św. Piotra. Znak 
ten symbolizuje otwarcie nadzwyczajnej 
drogi do zbawienia. A czyż darowanie 
komuś wyrządzonej krzywdy, jakiegoś 
długu, nie jest już czymś nadzwyczaj-
nym? Dlaczego zatem tak boimy się 
„darować” komuś naszą wierzytelność 
jakiej dopuścił się wobec nas w niespra-
wiedliwości? Może to jest nasze jedyne 
„dobro” jakie mamy. Nasz aktyw, nasze 
poczucie władzy nad krzywdzicielem. 
Mamy dłużnika. Jak umorzymy jego 
dług to... zostaniemy z pustymi rękoma. 
Z czym staniemy przed Bogiem? Cza-
sem to nasze jedyne „dobro”! Poczucie 
skrzywdzenia, niesprawiedliwości spo-
łecznej, ciągła postawa roszczeniowa – 
bo mi się coś należy. I pozostaje gorycz, 
rozczarowanie i zawiedziony smutek. 
A jak tak najzwyczajniej w świecie do-

konamy nadzwyczajnego ge-
stu to nam nic nie pozostanie! 
I dlatego nie chcemy przeba-
czyć i sami boimy się przeba-
czenia.

A jeśli już wyrażę taka wolę 
to... to jak to zrobić? Tak nor-
malnie przejść przez drzwi? 
Czy to wystarczy? Odpowiedź 
jest prostsza niż nam się zdaje.

Otóż w „Dzienniczku” św. 
Siostry Faustyny (nr od 1760 
- do 1678) jest praktycznie 
wszystko co powinniśmy zro-
bić. Pozwolę sobie na przy-
pomnienie tylko najważniej-
szych wskazówek:

„Córko Moja, chcę cię po-
uczyć o walce duchowej.

- Nigdy nie ufaj sobie, ale 
całkowicie zdaj się na wolę 
moją.

- W opuszczeniu, ciem-
ności i różnych wątpliwoś-
ciach uciekaj się do mnie i do

kierownika swego, on 
ci odpowie zawsze w moim 
imieniu.

- Nie wchodź w targ z żadną pokusą, 
zaraz zamykaj się w Sercu Moim, a przy 
pierwszej sposobności odkryj ją przed 
spowiednikiem.

- Miłość własną postaw na ostatnim 
miejscu, aby nie kaziła uczynków twoich.

- Z wielką cierpliwością znoś sama 
siebie. Nie zaniedbuj umartwień we-
wnętrznych.

- Uciekaj od szemrzących jak od za-
razy.

- Niech wszyscy postępują, jak im się 
podoba, ty postępuj tak, jak żądam od 
ciebie.

- Po doznanych przykrościach myśl, 
co byś mogła uczynić dobrego dla osoby, 
która ci cierpienie zadała.

- Nie wylewaj się na zewnątrz.
- Milcz, kiedy cię upominają; nie pytaj 

o zdanie wszystkich, ale swego kierowni-
ka; przed nim bądź szczera i prosta jak 
dziecko.

- Nie zniechęcaj się niewdzięcznoś-
cią; nie badaj ciekawie dróg, którymi cię 
prowadzę; gdy znudzenie i zniechęcenie 
zakołacze do twego serca, uciekaj sama od 
siebie i kryj się w Sercu Moim. - Nie lę-
kaj się walki, sama odwaga często odstra-
sza pokusy — i nie śmią na nas uderzać. 

Święta Maria Faustyna Kowalska
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Walcz zawsze z tym głębokim przekona-
niem, że ja jestem przy tobie. Nie kieruj się 
uczuciem, bo ono nie zawsze jest w twej 
mocy, ale cała zasługa w woli się mieści.

- Modlitwą i cierpieniem więcej zba-
wisz dusz, aniżeli misjonarz przez same 
tylko nauki i kazania. Na zewnątrz ofiara 
twoja tak ma wyglądać:

a) ukryta,
b) cicha,
c) przesiąknięta miłością,
d) przepojona modlitwą.

Teraz cię pouczę, z czego się będzie 
składać ta całopalna ofiara w życiu co-
dziennym, aby cię ustrzec od złudzenia. 

Wszystkie cierpienia przyjmiesz z mi-
łością; nie trap się tym, jeżeli serce twoje 
często będzie doznawać odrazy i niechę-
ci do tej ofiary. Cała moc jej jest zawarta 
w woli, a więc te uczucia przeciwne nie 
tylko nie obniżą w oczach Moich tej ofia-
ry, ale ją spotęgują. Wiedz o tym, że ciało 
i dusza twoja często będzie w ogniu. Cho-
ciaż w niektórych godzinach nie będziesz 
Mnie czuć, ale ja będę przy tobie. Nie bój 
się, łaska Moja będzie z tobą...

- Czy miłością twoją ku bliźnim kie-
ruje miłość moja, czy modlisz się za nie-
przyjaciół? Czy życzysz dobrze tym, któ-
rzy w jakikolwiek sposób cię zasmucili 
albo obrazili?”

Zastosowanie: można przejść przez 
drzwi; można nimi trzasnąć; można ich 
nawet nie zauważyć; można też podzi-
wiać ich budowę, strukturę i z zachwy-
tu stać przed nimi nie przekroczywszy 
ich progu. Można. Ale można też tak 
najzwyczajniej otworzyć swoje serce 
na nadzwyczajną radość. Radość, która 
pochodzi ze świętowania i wyzwolenia. 
Trzeba tylko chcieć!

Andrzej Ziółkowski

TEN SIĘ ŚMIEJE… KTO SIĘ ŚMIEJE…
Kupiłem książkę „Tego cię nie 

nauczą na kursie prawa jazdy”. 
Wracam do domu, otwieram, patrzę 
na stronę tytułową, a tam: „Wszystko 
o roślinach doniczkowych”.

Pamiętajcie: jeżeli w szpitalu 
odwiedza was grono przyjaciół 
i rodzina to znaczy, że jest źle.

Niewątpliwym plusem kataru jest 
to, że chodzisz czwarty dzień w tej 
samej koszulce i wcale nie śmierdzi.

Umówiłem się na kolację 
z wegetarianką i zabrałem ze sobą bukiet 
kwiatów. Była zachwycona. Powiedziała:

– To słodkie!
– Ja tam nie wiem, co wy jecie…

Moja matka powiada: ‘Synku, 
zanim coś zjesz, to najpierw to umyj.’ 
Kochana kobieta, ale kanapki robi 
naprawdę beznadziejne.

Jeżeli czujesz się bezużyteczny, to 
przypomnij sobie, że w Niemczech 
jest prezydent.

– Cześć, gdzie jesteś?
– W sensie geograficznym czy 

ekonomicznym?

Zdechł kot mojej córki. Podeszła 
do mnie i powiedziała, że chce 
kolejnego. Po co jej dwa martwe koty?

Starsza pani zatrzymuje się przy 
wędkarzu, który właśnie złowił rybę 
i zdejmuje ją z haczyka.

- Biedna rybka! - szepcze staruszka.
- Proszę pani! - mówi wędkarz 

- Nigdy by jej się to nie przytrafiło, 
gdyby niepotrzebnie nie otwierała 
pyska.

Co robić jak chcąc wytrzeć 
dziewczynie łzy niechcący starłeś jej 
brwi?

- No nie mogę. Zmieniłeś 
skarpetki? Dwa miesiące nosiłeś 
stare...

- Ale Kochanie...
- Tu mi patrz. W oczy. Kim ona 

jest!

Ania po dwóch tygodniach diety 
zrzuciła wagę. Z dziewiątego piętra.

Wchodzi facet do biblioteki 
i prosi książkę o psie Pawłowa i kocie 
Schrodingera. Bibliotekarz myśli 
przez chwilę i mówi: „Coś mi dzwoni, 
ale nie wiem, czy mamy, czy nie.”

Przed operacją:
– Panie doktorze, jak długo będę 

w szpitalu?
– Jeżeli wszystko pójdzie dobrze 

to około tygodnia. Jeżeli nie, góra 45 
minut.



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (45) - Marzec / Kwieceń 201612

„KORONKOWA ROBOTA” MATKI BOŻEJ CZYLI 
SANTUARIO DELLA MADONNA DEL DESERTO  
A MILLESIMO I NOWENNA POMPEJAŃSKA

Czy Maryja robiła koronki? Nie wiem. Na pewno nie próżnowała! I nie oglądała seriali TV. A co do 
koronek, to wiem jedno, że prawdopodobnie robi je dzisiaj w naszym życiu. Sploty zdarzeń, kręcone ściegi 
naszych krętych dróg, oczka nadziei i … koronka miłosierdzia... Niech ta historia jednego dnia z pieszej 
pielgrzymki z Rzymu do La Salette we Francji będzie takim świadectwem, nie żadnego tam cudownego 
zajścia, ale metryczką małej „koronkowej roboty” Maryi w naszym życiu...

Dzisiaj odwiedziłem - jakoś tak się 
złożyło, że dla Maryi było to „po dro-
dze“. - Sanktuarium Matki Bożej w\na 
Pustyni. Otóż nieoczekiwanie pojawiła 
się przeszkoda na mojej drodze w posta-
ci tunelu i mostu, tak, że nie mogłem iść 
pieszo. Informowały o tym nawet zna-
ki drogowe. Zakaz ruchu dla pieszych 
i rowerzystów. Mając w pamięci zajście 
z policją we Włoszech, jak skróciłem 
sobie drogę idąc torami kolejowymi, to 
tym razem zdecydowanie postanowi-
łem zatrzymać stopa – tylko przez tunel 
lub most. Po chwili siedziałem z Chiń-
czykami, którzy nie znali włoskiego 
i żadnego innego języka, w którym ja 
mogłabym się dogadać. Zabrali mnie 
do Cairo Montenotte – jakieś osiem 

– dziesięć kilometrów od drogi, któ-
rą szedłem i … poczęstowali obiadem. 
Byli właścicielami chińskiej restauracji. 
Zjadłem smaczny poczęstunek, zrobi-
liśmy kilka zdjęć i... myślałem, że... od-
wiozą mnie na szlak, ale oddali plecak 
i... pożyczyli szerokiej drogi... Podzię-
kowałem Stwórcy... za obiad i... tę miła 
niespodziankę, mimo jakiegoś nieocze-
kiwanego rozczarowania, które chciało 
podważyć moje zaufanie i dziękczynie-
nie Bogu. Pomyślałem, że On ma jakiś 
plan. Ja tylko muszę dowiedzieć się - ro-
zeznać jaki i jak go zrealizować. Kiedy 
dochodziłem już do szlaku, z którego 
zboczyłem niespodzianie zobaczyłem 
kierunkowskaz:

„ Santuario della Madonna del De-
serto”.

Musiałem tam pójść! Jakiś 
wielki entuzjazm i zapał we 
mnie zapanował. Uszedłem 
może z pół godziny robiło się 
jakoś „pustawo” coraz mniej 
domów. Zaczepiłem kogoś 
w ogrodzie i zapytałem:

- Jak jeszcze daleko do 
Sanktuarium Matki Bożej 
w pustyni?

- Niedaleko, może cztery 
lub sześć kilometrów.

Dobrze, że idę akuratną 
drogą i we właściwym kierun-
ku – pomyślałem. I akurat zro-
biło się całkiem zielono i... ci-
cho. Leśne, górskie pustkowie.

Kiedy zobaczyłem to sank-
tuarium, to, to... zaparło mi 
dech w piersiach.

Ale jest jeszcze jedna spra-
wa, która nie daje mi spokoju. 
Czas. Jak wspomniałem uszed-
łem tego dnia od rana kilka 
kilometrów. Potem byli Chiń-

czycy i obiad - około dwóch godzin. Po-
wrót na szlak to zajęło mi ok. następne 
dwie godziny – z plecakiem osiemna-
stokilogramowym to mniej więcej, a ra-
czej więcej niż dwie godziny. Droga do 
Sanktuarium Matki Bożej w pustyni to 
znowu kolejne dwie godziny, a na miej-
sce dotarłem akurat na kawę poobied-
nią... Modlitwa i zwiedzanie świątyni, 
kawa, WC i mały odpoczynek zajęło 
to trochę czasu. Kiedy się dowiedzia-
łem, że nie ma tu możliwości noclegu 
ruszyłem w drogę powrotną z lekkim 
niepokojem – gdzie będę spał. Ale pra-
wie natychmiastowo ktoś mnie zabrał 
i wysadził na... drodze tuż, za mostami 
i tunelami..., w pożądanym przeze mnie 
kierunku i miałem jeszcze wiele czasu 
na drogę i dotarcie do noclegu. Musze 
powiedzieć, że takie rzeczy zdarzały mi 
się już wcześniej i być może, to tylko 
brak zegarka.

