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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

MAJ – CZERWIEC 2018 
• wtorek 1 maja – Msza św. w brackim kościele Św. 

Józefa o godz. 12.00 – Pielgrzymka Mężczyzn Die-
cezji Legnickiej do Świętego Józefa; zapraszamy 
na Nabożeństwa Majowe do bazyliki: w  tygodniu 
o godz. 17.30; w niedzielę na 16.3o

• czwartek 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Pol-
ski. Msze Święte godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00

• piątek 4 maja – wspomnienie św. Floriana, patro-
na strażaków. Pierwszy Piątek Miesiąca - Wizy-
ta Duszpasterska u  Chorych. Po Mszy wieczornej 
Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w Kaplicy Loretańskiej

• sobota 5 maja godz. 12.00 Msza Św. i Nabożeństwo 
I-soboty miesiąca. Bazylikę Krzeszowską nawiedzi 
figura Matki Bożej Fatimskiej, która redakcja „Na-
szego Dziennika” przewozi z Fatimy do Tobolska na 
Syberię w Rosji.

• niedziela 6 maja godz. 10.00 zmiana Tajemnic Ży-
wego Różańca

• od poniedziałku 7 maja do niedzieli 13 maja – Jery-
cho Różańcowe

• piątek 11 maja – Warsztaty Muzyczne w  ramach 
25.Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej

• sobota 12 maja od godz. 10.00 przesłuchania Ze-
społów dziecięcych i  młodzieżowych 25.Festiwalu 
Piosenki Religijnej i Patriotycznej pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

• niedziela 13 maja – Dzień Patriotyczny w Krzeszo-
wie z okazji 100.Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Główna Uroczystość na Mszy św. 
o godz. 12.00. Po Eucharystii na Placu Klasztornym 
wspólne śpiewanie wraz z Zespołem „Rota” pieśni 
patriotycznych

• niedziela 13 maja - V Pielgrzymka Motocyklowa 
Dolnego Śląska do Krzeszowa

• od poniedziałku 14 maja rozpoczęcie w Kaplicy Lo-
retańskiej całodziennej Adoracji Najświętszego Sa-
kramentu - od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 17.30

• sobota 19 maja – rozpoczęcie Pieszych Pielgrzy-
mek z  Kamiennej Góry do Krzeszowa; początek 
godz.9.oo na Runku w Kamiennej Górze

• sobota 26 maja - Dzień Matki

• niedziela 27 maja – Pierwsza Komunia Święta 
w Krzeszowie; początek godz. 10.00

• czwartek 31 maja – Uroczystość Bożego Ciała. Msze 
Święte godz. 7.00, 10.00 z Procesją ulicami Krzeszo-
wa; po procesji Msza Św.; oraz godz. 17.00

• czwartek 31 maja – Rocznica przybycia do Krzeszo-
wa 44 Sióstr Benedyktynek ze Lwowa (1946 rok)

• sobota 2 czerwca – 21 rocznica koronacji przez św. 
Jana Pawła II cudownej Ikony Krzeszowskiej; godz. 
12.00 Msza św. w ramach Pierwszej Soboty Miesią-
ca

• niedziela 3 czerwca godz. 10.00 zmiana Tajemnic 
Żywego Różańca. Piąta Pielgrzymka „Solidarno-
ści” Zagłębia Miedziowego do Krzeszowa; początek 
godz. 10.00

• poniedziałek 4 czerwca: spotkanie Rodziny Radia 
Maryja w  Krzeszowie; początek transmisji przez 
Radio Maryja i Telewizje TRWAM o godz. 17.30

• piątek 8 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i Światowy Dzień Modlitw o Uświęce-
nie Kapłanów. Pierwszy piątek miesiąca - Wizyta 
Duszpasterska u Chorych. Po Mszy św. wieczornej 
Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w Kaplicy Loretańskiej

• sobota - niedziela 9 i  10 czerwca XX Piesza Piel-
grzymka w  intencji Trzeźwości Narodu diecezji 
legnickiej i świdnickiej: KOWARY – LUBAWKA – 
KRZESZÓW

• sobota 9 czerwca godz. 19.00 w ramach 100.Roczni-
cy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – Kon-
cert Zespołu „Śląsk” w Bazylice (bilety na Koncert 
można zakupić w Obsłudze Pielgrzyma)

• piątek 15 czerwca – Pielgrzymka Leśników z terenu 
Dolnego Śląska do Matki Bożej Łaskawej

• sobota 16 czerwca Piesza Pielgrzymka z Kamiennej 
Góry do Krzeszowa; początek godz. 9.00 na Rynku 
w Kamiennej Górze

• piątek 29 czerwca – Uroczystość Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła

• sobota 30 czerwca – w ramach 100.Rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości – Koncert Józe-
fa Skrzeka w Bazylice

• od niedzieli 1 lipca 2018 roku – Koncerty Organowe 
w Krzeszowie - przez cały miesiąc lipiec i sierpień. 
Koncerty codziennie w Bazylice godz. 11.00 i 14.00; 
w kościele św. Józefa w każdą niedzielę godz. 15.30
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25. JUBILEUSZOWY FESTIWAL 
W KRZESZOWIE

W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przystępujemy w  Krzeszowie do 
organizacji 25. Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Tym razem odbędzie się on pod honorowym 
patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, pani Minister Edukacji Narodowej Marzeny Machałek oraz 
Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

Przez dwa dni, od 11 
do 12 maja 2018 roku, 
pragniemy, aby zabrzmia-
ły w  Krzeszowie pieśni 
o Maryi – Królowej Polski, 
oraz o  ojczyźnie, wolno-
ści i  walce o  niepodległą 
Polskę. To będzie również 
jubileuszowa, bo 25. edy-
cja Festiwalu. Dwadzieś-
cia pięć lat temu, obec-
ny kustosz sanktuarium 
krzeszowskiego, wraz 
z  grupą przyjaciół z  „So-
lidarności” z  Polkowic 
postanowili wydobyć z za-
pomnienia pieśni maryjne 
oraz piosenki patriotycz-
ne. Piosenki, które przez 
dziesiątki lat towarzyszyły 
naszym rodakom w  wal-
ce o  wolną Polskę, o  na-
szą tradycję i  tożsamość 
narodową. Wiele z  nich 
znajdowało się na liście zakazanych 
w  czasach PRL. Inicjatorzy Festi-
walu uznali wtedy, że uchronienie 
od zapomnienia patriotycznych, 
a  zarazem bardzo pięknych i  me-
lodyjnych polskich piosenek i pieś-
ni okresu walk o  niepodległość to 
nasz wspólny obowiązek.

Przez szesnaście lat Festiwal był 
organizowany w  Polkowicach, na-
tomiast od 2009 roku jest organizo-
wany w  Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w  Krzeszowie. Zaprasza-
my zatem do krzeszowskiego sank-
tuarium Przyjaciół i Dobrodziejów, 
zaangażowanych ludzi dobrej woli, 
którzy przez te lata przyczynili się 

do organizacji i trwania tego patrio-
tycznego Festiwalu. Serdecznie za-
praszam w sobotę 12 maja od godz. 
10.00 do Domu Kultury w Krzeszo-
wie na kolejny przegląd zespołów 
dziecięcych, młodzieżowych oraz 
zespołów folklorystycznych.

Natomiast w  niedzielę 13 maja 
o  godz. 12.00 za wszystkich Do-
brodziejów i  Przyjaciół z  Polko-
wic i  Krzeszowa oraz za wszystkie 
zespoły śpiewacze odprawiona 
będzie dziękczynna Msza Święta. 
Natomiast po Eucharystii na Pla-
cu Klasztornym wraz z  Zespołem 
„Rota” ze Złotoryi odbędzie się 
wspólny śpiew pieśni patriotycz-

nych. Będziemy również gościć 5 
Pielgrzymkę Motocyklistów z Dol-
nego Śląska.

Zapraszam również na dalsze 
świętowanie w  ramach obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. W  sobotę 9 
czerwca 2018 o  godz. 18.00 odbę-
dzie się koncert Zespołu Śląsk. Na-
tomiast w sobotę 30 czerwca 2018 
zapraszam na koncert Józefa Skrze-
ka.

W  imieniu wszystkich Organi-
zatorów serdecznie zaprasza

Ks. Marian Kopko 
proboszcz i kustosz z Krzeszowa

Prezydent RP Andrzej Duda wręcza Patronat honorowy
nad 25. Festiwalem Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie (12 marca 2018)
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Patronat Honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy
nad 25. Festiwalem Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie 

Prezydent RP Andrzej Duda wręcza Patronat honorowy
nad 25. Festiwalem Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie (12 marca 2018)
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KS. MATEUSZ SKIBNIEWSKI
(1912-2002)

Po II wojnie światowej opactwo krzeszowskie prowadzone przez niemieckich benedyktynów 
zostało zastąpione polskimi, którzy przyjechali tutaj z podkrakowskiego Tyńca. Zastali tutaj włoskiego 
benedyktyna ks. Mikołaja Lutterottiego (1892-1955) i dwóch braciszków z Austrii. Pierwszym z nich był 
ksiądz Mateusz Skibniewski.

Ksiądz Mateusz Skibniewski uro-
dził się 19 lipca 1912 r. w Maćkowicach, 
malutkiej wsi w obecnym województwie 
podkarpackim, posiadającej Kościół Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy i ruiny Cer-
kwii Grekokatolickiej św. Szymona Słup-
nika wzniesionej w latach 1813-1830, po 
II wojnie światowej wykorzystywana jako 
magazyn. Urodził się jako syn właścicieli 
dóbr ziemskich: Ludwika Skibniewskie-
go i  Felicji z  Dębickich, otrzymując na 
chrzcie imię Józef.

