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OGŁOSZENIA
KS. PROBOSZCZA

WAKACJE 2018

• Od niedzieli 24 czerwca do niedzieli 2 września 2018 
– Koncerty Organowe w Sanktuarium Krzeszowskim: 
codziennie godz. 11.00 i 13.00 w Bazylice 
natomiast w Kościele św. Józefa w niedzielę o godz.18.00

• Niedziela 1 lipca – Zmiana Tajemnic Żywego Różańca 
o godz. 10.00

• Wtorek 3 lipca – Rocznica konsekracji Bazyliki Krzeszowskiej 
(3 VII 1735)

• Czwartek 5 lipca – I–czwartek miesiąca. Modlitwa o  nowe 
i święte powołania kapłańskie i zakonne

• Piątek – 6 lipca – Pierwszy piątek miesiąca. 
Odwiedziny chorych od godz. 8.30. 
Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 7.00 
w sobotę.

• Sobota 7 lipca – (pierwsza sobota miesiąca) 
godz. 12.00 Msza św. wynagradzająca 
Najświętszemu Sercu Maryi za grzechy świata;

• Niedziela 8 lipca – Gościć będziemy z Nowogródka 
na Białorusi ks. Jana Bołtrukiewicza, rektora kościoła, 
w którym został ochrzczony Adam Mickiewicz

• Środa 11 lipca – Święto św. Benedykta, Opata, patrona Europy 
– w tym dniu szczególnie modlimy się nasze Siostry Benedyk-
tynki.

• Również dnia 11 lipca Rocznica Zbrodni Ludobójstwa na Wo-
łyniu,

• Niedziela 22 lipca – Wspomnienie św. Marii Magdaleny: 
zapraszamy w tym dniu do odwiedzania Kaplicy 
wraz z Bożym Grobem.

• Niedziela 29 lipca 
– Zapraszamy na Odpust ku czci Świętej Anny godz. 15.00 
(wyjście z procesją na Górę św. Anny o godz. 14.15. 
– Kierowców zapraszamy na Eucharystię o godz. 12.00; 
Po Mszy św. na placu przed Bazyliką poświęcenie wszystkich 
pojazdów mechanicznych (rowerów, motocykli, samochodów, 
traktorów)

• Niedziela 29 sierpnia – Wyrusza 26 Piesza Pielgrzymka 
z Legnicy do Częstochowy

• Poniedziałek 30 sierpnia 
godz. 17.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne; 
godz. 18.00 – Msza św. i spotkanie modlitewne Bractwa Szka-
plerza Św. Michała Archanioła, Grypy Modlitewnej św. Ojca 
Pio. Grupy Modlitewnej św. Rity oraz Apostolstwa Dobrej 
Śmierci

• Czwartek 2 sierpnia – I–czwartek miesiąca. Modlitwa o nowe 
i święte powołania kapłańskie i zakonne

• Piątek 3 sierpnia: I–piątek miesiąca; odwiedziny chorych; Cało-
nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Msze św. na Górze św. Anny
w Krzeszowie

od 25 maja do 12 października 2018 roku 
w każdy piątek o godz. 16.00

Odpust ku czci św. Anny
niedziela 29 lipca 2018 roku o godz. 15.00

• Sobota 4 sierpnia (pierwsza sobota miesiąca) 
godz. 12.00 Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu 
Maryi za grzechy świata;

• Niedziela 5 sierpnia – I–Niedziela Miesiąca. Zmiana tajemnic 
Żywego Różańca godz. 10.00;

12 – 15 sierpnia 
Wielki Odpust Krzeszowski

• Niedziela 12 sierpnia – Odpust ku czci św. Wawrzyńca 
w  Krzeszówku o  godz. 14.00; Festyn Rodzinny oraz Agapa 
u Państwa Zuzanny i Jana Bocheńskich;

• Poniedziałek 13 sierpnia – Droga Krzyżowa po Kalwarii 
Krzeszowskiej; Rozpoczęcie godz. 10.00; 
Zapraszamy na Eucharystię do Bazyliki: 
godz. 7.00 12.00 i 18.00, Apel Jasnogórski godz. 21.00

• wtorek 14 sierpnia – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii 
Kolbe, Msze św. w Bazylice godz. 7.00, 12.00 i 18.00. 
Msza odpustowa w Czadrowie godz. 19.00; 
Apel Jasnogórski w Bazylice Krzeszowskiej godz. 21.00 i pro-
cesja ze świecami po Kalwarii Krzeszowskiej; 
godz. 24.00 – Pasterka Maryjna

• środa 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – głów-
nej Patronki Sanktuarium: godz. 10.00 Msza św. w  intencji 
Ojczyzny oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

• godz. 12.00 – Główna Suma odpustowa oraz Procesja z Cu-
downa Ikoną Matki Bożej Łaskawej po placu klasztornym 
pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa prof. Andrzeja Siemie-
niewskiego, Biskupa Pomocniczego z Wrocławia.

• Niedziela 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej, 
Msze św. w Bazylice godz. 7.30 10.00, 12.00 i 18.00

• Środa 29 sierpnia – godz. 17.30 – Nabożeństwo Euchary-
styczne; godz. 18.00 – Msza św. i spotkanie modlitewne Bra-
ctwa Szkaplerza Św. Michała Archanioła, Grypy Modlitewnej 
św. Ojca Pio. Grupy Modlitewnej Św. Rity oraz Apostolstwa 
Dobrej Śmierci

• Piątek 31 sierpnia – 38. Rocznica Powstania NSZZ „Solidar-
ność” i podpisanie Umów Społecznych w Gdańsku. Szczegól-
ny dzień modlitw w intencji Ojczyzny.

• Sobota 1 września – Pierwsza Sobota Miesiąca i Diecezjalna 
Pielgrzymka Niepełnosprawnych do Krzeszowa. Początek 
godz. 10.00
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Pierwsza Komunia Święta i wychowanie
Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta 

miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który 
pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej 
mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale 
jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

Niska kultura i toksyczny pokarm
Zdajemy sobie sprawę z  tego, że do-

minująca obecnie kultura proponuje do-
rosłym i dzieciom wyjątkowo marny po-
karm w wymiarze duchowym. Jest to tak 
zwana niska kultura, która traktuje czło-
wieka bardziej jak zwierzę niż jak osobę. 
Przedstawiciele tego typu kultury twier-
dzą, że zachowanie człowieka to jedynie 
kwestia instynktów, popędów i biochemii. 
Ukrywają oni fakt, że człowiek jest osobą, 
czyli kimś, kto potrafi myśleć, kochać 
i  podejmować odpowiedzialne decyzje. 
Niestety zdecydowana większość środków 
społecznego przekazu oraz czasopism dla 
dzieci i młodzieży usiłuje „karmić” w nas 
głównie to, co dotyczy instynktów i popę-
dów oraz cielesności i emocji. Tego typu 
bodźcie nie służą formowaniu bogatszego 
człowieczeństwa. Przeciwnie, powodują, 
że coraz więcej ludzi, zwłaszcza dzieci 
i młodzieży, rezygnuje z ideałów godnych 
człowieka i  że wielu młodych redukuje 
sens swego istnienia do szukania chwi-
lowej przyjemności czy do odreagowania 
niepokoju.

Panuje obecnie moda na ochronę 
środowiska, a  jednocześnie niemal nikt 
nie protestuje przeciwko zaśmiecaniu 
człowieka. Tymczasem na niewiele zda 
się nam to, że oddychamy czystym po-
wietrzem czy że pływamy w  czystym je-
ziorze, jeśli my sami jesteśmy zaśmieceni 

poprzez toksyczne bodźce, przeżycia czy 
substancje, na przykład przez pornografię 
i  przemoc, papierosy i  alkohol, tabletki 
antykoncepcyjne i  zaburzoną seksual-
ność, a  także przez naiwne ideologie czy 
chore więzi międzyludzkie. Prawdziwa 
ekologia zaczyna się od ochrony człowie-
ka i przejawia się szczególną troską o  to, 
aby osoby w wieku rozwojowym karmiły 
się miłością i prawdą, dobrem i pięknem, 
szlachetnością i świętością. Podstawą eko-
logii jest ochrona człowieka przed zanie-
czyszczeniami fizycznymi, psychicznymi, 
moralnymi i  duchowymi. Tymczasem 
obecnie dzieci i  młodzież są zatruwa-
ni toksycznymi bodźcami, ideologiami 
i obyczajami. Są też zatruwani fałszywymi 
„idolami”, którzy nie radzą sobie z  włas-
nym życiem.

Niska kultura i wulgarna demokracja
Niska kultura prowadzi do tego, że 

zaczyna dominować niska formy demo-
kracji, która pozwala na bezkarne zatru-
wanie dzieci i  młodzieży toksycznymi 
bodźcami, obyczajami i ideologiami. Każ-
dy ustrój społeczny opiera się na trzech 
filarach: na antropologii, na aksjologii 
oraz na technice sprawowania władzy. Po-
zytywnym aspektem demokracji jest to, że 
od strony techniki rządzenia opiera się na 
trójpodziale władzy, czyli na wzajemnej 
niezależności władzy ustawodawczej, wy-

konawczej i sądowniczej. Jednak najważ-
niejszym aspektem każdego ustroju nie 
jest technika rządzenia lecz realistyczna 
wizja człowieka oraz właściwa hierarchia 
wartości, która gwarantuje rzeczywisty 
rozwój obywateli. W tym aspekcie demo-
kracja europejska jest wyjątkowo ułomna, 
gdyż opiera się na ułomnej antropologii 
oraz na równie ułomnym systemie war-
tości. W konsekwencji dominująca w ta-
kiej demokracji kultura karmi nas mita-
mi o  istnieniu łatwego szczęścia, o  tym, 
że każdy powinien kierować się własną 
„prawdą” i żyć na „na luzie” zamiast szu-
kać dobra, prawdy i piękna. Jest to kultura 
wyjątkowo tchórzliwa, gdyż nie ma odwa-
gi zaproponować człowiekowi najbardziej 
choćby podstawowych wartości, aspiracji 
i ideałów, jak miłość, uczciwość, pracowi-
tość czy odpowiedzialność. W takiej kul-
turze popędy i emocje stają się ważniejsze 
od więzi i  wartości. Szkodliwe konse-
kwencje tego typu niskiej kultury widać 
już u dzieci, które stają się coraz bardziej 
nadpobudliwe, leniwe, agresywne, znu-
dzone życiem. Niektóre są już zdeprawo-
wane i  popadają w  różne nałogi. Coraz 
więcej rodziców nie radzi sobie z wycho-
waniem własnych dzieci. Coraz więcej 
rodziców zaczyna wręcz bać się własnych 
pociech.

ks. Marek Dziewiecki

27 maja 2018 - Pierwsza Komunia Święta w Krzeszowie
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Pełną galerię zdjęć można znaleźć na stronie opactwo.eu, zakładka galeria wydarzeń
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Od 24 czerwca (niedziela) 
do 2 września (niedziela) 2018

plan koncertów:

Bazylika 
pw. Wniebowzięcia NMP 
organy Michaela Englera.  

codziennie o godz. 11.00 i 13.00 
(połączone z prezentacją 

instrumentu)

Kościół pw. św. Józefa 
w każdą sobotę o godz. 19.00

„Muzyka Dawnych Mistrzów”
letnie koncerty organowe

w Krzeszowie - Europejskiej Perle Baroku
Fu

nd
ac

ja 
EU

ROPEJSKA PERŁA BARO
KU

 KRZESZÓW

Więcej informacji: www.opactwo.eu 
 tel. 75 742 32 79
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MUNDIAL W CIENIU BAZYLIKI

Na miasteczko kibica z  prawdziwe-
go zdarzenia mogły sobie pozwolić tylko 
niektóre samorządy. W wielkich miastach 
to norma, ale już w mniejszych - rarytas.