Wracając do rzeczy. Chciałem opo-
wiedzieć o tym „nietypowym spot-
kaniu”, które zapiera dech. Kiedy sie-
działem i piłem kawę to zapytałem 
o możliwość noclegu, i wskazałem 
na ogromne zabudowania po prawej 
stronie... oczywiście ze znakiem zapy-
tania w moim głosie. Odpowiedź bar-
dzo mnie zaskoczyła. Zrozumiałem, że 
znajduje się tam ośrodek - dom dla lu-
dzi niepełnosprawnych umysłowo... Po 
tej informacji spacerując po pobliskim 
parku zauważyłem kilka osób... Natych-
miastowo przypomniały mi się słowa 
z modlitwy nowenny pompejańskiej:

„Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna 
miłości? Moje całe życie poświęcam To-
bie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać 
cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świę-
tego z Pompejów, bo gdy Twojej pomo-
cy wezwałem, nawiedziła mnie łaska 
Boża. Wszędzie będę opowiadać o miło-

▼Santuario Della Madonna del Deserto a Millesimo



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (45) - Marzec / Kwiecień 2016 13

sierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile 
zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do 
Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, 
jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby 
i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z za-
ufaniem do Ciebie się udawali. O, gdy-
by cały świat wiedział jak jesteś dobra, 
jaką masz litość nad cierpiącymi, wszyst-
kie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. 
Amen.”

I potem długo jeszcze brzmiały 
w mojej głowie same słowa:

- … wszystkie stworzenia uciekałyby 
się do Ciebie.

Troska Maryi i łaska Boża były (i my-
ślę, że są nadal) w tym szczególnym 
miejscu, bo przecież się do Niej wszyscy 
uciekamy. Oni już to zrobili, a ja... zno-
wu znalazłem się i byłem na\w drodze. 

Dziękuję, że chociaż przez tę drobną 
chwilę czułem się... bezpiecznie. To je-
dyne słowo jakie pasuje.

Nie na darmo wspomniałem o tym 
ewenemencie z czasem. Z Maryją nigdy 
nie stracimy, nawet czasu...! A na koniec 
dnia może ujrzymy tę „koronkową ro-
botę”.

Andrzej Ziółkowski

DZIEŃ ŚWIATŁA Z BOGURODZICĄ

- To jest wielki zaszczyt posiadać taki 
skarb w Krzeszowie, w miejscu, w którym 
mieszkam. Taki dzień jest świętem dla 
nas. Zostałam więc na Mszy świętej, by się 
tym nacieszyć – mówi Beata Homoncik.

Od kilku lat 18 grudnia zwany jest 
w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Krzeszowie Świętem Światła. Nazwa 
nawiązuje do tej używanej od 1622 roku, 
a która po łacinie brzmi Festum Lucis.

Tamtego bowiem roku i tego właśnie 
dnia został odkryty znajdujący się pod 
podłogą zakrystii obraz Matki Bożej, sły-
nącej przed wiekami wielkimi cudami. 
Nie znano miejsca jej pobytu od przeszło 
dwóch stuleci, od czasu wojen na Śląsku, 
zwanych wojnami husyckimi, gdy na 
klasztory, wsie i miasta napadały oddziały 
żołdaków to czeskich, to niemieckich, to 
katolickich, to husyckich. Ukryto wów-
czas obraz i ślad po nim zaginął.

Pamiętnego 1622 roku mnich Matthäus 
Maurs Francke pracował nad posadzką 
w zakrystii. Gdy miał już kończyć, zoba-
czył smugę światła, która padała na jedno 
miejsce na posadzce. Światło tym dziwniej-
sze, że słońce już przecież zaszło. Nie był to 
też czas powszechnej elektryczności i gdy 
słońce zachodziło, panował mrok.

Odnalezienie obrazu w dobie śląskiej 
reformacji przysporzyło mu ogromnej po-
pularności. Gdy po stu latach budowano 
nową, barokową świątynię, którą możemy 
oglądać obecnie, obraz Matki Bożej zajął 
honorowe miejsce w ołtarzu głównym.

Praktycznie aż do 1810 roku wyda-
rzenie odnalezienia - „powtórnego naro-
dzenia” obrazu było rokrocznie wspomi-
nane jako Festum Lucis. Od kilku lat idea 
dziękowania Bogu za dar odnalezienia 
jest znowu żywa. To jeden z niewielu dni 
w roku, kiedy można bez problemu oglą-

dać oryginał „twarzą w twarz”. Tego dnia 
też miejsce wizerunku Maryi w głównym 
ołtarzu pozostaje puste.

- Na co dzień nie zauważa się tego 
skarbu. Dzisiaj, gdy jest tak blisko nas, 
można mocniej, wręcz namacalnie do-
świadczyć obecności Maryi - mówi Kinga 
Stanek, ściskając w dłoni różaniec.

Obraz Matki Bożej Łaskawej jest po-
chodzenia bizantyjskiego. Powstał w I po-
łowie XIII wieku. Jest najstarszym obra-
zem Matki Bożej na terytorium Polski. 
Według jednej z dwóch najbardziej praw-
dopodobnych wersji, pojawienie się go na 
Śląsku wiąże się z wianem św. Jadwigi Ślą-
skiej, której rodzina brała udział w wypra-
wach krzyżowych. Druga hipoteza mówi 
o darze, jaki papież Jan XXII przekazał na 
rzecz opactwa w Krzeszowie.

Jędrzej Rams
Gość Niedzielny - edycja legnicka

DZIEŃ ŚWIATŁA Z BOGURODZICĄ

Przez cały dzień można było adorować twarzą w twarz najstarszy w Polsce wizerunek Matki Bożej.
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CZUWANIE MODLITEWNE 
NA JASNEJ GÓRZE

NOC Z 5 NA 6 LUTEGO 2016
Z piątku na sobotę Grupa nr 2 

Pieszej Pielgrzymki Diecezji Leg-
nickiej oraz wszyscy chętni uczest-
niczyli w nocnym czuwaniu u stup 
Matki Bożej Królowej Polski w na-
rodowy Sanktuarium na Jasnej Gó-
rze.

Nocne czuwanie rozpoczęliśmy 
od Apelu Jasnogórskiego o godz. 
21.00 z udziałem licznych piel-
grzymów, którzy tego dnia nawie-
dzili Jasną Górę. Po opuszczeniu 
kaplicy przez pątników zostaliśmy 
we własnym gronie aby przez cała 
noc do godz. 4.00 móc przeżywać 
niezwykłe chwile wpatrując się 
w Cudowne Oblicze Jasnogórskiej 
Pani.

W naszych modlitwach wyra-
żaliśmy naszą wdzięczność, że mo-
gliśmy w minionym roku o włas-
nych siłach dojść na Jasną Górę ale 
także prosiliśmy o możliwość wy-
ruszenia na pielgrzymi szlak po raz 
kolejny. Każdy z nas nosi w sercu 
wspomnienia z tamtych dni, spę-
dzonych na pielgrzymim szlaku 
i dobrze wie, że podjęty trud po-
mógł na nowo spojrzeć na swoje 
życie i choć trochę je uporządko-
wać.

Mocno wierzymy, że czas spę-
dzony u tronu Maryi na długo wlał 
nadzieję w nasze serca i dopomoże 
nam wiernie wypełniać nasze ży-
ciowe powołanie…

Ks. Mateusz Rycek
Przewodnik Grupy nr 2
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MINISTRANCI ROZPOCZĘLI 
FERIE ZIMOWE…

W pierwszy dzień ferii zimowych 1 lu-
tego 2016 roku - Służba Liturgiczna naszej 
Parafii, w liczbie 41 uczestników udała się 
na wycieczkę do Jeleniej Góry.

Głównym punktem naszego wyjaz-
du było nawiedzenie Bazyliki Mniejszej 
Św. Erazma i Pankracego – najstarszego 
kościoła Jeleniej Góry oraz Kościoła Św. 
Anny gdzie ministranci uczestniczyli 
w Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Nie mogło również zabraknąć pizzy 
na którą udaliśmy się do restauracji Pizza 
Hut. Mieliśmy okazję uczestniczyć w tzw. 
„Festiwalu Pizzy” podczas którego, każ-
dy mógł spróbować wszystkich rodzajów 
pizzy. Gdy już wszyscy prawie popękali 
od jedzenia, postanowiliśmy zakończyć 
naszą biesiadę i pełni radości wrócić do 
Krzeszowa.

Bardzo Serdecznie dziękuję Wszyst-
kim za piękny wyjazd i dobrą zabawę.

Ks. Mateusz Rycek
Opiekun Służby Liturgicznej 

w Bazylice Krzeszowskiej

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
SŁUŻBY LITURGICZNEJ

W sobotę 23 stycznia 2016 roku 
o godz. 14.00 odbyło się spotkanie opłat-
kowe dla Rodziców i Ministrantów naszej 
Parafii. Była to wspaniała okazja do wypo-
wiedzenia słów wdzięczności Ministran-
tom za ich za gorliwą służbę przy ołtarzu 
a także Rodzicom za ich wsparcie i troskę.

Szczególne podziękowania otrzymali 
lektorzy, którzy bardzo mocno angażują 
się w prace w Bazylice min. w przygo-
towywaniu dekoracji z okazji świąt czy 
innych uroczystości parafialnych i diece-
zjalnych. Na spotkaniu została podsumo-
wana również tegoroczna kolęda, która 
w asyście tak wielu ministrantów przeży-
wana była naprawdę w wyjątkowy sposób.

Bardzo dziękujemy Wszystkim za 
obecność a szczególnie Mamom za upie-
czenie przepysznego domowego ciasta.

Ks. Mateusz Rycek
Opiekun Służby Liturgicznej
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SŁOWO PROBOSZCZA
PO KOLĘDZIE

Refleksja Proboszcza i Kustosza z Krzeszowa - A.D. 2016

Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się w naszej Ojczyźnie czas wizyt duszpasterskich 
w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to 
przykry obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu.

Nieprzypadkowo kolęda odbywa się 
po świętach Bożego Narodzenia, kiedy 
to wspominamy przyjście Boga na zie-
mię. Okres Bożego Narodzenia jest cza-
sem pogłębienia więzów z Bogiem, z ro-
dziną, jak również z parafią. Kolęda jest 
oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego 
przyjęcie kapłana w naszych domach jest 
wyrazem naszej wiary i przywiązania do 
Kościoła i duszpasterzy. Czym jest kolęda 
i jak ją rozumieć? Celem wizyty duszpa-
sterskiej jest wspólna modlitwa, śpiew 
kolęd oraz błogosławieństwo kapłana 
dla domowników wraz z poświęceniem 
domu oraz dewocjonaliów. Kolęda po-
winna zgromadzić wszystkich domow-
ników. Wizyta duszpasterska to nie tylko 
błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana 
z parafianami, za których jest odpowie-
dzialny. Podczas kolędy najważniejsza 
jest obustronna serdeczność i oczywiście 
wrażliwość religijna. Kolęda jest dosko-
nałą okazją ku temu, aby lepiej się po-
znać, aby przełamać anonimowość, oraz 
aby uzyskać krytykę i opinię na temat 
prowadzonych przez księży działań w pa-
rafii. To też odpowiedni czas do zachęce-
nia rodziny do większego zaangażowania 
w Kościele, a może nawet do uregulowa-
nia sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Jest 
to wydarzenie ważne dla całej rodziny, 
jedyne w roku.

Tematem budzącym najwięcej kon-
trowersji wśród naszych rodaków są 
ofiary pieniężne. Powiedzmy sobie wy-
raźnie - ksiądz nie przychodzi po pienią-
dze! Jeżeli nie stać nas na złożenie ofiary, 
nie musimy się z tego powodu tłuma-
czyć, ani czuć się nieswojo. Natomiast, 
jeżeli kogoś stać na to, może złożyć ofia-
rę. Księża w naszej parafii w Krzeszowie 
nigdy nie wyciągają ręki po leżącą na 
stole kopertę. Nawet, jeżeli leży w polu 
widzenia to starają się jej nie zauważać. 
Często nawet oponują przed przyjęciem 
pieniędzy.