Był bratankiem dwóch zasłużonych 
duchownych katolickich: ks. Mariusza 
Skibniewskiego (ur. 20 kwietnia 1881 r. 
w Balicach koło Mościsk) jezuity i profe-
sora Papieskiego Instytutu Wschodniego 
w Rzymie. Pochodził z rodu szlacheckie-
go herbu Ślepowron. Został zamordo-
wany w  czasie Kampanii Wrześniowej 
1939 r. przez NKWD 27 września 1939 r. 
w dworze rodziny Szeptyckich w Przyłbi-
cach koło Lwowa. A  także bratanka ks. 
Stefana Skibniewskiego (ur. 9 czerwca 
1878 r. w Dunajowcach), protonotariusza 
apostolskiego i profesora filozofii chrześ-
cijańskiej na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza we Lwowie również pochodzenia 
szlacheckiego herbu Ślepowron. Znanego 
autora licznych monografii książkowych 
pisanych w  języku niemieckim z  dzie-
dziny historii Kościoła, teologii i filozofii 
(m.in. wydanych w  Paderborn w  Niem-
czech „Geschichte des Roemisches Kate-
chismus”, „Theologie der Mechanik” czy 
„Kausalitaet”). Znany też w  literaturze 
naukowej jako Stefan Leo Ritter Corvin 
von Skibniewski. Zmarł 5 stycznia 1942 
r. we Lwowie.

Nie dziwi fakt, że poszedł w  ślady 
swoich bratanków i  jest też uważany za 
cenionego pisarza historii Kościoła, ale 
po kolei. Wstąpił do zakonu benedykty-
nów i  szybko dał się poznać jako osoba 
pracowita, przyczynił się do powrotu 
tego zakonu do podkrakowskiego Tyńca 
(od 1973 r. dzielnica Krakowa). Przypo-
mnijmy, że Tyniec jest najstarszym zna-

nym w  Polsce opactwem, 
gdyż książę piastowski Ka-
zimierz Odnowiciel miał 
sprowadzić ich nad Wisłę 
już w 1044 r. W 1816 r. opa-
ctwo zostało zlikwidowane 
przez władze austriackie, 
do których wówczas nale-
żała wieś Tyniec. W  1821 
r. kościół został siedzibą 
biskupstwa tynieckiego 
z  biskupem Grzegorzem 
Tomaszem Zieglerem na 
czele. Diecezję tę w  1826 
r. przeniesiono do Tarno-
wa. Po okresie dziewiętna-
stowiecznego zaniedbania 
tyniecki kościół został od-
zyskany dla diecezji i  odnowiony przez 
kardynała Jana Puzynę. Benedyktyni, 
dzięki inicjatywie belgijskiego księdza 
Karola van Oosta, powrócili do Tyńca 
po 123 latach 30 lipca 1939 r., na mie-
siąc przed wybuchem II wojny światowej. 
Było ich w sumie 11 (5 Belgów i 6 Pola-
ków) w tym diakon Mateusz Skibniewski, 
wyświęcony na księdza 14 lipca 1940 r.

Po zakończeniu wojny i uzyskaniu m. 
in. Dolnego Śląska kosztem Niemiec, zro-
dził się problem obsadzania parafii rzym-
skokatolickich na tych terenach. Na mocy 
I Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej 
Górze w  dniach 26-27 czerwca 1945 r. 
postanowiono utworzyć administratury 
apostolskie m. in. we Wrocławiu, gdzie 
biskupem rezydencjonalnym został ks. dr 
Karol Milik. Prymas Polski kard. August 
Hlond uzyskał te nominacje na podsta-
wie specjalnego pełnomocnictwa papieża 
Piusa XII. Dzięki temu administratury 
apostolskie podzielono na dekanaty od-
powiadające powiatom, a  te podzielono 
na parafie. W  dekanacie kamiennogór-
skim było 14 parafii. Dziekanem został 
ks. Bronisław Gawryś (ur. 1900 r. w Siedl-
cach, zm. 1961 r. w Dzierżoniowie) z wi-
kariuszem ks. Augustem Kaczmarkiem 
urodzonym w  1914 r. w  Krzeszowicach 

k. Krakowa, ponadto otrzymał Parafię 
św. Wawrzyńca w  Krzeszówku. A  w  są-
siednim Krzeszowie proboszczem został 
ks. Mateusz Skibniewski, którym był do 
1952 r.

W  czasie posługi, w  klasztorze krze-
szowskim spadło na ks. Mateusza Skib-
niewskiego wiele przykrości wyrządzone 
przez rządzących Polską komunistów. 
W 1947 r. odebrano należące do opactwa 
tzw. dobra martwej ręki czyli obszary 
rolne należące do benedyktynów we wsi 
Jawiszów, pozostawiając niezbędne mi-
nimum, jak zapisano dokumencie na-
cjonalizującym te ziemie. Samo opactwo 
również było pod szczególną inwigilacją 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w  Kamiennej Górze przez 
publikacje księdza Lutterottiego i nakła-
nianie go do wyjazdu z Polski. Mimo tego 
do Krzeszowa zaczęli przybywać piel-
grzymi i  pierwsi turyści z  całego kraju. 
Proboszcz ks. Mateusz Skibniewski po 
przybyciu do Krzeszowa w 1945 r. zastał 
w  Kościele św. Józefa 507 skrzyń przy-
wiezionych w 1944 r. z zamku w Książu 
k. Wałbrzycha, zawierającą część Pruskiej 
Biblioteki Państwowej z  Berlina, założo-
nej przez elektora brandenburskiego Fry-
deryka Wilhelma w  1661 r., nazywanej 

o. Mateusz Skibniewski
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popularnie „Berlinką”. W  porozumieniu 
ze starostą kamiennogórskim Tadeu-
szem Kalamanem zbiory wywieziono do 
Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, w której spoczywają do dnia 
dzisiejszego. Ponadto w  kościele znale-
ziono liczne manuskrypty i  woluminy 
z Wrocławia i Berlina, w tym księgi Uni-
wersytetu Wrocławskiego.

Ks. Mateusz Skibniewski pisał regu-
larnie zgodę na procesję po Krzeszowie 
w  dniu Wielkiego Piątku, Bożego Ciała 
i Wszystkich Świętych do władz powiato-
wych a od 1950 r. do przewodniczącego 
Powiatowej Rady Narodowej.

Po powrocie do Tyńca w  1952 r. 
W  1959 r. objął po Piotrze Rostworow-
skim kierownictwo klasztoru w  Tyńcu. 
Przeorem zakonu benedyktynów był 

przez 10 lat, do 1969 r. Dnia 22 czerwca 
1963 r. gościł w  Tyńcu jako przeor ów-
czesnego biskupa pomocniczego archi-
diecezji krakowskiej ks. biskupa Karola 
Wojtyłę, który wizytował klasztor i  od-
prawił Mszę św. w Kościele św. Piotr i św. 
Pawła w Tyńcu. To za jego rządów w 1968 
r. przywrócono opactwo tynieckie.

Po kilkunastu latach w  1976 r. prze-
niósł się znów na Dolny Śląsk, tym razem 
do Lubina, znanego już wówczas zagłę-
bia miedziowego z którym zżył się aż do 
śmierci. Zaczął powoli krzewić ideę ob-
latury benedyktyńskiej skierowanej do 
osób, które chciały pogłębić swe życie 
duchowe w ściślejszym kontakcie z lubiń-
ską wspólnotą benedyktyńską i w duchu 
Reguły św. Benedykta. Ojciec Mateusz 
wzorował się na funkcjonowaniu oblatów 

z  opactwa św. Andrzeja w  Zevenkerken 
w Belgii. Forma spotkań była bardzo pro-
sta. Spotykano się raz w miesiącu w nie-
dzielę na modlitwie, podczas nieszporów 
i rozmawiając przy kawie. Większość ob-
latów pochodziła z Lubinia i okolic. Oj-
ciec Mateusz był prefektem oblatów w la-
tach 1976 – 1989.

Po tym czasie przeszedł na emerytu-
rę przebywając jako rezydent w Lubinie. 
Zmarł 25 listopada 2002 r. w  Lubiniu 
i tamże jest pochowany. Jest autorem wie-
lu prac naukowych o Kościele Rzymsko-
katolickim takich jak: „Opactwo Bene-
dyktynów w Lubiniu perła wśród niziny” 
czy „Sługa Boży Bernard z  Wąbrzeźna: 
benedyktyn z Lubinia”.

Mateusz Pazgan

50. ROCZNICA ŚMIERCI
ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ

50 lat temu, 9 kwietnia 1968 roku, zmarła w Bielsku-Białej, w wieku 78 lat, Zofia Kossak-Szczucka – 
powieściopisarka, publicystka i działaczka katolicka, wnuczka Juliusza Kossaka, córka Tadeusza Kossaka 
(bliźniaka malarza Wojciecha). Od lat 20. ub. wieku była związana ze Śląskiem Cieszyńskim, w latach 30. 
współpracowała z pismami konserwatywnymi i katolickimi oraz wygłaszała odczyty o chrześcijańskim 
posłannictwie Polski.

Zofia Kossak urodziła się w 1889r. 
w Kośminie k. Lublina. Studiowała 
malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie i rysunek w Ecole des 
Beaux Arts w Genewie. W czasie II 
wojny światowej była współzałoży-
cielką społeczno-katolickiej organi-
zacji Front Odrodzenia Polski oraz 
Rady Pomocy Żydom (krypt. Żego-
ta). W latach 1943-44 była więziona 
w KL Auschwitz, a po zidentyfiko-
waniu właściwego nazwiska została 
na Pawiaku skazana na śmierć, a na-
stępnie uwolniona dzięki akcji władz 
podziemnych.

Po wojnie zmuszono ją do opusz-
czenia Polski. Przez 12 lat gospodaro-
wała na farmie w Kornwalii. W Pol-
sce jej dzieła objęte zostały w kraju 
całkowitym „zapisem” cenzorskim 
i wycofane z bibliotek. Po powrocie 
do kraju (1957) zamieszkała w Gór-
kach Wielkich. Zmarła 9 kwietnia w 

1968 roku w Bielsku-Białej. W 1985 
izraelski Instytut Pamięci Narodowej 
Yad Vashem w Jerozolimie pośmiert-
nie odznaczył Zofię Kossak medalem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta”. Zofia Kossak napisała kilkadzie-
siąt powieści i opowiadań. Największą 
popularność zyskały takie tytuły jak 
„Krzyżowcy”, „Błogosławiona wina”, 
„Suknia Dejaniry”, „Gość oczekiwa-

ny”. Jej największym osiągnięciem li-
terackim jest tetralogia „Krzyżowcy” 
z 1936 roku. Była laureatką Złotego 
Wawrzynu Polskiej Akademii Litera-
tury (1936), damą Krzyża Oficerskie-
go OOP (1937) oraz Wielkiego Krzy-
ża Zasługi Rycerskiego i Szpitalnego 
Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy.