Dlatego profesjonalne miejsce do kibi-
cowania naszej drużynie w małym Krze-
szowie to coś zupełnie niezwykłego.

A  co dopiero kilkanaście metrów od 
bazyliki mniejszej, pod dachem obszer-
nej i wygodnej wiaty, służącej na co dzień 
pielgrzymom i turystom.

Jak wyjaśnia Grzegorz Żurek, kierow-
nik sanktuarium maryjnego w  Krzeszo-
wie, strefa kibica ma wszelkie pozwolenia 
i  licencje, aby działać ku uciesze kibiców 
piłki nożnej.

- Wykupiliśmy potrzebne licencje 
od Telewizji Polskiej, zorganizowaliśmy 
wielki telebim, zaaranżowaliśmy wnętrze 
w  biało-czerwonych barwach. czegóż 
jeszcze trzeba, aby kibicom piłki nożnej 
stała się zadość? - pyta z uśmiechem.

Chyba tylko bramek dla polskiej dru-
żyny. Pierwszy mecz mundialu w  Rosji 
z  udziałem polskich orłów Nawałki nie 
rozpoczął się co prawda zbyt optymi-
stycznie (do przerwy przegrywamy 0;1) 
jednak humory pod wiata dopisywały.

- Atmosfera jest znakomita, przyszło 
bardzo dużo ludzi, wierzymy, że i  nasz 
doping z dalekiego Krzeszowa sprawi, że 
jednak strzelimy bramkę i  to niejedną, 
a nasi wyjdą z grupy na pierwszym miej-
scu - uważa Sylwia Straus, która aby obej-
rzeć mecz Polska-Senegal przyjechała do 
Krzeszowa z Kamiennej Góry. - Są ze mną 
mój mąż, syn i  córka. Stawiamy 2:1 dla 
naszych - mówi z przekonaniem.

Rodzin z  małymi dziećmi przyszło 
w  cień bazyliki znaczniej więcej. Obok 
nich młodzież i dorośli oraz seniorzy.

Dla wszystkich przygotowano bar, 
gdzie można kupić napoje i pokrzepić się 
czymś z grilla. To konieczne, bo piłkarskie 

W Krzeszowie, tuż przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, działa jedna z niewielu tego rodzaju stref 
kibica. Mecze można będzie tu oglądać do końca mistrzostw świata w Rosji.

emocje wymagają sporego wysiłku i moc-
nych nerwów.

Strefę kibica w Krzeszowie zaaranżo-
wała Fundacja Europejska Perła Baroku. 
Miasteczko będzie czynne aż do końca 
mundialu. Jednak tylko najważniejsze 
mecze będę miały tak znakomitą oprawę. 

Tekst i foto: Roman Tomczak
Gość Niedzielny

W niedzielę rozpoczynającą Wielkie 
Wakacje, w Uroczystość Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela po 9-miesięcznej for-
macji do służby ministranckiej zostało 
przyjętych dziewięciu chłopców z  krze-
szowskiej wspólnoty parafialnej. Ob-
rzędu obłóczenia w  komże dokonał ks. 
Proboszcz Marian Kopko, podczas Eu-
charystii 24 czerwca 2018 roku  o godz. 
10.00. Kandydaci na ministrantów przez 
szereg miesięcy pod kierunkiem ks. wi-
kariusza Jarosława Góreckiego przygo-
towywali się na specjalnych zbiórkach. 

Poznawali zasady służby ministranckiej, 
nazwy przedmiotów i ubrań używanych 
w  liturgii oraz doskonalili poszczególne 
czynności przy ołtarzu. Kilka dni wcześ-
niej każdy z chłopców zdał egzamin. Ra-
dości nie było końca;  gdy wreszcie za-
miast szarfy strojem stała się białą komża. 
Pod koniec Mszy św. nowo ustanowieni 
ministranci otrzymali specjalne dyplomy 
od księdza Proboszcza oraz obiecali, że 
teraz jeszcze lepiej będą poznawać kolej-
ne tajniki ministrantury. Wszakże przed 
nimi kolejne zadanie. Już po wakacjach 

zaczną bowiem doskonalić funkcję mini-
stranta światła czyli ceroferariusza. Gdy 
to zadanie dobrze opanują do swoich 
białych strojów otrzymają kołnierzyki. 
Nowymi ministrantami w  Sanktuarium 
Krzeszowskim zostali: Karol Salawa, 
Karol Olszański, Jan Pabis, Tymoteusz 
Wyrostek, Szymon Mika, Szymon Gło-
wiński, Gabriel Olszewski, Antoni Kuś 
i Marcel Paździor.

Ks. Jarosław Górecki,
opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza

PROMOCJA  MINISTRANTÓW
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PROCESJA BOŻEGO CIAŁA
W KRZESZOWIE - 31 V 2018

W czwartek 31 maja 2018 przeżywaliśmy święto Boże Ciało. W Kościele Katolickim jest to uroczystość 
liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Dlaczego to święto obchodzimy?

Boże Ciało to jedno z najważniejszych 
i  najbardziej uroczystych świąt Kościoła 
Katolickiego. Tak naprawdę to Uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. 
Wierni wspominają Ostatnią Wieczerzę 
i  przeistoczenie chleba i  wina w  ciało 
i w krew Chrystusa. Co prawda pamiątkę 
tego wydarzenia w Kościele obchodzi się 
także w Wielki Czwartek, ale wtedy roz-
pamiętuje się mękę Jezusa, a uroczystość 
Bożego Ciała ma charakter dziękczyn-
ny i  radosny. Uroczystość Bożego Ciała 
wprowadził w  1246 roku biskup Robert 
dla diecezji Liege w  Belgii, a  papież Ur-
ban IV w 1264 r. ustanowił święto Bożego 
Ciała dla całego Kościoła. Święto Bożego 
Ciała zostało ustanowione po widzeniach, 
które miała bł. Julianna z Cornillon (1193-
1258) we Francji. Ukazywała się jej jasna 
tarcza księżyca z ciemną plamą. Zgodnie 
z ówczesną interpretacją, przyczyną tego 
był brak wśród świąt kościelnych dnia 
poświęconego Najświętszemu Sakramen-
towi. Pod wpływem tych widzeń biskup 
Robert ustanowił w  1246 r. takie święto 
dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono 
rozszerzone na Germanię.

W 1263 roku miał miejsce cud eucha-
rystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach 
wątpiącego w  transsubstancjację księdza 
zaczęła krwawić. Korporał, na który wów-
czas spadły krople krwi, przechowywany 
jest w katedrze w pobliskim Orvieto.

Publiczne wyznanie wiary ustano-
wił w 1264 roku papież Urban IV - bullą 
"Transiturus" - dla całego Kościoła. Na ter-
min obchodów wyznaczył czwartek w ok-
tawie Trójcy Przenajświętszej. Jednakże ze 
względu na śmierć Urbana IV jego bulla 
w tej sprawie nie została ogłoszona. Uczy-
nił to dopiero papież Jan XXII w  1317 r. 
Głównym celem obchodów Bożego Ciała 
jest publiczne wyznanie wiary w obecność 
Jezusa Chrystusa w  Najświętszym Sakra-
mencie, oddanie Mu czci i  podziękowa-
nie za łaski płynące przez ten Sakrament, 
a  także przebłaganie go za zniewagi wy-
rządzone przez słabość i oziębłość ludzką 
oraz bluźnierstwa niewiernych. 60 dni po 
Wielkanocy Pierwsze procesje w  uroczy-
stość Bożego Ciała odbyły się w  latach 

1265-75 w Kolonii, w Niemczech. Niesio-
no w  nich krzyż z  Najświętszym Sakra-
mentem. W Polsce święto to obchodzi się 
w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, 
a więc jest to święto ruchome, wypadające 
zawsze 60 dni po Wielkanocy. W niektó-
rych krajach przenoszone jest na kolejną 
niedzielę. Jako pierwszy obchody święta 
Bożego Ciała w Polsce wprowadził w die-
cezji krakowskiej w 1320 r. biskup Nanker.

Uroczystość Bożego Ciała w Krzeszo-
wie zgromadziła w  Bazylice na Eucha-
rystii rzesze parafian oraz gości z  Polski 
i  zagranicy. Dzieci Rocznicowe z  naszej 
szkoły oraz dzieci komunijne wraz z  za-
angażowanymi parafianami po zakończe-
niu Mszy świętej wzięli udział w procesji, 
która przeszła ulicami Krzeszowa.
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BIAŁY TYDZIEŃ ZAKOŃCZONY 
NA GÓRZE ŚW. ANNY

Dnia 1 czerwca 2018 roku dzieci uczestniczące w  tegorocznych uroczystościach Pierwszej Komunii 
Świętej w Krzeszowie, spędzili wraz z rodzicami popołudnie na pikniku na Górze św. Anny.

W piątek 01.06.2018 r., gdy ob-
chodzimy Międzynarodowy Dzień 
Dziecka dzieci z naszej parafii, któ-
re w tym roku przystąpiły do Pierw-
szej Komunii Świętej, wzięły udział 
w uroczystym zakończeniu Białego 
Tygodnia. Spotkanie rozpoczęło się 
o godz. 15.00 w Bazylice od odmó-
wienia Koronki do Bożego Miło-
sierdzia. Następnie ks. Proboszcz 
wręczył każdemu dziecku książkę 
o  bł. Imeldzie Lambertini – Pa-
tronce Dzieci Pierwszokomunij-
nych. Cała grupa wraz z rodzicami 
pod przewodnictwem ks. Jarosława 
udała się w pielgrzymce na górę św. 
Anny. Po drodze wszyscy dowie-
dzieli się o historii życia tej Świętej 
Dziewczynki i  po półgodzinnym 
marszu dotarli do kościoła na górze. 
Tam o  godz. 16.00 rozpoczęła się 
Msza św., na koniec której uczest-
nicy pielgrzymki mieli możliwość 
ucałować relikwie bł. Imeldy. Po 
zakończeniu modlitewnego spotka-
nia przyszedł czas na agapę i zaba-
wę. Rodzice przygotowali ognisko 
z  kiełbaskami i  grilla, było ciasto, 
napoje, a ks. Jarosław osobiście dla 
każdego dziecka przygotował watę 
cukrową. Choć pogoda zapowiada-
ła zbliżającą się burzę, szczęśliwie 
udało się przeprowadzić spotkanie 
bez kropli deszczu, a  najbardziej 
wytrwali po godz. 18.00 postanowili 
się przenieść się na piknik dziecięcy 
organizowany przez nasze sołectwo 
i  Dom Kultury. Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w  przygotowanie tego spotkania, 
które pozostanie w pamięci wszyst-
kich uczestników przez długie lata.

ks. Jarosław Górecki
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25 FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ
I PATRIOTYCZNEJ

KRZESZÓW, SOBOTA 12 MAJA 2018 ROKU
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w  organizację oraz uczestniczyli w  przeglądzie piosenki 

religijnej i patriotycznej, który odbył się w tę sobotę w Krzeszowie.