Chciałbym w tym miejscu przedsta-
wić czytelnikom „Krzeszowskiej Pani” 
kilka refleksji osobistych o tegorocznej 
„Kolędzie”. Otóż w piątek 15 stycznia 
2016 roku Kapłani z naszej parafii za-
kończyli Odwiedziny Duszpasterskie; 
czyli tradycyjną Kolędę. Serdecznie dzię-
kujemy Państwu za życzliwe przyjęcie 
Duszpasterzy w swoich domach oraz 
dziękujemy za złożone przy tej okazji 
ofiary pieniężne. I tutaj bardzo mocno 
i rzeczowo informujemy, że zebrane ofia-
ry są w części przeznaczone na potrzeby 
Legnickiej Kurii Biskupiej, na potrzeby 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Legnicy oraz na potrzeby naszej Pa-
rafii. W tym ostatnim punkcie mieszczą 
się zarówno koszty utrzymania kościoła, 
ogrzewanie Domu Opata i Obsługi Piel-
grzyma, na energię elektryczną i gazową, 
jak i na dzieła charytatywne (organizacje 
wyjazdów dla naszej młodzieży, mini-
strantów i dzieci na różne spotkania pa-
rafialne i diecezjalne; pomoc rodzinom 
wielodzietnym i z ubogich rodzin itp.).

Jednocześnie uprzejmie informuję 
naszych Parafian, że każdy kapłan pra-
cujący czynnie w duszpasterstwie pła-
ci podatek w Urzędzie Skarbowym dla 
państwa. Proboszcz krzeszowski według 
Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze 
płaci podatek za wszystkich zameldo-
wanych mieszkańców Krzeszowa, Krze-
szówka, Lipienicy, Gorzeszowa i Jawi-
szowa, których jest w sumie 2.430 osób 
(wśród tych mieszkańców są: wierzący 
katolicy i prawosławni, protestanci oraz 
wyznawcy różnych sekt i zadeklarowani 
ateiści). Ubezpieczenie Społeczne oraz 
Ubezpieczenie Zdrowotne a także Po-
datek od wszystkich mieszkańców para-
fii Proboszcz płaci w wysokości rocznej: 
1704 złotych ( słownie: jeden tysiąc sie-
demset cztery złotych) Podobny podatek 
płacą również księża wikariusze w każdej 
parafii.

W naszej krzeszowskiej wspólnocie 
mamy ponad 600 rodziny, które deklarują 
swoją przynależność do Kościoła Katoli-
ckiego. W tym roku na wizytę duszpa-
sterską zostało wyznaczonych trzech ka-
płanów: Ks. Mateusz Rycek, Ks. Andrzej 
Bakun oraz Ks. Proboszcz. Ks. Jerzy Jerka 
– rezydent krzeszowski w tym okresie ko-
lędowym miał dyżur w parafii i w konfesjo-
nale. Proboszczowi krzeszowskiemu zosta-
ło przydzielonych 10 dni kolędowania.

Niniejszym chciałbym przedstawić 
Państwu n/w analizę ofiarności. Na ręce 
Księdza proboszcza podczas kolędowa-
nia w styczniu 2016 roku parafianie zło-
żyli ofiary w wysokości:
• ul. Nadrzeczna i Zielna – ofiara w wy-

sokości 730 zł.
• ul. Maksymiliana Brokoffa - 300 zł.
• ul. Osiedle – 950 zł.
• ul. Kalwaria i Michała Englera – 430 zł.
• ul. Benedyktyńska (II część od Krze-

szówka) – 660 zł.
• Krzeszówek - 1.100 zł.
• Jawiszów (I część od Stacji PKP) – 1450 

zł.
• ul. Młyńska i Podklasztorna – 700 zł.
• ul. Św. Anny – 520 zł.
• ul. Księcia Bolka I ( III część) – 530 zł.

Razem Ks. Proboszcz zebrał ofiary 
w wysokości: 7.370 zł.

Pozostali kapłani (Ks. Mateusz i Ks. 
Andrzej) zebrali ofiary kolędowe w po-
dobnym zestawieniu. Raz jeszcze wszyst-
kim ofiarodawcom składamy serdeczne 
Bóg Zapłać! Jednocześnie dziękujemy 
Państwu za złożenie dobrowolnych ofiar 
dla naszych Ministrantów z Krzeszowa 
oraz z Krzeszówka. Opiekun ministran-
tów - Ks. Mateusz wszystkie ofiary pod-
liczył i podczas Opłatka Ministranckiego 
każdy ministrant otrzymał podliczoną 
ofiarę, jako prezent za systematyczną pra-
cę w posłudze ministranta i lektora w na-
szym Sanktuarium.

Ks. Marian Kopko - proboszcz



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (45) - Marzec / Kwiecień 2016 17

Rozważania na temat Liturgii Świętej - Ks. Mateusz Rycek

„Przed Ołtarzem Pana”

„Ukazanie Świętych Postaci”

Podkreśla on znaczenie chwili: 
oto teraz dokonuje się uobecnienie 
ofiary Chrystusa; oto mamy „Chleb 
życia i kielich zbawienia” (2ME). 
W modlitwach wypowiadanych 
jedna po drugiej następuje chwila 
zatrzymania i ciszy.

Co powinniśmy czynić, by jak 
najlepiej przeżyć tę chwilę?

Chrystus „ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi... uniżył sa-
mego siebie, stawszy się posłusznym 
aż do śmierci”, jak pisze św. Paweł  
w Liście do Filipian (2,7n). W Eu-
charystii uświadamiamy sobie, że 
Syn Boży uniżył siebie jeszcze bar-
dziej: nie tylko stał się człowiekiem, 
sługą, skazańcem na krzyżu, ale stał 
się pokarmem. Chleb, który spoży-
wamy, uczynił znakiem swego wy-
dania dla nas. Jeśli chcemy wyjść 

naprzeciw Tego, który siebie uniżył, 
sami musimy się uniżyć. Zewnętrz-
nym znakiem pokory wobec wyda-
nego Jezusa jest przyklęknięcie.

Skoro ukazywane są nam świę-
te postaci, to w tym celu, byśmy na 
nie spojrzeli. Nie chodzi o jakiekol-
wiek patrzenie. Patrzymy na coś, co 
wygląda jak chleb, a wierzymy, że 
to Ciało Pańskie; patrzymy na kie-
lich, i wierzymy, że jest w nim Krew 
Pańska. Mamy patrzeć wzrokiem 
oświeconym wiarą.

Czy tę wiarę winniśmy w jakiś 
sposób wyznać; czy mamy wówczas  
w myślach coś mówić? Tradycyj-
na pobożność katolicka daje różne 
podpowiedzi. Na przykład radzi, 
by powtarzać zdanie św. Tomasza, 
który widząc zmartwychwstałego 
Chrystusa powiedział „Pan mój 

i Bóg mój”, w ten sposób wyznając 
jako pierwszy wiarę w Jego bóstwo. 
Widział zmartwychwstałego czło-
wieka, i wyznał wiarę, że to Pan 
i Bóg. My patrzymy na chleb, a wie-
rzymy, że to Ciało Pańskie. Wydaje 
się jednak, że najwłaściwszą posta-
wą jest po prostu zamilknąć. Nie 
bójmy się takich chwil, w których 
pozornie nic się nie dzieje. Klęczeć, 
patrzeć, milczeć. Czy to nie jest 
najlepszy sposób na to, by ta chwi-
la była prawdziwie aktem adora-
cji, oddaniem hołdu Temu, który 
wydał siebie za nas, a więc jest dla 
nas; jest tutaj i teraz; by była umoc-
nieniem wiary w prawdziwą obec-
ność Chrystusa w tym znaku, który 
niebawem przyjmiemy w komunii 
świętej?

Opowiadaniu o ustanowieniu Eucharystii towarzyszy podwójny gest: ukazanie konsekrowanego 
Chleba i kielicha z konsekrowanym Winem. Ma on tak duże znaczenie, że ten fragment mszy świętej 
nazywamy zwykle „podniesieniem”. 



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (45) - Marzec / Kwieceń 201618

PRZEWODNIK ODPOWIADA:
SZEŚĆ OBRAZÓW M. WILLMANNA 

DO KRZESZOWSKIEJ KALWARII
W Krzeszowie statystycznie jeden obraz Michaela Willmanna przypada na 25 mieszkańców. Istna 

klęska urodzaju, bo tak dużego nasycenia malarstwem tego artysty ze świecą szukać nie tylko w Polsce, 
ale i w Europie (Przed wojną mógł skutecznie konkurować tylko Lubiąż). Interesującą serią obrazów było 
6 płócien stworzonych dla kalwarii. Współcześnie z tej kolekcji w Krzeszowie pozostały zaledwie dwa 
obrazy.

Impulsem do budowy kalwarii 
była pielgrzymka opata Bernarda 
Rosy do Włoch. W niedzielę 14 maja 
1661 r. opat pielgrzymował do 7 naj-
większych rzymskich kościołów, co 
symbolicznie łączono z elementa-
mi Jerozolimskiej Drogi Krzyżowej. 
Budowę zespołu kalwaryjskiego roz-
poczęto w 1672 r., a prace trwały do 
1681 r. Były to budowle drewniane 
i w konstrukcji fachwerkowej, które 
opat Dominik Geyer w latach 1703 
- 1722 zamienił na trwałe, murowa-
ne kaplice. Nie można wykluczyć, 
że wtedy opat zabezpieczył 6 obra-
zów Willmanna w budynku klaszto-
ru, a w kaplicach zawisły ich kopie, 
autorstwa M. Leistritza. Pomimo 
osobistej niechęci do Willmanna, 
opat Geyer był świadomy już wów-
czas ogromnej wartości jego płócien 
i estymy jaką darzono ,,śląskiego 
Rembrandta”. Tragedia sekularyzacji 
w 1810 r. ominęła te obrazy pasyjne 
i pozostały one w Krzeszowie.

Owych sześć obrazów willman-
nowskich to ,,Pierwszy upadek pod 
krzyżem”, ,,Spotkanie Chrystusa z nie-
wiastami jerozolimskimi” i ,,Przybicie 
Chrystusa do krzyża”, będące włas-
nością Muzeum Narodowego w War-
szawie, a które w grudniu 2015 r. jako 
depozyt trafiły do Wrocławia. ,,Ob-
nażenie Chrystusa z szat” wisi w sali 
ślubów urzędu miejskiego w Ząbko-
wicach Śl. Dwa ostanie znajdują się 
w Krzeszowie - ,,Sąd Piłata nad Jezu-
sem” na emporze kościoła p.w. św. Jó-
zefa, a ,,Biczowanie” jest eksponowa-
ne w Domu Gościnnym Opata.

Uznaje się, że wzorem dla wszyst-
kich obrazów były rysunki stworzone 
przez Willmanna specjalnie dla kal-

warii. Stopień ich zależności od wzor-
ca był rożny. Dość wierne są sceny 
Spotkania z niewiastami jerozolim-
skimi oraz Biczowanie. W pozosta-
łych 4 przypadkach malarz swobod-
nie inspirował się swoimi rysunkami, 
często kompilując przedstawienia 
z odrębnych scen. W 1682 r. rysun-
ki Willmanna wykonali w technice 
miedziorytu Melchior Küsel, Georg 
Andreas Wolffgang, obaj z Augsbur-
ga i norymberczyk Johann Jacob von 
Sandrat. Zostały one opublikowane 
w ,,Schmarzhaffter Lieb und Creutz 
Weeg…”, czyli popularnie -,,Krze-
szowskiej księdze pasyjnej”. Jej pierw-
sze wydanie miało miejsce w 1682 
r. Historycy sztuki poruszają ważną 
kwestię: Czy obrazy kalwaryjskie po-
wstawały na podstawie rysunków czy 
odwrotnie? Ma to wpływ na dokład-
ną datację obrazów, za którą obec-
nie przejmuje się około roku 1682. 
W księdze rachunkowej opactwa za-
chowała się wzmianka z 11 lipca 1678 
r.: ,,Item pro 5 imag[inibus] p[ro] via 
cruenta 100 Rthl”, podobne wpisy są 
z 4 lutego 1680 r. (200 talarów), 27 
czerwca 1681 r. (60 talarów) i 28 listo-
pada 1682 r. (10 talarów). Uważa się 
jednak, że chodzi o rysunki Willman-
na do księgi pasyjnej.