Źródło: ekai.pl

Zofia Kossak-Szczucka
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Muzyczny Krzeszów 
Europejska Perła Baroku 
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PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA
ODWIEDZIŁ KRZESZÓW

To co wydarzyło się w Krzeszowie przejdzie do historii – tak o wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
mówi ks. Marian Kopko – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. 12 marca 2018r. w  drodze na 
spotkanie z mieszkańcami Kamiennej Góry Prezydent Duda zawitał do Opactwa w Krzeszowie.

Głowę państwa powitał biskup 
legnicki Zbigniew Kiernikowski, ku-
stosz opactwa ks. Marian Kopko oraz 
wojewoda dolnośląski Paweł Hre-
niak, starosta Kamiennej Góry Jaro-
sław Gęborys oraz ks. Józef Lisowski 
– kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej. 
Podczas spotkania prezydent otrzy-
mał kopię cudownego obrazu Matki 
Bożej Łaskawej oraz wpisał się do 
księgi pamiątkowej. Następnie od-
wiedził Bazylikę p.w. Wniebowzięcia 
NMP. W bazylice biskup Kiernikow-
ski przewodniczył krótkiej modlitwie. 
Potem była okazja do zwiedzania 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, 
które nazywane jest też Europejską 
Perłą Baroku. Prezydent miał okazję 
zobaczyć największy skarb świąty-
ni, czyli XIII-wieczną ikonę Matki 
Bożej Łaskawej – najstarszy wizeru-
nek maryjny w Polsce, ukoronowany 
2 czerwca 1997 roku w Legnicy przez 
Papieża Jana Pawła II. W  świątyni 
prezydent spotkał się również z  sio-
strami benedyktynkami.

– Już w sierpniu ub. roku zaprosi-
łem Pana Prezydenta do odwiedzenia 
Krzeszowskiego Opactwa – zdradza 
kustosz ks. Marian Kopko. 31 sierp-
nia 2017r. w Lubinie odbyły się uro-
czyste obchody 35. rocznicy Zbrodni 
Lubińskiej z  udziałem prezydenta 
Andrzeja Dudy. Podczas uroczysto-
ści m.in. ks. Marian Kopko został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski za wybit-
ne zasługi we wspieraniu przemian 
demokratycznych w Polsce, za osiąg-
nięcia w podejmowanej z pożytkiem 
dla kraju pracy duszpasterskiej i spo-
łecznej. – Podczas przyjmowania 
tego odznaczenia zaprosiłem Pana 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę do 
Krzeszowa – to zaproszenie zostało 

przyjęte i  możemy dziś witać 
tak znakomitego gościa w pro-
gach opactwa – podkreśla ks. 
Marian Kopko.

Od czasu powstania Die-
cezji Legnickiej, czyli od 26 
lat, Sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej w  Krzeszowie 
jest jej głównym sanktuarium 
oraz celem pielgrzymek. Krze-
szowskie opactwo cystersów 
to zabytek najwyższej świa-
towej klasy, wpisany na listę 
Pomników Historii przez Pre-
zydenta RP i będący żelaznym 
kandydatem do UNESCO. 
Tędy przebiega również głów-
ny Europejski Szlak Cysterski 
oraz Sudecka Droga św. Jaku-
ba. Z Krzeszowa prezydent RP 
pojechał na spotkanie z miesz-
kańcami Kamiennej Góry.

Monika Poręba-Zadrożna
Radio Plus – Legnica

Prezydent RP Andrzej Duda
w Krzeszowskiej Bazylice ▶

w kościele pw. św. Józefa 
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PAMIĘĆ O ANNIE ŚLĄSKIEJ
W diecezji legnickiej podjęte zostały starania zmierzające do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego 

księcia Henryka II Pobożnego i jego małżonki księżnej Anny Śląskiej. 

Duszpasterstwo Ludzi Pracy  ’90 
w Legnicy jest wnioskodawcą w  tej spra-
wie i dlatego również dzisiaj spotykamy się 
we Wrocławiu, aby modlić się o wyniesie-
nie na Ołtarze tych małżonków. Tragicz-
na śmierć księcia Henryka w bitwie z Ta-
tarami pod Legnicą w  1241 r. przysłania 
zasługi, cnoty oraz katolickie charyzmaty 
jakimi odznaczała się księżna Anna.

Jej niezwykłą osobowość, historię oraz 
dzieła duchowej i  materialnej posługi, 
jaką świadczyła swoim poddanym najle-
piej ukazuje pani dr Anna Sutowicz, zna-
ny nam historyk z Wrocławia Nam na dzi-
siejsze czasy są potrzebni tacy mężowie 
stanu, jak Henryk Pobożny, który umiał 
przeciwstawić się pochodowi tatarskich 
hord niszczących chrześcijaństwo oraz 
jego małżonka księżna Anna.

Początki kultu
Księżna Anna urodziła się w  1204 r. 

jako córka Przemysława Ottokara I, króla 
Czech oraz Konstancji, córki króla węgier-
skiego. Zmarła natomiast 26 czerwca 1265 
r. jako wdowa po Henryku II, księciu ślą-
skim, krakowskim i  wielkopolskim. Trzy 
kobiety wywarły ogromny wpływ na obraz 
świętości w  jej życiu: ciotka Elżbieta – 
księżna turyńska, siostra Agnieszka – kla-
ryska praska, a przede wszystkim teściowa: 
Jadwiga z niemieckiego rodu Andechs.

Przełomem w  życiu Anny stała się 
śmierć jej męża na polu legnickim, po 
której na krótko objęła samodzielne rządy 
w księstwie. Po tym okresie księżna odda-
ła się bez reszty dziełom charytatywnym 
i  wspieraniu licznych fundacji, zwłasz-
cza klasztorów klarysek i  franciszkanów 
we Wrocławiu oraz szpitala św. Elżbiety, 
znajdującego się pod opieką krzyżow-
ców z czerwoną gwiazdą. W tych środo-
wiskach należy poszukiwać pierwszych 
śladów tradycji o jej świątobliwym życiu. 
Biografowie skupiają swą uwagę przede 
wszystkim na jednej z  cech pobożności 
żony Henryka Pobożnego: naśladowaniu 
przez księżną swej teściowej, księżnej Ja-
dwigi. Obserwując zachowania świętej 
Jadwigi, Anna pozostała jej doskonale po-
słuszna. Wychowywała dzieci według jej 

wskazań, razem z nią uczestniczyła w na-
bożeństwach i  z  całą pewnością od niej 
uczyła się hojności w kontakcie z ubogimi 
i potrzebującymi pomocy. Te rysy ducho-
wości obydwu kobiet czynią je niezwykle 
podobne do siebie. Te cechy można odna-
leźć w ich żywotach.

Dzieła miłosierdzia
Księżna Anna, zgodnie z duchem epo-

ki, odznaczała się wielką wrażliwością na 
ludzką biedę. Szczególnie po śmierci swe-
go małżonka oddała się z zapałem dziełom 
miłosierdzia: osobiście odwiedzała chorych 
i cierpiących, którym sama przygotowywa-
ła odzienie. W Boże Narodzenie nawet ja-
dała z nimi przy jednym stole. Dbała także 
o  biedniejszych duchownych i  zakonnice, 
wzorując się i w tym postępowaniu na św. 
Jadwidze. Ponadto święta kobieta tamtego 
okresu powinna była krzewić nową ducho-
wość, najlepiej poprzez fundacje klaszto-
rów z  kręgu zakonów żebrzących. Temu 
wzorcowi pozostały wierne wszystkie świą-
tobliwe księżne współczesne księżnej An-

nie: Salomea, Kinga, Jolanta, które zapisały 
się w  dziejach jako fundatorki klasztorów 
klarysek w swoich dzielnicach. W tym roku 
mija 21 lat od ukoronowania koronami 
papieskimi najstarszego obrazu w  Polsce: 
Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej. 
Dzięki staraniom pierwszego Biskupa Leg-
nickiego Tadeusza Rybaka w  Piastowskiej 
Legnicy w  dniu 2 czerwca 1997 r. miało 
miejsce to historyczne wydarzenie. „Wie-
kiem” nie ma sobie równych w naszym kra-
ju. Ikona Matki Bożej Łaskawej jest starsza 
nawet od częstochowskiej. O  całe 200 lat. 
W  Europie równie leciwe są tylko cztery. 
Przedstawia typ Ikony, która prowadzi. 
Swoją dłonią wskazuje na serce i na Jezusa, 
jako źródło łaski.

Kiedy w  1426 r. husyci napadają na 
klasztor w  Krzeszowie i  mordują zakon-
ników, ludność chroniąca się w pobliskich 
lasach jest przekonana, że ikonę, już wte-
dy słynącą z  łask, utracili na zawsze. Nic 
bardziej mylnego. 18 grudnia 1622 r. cy-
stersi widzą smugę światła padającą na 
pękniętą posadzkę. I dobrze odczytują ten 

Audiencja księżnej Anny Śląskiej u papieża Innocentego IV, 
Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich w Krzeszowie
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znak, bo wydobywają spod ziemi niena-
ruszoną ikonę. Niewiarygodne, ale prze-
leżała tak 196 lat! Na swoje obecne korony 
Matka Boża Łaskawa musiała poczekać 
jeszcze trzy i pół wieku. Jej wizerunek na 
te korony wyjątkowo zasłużył. Świadczą 
o tym wytarte od kolan i stóp pokutników 
posadzki wokół obrazu i ramy ze złotymi 
wotami – dowodami wdzięczności za licz-
ne uzdrowienia.

Jedna z  hipotez o  przybyciu tej 
niezwykłej Ikony mówi, że prawdo-
podobnie św. Jadwiga Śląska podaro-
wała, po śmierci Henryka Pobożne-
go, ten obraz swojej synowej księżnej 
Annie. Ona z  kolei, fundując opa-
ctwo w  Krzeszowie, podarowała go 
najpierw benedyktynom, a  później 
zaopiekowali się nim Ojcowie Cy-
stersi.