Na scenie zaprezentowało się 
blisko trzystu uczestników. Jury po 
wysłuchaniu wszystkich 38 zespołów 
postanowiła przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia

Wyniki JURY 25 Festiwalu 2018
W kategorii zespoły dziecięce:
I miejsce – Schola „Małe Ave” z Bielawy
II miejsce – Zespół skrzypcowy 
„Perpetuum” z Kamiennej Góry
III miejsce – Schola parafialna ze 
Starych Bogaczowic
Wyróżnienie – „Trzeciaki” z Krzeszowa

W kategorii zespoły młodzieżowe:
I miejsce - Schola „Ave” z Bielaway
II miejsce – Zespół „Totus Musicus”
III miejsce – Zespół Wokalny z Liceum 
i  Gimnazjum Sióstr Niepokalanek 
z Wałbrzycha
Wyróżnienie – „Echo Krzeszowa”

W kategorii soliści:
I miejsce – Aleksandra Majak  
z Kamiennej Góry
II miejsce – Dominik Budziński  
z Brzegu
III miejsce – Zuzanna Wiśniewska 
z Kamiennej Góry

Wyróżnienie – Alicja Czajkowska  
z Bielawy

Współorganizatorzy:
- Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
w Krzeszowie
- Gmina Kamienna Góra
- Powiat Kamiennogórski
- Zespół Szkół w Krzeszowie

Dobrodzieje 25 Festiwalu 2018
- Wiceminister Edukacji Narodowej 
Pani Poseł Marzena Machałek
- Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego
- Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze
- NSZZ Związek Zawodowy 
"Solidarność" Zakłady Górnicze "Lubin" 
Bogdan Nuciński
- Kamiennogórska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
- Starosta Kamiennogórski Pan 
Jarosław Gęborys
- Wójt Gminy Kamienna Góra Pan 
Patryk Straus
- Pani Małgorzata Krzyszkowska
- Edyta Wyrostek - Radna Powiatu 
Kamiennogórskiego
- Pan Damian Wójcik - Radny Powiatu 
Kamiennogórskiego
- Gmina Polkowice

- Powiat Polkowicki
- Miasto Kamienna Góra
- Gmina Lubawka
- Centrum Historii "Zajezdnia" 
z Wrocławia
- Civitas Christiana i Grupa IncoVeritas
- Pani Senator Dorota Czudowska
- Państwo Janusz i  Anna Chudyba 
z Warty Bolesławieckiej
- Ks. Proboszcz Marian Kopko 
z Krzeszowa
- Joyson Safety System
- Ks. Andrzej Bakun z Krzeszowa
- Marek Zagajewski ze Szklarskiej 
Poręby
- Pizzeria Rados
- MIRIAN 2 - Natalia Olendzka

Partnerzy medialni:
• Telewizja Trwam,
• Radio Maryja
• Nasz Dziennik
• Radio Plus Legnica
• Tygodnik Katolicki „Niedziela” 

edycja legnicka
• Gość Niedzielny edycja legnicka
• Damiinfo
• Regionalny Tygodnik Informacyjny
• Powiatowa.info
• Relacje Regionalne czadrow.pl

Zespół "Totus Musicus"
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SREBRNE GODY 
KRZESZOWSKIEGO FESTIWALU

Rekordowa liczba ponad 300 wykonawców, działających w 38 zespołach, uczestniczyła w tegorocznym 
XXV Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie, który odbył się w dniach 11-12 maja 
2018 roku.

Jubileuszowa edycja tego cieszące-
go się dużym zainteresowaniem wy-
darzenia miała szczególnie podniosły 
charakter, była bowiem nastawiona 
przede wszystkim na 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Patronat narodowy nad tym przed-
sięwzięciem objął prezydent RP An-
drzej Duda. W specjalnym liście od-
czytanym przez kanclerza Legnickiej 
Kurii Biskupiej ks. prał. Józefa Li-
sowskiego Prezydent RP podzięko-
wał organizatorom za patriotyczną 
inicjatywę, która, jak podkreślił: 
„Zachęca dzieci i młodzież do ra-
dosnego świętowania wielkiego 
narodowego jubileuszu z  życze-
niami, by festiwal budował arty-
styczną tradycję regionu”. Patronat 
honorowy sprawowali natomiast: 
Biskup Legnicki oraz wiceminister 
Edukacji Narodowej Marzena Ma-
chałek.

Inicjatorem festiwalu jest krze-
szowski kustosz i  proboszcz ks. 
prał. Marian Kopko. Przez sie-
demnaście lat był on proboszczem 

wspólnoty pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w  Polkowicach, gdzie przy 
wsparciu wiernych wzniósł nowy 
kościół parafialny. – Budowa kościoła 
z kamienia jest ważna, ale ważniejsza 
jest budowa kościoła żywych ludzi – 
podkreślił ks. Kopko w  wypowiedzi 
dla „Niedzieli Legnickiej” Dodał też, 
że właśnie wtedy zrodziła się idea or-
ganizacji takiego festiwalu. Najpierw 

odbywał się on w tamtejszym zespole 
szkół, a potem już w nowej świątyni. 
Przedsięwzięcie to jest kontynuowane 
w Krzeszowie, gdzie od dziesięciu laty 
posługuje Ksiądz Prałat Marian Kop-
ko.

Marek Zygmunt
Tygodnik "Niedziela"

Galeria zdjęć na drugiej stronie okładki

Uczestnicy festiwalu
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PISMO ZARZADU REGIONU ZAGŁEBIE MIEDZIOWE 
NSZZ „SOLIDARNOSC”

NR 5/392 czerwiec 2018
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PIELGRZYMA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE 

DO TRONU ŁASKAWEJ PANI KRZESZOWSKIEJ
Po raz czwarty członkowie NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie Miedziowe pielgrzymowali do 

Krzeszowa. W programie pielgrzymki znalazły się m. in. Msza św. w bazylice oraz Koronka do Bożego 
Miłosierdzia w kościele pw. św. Józefa.

Mszy św. koncelebrowanej przewod-
niczył ks. prałat Marian Kopko, kustosz 
krzeszowskiego sanktuarium, a  niegdyś 
duszpasterz "Solidarności" Zagłębia Mie-
dziowego.

Zwracając się w homilii do przybyłych 
pielgrzymów, członków NSZZ "Solidar-
ność" Regionu Zagłębie Miedziowe i  ich 
rodzin, ks. Kopko zapewnił, że nadal jest 
mocno związany z tym środowiskiem.

- Nadal czuję, że jestem jednym z was. 
Dlatego bardzo się cieszę z waszej wizyty 
w Krzeszowie. Pielgrzymujecie tu co roku 
w okolicach 2 czerwca, w dniu wspomnie-
nia koronacji ikony Matki Bożej Łaskawej 
przez papieża Jana Pawła II.

Przyjeżdżacie tu po to, aby dziękować 
za prace związkowców, za bezpieczeń-
stwo, ale także aby prosić o kolejne łaski, 
bo jest o co prosić - mówił w homilii ku-
stosz krzeszowskiego sanktuarium.

Ks. Marian Kopko przypomniał, że 
tegoroczna pielgrzymka związkowców 
spod znaku miedziowej "Solidarności" 
odbyła się w  roku bardzo ważnego dla 
Polaków jubileuszu.

- Stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości po 123 latach zaborów, 
jest głównym motywem obchodzonego 
dziś 11. Święta Dziękczynienia, którego 
centralne obchody odbywają się w Świą-
tyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

My, związkowcy Zagłębia Miedzio-
wego, chcemy na co dzień dostrzegać tę 
Bożą Opatrzność w  naszej pracy, w  na-
szych rodzinach, w  naszych radościach 
i  naszych troskach. Przybyliśmy tu dziś 
po to, aby dziękować Panu Bogu za NSZZ 
"Solidarność" Zagłębia Miedziowego 
i wielki wkład jego członków w odzyska-
nie wolnej ojczyzny po roku 1989 - mówił 
do pielgrzymów.

Kapłan mówił także o roli, jaką związ-
kowcy Zagłębia Miedziowego odegra-
li w  procesie przywrócenia niedzieli jej 
świętego, Bożego charakteru.

- Wy, solidarnościowcy, jako jedni 
z  pierwszych stworzyliście w  Legnicy 
Społeczny Komitet Obrony Świętości 

Niedzieli. To wy przekonywaliście upar-
cie i z wielką wiara, że niedziela powin-
na być dniem odpoczynku i  oddawania 
czci Bogu. Dziś chcę wam podziękować 
za wasze starania, aby niedziela znalazła 
w naszym życiu swój właściwy wymiar - 
zwracał się do związkowców ks. M. Kop-
ko.

Podczas Mszy św. głos zabrał także 
Bogusław Orłowski, przewodniczący Za-
rządu Regionu NSZZ "Solidarność" Za-
głębie Miedziowe. Orłowski zwrócił uwa-
gę, że mimo wolności, jaką możemy się 
cieszyć w dzisiejszej Polsce, "Solidarność" 
jest nadal potrzebna.

- Pielgrzymujemy dziś do Matki Bo-
żej Łaskawej aby dziękować i  prosić. Bo 
ciągle mamy o  co prosić - powiedział. 
Przewodniczący podkreślił, że dzięki 
"Solidarności" możemy dziś cieszyć się 
z niepodległości i z podniesionym czołem 
mówić o Polsce "wolna". Ale, dodał, po-
dziękowania należą się także kapłanom.

- Trwaliśmy także dzięki naszym księ-
żom, którzy dawali nam przykład wiary 
i nieraz pomagali w walce. Dawali przy-
kład, jak wierzyć i  jak w  tamtych ciem-
nych czasach stanu wojennego pozostać 
nadal człowiekiem - podkreślał przewod-
niczący Orłowski.

Przypomniał także, że wielu kapła-
nów dzieliło ze związkowcami nie tylko 
chwile walki o  wolność, ale także ryzy-
kowało swoje zdrowie a nawet życie, byli 
upokarzani, wspólnie ze związkowcami, 
w ośrodkach internowania i więziennych 
celach.

W  niedzielnych uroczystościach 
uczestniczyły związkowe poczty sztan-
darowe, reprezentujące m. in. ZG Lu-
bin, ZG Rudna, Energetykę, PKP i PKP 
Cargo, MKZ "Spójnię" Jawor oraz Hutę 
Miedzi Legnica. Obecni byli także 
przedstawiciele NSZZ "Solidarność" in-
nych regionów, m. in. jeleniogórskiego 
oraz reprezentujących zakłady Legmet.

W  planie IV Pielgrzymki członków 
NSZZ "Solidarność" Regionu Zagłębie 
Miedziowe znalazła się także wspólna 
agapa oraz występ zespołu folklorystycz-
nego. Podczas trwania pielgrzymki czyn-
na była również "solidarnościowa" loteria 
fantowa. Fundusz z  tej loterii organiza-
torzy przeznaczyli na Kolonie Letnie dla 
dzieci i młodzieży z parafii krzeszowskiej. 
Kolonie organizuje wraz z Caritas Diece-
zji Legnickiej Ks. Jarosław Górecki - wi-
kariusz z Krzeszowa.

tekst: Roman Tomczak
"Gość Niedzielny" - edycja legnicka
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PIESZA PIELGRZYMKA 
LEGNICA - CZĘSTOCHOWA

 Kto chce się dobrze przygoto-
wać do wędrówki do Matki Bożej 
Częstochowskiej, koniecznie po-
winien przeczytać ten tekst. 

Pomimo młodego wieku, jest 
"starym" pielgrzymem. Ks. Piotr 
Marciniak, wikariusz par. pw.. 
Chrystusa Króla w  Bolesławcu, 
postanowił przygotować krótki 
poradnik dla pielgrzymów - co ze 
sobą zabrać, kiedy wstawać i za co 
dziękujemy i kiedy mówimy "pro-
szę".

WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA
I. Bagaż – uprzejmie zakazuję wią-
zania wszystkiego razem
torba / plecak (bardziej używane 
niż nowe), namiot, karimata, śpi-
wór

II. Odzież
Płaszcz / kurtka p. deszczowa, cie-
pła bluza / sweter, PANIE sukien-
ka, spódnica lub spodnie za kola-
na, PANOWIE spodnie za kolana, 
spodnie długie, bielizna osobista, 
koszulki z rękawami, skarpety (ze-
stawy na jeden dzień), nakrycie 
głowy czapka, kapelusz (niektórzy 
preferują pieluchy tetrowe) buty 
(na grubej podeszwie; rozchodzo-
ne) które zakładamy na trasę plus 
ew. para na zapas plus obuwie 
w którym odpoczywamy na nocle-
gu / klapki pod prysznic, dres (na 
nocleg)

III. Toaleta
ręcznik x 2, mydło w płynie, przy-
bory toaletowe, plastikowa miska

IV. Leki
OBOWIĄZKOWE te, które są 
przepisywane przez lekarza na 
przewlekłe choroby !!!

Leki przeciwbólowe, wapno, wi-
taminy, plastry, talk, przyrząd do 
przebijania pęcherzy (igły z  apte-
ki), krem z  filtrem UV, środek na 
komary

V. „oraz”
różaniec, śpiewnik pielgrzymko-
wy, kartki, ołówek / długopis, nóż, 
łyżka, kubek

RADY PRAKTYCZNE 
PRZYPOMNIENIE

• O wszystko prosimy i za wszyst-
ko dziękujemy !!!

• Bierzemy czynny udział w życiu 
grupy - najlepiej „2”

• Pijemy dużo wody i jemy wszystko 
czym dobrzy ludzie nas częstują

• Na każdy dzień zabieramy do 
małego plecaka zestaw „leki”, 
„oraz”, jedzenie, picie, nakrycie 
głowy, płaszcz p. deszczowy. Co 
ZABIERZESZ to DŹWIGASZ

• Odzież i inne pakujemy w worki 
foliowe

• Na trasie nic nie nosimy w  rę-
kach,

• Jeżeli POBUDKA jest 4:45, to 
NAJWCZEŚNIEJ wstajemy 4:45 
a  NAJPÓŹNIEJ 4:45, spać mo-
żecie iść o której chcecie byleby-
ście wstali o 4:45 !

• Bagaż (torba, namiot, śpiwór, 
karimata) podpisujemy nazwi-
sko, grupa, parafia.

legnica.gosc.pl
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PO CO NAM WAKACJE?

Każdy z nas czeka z utęsknieniem na chwilę wytchnienia, aby oderwać się od swych codziennych zajęć 
i problemów, które niesie nam życie. Tym szczególnym i wyjątkowym czasem są wakacje.

Zawsze jednak zadaję sobie 
pytanie: na czym plaga prawdzi-
wy wypoczynek? Czy jest to czas 
nieograniczonego siedzenia przy 
komputerze bądź telewizorze? Czy 
też miarą jest opalenizna lub ilość 
spożytego alkoholu. Nasuwa mi się 
parę dobrych rad.

✓ Wakacje są dobrym czasem 
kiedy rodzina może wspólnie ze 
sobą pobyć i porozmawiać, odno-
wić więzi małżeńskie i rodzinne.

✓ Wakacje to okazja do odkry-
wania Boga w  przyrodzie. Potęga 
i  majestat gór, bezmiar mórz oraz 

szum fal, piękno wschodzącego i za-
chodzącego słońca. cisza lasu, śpiew 
ptaków oraz bliskość drugiego czło-
wieka. Wszystko to kieruje nasze 
myśli ku Bogu, naszemu Stwórcy.

✓ Wakacje to czas niezwykłych 
spotkań z Bogiem. To czas zadumy 
przy wiejskiej kapliczce, modlitwy 
w pustym kościółku, sięgnięcia po 
zapomnianą Biblie i różaniec.

✓ Wakacje to czas poznania 
niezwykłych ludzi, którzy tak wiele 
mogą wnieść w  nasze życie rado-
ści, pasji, myśli oraz swoich do-
świadczeń.

W  tym też czasie wielu z  nas 
znajduje wreszcie więcej czasu na 
realizację swoich zainteresowań 
i marzeń, czekając na to cały rok. 
To co piękne - szybko mija, o czym 
przekonujemy się nieraz. Warto 
więc zastanowić się. jak najlepiej 
wykorzystać i  cieszyć się, każdą 
daną nam przez Boga chwilą.

Życzę Wam i  sobie prawdzi-
wie dobrego wypoczynku oraz we-
wnętrznego ubogacenia się.

Wasz Proboszcz i Kustosz

ORATORIUM O ŚWIĘTYM JÓZEFIE
W poniedziałek 4 czerwca 2018 wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w  Legnicy pod 

przewodnictwem Ks. Rektora dr. Piotra Kota uczestniczyła w spotkaniu Rodziny Radia Maryja w kościele 
św. Józefa w Krzeszowie.

Przed Eucharystią, której prze-
wodniczył biskup pomocniczy Marek 
Mendyk, klerycy wykonali Oratorium 
ku czci św. Józefa. Zostało ono przy-
gotowane przez alumnów na obchody 
25-lecia istnienia legnickiego semina-
rium. Premiera odbyła się 17 marca 
tego roku.

Prezentowany repertuar składał się 
z antyfon z oficjum liturgii godzin o św. 
Józefie oraz proprii mszalnych na litur-
giczne obchody Opiekuna Zbawicie-
la. Oratorium jest wyrazem duchowej 
zażyłości wspólnoty formacyjnej leg-
nickiego seminarium ze św. Józefem, 
który jest jej Patronem i  szczególnym 
Orędownikiem przed Bogiem. Chórem 
dyrygował ks. dr Łukasz Kutrowski.

Źródło: diecezja.legnica.pl

Chór Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Legnickiej



KRZESZOWSKA PANI nr 4 (59) - Lipiec / Sierpień 201816

PRZEWODNIK ODPOWIADA:
HISTORIA ŚLĄSKIEJ DZIELNICY

Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138r. weszło w życie rozporządzenie sukcesyjne, popularnie 
nazywane testamentem Krzywoustego. Zgodnie z decyzją księcia, Polska została podzielona na dzielnice, 
w których władzę objęli jego synowie.

Najstarszy z  nich Władysław, 
jako senior w  myśl testamentu 
stał się księciem zwierzchnim dla 
swych braci. Przeznaczona była 
też dla niego dzielnica senioralna 
tj. Małopolska z Krakowem, część 
Wielkopolski z Gnieznem (siedzi-
ba metropolity) oraz zwierzch-
ność nad Pomorzem. Bolesław 
Kędzierzawy otrzymał Mazowsze, 
a Mieszko III Wielkopolskę. Krzy-
wousty zabezpieczył również swo-
ją żonę Salomeę, przeznaczając jej 
prawdopodobnie Łęczycę.

Taki stan rzeczy nie utrzymał 
się jednak długo. Już w 1141r. do-
szło do pierwszego konfliktu mię-
dzy braćmi, gdy synowie Salomei 
bez wiedzy i zgody princepsa pró-
bowali wydać za księcia Rusi swo-
ją siostrę Agnieszkę. To się jednak 
nie udało a pod koniec 1142r. Wła-
dysław przy pomocy księcia kijow-
skiego najechał na ziemie Bolesła-
wa Kędzierzawego. Dalsze napięcia 
pomiędzy braćmi spowodowała 
w 1144r. śmierć Salomei. Mieszko 
III oraz Bolesław wdowie ziemie 
przeznaczyli dla najmłodszych 
braci – Henryka i Kazimierza. Inne 
plany miał jednak Władysław, któ-
ry wysuną swoje pretensje do tych 
ziem. Doszło do wojny między 
książętami, w  której w  pierwszej 
fazie zdecydowanie wygrywał naj-
starszy syn Krzywoustego, zdoby-
wając ziemię łęczycką. Mediacji 
między braćmi podjął się palatyn 
Piotr Włostowic, który został jed-
nak oskarżony o zdradę przez Wła-
dysława i oślepiony. Okazało się, że 
był to moment przełomowy. Czyn 

ten nie spodobał się wielu możnym 
z otoczenia princepsa, którzy odtąd 
przeszli do obozu młodszych bra-
ci. Władysławowi udało się jeszcze 
zamknąć juniorów w  Poznaniu, 
ale udana ofensywa Mieszka III 
spowodowała pokonanie seniora 
i zajęcie Krakowa na wiosnę 1146r. 
Konsekwencją tych wydarzeń było 
wygnanie najstarszego syna Krzy-
woustego oraz objęcie władzy 
przez Bolesławka Kędzierzawego 
(do 1173).

Władysław II Wygnaniec prze-
bywając w  Niemczech, przekonał 
cesarza Konrada III do interwen-
cji. Wyprawa nie przyniosła skut-
ku, a do sprawy powrócił w 1157r. 
Fryderyk I  Rudobrody, który 
zmusił Kędzierzawego do hołdu. 
W 1159r. Władysław umiera w Al-
tenburgu. Na Śląsk powrócą dopie-
ro jego synowie – Bolesław Wysoki 
i Mieszko Plątonogi w 1163r. Wła-
dzę obejmie ten pierwszy, ale już 
wkrótce przyszło mu się zmierzyć 
z opozycją w postaci swojego brata 
oraz syna Jarosława, którzy żądając 
własnych dzielnic weszli w  sojusz 
z  Kędzierzawym. Razem dopro-
wadzą do wygnania z  kraju Bole-
sława Wysokiego, przez co dojdzie 
do ponownej interwencji Frydery-
ka w 1171r. W obliczu zagrożenia 
pozwolono wtedy wrócić na Śląsk 
Wysokiemu, który też zobowiązał 
się aby opłacać trybut cesarzowi.

Bolesław w niedługim też czasie 
ponownie zagrożony przez brata 
i  synów podzielił Śląsk na kolej-
ne kasztelnie - Mieszkowi Pląto-
nogiemu wyznaczył raciborską 

i  cieszyńską, Jarosławowi opolską 
a  drugiemu z  synów Konradowi 
głogowską. Wysoki nie mając per-
spektyw na objęcie tronu krakow-
skiego skupił się na rozwoju go-
spodarczym podległych mu ziem. 
Podstawą była zorganizowana na 
szeroką skalę akcja osadnicza i ko-
lonizacja nie zasiedlonych terenów. 
W 1175r. w Lubiążu powstał klasz-
tor Cystersów. Książę, pozwalając 
na sprowadzanie osadników nie-
mieckich, którym nadawał immu-
nitety ekonomiczne i sądowe oraz 
uwalniając ich od prawa polskiego, 
stworzył podstawy pod przyszłe 
osadnictwo niemieckie.

W 1201r. w wyniku śmierci Ja-
rosława jego ziemie włączono zno-
wu do ziem Bolesława. Rok później 
jednak umiera i on, co wykorzystu-
je Mieszko Plątonogi przejmując 
kontrolę nad Opolszczyzną, two-
rząc w  ten sposób księstwo opol-
sko - raciborskie. Twór ten utwier-
dzi jeszcze zwycięstwo księcia nad 
Henrykiem Brodatym.