Kolekcję rozdzielił dopiero XX 
wiek. ,,Biczowanie” oraz ,,Sąd Piłata 
nad Jezusem” znajdowały się w koś-
ciele p.w. św. Józefa. Pierwszy został 
całkowicie zapomniany - karty za-
bytków sugerują jego translokacje 
z zakrystii lub z pomieszczeń nad 
nimi (1964 r.) do przedsionka świą-
tyni (1994 r.). Po remoncie Domu 
Gościnnego Opata w 2002 r. został 
do niego przeniesiony i zabezpieczo-

ny na jednym z korytarzy. W 2013 r. 
rozpoczęły się prace nad powstaniem 
w tymże budynku muzeum i przygo-
towaniem wystawy, na której zawisło 
,,Biczowanie”. Ze względu na zły stan 
zachowania były wątpliwości, czy 
płótno nie zostało wykonane przez 
warsztat willmannowski. Po ostatniej 
konserwacji nie ma już żadnych wąt-
pliwości - jest to własnoręczne dzieło 
mistrza z Lubiąża. Podobnie z obra-
zem ,,Sąd Piłata nad Jezusem", który 
wisi na emporze świątyni. Sposób 
malowania postaci Chrystusa, czy 
fenomenalna głowa Piłata, identycz-
na jak w głowa Abrahama z ,,Drzewa 
genealogicznego Chrystusa" w bazy-
lice, dają podstawy, aby przypisać to 
dzieło Willmannowi.

O czterech pozostałych obrazach 
zrobiło się głośno w grudniu 2015 r., 
kiedy 3 z nich trafiły w depozyt do 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 
Historia ich wywiezienia z Krzeszowa 
jest paradoksalnie dziełem niefortun-
nych przypadków. Na początku XX w. 
widoczne są zawieszone w zakrystii 
krzeszowskiego kościoła mariackie-
go. (na zdjęciu - ilustracja z książki: R. 
Konwiarz, Alt-Schlesien, Architektur 
Raumkunst Kunstgewerbe, Stuttgart 
1913). Z tego miejsca do klasztoru 
przenieśli je benedyktyni w 1933  r. 
Jak donosił wówczas kronikarz: ,,Die 
feierliche Größe des Treppenhauses 
wurde durch 4 wuchtige Passion-
sgemälde Willmannscher Schule 
bedeutend erhöht. Den schönsten 
Schmuck aber erhielt der Mittelgang 
des 1. Stockes samt seiner Fortsetzung 
hinein in den alten Zwischenbau. Hier 
fanden die lebensgroßen Porträts alt-
grüssauer Prälaten und Mönche, die 
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bisher in der Sakristei wenig zur Gel-
tung kamen, einen wirkungsvollen 
Platz.“ [Na reprezentacyjnej, dużej 
klatce schodowej zostały podwieszone 
4 masywne, wybitne obrazy pasyjne 
ze szkoły Willmanna. Piękną ozdobę 
powieszono w pośrednim korytarzu 
1 piętra wraz z jego kontynuacją do 
środka starego skrzydła łącznikowego. 
Tu znalazły się naturalnej wielkości 
portrety staro krzeszowskich prałatów 
i mnichów, które dotychczas przed-
stawiały się mniej korzystnie w za-
krystii, mniej efektownym miejscu]. 
Owa relacja kronikarska wymaga ko-
mentarza. Autor napisał o 4 obrazach 
pasyjnych, czyli: ,,Upadek Chrystusa 
pod krzyżem”, „Chrystusa i niewiasty 
jerozolimskie” i „Przybicie Chrystusa 
do krzyża” i ,,Obnażenie z szat”. Dwa 
pozostałe z kolekcji znajdowały się 
wówczas w kościele p.w. św. Józefa. 
Kronikarz asekuracyjnie interpretu-
je je jako ,,szkoła willmannowska”, 
ze względu na ich stan zachowania. 
W 1937 r. zostały przekazane do kon-
serwacji. Niestety, do Krzeszowa już 
nie powróciły…

Od 1937 r. były poddawane kon-
serwacji we wrocławskim Schlesisches 
Museum der bildenden Künste przez 
Georga Müncha. W 1943 r. błędnie 
zinterpretowane, jako należące do 
zbiorów tegoż muzeum, zostały ewa-
kuowane do Kamieńca Ząbkowickie-
go. Tam decyzją dr Günthera Grun-
dmana, znajdowała się skrytka dla 
dzieł sztuki z tej placówki. W 1945 r. 
składnicę przejęła administracja pol-
ska, a stołeczni muzealnicy wywieźli  
3 krzeszowskie obrazy pasyjne: 
,,Upadek Chrystusa pod krzyżem”, 
„Chrystusa i niewiasty jerozolimskie” 
i „Przybicie Chrystusa do krzyża” do 
Warszawy, gdzie trafiły pod jurysdyk-
cję Muzeum Narodowego. Ostanie 
wersy ich historii to wydarzenia z grud-
nia 2015 r. czyli przekazanie w depozyt 
do Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu. Czwarty obraz, czyli ,,Obnażenie 
z szat”, został skradziony ze składnicy 
w 1945 r. lub w lutym 1946 r. w trakcie 
transportu. Uważano, że zaginął bez-
powrotnie, aż do lipca 1993 r. Wtedy 
ekipa remontowa, pracująca w ratuszu 
w Ząbkowicach Śl., otworzyła drzwi 

do nieużywanej komórki, znajdującej 
się pomiędzy strychem a wieżą. Po-
śród bezwartościowych rupieci uwagę 
przykuł obraz zwinięty w rulon. Prze-
wieziony we wrześniu tegoż roku do 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
osłoni swoją tajemnicę - było to za-
ginione ,,Obnażenie z szat”. Dziś jest 
ozdobą sali ślubów urzędu miejskiego 
w Ząbkowicach Śl. Dla par, które stają 
tam na ślubnym kobiercu, musi to być 
wymowna sugestia…

Ze względu na agonalny stan kom-
pleksu w Lubiążu to właśnie Krzeszów 
stał się miejscem, gdzie można zo-
baczyć in situ największą liczbę dzieł 
Willmanna w Polsce. W bieżącym roku 
przypada 310 rocznica jego śmierci. 
Wystawa w Krzeszowie byłaby pięk-
nym ukłonem ku pamięci ,,śląskiego 
Rembrandta”. Miejmy nadzieję, że hi-
storia zatoczy koło. Może w przyszosi 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
kierując się wytycznymi kodeksu etyki 
ICOM dla muzeów, przekaże kalwaryj-
skie płótna ad fontes - do Krzeszowa.

Krystian Michalik

Zakrystia w bazylice, przed 1913 r
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Zainaugurowała je Msza św. koncele-
browana w tamtejszej bazylice pod prze-
wodnictwem o. Grzegorza Wosia CSsR 
z Radia Maryja. Witając wszystkich przy-
byłych, główny inicjator tych dorocznych 
spotkań kustosz sanktuarium i zarazem 
proboszcz krzeszowskiej wspólnoty para-
fialnej ks. prał. Marian Kopko zachęcał do 
szczególnej modlitwy podczas tej Eucha-
rystii za naszą Ojczyznę, za Radio Maryja, 
Telewizję Trwam, „ Nasz Dziennik”, Wyż-
szą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej 
i za ich założyciela Ojca Dyrektora dr. Ta-
deusza Rydzyka CSsR. Ojciec Grzegorz 
Woś CSsR , dziękując Księdzu Prałatowi 
za słowa powitania, wyraził Mu również 
ogromną wdzięczność za wszelką życzli-
wość jaką na co dzień doznają od Niego 
wszystkie toruńskie dzieła i posługujący 
w nich Ojcowie Redemptoryści. Wskazał, 
że to jest bardzo ważne iż duszpasterze są 
z Radiem Maryja.

W homilii o. Grzegorz Woś CSsR 
wskazał iż ważne jest to , żeby na począt-
ku każdego Nowego roku zadać sobie py-
tanie jak mamy go przeżyć. Jego zdaniem 
trzeba prosić królującą w Krzeszowie 
Matkę Bożą Łaskawą, która od samego 
początku była blisko Jezusa Chrystusa 
o to, byśmy usłyszeli Jego odpowiedź na 
to pytanie. Trzeba nam również wysłu-
chać prawa, które stanowi dla nas Ewan-
gelia, to, co mówi nam Jezus Chrystus.

Kaznodzieja podkreślił dalej, ze w ro-
dzinie każdy jest potrzebny. I tak samo 
jest w tej, którą nazywamy Rodziną Ra-
dia Maryja. Przypomniał, że kiedyś na-
zywano ją sektą. Dzisiaj jest już normal-
nie, ale - jak zauważył- nie znaczy to, że 
nie mamy być czujni. Bo teraz mamy do 
czynienia z jeszcze większym zadaniem 
i polem do ewangelizacji by wytrwać 
w tym co jest dobre, w tym co jest pięk-
ne. Powinniśmy też ciągle odnawiać, 
umacniać relację z Panem Bogiem czy-

OPŁATEK RODZINY RADIA MARYJA 
U TRONU KRZESZOWSKIEJ 
MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

Krzeszów, niedziela 25 stycznia 2016 roku

Kilkuset członków Rodziny Radia Maryja, nie tylko z diecezji legnickiej, ale i z całej Metropolii 
Wrocławskiej uczestniczyło w dorocznym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

niąc to poprzez Eucharystię, sakramenty 
święte, słuchanie Słowa Bożego. Dopiero 
wtedy nasze świadectwo będzie przede 
wszystkim bardzo czytelne. Bo jeśli tym 
będziemy na co dzień żyli, inni to zoba-
czą. I będą doświadczali tego, że my się 
zmieniamy.

- Życzmy sobie tego, byśmy byli bli-
sko Pana Boga i świadczyli o Nim naj-
pierw swoim życiem, a później słowem 
i by to nasze świadectwo wydało piękne 
owoce- zakończył homilię o. Grzegorz 
Woś CSsR.

Po Eucharystii jej uczestnicy przeszli 
do krzeszowskiego Domu Kultury, gdzie 
odbyła się druga część opłatkowego spot-
kania.- Dobrze jest być w rodzinie, której 
naszą mamą jest Maryja, a bratem Jezus 
Chrystus - zaczął swoje wystąpienie wi-
cewojewoda dolnośląski Kamil Zieliń-
ski. - Kiedy nie dawno obejmowałem to 
stanowisko, krzyż znalazłem w szafie. 
Od razu poprosiłem, aby znalazł się on 
w centralnym miejscu mojego gabinetu. 
I tak tez się stało, a krzyże znalazły się 
również na widocznym miejscu w in-
nych naszych pomieszczeniach - dodał 
wicewojewoda, co zebrani przyjęli grom-
kimi brawami.

Mówca zwrócił uwagę, że teraz wal-
czymy o Polskę, o prawdę. Powinniśmy 
o niej mówić na każdym spotkaniu, po 
prostu wszędzie. A potrzebne nam są do 
tego właśnie takie media jak Radio Ma-
ryja, Telewizja Trwam,” Nasz Dziennik”, 
które otwierają ludziom oczy na praw-
dę. O. Grzegorz Woś CSsR poinformo-
wał uczestników spotkania, że 18 maja 
br. odbędzie się w Toruniu konsekracja 
kościoła – wotum wdzięczności za Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Mówił także 
o powstającej młodzieżowej telewizji in-
ternetowej „ Tilma”. Błogosławiąc opłatki 
życzył zebranym przede wszystkim bli-
skości Jezusa Chrytsusa.

Gromkimi brawami członkowie Ro-
dziny Radia Maryja nagrodzili koncert 
pt „ Kolędy Świata” w wykonaniu zna-
nego polskiego zespołu gospelowego” 
Spirituals Singers Band”, który oprócz 
kolęd polskich zaprezentował kolędy 
i pastorałki m.in. argentyńskie, angiel-
skie, rosyjskie. A ks. prał. Marian Kopko 
zaprosił wszystkich sympatyków i Ro-
dzinę Radia Maryja do udziału w kolej-
nej poniedziałkowej pielgrzymce Radia 
Maryja i Telewizji Trwam do Krzeszowa, 
która odbędzie się 25 kwietnia br. oraz do 
uczestnictwa w objętym przez te media 
i „ Nasz Dziennik” patronatem medial-
nym - kolejnej edycji Festiwalu Piosenki 
Religijnej i Patriotycznej - 2 maja 2016 
roku w Krzeszowie.