Dzisiaj do Krzeszowa przybywa-
ją pielgrzymki ze Śląska i  całej Polski, 
pielgrzymi z  Czech i  Słowacji, z  Wę-
gier i  Serbołużyczanie. Łaskawa Matka 
wszystkich jednakowo przyjmuje i  ob-
darza swoimi łaskami, które tylko Ona 
potrafi uzyskać u  Swego Syna – Jezusa 
Chrystusa.

Ks. Marian Kopko
proboszcz i kustosz z Krzeszowa

POLSKIE
STOWARZYSZENIE
OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA

Proszę o  przyjęcie moich osobistych 
przeprosin za opóźnienie w  przesłaniu 
tego podziękowania, ale jest ono spowo-
dowane poważną chorobą nowotworową 
i związanym z nią osłabieniem.

Trwamy jeszcze w okresie wielkanoc-
nym, który jest czasem szczególnej ra-
dości dla obrońców życia. Cieszymy się, 
kontemplujemy i podziwiamy zwycięstwo 
Chrystusa nad śmiercią. Wciąż trwamy 

także w  radosnym uwielbieniu Bożego 
Miłosierdzia, które obejmuje każdego 
z nas, każdego człowieka.

Wsparcie naszych darczyńców jest 
szczególnie cenne - przeciągają się prace 
w  Sejmie RP nad obywatelskim projek-
tem „Zatrzymaj aborcję”; zapowiada się 
długa walka o  prawo do życia dla cho-
rych, niepełnosprawnych poczętych dzie-
ci. W  dalszym ciągu apeluję o  modlitwę 

w  intencji rządzących: o  dary mądrości 
i  odwagi, aby uchwalili jakże potrzebne 
prawo wzmacniające ochronę życia naj-
mniejszych Polaków.

Przeżywamy Nadzwyczajny Rok Św. 
Józefa ogłoszony przez Papieża Francisz-
ka. Ufam, że dołączony modlitewnik do 
Św. Józefa będzie pomocą w modlitwach 
o ochronę życia każdego człowieka.

19 marca w  Bazylice Mariackiej 
w  Krakowie odbyła się uroczysta Msza 
Święta, której przewodniczył abp Marek 
Jędraszewski. Podczas Eucharystii dostą-
piłem zaszczytu odznaczenia papieskim 
medalem Pro Ecclesia et Pontifice za 
działalność w obronie życia. Przyjąłem go 
z radością i wdzięcznością, ale też z pełną 
świadomością, że to wyróżnienie odbie-
ram niejako w imieniu wszystkich obroń-
ców życia, a w szczególności tych którzy 
wspierają naszą działalność modlitwą 
i  ofiarami. Serdecznie dziękuję za przy-
chylność i proszę Wszechmogącego Boga, 
aby raczył błogosławić nam wszystkim.

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia 

Obrońców Życia Człowieka 
w Krakowie

Ps. W czwartek 3 maja 2018 odszedł 
do Pana dr inż. Antoni Zięba. Wiele 
razy gościliśmy Pana Antoniego w Krze-
szowskim Sanktuarium. Modlimy się 
o łaskę nieba dla Niego przez wstawien-
nictwo Matki Bożej Łaskawej

dr inż. Antoni Zięba, Krzeszów, 6.11.2016 r.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka pragnę złożyć serdeczne podziękowanie 
za szczodry „dar serca” z marca bieżącego roku, w łącznej wysokości 100,00 zł, przeznaczony na obronę 
życia poczętych dzieci, a tym samym działalność statutową naszego Stowarzyszenia.
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„DO TWEJ DĄŻYM KAPLICY” 
ZNACZENIE I TRADYCJA „MAJÓWEK”

Maj jest w  Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – 
nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, 
na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.

Początków tego nabożeństwa należy 
szukać w  pieśniach sławiących Maryję 
Pannę znanych na Wschodzie już w  V 
wieku. Na Zachodzie poświęcenie ma-
jowego miesiąca Matce Bożej pojawiło 
się dopiero na przełomie XIII i XIV w., 
dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonso-
wi X. Zachęcał on by wieczorami gro-
madzić się na wspólnej modlitwie przed 
figurami Bożej Rodzicielki.

Nabożeństwo majowe bardzo szybko 
stało się popularne w całej chrześcijań-
skiej Europie. Jeden z mistyków nadreń-
skich, dominikanin bł. Henryk Suzo, 
w swoich tekstach wspomina, że jeszcze 
jako dziecko w  maju zbierał na łąkach 
kwiaty i zanosił je Maryi.

Miesiąc Maryi
W  XVI w. upowszechnieniu nabo-

żeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po 
raz pierwszy maj został nazwany miesią-
cem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niem-
czech książeczce „Maj duchowy”, która 
była odpowiedzią na Reformację.

W  wielu żywotach świętych oraz 
kronikach zakonnych można wyczytać 
o  majowym kulcie Maryi Panny. Do-
brym przykładem jest św. Filip Nere-
usz, który gromadził dzieci przy figurze 
Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do 
składania u  jej stóp kwiatów. Podobne 
zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki 
włoskich dominikanów.

Ojcem nabożeństw majowych jest 
żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku 
w  Neapolu jezuita o. Ansolani. Orga-
nizował on w  kaplicy królewskiej spe-
cjalne koncerty pieśni maryjnych, które 
kończył uroczystym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. Wielkim 
propagatorem tej formy czci Matki Bożej 
był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. 
wydał specjalną broszurkę, którą roze-
słał do wszystkich włoskich biskupów.

Pomimo kasaty jezuitów przez 
Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowa-
dził nabożeństwo majowe w  kościele 
II Gesu w  Rzymie. Rozpowszechnił 
je również w Paryżu, towarzysząc pa-
pieżowi Piusowi VII podczas korona-
cji Napoleona Bonaparte. To właśnie 
Pius VII obdarzył nabożeństwo majo-
we pierwszymi odpustami. W 1859 r. 
kolejny następca św. Piotra – Pius IX, 
zatwierdził obowiązującą do naszych 
czasów formę nabożeństwa, składają-
cego się z  Litanii Loretańskiej, nauki 
kapłana oraz uroczystego błogosła-
wieństwa Najświętszym Sakramen-
tem.

W  Polsce pierwsze odnotowane 
nabożeństwa majowe zostały wprowa-
dzone w  1838 r. przez jezuitów w  Tar-
nopolu. W  połowie XIX w. „majówki” 
odprawiane już były w  wielu miastach, 
m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzy-
ża, w  Krakowie, Płocku, Toruniu, No-
wym Sączu, Lwowie i Włocławku.

Dlaczego Loretańska?
Litania Loretańska, która jest głów-

ną częścią nabożeństw majowych, po-
wstała prawdopodobnie już w  XII w. 
we Francji. Zebrane wezwania sławiące 
Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 
1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę 
zawdzięcza włoskiej miejscowości Lo-
retto, gdzie była niezwykle popularna. 
Ponieważ często modlący się dodawa-
li do niej własne wezwania, w  1631 r. 
Święta Kongregacja Obrzędów zakazała 
dokonywania w  tekście samowolnych 
zmian. Nowe wezwania posiadały apro-
batę Kościoła i wynikały z rozwoju Ma-
riologii.

W Polsce jest o jedno wezwanie wię-
cej. W  okresie międzywojennym, po 
zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską 
uroczystości Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, za zgodą papieża Piu-
sa XI, do Litanii Loretańskiej dołączono 
wezwanie „Królowo Polski”.

źródło: deon.pl

fot. shutterstock.com / deon.pl
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Duch Świety umacnia
naszą miłość

PIESZA PIELGRZYMKA
z Kamiennej Góry do Krzeszowa

do Tronu Łaskawej Matki

• Od maja do października w Roku 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, pragniemy przejść trasę z Kamiennej Góry do Krzeszowa

• Zapraszamy pątników na Rynek w Kamiennej Górze w następujące trzecie 
soboty miesiąca o godz. 900

1. sobota 19 maja 2018 r.
2. sobota 16 czerwca 2018 r.
3. sobota 21 lipca 2018 r.
4. sobota 18 sierpnia 2018 r.
5. sobota 15 września 2018 r.
6. sobota 20 października 2018 r.

Ps. W soboty zapraszamy chętnych z Dekanatów Kamiennogórskich oraz  
chętnych pątników z innych miejscowości. Trasa biegnie szlakiem Św. Jakuba 
około 2 godzin. W sanktuarium krzeszowskim o godz. 12.00 w południe 
będziemy uczestniczyć we Mszy Św.

Ks. Andrzej Płaza Ks. Marian Kopko
proboszcz Parafii Narodzenia NMP kustosz z Krzeszowa
w Małuszowie tel. 692 699 901
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OD KLASYCZNEJ 
DO KUCHENNEJ...

Zapewne niektórzy od razu się domyślą, że nie chodzi o sól, choć ta 
jest symbolem mądrości. Rosa, rosae, rosae, rosarum, rozum... . I tego 
właśnie panu brakuje - mówi profesor łaciny do studenta zdającego 
egzamin z pierwszej deklinacji.

- Dla Boga, panie Wołodyjow-
ski! Larum grają! wojna! nieprzyja-
ciel w granicach! a ty się nie zrywasz? 
szabli nie chwytasz? na koń nie sia-
dasz? Co się stało z  tobą, żołnierzu? 
Zaliś swej dawnej przepomniał cnoty, 
że nas samych w  żalu jeno i  trwodze 
zostawiasz?

Tak chyba trzeba ocenić sytuację ję-
zyka łacińskiego, jego nauki, jak i uży-
wania w Świętej Liturgii Kościoła. Co-
raz więcej ten piękny język odchodzi 
w niepamięć a książki i księgi liturgicz-
ne drukowane na dobrym papierze, 
pięknie oprawione w  skórę, znajdują 
swoje miejsce jeżeli nie w  muzeum 
(gdzie są traktowane z  szacunkiem), 
to o zgrozo, leżą na plebanijnych stry-
chach i przepastnych szafach zakrystii 
kościelnych. Coraz mniej używa się 
języka łacińskiego i  coraz mniej osób 
zdaje sobie sprawę, że kilkadziesiąt pro-
cent słów jakich używają w codziennej 
mowie pochodzi z łaciny i greki.