Syn Bolesława Wysokiego 
mimo tej porażki u  początku pa-
nowania będzie dążył do zwiększa-
nia swojego prestiżu i  do objęcia 
władzy zwierzchniej w  państwie. 
Pomiędzy rokiem 1201 a  1206 
obejmie władzę nad Kaliszem 
prawdopodobnie odstępując w za-
stępstwie Władysławowi Lasko-
nogiemu ziemię lubuską. Henryk 
Brodaty podejmie próbę przy-
wrócenia senioratu w  państwie 
(który upadnie w  1177, kiedy to 
na tronie Mieszka III Starego za-
stąpi Kazimierz Sprawiedliwy). Na 
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prośbę księcia papież Innocenty 
III w 1210r. w bulli przywraca se-
niorat w Polsce oraz władzę pryn-
cypacką w  Krakowie oraz nakaże 
episkopatowi zajęcie się tą spra-
wą. Książę władze nad Krakowem 
przejmie jednak w  imieniu Wła-
dysława III Laskonogiego – księ-
cia Wielkopolskiego, który w  tym 
czasie był zajęty walką z opozycją 
w  swych posiadłościach. Przed 
śmiercią w  1231r. zdąży jednak 
jeszcze przepisać Wielkopolskę 
Henrykowi, którego usynowi. Bro-
daty kontynuował politykę swoje-
go ojca, modernizując kraj. Bardzo 
rozpowszechniło się w  tym czasie 
prawo niemieckie. Henryk Broda-
ty umierając w 1238r. był najpotęż-

"Henryk Pobożny", Sale Wystawiennicze 
w Domu Gościnnym Opata w Krzeszowie

niejszym księciem piastowskim, 
który władał m.in. Śląskiem, dużą 
częścią Wielkopolski, ziemią kra-
kowską oraz sandomierską. Jeszcze 
przed zejściem z  tego świata włą-
czył do rządów swojego syna Hen-
ryka Pobożnego, przygotowując go 
tym samym do zajęcia jego pozycji.

Jednak już w  latach 1240 – 41 
doszło do najazdu Mongołów na 
Polskę. 9 kwietnia 1241r. Henryk 
Pobożny ginie w walce z Tatarami 
pod Legnicą, co przekreśliło dal-
szy rozwój monarchii Henryków 
Śląskich. Doszło też do rozbicia 
księstwa na mniejsze organizmy, 
któremu tak długo udało się zapo-
biec…

Rafał Bijak

• Pobyt w Krakowie Łagiewnikach 
3 godziny.

• Msza św. w Sanktuarium św. JP II 
godz. 10.00.

• O godz. 12.00 wyjazd 
do Krakowa Mogiła

• przyjazd godz.12.30. Pobyt 3 godziny.
• O godz.15.30 wyjazd w kierunku 

powrotnym.
• Planowany przyjazd do Krzeszowa 

ok. 20.00, a do Jeleniej Góry 
o godz.22.00.

Przewodnik Pielgrzymki: Zenon 
Kędziora posiadający uprawnienia 
przewodnika krajowego i pilota.

Numer telefonu – 605 598 702.
Sprawy organizacyjne i zapisy: 

Hanna Kędziora. Telefon 575 992 743.
Koszt pielgrzymki 160,- zł
Obejmuje: Przejazd autokarem, 

ubezpieczenie grupy, noclegi w Domu 
Pielgrzyma, opłaty parkingowe, koszty 
organizacyjne. Wyżywienie we własnym 
zakresie.

DWUDNIOWA PIELGRZYMKA
DO CZĘSTOCHOWY i KRAKOWA - ŁAGIEWNIK

8 – 9 LIPCA 2018 ROK
Pielgrzymka organizowana jest przez Koło Przyjaciół Radia Maryja w  Jeleniej Góry i  Sanktuarium 

Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

• Trasa: 08.07.2018 r. (niedziela) - 
Jelenia Góra – Krzeszów - Jasna Góra

• 09.07.2018 r. (poniedziałek) – Jasna 
Góra – Kraków Łagiewniki – Kraków 
Mogiła.

Pierwszy dzień – 8 lipca 2018 roku
• Wyjazd z Jeleniej Góry w dniu 

08.07.18 z ostatniego przystanku PKS 
Bacewicz godz.3.00

• planowany przyjazd do Krzeszowa 
godz.4.00.

• Wyjazd z Krzeszowa godz. 4.15 
z parkingu k/Bazyliki.

• Planowany przyjazd na Jasną Górę 
o godz. 9.30.

• Weźmiemy udział w XXVII Spotkaniu 
Rodziny Radia Maryja na Jasnej 
Górze.

• Nocleg w Domu Pielgrzyma.

Drugi dzień 9 lipca 2018 roku
• Wyjazd z Jasnej Góry o godz. 7.00.
• Planowany przyjazd do Krakowa 

Łagiewnik godz.9.00. Kraków - Łagiewniki
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PATRON NA TRUDNE CZASY
Od kilku lat, na początku czerwca, w  okolicach kolejnej rocznicy ozdobienia przez Jana Pawła II 

królującej w Krzeszowie ikony Matki Bożej Łaskawej koronami papieskimi odbywają się tutaj spotkania 
Rodziny Radia Maryja z całej metropolii wrocławskiej. Także w tym roku w poniedziałek licznie przybyła 
ona do krzeszowskiego opactwa.

Msza św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem biskupa pomocniczego die-
cezji legnickiej ks. bp. Marka Mendyka 
tym razem nie była jednak sprawowana 
w  tamtejszej bazylice, ale w  sąsiednim 
kościele pw. św. Józefa.

W homilii ksiądz biskup Marek Men-
dyk wskazał, że od wieków w tym świętym 
miejscu czcimy Maryję i  Jej Oblubieńca 
św. Józefa, powierzając przez Ich prze-
możne wstawiennictwo sprawy Kościoła 
i  naszej umiłowanej Ojczyzny. A  w  tym 
roku z  racji przypadającej 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości czynimy to 
w  sposób szczególny. Wdzięczni za Nie-
podległą modlimy się za pomyślność dla 
Polski, o  mądrość dla rządzących, o  mi-
łość i narodową zgodę.

– Posłuszni Ojcu Świętemu Francisz-
kowi włączamy się w  ten sposób w  ob-
chody Roku Świętego Józefa. I obok wielu 
pielgrzymek, które w tym Roku Łaski ru-
szają w  kierunku Kalisza, gdzie znajduje 
się narodowe sanktuarium św. Józefa, 
także tutaj w  naszej świątyni pragniemy 
uczcić tego świętego, który cały pulsuje 
świętością – stwierdził ks. bp Marek Men-
dyk.

Kaznodzieja podkreślił dalej, że posta-
wa św. Józefa jest dzisiaj wzorem dla nas 
wszystkich. Jest On milczący, zasłuchany 
w  Słowo Boga, pokorny, prawy, dumny, 
mężny i przekonany, że dla Pana Boga nie 
ma nic nie możliwego, a postać św. Józefa 
uczy nas, że Bóg nie opuszcza człowieka 
w trudnościach.

Ksiądz biskup akcentował dalej, że św. 
Józef jest patronem na trudne czasy. Trze-
ba się modlić o  jego orędownictwo. Jest 
ono ustawicznie potrzebne Kościołowi 
nie tylko dla obrony przeciw pojawiają-
cym się zagrożeniom, ale przede wszyst-
kim dla umocnienia go w podejmowaniu 
zadania ewangelizacji świata, ewangeliza-
cji obejmującej kraje i narody, w których 
niegdyś religia i  życie chrześcijańskie 
kwitły, a  dzisiaj wystawione są na ciężką 
próbę. – Uczmy się od św. Józefa postawy 
zasłuchania w Słowo Boga. Pozwólmy się 
prowadzić Bożemu Słowu. Okazujmy po-

słuszeństwo Jego Słowu, choćby ono wy-
dawało się nam zadziwiające i  niezrozu-
miałe – apelował, kończąc homilię, ksiądz 
biskup.

Zabierając głos na zakończenie Eu-
charystii, kustosz krzeszowskiego sank-
tuarium ks. prałat Marian Kopko pod-
kreślił, że spełniło się marzenie Jego 
i Rodziny Radia Maryja z Dolnego Śląska, 
aby w tym barokowym kościele św. Józefa 
zanieść piękną modlitwę dziękczynną za 
dar wolnej Ojczyzny w 100. rocznicę od-
zyskania niepodległości.

Dziękując Radiu Maryja i  Telewizji 
Trwam za kolejny pobyt w  Krzeszowie, 
wskazał, że aby dowiedzieć się, czym są 
te media dla słuchaczy w Polsce i poza jej 
granicami, trzeba posłuchać wypowie-
dzi tych osób. – Wielu z niech jest dzisiaj 
obecnych w Krzeszowie, a  jeszcze więcej 
słucha nas i  ogląda przy odbiornikach 
radiowych i  telewizyjnych. Oni nie wy-
obrażają sobie po prostu życia bez tych 
mediów, tak jak np. moja mama Kinga 
i moje rodzeństwo – akcentował ks. prałat 
Marian Kopko.

Marek Zygmunt
NaszDziennik.pl

Galeria zdjęć na ostatniej stronie okładki
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Radio Maryja i TV Trwam w Krzeszowie 4.06.2018
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WIELKI PIKNIK PATRIOTYCZNY
W niedzielę 13 maja 2018 roku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odbyła się kolejna edycja Pikniku 

Rodzinnego połączonego z V Zjazdu Motocyklowego Dolnego Śląska.

W tym roku impreza wpisuje się 
w krzeszowskie uroczystości, upamiętnia-
jące 100 – lecie odzyskania niepodległości 
pod nazwą „Ku czci Niepodległej”.

Już od piątku pielgrzymi i turyści przy-
bywający do bazyliki pw. Wniebowzięcia 
NMP, mogli dostrzec na placu kościelnym 
konstrukcje przygotowywane na Piknik 
Rodzinny. Dzieci, które wraz z  rodzica-
mi zawitały w  niedzielę do Krzeszowa, 
mogły skorzystać z licznych dmuchanych 
zjeżdżali, trampolin. Natomiast osoby 
starsze mogły sprawdzić się na strzelnicy 
bądź podjąć wyzwanie rzucone przez Ka-
miennogórską Straż Leśną i wziąć udział 
w  przygotowanych wyzwaniach. Nie za-
brakło również stanowisk Poczty Polskiej, 
NSZ czy Muzeum Tkactwa z Kamiennej 
Góry, które również umilały czas przyby-
łym.

Drugą równorzędną imprezą, która 
w  niedzielę miała miejsce w  Krzeszowie 
był V Zjazd Motocyklowy Dolnego Ślą-
ska. Tak jak w poprzednich latach odnoto-
waliśmy większe grono fanów motocykli, 
którzy skorzystali z  zaproszenia i  posta-
nowili wykorzystać tę okazję by wymie-
nić się doświadczeniem z  polskich dróg. 
Już od godziny dziewiątej na placu przed 
bazyliką mogliśmy podziwiać prawdziwe 
cuda motoryzacyjne. Zjazd rozpoczął się 
Eucharystią o  godzinie dwunastej, która 
zakończyła się pokropieniem pojazdów. 
Zgodnie z  tradycją motocykliści zapre-
zentowali moc swoich maszyn poprzez 
ryk silników. Tych 13 maja 2018 roku było 
ponad 400 wspaniałych pojazdów.

Wszyscy uczestnicy zjazdu oraz pikni-
ku mogli skorzystać z przygotowanej spe-
cjalnie na tę okazję agapy. W tle odbyła się 
koncert patriotyczny. Około godziny 14.30 
na scenie zaprezentował się zespół Rota ze 
Złotoryi. Wraz z  Zespołem Rota uczest-
nicy piknku rodzinnego śpiewali pieśni 
patriotyczne. Pomocą był tutaj „Śpiewnik 
Patriotyczny” wydany przez Biuro Obsłu-
gi Pielgrzyma na tę uroczystość.

Nie mogłoby być Pikniku Rodzinne-
go bez loterii fantowej. Każdy kto zakupił 
los otrzymał nagrodę a dodatkowo wziął 
udział w  losowaniu głównym, w  którym 
do wygrania był m.in. telewizor, ekspres 
do kawy, bilety na zbliżające się koncerty 
Zespołu Śląsk oraz Józefa Skrzeka.