Marek Zygmunt,
Krzeszów dnia 25 I 2016 r.

Ps.
W imieniu wszystkich uczestników 

Spotkania Opłatkowego w Krzeszowie, 
który odbył się w niedzielę 25 stycznia 
2016 roku w Domu Kultury pragniemy 
serdecznie podziękować Stowarzysze-
niu „Optymistów Krzeszowskich” za 
profesjonalną pomoc i przygotowanie 
Agapy dla wszystkich uczestników tego 
niezwykłego Opłatka Rodziny Radia 
Maryja. Dziękujemy również wszyst-
kim „paniom” z Krzeszowa za upiecze-
nie pysznych „domowych wypieków”. 
Niech Łaskawa Pani wyprasza dla dobro-
dziejów potrzebne łaski zdrowia duszy 
i ciała. Bardzo serdecznie dziękujemy 
trzem dobrodziejom za pomoc finanso-
wa w zaproszeniu Zespołu Gospelowego 
do Krzeszowa: są to państwo Bocheńscy 
i państwo Sikora z Krzeszowa oraz pań-
stwo Świt z Grząd. Informujemy rów-
nież, że kustosz sanktuarium z ofiar swo-
jej kolędy przeznaczył 5000 zł.



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (45) - Marzec / Kwiecień 2016 21

KRZESZOWSKI OPŁATEK 
RODZINY RADIA MARYJA

Radio Maryja, Telewizja Trwam 
i „Nasz Dziennik” są częstymi goś-
ćmi w sanktuarium Matki Bożej Ła-
skawej w Krzeszowie. I to zarówno 
na uroczystościach kościelnych, jak  
i przedsięwzięciach kulturalnych. 
Tym razem jego kustosz ks. prałat 

Marian Kopko serdecznie zaprasza na 
spotkanie opłatkowe Rodziny Radia 
Maryja, które odbędzie się w najbliż-
szą niedzielę, 24 stycznia br. – Od 35 
lat jako kapłan uczestniczę w okresie 
świąt Bożego Narodzenia w różnych 
spotkaniach opłatkowych. Od po-

wstania Radia Maryja i pojawienia 
się jego Wielkiej Rodziny stały się one 
dla mnie czymś wyjątkowym. Szcze-
gólnie właśnie w Krzeszowie u tronu 
królującej tutaj od wieków Matki Bo-
żej Łaskawej w okresie świąt Bożego 
Narodzenia, w pięknej scenerii tutej-
szych barokowych świątyń spotkania 
opłatkowe są dla mnie wielkim mi-
sterium Chwały Bożej – powiedział 
NaszemuDziennikowi.pl ks. prałat 
Marian Kopko. Spotkanie zainaugu-
ruje Msza św. koncelebrowana o godz. 

12.00 w tamtejszej bazylice 
w intencji dziękczynnej za 
24 lata działalności Radia 
Maryja dla Ojczyzny i Koś-
cioła oraz za jego założycie-
la o. dr. Tadeusza Rydzyka 
CSsR. Po Eucharystii jej 
uczestnicy przejdą do krze-
szowskiego Domu Kultury, 
gdzie zaplanowano dziele-
nie się opłatkiem, składa-
nie życzeń oraz koncert pt. 
„Kolędy Świata” w wykona-
niu znanego zespołu gospe-
lowego „Spirituals Singers 
Band”.

Marek Zygmunt,
Krzeszów

www.naszdziennik.pl

Spirituals Singers Band
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DOMOWE
KROPIELNICZKI

Czy masz w swoim domu kropielniczkę z wodą święconą? Duszpasterze zachęcają, aby w związku 
z rozpoczętymi obchodami 1050-lecia chrztu Polski powrócić do pięknej tradycji żegnania się wodą 
święconą przy wejściu do naszych mieszkań.

Na niegdyś bardzo popularne 
w naszych domach kropielniczki do-
mowe zwraca uwagę program dusz-
pasterski Kościoła w Polsce na obec-
ny rok jubileuszowy. Chodzi o to, aby 
przeżywanie jubileuszu miało też wy-
miar rodzinny.

- Może w tym pomóc wykorzysta-
nie kropielnicy, czyli jakby domowej 
chrzcielnicy, która przypomina nam, 
że jesteśmy przybranymi dziećmi 
Bożymi. Warto ten znak wykorzy-
stać, wrócić do zwyczaju posiada-
nia w domu kropielnicy i używania 
z wiarą wody święconej, by budo-
wać rodzinną duchowość chrzcielną. 
-podkreślił w rozmowie z „Naszym 
Dziennikiem” ks. Abp Stanisław Gą-
decki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski.

Jak egzorcyzm
Przeżegnanie się wodą święconą 

to nawiązanie do chrztu świętego, 
który otrzymaliśmy w imię Trójcy 
Przenajświętszej. Ten znak uczynio-

ny z wiarą ma także służyć pomocą 
w naszym codziennym życiu.-Ro-

biąc znak krzyża wodą święconą, 
deklarujemy, że jesteśmy chrześ-
cijanami- tłumaczy ks. Prof. 

Czesław Parzyszek SAC, który gło-
sząc rekolekcje adwentowe, także 

zachęca do posiadania w domach 
kropielniczek. -Egzorcyści podkreśla-
ją, że na różny sposób trzeba odpędzać 
szatana. Temu służy również z wiarą 
przeżegnanie się wodą święconą- do-
daje. Zwraca uwagę na przykład jaki 
daje Papież Franciszek. -Ojciec Święty 
ma trzy kropielnice, jedną w biurze, 
gdzie przyjmuje gości i podpisuje 

ważne dokumenty dla całego Kościoła, 
drugą w drzwiach pokoju prywatnego, 
trzecią przy łóżku. Wstając rano, żeg-

na się wodą święconą- podkreśla ks. 
Prof. Parzyszek.

Duchowa moc
Zachęca również do 

tego, aby kropielnica 
w domach była zawie-
szana świadomie wo-
bec całej rodziny i aby 
ten moment poprzedzi-
ła krótka katecheza. Za-
chęca proboszczów, aby 
w widocznym miejscu 
było przygotowane naczy-
nie z wodą święconą, tak by 
w każdej chwili można było ją za-
brać do domu. Z okazji 1050. rocznicy 
chrztu Polski przygotowano ozdobio-
ne w logo jubileuszu dzbany z wygod-
nym kurkiem do przechowywania 
w kościołach parafialnych wody świę-
conej. Przed kilku laty starał się za-
chęcać swoich parafian do posiadania 
w domach kropielnic z wodą święconą 
ks. Prałat Stanisław Mika z Niepoło-
mic. Na to zaproszenie odpowiedzia-
ło wówczas kilkanaście rodzin. Teraz 
zwraca uwagę, że jubileusz 1050- lecia 
chrztu Polski staje się przynagleniem, 
aby ten zwyczaj pielęgnować. -Woda 
święcona ma ogromny potencjał, daje 
duchową łaskę, duchową moc, ponie-
waż jest ona używana do sakramentu 
chrztu świętego- podkreśla ks. Mika. 
Zwraca również uwagę, że jeżeli czło-
wiek jest w stanie grzechu, przeżegna-
nie się wodą święconą budzi tęsknotę 
za łaską uświęcającą. Zatem jest wyra-
zem żalu i tęsknotą za sakramentem 
pokuty.

Małgorzata Bochenek
Nasz Dziennik,

nr z 11 grudnia 2015 r.
◀ Kropielnica w bazylice
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DROGA OCALENIA POLSKI
ROZMOWA / z ks. dr. Krzysztofem Czaplą,  

dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem

Wchodzimy w ostatni rok przygoto-
wań do setnej rocznicy objawień fatim-
skich. Na co w tym czasie trzeba szcze-
gólnie zwrócić uwagę?

– Dziewięcioletnia nowenna zrodziła 
się z pragnienia, żeby przed setną rocz-
nicą objawień przywołać wołanie Matki 
Bożej z Fatimy w 1917 r. I stąd im bliżej 
do tego jubileuszu, tym bardziej staje się 
naglące, abyśmy postawili sobie pytanie: 
czy naprawdę wiemy, o co nas prosiła 
Maryja w Fatimie?

A wiemy?
– To pytanie powinien sobie zadać 

każdy z nas. Chodzi o to, żebyśmy nie 
przeżywali tego jubileuszu, jedynie wspo-
minając fakt objawień, odnotowując 
okrągłą rocznicę. Istota jest w tym, czy 
my naprawdę wypełniamy orędzie fatim-
skie. Ostatni rok przygotowań do jubile-
uszu to czas na zadanie sobie pytań: Czy 
ja poświęcam się Niepokalanemu Sercu 
Maryi, czy wynagradzam grzechy i bluź-
nierstwa w pierwsze soboty miesiąca, czy 
słyszałem o nabożeństwie pierwszych so-
bót miesiąca, czy w ogóle znam elementy 
tego nabożeństwa?

To taki fatimski rachunek sumienia.
– Tak. Bo jeśli mamy przeżywać ju-

bileusz, to trzeba zdać sprawę z tego, czy 
znamy głos Matki Bożej. W czasie czerw-
cowego objawienia Maryja powiedziała: 
„Jezus pragnie, abym była bardziej znana 
i miłowana”. Czas, aby na nowo odżyło 
pragnienie podjęcia wezwania Matki Bo-
żej. Czy ja naprawdę Ją kocham, czy ja 
bardziej Ją znam? A jeśli kocham Ją tak 
jak własną matkę, to czy wypełniam to,  
o co mnie prosi?

Wiele osób, podejmując nabożeń-
stwo pierwszych sobót miesiąca, łączy 
ten dzień z modlitwą za Ojczyznę. Jaką 
ma to wymowę?

– W tym roku przeżywamy 70. rocz-
nicę poświęcenia Polski Niepokalanemu 
Sercu Maryi, którego dokonał Sługa Boży 
ks. kard. August Hlond w 1946 r. To było 
wskazanie drogi ocalenia dla naszej Oj-

czyzny i dla Kościoła. Świadczy też o bar-
dzo mocnym powiązaniu historii Polski 
z orędziem fatimskim. Gdzieś ten zwią-
zek cały czas pozostaje. Dla mnie osobi-
ście to jakiś znak Boży. Pierwsze soboty 
miesiąca miały być elementem przypo-
minającym nam o tym, że poświęciliśmy 
się Niepokalanemu Sercu. Ówczesny 
sufragan częstochowski ks. bp Stanisław 
Czajka powiedział: „Jednym i tym samym 
zdaniem Matka Boża prosiła o poświęce-
nie i wynagrodzenie”. Polska się poświę-
ciła Niepokalanemu Sercu Maryi, a uwe-
wnętrznienie tego aktu miało się dokonać 
poprzez praktykę pierwszych sobót mie-
siąca i codzienny Różaniec. Skoro zatem 
spontanicznie rodzi się praktyka modli-
twy za Ojczyznę, Mszy św. za Ojczyznę 
w pierwszą sobotę miesiąca, to może rze-
czywiście jest to jakieś tchnienie Ducha 
Świętego. Wszystko to przecież po to, aby 
wołanie do nawrócenia i pokuty dotarło 
do Narodu, aby ratować katolicką Polskę  
i wiarę oraz naszą suwerenność.

Ksiądz, głosząc orędzie fatimskie, 
spotyka się często z Polakami w kraju  
i za granicą. Jak Polonia reaguje na to, 
co dzieje się w Ojczyźnie?

– Przez czas Wielkiej Nowenny Fa-
timskiej zdarzało mi się być w różnych 
miejscach i w Polsce, i poza jej granicami. 
Przy okazji takich spotkań dużo mówi się 
o Polsce. Czasem byłem świadkiem narze-
kania, że w Polsce źle się dzieje, że wszyst-
ko upada, a rządzący nie szanują takich 
czy innych wartości… Tylko się mówi-
ło… Będąc we Francji, w Anglii, Szkocji, 
Niemczech, na Słowacji, także za oceanem 
w Chicago czy Detroit, widziałem, że lu-
dzie nadal niepokoją się o sprawy polskie, 
zauważają to, co jest złe, ale bardzo często 
przy tym deklarują: ale my się modlimy za 
Ojczyznę, pościmy, odmawiamy dziesią-
tek Różańca, mamy adoracje.