W  jednym z  ostatnich numerów 
„Gościa Niedzielnego” 18/2017, Szy-
mon Babuchowski tak pisze: „Polskie 
Towarzystwo Filologiczne alarmu-
je: łacina niemal całkowicie zniknęła 
z polskich szkół! Czy w tej sytuacji mo-
żemy jeszcze mówić o  sobie, że jeste-
śmy częścią cywilizacji łacińskiej?”

W  ciągu ostatnich 25 lat odsetek 
licealistów, którzy mieli jakikolwiek 
kontakt z  łaciną, spadł u  nas z  ok. 25 
proc. do 2 proc. I nie jest to wcale trend 
ogólnoeuropejski, bo w większości in-
nych krajów naszego kontynentu języ-
ka tego uczy się od kilkunastu do kilku-
dziesięciu procent dzieci i  młodzieży. 
W  Niemczech czy Austrii jest to ok. 
30 proc. gimnazjalistów i  licealistów, 
we Włoszech – aż 70 proc. W Holandii 
20 proc. uczniów podchodzi do matu-
ry z tego przedmiotu. Warto dodać, że 
w wielu krajach nauka łaciny zaczyna 
się na wczesnych etapach edukacji.

Łacina tylko na sztandarach
Drastyczny spadek obecności łaci-

ny w polskich szkołach spowodowany 
był decyzjami kolejnych rządów, stop-
niowo ograniczającymi naukę tego ję-
zyka. Szczególnie smutny jest fakt, że 
działo się to, odkąd mamy wolną Pol-
skę. I to niezależnie od tego, jaka opcja 
polityczna w  danym momencie rzą-
dziła. Jednak największym ciosem dla 
kształcenia klasycznego w naszym kra-
ju były zmiany wprowadzone w  roku 
2012 przez ekipę PO-PSL. Stało się to 
nie na mocy ustawy, ale na podstawie 
rozporządzenia – tego samego zresztą, 
które w  barbarzyński sposób okroiło 
licealne nauczanie historii. To właśnie 
po tych zmianach, wprowadzonych 
„kuchennymi drzwiami”, liczba ucz-
niów mających zajęcia z  łaciny, i  tak 
już niewielka, spadła o połowę w ciągu 
dwóch lat.

Już nawet młodzi adepci sztuki me-
dycznej czy też młodzi prawnicy nie 
uczą się tego języka w  wystarczającej 
formie, tak aby móc nim swobodnie 
operować. Cała terminologia budowy 
ludzkiego ciała od największej do naj-
mniejszej kostki to nazwy łacińskie. 
Również i  Prawo Rzymskie, które jest 
podstawą całych studiów prawniczych 
też zredagowane jest w języku Cycerona. 
Język ten pozostał tylko w  oficjalnych 
dokumentach Watykanu. Wszystkie 
oficjalne dokumenty Państwa Miasta 
Watykańskiego i  Stolicy Apostolskiej 
redagowane są w języku łacińskim. Na-
wet strona internetowa www.vatican.
va/latin/latin_index.html prowadzona 
jest w jakże pięknym języku.

My w  naszym Sanktuarium po-
stanowiliśmy przywrócić brzmienie 
tego pięknego języka w murach naszej 
barokowej świątyni. Od niedzieli 21 
maja w  każdą trzecią niedzielę mie-
siąca (18.06, 16.07, 20.08, 17.09, 15.10, 
19.11) o godz. 15.00 będziemy odpra-

wiali Mszę św. w języku łacińskim. Są 
przygotowane specjalne książeczki aby 
wszyscy wierni mogli aktywnie uczest-
niczyć w Liturgii Mszy św.

Części stałe Mszy św. w języku ła-
cińskim - Obrzędy wstępne:

I. Pozdrowienia wstępne.
K. In nomine Patris et Filii, et Spiri-
tus Sancti.
(W imię Ojca i Syna, i Ducha Św.)
W. Amen.
K. Dominus vobiscum.
(Pan z wami)
W. Et cum spiritu tuo.
(I z duchem twoim)

II. Akt pokutny
K. Fratres, agnoscamus peccata no-
stra, ut apti simus ad sacra mysteria 
celebranda.
(Przeprośmy Boga za nasze grzechy, 
abyśmy mogli godnie odprawić Naj-
świętszą Ofiarę)
Confiteor Deo omnipotenti
(Spowiadam się Bogu wszechmogą-
cemu)
et vobis, fratres,
(i wam, bracia i siostry)
quia peccavi nimis cogitatione,
(że bardzo zgrzeszyłem myślą)
verbo, opere et omissione:
(mową, uczynkiem i zaniedbaniem)
mea culpa, mea culpa, mea maxima 
culpa.
(moja wina, moja bardzo wielka wina)
Ideo precor beatam Mariam semper 
Virginem,
(przeto błagam Najśw. Maryję...)
omnes Angelos et Sanctos,
(wszystkich aniołów i świętych)
et vos, fratres,
(i was, bracia i siostry)
orare pro me
(o modlitwę za mnie)
ad Dominum Deum nostrum
(do Pana, Boga naszego)

Ks. Andrzej Bakun
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„POLSKA MIŁOŚCIĄ WSKRZESZONA”
Komunikat o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR 

w związku z XXVII pielgrzymką Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Kochana Rodzino 
Radia Maryja!

Zapraszamy do powszechnej mo-
bilizacji naszej apostolskiej Rodziny 
Radia Maryja, do organizowania 
pielgrzymek na Jasną Górę do na-
szej Pani, Matki i Królowej. W lipcu 
dwie pielgrzymki: XXVII pielgrzym-
ka Rodziny Radia Maryja w  Polsce 
i XX na Jasną Górę w Stanach Zjed-
noczonych do Amerykańskiej Czę-
stochowy. Obie pod hasłem: „Polska 
Miłością Wskrzeszona”. W  drugą 
niedzielę lipca, jak zawsze o  godzi-
nie 11.00 odbędą się centralne uro-
czystości. Uroczystej Eucharystii bę-
dzie przewodniczył ks. kard. Zenon 
Grocholewski z  Watykanu. Tydzień 
wcześniej, 1  lipca (początek o  go-
dzinie 12.00) XX pielgrzymka Ro-
dziny Radia Maryja z Kanady i USA 
do Amerykańskiej Częstochowy 
w  Doylestown. Tej pielgrzymce bę-
dzie przewodniczył ks. abp Wacław 
Depo, metropolita częstochowski, 
przewodniczący komisji ds. mediów 

Konferencji Episkopatu Polski. Piel-
grzymki odbywają się w  100. rocz-
nicę odzyskania niepodległości na-
szej Ojczyzny, dlatego hasło „Polska 
Miłością Wskrzeszona”. Postanowi-
liśmy wybrać takie hasło po rozmo-
wach z  księżmi profesorami, bibli-
stami, w tym z ks. prof. Henrykiem 
Witczykiem. Nasze pielgrzymowa-
nie na Jasną Górę rozpoczynamy 
z młodzieżą, 26 maja, w Dzień Mat-
ki i z dziećmi 16 czerwca – idziemy 
do Matki Najświętszej. Mobilizujmy 
się! Pierwszy raz jako Rodzina Ra-
dia Maryja przybyliśmy do Matki 
Najświętszej prosić w sytuacji zagro-
żenia istnienia Radia. Drugi raz, by 
podziękować za wysłuchanie próśb. 
A  teraz przychodzimy, by dzięko-
wać, słuchać, prosić. W  tym roku 
idziemy w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości. Mamy o  co prosić. 
Przed nami wielkie wyzwania naszej 
posługi dla Kościoła i Ojczyzny.

Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Ps. Z  naszego krzeszowskiego 
Sanktuarium jest organizowana 
autokarowa pielgrzymka do Czę-
stochowy w  niedzielę 8 lipca 2018 
roku. Natomiast Pielgrzymka Po-
dwórkowych i  Szkolnych Kół Ró-
żańcowych zaplanowana została 
na sobotę 16 czerwca 2018 roku. 
Zapisy na wyjazd przyjmuje Ks. 
Kustosz Marian Kopko

o. dr. Tadeusz Rydzyk CSsR, 
założyciel Radia Maryja

MĘSKIE SPOTKANIE W KRZESZOWIE
1 maja, we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, do krzeszowskiego sanktuarium zjechali się 

mężczyźni z diecezji legnickiej.

Była to pierwsza, ale nie ostatnia piel-
grzymka męska do św. Józefa. Panowie 
nie przyjechali sami, towarzyszyły im 
żony i dzieci. Pierwsze spotkanie odbyło 
się pod hasłem: "Mężczyzno stań się tym, 
kim jesteś". Była wspólna modlitwa, kon-
ferencje, świadectwa oraz Msza św. w koś-
ciele św. Józefa, której przewodniczył bp 
Marek Mendyk. Podczas pielgrzymki 
mężczyźni zawierzyli siebie i swoje rodzi-
ny opiece św. Józefa i Matki Najświętszej.

Ks Waldemar Wesołowski
źródło: www.legnica.fm
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
W NOWEJ ODSŁONIE

Misterium Męki Pańskiej odgrywane w naszym Sanktuarium od wielu lat zawsze przyciągało sporą 
rzeszę wiernych, którzy obserwując odgrywane sceny z Pasji Chrystusa, za każdym razem mogli przeżyć 
istotę wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Choć od kilku lat przedstawienie scen odbywało się przed południem 
w Wielki Piątek, tym razem organizatorzy zaproponowali inny czas.

W Wielką Środę 28 marca 2018 r. na 
zakończenie Wielkiego Postu, gdy słońce 
zaszło, w kościele św. Józefa o godz. 19.30 
rozpoczęła się tegoroczna PASJA w wyko-
naniu naszej krzeszowskiej młodzieży. Po 
przywitaniu przez ks. Jarosława wszyst-
kich zgromadzonych w  świątyni, kościół 
św. Józefa zamienił się w Wieczernik oraz 
Ogród Oliwny – tam właśnie aż do poj-
mania Jezusa zostały rozegrane począt-
kowe sceny tegorocznego przedstawie-
nia. Gra świateł, muzyka oraz scenariusz 
przygotowany przez Pana Stanisława We-
sołowskiego wprowadziły atmosferę re-
alizmu ukazywanych scen zapisanych na 
kartach Ewangelii.