Ks. Marian Kopko
Proboszcz i kustosz z Krzeszowa

W loterii fantowej można było wygrać cenne nagrody

Msza św. z udziałem młodzieży z ZSZiO w Kamiennej Górze

Dziękujemy sponsorom, partnerom i patronom wydarzenia
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POWIATOWE ĆWICZENIA - KRZESZÓW 2018
Dnia 14 czerwca 2018 roku na 

terenie Sanktuarium w Krzeszo-
wie odbyły się coroczne ćwiczenia 
powiatowych służb. W akcji brały 
udział jednostki PSP, OSP, Policji 
i Pogotowia. Wydarzenie jest ko-
lejnym elementem pracy nad bez-
pieczeństwem pielgrzymów i tury-
stów oraz Obsługi Pielgrzyma.

Ćwiczenia zakończyły się po-
wodzeniem. Miło było patrzeć na 
doskonałą współpracę wszystkich 
jednostek oraz na ogromne zaan-
gażowanie wszystkich służb po-
wiatowych.

Jacek Trybuła

"Sprawca" został uchwycony 
w podziemiach bazyliki

"Poszkodowany" został zniesiony 
ze strychu bazyliki
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W latach 1945-1949 pomocni-
kiem dziekana był ks. Augustyn 
Kaczmarek a od 1949 r. pomagał ks. 
Jerzy Gburski. Ksiądz prałat zastał 
jeszcze na plebanii swojego niemie-
ckiego odpowiednika ks. Bernar-
da Görlicha (urodzonego w 1909 r. 
w Strzegomiu).

Jednak najważniejszym ośrod-
kiem kultu religijnego, na które 
musiały zwrócić czujność komuni-
styczne władze posyłając pomiędzy 
parafian agentów był Krzeszów. Zro-
bili to na tyle skutecznie, że zmusili 
do powrotu do Włoch ks. Mikołaja 
Lutterottiego, który od 1922 posłu-
giwał na parafii w Grüssau nazwanej 
po wojnie Krzeszoborem, a następ-
nie Krzeszowem. Opiekę nad klasz-
torem przejęły Siostry Benedyktynki 
przybyłe tutaj ze Lwowa. A  księż-
mi do 1970 roku byli benedyktyni, 
a w latach 1970-2006 cystersi i obec-
nie księża diecezjalni.

Dzisiaj wiemy, że nie jest to do 
końca ścisłe, gdyż proboszczami 
parafii w  Krzeszowie, już wówczas 
zostawali księża diecezjalni lub inni 
zakonnicy. Od zakończenia II wojny 
światowej do dzisiaj parafia krze-
szowska miała 16 proboszczów. Oto 
pełna lista z  latami urzędowania 
w nawiasie:

PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 

W KRZESZOWIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Parafia krzeszowska po 1945 roku weszła w skład Dekanatu w Kamiennej Górze, która początkowo 

składała się z 14 parafii i dziekana księdza Bronisława Gawrysia (urodzonego w 1900 r. w Siedlcach, zmarł 
w 1961 w Dzierżoniowie) z główną siedzibą Parafią św. Piotra i św. Pawła w Kamiennej Górze znajdującą 
się na pl. Grunwaldzkim.
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Ostatni proboszcz – bene-
dyktyn pełnił funkcję w  latach 
1958-1959 czyli dziesięć lat 
przed odjazdem zakonników 
z  Krzeszowa. Jednak zwrócić 
uwagę na dwa ciekawe epizody 
zakonów, z  którymi przecięt-
ny krzeszowianin raczej by nie 
skojarzył go ze swoją parafią. 
Pierwszym z  nich był ojciec 
Wacław Jan Rdzanek posługu-
jący tutaj jako drugi proboszcz 
powojenny. Był minimitą. Za-
kon Braci Najmniejszych bo, tak 
brzmi ich pełna nazwa, ozna-
czony skrótem (OM) powstał 
w  1471 r., dzięki regułom św. 
Franciszka z  Paoli, który wzo-
rował się na regułach zakonu 
franciszkanów. Jednak różni się 
od swego pierwowzoru, większą 
surowością: w 1501 r. wprowadzono 
czwarty ślub (vita quadragesimalis), 
wymagający abstynencji od świeże-
go mięsa, ryb, jajek, masła i mleka. 
Niektóre aspekty zasad pokuty zła-
godzono w  1973 r. Współcześnie 
istnieje 19 konwentów zakonnych, 
w których żyje 330 zakonników; 15 
konwentów we Włoszech, 2 na Sy-
cylii, 1 na Sardynii i 1 w Hiszpanii. 
Główną siedzibą jest klasztor San 
Andrea delle Fratte w Rzymie. Stro-

jem zakonnym jest czarny, wełniany 
habit z szerokimi rękawami, przepa-
sany cienkim sznurkiem.

Drugim był ojciec Wiktor Kru-
kowski urzędujący w  latach 1959-
1960 z Zgromadzenia Najświętszych 
Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu 
Ołtarza popularnie nazywani serca-
nami białymi. Za moment powsta-
nia Zgromadzenia uważa się Wigilię 
Bożego Narodzenia – 24 grudnia 

1. ks. Mateusz Skibniewski (1946-1952) – benedyktyn
2. ks. Wacław Jan Rdzanek (1952-1954) – minimita
3. ks. Bruno Studenny (1954-1957) - benedyktyn
4. ks. Stanisław Wypych (1957-1958) – duchowny świecki
5. ks. Kazimierz Ratkiewicz (1958-1959) – benedyktyn
6. ks. Wiktor Krukowski (1959-1960) – sercan biały
7. ks. Marian Mościński (1960-1965) – duchowny świecki
8. ks. Eugeniusz Sepko (1965-1970) – duchowny świecki

9. ks. Alberyk Siwek (1970-1972) – cysters
10. ks. Anzelm Wojciechowski (1972-1974) – cysters
11. ks. Tadeusz Ziomek (1974-1980) – cysters
12. ks. Baldwin Ziętara (1980-1987) – cysters
13. ks. Augustyn Węgrzyn (1987-2001) – cysters
14. ks. Eugeniusz Augustyn (2001-2006) – cysters
15. ks. Włodzimierz Gucwa (2006-2008) – duchowny świecki
16. ks. Marian Kopko (od 2008 r.) – duchowny świecki
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1800 r., gdy Józef Coudrin i Henriet-
ta Aymer złożyli swoje śluby zakon-
ne, co zostało potwierdzone decyzją 
papieża Piusa VII w 1817 r. W Pol-
sce sercanie biali pojawili się w 1947, 
gdy prowincja niemiecka Zgroma-
dzenia musiała opuścić klasztor 
„Christus Rex” w Sokołówce (obecny 
przysiółek Polanicy-Zdrój). Na tere-

ny poniemieckie przybyli wówczas 
polscy ojcowie ze Zgromadzenia, 
którzy studiowali we Francji. Otwo-
rzono dom dla sierot, a później dla 
powołań zakonnych. Oficjalny strój 
zakonny tego zgromadzenia to biały 
habit, skórzany pas oraz wyhaftowa-
ne na szkaplerzu Serce Jezusa i Serce 
Maryi otoczone cierniową koroną.

Jak widzimy historia krzeszow-
skiej parafii to nie tylko benedyk-
tyni i  cystersi, ale również inne 
zgromadzenia zakonne oraz księ-
ża diecezjalni, którzy przewijali się 
w barokowym opactwie po II wojnie 
światowej.

Mateusz Pazgan

ŚW. ANNA
Tam na górze w dużym lesie

Kościółek św. Anny stoi
Św. Anna wiarę, miłość

Przyjaźń wszystkim
Ludziom niesie

W dniu jej święta wszyscy
Do niej idziemy,poprzez

Łąki, ścieżki, zboża, chabry
Na górę do kościółka św. Anny

We mszy św. Uczestniczymy
O zdrowie prosimy dla

Siebie,
Bliskich i całej katolickiej

Rodziny.
Jeśli się komuś krzywda

Dzieje św. Anna go przytuli
Swym płaszczem otuli

BEZ TYTUŁU
Z góry świętej anny
Widać górę śnieżka,

A w dolinie,
W górach kruczych stoi

Bazylika mniejsza

Kto idzie, kto jedzie,
Do bazyliki wstępuje,

Modli się u stóp
Najświętszej panienki

O pokój na świecie,
Zdrowie dla rodziny

Kamila Kołban
krzeszowska optymistka

ŻYCZENIA
W niedzielę rano
Słoneczko świeci

Do pierwszej komunii świętej
Idą dzieci

I nasze dziecko kochane,
Dzisiaj boga

Do serca przyjmuje,
Rodzina się cieszy i raduje

A my składamy serdeczne
Życzenia,

Bo z bogiem w sercu
Przez życie iść trzeba

KĄCIK POEZJI

Widok na Krzeszowskie Sanktuarium z Góry św. Anny
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LEŚNICY Z DOLNEGO ŚLĄSKA
U MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

W sobotę 15 czerwca odbyła się VII Dolnośląska Pielgrzymka Leśników do Krzeszowa. Spotkanie 
to odbyło się w ramach Regionalnego Dnia Leśnika i z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.  
Do krzeszowskiego Domu Łaski przybyło ponad 1200 osób.

Mszy Św. przewodniczył Bp Zbigniew Kiernikowski

Wieniec został złożony w Mauzoleum Piastów w Krzeszowie

Uroczyste posadzenie  Dębu
Występ Zespołu Tańca Narodowego 

„Krąg” ze Świdnicy

Uroczystość rozpoczęła Msza św. 
w bazylice pod przewodnictwem bi-
skupa legnickiego Zbigniewa Kier-
nikowskiego. Tuż po Eucharystii w 
Mauzoleum Piastów Świdnickich 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych we Wrocławiu 
złożył wieniec pod sarkofagiem Bol-
ka II Świdnickiego, towarzyszyli mu 
uczestnicy uroczystości.

Kolejnym ważnym momentem 
spotkania było wspólne posadzenie 
dębu na 100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dąb oraz tabli-
ca pamiątkowa znajdują się na placu 
przed Domem Opata. Jest to symbol, 
który pozostanie z nami na lata.

Po upamiętnieniu tej ważnej rocz-
nicy, wszyscy uczestnicy spotkali się 
przed sceną. Tam nie zabrakło prze-
mówień oraz wręczenia medali i od-
znaczeń zasłużonym leśnikom. Dla 
wszystkich gości wystąpił Zespół Tań-
ca Narodowego „Krąg” ze Świdnicy, 
który zaprezentował polskie tańce lu-
dowe.

Dalsza część spotkania miała miej-
sce w Krzeszówku, gdzie przygotowa-
no piknik rodzinny.

diecezja.legnica.pl
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MAJĄ W SERCU OLBRZYMI TALENT, 
ALE PRZEDE WSZYSTKIM 
PANA BOGA I OJCZYZNĘ!

Już po raz drugi parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie zaprosiła do 
tamtejszej bazyliki Chór i Orkiestrę Zespołu Pieśni i Tańca „ Śląsk”.t

Oklaskom, którymi nagradzano 
każdy z prezentowanych utworów po 
prostu nie było końca, a wiele z nich 
publiczność śpiewała razem z  arty-
stami. W  programie pt” Bogurodzi-
ca” zaprezentowano pieśni maryjne 
w opracowaniu twórcy zespołu Stani-
sława Hadyny oraz Romualda Twar-
dowskiego, Janusza Stalmierskie-
go i  Krzysztofa Dziewięckiego oraz 
utwory.