Ludzie nie tylko narzekają, ale szu-
kają wsparcia u Boga.

– I to nie są jedynie odosobnione 
przypadki. Kapłani, siostry zakonne, lu-
dzie świeccy, różne wspólnoty mówią: my 

się modlimy za Ojczyznę i rządzących. 
Mogłoby się czasem wydawać, że ludzie, 
którzy wyjechali za granicę, bo różne 
sytuacje zmusiły ich do emigracji, będą 
mieć zły stosunek do Polski. A jednak 
oni myślą o Polsce z miłością. I ta miłość, 
szczególnie w ostatnim czasie, wyraża się 
ożywieniem modlitwy za Ojczyznę. Wie-
le osób czuje się wręcz przynaglonych, bo 
Polska, nowe władze w Polsce, potrzebują 
wsparcia duchowego Polonii.

Czy w takiej postawie nie przejawia 
się prawdziwy patriotyzm i prawdziwa 
religijność?

– Przeżywamy jubileusz 1050-lecia 
chrztu Polski. Przez fakt chrztu Polska 
narodziła się jako państwo. Ta świa-
domość w ludziach odżywa. Wiedzą, 
że aby Polska się zmieniała na lepsze, 
potrzebne jest nawrócenie serc, a serce 
zmienia tylko Bóg. Stąd świadomość 
potrzeby modlitwy za Polskę, polecania 
przyszłości naszej Ojczyzny Panu Bogu. 
Przywołam taki obraz: przed Bogiem 
rodzi się wspólnota małżeńska dwojga 
osób. Ona przetrwa wtedy, gdy w trud-
nościach i problemach będzie cały czas 
przed Bogiem. Tak samo nasza Ojczyzna 
narodziła się przez sakrament chrztu św. 
przed Bogiem. My będziemy Polakami, 
my się ostoimy, gdy jako Naród wy-
trwamy przy Panu Bogu. Święta Urszu-
la Ledóchowska powiedziała: Wszyscy 
wrogowie Narodu naszego wiedzą do-
skonale, że Polska i katolicyzm to jedno. 
Jak się usunie katolicyzm, jak się usunie 
Boga z naszych granic, to nie będzie 
Polski. Ta wzrastająca wśród Polaków 
świadomość, że trzeba się zwracać ku 
Panu Bogu także w sprawach państwa, 
budzi ogromną nadzieję. „Pan Bóg dzia-
ła i na naszych oczach odpowiada na 
nasze modlitwy”, usłyszałem od Polonii 
w Chicago, która takie, a nie inne wyni-
ki wyborów w Polsce w minionym roku 
odczytywała też jako łaskę wymodloną 
przez Polaków.

Sławomir Jagodziński
Nasz Dziennik, 31 I 2016 r.
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

„Hanibal ante portas!”
Czyli czas żegnania się z Lwowem.

Ze szczególnym lękiem wchodzi-
ły Benedyktynki w rok 1944. Lęk ten 
przejmował zresztą wszystkich Polaków 
z Kresów. Front zbliżał się szybko, walki 
i bombardowania nasilały się, Ukraiń-
cy korzystając z zamieszania i milczącej 
zgody obu okupantów mordowali Pola-
ków, ludność polska w panice uciekała 
do miast i większych miasteczek, szuka-
jąc ratunku przed śmiercią i wymyślny-
mi torturami banderowców, a rodziny 
niemieckie – także w pośpiechu – za-
czynały opuszczać miasto. Siostry drżały 
o swoje własne rodziny, modląc się, by 
na czas zdążyły uciec. Nie zawsze się to 
udawało, np. w czerwcu tego roku S. Lu-
cyna Nakoneczna otrzymała wiadomość, 
że jej brat Jan został bestialsko zamordo-
wany. Mimo że ożeniony był z Ukrainką 
– musiał się ukrywać. Przyszedł w dzień 
swych imienin, by zobaczyć się z żoną 
i dziećmi. I wtedy został złapany. Żona 
i dzieci zdołały uciec na Zachód. Pierw-
szy ciężki nalot przeżyli Lwowiacy w Nie-
dzielę Wielkanocną 1944 roku i odtąd 
powtarzały się one już codziennie. Nalot 
niedzielny zniszczył dworzec główny; 
pod jego gruzami pozostało około 2 tyś. 
ludzi, którzy zgromadzili się tam właśnie 
w oczekiwaniu na jakikolwiek transport 
w stronę Polski centralnej.

Wobec tej przerażającej „apokalipsy” 
jedyny ratunek ludzie widzieli w Bogu. 
Księża organizowali nabożeństwa prze-
błagalne do Miłosierdzia Bożego. Nieby-
wałe tłumy wypełniały kościoły, sprag-
nione usłyszeć tam krzepiące słowo. Ks. 
Arcybiskup Twardowski – mimo swoich 
81 lat – był wszędzie, gdzie trzeba było 
pomagać, pocieszać, podnosić na duchu. 
Sam pozbawiony wszelkich środków 
do życia dawał dobre serce i dobre sło-
wo, a nierzadko i dary, pod warunkiem, 
że sam je wcześniej od kogoś otrzymał. 
Wśród tych zagrożeń nie zapomniał np. 

Kiedy w roku 211 p.n.e. Hannibal wódz kartagiński-po wielu zwycięskich bitwach z Rzymem – stanął 
niespodziewanie pod bramami Rzymu wraz ze swoją potężną armią, dał się podobno słyszeć przerażony 
krzyk Rzymian: „Hannibal ante portas”! [Hannibal pod bramami miasta!”]. Ten okrzyk pozostał do dziś 
metaforycznym określeniem największego niebezpieczeństwa, niejako stojącego u drzwi. W 1944 roku 
inny „Hannibal” stanął przed bramami Kresów i Lwowa!

o imieninach Matki Janiny, odwiedził 
w ten dzień nasz klasztor, wspierany 
przez „wiernego Ludwika” [zapewne słu-
ga]. Zresztą zawsze cenił Matkę Janinę 
jako gorliwą przełożoną i troskliwą Mat-
kę zakonnej rodziny, która i jego same-
go krzepiła wśród niedostatku i ciężkich 
przeżyć.

Od końca lipca zaczęły się już syste-
matyczne walki o Lwów. Na sowieckie 
bombardowanie odpowiadały niemie-
ckie działa z Wysokiego Zamku, niemal 
za plecami klasztoru, toteż zagrożenie 
było ogromne. Kronikarka skrupulatnie 
notowała wszystko. Aż humorystycz-
nie brzmi dziś zapisek umieszczony tuż 
po opisie wielkiego bombardowania: 
„W nocy 22 lipca rabusie ukradli nam 
świnię”. Widać uznała, że przy ponad 
czterdziestu zakonnicach do wyżywie-
nia i tyluż współmieszkańcach, była to 
też sprawa życia lub śmierci. Wobec po-
wyższego dwóch Ślązaków – z dawnych 
uchodźców pozostałych z Siostrami – 
czuwało stale na podwórzu, co nie prze-
szkodziło rabusiom znów powrócić. Na 
ich alarm zbiegło się trochę mężczyzn, 
ale rabusie byli uzbrojeni i jeden z nich 
postrzelił S. Agnieszkę. Kula utkwiła 
w biodrze i tam pozostała aż do jej śmier-
ci już w Krzeszowie. Odegnani wreszcie 
rabusie uciekli, odgrażając się i wołając 
coś po ukraińsku.

Choć strach i bieda naciskały ze 
wszystkich stron, Siostry skrupulatnie 
przestrzegały odmawiania zakonnych 
pacierzy. Dla bezpieczeństwa przeniosły 
się z góry do tzw. dolnego chóru, żeby 
stamtąd było bliżej do schronu. A tam 
przebywali już na stałe klasztorni sąsiedzi 
i wielu okolicznych mieszkańców, którzy 
mury klasztoru uznali za bezpieczniejsze 
od własnych kamienic. Rozumiało się 
samo przez się, że również pozostawali 
na klasztornym wikcie.

28 lipca 1944 roku na ratuszu pojawi-
ła się – widziana z daleka biało-czerwona 
chorągiew, ale już następnego dnia jej 
miejsce zajęła żółto-niebieska. Wszyst-
kie ogłoszenia władz były trójjęzyczne: 
po rosyjsku, po polsku, i po ukraińsku. 
A Siostry w tym czasie zajęły się prze-
de wszystkim uprzątaniem klasztoru ze 
szkła i gruzu. Okna bez szyb [i bez możli-
wości ich zdobycia] nie pozwalały w wie-
lu miejscach na wspólne spotkania, mod-
litwy i prace. Zajęły się gorliwie ogrodem, 
który bardzo ucierpiał od bomb. Trzeba 
było liczyć przede wszystkim na plony 
z tego ogrodu, bo lesienieckie zbiory były 
marne. Rządca donosił, że miejscowi lu-
dzie zbierali je z klasztornego pola jak ze 
swojego. Trudno się było temu dziwić: 
tak się dzieje, gdy rządzi głód. Zajrzał też 
do Sióstr Żyd Rotman, który w 1939 roku 
zarządzał uchodźcami. Teraz wracał z so-
wieckiego „raju”, dokąd go wywieziono, 
był zabiedzony, wynędzniały, z krwa-
wiącymi ranami nóg. Jak zwykle znalazł 
w klasztorze wsparcie i pocieszenie.

22 listopada przeżyły Siostry boles-
ny cios: zmarł Ks. Arcybp Twardowski, 
dobry i wierny przyjaciel klasztoru. Trzy 
tygodnie wcześniej był jeszcze na po-
grzebie Arcyb. Szczeptyckiego [obrządku 
greko-katolickiego], przeziębił się, cho-
roba się rozwinęła w szybkim tempie i le-
karze nie zdołali go już uratować, pozo-
stał na zawsze w rodzinnej ziemi. Rządy 
diecezją objął Arcybp Eugeniusz Baziak, 
dotychczasowy sufragan.

Dnia 12 grudnia przyszło do klasz-
toru pismo od naszego prokuratora 
[opiekuna prawnego] upewniające, że 
„[…] obecnie nie zajmą nam klasztoru 
,więc możemy w nim pozostać” – pisała 
kronikarka. Siostry na kolanach w głę-
bokiej wdzięczności Bogu odśpiewały 
„Te Deum”, choć od początku gnębiło je 
owo słówko zawarte w piśmie, że ”obec-
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nie” nie zajmą nam klasztoru. Tegorocz-
ną Pasterkę odprawiono w kościele przy 
zamkniętych drzwiach, kapelan i mini-
stranci nocowali w rozmównicy, by nie 
wychodzić na miasto nocą. Wcześniej 
– przy łamaniu się opłatkiem – życzenia 
były wprawdzie „rzewne” ale pełne wia-
ry i ufności w Miłosierdzie Boże. Siostry 
bały się jedynie, by ich nie roz-
dzielono i by dalej mogły pro-
wadzić życie zakonne.

Mszę noworoczną odprawił 
w klasztorze Ks. Arcyb. Baziak. 
Podczas spotkania po Mszy św. 
żywo interesował się stanem 
klasztoru, choć sam był ogrom-
nie zbolały rozpaczliwym poło-
żeniem swojej diecezji: kościo-
ły były w gruzach lub zabrane 
przez nowe władze, duży pro-
cent diecezjan wymordowany, 
wywieziony, w rozsypce. Urato-
wali się tylko ci, którzy zdążyli 
uciec wcześniej. Wielu księży 
zginęło z rąk banderowców. 
Nie ukrywał też, jak wielkie jest 
zagrożenie dla klasztorów. Jak-
by na potwierdzenie jego słów, 
niedługo potem, wywieziono 
w głąb Rosji lub na Sybir oo. 
jezuitów, bernardynów, domini-
kanów i – jak napisano w kroni-
ce – kilka tysięcy Polaków świe-
ckich.