Następnie wszyscy zebrani wyszli, by 
za Jezusem przemierzyć Plac Klasztorny. 
Podczas tego przejścia odmawiano Koron-
kę do Bożego Miłosierdzia. Po zakończeniu 
modlitwy i  wejściu do Bazyliki nastąpiło 
rozegranie scen, które znamy z  tradycyj-
nej Drogi Krzyżowej. Było spotkanie z Pi-
łatem, Matką Bożą, Szymonem z  Cyreny, 
Weroniką, Płaczącymi Niewiastami, nie 
zabrakło także trzech upadków Chrystusa. 
Kulminacyjny moment Sceny Ukrzyżowa-
nia nastąpił przed Ołtarzem, tam również 
wierni wysłuchali Lamentu Matki pod 
Krzyżem Chrystusa. W  ciemnościach Ba-
zyliki rozświetlonej w  pewnych momen-
tach różnobarwnym światłem, wszyscy 
w  skupieniu przeżywali Niepojętą Ofia-
rę Chrystusa i doświadczali Jego Zbaw-
czej Miłości. Nastąpił koniec – złożenie 
do grobu. W  tle słychać było jedynie 
słowa wielkopostnej pieśni „Golgoto”. 
Starsi i  młodsi nie próbowali ukrywać 
wzruszenia. Każdy przeżył to spotkanie 
z Jezusem osobiście, bo tak naprawdę to 
przecież często droga każdego z nas, dro-
ga przez życie, zmaganie się z pokusami, 
trudnościami i upadkami.

Na koniec głos zabrał ks. Proboszcz, 
- kustosz Marian Kopko, który podzię-
kował młodzieży i  organizatorom za 
przygotowanie tegorocznego Miste-
rium Męki Pańskiej i zakończył wieczór 
modlitwą Apelu Jasnogórskiego.

• W  Misterium Męki Pańskiej wzięli 
udział:

• Narrator I – Stanisław Wesołowski
• Narrator II – Piotr Surma
• Jezus – Szymon Piechota
• Apostoł Piotr – Mateusz Jeleń
• Apostoł Judasz – Franciszek Wondo-

łowski
• Apostołowie (pozostali) – Ewa Pa-

włowska, Angelika Madzia, Wiktoria 
Madzia, Mateusz Głąbicki, Szymon 
Migacz, Paulina Czekirda, Marcel Krę-
żel, Jakub Ogorzałek, Julia Maciaszek

• Piłat – Jakub Zasada
• Weronika – Kinga Stanek
• Maryja – Agata Homoncik
• Szymon z Cyreny – Dawid Nowak
• Niewiasty – Anna Surma, Emilia Ga-

moń, Alicja Jała, Kamila Grońska, Kin-
ga Szpargała

• Żołnierze - Adrian Mika, Tomasz Gie-
niec, Wojciech Kluczyński, Mateusz 
Piasecki, Piotr Mokrzycki, Michał Jała, 
Miłosz Jała

• Scenariusz i  reżyseria – ks. Jarosław 
Górecki, Stanisław Wesołowski

• Nagłośnienie i scenografia – Stanisław 
Wesołowski

• Kostiumy – Danuta Zasada, Leokadia 
Rozmysł, Dorota Głąbicka, Danuta 
Stanek.

Po świętach wielkanocnych, niespełna 
miesiąc później, ks. Proboszcz zaprosił 
wszystkich zaangażowanych w  przygo-
towanie przedstawienia do kina Cinema 
City w Wałbrzychu. Organizacją wyjazdu 
zajął się ks. Jarosław. W  niedzielne, sło-
neczne popołudnie 22 kwietnia 2018 r. 
prawie wszyscy uczestnicy pojechali do 
kina na premierowy film pt. „Tam gdzie 
mieszka Bóg”, który przedstawiał histo-
rię 11-letniego chłopca wyruszającego 
w  góry odszukać sanktuarium Jezusa. 
W ślad za nim podążają jego przyjaciele. 
W filmie „zagrał” również papież Franci-
szek, który pod koniec skierował bardzo 
ważne przesłanie na temat Jezusa obec-
nego w Eucharystii. Wszyscy zadowoleni 
i szczęśliwi powrócili do swoich domów.

Ks. Jarosław Górecki

Wyjazd do kina Cinema City w Wałbrzychu.
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NOWI LEKTORZY
W NASZEJ WSPÓLNOCIE

Służba ministrancka to ciągła formacja liturgiczna i duchowa, która odbywa się podczas cotygodniowych 
spotkań oraz różnego rodzaju wyjazdów integracyjnych.

Najpierw z reguły mały chłopak chcąc 
zostać ministrantem odbywa okres kandy-
datury, następnie po czasie próby zostaje 
włączony w  grono młodszych ministran-
tów. Wraz z  dorastaniem nabywa kolej-
nych umiejętności oraz dojrzałości ducho-
wej. Wreszcie w wieku tzw. gimnazjalnym 
przychodzi czas weryfikacji i szczególnego 
pogłębienia swojej więzi z  Chrystusem 
przez udział w kursie lektorskim.

Tak się też stało w  przypadku pięciu 
naszych ministrantów, którzy przez kilka 
miesięcy uczestniczyli w  szeregu spot-
kań liturgiczno-formacyjnych w  Legni-
cy. Piotr Surma, Piotr Mokrzycki, Szy-
mon Migacz oraz bracia Michał i Miłosz 
Jała chętnie jeździli od października 
2017 roku na dwudniowe spotkania do 
Domu Formacyjnego sióstr Karmelitanek 
w Legnicy, by ćwiczyć prawidłową dykcję, 
poznawać księgi liturgiczne oraz wspólnie 
modlić się wraz z Diecezjalnym Duszpa-
sterzem Służby Liturgicznej, ks. Przemy-
sławem Durkalcem. Rodzice chłopców 
dzieląc się sprawiedliwie, chętnie zawozili 
ich na te spotkania.

Po zdaniu egzaminów, w  piątek, 
20  kwietnia 2018 r. w  Legnickiej Kate-
drze podczas Mszy św. o godz. 18.30 przy 
udziale rodziców i zaproszonych gości Ks. 
Biskup Marek Mendyk dokonał promocji 
nowych lektorów, wśród których znaleź-
li się nasi ministranci. Od tego momen-
tu ich strój liturgiczny został zmieniony 
z  komży na albę i  krzyż lektorski, a  ich 
szczególną troską ma być dbałość o pięk-
no czytanego Słowa Bożego podczas Eu-
charystii. Na ten aspekt posługi lektorskiej 
zwrócił uwagę ks. Biskup podczas homilii. 
Po zakończonej Mszy św., w której wziął 
udział również ks. Jarosław, opiekun mi-
nistrantów i  lektorów w  naszej parafii, 
nowi lektorzy zostali zaproszeni przez 
niego na tradycyjną pizzę. Liturgiczna 
Służba Ołtarza w Krzeszowie staje się co-
raz prężniejsza, bo przecież nasza Bazyli-
ka jest szczególnym miejscem duchowym 
na mapie dolnośląskiego Kościoła.

Ks. Jarosław Górecki 
opiekun Służby Liturgicznej w Krzeszowie



KRZESZOWSKA PANI nr 3 (58)- Maj / Czerwiec 2018 19

RZECZY POSPOLITE
LEGNICKIE PRZEDMURZE

9 kwietnia 1241 r. to szczególna data w naszej historii. Rozegrała się wtedy jedna z tych bitew, które 
miały wymiar szerszy niż tylko polski.

Pod Legnicą Tatarzy toczyli wojnę 
z całą chrześcijańską Europą. Wojska 
mongolskie szły do boju z  przeko-
naniem, że cały świat powinien być 
im poddany, gdyż taka jest wola ich 
Boga. On dał władzę chanowi, oni zaś 
wypełniają wolę swego wodza.

W trakcie tego starcia europejskiej, 
chrześcijańskiej armii pod polskim 
dowództwem (bili się w niej wojowie 
z Małopolski i z Opolszczyzny, górni-
cy ze Złotoryi, krzyżowcy, templariu-
sze i Krzyżacy) zostaje zamordowany 
polski książę Henryk Pobożny.

Piszę świadomie „zamordowany”, 
gdyż od jakiegoś czasu wiemy (za 
sprawą nowego źródła - manuskryptu 
mnicha C. de Bridia), iż wersja Dłu-
gosza nie była precyzyjna. Henryk 
nie zginął na polu bitwy. Ranny i bi-
jący się do końca w  gronie najwier-
niejszych rycerzy, dawał przykład 
niezwykłego bohaterstwa. Śmierć za-
dano mu dopiero w obozie tatarskim, 
do którego go zawleczono i usiłowa-
no zmusić do złożenia hołdu przed 
zwłokami zmarłego tatarskiego wo-
dza. Henryk odmówił. Wtedy został 
ścięty. Poniósł męczeńską śmierć za 
wiarę chrześcijańską. Jako władca nie 
mógł złożyć hołdu, czyli oddać swe-
go księstwa we władanie poganom ze 
Wschodu (notabene postrzeganym 
przez współczesnych jako wojownicy 
szatana).

W  diecezji legnickiej ruszy lada 
moment proces beatyfikacyjny Hen-
ryka Pobożnego. Zbierane są doku-
menty, jest nihil obstat, i jeśli wszystko 
się powiedzie, to za jakiś czas Legnica 
może przynieść Polsce i światu pięk-
ną postać wyniesioną na ołtarze. Czuł 
to już Stanisław Wyspiański, który 
szczególnie upodobał sobie tragicz-

ną, mającą chrystologiczny wymiar, 
postać Henryka. Nie dość, że pośród 
czterech kapitalnych projektów wa-
welskich witraży umieścił śląskiego 
monarchę, to jeszcze napisał wspa-
niały rapsod „Henryk Pobożny pod 
Legnicą”.

Książę Henryk II Pobożny, sale wystawiennicze w Domu Gościnnym Opata

Bitwa legnicka ma dla dziejów Pol-
ski niebagatelne znaczenie, już wtedy 
za sprawą takich dzielnych mężów 
jak Henryk Pobożny stawaliśmy się 
prawdziwym przedmurzem chrześci-
jaństwa.