Wśród nich były m.in. „Bogu-
rodzica”, „Ave Maria”, „Panis An-
gelicus”, „Matko Piekarska”, „Jezus 
Przekrasny”, „Barka”, „Czarna Ma-
donna” . Nie zabrakło również tak 
popularnych pieśni jak „Karolinka”, 
„0Karlik”, „Starzyk”, „Szła Dziewecz-
ka”, „ Głęboka Studzienko”, a całością 
dyrygował Mirosław Maciej Banach. 
Koncert zorganizowano dla uczcze-
nia 100-lecia odzyskania przez nasz 
kraj niepodległości, był on tez nie-
jako przedłużeniem jubileuszowego 

dwudziestego piątego majowego Fe-
stiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycz-
nej.

Swojego wzruszenia i zadowolenia 
nie krył krzeszowski proboszcz i  ku-
stosz ks. prał. Marian Kopko. Dzięku-
jąc zespołowi w imieniu Biskupa Leg-
nickiego Zbigniewa Kiernikowksiego, 
kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej 
ks. prał. dr. Józefa Lisowskiego oraz 
licznie zgromadzonej publiczności 
za piękny koncert podkreślił, że była 
to wspaniała uczta duchowa. - Matka 
Boża, która tutaj króluje już od XIII 
wieku uśmiecha się dzisiaj do Was 
i  Wam serdecznie dziękuje. Macie 
Państwo olbrzymi talent, ale przede 
wszystkim macie w  sercu Pana Boga 
i  Ojczyznę - akcentował ks. prał. M. 
Kopko. I zapowiedział, że jeszcze nie 
raz zaprosi „ Śląsk” do Krzeszowa, co 
zostało przyjęte gromkimi brawami.

Tekst: Marek Zygmunt

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie "www.opactwo.eu", zakładka "galeria wydarzeń.
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w Kazachstanie



KRZESZOWSKA PANI nr 4 (59) - Lipiec / Sierpień 2018 27

XIX PIELGRZYMKA PODWÓRKOWYCH 
KÓŁEK RÓŻAŃCOWYCH DZIECI
ORAZ ERM-U NA JASNA GÓRĘ

W sobotę 16 czerwca 2018 roku odbyła się XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Podwórkowych Kół 
Różańcowych Dzieci oraz Eucharystycznego Ruchu Młodych na Jasna Górę.

Pielgrzymka rozpoczęła się 
o  godz. 11.00. Przybyli uczestnicy 
wysłuchali świadectw, spotkali się 
z założycielką PKRD Magdaleną Bu-
czek oraz wzięli udział w  koncercie 
ks. bp. Antoniego Długosza i zespołu 
„Armia Dzieci”. Młodzi pielgrzymi 
zjednoczyli się także na modlitwie 
różańcowej. Głównym punktem 
programu była Msza św. pod prze-
wodnictwem ks. Biskupa Antoniego 
Długosza z Częstochowy. Ks. bp An-
toni Długosz zwrócił uwagę, że orga-
nizowanie takich inicjatyw jest bar-
dzo ważne, gdyż do siódmego roku 
życia dziecko formuje swoją postawę 
wiary.

– Właściwie świadkami wiary 
powinni być rodzice, którzy w  sa-
kramencie małżeństwa zaprasza-
ją Pana Jezusa, żeby z  Nim razem 
rozwiązywać wszystkie problemy 
i  doświadczenia życia rodzinnego 
(…). Zależy nam bardzo na tym, 

aby rodzice nie ograniczali swoje-
go powołania do rodzinnego domu 
czy parafialnego Kościoła, ale tak-
że korzystali z  okazji, dzięki któ-
rym dzieci przeżywają prawdę, że 
należą do wielkiej rodziny Pana 
Jezusa – do Kościoła. Tymi okazja-
mi są właśnie pielgrzymki do sank-
tuariów maryjnych. Jako biskup 
od dzieci przypominam, abyśmy 
16 czerwca dokonali wędrówki do 
miejsca, gdzie Matka Boża mówi 
do nas: „Cokolwiek mój Syn Jezus 
każe wam czynić, to czyńcie. Słu-
chajcie mojego Syna”. Tam przeży-
jemy wielką radość – akcentował 
ksiądz biskup podczas środowych 
„Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Z  Krzeszowa również udała się 
autokarowa pielgrzymka dzieci pod 
kierownictwem Księdza Jarosława 
Góreckiego i Katechetek.

Ks. Jarosław Górecki
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Z HISTORII BENEDYKTYNEK KRZESZOWSKICH

Jak mniszki w Chełmnie reformę czyniły
- czyli ciąg dalszy opowieści o ksieni Magdalenie Mortęskiej.

Poprzedni odcinek zakończyliśmy informacją o wyborze Magdaleny Mortęskiej zwanej "jednooką" na 
urząd ksieni klasztoru w Chełmnie na Pomorzu. Owo wybranie było dla niej wyzwaniem nie lada, bo 
ruina obejmowała nie tylko sprawy materialne ale i duchowe. Ale młoda ksieni, ufna w łaskę Bożą, nie 
zrażała się trudnościami.

Rozmach i  entuzjazm musiały być 
duże, skoro już w kilka lat później jej 
młoda wspólnota zasłynęła z gorliwo-
ści. Zazwyczaj bywa tak, że początki 
działań łączą ludzi gorliwością, a  tam 
w  Chełmnie wówczas we wszystkim 
były same początki: zarówno material-
ne jak i duchowe. Poza tym do klasz-
toru przychodziły kandydatki, które 
wiedziały, czego chcą, wszak nie było 
co liczyć na wygodne życie sybarytki.

A  ponadto, młodzi zwykle lubią 
mierzyć się z trudnościami, zwłaszcza, 
że - jak było widać - również młoda 
ksieni także umiała Bożym entuzja-
zmem zapalić swoje zakonnice. Z bie-
giem czasu ta pierwotna gorliwość 
poszła u nich za daleko, ale zanim do 
tego dojdziemy, zajrzyjmy do kroniki 
chełmińskiej wspólnoty. Oto, już po 
kilku latach życia tej wspólnoty, do-
pracowano się podstawowych zasad 
w  ramach Reguły św. Benedykta (pa-
miętamy, że w  zrujnowanym klaszto-
rze Mortęska nie mogła nawet znaleźć 
Reguły, a  cóż dopiero komantarzy do 
niej) Kronikarka zanotowała istnie-
jący już wówczas ustalony porządek, 
rytm dnia zakonnego. I tak - czytamy 
tam - panny zakonne spać szły już o 7 
wieczorem, kiedy to zaczynało się tzw. 
święte milczenie (silentium sacrum). 
Dziś dla wielu byłaby to wielka kator-
ga, ale wtedy stanowiło to koniecz-
ność, bo zakonnice wstawały już o 11 
w nocy, by śpiewać Jutrznię i Godzinki 
o  Najświętszej Maryi Pannie. Po od-
śpiewaniu tychże mogły iść na spoczy-
nek aż do 4 rano, ale powszechny zapał 
do modlitwy i ofiary sprawiał, że więk-
szość z  nich pozostawała w  kościele 
dla modlitwy, czytania i  rozmyślania. 
Kronikarka zapisała to z pewną dumą, 
że "(...) z rzadka się zdarzało, żeby po 
Jutrzni przesypiać się miały, okrom 
znacznej niesposobności głowy (...)" 
i tylko u niektórych starszych! U mło-
dych "niesposobności głowy" nie miały 
prawa się zdarzać.

O  4 rano rozpoczynały się modli-
twy, po czym około 5 rano panny za-
czynały godzinne rozmyślanie, do któ-
rego temat zawsze był podawany dnia 
poprzedniego wieczorem. O  6 godzi-
nie zaczynały się Msze św. i tzw. godzi-
ny kanoniczne (modlitwy psalmami). 
Około 11 przed południem zakonnice 
schodziły się na wspólnotowy obiad, 
poprzedzony półgodzinnym rachun-
kiem sumienia z tego, jak przeżyło się 
tę połowę dnia. Podczas posiłków - jak 
kazała Reguła i tradycja - nie było roz-
mów; wszystkie słuchały czytania lek-
torki. Należało też podczas posiłków 
odprawiać publiczną a  wyznaczoną 
wcześniej pokutę dla zawstydzenia 
i  umartwienia "pewnych defektów 
swych".

W  tym ogólnym entuzjazmie reli-
gijnym niektóre zakonnice wręcz za-
biegały o  to, by uzyskać pozwolenie 
na dodatkową pokutę: za winy własne 
widoczne na zewnątrz, albo te będące 
złem wewnętrznym. Pokuty zwykle 
otrzymywało się po Mszy św. poran-
nej, kiedy to w  kapitularzu (sala ze-
brań) zakonnice publicznie oskarżały 
się z własnych widocznych błędów np. 
głośnego trzaskania drzwiami, mó-
wienia tam, gdzie nie było wolno, nie-
grzecznego odezwania się do współ-
siostry. Pamiętam, że kiedy - niemal 
30 lat temu - wstąpiłam do krzeszow-
skiej wspólnoty, zastałam jeszcze te 
tzw. kapituły win. Konieczność "prze-
szukania" własnej pamięci i sumienia, 
publicznego przyznania się do winy... 
robiła wrażenie, niewątpliwie działała 
hamująco i pomagała do poprawy np. 
na pewno starałam się już na przy-
szłość nie trzaskać drzwiami.

Obiad i  inne posiłki przygotowy-
wały wszystkie siostry "posobicą" (po 
sobie, kolejno) łącznie z ksienią, która 
z racji swego urzędu nie musiała tego 
robić, ale... przykład idzie z góry! I tu 
mała dygresja: niektóre z  Pań Krze-
szowianek, pomagające u  nas przy 

pracach gospodarskich, pamiętają za-
pewne, jak ówczesna ksieni M. Aloj-
za pracowała "równo" z  nami przy 
oczyszczaniu buraków, jarzyn do piw-
nicy, przy przebieraniu ziemniaków, 
przygotowywaniu zapraw na zimę 
etc. Z  niedawno zmarłą Panią Marią 
Gucwową i śp. Siostrą Teresą stanowi-
ły "filary" prac w gospodarstwie.

Po obiedzie panny zakonne uda-
wały się na rekreację, czyli wspólno-
towy wypoczynek. Myliłby się, kto by 
myślał, że były to swobodne rozmowy, 
pogaduszki, ploteczki z  życia rodzin 
i świata. Na to ówczesnym mniszkom 
szkoda było życia i  czasu. One mó-
wiły wtedy o  "rzeczach zbawiennych" 
zakonu. Tematy tych rekreacyjnych 
rozmów były nierzadko wypisywane 
wcześniej na tablicy, zapewne po to, by 
panny mogły się przygotować i aby nie 
wnosić tematów niepotrzebnych i no-
winek, które rozpraszałyby skupienie 
duchowe. Nie bez kozery św. Benedykt 
podkreślił mocno w swojej Regule, że 
w wielomówstwie nie uniknie się grze-
chu!

Po rekreacji zakonnice udawały 
się znów na rozmyślanie. Na tę for-
mę modlitwy i przygotowanie do niej 
zwracano szczególną uwagę. Roz-
myślania odbywały się rano i  po po-
łudniu. I  nie było to robienie, co się 
chce, gdyż rozmyślania odbywały się 
pod kontrolą: jedna z  sióstr zawsze 
sprawdzała, czy mniszki nie zajmują 
się przypadkiem czym innym. U mni-
chów, nasunięty na głowę kaptur, po-
zwalał nieraz słodko się zdrzemnąć, 
więc wprowadzono funkcję kontro-
lera, który ze świecą w  ręku chodził 
i sprawdzał. Jeśli złapał mnicha śpiące-
go, to wręczał mu świecę i... obowiązek 
dalszego sprawdzania do momentu, 
aż złapie następnego śpiocha. A nasze 
mniszki miały nadto obowiązek za-
pisywania swoich rozmyślań, dzięki 
czemu dziś mamy w archiwum boga-
ty obraz stanu i  poziomu duchowego 
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ówczesnych zakonnic, gdyż robiły to 
także - powstałe nieco później - nasze 
lwowskie poprzedniczki, jako że wzo-
rowały się na chełmińskiej reformie 
ksieni Mortęskiej.