Jak wspomniano wyżej – 
przez całą okupację pozostawało 
wraz Siostrami trzech Ślązaków 
[Szczepan, Józef, Franciszek], 
ostali się z wielkiej fali wrześnio-
wych uchodźców kwaterowa-
nych wówczas w klasztorze. Byli 
bardzo oddani klasztorowi i przez to bar-
dzo pomocni. Tyle, że w 1945 roku i oni 
zaczęli myśleć o powrocie do rodzinnych 
stron na Śląsku. W międzyczasie Szcze-
pan się rozchorował na gruźlicę kości 
i – chcąc nie chcąc – musiał zostać, sta-
rannie pielęgnowany przez Siostry, a po-
zostali dwaj – obficie zaopatrzeni przez 
Matkę Janinę – ze smutkiem i niepoko-
jem pożegnali Siostry, tym smutniej, że 
nie znali dotąd losów swoich własnych 
rodzin – jechali więc „w ciemno" . Wśród 
wyjeżdżających wówczas było także mło-
de małżeństwo żydowskie, które – przy-
gotowane przez niezastąpioną S. Edytę 
Gawlikowską – przyjęło Chrzest św. z rąk 
naszego kapelana; zaraz potem w jednym 
z kościołów lwowskich otrzymali Bierz-
mowanie, tydzień później wzięli cichy 
ślub w kościele benedyktynek, po czym 
wyjechali do Wrocławia.

W lipcu 1945 roku konferencja zwy-
cięskich państw ustaliła m.in. granice 
Polski na Bugu. Tak więc Lwów miał 
pozostawać poza granicami Ojczyzny. 
Konsternacja! Ból! Siostry – podobnie 
jak inni Polacy – stanęli przed realnym 
widmem konieczności opuszczenia Lwo-
wa na zawsze. Śp. siostra Ewangelista 

wspominała, że początkowo nie chciały 
wierzyć, wydawało się to niepodobień-
stwem, by trzeba było stąd odejść na za-
wsze. Były przygotowane na jakieś prze-
mieszczenia i niepewne swego losu, ale 
nie aż w tak dramatyczny sposób! Nie-
mniej jednak trzeba było zacząć myśleć 
realnie i przewidująco, toteż najpierw 
na wyjazd zarejestrowały się dwie sio-
stry – Paula i Bernarda – które niczym 
wojskowy rekonesans miały rozejrzeć się 
za miejscem dla lwowskiej wspólnoty, co 
nie było łatwe, bo trudno znaleźć dobre 
piède-à–terre dla tak licznej gromadki 
[ponad 40 zakonnic]. Obie wyjechały 
pod koniec sierpnia, zabrawszy ze sobą 
kilka naładowanych pak. Nowy pracow-
nik Michał – przejęty od rozproszonych 
lwowskich Sióstr Miłosierdzia – zaczął 
rozmontowywanie szaf, by z nich zbijać 
paki do ładowania klasztornego dobyt-

ku. Część sprzętów Siostry sprzedały, 
choć nie było to łatwe, bo władze sowie-
ckie traktowały majątek klasztorny jako 
państwowy, a poza tym władze owe były 
świadome, że to wszystko wkrótce będzie 
ich – za darmo. Mimo to udało się od-
sprzedać jednej ze szkół stoliki i krzeseł-
ka szkolne, kilka szaf, pianino i in.

Wszystko dookoła i niezbite 
fakty świadczyły o tym, że trze-
ba będzie wyjechać, ale siostry 
wciąż miały nadzieję… . Chciały 
jak najdłużej pozostawać w swo-
im gnieździe. Podobnie też za-
chowywało się duchowieństwo 
katolickie. Ks. Arcybiskup Ba-
ziak, któremu radzono wyjazd, 
zdecydowanie odmówił, mówiąc, 
że dopóki na tych ziemiach są 
Polacy i katolicy, on musi być 
z nimi i dla nich. Sam będąc bez-
domnym, pełnił gorliwie swoją 
służbę co niedziela sprawując Eu-
charystię i inne Sakramenty ko-
lejno w różnych kościołach, ba! 
Nawet jeszcze we wrześniu tego 
roku odbyły się święcenia ka-
płańskie. Kleryków zaś wcześniej 
wysłano do Kalwarii Zebrzydow-
skiej z ks. rektorem Nowickim, 
bo tam osiadło lwowskie semina-
rium. Wszystko po to, by klery-
ków uchronić od przymusowego 
wcielenia do armii Berlinga.

A Lwowiacy wciąż oglądali się 
na duchowieństwo – wspominała 
s. Ewangelista – i podobnie jak 
ono nie kwapili się do wyjazdu.

W końcu wezwano Ks. Ar-
cybiskupa do NKWD, gdzie mu 
powiedziano że póki są księża 

i klasztory – Polacy się nie ruszą, bo mają 
w nich oparcie. I „przekonano” Ks. Arcy-
biskupa tak skutecznie, że po powrocie do 
siebie wydał odpowiednie zarządzenie. 
Teraz nie było już żadnej wątpliwości, że 
trzeba się żegnać z rodzinną ziemią praw-
dopodobnie na zawsze. Jeszcze Matka Ja-
nina pytała, czy wszystkie siostry zareje-
strować na wyjazd, może kilka pozostawić 
„na wszelki wypadek”? A nuż wrócą do 
Lwowa? Arcybiskup kazał zapisać wszyst-
kie, bo doskonale wiedział, że te które nie 
wyjadą na Zachód – wyjadą na Wschód! 
W klasztorze zaczęło się więc wielkie pa-
kowanie, w którym od razu prym wzięła 
S. Ewangelista, która mimo młodego wie-
ku i stażu zakonnego krótkiego pokazała 
już swoje talenty organizacyjne, które 
póżniej tak bardzo doceniał Krzeszów.

s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

Uciekinierzy ze Śląska u Benedyktynek we Lwowie. Pierwszy z prawej  
to Józef Mrożla, jeden z trzech, którzy pozostali u Sióstr aż do 1944 r.
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Barok w historii sztuki zapisał się jako epoka niezwykła, piękna czego my mieszkańcy Krzeszowa 
doświadczamy na co dzień, uczestnicząc w nabożeństwach w Bazylice Mniejszej i Kościele p.w. św. Józefa 
w Krzeszowie. Kraków jest również takim miejscem, gdzie barok można podziwiać w pełnej okazałości. 
Najsławniejszym kościołem tej epoki jest Bazylika Mniejsza św. Piotra i św. Pawła na ul. Grodzkiej 
(jednocześnie Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie). Dziś jednak przypomnę dwa inne kościoły 
znajdujące się na terenie Starego Miasta.

Po powołaniu Akademii Kra-
kowskiej (dzisiaj Uniwersytetu Ja-
giellońskiego) w 1364 r. przez króla 
Kazimierza Wielkiego, dla profeso-
rów i studentów, tej najstarszej pol-
skiej uczelni, w zamyśle inicjatorów 
miał powstać kościół uniwersyte-
cki, której patronem miało zostać 
św. Anna. I tak się stało. Histo-
ria kościoła uniwersyteckiego jest 

dość burzliwa. W 1407  r. według 
zapisków „Kroniki” Jana Długo-
sza, miał miejsce w okolicach Col-
legium Maius, na ul. Żydowskiej 
(obecnie św. Anny), do pogromu 
antyżydowskiego, spowodowanego 
pogłoską o mordzie rytualnym wy-
znawców judaizmu na chrześcijań-
skim chłopcu. Wynikał to z faktu 
umiejscowienia uczelni w żydow-

skiej części Starego Miasta. W wy-
niku zamieszek Żydów przeniesio-
no na Kazimierz do osady Bawół 
(obecna ul. Szeroka). A drewniany 
kościół parafialny (uniwersytecki) 
doszczętnie spłonął. Była to pierw-
sza wzmianka o istnieniu w tym 
miejscu kościoła służącego pro-
fesorom i studentom krakowskiej 
uczelni. Szybko kościół odbudo-

KOŚCIÓŁ UNIWERSYTECKI 
ŚW. ANNY I PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO (KOŚCIÓŁ OJCÓW 

PIJARÓW) NA STARYM MIEŚCIE

Kościół św. Anny w Krakowie Konfesja św. Jana Kantego w Kościele św. Anny w Krakowie



KRZESZOWSKA PANI nr 2 (45) - Marzec / Kwiecień 2016 27

wano z inicjatywy króla Włady-
sława Jagiełły i oddano w 1418 r. 
pod zarząd Akademii Krakowskiej. 
Niedługo później profesorem tej 
uczelni został Jan z Kęt, zwany Ja-
nem Kantym, którego pochowano 
w 1473 r. pod amboną Kościoła 
p.w. św. Anny.

Po dwóch wiekach zaczął się 
szerzyć kult Sługi Bożego profesora 
Alma Mater, księdza Jana Kantego, 
co zaowocowało wyniesieniem go 
na ołtarze (beatyfikowany 27 wrześ-
nia 1680 r. przez papieża Innocente-
go XI, kanonizowany 16 lipca 1767 
r. przez papieża Klemensa XIII). 
Związku z tym postawiono zbudo-
wać od podstaw kościół uniwersyte-
cki. Dokonano tego w latach 1689-
1703, według projektu Tylmana 
z Gameren, przy konsultacji z profe-
sorem Akademii Krakowskiej księ-
dzem Sebastianem Piskorskim i uzu-
pełnianym przez Włocha Franciszka 
Solariego, wzorowanego na brako-
wym Kościele S. Andrea della Valle 

w Rzymie. Jedynie wieże kościoła 
pochodzą z końca XVIII w. dobu-
dowane według projektu Sebastia-
na Sierakowskiego. Kościół p.w. św. 
Anny jest pod względem budowy 
świątynią w typie bazylikowej z na-
wami bocznymi tworzącymi rodzaj 
kaplic, połączonych obszernym 
ciągiem przejściowym, z transep-
tem i wąskim prezbiterium, nakry-
ty okazałą kopułą na skrzyżowaniu 
naw i transeptu. Do najważniejszych 
zabytków doby baroku w koście-
le należą konfesja św. Jana Kantego 
autorstwa Baltazara Fontany, któ-
ra składa się z sarkofagu świętego, 
patrona Uniwersytetu, dźwigany 
przez czterech wydziały: Teologii, 
Filozofii, Medycyny i Prawa. Na ko-
lumnach wznoszą się posągi czte-
rech Janów: Chrzciela, Ewangelisty, 
Chryzostoma i Damasceńskiego. 
Fontana jest też twórcą małej archi-
tektury (płaskorzeźby, stuki, zdo-
bienia), który nadaje kościołowi 
charakter późnobarokowy i iluzjoni-

styczny. W Kościele p.w. św. Anny 
znajdują się też dzieła malarskie Ka-
rola Dankwarta i Innocenta Monite-
go. W 1993 r. arcybiskup krakowski 
kardynał Franciszek Macharski re-
aktywował kapitułę kolegiacką św. 
Anny.

Ulicę św. Jana zamyka obok Mu-
zeum Czartoryskich od północy 
Kościół Przemienienia Pańskiego. 
W 1597 r. powstaje Zakon Kleryków 
Regularnych Ubogich Matki Bożej 
Szkół Pobożnych zwany popularnie 
pijarami, którzy w 1642 r. zostali 
sprowadzeni do Polski za panowania 
króla Władysława IV Wazy i osiedli 
się w Warszawie. W 1654 r. pijarzy 
uzyskali od króla Jana Kazimierza 
przywilej osiedlenie się w Krakowie, 
a mieszczanin Stanisław Baryczka 
ofiarował na hospicjum swój dom 
przy ul. św. Jana. Po ostatecznej de-
cyzji biskupa Andrzeja Trzebickie-
go zamieszkali pijarzy w Krakowie. 
Jednak kościół wzniesiono, według 
projektu Kaspra Bażanki, dopiero 
w latach 1718-1728, a górne kon-
dygnacje dokończył Francesco Pla-
cidi. Klasztor wzniesiono po połu-
dniowej stronie kościoła (obecnie 
w budynku znajduje się cześć wysta-
wy Muzeum Czartoryskich).

Kościół jest budowlą trójnawo-
wą, w typie bazylikowym z empora-
mi powyżej naw bocznych, zamyka 
półkolista absyda z ukrytym po bo-
kach źródłach światła, w tym ołtarz 
główny Przemienienie Jezusa Chry-
stusa na Górze Tabor, obraz autor-
stwa Władysława Łuszczkiewicza. 
Najważniejszym miejscem świąty-
ni oprócz ołtarza głównego jest po 
prawej wmurowana w ścianę urna 
z sercem, z najsłynniejszym pijarem 
księdzem Stanisławem Konarskim, 
przywieziona do Krakowa w 1882 r. 
wraz z popiersiem ks. Konarskie-
go dłuta Tadeusza Błotnickiego. 
Wnętrze pełne iluzjonizmu czyli 
rozwiniętego baroku uzupełniają 
płaskorzeźby, stuki, dekoracje małej 
architektury Christiana Bola i Ja-
koba Hoffmana i obrazy Franciszka 
Ecksteina.