Tomasz Łysiak
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Sportowe sukcesy 
naszych ministrantów 

i lektorów
Podobnie jak w roku ubiegłym nasi młodsi ministranci oraz 

lektorzy zagrali dobrą piłkę podczas Rozgrywek Rejonowych Piłki 
Halowej Liturgicznej Służby Ołtarza w Kamiennej Górze.

Turniej odbył się 10.03.2018 r. 
i  był jednocześnie etapem w  kwalifi-
kacjach do ścisłego finału diecezjal-
nego. Młodsi ministranci ze Szkoły 
Podstawowej ostatecznie wywalczyli 
trzecie miejsce, natomiast ministranci 
z klasy VII SP oraz gimnazjaliści zwy-
ciężyli w  swojej kategorii wiekowej 
pokonując kilka drużyn. Organizato-
rem tego szczebla był ponownie ks. 
Paweł Adres – wikariusz parafii Mat-
ki Bożej Różańcowej w  Kamiennej 
Górze. Zwycięzcy zostali oczywiście 
premiowani awansem do finałowych 
rozgrywek, które odbyły się w sobotę 
21.04.2018 r. w Złotoryi.

Po wspólnej modlitwie w kościele 
Narodzenia NMP i przywitaniu przez 
ks. Przemysława Durkalca – Diece-
zjalnego Duszpasterza Służby Litur-
gicznej – nasi lektorzy udali się pod 
opieką ks. Jarosława do hali sportowej 
„Tęcza”, by wziąć udział w  turnieju. 
Przystąpili z dużą wolą sportowej wal-
ki do rozgrywek, pokonując drużynę 
z Leśnej oraz remisując bezbramkowo 
z  drużyną lektorów z  jednej ze zło-
toryjskich parafii. Ostatecznie mini-
malnie przegrali w  małych punktach 
z  drużyną gospodarzy miejsca i  nie 
udało się tym razem awansować do 
finału ogólnopolskiego, który na po-
czątku maja odbył się w  Rzeszowie. 
Po meczu jednak złożyli ważną de-
klarację: „za rok zwyciężymy!”. Oby te 
słowa spełniły się, a  nasi ministranci 
i lektorzy wytrwali w motywacji pięk-
nej służby Panu Bogu podczas zgro-
madzeń liturgicznych.

ks. Jarosław Górecki
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Z  tych to okazji do pogłębienia swo-
jej modlitwy, systematycznie korzysta 
kilkadziesiąt osób. To codzienne CUDA! 
Zazdrościłam kiedyś np. Żarom, gdzie są 
dwa miejsca stałej Adoracji, jeleniogó-
rzanom kaplicy św. Anny no i mieszkań-
com większych miast, gdzie jest Adoracja 
w katedrach czy kościołach klasztornych 
(np. u  dominikanów we W-wiu, Krako-
wie, franciszkanów w Opolu itd.) Ja-będąc 
tam tylko przejazdem mogłam nawiedzić 
Najświętszy Sakrament.

Z  rodzinnej parafii wyniosłam zwy-
czaj 40-Godzinnego Nabożeństwa przed 
Wielkim Postem. Przez 10 ostatnich lat 
miałam taką możliwość na Jasnej Gó-
rze, korzystając z  tanich (bo poza sezo-

ADORACJA

nem) noclegów w  Domu Pielgrzyma. 
Zapadły mi w  serce codzienne głębokie 
homilie i  uroczyste Nieszpory o  Najśw. 
Sakramencie, procesja po bazylice na 
zakończenie, wspomnienie poruszeń 
głębi duszy gdy Adoracji przewodzi-
ły Jasnogórskie chóry... W  tym roku nie 
uczestniczyłam w  tym Nabożeństwie 
(po raz pierwszy od b. wielu lat) ponie-
waż mogę przecież w  Lubaniu, nawie-
dzać do woli Utajonego Pana Jezusa, 
a  j e d n a k....

We wspomnienie MB Różańcowej 
(7.X.) w czwórkę wybraliśmy się z Luba-
nia na rozpoczęcie Jerycha w Krzeszowie. 
Wytrwalibyśmy całą noc, rozsądek na-
kazał nam, by po procesji pokutnej (ok. 

4 rano!) jednak wracać.. bo to 2 godziny 
jazdy, a wyjazd był trochę improwizowa-
ny... Nie udało się nam powtórnie doje-
chać na Jerycho, więc w  zmniejszonym 
składzie wyrwaliśmy się na pierwszopiąt-
kową nocną Adorację (6.XI).

Po koncelebrowanej Mszy św. w  ba-
zylice, w uroczystej procesji przeniesiono 
Świętą Hostię do Kaplicy Loretańskiej, 
gdzie zachwyciła nas imponująca, prze-
piękna monstrancja, światło woskowych 
świec, obecni wszyscy miejscowi kapła-
ni i spora grupka parafian, ministrantów 
i lektorów. Do kaplicy przychodzili rodzi-
ce z  dziećmi, sąsiadki, spracowani męż-
czyźni, na godzinkę, czy pół...nocy! Czyli 
na krócej lub dłużej.

Jako mieszkanka Lubania, to od roku mam możliwość adorować Najświętszy Sakrament, przez pięć 
dni w tygodniu, w kaplicy przy kościele NNMP w naszym mieście, a od 1993r. jest co piątkowa Godzina 
Adoracyjna w kościele Św. Trójcy.

Adoracja, Kaplica Loretańska w krzeszowskiej bazylice
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GALERIA BENEDICTINA

W swojej ofercie siostry mają pa-
miątki z  Krzeszowa, modlitewniki, 
dewocjonalia. Wiele z  nich wykona-
nych własnoręcznie, mogą stanowić 
piękną pamiątkę przystąpienia do 
któregoś z  sakramentów lub na inną 
okoliczność. Zarówno pielgrzymi jak 
i  turyści chwalą sobie produkty ze 
spiżarni sióstr benedyktynek. Kartki 
świąteczne, komunijne, ślubne, uro-
dzinowe i  imieninowe, prymicyjne, 
na Dzień Kapłański i  jubileusze, her-
batki ziołowe, soki, miody, konfitu-
ry, ciasteczka, pierniki, rogaliki - to 
jedne z  niewielu pyszności jakie sio-
stry polecają. Zgodnie z  filozofią za-
łożyciela klasztoru św. Benedykta dla 
sióstr ważny jest cały człowiek, zatem 
oprócz rzeczy, które sprzedają, propo-
nują również rozmowy przy herbacie 
lub kawie. W dużym stopniu pozwa-
lają one pomóc człowiekowi uporząd-
kować swoje wnętrze, aby tym samym 
codzienność stała się pełna równo-
wagi i  piękna. Przybliżają do Boga. 
Serdeczność i  zaangażowanie siostry 
Pauli oraz aranżacja wnętrz (ściany 
galerii zdobią malowidła artysty ma-
larza i  rzeźbiarza Wojciecha Batko 
oraz uczestników zajęć plenerowych 
– uczniów Liceum Plastycznego z Ko-
szalina) zachęcają do spędzenia tam 
czasu, który ubogaci każdą duszę. Kto 
jeszcze nie odwiedził tego miejsca ser-
decznie zapraszamy.

Galeria Benedictina Opactwa Mniszek Benedyktynek w Krzeszowie to miejsce, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie.

O 21-szej znów przybyło więcej para-
fian a  ks. Jerzy poprowadził Apel Jasno-
górski z pięknym rozważaniem i dziesiąt-
ką różańca... Później znów ks. Mateusz 
zgromadził młodzież przygotowującą się 
do ŚDM w Krakowie.

Bardzo się tym ucieszyłam, widziałam 
bowiem już w  wakacje w  Myślenicach 
poważne zaangażowanie młodzieży w pa-
rafiach a  pamiętam też „swoje" w  1991r. 
jako opiekunki kilku nastolatek. Nie moż-
na zlekceważyć takiego wydarzenia!

Dotrwaliśmy do 4.30, wzmocnieni 
pokutną procesją z św. s. Faustyną, a pro-
wadzoną od 3-ciej w nocy przez Ks. Ku-
stosza M. Kopko.

Reasumując: Kocham Adoracje 
w  ciszy, ale tak samo ubogacające są te 
w/w „przerywniki”- Apel, śpiew psalmów, 
wspólny różaniec, rozważanie urywków 
„Dzienniczka” św. s. Faustyny, więc też za-
tęskniłam za taką wspólnotową Adoracją, 
jak w  trakcie Jerycha, gdzie „czuć" było 
wspólnotę, chociaż byli ludzie ze wschodu 

(p. Zosia z  Jarosławia) czy z  "zachodu”- 
(p.  Andrzej z  Niemiec, my z  Lubania) 
miejscowi i z daleka.

Taką wspólnotę też czułam na Jasnej 
Górze - o stałych porach przychodzili co-
rocznie w większości ci sami ludzie.

Chciałabym zachęcić, by każdy, kto 
ma możliwość przybyć do Krzeszowa na 
Jerycho czy nocną, pierwszopiątkową Ad-
orację- „skosztował, jak dobry jest Pan”

Dorota Grochol - z Lubania 
(emerytka i moher!)
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PRZEWODNIK ODPOWIADA:

LETNI PAWILON NA WODZIE
Letni Pawilon na wodzie jako jedyny z  obiektów otwartych na ruch turystyczny, znajduje się poza 

murami placu kościelnego. Położony jest 1,7 km na zachód od Krzeszowa w  przysiółku Betlejem, 
u podnóża stoku Anielskiej Góry, przy drodze do Przedwojowa.

Betlejem zostało założone przez opa-
ta Bernarda Rosę w  1672 r. Pierwotnie 
miała być to polana łowiecko – hodowla-
na. Pierwszą budowlą wzniesioną na tym 
miejscu była Kaplica Betlejemska wybu-
dowana w latach 1674 – 78 na wzór obiek-
tu z klasztoru augustianów w Pradze. Przy 
kaplicy postawiono drewnianą pustelnię 
mająca funkcję „stróżówki”. Sama nazwa 
„Betlejem” nawiązywała do koncepcji 
„Nowej Jerozolimy” Bernarda Rosy – któ-
ry, postawił sobie za cel upodobnienie 
Krzeszowa do Ziemi Świętej.