Po Nieszporach około godziny 
14.00 - 15.00, opiekun duchowy pa-
nien zakonnych (zwykle był to jezui-
ta) sprawdzał w  indywidualnych roz-
mowach wyniki rozmyślania rannego 
i  popołudniowego. Później - około 
godz. 6 wieczorem - następowało czy-
tanie fragmentu Pisma Świętego, któ-
ry był równocześnie przeznaczony na 
poranną medytację dnia następnego. 
Po owym czytaniu następował znów 
rachunek sumienia, którego praktyko-
wanie z  czasem bardzo uwrażliwiało 
mniszkę na "występki" własne przeciw 
Bogu i bliźniemu.

To stałe obcowanie ze Słowem Bo-
żym, modlitwa, samokontrola sumie-
nia i  szczególna atmosfera reformy 
czyli tworzenia od nowa (ale w  sta-
rych ramach Reguły) dawało swoisty 
entuzjazm w Służbie Bożej. Benedyk-
tynki chełmińskie żyły jakby pod sta-
łym hasłem: jeszcze więcej dla Boga. 
Tworzyła się radosna asceza. Panny 
wiele pościły. Oto w Adwencie i Wiel-
kim Poście "raz tylko w  dzień z  ole-
jem jadały". Pościły też "na wszystkie 
święta" (prawdopodobnie w  wigilie 
tych świąt), choć nie było wymagane 
przez Kościół; robiły to z  dobrej woli 
i nabożeństwa. Lecz przysłowiowy be-
nedyktyński rozsądek zapobiegał rów-
nocześnie samowoli i  nadużyciom: 
otóż na każde prywatne umartwienia 
(a  to: dodatkowe posty, włosienice, 
pasy z  włosia, dyscypliny, biczowania 
etc.) musiało być pozwolenie przeło-
żonej. O  to zadbał już wcześniej św. 
Benedykt, nie pozwalając w Regule na 
samowolne fanaberie, choć tego ro-
dzaju praktyki pokutne w tamtych cza-
sach nie były czymś nadzwyczajnym. 
A w chełmińskim klasztorze dyscypli-
nę brały zakonnice 3 razy w tygodniu, 
w trakcie trwania Adwentu i Wielkie-
go Postu, oraz w  czasie trzech ostat-
nich dni zapustnych, by zadośćuczynić 
za grzechy swoje i  cudze (popełniane 
podczas zapustnych szaleństw). Dy-
scypliny "szły w ruch" także w wigilie 
świąt Matki Bożej, do której benedyk-
tynki z Chełmska miały szczególne na-
bożeństwo.

Wielki nacisk kładła ksieni 
Mortęska na śpiew i muzykę. Na pró-
by śpiewu przeznaczano wiele godzin. 
Poza chorałem gregoriańskim wpro-
wadziła ksieni renesansową polifonię 

czyli śpiew na głosy. Tak więc, na owe 
"głosy" brzmiały w klasztorze "mutety 
o Męce Pańskiej figurą" (czyli według 
ról), śpiewały też prefacje we Mszach 
świętych (aby odciążyć kapłanów), 
i wreszcie śpiewały tzw. Ciemne Jutrz-
nie z  Lamentacjami Jeremiasza. Owe 
Ciemne Jutrznie, które współcześnie 
coraz częściej wracają do łask, śpie-
wano podczas Triduum Paschalne-
go. Dwanaście śpiewanych psalmów 
odpowiadało ilości świec na wielkim 
świeczniku. Oratorium oświetlone 
było jedynie światłem świec, bo za-
konnice śpiewały psalmy z  pamięci, 
toteż po każdym psalmie gaszono jed-
ną świecę i robiło się coraz ciemniej... 
aż do ostatniej świecy. Po każdych 
trzech psalmach następował fragment 
Lamentacji Jeremiasza, śpiewany we-
dług przepięknych melodii. U  nas 
w klasztorze Ciemne Jutrznie dotrwa-
ły do niedawna i choć śpiew odbywał 
się przy świetle elektrycznym, to wie-
kowe a  wciąż piękne melodie robiły 
wrażenie. Skasowano je z powodu bra-
ku śpiewaczek.

Życie "na szczytach" trwało, aż 
w  końcu nastąpił krach. Dusze były 
wprawdzie ochocze, ale ciała mdłe. Or-
ganizmy zakonnic, choć młode i silne, 
nie wytrzymały tak wielkiego wysiłku 
siostry pochorowały się. Kronikarka 
zmuszona była zapisać: "A iż taką mor-
tyfikacyją na zdrowiu osłabiały (takim 
umartwieniem na zdrowiu osłabły), 
w  chorobę łożną wpadły wszystkie, 
od pamięci niektóre z nich odchodziły 
(straciły przytomność)”. Przy zdrowiu 
ostała się tylko ksieni Magdalena i  jej 
dawna służąca, wówczas także zakon-
nica. Obie pracowały w kuchni i przy 
posłudze chorym. Biskup Piotr Kost-
ka (jak pamiętamy: wuj ksieni Mortę-
skiej) dowiedziawszy się o  chorobie 

zakonnic i  o  ich niepohamowanych 
umartwieniach nakazał "pod posłu-
szeństwem” bardzo ograniczyć umar-
twienia, zwłaszcza w pożywieniu.

I  o  dziwo! Mimo tych wypadków 
napływ panien-kandydatek i  to z  tzw. 
dobrych domów nie ustał! A nie ustał 
dlatego, że przy całej ostrości życia za-
konnego wytwarzała się w tej atmosfe-
rze ascetycznego entuzjazmu jakaś ra-
dosna przyjaźń między zakonnicami. 
Trafnie stan ten określiła kronikarka, 
pisząc, że (...) była miłość i  jedno-
stajność serca (...) była we wszystkim 
jedna dusza i  jedno serce, wierność, 
uczciwość i  we wszystkim uszanowa-
nie jedno przeciw drugim zachować 
się z  pilnością starały”. Stąd płynęło 
"ochotne posłuszeństwo”, gorliwość 
w  pracy, praktykowanie ubóstwa. To 
ostatnie respektowano do tego stopnia, 
że gdy co jakiś czas zmieniano zakon-
nicom cele - one nic ze sobą nie brały 
z dotychczasowej celi do kolejnej, za-
dowalając się tym, co zastały w nowym 
lokum.

Można wierzyć kronikarce, bo taka 
atmosfera rodzi się z Bożego entuzja-
zmu, a ten - co trzeba podkreślić - tak 
umiała rozpalić świątobliwa ksieni 
Mortęska, że wiele panien znalazło 
u niej w klasztorze coś niezwykle cen-
nego: prawdziwą wspólnotę, żyjącą 
w Duchu i Prawdzie. Sprawdzianem - 
niejako rozpisanym na lata - był fakt, że 
z tego klasztoru, jego inicjatywy i po-
mocy zrodziło się w ówczesnej Polsce 
około 20 klasztorów benedyktyńskich, 
w tym nasz lwowski. Żeby tego doko-
nać, zarówno ksieni jak i  wspólnota 
chełmińska, musiała - oprócz ludzkich 
talentów, mieć wielką siłę ducha i rów-
nie wielką ufność w Bogu!

s. dr. Edyta Wójcik - benedyktynka

Przedmioty pokutne
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Obsługa Pielgrzyma tel. 75 742 32 79

PIERWSZA PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN
DO KRZESZOWA

MĘSKIE SPOTKANIE W KRZESZOWIE
W dniu 1 maja 2018 roku, we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, do krzeszowskiego sanktuarium 

zjechali się mężczyźni z diecezji legnickiej.

Była to pierwsza, ale nie ostatnia pielgrzymka mę-
ska do św. Józefa. Panowie nie przyjechali sami, towa-
rzyszyły im żony i dzieci. Pierwsze spotkanie odbyło 
się pod hasłem: "Mężczyzno stań się tym, kim jesteś". 
Była wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa oraz 
Msza św. w kościele św. Józefa, której przewodniczył 
bp Marek Mendyk. Podczas pielgrzymki mężczyź-
ni zawierzyli siebie i swoje rodziny opiece św. Józefa 
i Matki Najświętszej.

źródło: www.legnica.fm

ks. mgr Mariusz Jeżewicz SDB

Podczas Mszy Świętej było obecne Bractwo św. Józefa

dr Adrian Kurcbart
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Niedziela 12 sierpnia 2018 r.
 godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego 
  Poczęcia NMP w Bazylice
 godz. 7.30, 10.00, 12.00 i 17.00 – Eucharystia w Bazylice
 godz. 14.00 – Odpust ku czci 
  św. Wawrzyńca w Krzeszówku
 godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Bazylice

Poniedziałek 13 sierpnia 2018 r.
 godz. 15.00 – Droga Krzyżowa 
  po Kalwarii Krzeszowskiej
 godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Bazylice

Wtorek 14 sierpnia 2018 r.
godz. 7.00, 12.00 i 18.00 – Eucharystia w Bazylice
* od godz. 11.00 do 13.00 – Sakrament Spowiedzi
 godz. 11.30 – Wystawienie Najświętszego 
  Sakramentu i Różaniec w Bazylice
 godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
 godz. 17.30 – Powitanie Pieszej Pielgrzymki: 
  Legnica-Krzeszów
 godz. 18.00 – Eucharystia z kazaniem 
  *po wieczornej Eucharystii możliwość 
  indywidualnej modlitwy przed 
  Cudowną Ikoną
 godz. 19.00 – Msza Święta Odpustowa w Czadrowie 
  ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego
 godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Bazylice; 
  po Apelu procesja Maryjna 
  ze świecami po Kalwarii Krzeszowskiej  

* po powrocie możliwość dalszej osobistej modlitwy przed 
cudowną ikoną
 godz. 24.00 – Pasterka Maryjna w Bazylice

Środa 15 sierpnia 2018 r.
 godz. 7.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego 
  Poczęcia NMP
 godz. 7.30 – Eucharystia w kościele św. Józefa
 godz. 8.30 – 10.00 – możliwość nawiedzenia 
  kościoła pw. Św. Józefa
 godz. 9.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem 
  kościoła św. Józefa
 godz. 10.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny 
  w 100. Rocznicę Niepodległości Polski
 godz. 11.30 – Modlitwa Różańcowa w intencji 
  Kościoła, Ojczyzny i Pielgrzymów 
  Krzeszowskich
 godz. 12.00 – Główna Suma Odpustowa 
  oraz procesja z Cudownym Obrazem 
  Matki Bożej Łaskawej po Placu 
  Klasztornym. Uroczystościom 
  przewodniczy J.E. Ks. Bp profesor 
  Andrzej Siemieniewski, biskup 
  Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej
 godz. 14.00 – Festyn i Koncert Patriotyczny 
  w 100. Rocznicę Odzyskania 
  Niepodległości w wykonaniu Zespołu 
  „Rota” ze Złotoryi; 
  wspólny śpiew utworów patriotycznych
 godz. 17.00 – Eucharystia wieczorna w Bazylice

WIELKI ODPUST KRZESZOWSKI
100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
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