Mateusz PazganKościół Pijarów w Krakowie przy ul. św. Jana
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POTRAWY NA WIELKANOC

Pascha
• 500g półtłustego twarogu
• 1 szklanka jogurtu greckiego
• 1 galaretka o smaku brzoskwiniowym
• 20 dag bakalii: rodzynki, suszone morele, żurawina
• płatki gorzkiej czekolady

Twaróg zmielić, dodać jogurt i wymieszać. Bakalie 
zalać gorącą wodą i odcedzić. Morele pokroić w paski. 
Galaretkę rozpuścić w 1 szklance gorącej wody i wy-
studzić. Wszystkie składniki wymieszać. Przełożyć 
do salaterki i odstawić do lodówki na kilka godzin. 
Następnie przełożyć na talerz i posypać płatkami cze-
kolady.

Jajka faszerowane 
na kilka sposobów

Składniki:
• 10 jajek
• kilka plasterków szynki
• puszka tuńczyka
• czerwona cebula
• kiełki rzodkiewki
• mała puszka zielonego groszku
• 5 dag żółtego sera
• szczypiorek
• mały słoik majonezu
• przyprawy: sół, pieprz

Jajka ugotować na twardo. Ostudzić, obrać, prze-
kroić na połówki i ostrożnie wyjąć żółtka. Przygoto-
wać dowolny farsz.

Farszem nadziać połówki jajek. Ozdobić odrobi-
ną majonezu, posypać posiekanym szczypiorkiem lub 
rzeżuchą.

Farsz z szynki
Szynkę drobniutko posiekać. Dodać ugotowane 

żółtka i przyprawy. Wymieszać z ketchupem i odro-
biną majonezu.

Farsz z tuńczyka
Drobno posiekać czerwoną cebulę, odsączyć tuń-

czyka, wymieszać wszystko z żółtkami. Dodać majo-
nez, przyprawić pieprzem i solą.

Farsz z kiełkami rzodkiewki
Kiełki rzodkiewki posiekać, dodać kilka łyżek zie-

lonego groszku z puszki, łyżkę utartego na grubych 
oczkach żółtego sera, wymieszać z żółtkami. Dopra-
wić solą, pieprzem i majonezem.
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11 – 20 września 2016
Wyjazd na Bukowinę Rumuńską i Ukraińską

ZAPROSZENIE
„NA BUKOWINĘ I NIE TYLKO”

1. 1-szy dzień. Zbiórka uczestni-
ków – parking przy kościele NMP 
w Głogowie - godzina 8.45. Wy-
jazd autokaru godzina 9.00. Prze-
jazd do Krzeszowa – Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej, 12.00 Msza 
św., po Mszy dosiadają uczestni-
cy wyprawy z Krzeszowa. Prze-
jazd przez Kraków i Zakopane do 
Levocy (Słowacja), późna obiado-
kolacja. Nocleg.

2. Śniadanie. Krótkie zwiedzanie 
Sanktuarium (Słowacka Często-
chowa). Wyjazd na granicę węgier-
ską, po drodze piękna panorama 
Tatr Wysokich. Przyjazd do Tokaju 
(Węgry), degustacja wina i prze-
jazd do Rumuni. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3. Śniadanie. Przejazd Karpatami 
i uroczą krainą Muramaresz na 
Bukowinę. Po drodze zatrzymu-
jemy się przy słynnym „Wesołym 
Cmentarzu” oraz w prawosław-
nym zespole klasztornym Góra 
Humoru. Przyjazd do Nowego 
Sołońca, zakwaterowanie, nocleg.
(Uwaga: posiłek w ciągu dnia we 
własnym zakresie).

4.  Przed południem piesza wyprawa 
do górskiej wioski Plesza (prawie 
100 % mieszkańców to Polacy).
Popołudniu przejazd do Sucevity 
– Narodowe Sanktuarium Hospo-
darstwa Mołdawskiego i miejsce 
pochówku prekursora państwa ru-
muńskiego Świętego Króla Stefana 
– zwiedzanie sanktuarium. Powrót 
do Nowego Sołońca – wesoły wie-
czór z tańcami przy grilu i muzyce. 
Nocleg.

5. Wyjazd do Kaczyk – zabytkowa 
kopalnia soli i „rumuńska Często-
chowa”. Wyjazd do Suczawy – sto-
lica południowej Bukowiny, pra-
wosławne sanktuarium Św. Jana 
Suczawskiego i kościół katolicki, 
Dom Polski i siedziba Związków 
Polaków w Rumuni. Spotkanie 
z polskim posłem do Parlamentu 
Rumuni. Wyjazd do Seretu – koś-
ciół polski, przejazd na przejście 
graniczne, odprawa, wjazd na 
Ukrainę do Tereblacza, zakwatero-
wanie i nocleg.

6. Wyjazd do Starej Huty, Storożyń-
ca i Czerniowiec – Uniwersytet, 
Starówka, cerkwie i kościoły. Park 
z atrakcjami. Powrót do Terebla-
cza. Piknik i zabawa na tłoce. Noc-
leg.

7. Wyjazd przez Czerniowce do Cho-
cimia dla chętnych zwiedzanie 
Twierdzy. Przejazd do Kamieńca, 
zakwaterowanie w hotelu, zwie-
dzanie Starówki i Twierdzy. Obia-
dokolacja, nocleg.

8. Śniadanie. Wyjazd do Stanisła-
wowa (Ivano - Frankowsk). Zwie-
dzanie centrum – dawny kościół 
dominikanów, fara, rynek, spacer 
po bazarze, obiadokolacja. Noc-
leg

9. Śniadanie. Wyjazd do Truskaw-
ca. Półdobowy pobyt w znanym 
uzdrowisku (jeżeli pogoda byłaby 
niesprzyjająca to skracamy i od-
wiedzamy Drohobycz). Przejazd 
do Lwowa. Obiadokolacja. Nocleg.
(Dla chętnych po obiadokolacji 
„Lwów by night”)

10. Śniadanie. Przejazd autokarem 
do centrum, 9 godzinny program 
zwiedzania miasta – 3 Katedry, 
Rynek, Teatr, Wzgórze Unii Lu-
belskiej, Cmentarz Łyczakowski, 
Cmentarz Orląt. W godzinach 
wieczornych wyjazd do kraju. Wy-
żywienie i prowiant we własnym 
zakresie

11. Przyjazd do Krzeszowa około go-
dziny 5.00. Przyjazd do Głogowa 
około godz. 8.00.

Cena wycieczki-pielgrzymki:
1500 złotych (PLN) oraz 100 Euro

• Proponujemy również, ażeby mieć 
ze sobą SUVENIRY dla rodzin, 
w których będziemy nocować na te-
renie Rumunii i Ukrainy.

• Prosimy o zabranie ze sobą Eu-
ropejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego. - Kartę taką otrzy-
muje się w każdym Starostwie Po-
wiatowym.

• Opłatę złotówkową prosimy  
o przesłanie na konto: 
Bank Zachodni WBK 
14 1090 1942 0000 
0001 0783 8640 
(z dopiskiem: BUKOWINA) 
Euro zbierać będziemy w autokarze.

Ks. Marian Kopko
Kustosz z Krzeszowa

mgr Józef Wilczak
Przewodnik z Głogowa
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DWUMIESIĘCZNIK
SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
W KRZESZOWIE

ŚRODA BĘDZIE MOJA …
(Nieustanny Różaniec w Sanktuarium Krzeszowskim)

Kiedy kilka miesięcy temu ks. 
kustosz Marian Kopko zapytał mnie 
znienacka czy nie chciałabym mu po-
móc w organizowaniu Nieustanne-
go Różańca, w sekundach dzielących 
jego pytanie od mojej odpowiedzi 
przeleciało mi przez głowę, że ab-
solutnie nie mam na to czasu i że to 
raczej coś z kategorii „nie dla mnie”. 
Jednak równolegle do tej myśli prze-
biegła myśl inna: to dzieło Maryi i dla 
Maryi a Jej się nie odmawia. Moja od-
powiedź brzmiała: tak.

Idea Nieustannego Różańca jest 
prosta: to nieustanne trwanie osób 
w niego zaangażowanych na modli-
twie do Boga przez wstawiennictwo 
Matki Bożej. Owo trwanie zamyka 
się w cyklu tygodniowym, w którym 
każda z odpowiadających mu 168 go-
dzin jest oddana pod „modlitewną 
opiekę” danej osoby/osób. Ja również 
będę miała „moją” godzinę. Moja bę-
dzie środa, a dokładnie pierwsza go-
dzina środy. Nie jest być może sprawą 
oczywistą znaleźć godzinę na modli-
twę gdy zegar życia wielu z nas bieg-
nie tak szybko, że po wypełnieniu 
obowiązków rodzinnych i zawodo-
wych dzienny limit czasu zostaje już 
mocno przekroczony. Tym trudniej 
znaleźć taką godzinę i patrząc przed 
siebie podjąć trud dostosowania do 
niej w przyszłości różnych innych 

spraw i obowiązków. A dodatkowo: 
godzina to czasem tylko ale czasem 
aż godzina.

Kiedy decydowałam się na uczest-
nictwo w Nieustannym Różańcu moje 
myślenie było takie: czy naprawdę nie 
stać mnie na poświęcenie godziny 
Bogu? Czy ofiarowanie Maryi godzin-
nej modlitwy naprawdę przekracza 
możliwości osoby wierzącej za jaką się 
uważam? Taka myśl towarzyszyła mi 
na początku. Myśl z pozoru zupełnie 
właściwa. Potrzeba było jednak trochę 
czasu i nieco innej perspektywy w pa-
trzeniu na dzieło Nieustannego Ró-
żańca i mojego w nim uczestnictwa by 
zrozumieć, że niczego nie poświęcam 
i nie ofiarowuję (myślenie takie pro-
wadzić może chyba do pychy...). To mi 
zostaje ofiarowana ta godzina: godzi-
na w szczególnej obecności i bliskości 
Maryi, godzina w Jej szkole modlitwy 
i wiary, godzina, która o kolejny krok 
może zbliżyć mnie do Boga... Taki 
prezent, dar, szansa... Czy nie z takiej 
perspektywy powinnam patrzeć na 
moją środową godzinę? Moja wiara 
i logika podpowiadają mi, że z takiej 
właśnie.

A więc w imię Boże: środa będzie 
moja! A twoja?... Skoro też już wiesz, 
może nie warto stracić takiej szansy?

Monika

Szanowni czytelnicy Krzeszowkiej Pani!
Zachęcamy do tej modlitwy 

wszystkich Dobrodziejów i Przyjaciół 
Krzeszowskiego Sanktuarium z całej 
Polski. Szczególnie zachęcam Żywy 
Różaniec Diecezji Legnickiej. Proszę 
Was Moi Drodzy: połączcie się z nami 
na wspólnej modlitwie. Kto jest goto-
wy przystąpić do tej modlitwy - pro-
szę o przesłanie swojego zgłoszenia 
i podania dnia i godziny swojego 
czuwania. Można zgłoszenie przesłać 
internetowo lub listem na adres Sank-
tuarium. Zachęcam serdecznie do 
wejścia na naszą stronę internetową: 
www.opactwo.eu. W zakładce o Nie-
ustannym Różańcu znajdziecie Pań-
stwo wiele informacji o tej inicjatywie 
w Krzeszowskim Sanktuarium. Prag-
niemy poinformować, że w Uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego w dniu 
4 kwietnia 2016 roku rozpoczynamy 
Modlitewne Czuwanie Nieustanne-
go Różańca. Kustosz Sanktuarium od 
godz. 24.00 do 1.00 (w nocy) z nie-
dzieli na poniedziałek 4 kwietnia br. 
rozpoczyna sztafetę modlitewną. 
Dziękujemy za wszelkie modlitwy 
skierowane do Boga za wstawienni-
ctwem Matki Bożej Łaskawej. Wszy-
scy bowiem pragniemy jak najlepiej 
służyć Bogu, Jego Matce, i wszystkim 
ludziom.

Ks. Marian Kopko - Kustosz
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