Wody stawu, na których stworzo-
ny został pawilon, już od dawna znane 
były ze swoich właściwości leczniczych 
(bogate w siarczany). Do dzisiaj zagadką 
jest, czy najpierw postawiono tu budynki 
klasztorne czy zwrócono na ten fakt uwa-
gę. W 1907 r. na stawie urządzono ujęcie 
wody dla Kamiennej Góry.

Założenie pierwotnie postawione było 
na drewnianych palach wbitych w  dno 
stawu. W  1977 r. podczas prac konser-
wujących, opróżniono staw a na jego dnie 
wybetonowano podstawę oraz słupy, na 
których obecnie stoi konstrukcja. W tym 
też roku doprowadzono energię elek-
tryczną.

Jeszcze do niedawna inicjatywę zbu-
dowania pawilonu przypisywano o. Ro-
sie, a za ogólną datę powstania podawano 
przed 1680 r., obrazy natomiast przypisy-
wano uczniom Michała Willmanna bądź 
jego warsztatowi. Tą tezę w  na początku 
XXI w. podważył historyk sztuki dr hab. 
Andrzej Kozieł, przeprowadzając dokład-
ną analizę dzieł sztuki będących częścią 
wyposażenia pawilonu oraz tematyki za-
łożenia. Na podstawie księgi rachunko-
wej o. Rosy (prowadzona aż do 1695r.) 
podważył on dotychczas uznawaną datę 
powstania pawilonu. Po analizie porów-
nawczej malowideł, przesunął powstanie 
ich na lata 30. XVIII w. stwierdzając, iż 
autorem malowideł jest Jerzy Wilhelm 

Neunhertz, który przybył do Krzeszowa 
już w 1730 r. Tak więc obrazy w drewnia-
nej konstrukcji powstały albo w pierwszej 
połowie 1731 r. (przed wyjazdem Neun-
hertza do Lądu – Wielkopolska, Cystersi) 
albo w drugiej połowie 1732 r. (po powro-
cie, przed rozpoczęciem prac w  bazylice 
1733-35). Zauważalne jest również na-
śladowanie tenebryzmu Brandla co może 
sugerować udział Jana Hoffmana.

Pawilon zbudowany jest na planie oś-
miokąta foremnego (od ściany do ściany 
8,24 m, od podłogi do latarni – 9,08 m). 
Otacza go ganek o  szerokości 1,3m. Je-
dyne wejście do założenia znajduje się od 
strony południowo – zachodniej. Pawilon 
przykryty jest ostrosłupowym dachem 
z  sygnaturką (zwieńczona kopulastym 
hełmem). Do budowy użyto drewna sos-
nowego. Wewnątrz znajdują się 24 malo-
widła (trzy rzędy po 8 malowideł). Kształt 
budowli jest nawiązaniem do kilku ele-
mentów: do średniowiecznych baptyste-
riów oraz żydowskich namiotów. Rów-
nież symbolika liczb jest tutaj uderzająca. 
24 malowidła – wielokrotność liczby 12, 
która jest uważana za liczbę arcydoskona-
łą. 8 jest nawiązaniem do liczby uratowa-
nych dusz na arce Noego. Natomiast licz-
ba 3 uważana jest za symbol Boga.

Każdy z trzech rzędów malowideł doty-
czy innej tematyki. Najniższy rząd to pro-
stokątne obrazy namalowane temperą [ro-
dzaj techniki malarskiej, w której spoiwem 
jest żółtko i białko z kurzych jaj z pewnym 
dodatkiem kazeiny i olejów] bezpośrednio 
na deskach bocznych ścian. Dotyczą tema-
tyki wody. Przeznaczone do spoglądania 
na nie z  bliska, są więc to przedstawie-
nia złożone z kilku figur, kurtynowym tle 
i jednym bliskim planie. Kolejno na prawo 
od drzwi: Anioł pokazuje Hagar źródło, 
z którego może się napić, Eliezar i Rebeka 
przy studni; Mojżesz uderza laską w  ska-
łę, z  której tryska woda; Gedeon wybiera 
300 wojowników do walki z Madianitami; 
Spragniony Samson prosi Boga o  wodę; 
Jakub poi owce swojego wuja Labana; Be-
najasz zabija Lwa w trakcie śnieżycy (który 
miał schronić się w  cysternie wody przy 
bramie Betlejem); Elizeusz uzdrawia wodę 
w  mieście Jerycho. Tematyka wodna nie 
jest tu przypadkiem, oprócz oczywiście 
powiązania z  wodą, na której umiejsco-
wiony jest pawilon, jest to też nawiązanie 
do Ewangelii św. Jana, w której jest mowa 
o Chrystusie jako źródle żywej wody.

Rząd drugi to trapezowate płótna do-
tyczące króla Dawida. Malowidła te są 
najbardziej rozbudowane kompozycyjnie. 
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Wielofiguralne środkowe plany, bogate ar-
chitektonicznie tła bądź pejzaże. Na pra-
wo od drzwi: Wojownicy przynoszą wodę 
Dawidowi z  narażeniem życia; Koronacja 
Dawida (Hebronie); Dawid zdobywa Je-
rozolimę (Jebus); Rozbudowa Jerozolimy 
(twierdza Millo); Jaszobeam zabija włócznią 
300 nieprzyjaciół; Eleazar pokonuje Filisty-
nów na polu jęczmienia; Wybór Dawida na 
króla; Dawid wylewa wodę w ofierze Bogu; 
Ważne jest to iż scena Wybór Dawida na 
króla i  Pragnienie Dawida zostały ze sobą 
zamienione w trakcie konserwacji w 1991r. 
Rozbudowana narracja miała przedstawiać 
Dawida jako władcę i  triumfującego wo-
dza, przez co może być odczytywany jako 
prefiguracja osoby narodzonego Chrystusa 
i  zwycięstwa nad grzechem. Interpretując 
dalej jest to zapowiedź późniejszych trium-
fów założonego przez Chrystusa Kościoła.

Ostatnie osiem przedstawień przez 
to, że umiejscowione wysoko są słabo wi-
doczne, przez co też są schematycznymi 
wizerunkami typu popiersiowego. Ma-
lowidła w  latarni przedstawiają najdziel-
niejszych wojowników króla Dawida: 
Joab; Jaszobeam; Eleazar; Abiszej; Bena-
jasz; Elchanan; Asachel; Szammot.

Pawilon opacki miał uzupełniać stoją-
cą obok kaplicę Bożego Narodzenia tj. sta-
nowił rodzaj architektonicznego znaku sa-
mego miasta. Budynek prawdopodobnie 
nigdy nie posiadał stałego wyposażenia.

„Dawidowe Betlejem” łączy się z ideą 
Emmanuela, która swoje przedstawienie 
ma w Bazylice mniejszej pw. Wniebowzię-
cia NMP (sklepienie i  fasada bazyliki). 
W proroctwie Izajasza (Iz 9, 5 - 6), prorok 
mówi:

Albowiem Dziecię się nam narodzi-
ło, Syn został nam dany, na Jego barkach 
spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: 
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec 
Przyszłego Wieku, Książę Pokoju. Wielkie 
będzie Jego panowanie w pokoju bez granic 
na tronie Dawida i  nad Jego królestwem, 
które On utwierdzi i  umocni prawem 
i sprawiedliwością odtąd i na wieki.

Wartym uwagi jest fakt, że motyw Da-
wida nie został wykorzystany w bazylice. 
Pawilon będzie więc również przedłuże-
niem myśli przewodniej bazyliki.

Malowidła doczekały się kilku więk-
szych konserwacji:

Pierwsza w  latach 1926 – 28. Druga 
rozłożona w  latach 1982/91. Trzecia jest 
w toku.

Rafał Bijak

Beanjasz i lew

Dawid wylewa wodę
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Kalendarz

2019

Kalendarz Krzeszowki
na rok 2019

do nabycia w Obsłudze Pielgrzyma
LIPIEC 2019

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Haliny, Mariana Juliana, Urbana

Rocznica 
Konsekracji 

Bazyliki 
Krzeszowskiej

Św. Tomasza, Jacka

Św. Elżbiety, 
Teodora

Św. Atanazego, Św. 
Marii Goretti

Bł. Teresy, 
Dominiki

Benedykta, Łucji
Św. Jana z Dukli, 

Elżbiety, 
Eugeniusza

Weroniki, Zenona Antoniego, Olafa Św. Benedykta, 
Olgi, Karoliny

Św. Brunona, 
Bonifacego

Św. Andrzeja 
i Benedykta, 

Ernesta

Św. Hilarego, 
Weroniki, 
Bogumiły

Św. Bonawentury, 
Henryka

NMP z Góry 
Karmel

Eustachego, Marii
Bogdana, Jadwigi Św. Szymona, 

Fryderyka
Marcina, 

Wincentego
Bł. Czesława, 
Hieronima

Wawrzyńca,  
Apolinarego

Św. Marii 
Magdaleny, 
Bolesławy

Św. Brygidy, 
Bogny, 

Apolinarego

Św. Kingi, 
Krystyny

Św. Jakuba 
Apostoła, 
Krzysztofa

Św. Joachima  
i Anny rodziców 

NMP
Julii, Natalii

Wiktora, 
Innocentego

Św. Marty, 
Ludmiły Leopolda, Julity Św. Ignacego  

z Loyoli, Heleny

3 VII (środa)
Rocznica konsekracji kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP, której dokonali, 
w roku 1735, Opat Benedykt II Seidel 
oraz kardynał Filip Sinzendorf.

11 VII (czwartek)
Wspomnienie św. Benedykta  
głównego patrona Europy.

28 VII (niedziela)
Odpust ku czci św. Anny. 
Eucharystia na Górze św. Anny 
o godz. 1500 ;  
Msza Św. z poświęceniem pojazdów  
o godz. 1200

www.opactwo.eu

Krzeszów
Barokowe organy Michała Englera

Biuro Obsługi Pielgrzyma:
+48 75 742 32 79, www.opactwo.eu
sanktuarium.krzeszow@gmail.com

Obsługa Pielgrzyma czynna:
od godz. 9.00 do 15.00 w okresie zimowym;

od godz. 9.00 do 18.00 w okresie letnim

Zapraszamy do sklepu internetowego:
sklep.opactwo.eu
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Wielki Czwartek

Wielki Piatek - Misterium Męki Pańskiej



Wigilia Paschalna 2018

Wielki Piatek Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej 2018


